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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตั้งฉายาดารา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับ
บทบาทของฉายาดาราตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘
ผลการศึกษาพบว่าฉายาดาราที่น�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาทั้งสิ้น ๑๑๒
ฉายา ปรากฏกลวิ ธี ท างภาษาที่ ห ลากหลายในการตั้ ง ฉายา ทั้ ง การใช้ น ามนั ย
การเล่นสัมผัส การเล่นค�ำ การดัดแปลงค�ำ การอ้างถึง การใช้ถ้อยค�ำนัยผกผัน การใช้
ความเปรียบ การใช้ส�ำนวน และการผวนค�ำ  กลวิธีทางภาษาเหล่าสัมพันธ์กับบทบาท
ของฉายาดารา ๒ ประการ บทบาทประการแรกคือ ฉายาดารามีบทบาทในการวิพากษ์วจิ ารณ์
ความประพฤติ รวมถึงความสามารถในการท�ำงานของบุคคลในวงการบันเทิง บทบาท
ประการที่สองคือ ฉายาดารามีบทบาทการประกอบสร้าง ตอกย�้ำ  และผลิตซ�้ำ 
ภาพตัวแทนของบุคคลในวงการบันเทิง อันเป็นผลมาจากกระบวนการและบริบทเชิงเวลา
ในการตั้งฉายาดารา กล่าวคือสถาบันสื่อมวลชนร่วมกันคัดเลือกข่าวและเหตุการณ์
ในรอบปีมาตัง้ เป็นฉายาในช่วงปลายเดือนธันวาคมอันเป็นรอยต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่
โดยนัยนี้ฉายาดาราจึงเป็นชุดความหมายอันเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์
๑

บทความนีป้ รับปรุงจากบทความเรือ่ ง ฉายาดารา:อ�ำนาจของสือ่ มวลชนในการตัง้ สมญา
อ�ำนาจของภาษาในการสร้างภาพตัวแทน ซึ่งน�ำเสนอครั้งแรกในการประชุมวิชาการระดับชาติภาษา
และวัฒนธรรม ๒๕๕๘ เรื่อง “อ�ำนาจไร้พรมแดน: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและอ�ำนาจในชีวิต
ประจ�ำวัน” เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล
๒
นักวิจัย AR ๕ ประจ�ำสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จากปีเก่า ที่พร้อมให้น�ำมาใช้ซ�้ำในปีใหม่และปีต่อ ๆ ไป โดยมีส่ือสมัยใหม่เอื้อให้
การเผยแพร่ชุดความหมายจากฉายาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็เก็บรักษา
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Not Just a Nickname: Labels for Entertainers and
the Media’s Power to Criticize the Behavior and
Construct Representations of Entertainers
Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon๓

Abstract
This study aims to study the linguistic devices used for the
construction of nicknames of Thai entertainers and to study the relationship
between the linguistic devices in the role of assigning nicknames to Thai
entertainers during 2005-2015.
The study reveals that there were several linguistic devices used for
the construction of 112 labels during this period, namely; metonymy, assonance,
puns, adaptation of words, allusions, verbal irony, metaphors, idioms, and
spoonerisms. These linguistic devices relate to two roles in the assignment of
nicknames to Thai entertainers. The first role is to criticize the behavior and
performance of Thai entertainers. The second role is to construct, reinforce
and reproduce the image of entertainers. The process – typically the selection
of one event from the past year used as material for label construction –  
creates a nicknames of entertainers as a reminder of the event during
the last year, which will continue to be used in the following year. Through
social media, nicknames of entertainers are easily disseminated and preserved
for repeated future searching.
Keywords label, linguistic devices, representations, Thai entertainers.

๓

Researcher (AR5), Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University.

มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�ำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรม
และสร้างภาพตัวแทนบุคคลในวงการบันเทิงไทย

97

ความน�ำ
สมญานามหรือฉายาเป็นภาษาทีแ่ สดงให้เห็นศิลปะและปฏิภาณของผูใ้ ช้ภาษา
เพราะการตัง้ สมญานามหรือฉายาต้องใช้กลวิธอี นั แยบคายเพือ่ ให้สมญานามนัน้ ไม่เพียง
ติดหูหากแต่ยังต้องเชื่อมโยงความหมายไปถึงบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของที่ได้รับ
สมญานามนั้น ๆ ด้วย การตั้งสมญานามมักปรากฏในวงการสื่อมวลชนที่ต้องใช้ภาษาที่
เร้าความสนใจผู้เสพข่าวเป็นพิเศษ โดยปรากฏการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการ
ต่างๆ ทั้งการเมือง กีฬา รวมถึงวงการบันเทิง เนตรทราย มณีโชติ (๒๕๔๔:๓) ได้กล่าว
ถึงความหมายและความส�ำคัญของการตั้งสมญานามหรือฉายาว่า
สมญานามเป็ น การประทั บ ตรารู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง ระบุ
ถึ ง บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี . ..แม้ ว ่ า การตั้ ง หรื อ ให้
สมญานามจะมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือพฤติกรรม
เฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งนั้นๆ แต่ค�ำละค�ำที่เลือกมาใช้จะให้
น�ำ้ หนักในการสร้างอารมณ์หรือความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนัน้
สมญานามบางชือ่ ยังมีรากฐานมาจากต�ำนานหรือความเชือ่ แฝงฝัง
(myth) ซึ่ ง สะท้ อ นแนวคิ ด หรื อ มุ ม มองบางอย่ า งของผู ้ ตั้ ง
สมญานามในฐานะสมาชิกของสังคมหรือวัฒนธรรมนั้น ๆ ด้วย
โดยนั ย นี้ ส มญานามจึ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแต่ ภ าษาที่ เ ร้ า ความสนใจเท่ า นั้ น
หากแต่ ส มญานามยั ง สะท้ อ นระบบคิ ด ของสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ป ระกอบ
สร้างสมญานามนั้นด้วย
ด้วยความน่าสนใจของสมญานามข้างต้นจึงมีผู้สนใจน�ำสมญานามในวงการ
ต่างๆ มาศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ วันดี ทองงอก (๒๕๓๓) สุวรรณา งามเหลือ
(๒๕๓๙) เนตรทราย มณีโชติ (๒๕๔๔) ศิริพร ภักดีผาสุข (๒๕๔๗, ๒๕๔๙) วชิรา
ปริญญาพรหม (๒๕๕๐) สุรเี นตร จรัสจรุงเกียรติ (๒๕๕๒) ปิยะพันธ์ วัชระนุกลู (๒๕๕๓)
ทัศนีย์ สระทองค�ำ (๒๕๕๖) งานวิจยั เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสมญานามในวงการ
การเมืองหรือกีฬา จะมีเพียงแต่งานวิจยั ของสุรเี นตรทีศ่ กึ ษาสมญานามในวงการบันเทิง
อย่างไรก็ตามข้อมูลในงานวิจัยของสุรีเนตรก็เป็นสมญานามลับที่ซ้อเจ็ดตั้งขึ้น มิใช่
สมญานามที่สมาคมนักข่าวบันเทิงร่วมกันตั้งให้แก่บคุ คลในวงการบันเทิงอย่างเปิดเผย
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และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกสิ้นปีซึ่งเป็นข้อมูลในงานวิจัยนี้   ในการตั้งสมญานาม
ให้แก่บคุ คลในวงการบันเทิงอย่างเปิดเผยนัน้ กลวิธที างภาษาทีผ่ สู้ อื่ ข่าวใช้เป็นสิง่ ส�ำคัญ
มาก เพราะเป็นปัจจัยที่ท�ำให้สมญานามสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือการเร้าให้ผู้อ่าน
สนใจสมญานามที่ตั้งขึ้น ในขณะเดียวกันกลวิธีทางภาษาก็เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้
สมญานามทีต่ งั้ ขึน้ ปราศจากความหยาบคายหรือความไม่สภุ าพ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ป้องกันไม่ให้
ผูส้ อื่ ข่าวถูกฟ้องร้องจากบุคคลทีถ่ กู ตัง้ สมญานาม การตัง้ สมญานามที่ “เร้าความสนใจ
แต่ไม่หยาบคาย” นีจ้ งึ น่าสนใจศึกษาว่า ในการตัง้ สมญานามให้แก่บคุ คลในวงการบันเทิง
นั้น ผู้สื่อข่าวใช้กลวิธีใดบ้าง และกลวิธีทางภาษาเหล่านั้นมีบทบาทอย่างไร
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตั้งฉายาดารา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธที างภาษากับบทบาท
ของฉายาดาราโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research)
และน�ำเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)

ขอบเขตข้อมูล
สมญานามหรือฉายาของดาราที่ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเป็นสมญานามที่
สมาคมนักข่าวบันเทิงร่วมกันเสนอและคัดเลือกสมญานามให้บคุ คลทีอ่ ยูใ่ นวงการบันเทิง
โดยเริ่มปีแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ�ำนวน ๑๒ สมญานาม จากครั้งนั้นทุกช่วงปลายปี
คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงจะร่วมกันตั้งสมญานาม
ให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ลดจ�ำนวนเหลือเพียง
๑๐ สมญานามในปีต่อ ๆ มา จนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสมญานามทั้งสิ้น ๑๑๒ สมญานาม
ดังตารางต่อไปนี้

มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�ำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรม
และสร้างภาพตัวแทนบุคคลในวงการบันเทิงไทย

99

ปี พ.ศ.

ลำ�ดับ

๒๕๔๘๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สมญานาม
เจ้าหญิงก�ำมะลอ
อึ๋มผ่าซาก
พระเอกเทวดา
เต้าเงินล้าน
ดาวค้างกรุ
ไข่ในหิน
จุกเงินแสน
ป๋าเสี้ยม
ไม๊....กินเด็ก
สามีดีแตก
ไหปลาแดกฝังเพชร
สาวฮอตไร้ระเบียบ

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
คัทลียา แมคอินทอช
บงกช คงมาลัย
เจษฎาภรณ์ ผลดี
พัชราภา ไชยเชื้อ
ธงไชย แมคอินไตย
รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
ไปรยา สวนดอกไม้
สรยุทธ สุทัศนะจินดา
มาช่า วัฒนพานิช
สมชาย เข็มกลัด
เพชรทาย วงศ์ค�ำเหลา
ทาทา ยัง

๔

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘). “ตั๊ก-บงกช” ยอมรับฉายา “อึ๋มผ่า
ซาก”. เดลินิวส์, ๒๐๕๓๑, ๑๙.
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ปี พ.ศ.

ลำ�ดับ

๒๕๔๙๕

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

๒๕๕๐๖

สมญานาม
พระเอกบนหิ้ง
สตอว์เบอร์รี่เรียกพี่
มนต์รักพระเครื่อง
หลงฟองเบียร์
เจ้าหญิงตัวจริง
กู่ไม่กลับ
เต้ามหาเสน่ห์
ชายในฝัน
ซาตานหน้าหยก
ร้อยเล่มเกวียน
ป๋าพันปี
ลิ้นเหลี่ยมทอง
เพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม
เข็มแทงใจ
คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย
พ่อม่ายเลือดเดือด
คุณป้าแอ๊บแบ๊ว
ผู้จัดพจมาน
แค่เพื่อนค่ะพี่ (ตู่)
เมียมืออาชีพ

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
ธนา สุทธิกมล
ปานวาด เหมมณี
รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
วรนุช ภิรมย์ภักดี
แอน ทองประสม
คัทลียา แมคอินทอช
ศุภักษร ไชยมงคล
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
ชาคริต แย้มนาม
หยาดทิพย์ ราชปาล
ธงไชย แมคอินไตย
กรรชัย ก�ำเนิดพลอย
พัชราภา ไชยเชื้อ
เมย์ เฟื่องอารมณ์
เกริกพล มัสยาวาณิช
สมชาย เข็มกลัด
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
วรายุธ มิลินทจินดา
ยศวดี หัสดีวิจิตร
นันทิดา แก้วบัวสาย

๕

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙). “๑๐ ดาราฉายาโฉ่ นักข่าว-จัดให้.”
ไทยรัฐ, ๕๗, ๙, ๑๙
๖
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐). “สื่อตั้งฉายา ๑๐ คนบันเทิงฮอต”.
เดลินิวส์, ๒๑๒๕๘, ๑, ๑๕.
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ปี พ.ศ.

ลำ�ดับ

๒๕๕๑๗

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

๘

๒๕๕๒

๕๑
๕๒

สมญานาม

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
สะใภ้นอกท�ำเนียบ
สุวนันท์ คงยิ่ง
คาสโนว่าบ้าของแพง
เกริกพล มัสยวาณิช
เทวดาเสียวโว้ย
สราวุธ มาตรทอง
หน้าใส (ไม่) ซื่อ
มาริโอ้ เมาเร่อ
มาม้า คอนเฟริ์ม (ไม่ท้อง) ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา
องค์ล�ำบาก
พนม ยีรัมย์
ทิงเจอร์เบอร์รี่
อุษามณี ไวทยานนท์
แอ๊บแบ๊วจอมฉก
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
คู่รักพาร์ทไทม์
อธิชาติ ชุมนานนท์และ
สาวิกา ไชยเดช
นางฟ้าเดินดิน
เขมนิจ จามิกรณ์
ลับลวงแหล
นาธาน โอมาน
แบ๊วตีนปลาย
ทักษอร สุขเจริญ
อีหนูจูบสะท้าน
ไปรยา สวนดอกไม้
ลัมมหาเสน่ห์
ปกรณ์ ลัม
มดคันจัง
ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ
ม่ายวัยทีน
อินทิรา เกตุวรสุนทร
ม่ายลี้ภัย
สิเรียม ภักดีด�ำรงฤทธิ์
ฉิ่งฝังเพชร
ปฏิญญา ควรตระกูลและ
สุมนรัตน์ วัฒนาเศลารัตน์
นางเอกร้อยเล่มเกวียน
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
นักฉกไร้ยางอาย
ศุภชัย ศรีวิจิตร

๗

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑). “แสบ ๆ คัน ๆ ตามพฤติกรรม ฉายา
ดารา”. ไทยรัฐ, ๕๗, ๑๔.
๘
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒). “นาธานคว้าลับลวงแหล เฌอมาลย์
นางเอกร้อยเล่มเกวียน”. เดลินิวส์, ๒๑๙๘๙, ๑, ๑๕.
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ปี พ.ศ.

ลำ�ดับ

๒๕๕๓๙

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

สมญานาม
สาหรีลี้รัก
เมียลวงหลวงสังหาร
พ่อฟิล์มฉึกฉึก
ม่ายดีเอ็นเอ
ซุปเปอร์เบอร์รี่
ปลิงปากหวาน
นางฟ้ามาเฟีย
หมวยแอ๊บแตก
กวนมึนเมา
ซุปตาร์พันธุ์ข้าวเหนียว

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
สาวิกา ไชยเดช
ธัญญา เองตระกูล
รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
แอนนี่ บรู๊ค
มาช่า วัฒนพานิช
กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
ไดอาน่า จงจินตนาการ
ศกุลวัฒน์ คณารส
ณเดชน์ คูกิมิยะ

๙

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๐ธันวาคม ๒๕๕๓). “แร๊งงงส์! ฉายาดารา ๕๓ จากสมาคม
นักข่าวบันเทิง”. ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗, http://www.thairath.co.th/
content/๑๓๕๖๑๐ (เนือ่ งจากหอสมุดแห่งชาติได้ปดิ การสืบค้นหนังสือพิมพ์เก่าเพือ่ การปรับปรุงอาคาร
ข้อมูลหนังสือพิมพ์เก่าสามารถสืบค้นได้จากไมโครฟิล์มซึ่งท�ำส�ำเนาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้นข้อมูล
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลออนไลน์
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ปี พ.ศ.

ลำ�ดับ

๒๕๕๔๑๐

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

สมญานาม
เจ้าหญิงหิ่งห้อย
มังกรในขวดแก้ว
เผลอเพราะเจอซิ้ม
ลิ้นน�้ำมันพราย
แบรี่ฮอตเวอร์
มือปราบปลิง
นางฟ้าเดินดินแดง
ซุปตาร์ต้าใครอย่าแตะ
โดนแดงดอง
ม่ายอัปโหลด

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
อารยา เอฮาร์เก็ต
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
อารักษ์ อมรศุภศิริ
กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
ณเดชน์ คูกิมิยะ
พัชราภา ไชยเชื้อ
เขมนิจ จามิกรณ์
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
วรัทยา นิลคูหา
มาช่า วัฒนพานิช

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) “๑๐ ฉายาดารา”. สตาร์นิวส์. สืบค้น
เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗, จากhttp://dara.hunsa.com/๓๗๖๙๑-๑๐-%E๐%B๘%๘๙%E๐%B๘%
B๒%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๒%
E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B๕-๕๔.html
๑๐
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ลำ�ดับ

๒๕๕๕๑๑

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๒๕๕๖๑๒

สมญานาม
ซุปตาร์เกษียณเต้า
หมีท�ำมึน
อึ๋มหมื่นล้าน
ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ
สวยชิ่งสื่อ
เสียเหลี่ยมหล่อ
คาสโนวี่ปากเปื่อย
จ�ำอวดหน้าม่าน
โล้นดีแตก
สั้นเสมอหู
ฝีปากไร้ตะกร้อ
ค้นฟ้าคว้าเมีย
เกรียนมึนโฮ
มาดามเอื้ออาทร
แบ๊วฉกทะเบียน
กุลสตรีดีแตก
สก๊อยมือชง
สั้นเสียเหลี่ยม
ซุปตาร์เทวดา
ล�ำซิ่งชิงเกิด

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
พัชราภา ไชยเชื้อ
เขมนิจ จามิกรณ์
บงกช คงมาลัย
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
ปกรณ์ ลัม
พีชญา วัฒนามนตรี
วุฒิธร มิลินทจินดา
เชษฐวุฒิ วัชรคุณ
สุธีวัน ทวีสิน
ภัทรธิดา พัชระวีรพงษ์
ภาคิน ค�ำวิลัยศักดิ์
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
นันทิดา แก้วบัวสาย
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
พัชรินทร์ จัดกระบวนพล
ราณี แคมเปน
สุธีวัน ทวีสิน
จิรายุ ตั้งศรีสุข
ธิดารัตน์ ศรีจุมพล (หญิงลี)

๑๑

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง.(๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕). “ซุปตาร์เกษียณเต้า” สื่อตั้งฉายา อั้ม,
“พลอย-ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ”. ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗, จากhttp://www.
thairath.co.th/content/๓๑๕๘๖๒.
๑๒
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖) “แตงโมฝีปากไร้ตะกร้อ - โตโน่ค้นฟ้า
คว้าเมีย ฉายาดารา ๕๖”. ไทยรัฐออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗, จาก http://www.thairath.
co.th/content/๓๙๑๒๔๒.
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ปี พ.ศ.

ลำ�ดับ

สมญานาม

๒๕๕๗๑๓

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

ป๋าหมากกระชากหงอก
แบ๊วเฮชดีเบอร์รี่สี่มิติ
ดาวเทียมไม่เจียมตัว
มือฉกตกสวรรค์
ร็อกไวเลอร์
หล่อลิ้นรัว
คุณพ่อจนมุมซุ่มกิน
ซือเจ๊สั่งลุย
เพื่อนซี้บัญชีเดือด

๑๐๒

คู่จิ้นหินแกรนิต

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
ปริญ สุภารัตน์
คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ
ณิชารีย์ โชคประจักษ์
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
เสกสรร ศุขพิมาย
พัชฏะ นามปาน
พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
น�้ำทิพย์ รัชตวิบูลย์และ
ยศวดี หัสดีวิจิตร
ธนิน มนูญศิลป์และ
อรเณศ ดีคาบาเลส

๑๓

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗). “ฉายาดาราปี ๕๗ ปริญ-ป๋าหมาก”.
ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมือ่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗, จาก http://www.thairath.co.th/content/๔๗๐๖๗๓
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สมญานาม

๒๕๕๘๑๔

๑๐๓
๑๐๔

ทุยทิ้งเมีย
จิ๋ว ๔G ตี๋ไวไฟ

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

ล้างท้องร้องหาผัว
มือฉกกดกาแฟ
พ่อม่ายคลายมนตร์
คู่จิ้น...ฟินไม่ลง

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

หล่อลากช้าง
พระเอกสามชั้น
นมชมพู สู้ใบแดง
นางฟ้าฟรีแลนด์

บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ
สมญานาม
ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล
ธรรศภาคย์ ชีและ
สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย
ภัทรธิดา พัชระวีรพงษ์
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
ภาคิน ค�ำวิลัยศักดิ์
พุฒิชัย เกษตรสินและ
วรัทยา นิลคูหา
ปกรณ์ ลัม
ศรัณย์ ศิริลักษณ์
มาริโอ เมาเร่อ
เขมนิจ จามิกรณ์

ข้อตกลงเบื้องต้น
๑) สุวรรณนา งามเหลือ (๒๕๓๙: ๔) ให้ค�ำนิยามสมญานามว่า “นามที่เป็นค�ำ 
กลุ่มค�ำ  หรือข้อความที่ใช้เป็นชื่อเรียกหรืออ้างอิงถึงบุคคล สิ่งของ ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริง”
เนื่องจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงเรียกการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิง
ว่าการตั้ง “ฉายาดารา” ในงานวิจัยนี้ค�ำว่า สมญานามของบุคคลในวงการบันเทิงกับ
ฉายาดาราจึงมีความหมายเท่ากัน อันหมายถึง “การตั้งชื่อให้แก่บุคคลในวงการบันเทิง
โดยชื่ อ ที่ ตั้ ง ขึ้ น นั้ น ไม่ ใ ช่ ชื่ อ จริ ง แต่ อ าจจะน� ำ ชื่ อ จริ ง ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการตั้ ง
สมญานามได้”
๑๔

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง. (๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘). “ฉายาดาราปี ๕๘ แตงโม ล้างท้องร้องหา
ผัว-โตโน่ พ่อม่ายคลายมนตร์”. ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.
thairath.co.th/content/๕๕๒๖๑๐.

มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�ำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรม
และสร้างภาพตัวแทนบุคคลในวงการบันเทิงไทย

107

๒) การกล่าวถึงสมญานามหรือฉายาของดาราเพื่อประกอบการวิเคราะห์
ผู้วิจัยจะระบุเฉพาะสมญา เนื่องจากได้แสดงปีที่ได้รับสมญานาม ศิลปินผู้ได้รับ
สมญานาม และแหล่งสืบค้นไว้ในขอบเขตข้อมูลแล้ว

ผลการศึกษา
การอภิปรายผลการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นแรกเป็นการวิเคราะห์
กลวิธีทางภาษาที่สถาบันสื่อมวลชนใช้ในการตั้งสมญานาม ส่วนประเด็นที่สองเป็น
การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับบทบาทของสมญานาม
๑. กลวิ ธี ท างภาษาที่ ส ถาบั น สื่ อ มวลชนใช้ ใ นการตั้ ง สมญานามดารา
จากการศึกษาพบการใช้กลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามทั้งสิ้น ๙ กลวิธี คือ การใช้
นามนัย การเล่นสัมผัส การเล่นค�ำ การดัดแปลงค�ำ การอ้างถึง การใช้ถอ้ ยค�ำนัยผกผัน
การใช้ความเปรียบ การใช้ส�ำนวน การผวนค�ำมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 ๑.๑ การใช้นามนัย
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๒: ๒๔๘-๒๔๙) ให้ความหมายของนามนัย๑๕
(metonymy) ว่า “การใช้ภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ค�ำหรือวลีแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มี
ลักษณะเด่น หรือมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับสิ่งที่แทนนั้น อาจแทนสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือ
นามธรรมก็ได้ เช่น คทา มงกุฎ ใช้แทนพระราชา” งานวิจัยหลายเรื่อง เช่น ศิริพร
(๒๕๔๗, ๒๕๔๙), สุรีเนตร (๒๕๕๒) ได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า นามนัยเป็นกลวิธี
๑๕

ศิริพร ภักดีผาสุข (๒๕๔๙: ๒๔๗) ใช้ค�ำว่า “อนุนามนัย” แทนค�ำ metonymy โดยให้
ความหมายว่า “การกล่าวถึงส่วนย่อย (part) เพื่อหมายถึงส่วนใหญ่ (whole)” นอกจากนี้ยังปรากฏ
ภาพพจน์อกี ชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามใกล้เคียงกับนามนัยคือสมพจนนัย (synecdoche) อันหมายถึง “ภาพพจน์
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ส่วนย่อยที่ส�ำคัญกล่าวแทนส่วนใหญ่ทั้งหมด หรือใช้ส่วนใหญ่ทั้งหมดแทนส่วนย่อย
หรือกล่าวถึงนามธรรมที่ท�ำกริยาอย่างรูปธรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒: ๕๐๗) เมื่อพิจารณา
จากนิยามจะเห็นได้ว่าภาพพจน์ทั้งสองชนิดใกล้เคียงกันมาก ดังที่ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๒: ๕๐๗)
กล่าวถึงภาพพจน์ทั้งสองชนิดว่า “สมพจนัยและนามนัยนั้นใกล้เคียงกันมาก จนนักวิจารณ์สมัยหลัง ๆ
ในบางกรณีใช้สมพจนัยรวม ๆ กันไปในฐานะเป็นนามนัย” ในงานวิจยั นีใ้ ช้คำ� ว่านามนัยเพียงอย่างเดียว
เมื่อกล่าวถึงการใช้ลักษณะเด่นเพื่อเรียกแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เพื่อมิให้สับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ทางภาษาที่พบในการตั้งสมญานามทุกสมญานาม ในงานวิจัยนี้แม้ว่านามนัยจะเป็น
กลวิธีทางภาษาที่พบมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลวิธีทางภาษาที่ท�ำให้ผู้อ่านเชื่อมโยง
สมญานามไปถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การตั้ ง ฉายาได้ ง ่ า ย แต่ น ามนั ย ก็ มิ ใ ช่ ก ลวิ ธี ที่
สมาคมนักข่าวบันเทิงใช้ตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงทั้งหมด เนื่องจาก
สมญานามที่สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงตั้งให้แก่บุคคลบันเทิงมีบทบาทเฉพาะ ดังจะ
อภิปรายในหัวข้อบทบาทของสมญานามต่อไป
ลักษณะเด่นที่สมาคมนักข่าวบันเทิงเลือกมาตั้งสมญานามให้แก่
บุคคลในวงการบันเทิงมีหลายมิติ ดังต่อไปนี้
			

๑.๑.๑ สถานภาพทางครอบครัว

สถานภาพคือ ฐานะของบุคคลทีไ่ ด้รบั จากการเป็นสมาชิกของ
สังคม สถานภาพทีส่ มาคมผูส้ อื่ ข่าวนิยมน�ำมาตัง้ สมญานามให้แก่บคุ คลในวงการบันเทิง
มากที่สุด ได้แก่ สถานภาพทางครอบครัวคือฐานะที่บุคคลในวงการได้รับจากการมี
คู่ครอง หรือการมีบุตร เช่น คุณพ่อจนมุมซุ่มกิน, เมียหลวงลวงสังหาร, ม่ายวัยทีน,
สะใภ้นอกท�ำเนียบ, มาดามเอือ้ อาทร, พ่อม่ายคลายมนตร์, ล้างท้องร้องหาผัว จากการ
ศึกษาสังเกตได้ว่าสมญานามที่ตั้งให้แก่ศิลปินชายจะเน้นไปที่ความเป็นพ่อ โดยเฉพาะ
กรณีของศิลปินที่ปฏิเสธความเป็นพ่อ นอกเหนือจากตัวอย่างของพิรัชต์ก็มี พ่อฟิล์ม
ฉึกฉึก ส่วนศิลปินหญิงจะเน้นสถานภาพของความเป็นม่าย เช่น ม่ายอัปโหลด,
ม่ายดีเอ็นเอ, ม่ายลี้ภัย
สังเกตได้ว่าการตั้งสมญานามแก่บุคคลในวงการบันเทิงที่มี
ความสัมพันธ์ลกึ ซึง้ กันมักจะไม่สมั พันธ์กนั เช่นกรณีของรุง่ นภาซึง่ ตกเป็นข่าวคูก่ บั รัฐภูมิ
รัฐภูมิถูกตั้งสมญานามให้เป็น “พ่อ” ในฐานะรุ่งนภาถูกตั้งสมญานามให้เป็น “ม่าย”
แทนที่จะเป็น “แม่” เช่นเดียวกับสมญานามของภาคินกับภัทรธิดา ที่ผ่ายชายเป็น
“พ่อม่าย” ในขณะที่บุคคลเดียวกันนี้เป็น “ผัว” ในสมญานามของฝ่ายหญิง ลักษณะ
เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าสมญานามคือการประกอบสร้างภาพตัวแทนแก่บุคคล เพราะ
ความเป็นแม่ที่เป็นข้อเท็จจริงก็ถูกสร้างภาพแทนด้วยความเป็นม่าย เช่นเดียวกับ
ความเป็นพ่อที่มิได้พิสูจน์แต่ก็ถูกประทับตราแล้วด้วยสมญานาม

มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�ำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรม
และสร้างภาพตัวแทนบุคคลในวงการบันเทิงไทย
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๑.๑.๒ ลักษณะเด่นทางกายภาพ

ลั ก ษณะทางกายภาพคื อ ลั ก ษณะภายนอกที่ ป ระจั ก ษ์
ด้วยการมองเห็น เช่น รูปร่าง หน้าตา ทรงผม การแต่งกาย ตัวอย่างการน�ำลักษณะทาง
กายภาพมาตั้งเป็นสมญานาม เช่น สั้นเสียเหลี่ยม, โล้นดีแตก บางครั้งเป็นลักษณะ
ทางกายภาพที่บ่งบอกชาติพันธุ์ เช่น หมวยแอ๊บแตก, จิ๋ว ๔G, ตี๋ไวไฟ
นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้อีกว่าลักษณะทางกายภาพที่
นิยมน�ำมาตั้งเป็นสมญานามให้แก่ศิลปินหญิงมักจะเน้นสัญลักษณ์ทางเพศคือทรวงอก
เช่น อึม๋ หมืน่ ล้าน , ซุปตาร์เกษียณเต้า, เต้ามหาเสน่ห,์ จุกเงินแสน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ก็ปรากฏการตั้งสมญานามเกี่ยวกับหน้าอกให้แก่นักแสดงชาย เช่น นมชมพู
สู้ใบแดง กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะที่แปลกจากปกติที่ฉายาของนักแสดงชายจะเน้น
ที่หน้าตา เช่น หล่อลิ้นรัว, เสียเหลี่ยมหล่อ, ซาตานหน้าหยก
			

๑.๑.๓ พฤติกรรมหรือนิสัย

พฤติกรรมหรือนิสยั ทีน่ ำ� มาตัง้ เป็นสมญานามมักจะเป็นนิสยั ใน
เชิงลบ นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการพูดถูกน�ำมาตั้งเป็นสมญานาม
มากที่สุด ทั้งการโกหก การพูดไม่สุภาพ เช่น ฝีปากไร้ตะกร้อ, ซุป’เบอร์รี่, ทิงเจอร์
เบอร์ รี่ นอกจากนี้ พ ฤติ ก รรมการพู ด ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเด่ น ในการตั้ ง สมญานามของ
ศิลปินชายคือวาทศิลป์ทสี่ ามารถใช้วาจามัดใจสตรี เช่น ลิน้ น�ำ้ มันพราย, ปลิงปากหวาน,
ลิ้นเลี่ยมทอง พฤติกรรมการเสแสร้งหรือการสร้างบุคลิกภาพว่าเรียบร้อยของศิลปิน
หญิงก็มักจะน�ำมาตั้งเป็นสมญานาม สังเกตได้ว่าในสมญานามเหล่านี้จะมีค�ำว่า “แอ๊บ”
หรือ “แบ๊ว” เช่น แบ๊วเอชดีเบอร์รสี่ มี่ ติ ,ิ แบ๊วฉกทะเบียน, กุลสตรีดแี ตก, แบ๊วตีนปลาย,
แอ๊บแบ๊วจอมฉก อย่างไรก็ตามค�ำว่า “แอ๊บแบ๊ว” ก็ยังใช้ในความหมายของการสร้าง
บุคลิกภาพเป็นเด็กของศิลปินที่สูงอายุแล้วเช่นกรณี คุณป้าแอ๊บแบ๊ว นอกจากนี้
พฤติกรรมเชิงชู้สาวก็น�ำมาตั้งเป็นสมญานามเช่นเดียวกัน เช่น อีหนูจูบสะท้าน
			

๑.๑.๔ ชื่อ

				
การใช้ชอื่ มาตัง้ เป็นสมญานามให้แก่ศลิ ปินมีหลากหลายกลวิธี
ทั้งการใช้ชื่อเล่นของศิลปินเองเช่น ป๋าหมากกระชากหงอก, แบรี่ฮอตเว่อร์, พ่อฟิล์ม
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ฉึกฉึก, มดคันจัง หรือการใช้นามสกุลมาตั้งเป็นสมญานาม เช่น ลัมมหาเสน่ห์
นอกจากนีย้ งั ปรากฏการใช้ชอื่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับในลักษณะ ๆ ต่างกับบุคคล
ที่ได้รับสมญานามมาตั้งสมญานาม ที่พบมากที่สุดคือชื่อของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ฉัน
ชู้สาว เช่น หมีท�ำมึน, ซุปตาร์ต้าใครอย่าแตะ, มังกรในขวดแก้ว และบุคคลที่สามใน
ความสัมพันธ์ เช่น แค่เพื่อนค่ะพี่ (ตู่), เข็มแทงใจ
จากตัวอย่างข้างต้น สามสมญานามแรกน�ำชื่อของบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับศิลปินที่ได้รับสมญานามมาตั้งเป็นสมญานาม เช่นกรณีแรก “หมี” คือ
ชือ่ เล่นของพันต�ำรวจตรีศกั ดิส์ นุ ทร เปรมานนท์ ทีเ่ ป็นคูร่ กั ของนางสาวเขมนิจ ตัวอย่างที่
สอง ต้า เป็นชื่อเล่นของ ดร.นาวิน เยาวพลกุล ซึ่งเป็นคู่รักของนางสาวเฌอมาลย์ใน
ขณะนัน้ และตัวอย่างทีส่ าม “แก้ว” คือชือ่ เล่นของนางสาวจริญญาคูร่ กั ของนายณวัฒน์
ส่วนสองตัวอย่างหลังจะเห็นได้ว่าชื่อเล่นทั้ง ๒ ชื่อ เป็นชื่อของคู่กรณีในความสัมพันธ์
ฉันชูส้ าว กล่าวคือ “พีต่ ”ู่ หมายถึง นางนันทิดา แก้วบัวสาย ภรรยาของนายชนม์สวัสดิท์ ี่
นางสาวยศวดีมีข่าวว่าเป็นบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับ “เข็ม” เป็นชื่อเล่นของนางสาว
กฤตธีรา อินพรวิจติ ร ผูแ้ ทรกกลางในความสัมพันธ์ระหว่าง นายกรรชัยกับนางสาวเมย์
เจ้าของสมญานาม
นอกจากนี้ยังปรากฏการใช้ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บังคับบัญชามาตั้งเป็น
สมญานาม เช่น โดนแดงดอง “แดง” คือชือ่ เล่นของนางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ผูบ้ ริหารสถานี
กองทัพบกช่อง ๗ สีซึ่งเป็นต้นสังกัดของนางสาววรัทยา
		 ๑.๒ การเล่นสัมผัส
			 การใช้ ค� ำ ที่ มี สั ม ผั ส เป็ น เอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของภาษาไทย
ทัง้ การเล่นสัมผัสสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ผลของการใช้เสียงสัมผัสนอกจากจะเกิด
ความไพเราะแล้ ว ยั ง มี ผ ลต่ อ การท� ำ ให้ ส มญานามนั้ น ติ ด หู และจ� ำ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น
จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการเล่นสัมผัสหรือการใช้สัมผัสปรากฏมากขึ้นจากช่วงแรก
ทีม่ กี ารตัง้ สมญานามกล่าวคือ พ.ศ. ๒๕๔๘ พบการกลวิธกี ารใช้สมั ผัสเพียง ๑ สมญานาม ใน
ขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏสมญานามที่มีการเล่นสัมผัสถึง ๘ สมญานาม
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การเล่นสัมผัสในการตั้งสมญานามหรือให้แก่บุคคลในวงการบันเทิง
ปรากฏ ๒ ลักษณะคือการเล่นสัมผัสสระและการเล่นสัมผัสพยัญชนะ
			

๑.๒.๒ การเล่นสัมผัสสระ

การเล่นสัมผัสสระในการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการ
บันเทิงนิยมใช้สัมผัสชิด คือการคล้องเสียงกับระหว่างค�ำที่อยู่ติดกัน เช่น คุณพ่อจน
มุมซุ่มกิน, ล�ำซิ่งชิงเกิด, ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ, เจ้าหญิงหิ่งห้อย, ส่าหรีลี้รัก, คาสโนวา
บ้าของแพง, สามีดีแตก, คู่จิ้นฟินไม่ลง
การใช้สมั ผัสคัน่ นิยมน้อยกว่าสัมผัสชิด เช่น เพือ่ นซีบ้ ญ
ั ชีเดือด,
เผลอเพราะเจอซิ้ม, เพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม
			

๑.๒.๒ การเล่นสัมผัสพยัญชนะ

การเล่นสัมผัสพยัญชนะเป็นกลวิธีการเล่นสัมผัสที่พบจ�ำนวน
น้อยกล่าวคือปรากฏ ๕ สมญานามจากข้อมูลทั้งสิ้น ๑๑๒ สมญานาม โดยมีลักษณะ
ร่วมกันคือมีความยาว ๓ พยางค์เหมือนกัน ปรากฏทั้งการเล่นสัมผัสพยัญชนะทั้ง
๓ พยางค์ เช่น โดนแดงดอง, ลับลวงแหล และการเล่นสัมผัสพยัญชนะที่ ๒ พยางค์แรก
เช่น ลิน้ เหลีย่ มทอง, หล่อลิน้ รัว, หล่อลากช้าง นอกจากนีย้ งั ปรากฏการเล่นจังหวะของ
สมญานามให้ออกเสียง ๓ พยางค์คล้ายภาษาเกาหลี เช่น เกรียนมึนโฮ, กวนมึนเมา
		 ๑.๓ การอ้างถึง
การอ้างถึงในการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงคือ
การอ้างถึงสมญานามเดิมที่เคยตั้งไปแล้วในปีก่อน ๆ แล้วน�ำมาประกอบค�ำอื่น ๆ
ในบริบทใหม่ กลวิธกี ารอ้างถึงนีม้ กั ใช้ตงั้ สมญานามให้แก่ศลิ ปินทีม่ พี ฤติกรรมด้านชูส้ าว
โดดเด่น เช่น นางสาวเจนี่ เทียนโพธิส์ วุ รรณ ทีม่ กั ปรากฏข่าวเป็นมือทีส่ ามในความสัมพันธ์
ของศิลปินหลายคู่ สมญานามทุกสมญานามของนางสาวเจนี่จึงอ้างถึงค�ำว่า “ฉก”
ในสมญานามเดิม ตัง้ แต่ แอ๊บแบ๊วจอมฉก แบ๊วฉกทะเบียน มือฉกตกสวรรค์ และมือฉก
กดกาแฟ เช่นเดียวกับนายเกริกพล มัสยวานิช ทีป่ รากฏข่าวความเจ้าชูจ้ นได้รบั สมญานาม
“คาสโนวา” ติดต่อกันถึงสองปีซ้อนคือ คาสโนวาฆ่าไม่ตาย และ คาสโนวาบ้าของแพง
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การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ก็ท�ำให้เกิดการอ้างถึงสมญานามเก่า
เช่น สั้นเสียเหลี่ยม อ้างถึงสมญานาม สั้นเสมอหู ที่นางสาวสุธีวันได้รับมาแล้ว
นอกจากนี้ยังปรากฏการอ้างถึงสมญานามที่เกิดจากตั้งสมญานามจากลักษณะเด่น
ทางกายภาพของศิลปินหญิงคือหน้าอก ได้แก่ อึ๋มหมื่นล้าน อ้างถึงสมญานามอึ๋ม
ผ่าซาก เช่นเดียวกับ ซุปตาร์เกษียณเต้า อ้างถึงสมญานาม เต้าเงินล้าน
		 ๑.๔ การใช้ถ้อยค�ำนัยผกผัน
“ถ้อยค�ำนัยผกผัน (verbal irony) มีนิยามที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า
หมายถึงการพูดอย่างหนึ่งแต่หมายความตรงกันข้าม หรือการพูดสิ่งที่ผู้พูดเชื่อว่า
เป็นเท็จ ตัวอย่างเช่น พูดว่า “ดี” แต่หมายว่า “เลว” หรือผู้พูดไม่ได้เชื่อว่า “ดี”
ตามที่ตนกล่าวถ้อยค�ำนัยผกผันต่างจากถ้อยค�ำที่เป็นเท็จตรงที่ผู้พูดจะต้องให้ผู้ฟังรู้ว่า
ตนต้องการหมายความตรงกันข้าม” (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, ๒๕๔๙: ๖๖) ลักษณะของ
ถ้อยค�ำนัยผกผันในสมญานามของดาราจะปรากฏในลักษณะของการใช้คำ� ทีข่ ดั แย้งกัน
โดยมีนัยเพื่อประชดบุคคลที่ได้รับสมญานาม
ส�ำหรับศิลปินหญิงการใช้ถ้อยค�ำนัยผกผันจะปรากฏในลักษณะของ
ค�ำที่ยกย่องความประพฤติแล้วต่อด้วยถ้อยค�ำที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น กุลสตรี
ดีแตก, เจ้าหญิงก�ำมะลอ สมญานามเหล่านีแ้ สดงการประชดประชันเพือ่ วิพากษ์วจิ ารณ์
พฤติกรรมของศิลปินหญิงหลายคนที่ดูเหมือนจะเรียบร้อย เป็น “กุลสตรี” หรือ
“เจ้าหญิง” แต่ที่จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น
ส�ำหรับศิลปินชายถ้อยค�ำนัยผกผันจะปรากฏในลักษณะของอาชีพคือ
ซุปเปอร์สตาร์หรือพระเอกแล้วต่อท้ายด้วยค�ำว่า “เทวดา” หรือ “บนหิ้ง” เพื่อ
ประชดประชันถึงพฤติกรรมหยิง่ เข้าถึงยาก รวมถึงปฏิเสธการให้สมั ภาษณ์แก่ผสู้ อื่ ข่าว
เช่น ซุปตาร์เทวดา, พระเอกบนหิ้ง และพระเอกเทวดา
		 ๑.๕ การดัดแปลงค�ำ
การดัดแปลงค�ำคือการน�ำถ้อยค�ำหรือวลีที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว อีกทั้ง
เป็นค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลทีไ่ ด้รบั สมญานาม มาเปลีย่ นค�ำหรือเติมค�ำ ทัง้ นี้
ถ้อยค�ำที่ยังคงเดิมมีหน้าที่เพื่อให้ผู้อ่านยังสามารถเชื่อมโยงความหมายไปถึงบุคคล
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ผู้ได้สมญานามได้และในขณะเดียวกันถ้อยค�ำที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเข้าไปนั้น
เป็นการแสดงภาพทีส่ อื่ มวลชนต้องเน้นย�ำ้ ให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั การตัง้ สมญานาม สังเกต
ได้ ว ่ า การดั ด แปลงค� ำมั ก จะสมญานามที่ มี ค วามหมายเชิ ง ลบ เช่ น ร็ อ กไวเลอร์ ,
ค้นฟ้าคว้าเมีย, องค์ล�ำบาก, เทวดาเสียวโว้ย, มนต์รักพระเครื่อง
สมญานามที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีการดัดแปลงค�ำหลายลักษณะ
ตัวอย่างแรกเป็นน�ำว่า “รอดไวเลอร์” ซึ่งเป็นชื่อสายพันธุ์สุนัขที่นิสัยดุร้ายมาเปลี่ยน
พยางค์ แ รกเป็ น “ร็ อ ก” เพื่ อ สื่ อ ถึ ง นายเสกสรรค์ ที่ เ ป็ น นั ก ร้ อ งเพลงร็ อ กและ
ในขณะเดี ย วกั นก็ เ ปรียบนิสัยของนายเสกสรรค์ว่าดุ ร ้ ายเหมื อนชื่ อสายพั นธุ ์ สุนัข
ที่เป็นค�ำต้นความหมายเดิม ตัวอย่างที่สองน�ำวลี “ค้นฟ้าคว้าดาว” ซึ่งเป็นสโลแกนของ
การประกวดเดอะสตาร์เวทีแจ้งเกิดของนายภาคินมาเปลีย่ นค�ำสุดท้าย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เสียดสี
พฤติกรรมของนายภาคินที่เปลี่ยนจากผู้เคยเอาการเอางานมาเป็นผู้เห็นความรัก
เป็นใหญ่ ส่วน ๓ สมญานามสุดท้ายน�ำชื่อภาพยนตร์และภาพยนตร์ชุดมาดัดแปลง
โดยชื่ อ ภาพยนตร์ แ รกคื อ องค์ บ าก แล้ ว เพิ่ ม ค� ำ ว่ า “ล� ำ ” ตรงกลางค� ำ เพื่ อ สื่ อ
ความยากล� ำ บากของกองถ่ า ยภาพยนตร์ เ รื่ อ งดั ง กล่ า วเพราะความประพฤติ
ของนายพนมนั ก แสดงน� ำ ส่ ว นเทวดาเสี ย วโว้ ย เป็ น สมญานามที่ ดั ด แปลงจาก
ชือ่ ภาพยนตร์ชดุ “เทวดาสาธุ” ทีน่ ายสราวุธเป็นนักแสดงน�ำการเปลีย่ นค�ำว่า “เสียวโว้ย”
แทนค� ำ ว่ า สาธุ เ พื่ อ สื่ อ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ค ลิ ป วิ ดี โ อบั น ทึ ก การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข อง
นายสราวุธปรากฏสู่สาธารณะ และสมญานามสุดท้ายดัดแปลงจากชื่อละครและ
ภาพยนตร์มนต์รักลูกทุ่ง แต่เปลี่ยนค�ำสุดท้ายจากลูกทุ่งเป็นพระเครื่องเพื่อเชื่อมโยง
ถึ ง นายสิ ท ธิ ก ร บุ ญ ฉิ ม เซี ย นพระเครื่ อ งที่ ป รากฏข่ า วความสั ม พั น ธ์ ฉั น ชู ้ ส าวกั บ
นายรัฐภูมิผู้ได้รับสมญานาม
		 ๑.๖ การเล่นค�ำ
“การเล่นค�ำเป็นรูปแบบหนึง่ ของการละเล่นทางภาษา (speech play)
ซึ่งเกิดจากการที่ค�ำหรือวลีหนึ่ง ๆ สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความหมายสองความหมาย
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันได้ในเวลาเดียวกัน” (Sherzer, ๒๐๐๒: ๒๙ อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิท์ อง
และคนอื่น ๆ, ๒๕๔๙) การตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิง การเล่นค�ำมักจะ
เกิดจากการน�ำชื่อของนักแสดงมาเชื่อมโยงความหมายระดับที่สอง เช่น มดคันจัง
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ลัมมหาเสน่ห์ และ เข็มแทงใจ
ตัวอย่างสมญานามข้างต้นน�ำชือ่ เล่นของนักแสดงมาเล่นความหมาย
เพื่อแสดงทัศนะเชิงเสียดสีได้อย่างเสียดลึก สมญานามแรกเล่นความหมายของค�ำว่า
“คัน” อันมีความหมายประจ�ำค�ำคืออาการอันเกิดเพราะโดนแมลงกัด ส่วนความแฝง
หรือความหมายระดับที่สองสื่อถึงความอยากมีเพศสัมพันธ์โดยเชื่อมโยงความหมาย
ของการ “คัน” อวัยวะเพศหญิง มาเป็นค�ำสแลงแสดงความอยากมีเพศสัมพันธ์ เช่น
เดียวกับสมญานาม ลัมมหาเสน่ห์ที่เล่นค�ำว่า “ลัม” อันเป็นนามสกุลของนายปกรณ์
ศิลปินทีไ่ ด้รบั สมญานามกับค�ำว่า “ล�ำ” อันมีนยั เชือ่ มโยงถึงลักษณะของอวัยวะเพศชาย
ส่วนสมญานามที่สาม ดังที่วิเคราะห์ข้างต้นแล้วว่า เข็ม คือชื่อเล่นของนักแสดงหญิง
ที่เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ ความหมายระดับที่สองจึงเชื่อมโยงกับความหมาย
ระดับแรกคือบุคคลที่สามนี้จึงเปรียบได้กับเข็มที่คอยทิ่มแทงใจศิลปินหญิงผู้ได้รับ
สมญานาม
การเล่นค�ำอีกลักษณะหนึง่ ทีป่ รากฏมาก คือการเล่นค�ำว่าสตรอว์เบอร์รี่
โดยเชือ่ มโยงพยางค์ทอี่ อกเสียง “ตอ” กับค�ำว่าตอแหลทีห่ มายถึงการโกหก โดยปรากฏ
ทั้งการใช้ค�ำนั้นทั้งค�ำหรือการตัดพยางค์หน้าออก เช่น ซุป’เบอร์รี่, ทิงเจอร์เบอร์รี่,
สตรอว์เบอร์รี่เรียกพี่
จะเห็ น ได้ ว ่ า การเล่ น ค� ำ เป็ น กลวิ ธี ท างภาษาที่ ส� ำ คั ญ มากเมื่ อ สื่ อ
ต้องการใช้สมญานามนั้นเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ศิลปินในทางลบ หรือกล่าวถึงเรื่องเพศอัน
เป็นประเด็นที่ห้ามกล่าวถึงอย่างเปิดเผยในวัฒนธรรมไทย เพราะการเล่นค�ำเป็น
ความหมายโดยนัยที่เกิดจากการตีความระดับที่สอง ซึ่งบุคคลผู้ได้รับสมญานามไม่
สามารถน�ำมาฟ้องร้องผู้สื่อข่าวได้
		 ๑.๗ การใช้ความเปรียบ
			 “ความเปรียบคือความเข้าใจและการเชื่อมโยงประสบการณ์ของ
สิง่ หนึง่ ไปสูอ่ กี สิง่ หนึง่ ” (Lakoff and Johnson, ๑๙๘๐: ๕) การใช้ความเปรียบในการตัง้
สมญานามมักจะเน้นการเชื่อมโยงความหมายไปถึงสิ่งที่น�ำมาเปรียบเพื่อวิจารณ์
ความประพฤติ หรือความสามารถในการท�ำงาน เช่น ร็อกไวเลอร์, คู่จิ้นหินแกรนิต,
ดาวเทียมไม่เจียม, ดาวค้างกรุ
มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�ำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรม
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สมญานามแรกได้ วิ เ คราะห์ ไ ปข้ า งต้ น แล้ ว ว่ า ดั ด แปลงค� ำ เพื่ อ
เปรียบเทียบนิสัยของนายเสกสรรค์กับชื่อสายพันธุ์สุนัข สมญานามที่สองเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแสดงละครของนายธนินและนางสาวอรเณศที่ไม่เป็นธรรมชาติ
หรือ “แข็ง” เท่ากับหินแกรนิตซึ่งเป็นหินที่แข็งมาก สองสมญานามสุดท้ายแสดงให้เห็น
การใช้ดาวมาเป็นความเปรียบแทนความมีชื่อเสียง เช่นกรณีของนางสาวณิชารีย์ท่ีถูก
เปรียบเทียบกับดาวเทียมเพื่อประชดว่าแม้จะยังไม่มีชื่อเสียงเป็นแค่ดาวปลอม ไม่ใช่
ดาวจรัสอันเป็นความเปรียบแทนผู้มีชื่อเสียง ณิชารีย์ก็ยังประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ตรงกันข้ามกับนายธงไชย แมคอินไตย ที่ได้รับการเปรียบเป็นดาวค้างกรุอันสื่อความ
มีชื่อเสียงที่คงทนและยาวนาน
นอกจากนีย้ งั ปรากฏการใช้เพชรมาเป็นความเปรียบแทนความร�ำ่ รวย
ได้แก่ ไหปลาแดกฝังเพชร และฉิง่ ฝังเพชร เพือ่ เชือ่ มโยงถึงความมัง่ มีของบุคคลทีไ่ ด้รบั
สมญานาม บางครั้งการใช้ความเปรียบในการตั้งฉายาก็เพื่อวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของ
นักแสดง เช่น พระเอกสามชั้น ที่เชื่อมโยงความหมายของสามชั้นที่หมายถึงหมูกับ
รูปร่างที่อวบอ้วนของนักแสดงที่ได้รับฉายา
		 ๑.๘ การใช้ส�ำนวน
			 การใช้สำ� นวนมาตัง้ เป็นสมญานามให้แก่บคุ คลบันเทิงมักจะน�ำส�ำนวน
มาขยายความให้เข้ากับความหมายที่สื่อต้องการเสนอ เช่น สมญานาม ไข่ในหิน ที่มี
ความหมายว่า “ของที่ต้องระมัดระวัง ทะนุถนอมอย่างยิ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน,
๒๕๔๒: ๒๑๐) ได้เพิ่มเติมว่าเป็นไข่ในหิน “ของเฮีย” (เดลินิวส์, ๒๐๕๓ ๑: ๑๙)
		 ๑.๙ การผวนค�ำ
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒: ๒๔๙) ให้ความหมายของค�ำผวนว่า “ค�ำที่
พูดทวนกลับได้ เช่น ตกทีอ่ ฐิ ผวนเป็นติดทีอ่ ก” การผวนค�ำปรากฏเพียง ๑ สมญานามคือ
ป๋าหมากกระชากหงอก ดังที่วิเคราะห์ข้างต้นแล้วว่าสมญานามนี้ตั้งด้วยการใช้ชื่อเล่น
ในขณะเดียวกัน “ป๋าหมาก” ก็สามารถผวนค�ำได้ว่า “ปากหมา” เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์ที่
นายปริญใช้ค�ำพูดไม่สุภาพกับมารดาของนางสาวชาลิดานักแสดงหญิงคู่กรณี
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			 จากการอภิปรายกลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามสังเกตได้ว่า
ปรากฏสมญานามจ�ำนวนมากทีใ่ ช้กลวิธที างภาษามากกว่า ๑ กลวิธใี นการตัง้ สมญานาม
นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่ากลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามในปีปัจจุบันซับซ้อนขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะแรกของการตั้งสมญานาม อันแสดงให้เห็นพัฒนาการของ
กลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามทั้งนี้สัมพันธ์กับบทบาทของสมญานามดังจะ
อภิปรายในหัวข้อต่อไป
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธที างภาษากับบทบาทของฉายาดารา: อ�ำนาจ
ของสือ่ ในการวิจารณ์พฤติกรรมและสร้างภาพตัวแทนของบุคคลในวงการบันเทิงไทย
		 จากการศึกษาพบว่าสมญานามมีบทบาทหลัก ๒ ประการ บทบาทประแรก
คือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลในวงการบันเทิงผู้ได้รับสมญานาม และบทบาทประการที่สอง
คือสร้างภาพตัวแทนของบุคคลที่ได้รับสมญานาม อภิปรายบทบาททั้งสองประการได้
ดังนี้
		 ๒.๑ บทบาทของสมญานามในการวิพากษ์วิจารณ์ดารา: การปะทะทาง
อ�ำนาจระหว่างสื่อมวลชนกับบุคคลในวงการบันเทิง
ทุกปีในการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลบันเทิง สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง
ให้นิยามการกระท�ำดังกล่าวว่า “เป็นสีสัน” หรือตั้งสมญานามเพื่อ “หยิกแกมหยอก”
ซึ่งแสดงเจตนาถึงความขบขันสนุกสนาน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะ
พบว่าลักษณะที่ “เหมือนจะขบขัน” เหล่านี้มีบทบาทเสียดสีเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ ดังที่
ศิริพร ภักดีผาสุข (๒๕๔๙: ๒๖๑) ได้กล่าวถึงความขบขันในสมญานามนักการเมืองว่า
“สมญานามนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นถ้อยค�ำเสียดสี (sarcastic remark) ซึ่งเป็นวาทะ
ที่มุ่งใช้อารมณ์ขันและท่วงท�ำนองที่ดู “ทีเล่นทีจริง” เพื่อกระทบกระเทียบโจมตี
นักการเมืองที่เป็นเป้าหมาย”
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจะพบว่ า สมญานามนั้ น มี บ ทบาท
ในการวิพากษ์วจิ ารณ์ความประพฤติมากทีส่ ดุ กล่าวคือศิลปินหญิงจะโดนวิพากษ์วจิ ารณ์
เรือ่ งความประพฤติทแี่ สร้งว่าเรียบร้อยหรือ “แอ๊บแบ๊ว” มากทีส่ ดุ นอกจากนีพ้ ฤติกรรม
ไม่พูดความจริงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเช่นกัน เห็นได้จากกลวิธีการตั้งสมญานามที่
มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�ำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรม
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ใช้นามนัยในมิติของลักษณะนิสัยและการเล่นค�ำว่าสตรอว์เบอร์รี่ที่หมายถึงการโกหก
ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็น “ความไม่ซื่อตรง” เป็นพฤติกรรมที่สื่อมวลชนจะวิพากษ์
วิจารณ์มากที่สุด ไม่ว่าพฤติกรรมไม่ซื่อตรงนั้นจะแสดงออกผ่านการกระท�ำหรือค�ำพูด
ก็ตาม ในขณะที่พฤติกรรมของศิลปินชายที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือพฤติกรรมหยิ่ง
เข้ า ถึ ง ยากการที่ ส มญานามหลายสมญานามมี นั ย เพื่ อ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ พ ฤติ ก รรม
เหล่านี้มากที่สุด อาจวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ขัดขวางการท�ำงานของสื่อ
ที่มีหน้าที่น�ำเสนอ “ความจริง” ต่อสาธารณะ
บทบาทของสมญานามในการวิพากษ์วจิ ารณ์ความประพฤติของบุคคล
ในวงการบันเทิงนีส้ มั พันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งอ�ำนาจอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในรอบปี อ�ำนาจ
ในการให้สัมภาษณ์อยู่ที่ศิลปินที่จะเป็นฝ่าย “ให้” หรือ “ปฏิเสธ” การสัมภาษณ์แก่
สือ่ มวลชน นอกจากเหนือจากโอกาสให้สมั ภาษณ์แล้วเนือ้ ความหรือเรือ่ งทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
ก็ยังอยู่ในอ�ำนาจของศิลปินที่จะให้สัมภาษณ์อย่างไรก็ได้ เช่น กรณีของนางสาวเขมนิจ
ที่ ใ ช้ ค วามคลุ ม เครื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ หลี ก เลี่ ย งการตอบค� ำ ถามเรื่ อ งความรั ก จนได้
สมญานาม หมีทำ� มึน เมือ่ ถึงปลายปีเป็นธรรมเนียมทีจ่ ะตัง้ สมญานามให้แก่ศลิ ปินจึงถึง
เวลา “เอาคืน” ของสถาบันสื่อมวลชนที่จะน�ำพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความไม่สะดวก
ในการท�ำงานมาตัง้ เป็นสมญานามเพือ่ เป็นการโต้กลับทางอ�ำนาจ ดังทีน่ พพร ประชากุล
(๒๕๕๒: ๓๖๕-๓๖๖) แสดงทัศนะเรื่องการตั้งชื่อว่า “การยัดเยียดชื่อเรียกต่าง ๆ นานา
ให้ แ ก่ กั น และกั น ...จึ ง มี ค ่ า เท่ า กั บ เป็ น การต่ อ สู ้ ช ่ ว งชิ ง ความเหนื อ กว่ า นั่ น แสดง
อย่างชัดเจนว่าภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร ยังเป็นเครื่องมือแห่ง
อ�ำนาจอีกโสดหนึ่งด้วย”
จะเห็นได้ว่าการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงสัมพันธ์
กับแนวคิดเรื่องอ�ำนาจอย่างชัดเจน หากพิจารณากระบวนการตั้งสมญานามของ
สื่อมวลชนด้วยกรอบแนวคิดเรื่องวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) ของ
ฟานไดก์ (Van Dijk, 2008: 10 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง: ๒๕๕๖, ๒๐-๒๑)
จะพบว่ า การตั้ ง สมญานามของสื่ อ มวลชนเป็ น การสร้ า งพื้ น ที่ ต ่ อ รองทางอ� ำ นาจ
เพราะสื่อมวลชนในฐานะผู้มีอ�ำนาจในพื้นที่ข่าวได้ควบคุมกระบวนการผลิตสมญานาม
ซึ่งเป็นวาทกรรมข่าวประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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			 การควบคุมปริบท (context control) คือการทีส่ อื่ มวลชนตัดสินเลือก
ผู้ที่จะมีส่วนร่วมในวาทกรรมซึ่งก็คือบรรดาสื่อมวลชนส�ำนักต่าง ๆ ที่มาร่วมลงคะแนน
เสี ย งในตั้ ง และคั ด เลื อ กสมญานาม ๑๖ ควบคุ ม เวลาในการตั้ ง สมญานามให้ เ ป็ น
ช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนธันวาคม และควบคุมจุดหมายของตัง้ สมญานามคือ “หยิก
แก้มหยอก” “เป็นสีสัน”
			 การควบคุ ม วาทกรรม คื อ การเลื อ กสมญานามที่ ตั้ ง ขึ้ น ให้ เ ป็ น
ประเด็นหลัก และเลือกข้อความขยายให้เป็นประเด็นรอง จะเห็นได้ว่าทุกสมญานาม
จะข้ อ ความประกอบเพื่ อ อธิ บ ายและเชื่ อ มโยงไปยั ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้ สื่ อ มวลชน
เลือกมาตั้งเป็นสมญานาม นอกจากนี้สื่อยังเป็นผู้เลือกกลวิธีต่างภาษาต่าง ๆ ที่ได้
วิเคราะห์ไปข้างต้นมาใช้ในการตั้งสมญานาม
เมื่อสื่อมวลชนเป็นผู้กุมอ�ำนาจในพื้นที่ข่าวหรือผู้กระท�ำ  (actor)
นักแสดงหรือบุคคลในวงการบันเทิงที่ได้รับสมญานามจึงเป็น “ผู้ถูกกระท�ำ” (object)
สมญานามเป็นส่วนหนึ่งของการน�ำเสนอเรื่องราวของผู้ถูกกระท�ำ  และถูกท�ำให้เด่น
เพียงบางส่วนซึ่งก็คือส่วนที่เลือกมาตั้งเป็นสมญานาม การตั้งสมญานามลักษณะนี้
จึงเปรียบได้กับการติดฉลากสินค้า เพียงแต่สินค้า (บุคคลในวงการบันเทิงที่ได้รับ
สมญานาม) ที่ถูกน�ำมาตั้งสมญานามส่วนใหญ่มักถูกพรรณนาสรรพคุณในทางลบซึ่ง
ก็คือการใช้สมญานามเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์นั่นเอง
ในฐานะผู้ถูกกระท�ำในพื้นที่ข่าว บุคคลในวงการบันเทิงจึงมีสิทธิ์ที่จะ
“ยอมรับ” หรือ “ไม่ยอมรับ” ต่อสมญานามที่สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงตั้งให้ ดังกรณี
นางสาวณปภัชที่ปฏิเสธสมญานาม มดคันจัง ที่วิจารณ์ความประพฤติเชิงชู้สาวอย่าง
เจ็บแสบว่า “ไม่อยากออกความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้ มดไม่ยอมรับฉายานี้” (สมาคม
ผู้สื่อข่าวบันเทิง, ๒๕๕๒: ๑๕) แต่สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงกลับนิยามการตั้งฉายาว่า
“หยิกแกมหยอก ด้วยความรักและเอ็นดู” (เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน)
๑๖

โดยปกติแล้วผู้สื่อข่าวในสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงจะตั้งสมญานามให้แก่นักแสดงหลาย
สิบคน และบางคนได้รับสมญานามมากกว่า ๑ สมญานาม หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวจะประชุมเพื่อ
ลงคะแนนเสียงคัดเลือกสมญานามให้เหลือเพียงแค่ ๑๐ สมญานาม
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จะสังเกตได้วา่ “หยิกแกมหยอก” ถูกน�ำมากล่าวถึงเพือ่ ใช้ความขบขัน
กลบเกลื่อนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแนบเนียน นอกจากนี้สมาคมผู้สื่อข่าวยังแสดง
ให้เห็นอ�ำนาจที่เหนือกว่าด้วยการชี้น�ำให้ดารายอมรับสมญานามว่าแสดงถึงชื่อเสียง
“ส�ำหรับดาราที่ได้รับการโหวตก็ไม่ต้องคิดมาก เพราะฉายาที่ออกมาจะเป็นการแซว ๆ
กันมากกว่า เพราะการที่คุณได้รับการโหวต แสดงว่าคุณเป็นดารายอดนิยม” (สมาคม
ผู้สื่อข่าวบันเทิง: ๒๕๕๑, ๑๔. เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)
เมื่อผู้สื่อข่าวใช้การหยิกแกมหยอก การแซวเป็นเครื่องมือในการ
วิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงการประกอบสร้างความหมายให้แก่สมญานามว่าหมายถึง
“ความนิยม” ซึ่งเป็นปัจจัยบังคับให้บุคคลในวงการบันเทิงไม่อาจหลีกเลี่ยงสมญานาม
ที่สื่อตั้งให้ การเป็นสีสันหรือความขบขันจึงกลายเป็นค�ำตอบของศิลปินส่วนใหญ่ที่
จ�ำต้องยอมรับสมญานาม “แบบข�ำ ๆ” เพือ่ แสดงตนว่าเปิดกว้างยอมรับค�ำวิจารณ์ หาก
แต่กแ็ ฝงนัยว่าเป็นการ “ยอมรับ” ให้ตงั้ สมญานามเฉพาะบริบทแห่งการเป็นสีสนั เท่านัน้
ดังบทสัมภาษณ์ของนายปริญต่อสมญานาม ป๋าหมากกระชากหงอก ว่า “ขอบคุณพี่ ๆ
สื่อมวลชนที่ตั้งให้ครับ ปีนี้ก็ถือว่าอยู่ในกระแสกับเขาด้วย ไม่เป็นไรครับ ฉายาดารา
ถือเป็นสีสันส่งท้ายปลายปี” (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗), เน้น
ข้อความโดยผู้วิจัย) เช่นเดียวกับภาคินที่ใช้ความตลกเป็นเงื่อนไขในการ “ยอมรับ”
สมญานามของตนเอง และใช้เป็นเงื่อนไขปฏิเสธสมญานามของภัทรธิดา อดีตภรรยา
“... ผมว่าแรงไป ส�ำหรับผู้หญิง ส่วนเขาจะเสียใจหรือนอยด์มั้ยก็ต้องไปถามเขา แต่
ส่วนตัวผม ผมว่ามันแรงไปและมันไม่ตลก ในความคิดผมคืออย่างฉายาผมอาจจะ
ตลกได้ แต่ของเขามันแรงไป” (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘),
เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)
บทสัมภาษณ์ของนายภาคินแสดงให้เห็นความส�ำคัญ “ความตลก” ในการ
ตั้งฉายา แม้ว่าสมญานามของนางสาวภัทรธิดาต้องการจะน�ำเสนอความสัมพันธ์
ฉันชู้สาว ซึ่งเป็นประเด็นที่น�ำมาตั้งเป็นฉายาให้แก่นักแสดงหลายคนแล้วก็ตาม แต่เมื่อ
ฉายานั้นเกี่ยวข้องกับความตาย ซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในวัฒนธรรมไทยและไม่เคย
ปรากฏในฉายาของนั ก แสดงคนใดมาก่ อ น “ความไม่ ต ลก” จึ ง เป็ น เงื่ อ นไขอั น
สมเหตุสมผลทีจ่ ะน�ำมาอ้างเพือ่ ไม่ยอมรับสมญานามนี้ อาจจะกล่าวได้วา่ การไม่ยอมรับ
ฉายานีจ้ ะก�ำหนดมาตรฐานในการตัง้ ฉายาของสมาคมผูส้ อื่ ความบันเทิงในปีตอ่ ๆ ไปด้วย
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ว่า การน�ำประเด็นอ่อนไหวที่ “ไม่ตลก” มาตั้งเป็นฉายาเป็นเรื่องที่สื่อควรพิจารณาให้
รอบคอบก่ อ น เพราะหากผู ้ สื่ อ ข่ า วหลุ ด จากกรอบของความตลกซึ่ ง มุ ่ ง ใช้ เ ป็ น
เครือ่ งมือแฝงในการวิพากษ์วจิ ารณ์แล้ว อ�ำนาจของสือ่ ในวิจารณ์พฤติกรรมของนักแสดง
ผ่านการตั้งฉายาก็จะหมดไปเช่นกัน
จะเห็นได้วา่ ความพิเศษของบริบทเชิงเวลา ความขบขัน และชือ่ เสียง
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สื่อมวลชนใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อแสดงอ�ำนาจให้บุคคลบันเทิงยอมรับ
สมญานามที่สื่อตั้งให้ บุคคลในวงการบันเทิงจึงต้องใช้ปัจจัยเดียวกันนี้เป็นเงื่อนไข
ในการยอมรับสมญานาม โดยมิได้ตระหนักว่าการยอมรับสมญานามในบริบทเวลา
ที่ พิ เ ศษนี้ จ ะเป็ น การยอมรั บ ภาพตั ว แทนของตนเองเพี ย งภาพเดี ย วที่ เ ป็ น ผลจาก
สมญานาม อี ก ทั้ ง เป็ น ภาพตั ว แทนที่ ยั ง ผลลดทอนและเบี ย ดขั บ เหตุ ก ารณ์ อื่ น ๆ
ทีไ่ ม่เกีย่ วกับสมญานามให้ดอ้ ยลง ในขณะเดียวกับภาพตัวแทนนีก้ ย็ งั เป็นชุดความหมาย
ที่ส่งผ่านมายังปีต่อมาด้วย ดังจะอภิปรายในหัวข้อต่อไป
		 ๒.๒ บทบาทของสมญานามในการสร้างภาพตัวแทน: อ�ำนาจของภาษา
ในการประกอบสร้าง/ตอกย�้ำ/ผลิตซ�้ำภาพตัวแทน
“ภาพตัวแทนมิใช่สิ่งที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่ แต่เป็นผลผลิตของ
การประกอบสร้างขึน้ ใหม่ตลอดเวลา ภาพตัวแทนจะมีลกั ษณะเป็นอย่างไรจึงขึน้ อยูก่ บั ว่า
ภาพนั้นจะถูกน�ำเสนอออกมาอย่างไร หรือกล่าวในแง่ของภาษาคือ ภาพตัวแทนนั้นถูก
นิยามหรือถูกเล่าในลักษณะใด” (กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๔๕: ๘๐) จากนิยามจะเห็นได้วา่
สถาบันสื่อมวลชนมีบทบาทส�ำคัญมากในการประกอบสร้างภาพตัวแทน เพราะสถาบัน
สื่อมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการน�ำเสนอหรือเลือกมุมมองที่จะน�ำเสนอสิ่งต่าง ๆ ดังที่
ไมเคิล โอ ชอจ์เนสซี (Michael O’ Shaughnessy) และเจน สเตดเลอร์ (Jane Stadler)
(2005, อ้างถึงใน วันชนะ ทองค�ำเภา, ๒๕๕๔: ๑๕) ได้เสนอแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความจริง สื่อ และภาพตัวแทนดังนี้
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แผนภาพที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของสื่อและการประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ
เมือ่ น�ำแผนภาพข้างต้นมาเป็นกรอบในการอภิปรายบทบาทประการ
ที่สองของสมญานาม จะพบว่ากรอบแนวคิดนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมญานาม
กับภาพตัวแทนของดาราได้เป็นอย่างดี กล่าวคือสื่อเป็นผู้น�ำเสนอข่าวของศิลปินดารา
ซึ่ง “เลือก” น�ำเสนอตามมุมมองของสื่อ สมญานามเป็นชื่อที่ประกอบสร้างให้โดยสื่อ
อันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่สื่อได้น�ำเสนอไปแล้วในรอบปี การตีความโดยสื่อ คือสื่อให้
ค�ำอธิบายประกอบสมญานาม หรือการบอกใบ้กลวิธที างภาษาทีใ่ ช้ในการตัง้ สมญานาม
เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายแฝงของสมญานามได้ตามที่สื่อต้องการ เช่น
กรณีของสมญานาม “ป๋าหมาก” ที่ในการเสนอข่าวทุกครั้งผู้สื่อข่าวมักจะกล่าวว่า
“อย่าผวน” เพื่อบอกใบ้ให้ผู้รับสารเข้าใจกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตั้งสมญานามอัน
น�ำไปสูค่ วามเข้าใจหมายหลังจากการผวนค�ำได้อกี นัยหนึง่ ท�ำให้การประกอบสร้างภาพ
ตัวแทนของนายปริญที่มีวาจาหยาบคายตามสมญานามประสบความส�ำเร็จตามที่สื่อ
ต้องการ
การอภิปรายบทบาทของสมญานามในการประกอบสร้างภาพตัวแทน
ของบุคคลในวงการบันเทิง จะอภิปรายผลการศึกษาโดยเน้นภาพตัวแทนของนักแสดง
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หญิง ๓ คนคือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ และพัชราภา ไชยเชื้อ
เนื่องจากนักแสดงทั้งสามคนได้รับสมญานามมากที่สุด คือเจนี่ได้รับ ๕ สมญานาม ใน
ขณะทีเ่ ฌอมาลย์และพัชราภาได้รบั คนละ ๔ สมญานาม อันเป็นตัวอย่างอันดีทแี่ สดงให้
เห็นว่าสมญานามมีผลต่อการประกอบสร้างภาพตัวแทนอย่างไร และเพือ่ ความสมบูรณ์
ของการอภิปรายผลการศึกษาจะน�ำสมญานามของศิลปินอื่น ๆ มากล่าวเสริมเพื่อให้
ผลการศึกษาเด่นชัดยิ่งขึ้น
			 ๒.๒.๑ ภาพตัวแทนของเฌอมาลย์ บุญยศักดิ์: ภาพตัวแทนอัน
หลากหลายตามการประกอบสร้างของสื่อ
				
จากสมญานามแรก นางเอกร้อยเล่มเกวียน ที่ได้รับเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ จากนัน้ นางสาวเฌอมาลย์กไ็ ด้รบั สมญานามติดต่อกันทุกปีคอื นางฟ้ามาเฟีย
(๒๕๕๓) ซุปตาร์ต้าใครอย่าแตะ (๒๕๕๔) และ ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ (๒๕๕๕) จาก
สมญานามทัง้ สี่ จะเห็นได้วา่ ภาพของนางสาวเฌอมาลย์ทถี่ กู น�ำเสนอผ่านสมญานามนัน้
ทับซ้อนทว่าแตกต่างกัน กล่าวคือ ๒ สมญานามแรกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงได้
ขยายความการให้สมญานามนีว้ า่ เป็นเพราะ “ความเป็นดาราสาวทีพ่ ร้อมด้วยความสวย
และความสามารถ แถมด้วยเรือ่ งรักทีเ่ ธอไม่ยอมใครง่าย ๆ”  (สมาคมผูส้ อื่ ข่าวบันเทิง
(๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓), เน้นข้อความโดยผู้วิจัย) จะเห็นได้ว่าค�ำขยายความสมญานาม
ประจ�ำปี ๒๕๕๓ เลือกน�ำคุณลักษณะเด่นของนางสาวเฌอมาลย์คือความสวยและ
ความสามารถมาตั้งเป็นสมญานามสอดคล้องกับค�ำขยายความสมญานามปี ๒๕๕๒
ว่า “นอกจากความสาว สวย เซ็กซี่ และมีวาทศิลป์เป็นเยี่ยมแล้ว หนุ่ม ๆ ในวงการยัง
จัดให้สาวพลอยเป็นนางเอกที่ทรงเสน่ห์” (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง, ๒๕๕๒: ๑๕)
สมญานามปี ๒๕๕๔ ยังคงอ้างอิงภาพจากสมญานามปี ๒๕๕๓
คือความเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโดยใช้ค�ำเรียกว่า “ซุปตาร์” พร้อมกับเน้นย�้ำภาพ
ความเป็ นคนไม่ ย อมใครด้วยส�ำนวน “ใครอย่าแตะ” อั น เป็ น การประกอบสร้ า ง
ความหมายต่อจากค�ำว่า “มาเฟีย” ในปี ๒๕๕๓ และสมญานามสุดท้ายความสวย
ยังเป็นจุดเด่นที่กล่าวถึงเพื่อให้ผู้เสพข่าวระลึกได้ว่าเจ้าของสมญานามนี้คือเฌอมาลย์
พร้อมกับการสร้างภาพใหม่คอื “ปากปลาร้า” อันเป็นการผลิตซ�ำ้ จาก “ข่าวฉาวและแรง
ในการใช้ค�ำพูดโดยไม่คิด..เหวี่ยงสื่อ มีปัญหากับออแกไนเซอร์ แม้แต่เด็กเสิร์ฟ ‘พลอย’
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ก็ฉะมาแล้วกับทุกคน” (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง, (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) สังเกตได้ว่า
การตั้งสมญานามว่า “ปากปลาร้า” นอกจากจะลบภาพของ “นางเอก” และ “นางฟ้า”
ที่เคยประกอบสร้างมาก่อนหน้านี้จนหมดสิ้นแล้ว ภาพตัวแทนที่เกิดจากสมญานามยัง
ย้อนแย้งกับค�ำอธิบายสมญานามปี ๒๕๕๒ ที่กล่าวว่า “มีวาทศิลป์” อย่างสิ้นเชิง
นอกจากเฌอมาลย์แล้ว นางสาวเขมนิจก็เป็นนักแสดงอีก
คนหนึ่งที่สมญานามให้ภาพตัวแทนขัดแย้งกัน ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และ ๒๕๕๔ ได้รับ
สมญานาม นางฟ้าเดินดิน และ นางฟ้าเดินดินแดง ตามล�ำดับ โดยสื่อได้ขยายความ
สมญานามว่า “พฤติกรรมของเธอก็นา่ ยกย่องด้วยเป็นเด็กมีสมั มาคารวะ พูดจาสุภาพ
รู้จักกาลเทศะ” (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง, ๒๕๕๑: ๑๔, เน้นข้อความโดยผู้วิจัย) แต่ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวเขมนิจกลับได้สมญานาม หมีท�ำมึน เพราะ “...ลักษณะชอบตอบ
เลี่ยง โดยเฉพาะเรื่องความรักกับสารวัตรหมี” (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๕) จะเห็นได้วา่ ภาพของ “นางฟ้า” อันเป็นอุปลักษณ์หมายถึงหน้าตาทีส่ วยงามและ
กิริยามารยาทที่มี “สัมมาคาราวะ” ถูกลบและแทนที่ด้วยภาพของนักแสดงที่เลี่ยง
การตอบค�ำถามแก่สอื่ อันเป็นผลมาจากสมญานามปี ๒๕๕๕ จนกระทัง่ ปี ๒๕๕๘ เขมนิจ
ก็ได้รับภาพ “นางฟ้า” กลับมาอีกครั้งจากสมญานามล่าสุดคือ นางฟ้าฟรีแลนซ์
			 ๒.๒.๒ ภาพตัวแทนของเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ: สมญานามคือ
การตอกย�้ำและผลิตซ�้ำภาพตัวแทน
สมญานามแรกของนางสาวเจนีค่ อื แอ๊บแบ๊วจอมฉก (๒๕๕๑)
และตามที่ได้วิเคราะห์ไปในส่วนของกลวิธีทางภาษาว่าสมญานามของเจนี่จะอ้างถึงค�ำ
ว่า “แบ๊ว” หรือ “ฉก” ได้แก่ แบ๊วฉกทะเบียน (๒๕๕๖) มือฉกตกสวรรค์ (๒๕๕๗) และ
มือฉกกดกาแฟ (๒๕๕๘) โดยกลวิธีการอ้างถึงนี้เอง จึงเป็นการตอกย�้ำและผลิตซ�้ำ
ภาพตัวแทนของนางสาวเจนี่ที่แย่งคู่รักหรือสามีคนอื่น น่าสังเกตว่าแม้ฝ่ายชายที่
ตกเป็นข่าวกับเจนีจ่ ะเปลีย่ นหน้าไป แต่สมญานาม “จอมฉก” ทีต่ งั้ ไว้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ตราภาพตัวแทนนี้ของเจนี่ไว้อย่างเหนียวแน่น อีกทั้งพร้อมให้น�ำกลับมาใช้ซ�้ำและ
ประกอบสร้างความหมายเพิ่มคือทะเบียนสมรส ในปีต่อมาสมญานาม “จอมฉก”
ก็ถกู น�ำมาผลิตซ�ำ้ อีกครัง้ และเพิม่ เติมความหมายของการ “ตกสวรรค์” อันเป็นอุปลักษณ์
แทนการสิ้นสุดความสุขอันเนื่องมาจากการหย่าสามีที่เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสเมื่อ
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ปีที่แล้ว และในปี ๒๕๕๘ ค�ำว่า “ฉก” ก็ถูกอ้างถึงอีกครั้งในสมญานามล่าสุดคือ
โดยปรากฏร่วมกับ “กาแฟ” อันเป็นนามนัยสื่อถึงฝ่ายชายที่มีเจนี่สัมพันธ์ด้วย
นอกเหนือจากเจนีแ่ ล้ว ยังปรากฏบุคคลในวงการอีกหลายคน
ที่กลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามมีผลต่อการตอกย�้ำและผลิตซ�้ำภาพตัวแทน เช่น
กรณีของนายเกริกพล มัสยวาณิช ที่ถูกตอกย�้ำภาพของ “คาสโนวา” อันเป็นผลมาจาก
การอ้างถึงสมญานาม คาสโนวาฆ่าไม่ตาย (๒๕๕๐) มาผลิตซ�้ำและประกอบสร้าง
ความหมายเพิ่มเติมเป็น คาสโนวาบ้าของแพง (๒๕๕๑)
			
ตัวแทน

๒.๒.๓ ภาพตัวแทนของพัชราภา ไชยเชื้อ: มายาคติแฝงหลังภาพ

สมญานามแรกของนางสาวพัชราภาคือ เต้าเงินล้าน (๒๕๔๘)
จากนั้นก็ได้รับสมญานาม เพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม (๒๕๕๐) มือปราบปลิง (๒๕๕๔) และ
ซุปตาร์เกษียณเต้า (๒๕๕๕) จากสมญานามทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ สมญานามของพัชราภา
ให้ภาพตัวแทนทีห่ ลากหลายเริม่ จากภาพตัวแทนแรก น�ำเสนอภาพสาวเซ็กซีอ่ นั เป็นผลมา
จากสมญานามที่เน้นลักษณะทางกายภาพคือหน้าอก ภาพตัวแทนที่ ๒ และ ๓ น�ำเสนอ
ภาพของพัชราภาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ คือภาพของเพื่อนแท้และผู้ไม่ยอมให้ใคร
มาเกาะดังตามล�ำดับ แต่เมื่อพิจารณาภาพตัวแทนที่สื่อผ่านสมญานามล่าสุดจะเห็นได้
ว่าการอ้างถึงสมญาแรกคือ “เต้า” ได้ย้อนกลับไปประกอบสร้างภาพตัวแทนแรกของ
พัชราภาที่คนติดตาคือสาวเซ็กซี่ผ่านสมญานาม ซุปตาร์เกษียณเต้า ภาพตัวแทนของ
พัชราภาที่เน้นย�้ำภาพของสาวเซ็กซี่นี้ได้สะท้อนมายาคติ๑๗ ของสังคมไทยที่มองผู้หญิง
เป็นวัตถุทางเพศ เพราะหน้าอกหรือ “เต้า” เป็นอวัยวะที่บ่งความเป็นเพศหญิงและ
วัตถุจับจ้องของเพศชาย
นอกเหนื อ จากพั ช ราภาแล้ ว บงกช คงมาลั ย ก็ เ ป็ น
นักแสดงหญิงที่ได้รับสมญานามที่สะท้อนมายาคติที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ
ผ่ า นสมญานาม อึ๋ มผ่าซาก (๒๕๔๘) และ อึ๋ม หมื่น ล้ า น (๒๕๕๕) สั งเกตได้ ว ่ า
๑๗

ค�ำว่ามายาคติในบทความนี้ ใช้ตามค�ำแปลของนพพร ประชากุล (๒๕๕๒ก: ๒๖๘) คือ
“การสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็น
ธรรมชาติ”
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สมญานามหลังนอกจากจะสะท้อนมายาคติทมี่ องผูห้ ญิงเป็นวัตถุทางเพศแล้ว ยังแสดง
ให้เห็นมายาคติเรื่องชายเป็นใหญ่ เพราะค�ำว่าหมื่นล้านอ้างอิงถึงเจ้าสัวบุญชัยสามี
ของบงกช อันแสดงให้เห็นความหมายแฝงของสมญานามว่าความเป็นผู้หญิงอันอุดม
ด้วยคุณลักษณะแห่งความเป็นผู้หญิงคือหน้าอกอันบริบูรณ์น�ำมาซึ่งทรัพย์จากเพศ
ตรงข้าม เช่นเดียวกับสมญานาม จุกเงินแสน ของนางสาวไปรยา
อย่างไรก็ตามฉายาบางฉายาก็แสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ผู้หญิง
เท่านัน้ ทีจ่ ะตกเป็นวัตถุจบั จ้องของเพศชาย ดังเช่น ฉายานมชมพู สูใ้ บแดง การน�ำหน้าอก
ซึง่ มักจะเชือ่ มโยงกับเพศหญิงมาขยายความเพิม่ ด้วยคุณลักษณะเรือ่ งสี อาจจะสะท้อน
ให้เห็นแนวโน้มการจับจ้องเรือนกายในวัฒนธรรมไทยที่อาจจะสลับที่ระหว่างผู้กระท�ำ
กับผู้ถูกกระท�ำ  ในขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มของผู้กระท�ำกริยาจับจ้องอาจจะมีเพิ่มขึ้น
อันสอดคล้องกับจ�ำนวนเพศสภาพในสังคมที่มีหลากหลายขึ้น
การที่สมญานามมีผลต่อการผลิตซ�้ำและตอกย�้ำภาพตัวแทน
ของศิลปินดาราเป็นผลมาจากปัจจัย ๒ ประการ ปัจจัยประการแรกคือกระบวนการ
และบริบทเชิงเวลาในการตัง้ สมญานาม กล่าวคือสถาบันสือ่ มวลชนร่วมกันคัดเลือกข่าว
และเหตุการณ์ในรอบปีมาตั้งเป็นสมญานามในช่วงปลายเดือนธันวาคมอันรอยต่อ
ระหว่างปีเก่ากับปีใหม่ โดยนัยนี้ฉายาดาราจึงเป็นชุดความหมายอันเป็นเครื่องเตือน
ให้ระลึกถึงเหตุการณ์จากปีเก่าทีพ่ ร้อมให้นำ� มาใช้ซำ�้ อย่างไม่รจู้ บในปีใหม่และปีตอ่ ๆ ไป
ภาพตัวแทนของดาราทีเ่ กิดจากการน�ำเสนอข่าวในรอบปีจงึ ถูกตอกย�ำ้ และเน้นย�ำ้ ให้เด่น
ยิ่งขึ้นด้วยสมญานาม
นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องเวลาแล้ว การตั้งฉายาให้แก่บุคคล
ในเหตุการณ์เดียวกับเป็นชุดฉายาที่สื่อความหมายถึงกันและกัน เช่น ลิ้นเลี่ยมทองเพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม-เข็มแทงใจ (๒๕๕๐) พ่อฟิลม์ฉึกฉึก-ม่ายดีเอ็นเอ และ สาหรีลี้
รัก-เมียหลวงลวงสังหาร (๒๕๕๓) มาดามเอื้ออาทร-แบ๊วฉกทะเบียน (๒๕๕๖) และ
ล้างท้องร้องหาผัว-พ่อม่ายคลายมนตร์ (๒๕๕๘) ยิง่ มีผลต่อการเชือ่ มโยงไปยังเหตุการณ์
ที่สื่อต้องการให้ระลึกถึงง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ประทับตราภาพตัวแทนที่สื่อผ่าน
ฉายาให้แน่นหนาขึ้น
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ปั จ จั ย ประการที่ ส องคื อ ช่ อ งทางในการน� ำ เสนอข่ า วคื อ
อินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการรับรู้ภาพตัวแทนเพราะข่าวที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถน�ำสมญานามนั้นมาเสนอซ�้ำในรูปแบบ
ของการตั้งกระทู้ การแบ่งปันลิงก์ (link) ข่าวอันก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
สมญานามต่างๆ อาจมีการตั้งสมญานามใหม่โดยผู้เข้าถึงกระทู้

ภาพที่ ๑ ภาพแสดงกระทู้ในเว็บบอร์ดพันทิพเรื่องฉายาของเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
ประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทู้ข้างต้นอยู่ในเว็บบอร์ดพันทิพ (Pantip) แสดงทัศนะ
วิจารณ์ความเหมาะสมในการตัง้ สมญานาม มือฉกตกสวรรค์ ให้เจนี่ จะเห็นได้วา่ ปรากฏ
การตั้งสมญานามในทัศนะที่ตรงข้ามกับที่สื่อตั้งให้คือจาก “ตกสวรรค์” เป็น “พ้นนรก”
แต่กม็ อิ าจปฏิเสธได้วา่ ภาพมือฉกยังถูกตอกย�ำ้ และผลิตซ�ำ้ ผ่านพืน้ ทีส่ อื่ คืออินเทอร์เน็ต
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ความส่งท้าย
จากการอภิปรายผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า บทบาทของสมญานามดารา
ทัง้ สองประการสัมพันธ์กนั กล่าวคือ ช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่เป็นช่วงเวลาพิเศษ
ที่สื่อมวลชนมีอ�ำนาจสามารถตั้งสมญานามที่สื่อมวลชนอ้างว่า “เป็นสีสัน” หรือ “หยิก
แกมหยอก” แต่สมญานามเหล่านี้แฝงการวิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างล�้ำลึก สังเกตได้ว่า
ประเด็ น ที่ สื่ อ มวลชนวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ บุ ค คลในวงการบั น เทิ ง ผ่ า นสมญานามนั้ น
มักเกีย่ วข้องกับความประพฤติมากกว่าความสามารถในการท�ำงาน เช่น การให้สมั ภาษณ์
อย่างตรงไปตรงมา ไม่โกหก การวางตัวให้ประชาชนและสือ่ เข้าถึงได้งา่ ย ไม่หยิง่ ส�ำหรับ
นักแสดงหญิงจะเห็นได้วา่ อีกประเด็นหนึง่ ทีม่ กี ารวิพากษ์วจิ ารณ์มากคือการวางตนเป็น
กุลสตรี ลักษณะเช่นนีส้ ะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมไทยทีค่ าดหวังให้บคุ คลสาธารณะ
อย่างบุคคลในวงการบันเทิงเป็น เพราะสื่อมวลชนคาดหวังให้บุคคลในวงการบันเทิง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนด้วย
ในการตัง้ สมญานามเพือ่ การวิพากษ์วจิ ารณ์ขา้ งต้นนัน้ ภาษาเป็นเครือ่ งอ�ำนวย
ให้จุดมุ่งหมายในการวิจารณ์ประสบผลส�ำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นภาษายังได้ประกอบสร้าง
ภาพตัวแทนของศิลปินดาราขึน้ อันเป็นภาพทีส่ มั พันธ์กบั การตราขึน้ โดยสมญานามทีส่ อื่
ตั้งให้ โดยนัยนี้บทบาทประการแรกของสมญานามจึงก่อให้เกิดบทบาทประการที่สอง
และเมื่ อ ถึ ง วาระของการตั้ ง สมญานามครั้ ง ใหม่ ก ลวิ ธี ท างภาษาคื อ การอ้ า งถึ ง
มีผลอย่างยิง่ ต่อการผลิตซ�ำ้ และตอกย�ำ้ ภาพตัวแทนให้ตราตรึงติดกับศิลปินดารายิง่ ขึน้
อาจกล่าวได้วา่ ธรรมเนียมการตัง้ สมญานามให้แก่บคุ คลในวงการบันเทิงแสดง
ให้เห็นปฏิบตั กิ ารทางอ�ำนาจอย่างเด่นชัด ตัง้ แต่อำ� นาจของสถาบันสือ่ มวลชนทีส่ ามารถ
ตัง้ สมญานามอันก่อให้เกิดภาพตัวแทนในลักษณะต่าง ๆ ได้ อ�ำนาจของบุคคลในวงการ
บันเทิงทีจ่ ะปะทะ/ต่อรอง/ยอมรับสมญานามทีส่ อื่ ตัง้ ให้ และอ�ำนาจของผูเ้ สพข่าวทีใ่ ช้
อินเทอร์เน็ตเป็นพืน้ ทีแ่ สดงอ�ำนาจของตนเองทีจ่ ะแสดงทัศนะรวมถึงตัง้ สมญานามใหม่
ตามความพอใจ อย่างไรก็ตาม มิอาจปฏิเสธได้วา่ ปฏิบตั กิ ารทางอ�ำนาจนีม้ ภี าษาเป็นกลไก
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การแสดงอ�ำนาจนัน้ ประสบผลส�ำเร็จ โดยนัยนีอ้ าจกล่าวได้วา่ ภาษาเป็น
เครือ่ งมือแสดงอ�ำนาจทีท่ รงประสิทธิภาพ เพราะภาษามีอทิ ธิพลต่อความคิดของสมาชิก
ในสังคม
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การน�ำสมญานามของบุคคลในวงการบันเทิงไปตั้งกระทู้อันก่อให้เกิดการตั้ง
สมญานามล้อเลียนกับสมญานามทีส่ มาคมนักข่าวบันเทิงตัง้ ให้เป็นกลุม่ ข้อมูลทีน่ า่ สนใจ
อาจน�ำข้อมูลชุดนี้ไปศึกษาค้นคว้าต่อไป โดยประเด็นที่ศึกษาได้แก่ กลวิธีทางภาษาที่ใช้
ตั้งสมญานาม บทบาทของสมญานาม รวมทั้งมายาคติแฝงในสมญานาม
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ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗, จากhttp://www.
thairath.co.th/content/๓๑๕๘๖๒ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕).
. แตงโมฝีปากไร้ตะกร้อ- โตโน่ ค้นฟ้าคว้าเมีย ฉายาดารา ๕๖. ไทยรัฐออนไลน์.
สืบค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗, จาก http://www.thairath.co.th/
content/๓๙๑๒๔๒. (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖)
.ฉายาดาราปี ๕๗ ปริญ-ป๋า หมาก. ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๗,
จาก http://www.thairath.co.th/content/๔๗๐๖๗๓ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)
.“ฉายาดาราปี ๕๘ แตงโม ล้างท้องร้องหาผัว-โตโน่  พ่อม่ายคลายมนตร์”.
ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘, จาก h ttp://www.
thairath.co.th/content/๕๕๒๖๑๐ (๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘).
มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�ำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรม
และสร้างภาพตัวแทนบุคคลในวงการบันเทิงไทย
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สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ . กลวิธีทางภาษาและบทบาทหน้าที่ของสมญานามในคอลัมน์
“บี บ สิ ว หั ว ช้ า ง” ของซ้ อ เ จ็ ด . ภาษาและวรรณคดี ไ ทย, ปี ที่ ๒๖
ธันวาคม, ๑๔๙-๑๘๔, ๒๕๕๒.
สุวรรณนา งามเหลือ. การศึกษาสมญานามในหนังสือพิมพ์รายวันไทย. วิทยานิพนธ์
อั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาค วิ ช าภาษาไทย คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙.
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