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๑	

บทความน้ีปรบัปรงุจากบทความเรือ่ง	ฉายาดารา:อ�านาจของส่ือมวลชนในการตัง้สมญา	

อ�านาจของภาษาในการสร้างภาพตัวแทน	 ซึ่งน�าเสนอครั้งแรกในการประชุมวิชาการระดับชาติภาษา

และวัฒนธรรม	๒๕๕๘	เรื่อง	“อ�านาจไร้พรมแดน:	ภาษา	วัฒนธรรม	การสื่อสารและอ�านาจในชีวิต

ประจ�าวัน”	เมื่อวันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัย

มหิดล

 
๒	

นักวิจัย	AR	๕	ประจ�าสถาบันไทยศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอ�านาจของสื่อ

ในการวิจารณ์พฤติกรรมและสร้างภาพตัวแทนบุคคล
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๑

รัชนีกร รัชตกรตระกูล
๒

บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตั้งฉายาดารา

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘-๒๕๕๘	 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับ

บทบาทของฉายาดาราตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๘

	 ผลการศึกษาพบว่าฉายาดาราที่น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาทั้งส้ิน	 ๑๑๒	

ฉายา	 ปรากฏกลวิธีทางภาษาที่หลากหลายในการตั้งฉายา	 ทั้งการใช้นามนัย	

การเล่นสัมผัส	การเล่นค�า	การดัดแปลงค�า	การอ้างถึง	การใช้ถ้อยค�านัยผกผัน	การใช้

ความเปรียบ	 การใช้ส�านวน	 และการผวนค�า	 กลวิธีทางภาษาเหล่าสัมพันธ์กับบทบาท

ของฉายาดารา	๒	ประการ	บทบาทประการแรกคอื	ฉายาดารามบีทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์

ความประพฤติ	รวมถึงความสามารถในการท�างานของบุคคลในวงการบันเทิง	บทบาท

ประการที่สองคือ	 ฉายาดารามีบทบาทการประกอบสร้าง	 ตอกย�้า	 และผลิตซ�้า	

ภาพตวัแทนของบุคคลในวงการบันเทงิ	อันเป็นผลมาจากกระบวนการและบรบิทเชิงเวลา

ในการตั้งฉายาดารา	 กล่าวคือสถาบันส่ือมวลชนร่วมกันคัดเลือกข่าวและเหตุการณ์

ในรอบปีมาตัง้เป็นฉายาในช่วงปลายเดอืนธนัวาคมอันเป็นรอยต่อระหว่างปีเก่ากบัปีใหม่	

โดยนัยน้ีฉายาดาราจึงเป็นชุดความหมายอันเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์
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จากปีเก่า	 ที่พร้อมให้น�ามาใช้ซ�้าในปีใหม่และปีต่อ	 ๆ	 ไป	 โดยมีส่ือสมัยใหม่เอ้ือให้

การเผยแพร่ชุดความหมายจากฉายาเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 ในขณะเดียวกันก็เก็บรักษา

ชุดความหมายให้สืบค้นได้อย่างไม่รู้จบ

ค�าส�าคัญ:	ฉายา,	สมญานาม,	กลวธิทีางภาษา,	ภาพตวัแทน,	บคุคลในวงการบนัเทงิไทย
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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 Ratchatakorntrakoon
๓

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.
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ความน�า

	 สมญานามหรอืฉายาเป็นภาษาทีแ่สดงให้เหน็ศลิปะและปฏภิาณของผู้ใช้ภาษา	

เพราะการตัง้สมญานามหรอืฉายาต้องใช้กลวิธอัีนแยบคายเพือ่ให้สมญานามน้ันไม่เพยีง

ติดหูหากแต่ยังต้องเช่ือมโยงความหมายไปถึงบุคคล	 สถานที่	 หรือส่ิงของที่ได้รับ

สมญานามนั้น	ๆ 	ด้วย	การตั้งสมญานามมักปรากฏในวงการสื่อมวลชนที่ต้องใช้ภาษาที่

เร้าความสนใจผู้เสพข่าวเป็นพิเศษ	 โดยปรากฏการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการ

ต่างๆ	ทั้งการเมือง	กีฬา	รวมถึงวงการบันเทิง	เนตรทราย	มณีโชติ	(๒๕๔๔:๓)	ได้กล่าว

ถึงความหมายและความส�าคัญของการตั้งสมญานามหรือฉายาว่า

	 สมญานามเป็นการประทับตรารูปแบบหน่ึง	 ซ่ึงระบุ

ถึงบุคคลที่มี ช่ือเสียงเป ็นที่รู ้ จักกันดี . . .แม ้ว ่าการตั้งหรือให ้

สมญานามจะมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือพฤติกรรม

เฉพาะตัวของบุคคลหรือส่ิงน้ันๆ	 แต่ค�าละค�าที่เลือกมาใช้จะให้

น�า้หนักในการสร้างอารมณ์หรอืความรูสึ้กทีแ่ตกต่างกนั	นอกจากน้ัน

สมญานามบางช่ือยงัมรีากฐานมาจากต�านานหรอืความเช่ือแฝงฝัง	

(myth)	 ซ่ึงสะท้อนแนวคิดหรือมุมมองบางอย่างของผู ้ตั้ง

สมญานามในฐานะสมาชิกของสังคมหรือวัฒนธรรมนั้น	ๆ	ด้วย	

	 โดยนัยน้ีสมญานามจึงมิได้เป็นเพียงแต่ภาษาที่เร ้าความสนใจเท่าน้ัน	

หากแต ่สมญานามยังสะท ้อนระบบคิดของสังคมและวัฒนธรรมที่ประกอบ

สร้างสมญานามนั้นด้วย

	 ด้วยความน่าสนใจของสมญานามข้างต้นจึงมีผู้สนใจน�าสมญานามในวงการ

ต่างๆ	 มาศึกษาเป็นจ�านวนมาก	 อาทิ	 วันดี	 ทองงอก	 (๒๕๓๓)	 สุวรรณา	 งามเหลือ

(๒๕๓๙)	 เนตรทราย	 มณีโชติ	 (๒๕๔๔)	 ศิริพร	 ภักดีผาสุข	 (๒๕๔๗,	 ๒๕๔๙)	 วชิรา

ปรญิญาพรหม	(๒๕๕๐)	สุรเีนตร	จรสัจรงุเกยีรต	ิ(๒๕๕๒)	ปิยะพนัธ์	วัชระนุกลู	(๒๕๕๓)

ทศันีย์	สระทองค�า	(๒๕๕๖)	งานวิจัยเหล่าน้ี	ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาสมญานามในวงการ

การเมอืงหรอืกฬีา	จะมเีพยีงแต่งานวิจัยของสุรเีนตรทีศ่กึษาสมญานามในวงการบันเทงิ	

อย่างไรก็ตามข้อมูลในงานวิจัยของสุรีเนตรก็เป็นสมญานามลับที่ซ้อเจ็ดตั้งข้ึน	 มิใช่

สมญานามที่สมาคมนกัข่าวบนัเทิงรว่มกันตั้งใหแ้กบ่คุคลในวงการบนัเทงิอย่างเปิดเผย
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และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกส้ินปีซ่ึงเป็นข้อมูลในงานวิจัยน้ี	 	 ในการตั้งสมญานาม

ให้แก่บคุคลในวงการบันเทงิอย่างเปิดเผยน้ัน	กลวิธทีางภาษาทีผู้่ส่ือข่าวใช้เป็นส่ิงส�าคญั

มาก	เพราะเป็นปัจจัยที่ท�าให้สมญานามสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือการเร้าให้ผู้อ่าน

สนใจสมญานามที่ตั้งขึ้น	ในขณะเดียวกันกลวิธีทางภาษาก็เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ท�าให้

สมญานามทีต่ัง้ข้ึนปราศจากความหยาบคายหรอืความไม่สุภาพ	ทัง้น้ีกเ็พือ่ป้องกนัไม่ให้

ผู้ส่ือข่าวถกูฟ้องร้องจากบคุคลทีถ่กูตัง้สมญานาม	การตัง้สมญานามที	่“เร้าความสนใจ 

แต่ไม่หยาบคาย”	น้ีจึงน่าสนใจศกึษาว่า	ในการตัง้สมญานามให้แก่บุคคลในวงการบนัเทงิ

นั้น	ผู้สื่อข่าวใช้กลวิธีใดบ้าง	และกลวิธีทางภาษาเหล่านั้นมีบทบาทอย่างไร	

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตั้งฉายาดารา

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘-๒๕๕๘	และศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากบับทบาท

ของฉายาดาราโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร	 (documentary	 research)	

และน�าเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์	(descriptive	analysis)		

ขอบเขตข้อมูล

 สมญานามหรือฉายาของดาราที่ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเป็นสมญานามที่

สมาคมนักข่าวบนัเทงิร่วมกนัเสนอและคดัเลือกสมญานามให้บคุคลทีอ่ยูใ่นวงการบันเทงิ

โดยเริ่มปีแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๘	ตั้งจ�านวน	๑๒	สมญานาม	จากครั้งนั้นทุกช่วงปลายปี

คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม	 สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิงจะร่วมกันตั้งสมญานาม

ให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	 แต่ลดจ�านวนเหลือเพียง	

๑๐	สมญานามในปีต่อ	ๆ	มา	จนปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีสมญานามทั้งสิ้น	๑๑๒	สมญานาม

ดังตารางต่อไปนี้
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ปี พ.ศ. ล�าดับ สมญานาม บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ

สมญานาม

๒๕๔๘
๔

๑ เจ้าหญิงก�ามะลอ คัทลียา	แมคอินทอช

๒ อึ๋มผ่าซาก บงกช	คงมาลัย

๓ พระเอกเทวดา เจษฎาภรณ์	ผลดี

๔ เต้าเงินล้าน พัชราภา	ไชยเชื้อ

๕ ดาวค้างกรุ ธงไชย	แมคอินไตย

๖ ไข่ในหิน รัฐภูมิ	โตคงทรัพย์

๗ จุกเงินแสน ไปรยา	สวนดอกไม้

๘ ป๋าเสี้ยม สรยุทธ	สุทัศนะจินดา

๙ ไม๊....กินเด็ก มาช่า	วัฒนพานิช

๑๐ สามีดีแตก สมชาย	เข็มกลัด

๑๑ ไหปลาแดกฝังเพชร เพชรทาย	วงศ์ค�าเหลา

๑๒ สาวฮอตไร้ระเบียบ ทาทา	ยัง

 
๔	

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง.	 (๒๙	ธันวาคม	๒๕๔๘).	 “ตั๊ก-บงกช”	 ยอมรับฉายา	 “อึ๋มผ่า

ซาก”.	เดลินิวส์,	๒๐๕๓๑,	๑๙.
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ปี พ.ศ. ล�าดับ สมญานาม บุคคลในวงการบันเทิงที่ ได้รับ

สมญานาม

๒๕๔๙
๕

๑๓ พระเอกบนหิ้ง ธนา	สุทธิกมล

๑๔ สตอว์เบอร์รี่เรียกพี่ ปานวาด	เหมมณี

๑๕ มนต์รักพระเครื่อง รัฐภูมิ	โตคงทรัพย์

๑๖ หลงฟองเบียร์ วรนุช	ภิรมย์ภักดี

๑๗ เจ้าหญิงตัวจริง แอน	ทองประสม

๑๘ กู่ไม่กลับ คัทลียา	แมคอินทอช

๑๙ เต้ามหาเสน่ห์ ศุภักษร	ไชยมงคล

๒๐ ชายในฝัน ธีรเดช	วงศ์พัวพันธ์

๒๑ ซาตานหน้าหยก ชาคริต	แย้มนาม

๒๒ ร้อยเล่มเกวียน หยาดทิพย์	ราชปาล

๒๕๕๐
๖

๒๓ ป๋าพันปี ธงไชย	แมคอินไตย

๒๔ ลิ้นเหลี่ยมทอง กรรชัย	ก�าเนิดพลอย

๒๕ เพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม พัชราภา	ไชยเชื้อ

๒๖ เข็มแทงใจ เมย์	เฟื่องอารมณ์

๒๗ คาสโนว่าฆ่าไม่ตาย เกริกพล	มัสยาวาณิช

๒๘ พ่อม่ายเลือดเดือด สมชาย	เข็มกลัด

๒๙ คุณป้าแอ๊บแบ๊ว เนาวรัตน์	ยุกตะนันท์

๓๐ ผู้จัดพจมาน วรายุธ	มิลินทจินดา

๓๑ แค่เพื่อนค่ะพี่ (ตู่) ยศวดี	หัสดีวิจิตร

๓๒ เมียมืออาชีพ 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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๒๕๕๑
๗

๓๓ สะใภ้นอกท�าเนียบ สุวนันท์	คงยิ่ง

๓๔ คาสโนว่าบ้าของแพง เกริกพล	มัสยวาณิช

๓๕ เทวดาเสียวโว้ย สราวุธ	มาตรทอง

๓๖ หน้าใส (ไม่) ซื่อ มาริโอ้	เมาเร่อ

๓๗ มาม้า คอนเฟริ์ม (ไม่ท้อง) ศรัณย์รัชต์	วิสุทธิธาดา

๓๘ องค์ล�าบาก พนม	ยีรัมย์

๓๙ ทิงเจอร์เบอร์รี่ อุษามณี	ไวทยานนท์

๔๐ แอ๊บแบ๊วจอมฉก เจนี่	เทียนโพธิ์สุวรรณ

๔๑ คู่รักพาร์ทไทม์ อธิชาติ	ชุมนานนท์และ

สาวิกา	ไชยเดช

๔๒ นางฟ้าเดินดิน เขมนิจ	จามิกรณ์

๒๕๕๒
๘

๔๓ ลับลวงแหล นาธาน	โอมาน

๔๔ แบ๊วตีนปลาย ทักษอร	สุขเจริญ

๔๕ อีหนูจูบสะท้าน ไปรยา	สวนดอกไม้

๔๖ ลัมมหาเสน่ห์ ปกรณ์	ลัม

๔๗ มดคันจัง ณปภัช	วัฒนากมลวุฒิ

๔๘ ม่ายวัยทีน อินทิรา	เกตุวรสุนทร

๔๙ ม่ายลี้ภัย สิเรียม	ภักดีด�ารงฤทธิ์

๕๐ ฉิ่งฝังเพชร ปฏิญญา	ควรตระกูลและ

สุมนรัตน์	วัฒนาเศลารัตน์

๕๑ นางเอกร้อยเล่มเกวียน เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์

๕๒ 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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๒๕๕๓
๙

๕๓ สาหรีลี้รัก สาวิกา	ไชยเดช

๕๔ เมียลวงหลวงสังหาร ธัญญา	เองตระกูล

๕๕ พ่อฟิล์มฉึกฉึก รัฐภูมิ	โตคงทรัพย์

๕๖ ม่ายดีเอ็นเอ แอนนี่	บรู๊ค

๕๗ ซุปเปอร์เบอร์รี่ มาช่า	วัฒนพานิช

๕๘ ปลิงปากหวาน กฤษณ์	ศรีภูมิเศรษฐ์

๕๙ นางฟ้ามาเฟีย เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์

๖๐ หมวยแอ๊บแตก ไดอาน่า	จงจินตนาการ

๖๑ กวนมึนเมา ศกุลวัฒน์	คณารส

๖๒ ซุปตาร์พันธุ์ข้าวเหนียว ณเดชน์	คูกิมิยะ

 
๙	

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง.	(๒๐ธันวาคม	๒๕๕๓).	“แร๊งงงส์!	ฉายาดารา	๕๓	จากสมาคม

นักข่าวบันเทิง”. ไทยรัฐออนไลน์.	 สืบค้นเมื่อ	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗,	 http://www.thairath.co.th/

content/๑๓๕๖๑๐	(เน่ืองจากหอสมดุแห่งชาติได้ปิดการสืบค้นหนังสือพมิพ์เก่าเพือ่การปรบัปรงุอาคาร	

ข้อมูลหนังสือพิมพ์เก่าสามารถสืบค้นได้จากไมโครฟิล์มซ่ึงท�าส�าเนาถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ดังน้ันข้อมูล

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลออนไลน์
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๒๕๕๔
๑๐

๖๓ เจ้าหญิงหิ่งห้อย อารยา	เอฮาร์เก็ต

๖๔ มังกรในขวดแก้ว ณวัฒน์	กุลรัตนรักษ์

๖๕ เผลอเพราะเจอซิ้ม อารักษ์	อมรศุภศิริ

๖๖ ลิ้นน�้ามันพราย กฤษณ์	ศรีภูมิเศรษฐ์

๖๗ แบรี่ฮอตเวอร์ ณเดชน์	คูกิมิยะ

๖๘ มือปราบปลิง พัชราภา	ไชยเชื้อ

๖๙ นางฟ้าเดินดินแดง เขมนิจ	จามิกรณ์

๗๐ ซุปตาร์ต้าใครอย่าแตะ เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์

๗๑ โดนแดงดอง วรัทยา	นิลคูหา

๗๒ ม่ายอัปโหลด มาช่า	วัฒนพานิช

 
๑๐	

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
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๒๕๕๕
๑๑

๗๓ ซุปตาร์เกษียณเต้า พัชราภา	ไชยเชื้อ

๗๔ หมีท�ามึน เขมนิจ	จามิกรณ์

๗๕ อึ๋มหมื่นล้าน บงกช	คงมาลัย

๗๖ ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เฌอมาลย์	บุญยศักดิ์

๗๗ สวยชิ่งสื่อ เจนี่	เทียนโพธิ์สุวรรณ

๗๘ เสียเหลี่ยมหล่อ ปกรณ์	ลัม

๗๙ คาสโนวี่ปากเปื่อย พีชญา	วัฒนามนตรี

๘๐ จ�าอวดหน้าม่าน วุฒิธร	มิลินทจินดา

๘๑ โล้นดีแตก เชษฐวุฒิ	วัชรคุณ

๘๒ สั้นเสมอหู สุธีวัน	ทวีสิน

๒๕๕๖
๑๒

๘๓ ฝีปากไร้ตะกร้อ ภัทรธิดา	พัชระวีรพงษ์

๘๔ ค้นฟ้าคว้าเมีย ภาคิน	ค�าวิลัยศักดิ์

๘๕ เกรียนมึนโฮ ปกรณ์	ฉัตรบริรักษ์

๘๖ มาดามเอื้ออาทร นันทิดา	แก้วบัวสาย

๘๗ แบ๊วฉกทะเบียน เจนี่	เทียนโพธิ์สุวรรณ

๘๘ กุลสตรีดีแตก พัชรินทร์	จัดกระบวนพล

๘๙ สก๊อยมือชง ราณี	แคมเปน

๙๐ สั้นเสียเหลี่ยม สุธีวัน	ทวีสิน

๙๑ ซุปตาร์เทวดา จิรายุ	ตั้งศรีสุข

๙๒ ล�าซิ่งชิงเกิด 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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๒๕๕๗
๑๓

๙๓ ป๋าหมากกระชากหงอก ปริญ	สุภารัตน์

๙๔ แบ๊วเฮชดีเบอร์รี่สี่มิติ คิมเบอร์ลี	แอน	เทียมศิริ

๙๕ ดาวเทียมไม่เจียมตัว ณิชารีย์	โชคประจักษ์

๙๖ มือฉกตกสวรรค์ เจนี่	เทียนโพธิ์สุวรรณ

๙๗ ร็อกไวเลอร์ เสกสรร	ศุขพิมาย

๙๘ หล่อลิ้นรัว พัชฏะ	นามปาน

๙๙ คุณพ่อจนมุมซุ่มกิน พิรัชต์	นิธิไพศาลกุล

๑๐๐ ซือเจ๊สั่งลุย ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี

๑๐๑ เพื่อนซี้บัญชีเดือด น�้าทิพย์	รัชตวิบูลย์และ

ยศวดี	หัสดีวิจิตร

๑๐๒ คู่จิ้นหินแกรนิต ธนิน	มนูญศิลป์และ

อรเณศ	ดีคาบาเลส

 
๑๓	

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง.	(๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗).	“ฉายาดาราปี	๕๗	ปริญ-ป๋าหมาก”.	

ไทยรฐัออนไลน์.	สืบค้นเมือ่	๒๘	ธนัวาคม	๒๕๕๗,	จาก	http://www.thairath.co.th/content/๔๗๐๖๗๓
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๒๕๕๘
๑๔

๑๐๓ ทุยทิ้งเมีย ปีเตอร์	คอร์ป	ไดเรนดัล

๑๐๔ จิ๋ว ๔G ตี๋ไวไฟ ธรรศภาคย์	ชีและ	

สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย

๑๐๕ ล้างท้องร้องหาผัว ภัทรธิดา	พัชระวีรพงษ์

๑๐๖ มือฉกกดกาแฟ เจนี่	เทียนโพธิ์สุวรรณ

๑๐๗ พ่อม่ายคลายมนตร์ ภาคิน	ค�าวิลัยศักดิ์

๑๐๘ คู่จิ้น...ฟินไม่ลง พุฒิชัย	เกษตรสินและ	

วรัทยา	นิลคูหา

๑๐๙ หล่อลากช้าง ปกรณ์	ลัม

๑๑๐ พระเอกสามชั้น ศรัณย์	ศิริลักษณ์

๑๑๑ นมชมพู สู้ใบแดง มาริโอ	เมาเร่อ

๑๑๒ นางฟ้าฟรีแลนด์ เขมนิจ	จามิกรณ์

ข้อตกลงเบื้องต้น

 ๑)	สุวรรณนา	งามเหลือ	(๒๕๓๙:	๔)	ให้ค�านิยามสมญานามว่า	“นามที่เป็นค�า	

กลุ่มค�า	 หรือข้อความที่ใช้เป็นชื่อเรียกหรืออ้างอิงถึงบุคคล	 ส่ิงของ	 ซ่ึงไม่ใช่ช่ือจริง”	

เน่ืองจากสมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิงเรียกการต้ังสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิง

ว่าการตั้ง	 “ฉายาดารา”	 ในงานวิจัยน้ีค�าว่า	 สมญานามของบุคคลในวงการบันเทิงกับ

ฉายาดาราจึงมีความหมายเท่ากัน	อันหมายถึง	“การตั้งชื่อให้แก่บุคคลในวงการบันเทิง	

โดยช่ือที่ตั้งข้ึนน้ันไม่ใช่ช่ือจริง	 แต่อาจจะน�าชื่อจริงไปเป็นส่วนหน่ึงของการตั้ง

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.
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	 ๒)	การกล่าวถึงสมญานามหรือฉายาของดาราเพื่อประกอบการวิเคราะห	์

ผู้วิจัยจะระบุเฉพาะสมญา	 เน่ืองจากได้แสดงปีที่ได้รับสมญานาม	 ศิลปินผู้ได้รับ

สมญานาม	และแหล่งสืบค้นไว้ในขอบเขตข้อมูลแล้ว

ผลการศึกษา

	 การอภปิรายผลการศกึษาแบ่งเป็น	๒	ประเดน็	ประเดน็แรกเป็นการวิเคราะห์

กลวิธีทางภาษาที่สถาบันส่ือมวลชนใช้ในการตั้งสมญานาม	 ส่วนประเด็นที่สองเป็น

การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับบทบาทของสมญานาม

 ๑. กลวิธีทางภาษาท่ีสถาบันสื่อมวลชนใช้ในการต้ังสมญานามดารา

จากการศึกษาพบการใช้กลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามทั้งสิ้น	๙	กลวิธี	คือ	การใช้

นามนัย	การเล่นสัมผัส	การเล่นค�า	การดดัแปลงค�า	การอ้างถงึ	การใช้ถ้อยค�านัยผกผัน	

การใช้ความเปรียบ	การใช้ส�านวน	การผวนค�ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ๑.๑ การใช้นามนัย

	 	 	 ราชบัณฑิตยสถาน	(๒๕๕๒:	๒๔๘-๒๔๙)	ให้ความหมายของนามนัย
๑๕

(metonymy)	 ว่า	 “การใช้ภาพพจน์รูปแบบหน่ึง	 ซ่ึงใช้ค�าหรือวลีแทนส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่มี

ลักษณะเด่น	หรือมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับสิ่งที่แทนนั้น	อาจแทนสิ่งที่เป็นรูปธรรม	หรือ

นามธรรมก็ได้	 เช่น	 คทา	 มงกุฎ	 ใช้แทนพระราชา”	 งานวิจัยหลายเรื่อง	 เช่น	 ศิริพร	

(๒๕๔๗,	๒๕๔๙),	สุรีเนตร	(๒๕๕๒)	ได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า	นามนัยเป็นกลวิธี

 
๑๕	

ศิริพร	ภักดีผาสุข	(๒๕๔๙:	๒๔๗)	ใช้ค�าว่า	“อนุนามนัย”	แทนค�า	metonymy	โดยให้

ความหมายว่า	“การกล่าวถึงส่วนย่อย	(part)	เพื่อหมายถึงส่วนใหญ่	(whole)”	นอกจากนี้ยังปรากฏ

ภาพพจน์อีกชนิดหน่ึงทีม่คีวามใกล้เคยีงกบันามนัยคอืสมพจนนัย	(synecdoche)	อันหมายถงึ	“ภาพพจน์

รูปแบบหนึ่ง	ซึ่งใช้ส่วนย่อยที่ส�าคัญกล่าวแทนส่วนใหญ่ทั้งหมด	หรือใช้ส่วนใหญ่ทั้งหมดแทนส่วนย่อย	

หรือกล่าวถึงนามธรรมที่ท�ากริยาอย่างรูปธรรม”	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 ๒๕๕๒:	 ๕๐๗)	 เมื่อพิจารณา

จากนิยามจะเห็นได้ว่าภาพพจน์ทั้งสองชนิดใกล้เคียงกันมาก	ดังที่ราชบัณฑิตยสถาน	(๒๕๕๒:	๕๐๗)

กล่าวถึงภาพพจน์ทั้งสองชนิดว่า	“สมพจนัยและนามนัยนั้นใกล้เคียงกันมาก	จนนักวิจารณ์สมัยหลัง	ๆ

ในบางกรณใีช้สมพจนัยรวม	ๆ 	กนัไปในฐานะเป็นนามนัย”	ในงานวิจัยน้ีใช้ค�าว่านามนัยเพยีงอย่างเดยีว

เมื่อกล่าวถึงการใช้ลักษณะเด่นเพื่อเรียกแทนสิ่งนั้นทั้งหมด	เพื่อมิให้สับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ทางภาษาที่พบในการตั้งสมญานามทุกสมญานาม	 ในงานวิจัยน้ีแม้ว่านามนัยจะเป็น

กลวิธีทางภาษาที่พบมากที่สุด	 เน่ืองจากเป็นกลวิธีทางภาษาที่ท�าให้ผู้อ่านเช่ือมโยง

สมญานามไปถึงบุคคลที่ ได ้รับการตั้งฉายาได ้ง ่าย	 แต ่นามนัยก็มิ ใช ่กลวิธีที่

สมาคมนักข่าวบันเทิงใช้ตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงทั้งหมด	 เน่ืองจาก

สมญานามที่สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิงตั้งให้แก่บุคคลบันเทิงมีบทบาทเฉพาะ	 ดังจะ

อภิปรายในหัวข้อบทบาทของสมญานามต่อไป	

	 	 	 ลักษณะเด่นที่สมาคมนักข่าวบันเทิงเลือกมาตั้งสมญานามให้แก่

บุคคลในวงการบันเทิงมีหลายมิติ	ดังต่อไปนี้

   ๑.๑.๑ สถานภาพทางครอบครัว

	 	 	 	 สถานภาพคอื	ฐานะของบคุคลทีไ่ด้รบัจากการเป็นสมาชกิของ

สังคม	สถานภาพทีส่มาคมผู้ส่ือข่าวนิยมน�ามาตัง้สมญานามให้แก่บคุคลในวงการบนัเทงิ

มากที่สุด	 ได้แก่	 สถานภาพทางครอบครัวคือฐานะที่บุคคลในวงการได้รับจากการมี

คู่ครอง	 หรือการมีบุตร	 เช่น	คุณพ่อจนมุมซุ่มกิน, เมียหลวงลวงสังหาร, ม่ายวัยทีน,

สะใภ้นอกท�าเนียบ, มาดามเอ้ืออาทร, พ่อม่ายคลายมนตร์, ล้างท้องร้องหาผวั	จากการ

ศึกษาสังเกตได้ว่าสมญานามที่ตั้งให้แก่ศิลปินชายจะเน้นไปที่ความเป็นพ่อ	 โดยเฉพาะ

กรณีของศิลปินที่ปฏิเสธความเป็นพ่อ	 นอกเหนือจากตัวอย่างของพิรัชต์ก็มี	 พ่อฟิล์ม

ฉึกฉึก	 ส่วนศิลปินหญิงจะเน้นสถานภาพของความเป็นม่าย	 เช่น	 ม่ายอัปโหลด,

ม่ายดีเอ็นเอ, ม่ายลี้ภัย 

	 	 	 	 สังเกตได้ว่าการตั้งสมญานามแก่บุคคลในวงการบันเทิงที่มี

ความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงกนัมกัจะไม่สัมพนัธ์กนั	เช่นกรณีของรุง่นภาซ่ึงตกเป็นข่าวคูก่บัรฐัภมู	ิ

รัฐภูมิถูกตั้งสมญานามให้เป็น	 “พ่อ”	 ในฐานะรุ่งนภาถูกตั้งสมญานามให้เป็น	 “ม่าย”	

แทนที่จะเป็น	 “แม่”	 เช่นเดียวกับสมญานามของภาคินกับภัทรธิดา	 ที่ผ่ายชายเป็น

“พ่อม่าย”	 ในขณะที่บุคคลเดียวกันน้ีเป็น	 “ผัว”	 ในสมญานามของฝ่ายหญิง	 ลักษณะ

เช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าสมญานามคือการประกอบสร้างภาพตัวแทนแก่บุคคล	 เพราะ

ความเป็นแม่ที่เป็นข้อเท็จจริงก็ถูกสร้างภาพแทนด้วยความเป็นม่าย	 เช่นเดียวกับ

ความเป็นพ่อที่มิได้พิสูจน์แต่ก็ถูกประทับตราแล้วด้วยสมญานาม
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   ๑.๑.๒ ลักษณะเด่นทางกายภาพ

	 	 	 	 ลักษณะทางกายภาพคือลักษณะภายนอกที่ประจักษ ์

ด้วยการมองเหน็	เช่น	รปูร่าง	หน้าตา	ทรงผม	การแต่งกาย	ตวัอย่างการน�าลักษณะทาง

กายภาพมาตั้งเป็นสมญานาม	 เช่น	 สั้นเสียเหล่ียม, โล้นดีแตก	 บางครั้งเป็นลักษณะ

ทางกายภาพที่บ่งบอกชาติพันธุ์	เช่น	หมวยแอ๊บแตก, จิ๋ว ๔G,  ตี๋ไวไฟ

	 	 	 	 นอกจากน้ียังสามารถสังเกตได้อีกว่าลักษณะทางกายภาพที่

นิยมน�ามาตั้งเป็นสมญานามให้แก่ศิลปินหญิงมักจะเน้นสัญลักษณ์ทางเพศคือทรวงอก	

เช่น	อึม๋หมืน่ล้าน , ซุปตาร์เกษยีณเต้า, เต้ามหาเสน่ห์, จุกเงนิแสน	อย่างไรกต็าม	ในปี	พ.ศ.	

๒๕๕๘	 ก็ปรากฏการต้ังสมญานามเกี่ยวกับหน้าอกให้แก่นักแสดงชาย	 เช่น	 นมชมพ ู

สู้ใบแดง กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะที่แปลกจากปกติที่ฉายาของนักแสดงชายจะเน้น

ที่หน้าตา	เช่น	หล่อลิ้นรัว, เสียเหลี่ยมหล่อ, ซาตานหน้าหยก

   ๑.๑.๓ พฤติกรรมหรือนิสัย

	 	 	 	 พฤตกิรรมหรอืนิสัยทีน่�ามาตัง้เป็นสมญานามมกัจะเป็นนิสัยใน

เชิงลบ	นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการพูดถูกน�ามาตั้งเป็นสมญานาม

มากที่สุด	 ทั้งการโกหก	 การพูดไม่สุภาพ	 เช่น ฝีปากไร้ตะกร้อ, ซุป’เบอร์รี่, ทิงเจอร์

เบอร์รี่	 นอกจากน้ีพฤติกรรมการพูดที่เป็นลักษณะเด่นในการตั้งสมญานามของ

ศลิปินชายคอืวาทศลิป์ทีส่ามารถใช้วาจามดัใจสตร	ีเช่น	ล้ินน�า้มนัพราย, ปลิงปากหวาน,

ลิ้นเลี่ยมทอง		 พฤติกรรมการเสแสร้งหรือการสร้างบุคลิกภาพว่าเรียบร้อยของศิลปิน

หญิงก็มักจะน�ามาตั้งเป็นสมญานาม	สังเกตได้ว่าในสมญานามเหล่านี้จะมีค�าว่า	“แอ๊บ”	

หรอื	“แบ๊ว”	เช่น	แบ๊วเอชดเีบอร์รีส่ี่มติ,ิ แบ๊วฉกทะเบยีน, กลุสตรดีแีตก, แบ๊วตนีปลาย,

แอ๊บแบ๊วจอมฉก	อย่างไรก็ตามค�าว่า	“แอ๊บแบ๊ว”	ก็ยังใช้ในความหมายของการสร้าง

บุคลิกภาพเป็นเด็กของศิลปินที่สูงอายุแล้วเช่นกรณี	 คุณป้าแอ๊บแบ๊ว นอกจากน้ี

พฤติกรรมเชิงชู้สาวก็น�ามาตั้งเป็นสมญานามเช่นเดียวกัน	เช่น	อีหนูจูบสะท้าน 

   ๑.๑.๔ ชื่อ

    การใช้ชือ่มาตัง้เป็นสมญานามให้แก่ศลิปินมหีลากหลายกลวิธ	ี

ทั้งการใช้ชื่อเล่นของศิลปินเองเช่น	ป๋าหมากกระชากหงอก, แบรี่ฮอตเว่อร์, พ่อฟิล์ม
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ฉึกฉึก,	มดคันจัง	หรือการใช้นามสกุลมาตั้งเป็นสมญานาม	เช่น	ลัมมหาเสน่ห์ 

	 นอกจากน้ียงัปรากฏการใช้ช่ือบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัในลักษณะ	ๆ 	ต่างกบับุคคล

ที่ได้รับสมญานามมาตั้งสมญานาม	ที่พบมากที่สุดคือชื่อของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ฉัน

ชู้สาว	 เช่น	หมีท�ามึน, ซุปตาร์ต้าใครอย่าแตะ, มังกรในขวดแก้ว และบุคคลที่สามใน

ความสัมพันธ์	เช่น	แค่เพื่อนค่ะพี่ (ตู่), เข็มแทงใจ

	 จากตัวอย่างข้างต้น	 สามสมญานามแรกน�าช่ือของบุคคลที่มีความสัมพันธ์

ฉันชู้สาวกับศิลปินที่ได้รับสมญานามมาตั้งเป็นสมญานาม	 เช่นกรณีแรก	 “หมี”	 คือ	

ช่ือเล่นของพนัต�ารวจตรศีกัดิสุ์นทร	เปรมานนท์	ทีเ่ป็นคูร่กัของนางสาวเขมนิจ	ตวัอย่างที่

สอง	ต้า	เป็นชื่อเล่นของ	ดร.นาวิน	เยาวพลกุล	ซึ่งเป็นคู่รักของนางสาวเฌอมาลย์ใน

ขณะน้ัน	และตวัอย่างทีส่าม	“แก้ว”	คอืช่ือเล่นของนางสาวจรญิญาคูร่กัของนายณวัฒน์	

ส่วนสองตัวอย่างหลังจะเห็นได้ว่าชื่อเล่นทั้ง	๒	ชื่อ	เป็นชื่อของคู่กรณีในความสัมพันธ์

ฉันชู้สาว	กล่าวคอื	“พีตู่”่	หมายถงึ	นางนันทดิา	แก้วบวัสาย	ภรรยาของนายชนม์สวัสดิท์ี่

นางสาวยศวดีมีข่าวว่าเป็นบุคคลที่สาม	 เช่นเดียวกับ	 “เข็ม”	 เป็นชื่อเล่นของนางสาว

กฤตธรีา	อินพรวิจิตร	ผู้แทรกกลางในความสัมพนัธ์ระหว่าง	นายกรรชัยกบันางสาวเมย์

เจ้าของสมญานาม

	 นอกจากน้ียังปรากฏการใช้ช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บังคับบัญชามาตั้งเป็น

สมญานาม	เช่น	โดนแดงดอง	“แดง”	คอืช่ือเล่นของนางสุรางค์	เปรมปรดีิ	์ผู้บรหิารสถานี

กองทัพบกช่อง	๗	สีซึ่งเป็นต้นสังกัดของนางสาววรัทยา

  ๑.๒ การเล่นสัมผัส 

   การใช ้ค�าที่มี สัมผัสเป ็นเอกลักษณ์อย ่างหน่ึงของภาษาไทย	

ทัง้การเล่นสัมผัสสระ	พยญัชนะ	และวรรณยกุต์	ผลของการใช้เสียงสัมผัสนอกจากจะเกดิ

ความไพเราะแล้ว	 ยังมีผลต่อการท�าให้สมญานามน้ันติดหู	 และจ�าง่ายยิ่งขึ้น	

จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการเล่นสัมผัสหรือการใช้สัมผัสปรากฏมากข้ึนจากช่วงแรก

ทีม่กีารตัง้สมญานามกล่าวคอื	พ.ศ.	๒๕๔๘	พบการกลวิธกีารใช้สัมผัสเพยีง	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�าที่อยู่ติดกัน	 เช่น	 คุณพ่อจน

มุมซุ่มกิน, ล�าซิ่งชิงเกิด, ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ, เจ้าหญิงหิ่งห้อย, ส่าหรีลี้รัก, คาสโนวา

บ้าของแพง, สามีดีแตก, คู่จิ้นฟินไม่ลง

	 		 	 	 การใช้สัมผัสคัน่นิยมน้อยกว่าสัมผัสชิด	เช่น เพือ่นซีบ้ญัชเีดอืด, 

เผลอเพราะเจอซิ้ม, เพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม

   ๑.๒.๒ การเล่นสัมผัสพยัญชนะ

	 	 	 	 การเล่นสัมผัสพยัญชนะเป็นกลวิธีการเล่นสัมผัสที่พบจ�านวน

น้อยกล่าวคือปรากฏ	๕	สมญานามจากข้อมูลทั้งสิ้น	 ๑๑๒	สมญานาม	 โดยมีลักษณะ

ร่วมกันคือมีความยาว	 ๓	 พยางค์เหมือนกัน	 ปรากฏทั้งการเล่นสัมผัสพยัญชนะทั้ง

๓	พยางค์	เช่น	โดนแดงดอง, ลับลวงแหล	และการเล่นสัมผัสพยญัชนะที	่๒	พยางค์แรก	

เช่น	ลิน้เหลีย่มทอง, หล่อลิน้รวั, หล่อลากช้าง นอกจากน้ียงัปรากฏการเล่นจังหวะของ

สมญานามให้ออกเสียง	๓	พยางค์คล้ายภาษาเกาหลี	เช่น	เกรียนมึนโฮ, กวนมึนเมา 

  ๑.๓ การอ้างถึง

	 	 	 การอ้างถึงในการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงคือ

การอ้างถึงสมญานามเดิมที่เคยตั้งไปแล้วในปีก่อน	 ๆ	 แล้วน�ามาประกอบค�าอ่ืน	 ๆ	

ในบรบิทใหม่	กลวิธกีารอ้างถงึน้ีมกัใช้ตัง้สมญานามให้แก่ศลิปินทีม่พีฤตกิรรมด้านชูส้าว

โดดเด่น	เช่น	นางสาวเจน่ี	เทยีนโพธิส์วุรรณ	ทีม่กัปรากฏข่าวเป็นมอืทีส่ามในความสัมพนัธ์

ของศิลปินหลายคู่	 สมญานามทุกสมญานามของนางสาวเจน่ีจึงอ้างถึงค�าว่า	 “ฉก”	

ในสมญานามเดมิ	ตัง้แต่	แอ๊บแบ๊วจอมฉก แบ๊วฉกทะเบยีน มอืฉกตกสวรรค์	และมอืฉก

กดกาแฟ	เช่นเดยีวกบันายเกรกิพล	มสัยวานิช	ทีป่รากฏข่าวความเจ้าชู้จนได้รบัสมญานาม	

“คาสโนวา”	ติดต่อกันถึงสองปีซ้อนคือ	คาสโนวาฆ่าไม่ตาย	และ	คาสโนวาบ้าของแพง 
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	 	 	 การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ก็ท�าให้เกิดการอ้างถึงสมญานามเก่า

เช่น	 สั้นเสียเหล่ียม	 อ้างถึงสมญานาม	 สั้นเสมอหู	 ที่นางสาวสุธีวันได้รับมาแล้ว

นอกจากน้ียังปรากฏการอ้างถึงสมญานามที่เกิดจากตั้งสมญานามจากลักษณะเด่น

ทางกายภาพของศิลปินหญิงคือหน้าอก	 ได้แก่	 อึ๋มหมื่นล้าน	 อ้างถึงสมญานามอึ๋ม

ผ่าซาก เช่นเดียวกับ	ซุปตาร์เกษียณเต้า	อ้างถึงสมญานาม	เต้าเงินล้าน

  ๑.๔ การใช้ถ้อยค�านัยผกผัน

	 	 	 “ถ้อยค�านัยผกผัน	 (verbal	 irony)	 มีนิยามที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า

หมายถึงการพูดอย่างหน่ึงแต่หมายความตรงกันข้าม	 หรือการพูดส่ิงที่ผู้พูดเช่ือว่า

เป็นเท็จ	 ตัวอย่างเช่น	 พูดว่า	 “ดี”	 แต่หมายว่า	 “เลว”	 หรือผู้พูดไม่ได้เช่ือว่า	 “ดี”	

ตามที่ตนกล่าวถ้อยค�านัยผกผันต่างจากถ้อยค�าที่เป็นเท็จตรงที่ผู้พูดจะต้องให้ผู้ฟังรู้ว่า

ตนต้องการหมายความตรงกันข้าม”	(ณัฐพร	พานโพธิ์ทอง,	๒๕๔๙:	๖๖)	ลักษณะของ

ถ้อยค�านัยผกผันในสมญานามของดาราจะปรากฏในลักษณะของการใช้ค�าทีขั่ดแย้งกนั	

โดยมีนัยเพื่อประชดบุคคลที่ได้รับสมญานาม	

	 	 	 ส�าหรับศิลปินหญิงการใช้ถ้อยค�านัยผกผันจะปรากฏในลักษณะของ

ค�าที่ยกย่องความประพฤติแล้วต่อด้วยถ้อยค�าที่มีความหมายตรงกันข้าม	เช่น	กุลสตรี

ดแีตก, เจ้าหญงิก�ามะลอ	สมญานามเหล่าน้ีแสดงการประชดประชันเพือ่วิพากษ์วิจารณ์

พฤติกรรมของศิลปินหญิงหลายคนที่ดูเหมือนจะเรียบร้อย	 เป็น	 “กุลสตรี”	 หรือ

“เจ้าหญิง”	แต่ที่จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น

	 	 	 ส�าหรบัศลิปินชายถ้อยค�านัยผกผันจะปรากฏในลักษณะของอาชีพคอื	

ซุปเปอร์สตาร์หรือพระเอกแล้วต่อท้ายด้วยค�าว่า	 “เทวดา”	 หรือ	 “บนหิ้ง”	 เพื่อ	

ประชดประชันถงึพฤตกิรรมหยิง่	เข้าถงึยาก	รวมถงึปฏเิสธการให้สัมภาษณ์แก่ผู้ส่ือข่าว	

เช่น	ซุปตาร์เทวดา, พระเอกบนหิ้ง	และพระเอกเทวดา 

  ๑.๕ การดัดแปลงค�า

	 	 	 การดัดแปลงค�าคือการน�าถ้อยค�าหรือวลีที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว	 อีกทั้ง

เป็นค�าหรอืกลุ่มค�าทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลทีไ่ด้รบัสมญานาม	มาเปล่ียนค�าหรอืเตมิค�า	ทัง้น้ี

ถ้อยค�าที่ยังคงเดิมมีหน้าที่เพื่อให้ผู้อ่านยังสามารถเช่ือมโยงความหมายไปถึงบุคคล
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ผู้ได้สมญานามได้และในขณะเดียวกันถ้อยค�าที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเข้าไปน้ัน

เป็นการแสดงภาพทีส่ื่อมวลชนต้องเน้นย�า้ให้แก่บุคคลทีไ่ด้รบัการตัง้สมญานาม	สังเกต

ได้ว่าการดัดแปลงค�ามักจะสมญานามที่มีความหมายเชิงลบ	 เช่น	 ร็อกไวเลอร์,

ค้นฟ้าคว้าเมีย, องค์ล�าบาก, เทวดาเสียวโว้ย, มนต์รักพระเครื่อง

	 	 สมญานามที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 มีการดัดแปลงค�าหลายลักษณะ	

ตัวอย่างแรกเป็นน�าว่า	 “รอดไวเลอร์”	 ซ่ึงเป็นช่ือสายพันธุ์สุนัขที่นิสัยดุร้ายมาเปล่ียน

พยางค์แรกเป็น	 “ร็อก”	 เพื่อส่ือถึงนายเสกสรรค์ที่เป็นนักร้องเพลงร็อกและ

ในขณะเดียวกันก็เปรียบนิสัยของนายเสกสรรค์ว่าดุร้ายเหมือนช่ือสายพันธุ ์สุนัข

ที่เป็นค�าต้นความหมายเดิม	ตัวอย่างที่สองน�าวลี	“ค้นฟ้าคว้าดาว”	ซึ่งเป็นสโลแกนของ

การประกวดเดอะสตาร์เวทแีจ้งเกดิของนายภาคนิมาเปล่ียนค�าสดุท้าย	ทัง้น้ีกเ็พือ่เสียดสี

พฤติกรรมของนายภาคินที่เปล่ียนจากผู้เคยเอาการเอางานมาเป็นผู้เห็นความรัก

เป็นใหญ่	 ส่วน	 ๓	 สมญานามสุดท้ายน�าช่ือภาพยนตร์และภาพยนตร์ชุดมาดัดแปลง	

โดยช่ือภาพยนตร์แรกคือองค์บาก	 แล้วเพิ่มค�าว่า	 “ล�า”	 ตรงกลางค�าเพื่อส่ือ

ความยากล�าบากของกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเพราะความประพฤติ

ของนายพนมนักแสดงน�าส ่วนเทวดาเสียวโว ้ยเป ็นสมญานามที่ดัดแปลงจาก

ช่ือภาพยนตร์ชุด	“เทวดาสาธ”ุ	ทีน่ายสราวุธเป็นนักแสดงน�าการเปล่ียนค�าว่า	“เสียวโว้ย”	

แทนค�าว ่าสาธุเพื่อส่ือถึงเหตุการณ์ที่คลิปวิดีโอบันทึกการมีเพศสัมพันธ ์ของ

นายสราวุธปรากฏสู่สาธารณะ	 และสมญานามสุดท้ายดัดแปลงจากช่ือละครและ

ภาพยนตร์มนต์รักลูกทุ่ง	 แต่เปล่ียนค�าสุดท้ายจากลูกทุ่งเป็นพระเครื่องเพื่อเชื่อมโยง

ถึงนายสิทธิกร	 บุญฉิม	 เซียนพระเครื่องที่ปรากฏข่าวความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ

นายรัฐภูมิผู้ได้รับสมญานาม

  ๑.๖ การเล่นค�า 

	 	 	 “การเล่นค�าเป็นรปูแบบหน่ึงของการละเล่นทางภาษา	(speech	play)	

ซ่ึงเกิดจากการที่ค�าหรือวลีหน่ึง	 ๆ	 สามารถเช่ือมโยงไปสู่ความหมายสองความหมาย

ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัได้ในเวลาเดยีวกนั”	(Sherzer,	๒๐๐๒:	๒๙	อ้างถงึใน	ณัฐพร	พานโพธิท์อง

และคนอื่น	ๆ ,	๒๕๔๙)	การตั้งสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิง	การเล่นค�ามักจะ

เกิดจากการน�าช่ือของนักแสดงมาเช่ือมโยงความหมายระดับที่สอง	 เช่น	 มดคันจัง 
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ลัมมหาเสน่ห์ และ เข็มแทงใจ

	 	 	 ตวัอย่างสมญานามข้างต้นน�าชือ่เล่นของนักแสดงมาเล่นความหมาย

เพื่อแสดงทัศนะเชิงเสียดสีได้อย่างเสียดลึก	 สมญานามแรกเล่นความหมายของค�าว่า	

“คัน”	 อันมีความหมายประจ�าค�าคืออาการอันเกิดเพราะโดนแมลงกัด	 ส่วนความแฝง

หรือความหมายระดับที่สองส่ือถึงความอยากมีเพศสัมพันธ์โดยเชื่อมโยงความหมาย

ของการ	 “คัน”	อวัยวะเพศหญิง	มาเป็นค�าสแลงแสดงความอยากมีเพศสัมพันธ์	 เช่น

เดียวกับสมญานาม	 ลัมมหาเสน่ห์ที่เล่นค�าว่า	 “ลัม”	 อันเป็นนามสกุลของนายปกรณ์

ศลิปินทีไ่ด้รบัสมญานามกบัค�าว่า	“ล�า”	อันมนัียเช่ือมโยงถงึลักษณะของอวัยวะเพศชาย	

ส่วนสมญานามที่สาม	 ดังที่วิเคราะห์ข้างต้นแล้วว่า	 เข็ม	 คือชื่อเล่นของนักแสดงหญิง

ที่เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์	 ความหมายระดับที่สองจึงเช่ือมโยงกับความหมาย

ระดับแรกคือบุคคลที่สามน้ีจึงเปรียบได้กับเข็มที่คอยทิ่มแทงใจศิลปินหญิงผู้ได้รับ

สมญานาม

	 	 	 การเล่นค�าอีกลักษณะหน่ึงทีป่รากฏมาก	คอืการเล่นค�าว่าสตรอว์เบอร์รี่

โดยเชือ่มโยงพยางค์ทีอ่อกเสียง	“ตอ”	กบัค�าว่าตอแหลทีห่มายถงึการโกหก	โดยปรากฏ

ทั้งการใช้ค�าน้ันทั้งค�าหรือการตัดพยางค์หน้าออก	 เช่น	 ซุป’เบอร์รี่, ทิงเจอร์เบอร์รี่,

สตรอว์เบอร์รี่เรียกพี่ 

	 	 	 จะเห็นได้ว่าการเล่นค�าเป็นกลวิธีทางภาษาที่ส�าคัญมากเมื่อส่ือ

ต้องการใช้สมญานามนั้นเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ศิลปินในทางลบ	หรือกล่าวถึงเรื่องเพศอัน

เป็นประเด็นที่ห้ามกล่าวถึงอย่างเปิดเผยในวัฒนธรรมไทย	 เพราะการเล่นค�าเป็น

ความหมายโดยนัยที่เกิดจากการตีความระดับที่สอง	 ซ่ึงบุคคลผู้ได้รับสมญานามไม่

สามารถน�ามาฟ้องร้องผู้สื่อข่าวได้	

  ๑.๗ การใช้ความเปรียบ 

   “ความเปรียบคือความเข้าใจและการเช่ือมโยงประสบการณ์ของ

ส่ิงหน่ึงไปสู่อีกส่ิงหน่ึง”	(Lakoff	and	Johnson,	๑๙๘๐:	๕)	การใช้ความเปรยีบในการตัง้

สมญานามมักจะเน้นการเช่ือมโยงความหมายไปถึงส่ิงที่น�ามาเปรียบเพื่อวิจารณ์

ความประพฤติ	 หรือความสามารถในการท�างาน	 เช่น	 ร็อกไวเลอร์, คู่จ้ินหินแกรนิต, 

ดาวเทียมไม่เจียม, ดาวค้างกรุ
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	 	 	 สมญานามแรกได้วิเคราะห์ไปข้างต้นแล้วว่าดัดแปลงค�าเพื่อ

เปรียบเทียบนิสัยของนายเสกสรรค์กับชื่อสายพันธุ์สุนัข	สมญานามที่สองเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแสดงละครของนายธนินและนางสาวอรเณศที่ไม่เป็นธรรมชาติ

หรือ	“แข็ง”	เท่ากับหินแกรนิตซึ่งเป็นหินที่แข็งมาก	สองสมญานามสุดท้ายแสดงให้เห็น

การใช้ดาวมาเป็นความเปรียบแทนความมีช่ือเสียง	 เช่นกรณีของนางสาวณิชารีย์ที่ถูก

เปรียบเทียบกับดาวเทียมเพื่อประชดว่าแม้จะยังไม่มีช่ือเสียงเป็นแค่ดาวปลอม	 ไม่ใช่

ดาวจรัสอันเป็นความเปรียบแทนผู้มีช่ือเสียง	 ณิชารีย์ก็ยังประพฤติตัวไม่เหมาะสม

ตรงกันข้ามกับนายธงไชย	 แมคอินไตย	 ที่ได้รับการเปรียบเป็นดาวค้างกรุอันส่ือความ

มีชื่อเสียงที่คงทนและยาวนาน

	 	 	 นอกจากน้ียงัปรากฏการใช้เพชรมาเป็นความเปรยีบแทนความร�า่รวย	

ได้แก่	ไหปลาแดกฝังเพชร	และฉ่ิงฝังเพชร	เพือ่เช่ือมโยงถงึความมัง่มขีองบคุคลทีไ่ด้รบั

สมญานาม	บางครั้งการใช้ความเปรียบในการตั้งฉายาก็เพื่อวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของ

นักแสดง	 เช่น	 พระเอกสามช้ัน	 ที่เช่ือมโยงความหมายของสามช้ันที่หมายถึงหมูกับ

รูปร่างที่อวบอ้วนของนักแสดงที่ได้รับฉายา

  ๑.๘ การใช้ส�านวน

   การใช้ส�านวนมาตัง้เป็นสมญานามให้แก่บุคคลบนัเทงิมกัจะน�าส�านวน

มาขยายความให้เข้ากับความหมายที่ส่ือต้องการเสนอ	 เช่น	 สมญานาม	 ไข่ในหิน	 ที่มี

ความหมายว่า	 “ของที่ต้องระมัดระวัง	 ทะนุถนอมอย่างยิ่ง”	 (ราชบัณฑิตยสถาน,

๒๕๔๒:	๒๑๐)	ได้เพิ่มเติมว่าเป็นไข่ในหิน	“ของเฮีย”	(เดลินิวส์,	๒๐๕๓	๑:	๑๙)

  ๑.๙ การผวนค�า

	 	 	 ราชบัณฑิตยสถาน	(๒๕๔๒:	๒๔๙)	ให้ความหมายของค�าผวนว่า	“ค�าที่

พดูทวนกลับได้	เช่น	ตกทีอิ่ฐ	ผวนเป็นตดิทีอ่ก”	การผวนค�าปรากฏเพยีง	๑	สมญานามคอื	

ป๋าหมากกระชากหงอก	 ดังที่วิเคราะห์ข้างต้นแล้วว่าสมญานามนี้ตั้งด้วยการใช้ชื่อเล่น	

ในขณะเดียวกัน	“ป๋าหมาก”	ก็สามารถผวนค�าได้ว่า	“ปากหมา”	เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์ที่

นายปริญใช้ค�าพูดไม่สุภาพกับมารดาของนางสาวชาลิดานักแสดงหญิงคู่กรณี
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   จากการอภิปรายกลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามสังเกตได้ว่า

ปรากฏสมญานามจ�านวนมากทีใ่ช้กลวิธทีางภาษามากกว่า	๑	กลวิธใีนการตัง้สมญานาม

นอกจากน้ียังสังเกตได้ว่ากลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามในปีปัจจุบันซับซ้อนข้ึน

เมื่อเปรียบเทียบกับระยะแรกของการตั้งสมญานาม	 อันแสดงให้เห็นพัฒนาการของ

กลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามทั้งน้ีสัมพันธ์กับบทบาทของสมญานามดังจะ

อภิปรายในหัวข้อต่อไป

 ๒. ความสมัพนัธ์ระหว่างกลวธีิทางภาษากับบทบาทของฉายาดารา: อ�านาจ

ของสือ่ในการวจิารณ์พฤติกรรมและสร้างภาพตัวแทนของบคุคลในวงการบนัเทิงไทย

  จากการศกึษาพบว่าสมญานามมบีทบาทหลัก	๒	ประการ	บทบาทประแรก

คือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลในวงการบันเทิงผู้ได้รับสมญานาม	และบทบาทประการที่สอง

คือสร้างภาพตัวแทนของบุคคลที่ได้รับสมญานาม	 อภิปรายบทบาททั้งสองประการได้

ดังนี้

  ๒.๑ บทบาทของสมญานามในการวิพากษ์วิจารณ์ดารา: การปะทะทาง

อ�านาจระหว่างสื่อมวลชนกับบุคคลในวงการบันเทิง

	 	 	 ทุกปีในการตั้งสมญานามให้แก่บุคคลบันเทิง	สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง

ให้นิยามการกระท�าดังกล่าวว่า	 “เป็นสีสัน”	 หรือตั้งสมญานามเพื่อ	 “หยิกแกมหยอก”	

ซ่ึงแสดงเจตนาถึงความขบขันสนุกสนาน	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอย่างลึกซ้ึงจะ

พบว่าลักษณะที่	 “เหมือนจะขบขัน”	 เหล่าน้ีมีบทบาทเสียดสีเพื่อวิพากษ์วิจารณ์	 ดังที่

ศิริพร	ภักดีผาสุข	(๒๕๔๙:	๒๖๑)	ได้กล่าวถึงความขบขันในสมญานามนักการเมืองว่า	

“สมญานามนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นถ้อยค�าเสียดสี	(sarcastic	remark)	ซึ่งเป็นวาทะ

ที่มุ ่งใช้อารมณ์ขันและท่วงท�านองที่ดู	 “ทีเล่นทีจริง”	 เพื่อกระทบกระเทียบโจมตี

นักการเมืองที่เป็นเป้าหมาย”

	 	 	 เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดจะพบว่า	 สมญานามน้ันมีบทบาท	

ในการวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤตมิากทีสุ่ด	กล่าวคอืศลิปินหญงิจะโดนวิพากษ์วิจารณ์

เรือ่งความประพฤตทิีแ่สร้งว่าเรยีบร้อยหรอื	“แอ๊บแบ๊ว”	มากทีสุ่ด	นอกจากน้ีพฤตกิรรม

ไม่พูดความจริงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเช่นกัน	 เห็นได้จากกลวิธีการตั้งสมญานามที่
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ใช้นามนัยในมิติของลักษณะนิสัยและการเล่นค�าว่าสตรอว์เบอร์รี่ที่หมายถึงการโกหก	

ลักษณะเช่นน้ีแสดงให้เห็น	 “ความไม่ซ่ือตรง”	 เป็นพฤติกรรมที่ส่ือมวลชนจะวิพากษ์

วิจารณ์มากที่สุด	 ไม่ว่าพฤติกรรมไม่ซื่อตรงนั้นจะแสดงออกผ่านการกระท�าหรือค�าพูด

ก็ตาม	 ในขณะที่พฤติกรรมของศิลปินชายที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือพฤติกรรมหยิ่ง	

เข้าถึงยากการที่สมญานามหลายสมญานามมีนัยเพื่อวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรม

เหล่าน้ีมากที่สุด	 อาจวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีขัดขวางการท�างานของส่ือ

ที่มีหน้าที่น�าเสนอ	“ความจริง”	ต่อสาธารณะ

	 	 	 บทบาทของสมญานามในการวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤตขิองบคุคล

ในวงการบนัเทงิน้ีสัมพนัธ์กบัแนวคดิเรือ่งอ�านาจอย่างชดัเจน	กล่าวคอื	ในรอบปี	อ�านาจ

ในการให้สัมภาษณ์อยู่ที่ศิลปินที่จะเป็นฝ่าย	 “ให้”	 หรือ	 “ปฏิเสธ”	 การสัมภาษณ์แก่

ส่ือมวลชน	นอกจากเหนือจากโอกาสให้สัมภาษณ์แล้วเน้ือความหรอืเรือ่งทีใ่ห้สัมภาษณ์

ก็ยังอยู่ในอ�านาจของศิลปินที่จะให้สัมภาษณ์อย่างไรก็ได้	เช่น	กรณีของนางสาวเขมนิจ

ที่ใช้ความคลุมเครือเป็นเครื่องมือหลีกเล่ียงการตอบค�าถามเรื่องความรักจนได้

สมญานาม	หมที�ามนึ	เมือ่ถงึปลายปีเป็นธรรมเนียมทีจ่ะตัง้สมญานามให้แก่ศลิปินจึงถงึ

เวลา	 “เอาคืน”	 ของสถาบันส่ือมวลชนที่จะน�าพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความไม่สะดวก

ในการท�างานมาตัง้เป็นสมญานามเพือ่เป็นการโต้กลับทางอ�านาจ	ดงัทีน่พพร	ประชากลุ

(๒๕๕๒:	๓๖๕-๓๖๖)	แสดงทัศนะเรื่องการตั้งชื่อว่า	“การยัดเยียดชื่อเรียกต่าง	ๆ 	นานา

ให้แก่กันและกัน...จึงมีค่าเท่ากับเป็นการต่อสู้ช่วงชิงความเหนือกว่า	 น่ันแสดง	

อย่างชัดเจนว่าภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือเพื่อการส่ือสาร	 ยังเป็นเครื่องมือแห่ง

อ�านาจอีกโสดหนึ่งด้วย”

	 	 	 จะเห็นได้ว่าการต้ังสมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทิงสัมพันธ์

กับแนวคิดเรื่องอ�านาจอย่างชัดเจน	 หากพิจารณากระบวนการตั้งสมญานามของ

สื่อมวลชนด้วยกรอบแนวคิดเรื่องวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม	 (discourse	 practice)	 ของ

ฟานไดก์	 (Van	 Dijk,	 2008:	 10	 อ้างถึงใน	 ณัฐพร	 พานโพธ์ิทอง:	 ๒๕๕๖,	 ๒๐-๒๑)

จะพบว่าการตั้งสมญานามของสื่อมวลชนเป็นการสร้างพื้นที่ต่อรองทางอ�านาจ	

เพราะส่ือมวลชนในฐานะผู้มีอ�านาจในพื้นที่ข่าวได้ควบคุมกระบวนการผลิตสมญานาม

ซึ่งเป็นวาทกรรมข่าวประเภทหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
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   การควบคุมปริบท (context control)	คอืการทีส่ื่อมวลชนตดัสินเลือก

ผู้ที่จะมีส่วนร่วมในวาทกรรมซึ่งก็คือบรรดาสื่อมวลชนส�านักต่าง	ๆ	ที่มาร่วมลงคะแนน

เสียงในตั้งและคัดเลือกสมญานาม
๑๖
	 ควบคุมเวลาในการตั้งสมญานามให้เป็น

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดอืนธนัวาคม	และควบคมุจุดหมายของตัง้สมญานามคอื	“หยกิ

แก้มหยอก”	“เป็นสีสัน”

   การควบคุมวาทกรรม	 คือการเลือกสมญานามที่ตั้งข้ึนให้เป็น

ประเด็นหลัก	 และเลือกข้อความขยายให้เป็นประเด็นรอง	 จะเห็นได้ว่าทุกสมญานาม

จะข้อความประกอบเพื่ออธิบายและเช่ือมโยงไปยังเหตุการณ์ที่ท�าให้ส่ือมวลชน

เลือกมาตั้งเป็นสมญานาม	 นอกจากน้ีส่ือยังเป็นผู้เลือกกลวิธีต่างภาษาต่าง	 ๆ	 ที่ได้

วิเคราะห์ไปข้างต้นมาใช้ในการตั้งสมญานาม	

	 	 	 เมื่อส่ือมวลชนเป็นผู้กุมอ�านาจในพื้นที่ข่าวหรือผู้กระท�า	 (actor)	

นักแสดงหรือบุคคลในวงการบันเทิงที่ได้รับสมญานามจึงเป็น	 “ผู้ถูกกระท�า”	 (object)	

สมญานามเป็นส่วนหน่ึงของการน�าเสนอเรื่องราวของผู้ถูกกระท�า	 และถูกท�าให้เด่น

เพียงบางส่วนซ่ึงก็คือส่วนที่เลือกมาตั้งเป็นสมญานาม	 การตั้งสมญานามลักษณะน้ี

จึงเปรียบได้กับการติดฉลากสินค้า	 เพียงแต่สินค้า	 (บุคคลในวงการบันเทิงที่ได้รับ

สมญานาม)	 ที่ถูกน�ามาต้ังสมญานามส่วนใหญ่มักถูกพรรณนาสรรพคุณในทางลบซ่ึง

ก็คือการใช้สมญานามเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์นั่นเอง

	 	 	 ในฐานะผู้ถูกกระท�าในพื้นที่ข่าว	บุคคลในวงการบันเทิงจึงมีสิทธิ์ที่จะ

“ยอมรับ”	 หรือ	 “ไม่ยอมรับ”	 ต่อสมญานามที่สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิงตั้งให้	 ดังกรณี

นางสาวณปภัชที่ปฏิเสธสมญานาม	 มดคันจัง	 ที่วิจารณ์ความประพฤติเชิงชู้สาวอย่าง

เจ็บแสบว่า	“ไม่อยากออกความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้	มดไม่ยอมรับฉายานี้”	(สมาคม

ผู้ส่ือข่าวบันเทิง,	 ๒๕๕๒:	 ๑๕)	 แต่สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิงกลับนิยามการตั้งฉายาว่า

“หยิกแกมหยอก	ด้วยความรักและเอ็นดู”	(เรื่องเดียวกัน,	หน้าเดียวกัน)

 
๑๖	

โดยปกติแล้วผู้ส่ือข่าวในสมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิงจะตั้งสมญานามให้แก่นักแสดงหลาย

สิบคน	 และบางคนได้รับสมญานามมากกว่า	 ๑	 สมญานาม	 หลังจากน้ันผู้ส่ือข่าวจะประชุมเพื่อ

ลงคะแนนเสียงคัดเลือกสมญานามให้เหลือเพียงแค่	๑๐	สมญานาม
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	 	 	 จะสังเกตได้ว่า	“หยกิแกมหยอก”	ถกูน�ามากล่าวถงึเพือ่ใช้ความขบขนั

กลบเกล่ือนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแนบเนียน	 นอกจากน้ีสมาคมผู้ส่ือข่าวยังแสดง

ให้เห็นอ�านาจที่เหนือกว่าด้วยการช้ีน�าให้ดารายอมรับสมญานามว่าแสดงถึงช่ือเสียง	

“ส�าหรับดาราที่ได้รับการโหวตก็ไม่ต้องคิดมาก	เพราะฉายาที่ออกมาจะเป็นการแซว	ๆ	

กันมากกว่า	เพราะการที่คุณได้รับการโหวต	แสดงว่าคุณเป็นดารายอดนิยม”	(สมาคม

ผู้สื่อข่าวบันเทิง: ๒๕๕๑,	๑๔.	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 	 	 เมื่อผู้ส่ือข่าวใช้การหยิกแกมหยอก	 การแซวเป็นเครื่องมือในการ

วิพากษ์วิจารณ์	 รวมถึงการประกอบสร้างความหมายให้แก่สมญานามว่าหมายถึง

“ความนิยม”	 ซ่ึงเป็นปัจจัยบังคับให้บุคคลในวงการบันเทิงไม่อาจหลีกเล่ียงสมญานาม

ที่ส่ือตั้งให้	 การเป็นสีสันหรือความขบขันจึงกลายเป็นค�าตอบของศิลปินส่วนใหญ่ที่

จ�าต้องยอมรบัสมญานาม	“แบบข�า	ๆ ”	เพือ่แสดงตนว่าเปิดกว้างยอมรบัค�าวิจารณ์	หาก

แต่กแ็ฝงนัยว่าเป็นการ	“ยอมรบั”	ให้ตัง้สมญานามเฉพาะบรบิทแห่งการเป็นสีสันเท่าน้ัน	

ดังบทสัมภาษณ์ของนายปริญต่อสมญานาม	ป๋าหมากกระชากหงอก ว่า	“ขอบคุณพี่	ๆ	

ส่ือมวลชนที่ตั้งให้ครับ	 ปีน้ีก็ถือว่าอยู่ในกระแสกับเขาด้วย	 ไม่เป็นไรครับ	 ฉายาดารา

ถือเป็นสีสันส่งท้ายปลายปี”	 (สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิง	 (๒๒	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗),	 เน้น

ข้อความโดยผู้วิจัย)	 เช่นเดียวกับภาคินที่ใช้ความตลกเป็นเงื่อนไขในการ	 “ยอมรับ”

สมญานามของตนเอง	และใช้เป็นเงื่อนไขปฏิเสธสมญานามของภัทรธิดา	อดีตภรรยา	

“... ผมว่าแรงไป	 ส�าหรับผู้หญิง	 ส่วนเขาจะเสียใจหรือนอยด์มั้ยก็ต้องไปถามเขา	 แต่

ส่วนตัวผม ผมว่ามันแรงไปและมันไม่ตลก ในความคิดผมคืออย่างฉายาผมอาจจะ

ตลกได้	 แต่ของเขามันแรงไป”	 (สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิง	 (๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘),

เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 บทสัมภาษณ์ของนายภาคินแสดงให้เห็นความส�าคัญ	 “ความตลก”	 ในการ

ตั้งฉายา	 แม้ว่าสมญานามของนางสาวภัทรธิดาต้องการจะน�าเสนอความสัมพันธ์

ฉันชู้สาว	ซึ่งเป็นประเด็นที่น�ามาตั้งเป็นฉายาให้แก่นักแสดงหลายคนแล้วก็ตาม	แต่เมื่อ

ฉายานั้นเกี่ยวข้องกับความตาย	ซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในวัฒนธรรมไทยและไม่เคย

ปรากฏในฉายาของนักแสดงคนใดมาก่อน	 “ความไม่ตลก”	 จึงเป็นเงื่อนไขอัน	

สมเหตสุมผลทีจ่ะน�ามาอ้างเพือ่ไม่ยอมรบัสมญานามน้ี	อาจจะกล่าวได้ว่า	การไม่ยอมรบั

ฉายาน้ีจะก�าหนดมาตรฐานในการตัง้ฉายาของสมาคมผู้ส่ือความบันเทงิในปีต่อ	ๆ 	ไปด้วย
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ว่า	 การน�าประเด็นอ่อนไหวที่	 “ไม่ตลก”	มาตั้งเป็นฉายาเป็นเรื่องที่สื่อควรพิจารณาให้

รอบคอบก่อน	 เพราะหากผู้ส่ือข่าวหลุดจากกรอบของความตลกซ่ึงมุ ่งใช้เป็น	

เครือ่งมอืแฝงในการวิพากษ์วิจารณ์แล้ว	อ�านาจของส่ือในวิจารณ์พฤตกิรรมของนักแสดง

ผ่านการตั้งฉายาก็จะหมดไปเช่นกัน	

	 	 	 จะเหน็ได้ว่าความพเิศษของบรบิทเชงิเวลา	ความขบขัน	และช่ือเสียง

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่ือมวลชนใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อแสดงอ�านาจให้บุคคลบันเทิงยอมรับ

สมญานามที่ส่ือตั้งให้	 บุคคลในวงการบันเทิงจึงต้องใช้ปัจจัยเดียวกันน้ีเป็นเงื่อนไข

ในการยอมรับสมญานาม	 โดยมิได้ตระหนักว่าการยอมรับสมญานามในบริบทเวลา

ที่พิเศษน้ีจะเป็นการยอมรับภาพตัวแทนของตนเองเพียงภาพเดียวที่เป็นผลจาก

สมญานาม	 อีกทั้งเป็นภาพตัวแทนที่ยังผลลดทอนและเบียดขับเหตุการณ์อ่ืน	 ๆ	

ทีไ่ม่เกีย่วกบัสมญานามให้ด้อยลง	ในขณะเดยีวกบัภาพตวัแทนน้ีกย็งัเป็นชุดความหมาย

ที่ส่งผ่านมายังปีต่อมาด้วย	ดังจะอภิปรายในหัวข้อต่อไป

  ๒.๒ บทบาทของสมญานามในการสร้างภาพตวัแทน: อ�านาจของภาษา

ในการประกอบสร้าง/ตอกย�้า/ผลิตซ�้าภาพตัวแทน

	 	 	 “ภาพตัวแทนมิใช่ส่ิงที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่	 แต่เป็นผลผลิตของ

การประกอบสร้างขึน้ใหม่ตลอดเวลา	ภาพตวัแทนจะมลัีกษณะเป็นอย่างไรจึงข้ึนอยูก่บัว่า

ภาพนั้นจะถูกน�าเสนอออกมาอย่างไร	หรือกล่าวในแง่ของภาษาคือ	ภาพตัวแทนนั้นถูก

นิยามหรอืถกูเล่าในลักษณะใด”	(กาญจนา	แก้วเทพ,	๒๕๔๕:	๘๐)	จากนิยามจะเหน็ได้ว่า

สถาบันสื่อมวลชนมีบทบาทส�าคัญมากในการประกอบสร้างภาพตัวแทน	เพราะสถาบัน

ส่ือมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการน�าเสนอหรือเลือกมุมมองที่จะน�าเสนอสิ่งต่าง	 ๆ	 ดังที่

ไมเคิล	โอ	ชอจ์เนสซี	(Michael	O’	Shaughnessy)	และเจน	สเตดเลอร์	(Jane	Stadler)	

(2005,	อ้างถึงใน	วันชนะ	ทองค�าเภา,	๒๕๕๔:	๑๕)	ได้เสนอแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างความจริง	สื่อ	และภาพตัวแทนดังนี้
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	 	 	 เมือ่น�าแผนภาพข้างต้นมาเป็นกรอบในการอภปิรายบทบาทประการ

ที่สองของสมญานาม	จะพบว่ากรอบแนวคิดนี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมญานาม

กับภาพตัวแทนของดาราได้เป็นอย่างดี	กล่าวคือสื่อเป็นผู้น�าเสนอข่าวของศิลปินดารา

ซึ่ง	 “เลือก”	น�าเสนอตามมุมมองของสื่อ	 สมญานามเป็นชื่อที่ประกอบสร้างให้โดยสื่อ

อันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่สื่อได้น�าเสนอไปแล้วในรอบปี	การตีความโดยสื่อ	คือสื่อให้

ค�าอธบิายประกอบสมญานาม	หรอืการบอกใบ้กลวิธทีางภาษาทีใ่ช้ในการตัง้สมญานาม

เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายแฝงของสมญานามได้ตามที่สื่อต้องการ	เช่น

กรณีของสมญานาม	 “ป๋าหมาก”	 ที่ในการเสนอข่าวทุกครั้งผู้ส่ือข่าวมักจะกล่าวว่า

“อย่าผวน”	 เพื่อบอกใบ้ให้ผู้รับสารเข้าใจกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตั้งสมญานามอัน

น�าไปสู่ความเข้าใจหมายหลังจากการผวนค�าได้อีกนัยหน่ึง	ท�าให้การประกอบสร้างภาพ

ตัวแทนของนายปริญที่มีวาจาหยาบคายตามสมญานามประสบความส�าเร็จตามที่ส่ือ

ต้องการ

	 	 	 การอภปิรายบทบาทของสมญานามในการประกอบสร้างภาพตวัแทน

ของบุคคลในวงการบันเทิง	จะอภิปรายผลการศึกษาโดยเน้นภาพตัวแทนของนักแสดง

แผนภาพที่ ๑	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของส่ือและการประกอบสร้างภาพ

	 ตัวแทนของสิ่งต่าง	ๆ	
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หญิง	๓	คนคือ	 เจนี่	 เทียนโพธิ์สุวรรณ	 เฌอมาลย์	 บุญยศักดิ์	 และพัชราภา	 ไชยเชื้อ	

เนื่องจากนักแสดงทั้งสามคนได้รับสมญานามมากที่สุด	คือเจนี่ได้รับ	๕	สมญานาม	ใน

ขณะทีเ่ฌอมาลย์และพชัราภาได้รบัคนละ	๔	สมญานาม	อันเป็นตวัอย่างอันดทีีแ่สดงให้

เหน็ว่าสมญานามมผีลต่อการประกอบสร้างภาพตวัแทนอย่างไร	และเพือ่ความสมบรูณ์

ของการอภิปรายผลการศึกษาจะน�าสมญานามของศิลปินอ่ืน	 ๆ	 มากล่าวเสริมเพื่อให้

ผลการศึกษาเด่นชัดยิ่งขึ้น

   ๒.๒.๑ ภาพตัวแทนของเฌอมาลย์ บุญยศักด์ิ: ภาพตัวแทนอัน

หลากหลายตามการประกอบสร้างของสื่อ 

    จากสมญานามแรก	 นางเอกร้อยเล่มเกวียน	 ที่ได้รับเมื่อปี

พ.ศ.	๒๕๕๒	จากน้ันนางสาวเฌอมาลย์กไ็ด้รบัสมญานามตดิต่อกนัทกุปีคอื	นางฟ้ามาเฟีย 

(๒๕๕๓)	 ซุปตาร์ต้าใครอย่าแตะ	 (๒๕๕๔)	 และ	 ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ (๒๕๕๕)	 จาก

สมญานามทัง้ส่ี	จะเหน็ได้ว่า	ภาพของนางสาวเฌอมาลย์ทีถ่กูน�าเสนอผ่านสมญานามน้ัน

ทับซ้อนทว่าแตกต่างกัน	 กล่าวคือ	 ๒	 สมญานามแรกสมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิงได้

ขยายความการให้สมญานามน้ีว่าเป็นเพราะ	“ความเป็นดาราสาวทีพ่ร้อมด้วยความสวย

และความสามารถ แถมด้วยเรือ่งรกัทีเ่ธอไม่ยอมใครง่าย	ๆ ”		(สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทงิ 

(๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓),	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)	จะเห็นได้ว่าค�าขยายความสมญานาม

ประจ�าปี	 ๒๕๕๓	 เลือกน�าคุณลักษณะเด่นของนางสาวเฌอมาลย์คือความสวยและ

ความสามารถมาตั้งเป็นสมญานามสอดคล้องกับค�าขยายความสมญานามปี	 ๒๕๕๒

ว่า	“นอกจากความสาว	สวย	เซ็กซี่	และมีวาทศิลป์เป็นเยี่ยมแล้ว	หนุ่ม	ๆ	ในวงการยัง

จัดให้สาวพลอยเป็นนางเอกที่ทรงเสน่ห์”	(สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง,	๒๕๕๒:	๑๕)

	 	 	 	 สมญานามปี	๒๕๕๔	ยงัคงอ้างอิงภาพจากสมญานามปี	๒๕๕๓	

คือความเป็นนักแสดงที่มีช่ือเสียงโดยใช้ค�าเรียกว่า	 “ซุปตาร์”	 พร้อมกับเน้นย�้าภาพ

ความเป็นคนไม่ยอมใครด้วยส�านวน	 “ใครอย่าแตะ”	 อันเป็นการประกอบสร้าง

ความหมายต่อจากค�าว่า	 “มาเฟีย”	 ในปี	 ๒๕๕๓	 และสมญานามสุดท้ายความสวย

ยังเป็นจุดเด่นที่กล่าวถึงเพื่อให้ผู้เสพข่าวระลึกได้ว่าเจ้าของสมญานามน้ีคือเฌอมาลย์

พร้อมกบัการสร้างภาพใหม่คอื	“ปากปลาร้า”	อันเป็นการผลิตซ�า้จาก	“ข่าวฉาวและแรง

ในการใช้ค�าพูดโดยไม่คิด..เหวี่ยงสื่อ	มีปัญหากับออแกไนเซอร์	แม้แต่เด็กเสิร์ฟ	‘พลอย’
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ก็ฉะมาแล้วกับทุกคน”	(สมาคมผู้ส่ือข่าวบันเทิง, (๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕)	 สังเกตได้ว่า

การตั้งสมญานามว่า	“ปากปลาร้า”	นอกจากจะลบภาพของ	“นางเอก”	และ	“นางฟ้า”	

ที่เคยประกอบสร้างมาก่อนหน้าน้ีจนหมดส้ินแล้ว	 ภาพตัวแทนที่เกิดจากสมญานามยัง

ย้อนแย้งกับค�าอธิบายสมญานามปี	๒๕๕๒	ที่กล่าวว่า	“มีวาทศิลป์”	อย่างสิ้นเชิง

	 	 	 	 นอกจากเฌอมาลย์แล้ว	 นางสาวเขมนิจก็เป็นนักแสดงอีก

คนหน่ึงที่สมญานามให้ภาพตัวแทนขัดแย้งกัน	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๑	 และ	 ๒๕๕๔	 ได้รับ

สมญานาม	นางฟ้าเดินดิน	และ	นางฟ้าเดินดินแดง	ตามล�าดับ	โดยสื่อได้ขยายความ

สมญานามว่า	“พฤตกิรรมของเธอกน่็ายกย่องด้วยเป็นเด็กมีสมัมาคารวะ  พดูจาสภุาพ

รู้จักกาลเทศะ” (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง,	๒๕๕๑:	๑๔,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)	แต่ในปี	

พ.ศ.	๒๕๕๕	นางสาวเขมนิจกลับได้สมญานาม	หมีท�ามึน	เพราะ	“...ลักษณะชอบตอบ

เลี่ยง	โดยเฉพาะเรื่องความรักกับสารวัตรหมี”	(สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง	๒๕	ธันวาคม	

๒๕๕๕)	จะเหน็ได้ว่าภาพของ	“นางฟ้า”	อันเป็นอุปลักษณ์หมายถงึหน้าตาทีส่วยงามและ

กิริยามารยาทที่มี	 “สัมมาคาราวะ”	 ถูกลบและแทนที่ด้วยภาพของนักแสดงที่เลี่ยง

การตอบค�าถามแก่ส่ือ	อันเป็นผลมาจากสมญานามปี	๒๕๕๕	จนกระทัง่	ปี	๒๕๕๘	เขมนิจ

ก็ได้รับภาพ	“นางฟ้า”	กลับมาอีกครั้งจากสมญานามล่าสุดคือ	นางฟ้าฟรีแลนซ์

   ๒.๒.๒ ภาพตัวแทนของเจน่ี เทียนโพธ์ิสุวรรณ: สมญานามคือ

การตอกย�้าและผลิตซ�้าภาพตัวแทน

	 	 	 	 สมญานามแรกของนางสาวเจน่ีคอื	แอ๊บแบ๊วจอมฉก	(๒๕๕๑)	

และตามที่ได้วิเคราะห์ไปในส่วนของกลวิธีทางภาษาว่าสมญานามของเจนี่จะอ้างถึงค�า

ว่า	“แบ๊ว”	หรือ	“ฉก”	ได้แก่	แบ๊วฉกทะเบียน	(๒๕๕๖)	มือฉกตกสวรรค์ (๒๕๕๗)	และ	

มือฉกกดกาแฟ	 (๒๕๕๘)	 โดยกลวิธีการอ้างถึงน้ีเอง	 จึงเป็นการตอกย�้าและผลิตซ�้า

ภาพตัวแทนของนางสาวเจน่ีที่แย่งคู่รักหรือสามีคนอ่ืน	 น่าสังเกตว่าแม้ฝ่ายชายที่

ตกเป็นข่าวกบัเจน่ีจะเปล่ียนหน้าไป	แต่สมญานาม	“จอมฉก”	ทีต่ัง้ไว้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ได้ตราภาพตัวแทนน้ีของเจน่ีไว้อย่างเหนียวแน่น	 อีกทั้งพร้อมให้น�ากลับมาใช้ซ�้าและ

ประกอบสร้างความหมายเพิ่มคือทะเบียนสมรส	 ในปีต่อมาสมญานาม	 “จอมฉก”

กถ็กูน�ามาผลิตซ�า้อีกครัง้และเพิม่เตมิความหมายของการ	“ตกสวรรค์”	อันเป็นอุปลักษณ์

แทนการส้ินสุดความสุขอันเน่ืองมาจากการหย่าสามีที่เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสเมื่อ
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ปีที่แล้ว	 และในปี	 ๒๕๕๘	 ค�าว่า	 “ฉก”	 ก็ถูกอ้างถึงอีกครั้งในสมญานามล่าสุดคือ

โดยปรากฏร่วมกับ	“กาแฟ”	อันเป็นนามนัยสื่อถึงฝ่ายชายที่มีเจนี่สัมพันธ์ด้วย

	 	 	 	 นอกเหนือจากเจน่ีแล้ว	ยงัปรากฏบคุคลในวงการอีกหลายคน

ที่กลวิธีทางภาษาในการตั้งสมญานามมีผลต่อการตอกย�้าและผลิตซ�้าภาพตัวแทน	เช่น

กรณีของนายเกริกพล	มัสยวาณิช	ที่ถูกตอกย�้าภาพของ	“คาสโนวา”	อันเป็นผลมาจาก

การอ้างถึงสมญานาม	 คาสโนวาฆ่าไม่ตาย	 (๒๕๕๐)	 มาผลิตซ�้าและประกอบสร้าง

ความหมายเพิ่มเติมเป็น	คาสโนวาบ้าของแพง	(๒๕๕๑)	

   ๒.๒.๓ ภาพตัวแทนของพัชราภา ไชยเชื้อ: มายาคติแฝงหลังภาพ

ตัวแทน

	 	 	 	 สมญานามแรกของนางสาวพชัราภาคอื	เต้าเงนิล้าน (๒๕๔๘)	

จากนั้นก็ได้รับสมญานาม	เพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม (๒๕๕๐)	มือปราบปลิง (๒๕๕๔)	และ

ซุปตาร์เกษยีณเต้า	(๒๕๕๕)	จากสมญานามทัง้หมดจะเหน็ได้ว่าสมญานามของพชัราภา

ให้ภาพตวัแทนทีห่ลากหลายเริม่จากภาพตวัแทนแรก	น�าเสนอภาพสาวเซ็กซ่ีอันเป็นผลมา

จากสมญานามที่เน้นลักษณะทางกายภาพคือหน้าอก	ภาพตัวแทนที่	๒	และ	๓	น�าเสนอ

ภาพของพัชราภาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน	 ๆ	 คือภาพของเพ่ือนแท้และผู้ไม่ยอมให้ใคร

มาเกาะดังตามล�าดับ	 แต่เมื่อพิจารณาภาพตัวแทนที่สื่อผ่านสมญานามล่าสุดจะเห็นได้

ว่าการอ้างถึงสมญาแรกคือ	 “เต้า”	 ได้ย้อนกลับไปประกอบสร้างภาพตัวแทนแรกของ

พัชราภาที่คนติดตาคือสาวเซ็กซ่ีผ่านสมญานาม	 ซุปตาร์เกษียณเต้า	 ภาพตัวแทนของ

พัชราภาที่เน้นย�้าภาพของสาวเซ็กซ่ีน้ีได้สะท้อนมายาคติ
๑๗	
ของสังคมไทยที่มองผู้หญิง

เป็นวัตถุทางเพศ	 เพราะหน้าอกหรือ	 “เต้า”	 เป็นอวัยวะที่บ่งความเป็นเพศหญิงและ

วัตถุจับจ้องของเพศชาย	

	 	 	 	 นอกเหนือจากพัชราภาแล้ว	 บงกช	 คงมาลัย	 ก็เป ็น	

นักแสดงหญิงที่ได้รับสมญานามที่สะท้อนมายาคติที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ

ผ่านสมญานาม	 อ๋ึมผ่าซาก	 (๒๕๔๘)	 และ	 อ๋ึมหมื่นล้าน (๒๕๕๕)	 สังเกตได้ว่า

 
๑๗	

ค�าว่ามายาคติในบทความนี้	ใช้ตามค�าแปลของนพพร	ประชากุล	(๒๕๕๒ก:	๒๖๘)	คือ	

“การส่ือความหมายด้วยคติความเช่ือทางวัฒนธรรม	 ซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็น

ธรรมชาติ”
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สมญานามหลังนอกจากจะสะท้อนมายาคตทิีม่องผู้หญงิเป็นวัตถทุางเพศแล้ว	ยงัแสดง

ให้เห็นมายาคติเรื่องชายเป็นใหญ่	 เพราะค�าว่าหมื่นล้านอ้างอิงถึงเจ้าสัวบุญชัยสามี

ของบงกช	 อันแสดงให้เห็นความหมายแฝงของสมญานามว่าความเป็นผู้หญิงอันอุดม

ด้วยคุณลักษณะแห่งความเป็นผู้หญิงคือหน้าอกอันบริบูรณ์น�ามาซ่ึงทรัพย์จากเพศ

ตรงข้าม	เช่นเดียวกับสมญานาม	จุกเงินแสน	ของนางสาวไปรยา	

	 	 	 	 อย่างไรก็ตามฉายาบางฉายาก็แสดงให้เห็นว่า	 ไม่ใช่ผู้หญิง

เท่าน้ันทีจ่ะตกเป็นวัตถจัุบจ้องของเพศชาย	ดงัเช่น	ฉายานมชมพ ูสู้ใบแดง	การน�าหน้าอก

ซ่ึงมกัจะเชือ่มโยงกบัเพศหญงิมาขยายความเพิม่ด้วยคณุลักษณะเรือ่งสี	อาจจะสะท้อน

ให้เห็นแนวโน้มการจับจ้องเรือนกายในวัฒนธรรมไทยที่อาจจะสลับที่ระหว่างผู้กระท�า

กับผู้ถูกกระท�า	 ในขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มของผู้กระท�ากริยาจับจ้องอาจจะมีเพิ่มข้ึน	

อันสอดคล้องกับจ�านวนเพศสภาพในสังคมที่มีหลากหลายขึ้น

	 	 	 	 การที่สมญานามมีผลต่อการผลิตซ�้าและตอกย�้าภาพตัวแทน

ของศิลปินดาราเป็นผลมาจากปัจจัย	 ๒	 ประการ	 ปัจจัยประการแรกคือกระบวนการ

และบรบิทเชงิเวลาในการตัง้สมญานาม	กล่าวคอืสถาบันส่ือมวลชนร่วมกนัคดัเลือกข่าว

และเหตุการณ์ในรอบปีมาตั้งเป็นสมญานามในช่วงปลายเดือนธันวาคมอันรอยต่อ

ระหว่างปีเก่ากับปีใหม่	 โดยนัยน้ีฉายาดาราจึงเป็นชุดความหมายอันเป็นเครื่องเตือน

ให้ระลกึถงึเหตกุารณ์จากปีเก่าทีพ่ร้อมให้น�ามาใช้ซ�า้อย่างไม่รูจ้บในปีใหม่และปีต่อ	ๆ 	ไป

ภาพตวัแทนของดาราทีเ่กดิจากการน�าเสนอข่าวในรอบปีจึงถกูตอกย�า้และเน้นย�า้ให้เด่น

ยิ่งขึ้นด้วยสมญานาม

	 	 	 	 นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องเวลาแล้ว	การตั้งฉายาให้แก่บุคคล

ในเหตุการณ์เดียวกับเป็นชุดฉายาที่ส่ือความหมายถึงกันและกัน	 เช่น ล้ินเล่ียมทอง-

เพื่อนรักช่วยหักเหลี่ยม-เข็มแทงใจ	(๒๕๕๐)	พ่อฟิลม์ฉึกฉึก-ม่ายดีเอ็นเอ	และ	สาหรีลี้

รัก-เมียหลวงลวงสังหาร	 (๒๕๕๓)	 มาดามเอ้ืออาทร-แบ๊วฉกทะเบียน	 (๒๕๕๖)	 และ

ล้างท้องร้องหาผัว-พ่อม่ายคลายมนตร์ (๒๕๕๘)	ยิง่มผีลต่อการเช่ือมโยงไปยงัเหตกุารณ์

ที่สื่อต้องการให้ระลึกถึงง่ายขึ้น	 ในขณะเดียวกันก็ประทับตราภาพตัวแทนที่สื่อผ่าน

ฉายาให้แน่นหนาขึ้น
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	 	 	 	 ปัจจัยประการที่สองคือช่องทางในการน�าเสนอข่าวคือ

อินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการรับรู้ภาพตัวแทนเพราะข่าวที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตสามารถ

เข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย	 อีกทั้งยังสามารถน�าสมญานามน้ันมาเสนอซ�้าในรูปแบบ

ของการตั้งกระทู้	 การแบ่งปันลิงก์	 (link)	 ข่าวอันก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์

สมญานามต่างๆ	อาจมีการตั้งสมญานามใหม่โดยผู้เข้าถึงกระทู้	

ภาพที่ ๑	 ภาพแสดงกระทู้ในเว็บบอร์ดพันทิพเรื่องฉายาของเจน่ี	 เทียนโพธิ์สุวรรณ

	 ประจ�าปี	๒๕๕๗

	 	 	 	 กระทู้ข้างต้นอยู่ในเว็บบอร์ดพันทิพ	 (Pantip)	 แสดงทัศนะ

วิจารณ์ความเหมาะสมในการตัง้สมญานาม	มอืฉกตกสวรรค์ ให้เจน่ี	จะเหน็ได้ว่าปรากฏ

การตั้งสมญานามในทัศนะที่ตรงข้ามกับที่สื่อตั้งให้คือจาก	“ตกสวรรค์”	เป็น	“พ้นนรก”	

แต่กม็อิาจปฏเิสธได้ว่า	ภาพมอืฉกยงัถกูตอกย�า้และผลิตซ�า้ผ่านพืน้ทีส่ื่อคอือินเทอร์เน็ต	
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ความส่งท้าย

	 จากการอภิปรายผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า	 บทบาทของสมญานามดารา

ทัง้สองประการสัมพนัธ์กนั	กล่าวคอื	ช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่ากบัปีใหม่เป็นช่วงเวลาพเิศษ

ที่สื่อมวลชนมีอ�านาจสามารถตั้งสมญานามที่สื่อมวลชนอ้างว่า	“เป็นสีสัน”	หรือ	“หยิก

แกมหยอก”	 แต่สมญานามเหล่าน้ีแฝงการวิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างล�้าลึก	 สังเกตได้ว่า

ประเด็นที่ ส่ือมวลชนวิพากษ์วิจารณ์บุคคลในวงการบันเทิงผ่านสมญานามน้ัน

มกัเกีย่วข้องกบัความประพฤตมิากกว่าความสามารถในการท�างาน	เช่น	การให้สัมภาษณ์

อย่างตรงไปตรงมา	ไม่โกหก	การวางตวัให้ประชาชนและส่ือเข้าถงึได้ง่าย	ไม่หยิง่	ส�าหรบั

นักแสดงหญงิจะเหน็ได้ว่า	อีกประเดน็หน่ึงทีม่กีารวิพากษ์วิจารณ์มากคอืการวางตนเป็น

กลุสตร	ีลักษณะเช่นน้ีสะท้อนให้เหน็ค่านิยมของสังคมไทยทีค่าดหวังให้บคุคลสาธารณะ

อย่างบุคคลในวงการบันเทิงเป็น	 เพราะส่ือมวลชนคาดหวังให้บุคคลในวงการบันเทิง

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนด้วย

	 ในการตัง้สมญานามเพือ่การวิพากษ์วิจารณ์ข้างต้นน้ัน	ภาษาเป็นเครือ่งอ�านวย

ให้จุดมุ่งหมายในการวิจารณ์ประสบผลส�าเร็จ	 ยิ่งไปกว่าน้ันภาษายังได้ประกอบสร้าง

ภาพตวัแทนของศลิปินดาราข้ึน	อันเป็นภาพทีสั่มพนัธ์กบัการตราขึน้โดยสมญานามทีส่ื่อ

ตั้งให้	 โดยนัยน้ีบทบาทประการแรกของสมญานามจึงก่อให้เกิดบทบาทประการที่สอง	

และเมื่อถึงวาระของการตั้งสมญานามครั้งใหม่กลวิธีทางภาษาคือการอ้างถึง

มผีลอย่างยิง่ต่อการผลติซ�า้และตอกย�า้ภาพตวัแทนให้ตราตรงึตดิกบัศลิปินดารายิง่ขึน้

	 อาจกล่าวได้ว่าธรรมเนียมการตัง้สมญานามให้แก่บุคคลในวงการบันเทงิแสดง

ให้เหน็ปฏบัิตกิารทางอ�านาจอย่างเด่นชดั	ตัง้แต่อ�านาจของสถาบันส่ือมวลชนทีส่ามารถ

ตัง้สมญานามอันก่อให้เกดิภาพตวัแทนในลักษณะต่าง	ๆ 	ได้	อ�านาจของบคุคลในวงการ

บนัเทงิทีจ่ะปะทะ/ต่อรอง/ยอมรบัสมญานามทีส่ื่อตัง้ให้	และอ�านาจของผู้เสพข่าวทีใ่ช้

อินเทอร์เน็ตเป็นพืน้ทีแ่สดงอ�านาจของตนเองทีจ่ะแสดงทศันะรวมถงึตัง้สมญานามใหม่

ตามความพอใจ	อย่างไรกต็าม	มอิาจปฏเิสธได้ว่าปฏบิตักิารทางอ�านาจน้ีมภีาษาเป็นกลไก

ส�าคญัทีช่่วยให้การแสดงอ�านาจน้ันประสบผลส�าเรจ็	โดยนัยน้ีอาจกล่าวได้ว่า	ภาษาเป็น

เครือ่งมอืแสดงอ�านาจทีท่รงประสิทธภิาพ	เพราะภาษามอิีทธพิลต่อความคดิของสมาชิก

ในสังคม	
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	 การน�าสมญานามของบุคคลในวงการบันเทิงไปตั้งกระทู้อันก่อให้เกิดการตั้ง

สมญานามล้อเลียนกบัสมญานามทีส่มาคมนักข่าวบันเทงิตัง้ให้เป็นกลุ่มข้อมลูทีน่่าสนใจ	

อาจน�าข้อมูลชุดนี้ไปศึกษาค้นคว้าต่อไป	โดยประเด็นที่ศึกษาได้แก่	กลวิธีทางภาษาที่ใช้

ตั้งสมญานาม	บทบาทของสมญานาม	รวมทั้งมายาคติแฝงในสมญานาม

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย
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 .๑๐	 ฉายาดารา.	 สตาร์นิวส์. สืบค้นเมื่อ	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗,	 จาก	

 http://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	 (๒๙	 ธันวาคม	

	 ๒๕๕๔)

 .“ซุปตาร์เกษียณเต้า”	 ส่ือตั้ง	 ฉายา	 อ้ัม,	 “พลอย-ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ”.	

 ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗,	 จากhttp://www.

	 thairath.co.th/content/๓๑๕๘๖๒	(๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๕).

 .	แตงโมฝีปากไร้ตะกร้อ-	โตโน่	ค้นฟ้าคว้าเมยี	ฉายาดารา	๕๖.	ไทยรฐัออนไลน์. 

 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	ธนัวาคม	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).
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สุรีเนตร	จรัสจรุงเกียรติ .	กลวิธีทางภาษาและบทบาทหน้าที่ของสมญานามในคอลัมน์	

	 “บีบสิวหัวช ้าง”	 ของซ ้อเ จ็ด.	 ภาษาและวรรณคดีไทย,	 ป ีที่ 	 ๒๖	

	 ธันวาคม,	๑๔๙-๑๘๔,	๒๕๕๒. 

สุวรรณนา	งามเหลือ.	การศึกษาสมญานามในหนังสือพิมพ์รายวันไทย.  วิทยานิพนธ์

	 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 ภาค วิชาภาษาไทย	 คณะอักษรศาสตร ์	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	กรุงเทพฯ,	๒๕๓๙.
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