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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสัดส่วนของค�าศัพท์และเนื้อหาที่ปรากฏในเซนริว (川柳) ในช่วงปีพ.ศ.2563 และ

ศกึษารูปแบบการสร้างมกุตลกทีป่รากฏในเซนรวิ กลุม่เป้าหมายเป็นเซนรวิ จ�านวน 100 บท จากการประกวด第一生 

命サラリーマン川柳コンクール ครัง้ที ่34 งานวจิยันีไ้ด้น�าแนวคดิเรือ่งความเกีย่วเนือ่ง (Relevance theory) มาใช้

ในการวเิคราะห์รปูแบบการสร้างมกุตลก จากผลการศกึษาพบว่า ค�าศัพท์ทีม่สัีดส่วนการใช้มากทีสุ่ดเป็น 10 อนัดบัแรก 

ได้แก่ (1) 妻 (2) マスク(3) 上司　(4) 密　(5) テレワーク (6) リモート　(7) 俺　(8) 仕事　(9) 飲み会 และ(10) 今 

ซึ่งมีทั้งค�าท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค�าศัพท์ที่ 

เป็นค�าสมยันยิมในช่วงต้นปีพ.ศ.2563 ด้านเนือ้หาพบว่าจากเซนรวิทีไ่ด้รับเลอืกทัง้หมด 100 บท มเีนือ้หาทีเ่กีย่วกบั

เรื่องในบริษัทและครอบครัวจ�านวน 10 บท โดยเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการท�างานที่บ้าน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน 

ท�าให้มนุษย์เงินเดือนชาวญ่ีปุ่นต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตท้ังด้านการท�างานและครอบครัว จนเกิดวิถีชีวิตใหม่ 

และสะท้อนออกมาในการประพันธ์เซนริว นอกจากนี้ในด้านรูปแบบการสร้างมุกตลกพบว่าการใช้มุกตลกที่สื่อสาร

โดยนัยมีมากกว่ามุกตลกที่สื่อสารตามความหมายโดยตรง 
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นัยยะของเซนริวในสถานการณ์ปัจจุบัน:

กรณีศึกษาซารารีมันเซนริว
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Abstract

The objectives of this research were to study the proportion of vocabulary and content of 

Japanese words used in senryu (川柳) during the year 2020 and to investigate the creation of 

jokes in senryu. The research samples were 100 senryu from the 34th 第一生命サラリーマン川柳

コンクール. The creation of jokes in this study was analyzed based on the relevance theory. 

According to the research results, the top ten words with the highest proportion of usage are 

(1) 妻　(2) マスク　(3) 上司　(4) 密　(5) テレワーク (6) リモート　(7) 俺　(8) 仕事　(9) 飲み会　and (10) 今. 

Out of these ten words are associated with COVID-19 and vogue words invented in early 2020. 

Considering the content of the 100 senryu, 10 of them is related to the company and family 

themes, which were written about work from home.  Due to the long period of COVID-19 that 

covered from year 2020 to 2021, the Japanese salaryman must adjust their balance of work-

life status, which shown in New normal work styles and the occurrence of senryu compositions. 

In addition, the creation of jokes in senryu, there are more implicit jokes than explicit jokes. 

The implications of Senryu in Current Situation: 

A Case study of Salaryman Senryu
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1. บทนำ�
เซนรวิ (川柳) เป็นงานประพนัธ์ประเภทหนึง่ของญีปุ่น่ ถอืก�าเนดิขึน้เมือ่ประมาณ 250 ปีก่อน โดยมโีครงสร้าง

การแบ่งวรรคเป็น 5-7-5 (5 พยางค์ 7 พยางค์ และ 5 พยางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับงานประพันธ์ประเภทไฮกุ (俳句) 

หรอืวะกะ (和歌) เซนรวิถอืว่ามปีระวตัศิาสตร์ทีส่ัน้กว่า ภาษาทีใ่ช้จะค่อนไปทางภาษาพดูมากกว่าภาษาเขยีน และ

เนือ้หาจะเน้นในเรื่องของความตลกขบขัน เสียดสีสังคม ซึ่งต่างจากไฮกุที่จะบรรยายถึงธรรมชาติ ฤดูกาลและวะกะ

ทีพ่รรณนาเกีย่วกบัเรือ่งของความรกั (歌人2015) เนือ่งจากเซนรวิมเีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งทัว่ๆไปในสงัคมและมกีารใช้

ภาษาที่ไม่เป็นทางการ จึงท�าให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นส่ิงที่สะท้อนแนวคิดทางสังคมในแต่ละยุคสมัย 

ได้เป็นอย่างดี

ในทกุๆ ปีประเทศญีปุ่น่จะมกีารจดัการประกวดเซนรวิโดยหน่วยงานต่างๆ หนึง่ในงานทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นที่

รูจั้กกนัในวงกว้าง ได้แก่ การจดัประกวด サラリーマン川柳 จดัขึน้โดยบรษิทั 第一生命 ซึง่จดัขึน้ครัง้แรกในปีพ.ศ. 2528 

และในปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 34

การประกวด サラリーマン川柳 ในครั้งที่ 34 ประจ�าปีพ.ศ. 2563 ทางผู้จัดได้เปิดรับส่งบทประพันธ์ระหว่าง

เดือนกนัยายน - ตลุาคม 2563 มกีารประกาศผลเซนรวิทีไ่ด้รบัเลอืก 100 บท ในเดอืนมกราคม 2564 จากนัน้ทาง 

ผูจ้ดังานได้น�าเซนริว 100 บท ที่ได้รับคัดเลือกมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงคะแนนเสียง (ผู้ร่วมลงคะแนนเสียงเป็น

ชาวญีปุ่่นไม่จ�ากัดเพศและอายุ จ�านวน 101,149 คน) และประกาศผลลงคะแนนเสียงในเดอืนพฤษภาคม 2564 จาก

ผลการลงคะแนนเสียงพบว่า เซนริวที่ได้รับการลงคะแนนเสียงเป็น 100 อันดับแรก มีเนื้อหาและค�าศัพท์ที่สะท้อน

ถึงชวีติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏอยูเ่ป็นจ�านวนมาก อาท ิリモー

トマスク เป็นต้น ซึ่งต่างจากบทประพันธ์ในปีก่อนหน้าที่เนื้อหาจะปะปนกันไป1 งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาสัดส่วน

ของค�าศัพท์และเนื้อหาที่ปรากฏในเซนริวที่ได้รับคัดเลือกในการประกวด サラリーマン川柳 ครั้งที่ 34 อีกทั้งศึกษา

โครงสร้างในการน�าค�าหรอืเรือ่งราวเหล่านัน้มาสร้างให้เกดิมกุตลก ซึง่การศกึษาโครงสร้างมกุตลกทีป่รากฏในเซนรวิ

ในงานวิจัยนี้ จะช่วยให้เข้าใจมุมมองและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

2. ทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

เซนริว และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีความเกี่ยวเนื่อง (Relevance theory)2 

2.1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซนริว

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่างานวิจัยเกี่ยวกับเซนริว (川柳) มีจ�านวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ

งานประพันธ์ประเภทอื่น 

งานวจิยัเกีย่วกบัเซนรวิในเชงิวจันปฎบิตัศิาสตร์ทีส่�าคญั ได้แก่ 小泉(1999) ทีว่จิยัเกีย่วกบัเซนรวิโดยกล่าวถงึ

ประวัติความเป็นมาของเซนริวและวิเคราะห์เก่ียวกับกลวิธีการสร้างมุกตลกว่า เซนริวมีความแตกต่างจากมุกตลก 

ジョークตรงที่มุกตลกジョークเป็นมุกตลกที่เรียกเสียงหัวเราะโดยตรง (明示的笑い) ดังตัวอย่างที่ (01) ส่วนเซนริว

1 เซนริวที่ได้รับการลงคะแนนมากที่สุด 10 ล�าดับแรก ในการประกวดครั้งที่ 33 ได้แก「่我が家では　最強スクラム　妻・娘」「パプリカを　食べない我が子が　踊ってる「話し聞

け！スマホいじるな！『メモですが』」「おじさんは　スマホ使えずキャッシュです」「たばこ辞め　それでも妻に　煙たがれ」「足りないの？　そもそも無いよ　2000万」「登録

がストレスだらけの　キャッシュレス」「ジジババも　子育て参加　ワンチーム」「ギガバイト　自給いくらか　孫に聞く」「『早よ、帰れ！』言ってる上司が　帰らない」

2 ค�าว่า “ทฤษฏีความเกี่ยวเนื่อง” ใช้ตาม บุษบา สุธีธร (2558)
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3 
ジョークが明示的な笑いを求めているのに対し、川柳は潜在的笑いをねらっていると言えよう。(小泉1999, 6)

4   正常」から「異常」へというジョークの落ちに対して、川柳では「異常」の方だけが提示されるのである。ただし、異常と言っても、人間の弱点や平凡な現実がテーマとされてい

る。要するに、「ホンネ」と「タテマエ」という対立からすれば、川柳は常にホンネを附句の下位項として表現したものである。(小泉1999, 7)

เป็นมุกตลกที่เรียกเสียงหัวเราะโดยแฝง (潜在的笑い)3  ดังตัวอย่างที่ (02)

(01) 医者が夫人を呼んで「ご主人は絶対安静が必要です。ここに睡眠薬があります。と言った。

  夫人が「いつ主人に飲ませたらいいのでしょうか。と尋ねると、医者は「ご主人ではなく、あなた 

  が飲むのです。  (ラスキン 例24ii)

(02)　子が出来て川の字形りに寝る夫婦（『柳多留』初篇）

ลักษณะเด่นของมุกตลกジョークที小่泉 (1999) ได้อธิบายไว้คือ การหักมุมจากเรื่องปกติทั่วไป (正常) ไปสู่

เรื่องที่ผิดปกติ (異常) โดยทั้งเรื่องปกติทั่วไปและเรื่องที่ผิดปกติมีปรากฏอยู่ในตัวบทอย่างชัดเจน จึงเรียกว่า มุกตลก

ที่เรียกเสียงหัวเราะโดยตรง (明示的笑い) อย่างในตัวอย่างที่ (01) แนวคิดโดยปกติทั่วไปคือผู้ป่วยจะต้องทานยา 

ซึ่งปรากฏอยู่ในประโยค “ご主人は絶対安静が必要です。ここに睡眠薬があります” และ “いつ主人に飲ませたら

いいのでしょうか” แต่แพทย์กลับบอกว่า “ให้คุณภรรยาทานเอง (ご主人ではなく、あなたが飲むのです)” การหัก

มุมนี้จึงท�าให้เกิดความตลก

ส่วนเซนริวในภาษาญี่ปุ่นจะแสดงเพียงเรื่องที่ผิดปกติ (異常) ด้านเดียว โดยน�าจุดอ่อนของมนุษย์หรือความ

จริงทั่วๆไปมาเป็นหัวข้อในการแต่ง กล่าวได้ว่าเซนริวจะพูดถึงเรื่องที่คนทั่วไปคิดอยู่ในใจ (ホンネ) ซึ่งตรงข้ามกับสิ่ง

ที่แสดงออกมาหรือสิ่งที่เป็นปกติทั่วไป (タテマエ)4 ในตัวอย่างที่ (02) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคู่สามีภรรยา 

ผูอ่้านต้องตัง้สมมตฐิานเองว่าโดยปกติคูส่ามภีรรยาจะนอนด้วยกัน ส่วนตวับทกล่าวว่าเมือ่มลีกู สามภีรรยาก็นอนเป็น

ตวัอกัษรคนัจิ 川 จงึคาดเดาได้ว่าสามภีรรยาต้องแยกกนันอนเม่ือมลีกู จากเร่ืองทีผ่ดิปกตนิีเ้องจงึก่อให้เกดิความขบขนั

ในตัวบทขึ้นมา

งานวจิยัเกีย่วกบัเซนรวิช่วงหลงัปีค.ศ. 2010 จะเน้นศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเซนรวิกบัวถิชีวีติของ

ชาวญี่ปุ่นในแต่ละกลุ่ม อาทิ 高橋 (2012) ได้วิจัยเกี่ยวกับการน�าเซนริวไปใช้ในการท�ากิจกรรมเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ

จากเหตแุผ่นดนิไหวในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกของญีปุ่น่ จากผลการวจิยัพบว่าการน�าเซนรวิไปท�ากจิกรรมส่งผลให้ผูค้น

รูส้กึร่าเริงมากขึน้ เนือ่งจากการแต่งเซนรวิค่อนข้างมคีวามอสิระ ไม่ซับซ้อน และมเีนือ้หาเชิงตลกขบขัน จงึท�าให้ผู้อ่าน

รูส้กึมคีวามสขุ ต่อมา 伊藤 (2014) ได้ศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะเด่นของค�าและกลวธิใีนการใช้ค�ามกุตลกของเซนรวิ โดย

ใช้ตัวอย่างจากผลการประกวดサラリーマン川柳 ครั้งที่ 1-26 จ�านวนรวม 3,197 บท พบว่าค�าที่นิยมใช้ในการแต่ง

มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ (1) 妻　(2) 子　(3) 上司　(4) 俺　(5) 我が家　(6) 部下　(7) 父　(8) 会社　(9) 昔 และ

(10) 娘 ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าเซนรวิทีแ่ต่งโดยเลอืกค�าทีม่คีวามใกล้ชิดกบัวถิชีีวติของมนุษย์เงนิเดอืนนัน้ได้รบัความนยิม

มากกว่าเซนริวที่กล่าวถึงปัญหาสังคมหรือการเมือง ด้านกลวิธีการใช้ค�า นิยมใช้ค�าที่มีความหมายคล้ายกัน (類義性) 

และค�าที่มีความหมายตรงกันข้าม (対照性) มาใช้ในการสร้างมุกตลก นอกจากนี้ 伊藤・白(2014) และ 伊藤 (2019) 

มีการศึกษาเซนริวของกลุ่มผู้สูงวัยและคนไร้บ้าน พบว่าค�าที่นิยมเลือกมาใช้มีความแตกต่างจากサラリーマン川柳 

ซึ่งค�าที่มีความถี่ในการใช้สูงสุดมีความเชื่อมโยงกับชีวิตของคนกลุ่มนั้นๆ อย่างชัดเจน

2.2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องทฤษฏีคว�มเกี่ยวเนื่อง (Relevance theory)

ทฤษฏีความเกี่ยวเนื่อง (Relevance theory) เป็นทฤษฎีของ Sperber & Wilson ที่อธิบายเกี่ยวกับ

กระบวนการรับรู้และการตีความหมายของสาร ซึ่งถ้อยค�าที่ผู้ส่งสารกล่าวออกมา ผู้ส่งสารมีเจตนาที่จะก�าหนดให้ มี
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เพียงความหมายเดียว แต่ผู้รับสารอาจตีความหมายถ้อยค�านั้นแตกต่างกันออกไป ตามความรู้และประสบการณ ์

ของตน 

Sperber & Wilson (1986) ได้แบ่งการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.การสื่อสารแบบตรงตามตัวอักษร 

(expliciture 明意／表意) หมายถงึ การสือ่สารทีผู้่รบัสารสามารถตคีวามและเข้าใจสารทีส่่งมาได้ในทนัท ีและ 2.การ

สื่อสารแบบโดยนัย (implicature暗意) หมายถึง การสื่อสารที่ผู้รับสารจะต้องอาศัยบริบทและความรู้ในการตั้ง

สมมติฐานเพื่อใช้ในการตีความ

東森 (2011) ได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องทฤษฏีความเกี่ยวเนื่อง (Relevance theory) ของ Sperber & Wilson 

(1986) มาวเิคราะห์ประเภทของมกุตลกในภาษาองักฤษ และได้แบ่งประเภทของการสร้างมกุตลกออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 1. มุกตลกที่สื่อสารโดยตรง (表意に基づくジョーク) และ 2. มุกตลกที่สื่อสารโดยนัย (推意に基づくジョーク) 

ซึ่งในแต่ละประเภทมีการแบ่งประเภทย่อย ดังนี้

1) มุกตลกที่สื่อสารโดยตรง (表意に基づくジョーク) คือมุกตลกที่เกิดจากการตีความความหมายของค�านั้นๆ 

 ไปมากกว่าความหมายตามตัวอักษร แบ่งออกเป็น

 1.1) การสื่อสารโดยตรงแบบทั่วไป (基本レベル表意) มี 4 รูปแบบ ได้แก่

   a. Disambiguation (あいまい性の除去) ความตลกที่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสาร 

    และผู้รับสาร ดังตัวอย่างที่ (03) ที่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในค�าว่า “big” ซ่ึงส�าหรับผู้พูด 

    หมายถึง “เมื่อโตขึ้น อายุมากขึ้น” แต่ส�าหรับผู้ฟังหมายถึง “ตัวใหญ่ อ้วนขึ้น”

    (03)  “Rita, what will you do when you get as big as your mother?” “Go on a diet, 

      miss”

   b. Saturation (飽和) ความตลกที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของประโยค เช่น ไม่มีการระบุประธาน 

    ของประโยคให้ชัดเจน จึงท�าให้ผู้พูดและผู้ฟังเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน (ตัวอย่างที่ 04)

    (04)  Dad: Why did you get such a low score in that test?

      Kid : Absence.

      Dad: You were absent on the day of the test?

      Kid : No, but the boy who sits next to me was. 

   c. Free enrichment (自由な語用論的拡充) ความตลกที่เกิดจากการเสริมความอย่างอิสระ ในตัวอย่าง 

    ที ่(05) ผู้แต่งใช้การเล่นเสียงระหว่างค�าว่า rest in peace และ rest in pieces เพือ่ให้เกดิความขบขนั 

    (05)  Did you hear about the explosive expert died (yesterday) (in London)?

      Yes, may he rest in pieces. 

   d. Ad hoc concept construction (アドホック概念形成) ความตลกที่เกิดจากการที่ผู้รับสารเข้าใจ 

    ความหมายของค�านั้นๆให้กว้างขึ้นหรือแคบลง ดังตัวอย่างที่ (06) ตัวอย่างนี้เป็นความตลกที่ 

    เกิดจากการเล่นค�าค�าว่า “The Big Apple” ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

    กับความหมายตามตัวอักษรคือ แอปเปิลผลใหญ่

    (06)  Q: What is worm’s favorite city? A: The Big Apple.

 1.2) การสื่อสารโดยตรงขั้นสูง (高次レベル表意) คือ การคาดเดาสารของผู้พูดจากสิ่งที่กล่าวออกมา แต่ไม่ได้ 
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   อยู่ในรูปแบบของการส่งสารโดยตรงแบบทั่วไป กล่าวคือผู้รับสารคาดเดาความต้องการของผู้ส่งสาร 

   จากประโยคที่กล่าวมาตามตัวอักษร ทั้งๆ ที่ผู้ส่งสารไม่ได้ต้องการสื่อเช่นนั้น (ตัวอย่างที่ 07)

   (07)  Diner : Waiter! There’s a fly in my soup!

      Waiter: Please, don’t shout so loudly. Everyone will want one. 

2) มุกตลกที่สื่อสารโดยนัย (推意に基づくジョーク) เป็นมุกตลกที่ประกอบไปด้วยสมมติฐานในการคาดคะเน 

 (implicated premise) และผลจากการคาดคะเน (implicated conclusion) สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 

 10 ประเภท ดังนี้

   a. สมมติฐาน (= ถ้า P ก็จะ Q), สิ่งที่แสดงออกมา (=P), เพราะฉะนั้นความหมายโดยนัย(=Q) (想定 

    (=pならばQ), 表意 (=P), それゆえ推意 (=Q))

   b. สมมติฐาน (= ถ้า P ก็จะ Q), สิ่งที่กล่าวออกมา (=NOT Q), เพราะฉะนั้นความหมายโดยนัย (=ถ้า  

    NOT Q ก็จะ NOT P) (想定(=pならばQ), 発話 (=NOT Q), それゆえ推意 (=NOT QならばNOT P)

   c. ความรู้= (ความหมายโดยนัย) และมุกตลก (知識(=想定)とジョーク) ดังตัวอย่างที่ (08) ที่จ�าเป็นต้อง 

    มีความรู้ความเข้าใจว่า ถ้าไม่อยู่บ้านก็จะไม่มีคนรับสายโทรศัพท์ ดังนั้นจึงไม่เสียเงิน ถือเป็นวิธีที่ถูก 

    ที่สุด

    (08)  “What is the cheapest time to call my friends?” “When they are out”

   d. มุกตลกที่เกิดจากความหมายโดยนัยที่ขัดแย้งกัน (矛盾した推意により生ずるジョーク) ดังตัวอย่างที่  

    (09) ที่ผู้พูดบอกว่าโทรทัศน์ที่บ้านมีปัญหา สามารถดูได้แค่ 2 ช่อง ซึ่งเข้าใจได้ว่าสามารถดูได้ 2 สถานี 

    โทรทศัน์ แต่ในประโยคต่อมาผูพ้ดูกลบับอกว่า 2 ช่องนัน้คอื เปิดกบัปิด มคีวามหมายโดยนยัคอื “ดไูด้ 

    แค่ช่องเดียว” จากความหมายที่ขัดแย้งกันนี้จึงท�าให้เกิดความตลก

    (09)  Gert: The TV reception at our house is terrible.

      Bert: How bad is it?

      Gert: It’s so bad, we get only two channels – on and off.

   e. มุกตลกที่เกิดจากการใช้การสมมติที่ไร้เหตุผล (ばかげた想定を用いて生じるジョーク) เช่น

    (10)   Clerk: This computer will cut your work in half.

      Customer: Good. I’ll take two of them. 

   f. มุกตลกที่อิงจากความหมายโดยนัยที่ไร้เหตุผล (ばかげた推意に基づくジョークタイプ1) เช่น

    (11)  When I bought this car you guaranteed you’d fix anything that broke.

      Yes, sir

      Then I want a new garage.  

   g. มุกตลกที่อิงจากความหมายโดยนัยที่ไร้เหตุผล2: การแสดงถ้อยค�าเกินจริง (ばかげた推意に基づくジ 

    ョークタイプ2: おおげさな表現) เช่น

    (12)  Principal: Dennis, why must you lie all the time?

      Dennis  : How do you know I’m lying?

      Principal: Your lips move.

   h. มุกตลกที่อิงจากสองสมมติฐานที่ขัดแย้งกัน (二つの矛盾する想定に基づくジョーク)
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    (13)  Peter: Who was that gentleman I saw you with last night?

      Mary: That was no gentleman. That was a senator.

   i. มุกตลกที่อิงจากการตีความคู่ขนาน (平行処理に基づくジョーク)

    (14)  Hotel Owner: I won’t charge you for the breakfast because you didn’t eat it.

      Guest : Thanks. By the way, I didn’t sleep last night.

   j. ค�าถาม (=ความแตกต่างของ A and B คืออะไร?), ค�าตอบ (=B+α), ความหมายโดยนัย (=A- α)  

    (質問(=A and Bの違いは?)答え(=Bは+α),推意(=Aは-α)

    (15)  What’s the different between school and a mental hospital?

      You have to show improvement to get out of the hospital.

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ผ่านมาท�าการศึกษาแค่ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างค�าศัพท์ที่ปรากฏในเซนริวกับวิถีชีวิตของคนแต่ละกลุ่มว่ามีการเลือกใช้ค�าต่างกันอย่างไร แต่ไม่พบงานวิจัย

ใดทีแ่สดงให้เหน็ถงึ ความสมัพนัธ์ระหว่างค�าศพัท์และเนือ้หาทีป่รากฏในเซนรวิกบัเหตกุารณ์ส�าคญัในช่วงเวลาใดช่วง

เวลาหนึง่ และยงัไม่มกีารวเิคราะห์การสร้างมกุตลกในเซนรวิโดยแบ่งมกุตลกทีส่ื่อสารโดยตรงและโดยนยัโดยใช้ทฤษฏี

ความเกี่ยวเนื่อง (Relevance theory) ซึ่งเมื่อศึกษาเซนริวจ�านวน 100 บท ที่ผ่านเข้ารอบจากการประกวด第一生

命サラリーマン川柳コンクール ครัง้ที3่4 พบว่ามเีซนรวิทีผู่อ่้านไม่จ�าเป็นต้องตัง้สมมตฐิานเองอยูด้่วย เช่น   YOASOBI

が大好きと言い父あせる」เป็นต้น ซึ่งต่างจากที小่泉(1999) กล่าวไว้ว่าเซนริวในภาษาญี่ปุ่นจะแสดงเพียงเรื่องที่ผิด

ปกติ (異常) ด้านเดียวและผู้อ่านต้องตั้งสมมติฐานเอง   

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
3.1.  เพื่อศึกษาสัดส่วนและลักษณะเด่นของค�าศัพท์ที่ปรากฏในเซนริว ช่วงปี พ.ศ.2563   

3.2.  เพื่อศึกษาสัดส่วนของเนื้อหาที่ปรากฏในเซนริว ช่วงปี พ.ศ.2563 

3.3.  เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างมุกตลกที่ปรากฏในเซนริว ช่วงปี พ.ศ.2563 

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
4.1. ขอบเขตก�รวิจัย

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูล เซนริว จ�านวน 100 บท จากการประกวด第一生命サラリーマン川柳コンクール

ครั้งที่ 34 มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งทั้ง 100 บทนี้ เป็นบทประพันธ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ทั้งหมด 62,542 ผลงาน และ10 ผลงานที่ได้รับการลงคะแนนเสียงสูงสุดในการประกวดครั้งนี้ มีตัวบทและจ�านวน

การลงคะแนนเสียงดังตารางที่ 1
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ตัวบท ตัวบท จ�ำนวนลงคะแนนเสียง 
(คะแนน)

1 会社へは来るなと上司行けと妻 4322

2 十万円見る事もなく妻のもの 3446

3 リモートで便利な言葉“聞こえません！” 3315

4 嫁の呼吸五感で感じろ！全集中 2885

5 じいちゃんにJ.Y.Parkの場所聞かれ 2681

6 我が部署は次世代おらず5爺（ファイブジイ） 2528

7 お父さんマスクも会話もよくずれる 2451

8 YOASOBIが大好きと言い父あせる 2385

9 お若いと言われマスクを外せない 2368

10 抱き上げた孫が一言密ですよ。 2226

ตารางที่ 1 เซนริวที่ได้รับรางวัล 第一生命サラリーマン川柳コンクール ครั้งที่ 34

4.2. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน ระหว่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยแบ่งวิธีวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

  4.2.1. น�าเซนริวจ�านวน 100 บท ที่ผ่านเข้ารอบจากการประกวด第一生命サラリーマン川柳コンク 

     ール ครั้งที่34 มานับความถี่ของจ�านวนค�าท่ีปรากฏ เพื่อศึกษาสัดส่วนและลักษณะเด่นของ 

     ค�าศัพท์ท่ีปรากฏในเซนริว ในช่วงปี พ.ศ.2563 โดยในการนับความถี่ของจ�านวนค�าจะไม่นับ 

     ค�าช่วย (助詞) ที่ปรากฏในตัวบท

  4.2.2. น�าเซนริวจ�านวน 100 บท ที่ผ่านเข้ารอบจากการประกวด 第一生命サラリーマン川柳コンク 

     ール ครั้งท่ี34 มาวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อศึกษาสัดส่วนของเน้ือหาท่ีปรากฏในเซนริว ในช่วง 

     ปี พ.ศ.2563 โดยองิกรอบแนวคดิของ 伊藤 (2014) ทีก่ล่าวว่าใน サラリーマン川柳 มแีนวโน้ม 

     ในการเลือกค�าท่ีมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของมนุษย์เงินเดือน และเมื่อดูจากค�าศัพท์ 10 

     อนัดบัแรก จะสามารถแบ่งได้เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการท�างานและครอบครวั ในงานวจิยัจงึจะองิ 

     จากกรอบแนวคิดดังกล่าวโดยดูว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท�างานหรือครอบครัว 

     ในสัดส่วนเท่าใดจากค�าและเนื้อหา

  4.2.3. น�าเซนริวจ�านวน 100 บท ที่ผ่านเข้ารอบจากการประกวด 第一生命サラリーマン川柳コンク 

     ール ครั้งท่ี34 มาวิเคราะห์การสร้างมุกตลกในเซนริว โดยใช้กรอบแนวคิดเช่นเดียวกับ東森 

     (2011) ซ่ึงในงานวจิยันีจ้ะดคูวามหมายของค�าศัพท์ทีป่รากฏในตวับทเซนรวิ หากค�าในตวับทนัน้ 

     สามารถสือ่ความได้โดยตรงหรอืม ี2 ความหมายใน 1 ค�าและไม่จ�าเป็นต้องใช้การตัง้สมมตฐิาน  

     ในงานวิจัยนี้จะจ�ากัดความว่าเป็น “มุกตลกที่สื่อสารตามความหมายโดยตรง(表意に基づくジ 
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     ョーク)” แต่หากไม่สามารถสื่อความได้โดยตรง ต้องใช้การตั้งสมมติฐาน การคาดคะเน จะ 

     จ�ากัดความว่าเป็น “มุกตลกที่สื่อสารโดยนัย (推意に基づくジョーク)”

5. ผลก�รวิจัย
5.1. สัดส่วนและลักษณะเด่นของคำ�ศัพท์ที่ปร�กฏในเซนริว (川柳) ในช่วงปีพ.ศ.2563

จากการนับความถี่ของจ�านวนค�าที่ปรากฏในเซนรวิที่ผ่านเข้ารอบทัง้หมด 100 บท พบว่ามีการใช้ค�าทั้งหมด 

209 ค�า ค�าทีม่สีดัส่วนมากท่ีสดุ ได้แก่ 妻(ภรรยา) จ�านวน 15 ครัง้ รองลงมา คือマスク(หน้ากากอนามยั) จ�านวน 10 ครัง้ 

ดังตารางที่ 2 

ล�ำดับที่ ค�ำศัพท์ที่ปรำกฏ จ�ำนวนครั้งที่ปรำกฏ 
ในเซนริว

1 妻 15

2 マスク 10

3 上司 7

3 密 7

3 テレワーク 7

ล�ำดับที่ ค�ำศัพท์ที่ปรำกฏ จ�ำนวนครั้งที่ปรำกฏ 
ในเซนริว

6 リモート 6

7 俺 5

7 仕事 5

7 飲み・飲み会 5

7 今 5

ตารางที่ 2 จ�านวนค�าที่ปรากฏใน 第一生命サラリーマン川柳コンクール ครั้งที่ 34 มากที่สุด 10 อันดับ

จากตารางที่ 2 พบว่า มีสัดส่วนของค�าที่เกี่ยวข้องกับการท�างานจ�านวน 5 ค�า ได้แก่上司 (หัวหน้า)リモート

(remote work) テレワーク (telework) 仕事 (งาน) 飲み会 (การดื่มหลังเลิกงาน)  นอกจากค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างานแล้ว ยงัมคี�าศพัท์ทีเ่ป็นค�าสมยันยิมในช่วงต้นปีพ.ศ.2563  อกี 2 ค�า ได้แก่ 密飲み会 ซึง่ท้ังสองค�าเป็นค�าที่ 

เกีย่วข้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจกล่าวได้ว่าผลสบืเนือ่งจาก

สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นและสะท้อนออกมาทางการเลือกค�าประพันธ์ในเซนริว

5.2. สัดส่วนของเนื้อห�ที่ปร�กฏในเซนริว (川柳) ช่วงปี พ.ศ.2563

จากการวเิคราะห์เนือ้หาของเซนรวิทีผ่่านเข้ารอบทัง้หมด 100 บท พบว่าเซนรวิทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการท�างาน

มีทั้งหมด 53 บท และเกี่ยวข้องกับครอบครัวทั้งหมด 34 บท ซึ่งเมื่อดูในเนื้อหาดังกล่าวพบว่ามี 10 บท ที่มีความ

สัมพันธ์ทั้งเนื้อหาด้านการท�างานและครอบครัว ดังตัวอย่างที่ (16) – (20)

  (16)「テレワーク　いつもと違う父を知る (การท�างานทีบ้่าน ช่างแตกต่างจากทกุท ีท�าให้รูจ้กัพ่อ)」

  (17)「テレワーク　妻へ感謝の　倍返し (การท�างานที่บ้าน รู้สึกขอบคุณภรรยา มากเป็นเท่าตัว)」

  (18)「テレワーク 子供の参入 場が和み (การท�างานที่บ้าน ลูกโผล่เข้าร่วมงาน บรรยากาศ 

       ผ่อนคลาย)

  (19)「遊ぼうよ！　息子よ、パパは　仕事中 (มาเล่นกันเถอะ นี่ลูก ตอนนี้พ่อ ก�าลังท�างานอยู่)」

  (20)「部下を褒め　妻に気遣う テレワーク (คอยชมลูกน้อง คอยใส่ใจภรรยา การท�างานที่บ้าน)」
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เมื่อวิเคราะห์บทท่ีมีความสัมพันธ์ท้ังเน้ือหาด้านการท�างานและครอบครัว พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะพูดถึง

สภาพการท�างานที่บ้าน (work from home) แสดงให้เห็นสภาพการท�างานของมนุษย์เงินเดือนในญี่ปุ่นที่เปลี่ยนไป 

นอกจากนี้เม่ือวิเคราะห์ตัวอย่างท่ี (16) – (20) จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์มีมุมมองเก่ียวกับการท�างานที่บ้าน (work 

from home) ว่าท�าให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านแน่นแฟ้นขึ้น สังเกตได้จากค�าว่า 父を知る 妻へ感謝　場が和み

遊ぼうよและ妻に気遣うอาจกล่าวได้ว่าสภาพการท�างานท่ีเปล่ียนไปในสังคมญี่ปุ่น จากแต่เดิมที่พ่อมีหน้าที่ออกไป

ท�างานนอกบ้านแต่เช้าไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นการท�างานที่บ้าน ส่งผลให้ได้มีเวลาร่วม

กับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ท�าให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

5.3. รูปแบบก�รสร้�งมุกตลกที่ปร�กฏในเซนริว (川柳) ช่วงปีพ.ศ.2563   

จากการวิเคราะห์เนื้อหาของเซนริวที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 100 บท พบว่ามีสัดส่วนของมุกตลกที่สื่อสารตาม

ความหมายโดยตรง (表意に基づくジョーク) จ�านวน 11 บท (ร้อยละ 11) และมุกตลกที่สื่อสารโดยนัย (推意に基づ

くジョーク) จ�านวน 89 บท (ร้อยละ 89) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 5.3.1. มุกตลกที่สื่อส�รต�มคว�มหม�ยโดยตรง (表意に基づくジョーク)

 มกุตลกทีส่ือ่สารตามความหมายโดยตรง (表意に基づくジョーク) คอืมกุตลกท่ีสามารถสือ่ความได้โดยตรง 

หรือในตัวบทมีค�าที่มี 2 ความหมายใน 1 ค�า ท�าให้ผู้อ่านสามารถตีความได้หลายแบบและไม่จ�าเป็นต้องใช้การตั้ง

สมมตฐิาน เมือ่วเิคราะห์รปูแบบตามกรอบแนวคดิของ東森(2011) พบว่า มเีซนรวิในลกัษณะดงักล่าวจ�านวนทัง้หมด 

11 บท สามารถแบ่งเป็นมุกตลกที่สื่อสารตามความหมายโดยตรงแต่ละประเภทได้ดังนี้

a. Disambiguation (あいまい性の除去) ความตลกที่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร  

  (21)「じいちゃんに　J.Y.Parkの 場所聞かれ」

ตัวอย่างที่ (21) เป็นมุกตลกที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เนื่องจาก 

J.Y.Park เป็นโปรดิวเซอร์และผู้บริหารค่ายเพลงช่ือดังชาวเกาหลีใต้ ซึ่งคุณตาของผู้ประพันธ์ได้ฟังชื่อแล้วเข้าใจผิด

คิดว่าเป็นสวนสนุกแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีค�าว่า Park จึงได้ถามผู้พูดว่า “J.Y.Park ตั้งอยู่ที่ไหน” นับเป็นความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในค�าว่า Park ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง จึงท�าให้เกิดความขบขันในเซนริวบทนี้ ถือเป็นมุกตลกที่สื่อสารตาม

ความหมายโดยตรงประเภท Disambiguation (あいまい性の除去)  

  (22)「YOASOBIが　大好きと言い　父あせる」

  ตัวอย่างที่ (22) ผู้พูดต้องการบอกกับคุณพ่อว่าชอบนักร้องวงYOASOBI แต่คุณพ่อกลับเข้าใจผิดเป็นค�าว่า 

夜遊び(yoasobi) ท่ีแปลว่าเท่ียวกลางคืน จึงท�าให้คุณพ่อตกใจ (父あせる) ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนในค�าว่า 

YOASOBI นับเป็นมุกตลกที่สื่อสารตามความหมายโดยตรงประเภท Disambiguation (あいまい性の除去)

b. Saturation (飽和) ความตลกที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของประโยค 

  (23)「耳痛い　常時マスクと　妻の愚痴」

  (24)「気付かない　理由はマスクか　すっぴんか」

  ตัวอย่างท่ี (23) (24) มีลักษณะเหมือนกันคือมีความไม่สมบูรณ์ว่าสาเหตุที่ท�าให้耳痛いและ気付かない 

5 อ้างอิงรายการค�าสมัยนิยมในช่วงต้นปีพ.ศ.2563 จาก ปรัชญาภรณ์ (2564)                                                                                                                       
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คืออะไร โดยในวรรคถัดมาได้กล่าวถึงเหตุผลทั่วไปว่า ที่เจ็บหูเป็นเพราะการใส่หน้ากากอนามัย (ตัวอย่างที่23) และ

ที่ไม่รู้ตัวก็เพราะว่าใส่หน้ากากอนามัย (ตัวอย่างท่ี24) แต่ในวรรคถัดมาผู้แต่งได้แสดงสาเหตุที่ต่างจากปกติคือ 

เป็นเพราะ การบ่นของภรรยา (ตัวอย่างที่23) และเป็นเพราะหน้าสด (ตัวอย่างที่24) การหักมุมระหว่างเรื่องทั่วไป 

และเรื่องที่ต่างจากปกตินี้เองจึงท�าให้เกิดความตลกในตัวบท

  (25)「持ち帰り　昔は仕事　今はメシ」

  ตวัอย่างที ่(25) เป็นความตลกทีเ่กดิจากความไม่สมบรูณ์ในการแสดงกรรมของกรยิา持ち帰りทีผู่พ้ดูมาเสรมิ

ความในวรรคต่อมาว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนส่ิงท่ีถือกลับบ้านก็คืองาน แต่ปัจจุบันส่ิงที่ถือกลับบ้านคืออาหาร เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้ไม่สามารถนัง่ทานในร้านอาหารได้ 

ซึ่งการหักมุมนี้ก่อให้เกิดความขบขัน

  (26)「プツプツと　途切れる意識と　無線ラン」

  ตัวอย่างที่ (26) プツプツ เป็นค�าคุณศัพท์ แสดงสภาพของที่ถูกตัดออกจากกัน ในเซนริวบทนี้กล่าวถึงของ 

2 สิ่ง ที่ถูกตัดแยกออกคือสติของผู้พูดกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต สะท้อนการท�างานในลักษณะ work from home 

ว่าไม่เพียงแต่สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีการขาดหาย สติของคนท�างานก็ขาดหายเช่นกัน

c. Free enrichment (自由な語用論的拡充) ความตลกที่เกิดจากการเสริมความอย่างอิสระ 

  (27)「はたら苦が　はた楽になる　子の笑顔」

  ตัวอย่างที่ (27) ผู้พูดน�าค�าว่า はたらく(ท�างาน) มาเสริมความอย่างอิสระด้วยการเล่นเสียงกับค�าว่า 苦 

(ความยากล�าบาก) และ 楽(ง่ายๆ สบายๆ) โดยต้องการสื่อว่า จากงานที่ยากล�าบาก ก็กลายเป็นงานที่สบาย ด้วย 

รอยยิม้ของลกู ซึง่การเล่นค�าในภาษาญีปุ่น่ค่อนข้างมคีวามโดดเด่นต่างจากภาษาองักฤษ (ตวัอย่างที ่05) คอื นอกจาก

จะใช้การเล่นเสียงของค�าแล้ว ในภาษาญี่ปุ่นยังสามารถน�าคันจิเข้ามาใช้ในเรื่องของความหมายได้อีกด้วย

d. Ad hoc concept construction (アドホック概念形成) ความตลกที่เกิดจากการท่ีผู้รับสารเข้าใจความ 

ความหมายของค�านั้นๆให้กว้างขึ้นหรือแคบลง 

  (28)「我が部署は　次世代おらず　5爺（ファイブジイ）」

  ตัวอย่างที่ (28) ผู้พูดได้อธิบายเกี่ยวกับสังกัดของตัวเองว่าไม่มีอนาคต (รุ่นใหม่) เนื่องจากในสังกัดมี 

เพื่อนร่วมงานเป็นคุณลุงจ�านวน 5 คนอยู่ (5爺) เป็นการเล่นเสียงระหว่างค�าว่า 5爺 และ 5G ที่หมายถึงเทคโนโลยี 

เครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่ระบบ 4G ที่ก�าลังใช้ในปัจจุบัน ซึ่งการเล่นค�าพ้องเสียงให้สามารถตีความค�าว่า 

“5G” ได้หลายรปูแบบนี ้นบัเป็นมกุตลกทีส่ือ่สารตามความหมายโดยตรงประเภท Ad hoc concept construction 

(アドホック概念形成)

  (29)「お父さん　マスクも会話も　よくずれる」

  ตัวอย่างที่ (29) เป็นมุกตลกที่สื่อสารตามความหมายโดยตรงประเภท Ad hoc concept construction 

(アドホック概念形成)  โดยเล่นค�าพ้องเสียงระหว่างค�าว่าずれる (เลื่อน) กับずれる (ไม่เข้ากัน) ว่าคุณพ่อมักจะพูด

ไปหน้ากากอนามัยเลื่อนหล่นไป ในขณะเดียวกันบทสนทนาก็ออกนอกเรื่องด้วยเช่นกัน

  (30)「『やばいです』それはいいのか　悪いのか」

  ตัวอย่างที่ (30) ผู้พูดเล่นความหมายของค�าว่าやばい ซึ่งในพจนานุกรมได้ระบุความหมายไว้ว่าใช้แสดง
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สถานการณ์ที่อันตรายหรือไม่สะดวก (危険や不都合な状況が予測されるさま) แต่ในปัจจุบันความหมายของやばい

ได้กว้างออก สามารถใช้ในความหมายว่า เยี่ยมหรือสุดยอด ได้ด้วย ในตัวอย่างที่ (30) จึงได้บอกว่าไม่รู้ว่าค�าว่าやば

いนั้นดีหรือไม่ดีกันแน่

  (31)「カメラOFF　忘れて晒す　OFF姿」

  ตัวอย่างที่ (31) ผู้พูดเล่นความหมายของค�าว่าoff โดยความหมายของoff ในカメラOFF หมายถึง “ปิด” 

ส่วนความหมายของoff ในOFF姿 หมายถึง สภาพพักผ่อน ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมท�างาน ในบทนี้ต้องการบอกว่า 

ลืมปิดกล้อง(ที่ใช้ประชุมออนไลน์) ก็เลยท�าให้เผยสภาพที่ไม่พร้อมท�างานออกมา

   5.3.2. มุกตลกที่สื่อส�รโดยนัย (推意に基づくジョーク)

   มุกตลกที่สื่อสารตามความหมายโดยนัย (推意に基づくジョーク) คือ มุกตลกที่ต้องใช้การตั้งสมมติฐาน

และการคาดคะเน เมือ่วเิคราะห์รปูแบบตามกรอบแนวคดิของ東森(2011) พบว่า มเีซนรวิในลกัษณะดังกล่าวจ�านวน

ทั้งหมด 89 บท ซึ่งในวิจัยนี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะบทที่โดดเด่นในแต่ละประเภท6 ดังนี้

a. สมมติฐ�น (= ถ้� P ก็จะ Q), สิ่งที่แสดงออกม� (=P), เพร�ะฉะนั้นคว�มหม�ยโดยนัย(=Q) (想定(=pならば

Q), 表意(=P), それゆえ推意(=Q)

  (32)「お若いと　言われマスクを　外せない」

  ตัวอย่างที่ (32) กล่าวถึงการใส่หน้ากากอนามัยในชีวิตประจ�าวัน 

โดยรูปแบบของความตลกเป็นแบบความหมายโดยนัย ที่มีการตั้งสมมติฐานในลักษณะสมมติฐาน ถ้า P ก็จะ Q ดังนี้

  (32a)  สมมติฐาน: ถ้าใส่หน้ากากอนามัย (=P) จะท�าให้ไม่ทราบอายุจริงหรือดูอ่อนกว่าวัย (=Q)

    สิ่งที่กล่าว: ไม่สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ (マスクを　外せない)

    ความหมายโดยนัย: ผู้พูดจะถูกมองว่าดูอ่อนกว่าวัย

จากการวเิคราะห์ใน (32a) เป็นการตัง้สมมตฐิานและตคีวามหมายโดยนยัในลกัษณะสมมตฐิาน ถ้า P กจ็ะ Q 

กล่าวคือ ถ้าไม่ผู้พูดไม่ถอดหน้ากากอนามัย ก็จะท�าให้ดูเด็ก ไม่มีใครทราบอายุจริง เป็นมุกตลกที่สะท้อนวิถีชีวิตใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผู้คนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

b. สมมติฐ�น (= ถ้� P ก็จะ Q), สิ่งที่กล่�วออกม� (=NOT Q), เพร�ะฉะนั้นคว�มหม�ยโดยนัย (=ถ้� NOT Q 

ก็จะ NOT P) (想定(=pならばQ), 発話(=NOT Q), それゆえ推意(=NOT QならばNOT P))

  (33)「十万円　見ることもなく　妻のもの」

  ตวัอย่างที ่(33) กล่าวถงึเรือ่งราวระหว่างมนษุย์เงนิเดอืนกบัการมอบเงนิให้ภรรยา โดยรปูแบบของความตลก

เป็นแบบความหมายโดยนัยในลักษณะสมมติฐาน ถ้าไม่ Q ก็จะไม่ P ดังนี้

  (33a) สมมติฐาน: ถ้าเงินเดือนหรือโบนัสเป็นของตนเอง (=P) ก็จะต้องเคยเห็นเงินจ�านวนนั้น (=Q)

    สิ่งที่กล่าว: ไม่เคยเห็นเงินแสนเยน (十万円　見ることもなく)

6 จากการวิเคราะห์ ไม่พบเซนริวที่จัดอยู่ใน 5 หมวดหมู่ต่อไปนี้ 
 - มุกตลกที่เกิดจากการใช้การสมมติที่ไร้เหตุผล (ばかげた想定を用いて生じるジョーク) 
 - มุกตลกที่อิงจากความหมายโดยนัยที่ไร้เหตุผล (ばかげた推意に基づくジョークタイプ1) 
 - มุกตลกที่อิงจากความหมายโดยนัยที่ไร้เหตุผล2: การแสดงถ้อยค�าเกินจริง (ばかげた推意に基づくジョークタイプ2: おおげさな表現) 
 - มุกตลกที่อิงจากการตีความคู่ขนาน (平行処理に基づくジョーク)
 - ค�าถาม(=ความแตกต่างของ A and B คืออะไร?), ค�าตอบ(=B+α), ความหมายโดยนัย(=A- α) (質問(=A and Bの違いは?)答え(=Bは+α),推意(=Aは-α))
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    ความหมายโดยนัย: เงินไม่ใช่ของตนเอง (เป็นของภรรยา)

  จากการวิเคราะห์ใน (33a) เป็นการตั้งสมมติฐานและตีความหมายโดยนัยในลักษณะสมมติฐานถ้าไม่ Q ก็ 

จะไม่ P กล่าวคอื ถ้าไม่เคยเหน็เงนิแสนเยนเลย กแ็สดงว่าเงนิเดอืนหรอืโบนสัทัง้หมดนัน้ยกให้ภรรยาหมดเลย จึงท�า 

ให้เกิดความตลกในลักษณะเสียดสีชีวิตจริงของมนุษย์เงินเดือน

c. คว�มรู้=(คว�มหม�ยโดยนัย)และมุกตลก (知識(=想定)とジョーク) 

  (34)「リモートで　便利な言葉　“聞こえません！”」

  ตัวอย่างท่ี (34) กล่าวถึงการประชุมออนไลน์ ซึ่งการตีความความหมายโดยนัย ในเซนริวบทนี้จ�าเป็นต้อง 

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ด้วย เนื่องจากในการประชุมออนไลน์มักมีค�าถามเพื่อยืนยันกับผู้ร่วม

ประชมุว่า “ได้ยนิไหม” การตอบกลบัว่า “ไม่ได้ยนิ” ของผูฟั้ง อาจเกดิจากสญัญาณทีไ่ม่ดจีรงิๆ หรอืผูฟั้งไม่ได้ตัง้ใจฟัง 

แล้วโกหกว่า “ไม่ได้ยิน” ก็ได้ ในเซนริวบทนี้จึงได้กล่าวว่า ในการประชุมทางไกล ค�าว่า “ไม่ได้ยิน” เป็นค�าที่สะดวก 

ซึ่งความตลกของเซนริวบทนี้เกิดจากการมีประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ประพันธ์และผู้อ่าน

  (35)「嫁の呼吸　五感で感じろ！　全集中！！！」

  ตวัอย่างที ่(35) กล่าวถงึเรือ่งระหว่างสามแีละภรรยา ซึง่การตคีวามหมายโดยนยัในเซนรวิบทนีจ้�าเป็นต้องใช้

ประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับมังงะของผู้อ่านด้วย เนื่องจากมีการเล่นมุกโดยใช้ส�านวนจากมังงะเรื่อง 鬼滅の刃

ดังนี้

  (35a) ความรู:้「全集中！！水の呼吸」เป็นบทพดูทีท่นัจโิร่ ตวัละครในเรือ่งดาบพฆิาตอสรู (鬼滅の刃)พดูเมือ่ 

  จะต่อสู ้แปลเป็นไทยได้ว่า “เพ่งกระแสจติ ปราณวาร”ี ซึง่เมือ่รวมปราณทัว่ร่างได้จะท�าให้ควบคุมกระแสน�า้ได้  

  และมีพลังเพิ่มขึ้น　

  สิ่งที่กล่าว: ปราณภรรยา สัมผัสด้วยสัมผัสทั้ง5! เพ่งกระแสจิต! (嫁の呼吸　五感で感じろ！全集中！！！)

  ความหมายโดยนัย: สามีจะควบคุมภรรยาได้ หากตนเองมีพลังเพิ่มขึ้น

  จากการวิเคราะห์ใน (35a) ความตลกเกิดจากการที่ผู้อ่านต้องเข้าใจเกี่ยวกับส�านวนในเรื่องดาบพิฆาตอสูร 

(鬼滅の刃) ก่อนว่าเมื่อพูดประโยคนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ซ่ึงในปีพ.ศ.2563 มังงะและอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูร 

(鬼滅の刃) ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่น จนท�าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและสามารถเข้าใจความหมายโดยนัย

ของเซนริวบทนี้ได้ทันที

  (36)「抱き上げた　孫が一言　密ですよ」

  ตัวอย่างที่ (36) กล่าวถึงเรื่องระหว่างคุณตาและหลาน ที่พบกันในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งการตีความหมายโดยนัยในเซนริวบทนี้จ�าเป็นต้องใช้ความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับ

ค�าว่า 密です เนื่องจากมีการเล่นมุกโดยใช้ส�านวนดังกล่าวร่วมอยู่ด้วย

 (36a) ความรู้:「密です」ตามพจนานุกรม密หมายถึง หนาแน่น แต่ 密ですในปัจจบุนัถกูใช้ในความหมายที ่

  ต่างจากเดิม โดยมีที่มาจากค�าพูดของนางโคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ที่เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยง 

  การกระท�า 3 ประเภท ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ได้แก่ 1) 密閉(密閉空間)  

  สถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท 2) 密集(密集場所) สถานที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น และ 3) 密接(密接場面)  

  สถานการณ์ที่ท�าให้ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน จึงท�าให้
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  เกิดค�าว่า 三密 หรือข้อควรหลีกเลี่ยงทั้ง3 ขึ้นมา และจากความหมายว่า “ข้อควรหลีกเลี่ยงทั้ง3” 

  ในค�าว่า 三密 นี้จึงท�าให密้ใน 密です มีนัยยะถึง “ควรหลีกเลี่ยง” ด้วย (ปรัชญาภรณ์, 2564)　

    สิ่งที่กล่าว: หลานที่ตาอุ้มขึ้นมา บอกกับตาว่า密です (抱き上げた　孫が一言　密ですよ)

    ความหมายโดยนัย: หลานบอกให้ตาหลีกเลี่ยงการอุ้มและอยู่ห่างกัน

  จากการวิเคราะห์ใน (36a) ความตลกเกิดจากการที่ผู้อ่านต้องเข้าใจเกี่ยวกับค�าว่า密ですก่อน จึงจะเข้าใจ 

ความหมายที่หลานสื่อออกมาได้ ซึ่ง 密です เป็นค�าสมัยนิยมในช่วงต้นปี 2563 จึงท�าให้ชาวญี่ปุ่นส่วนมากเข้าใจ 

ในมุกตลกนี้ได้

d. มุกตลกที่เกิดจ�กคว�มหม�ยโดยนัยที่ขัดแย้งกัน (矛盾した推意により生ずるジョーク) 

  (37)「会社へは　来るなと上司　行けと妻」

  ตวัอย่างที ่(37) เป็นเซนรวิทีไ่ด้รบัการลงคะแนนเสยีงมากทีส่ดุในการประกวดครัง้นี ้โดยเนือ้หากล่าวถงึสภาพ

ของมนษุย์เงนิเดอืนเมือ่ต้องท�างานแบบ work from home ว่าถกูหวัหน้าสัง่ว่าไม่ต้องมาบรษิทั และในขณะเดียวกนั

ก็ถูกภรรยาไล่ให้ออกจากบ้าน ซึ่งความตลกของตัวอย่างที่ (37) เกิดจากความหมายโดยนัยที่มีความขัดแย้งกัน

  (37a) ความหมายโดยตรง1: หัวหน้าสั่งไม่ให้มาบริษัท (会社へは　来るなと上司) 

    ความรู้ทั่วไป1: ถ้าหัวหน้าสั่งไม่ให้มาบริษัท ก็จะต้องท�างานที่บ้าน (work from home)

    ความหมายโดยนัย1: ท�างานที่บ้าน

    ความหมายโดยตรง2: ภรรยาไล่ให้ออกจากบ้าน (行けと妻)

    ความรู้ทั่วไป2: ถ้าภรรยาไม่ให้ท�างานที่บ้าน ก็จะต้องไปท�างานที่บริษัท

    ความหมายโดยนัย2: ท�างานที่บริษัท

  จากการวเิคราะห์ใน (37a) จะเหน็ว่าความหมายโดยนยั 1 และ 2 มคีวามขดัแย้งกนัเองระหว่างการท�างานทีบ้่าน 

กับที่ท�างาน จึงท�าให้เกิดความตลกว่ามนุษย์เงินเดือนประเภทนี้จะไปอยู่ที่ไหนดี

e. มุกตลกที่อิงจ�กสองสมมติฐ�นที่ขัดแย้งกัน (二つの矛盾する想定に基づくジョーク)

  (38)「どこにある　ステイホームで　俺の場所」

  ตวัอย่างท่ี (38) กล่าวถงึสภาพการใช้ชวีติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที่ต้องอยู่บ้าน ไม่ออกไปไหน (ステイホーム) ซึ่งความตลกของตัวอย่างที่ (38) เกิดจากสมมติฐานที่มีความขัดแย้งกัน

  (38a) สิ่งที่กล่าว: stay home ที่ของผมอยู่ที่ไหน (どこにある　ステイホームで　俺の場所) 

    สมมติฐานทั่วไป: stay home คือ การอยู่บ้าน

    สมมติฐานที่ผิดปกติ: stay home อยู่ที่ไหน

  จากการวิเคราะห์ใน (38a) จะเห็นว่าสมมติฐานทั่วไปและสมมติฐานที่ผิดปกติมีความขัดแย้งกันเองระหว่าง

การอยู่บ้านและการตั้งค�าถามถึงที่อยู ่ว่าอยู่ไหน จึงท�าให้เกิดความตลกว่าการอยู่บ้านร่วมกับสมาชิกในบ้าน 

หลายๆ คน ท�าให้ผู้พูดกลับรู้สึกว่าตนไม่มีที่อยู่

6. สรุปผลและอภิปร�ยผล

  จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า เซนริว (川柳) ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวด第一生命サラリーマン

川柳コンクール ครั้งที่ 34 มีสัดส่วนค�าศัพท์ที่ใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) 妻 (2) マスク　(3) 上司 (4) 密  
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(5) テレワーク　(6) リモート　(7) 俺　(8) 仕事　(9) 飲み会 และ (10) 今 ซึ่งมีทั้งค�าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค�าศัพท์ที่เป็นค�าสมัยนิยมในช่วงต้นปีพ.ศ. 2563 ใน

ด้านเนื้อหาพบว่าจากเซนริวท่ีได้รับเลือกท้ังหมด 100 บท มีเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องในบริษัทและเรื่องในครอบครัว

จ�านวน 10 บท โดยเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการท�างานที่บ ้าน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว 

มีความยาวนานตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน ท�าให้มนุษย์เงินเดือนชาวญี่ปุ่นต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิต

ทั้งด้านการท�างานและครอบครัว จนเกิดรูปแบบการมีชีวิตวิถีใหม่และสะท้อนออกมาในการประพันธ์เซนริว

  งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นสัดส่วนของค�าที่ปรากฏในเซนริว ช่วงปี พ.ศ.2563 ว่ามีค�าศัพท์ที่นอกเหนือจาก 

เรื่องของการท�างานปรากฏอยู่ในค�าศัพท์ที่ใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกอยู่ด้วย เช่น マスク密 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 

เหตกุารณ์ส�าคญัในช่วงระยะเวลาหนึง่มผีลต่อการประพันธ์เซนรวิ ซึง่เมือ่เทยีบกบังานของ 伊藤 (2014) ทีไ่ด้รวบรวม 

ค�าศัพท์ที่นิยมใช้ในการแต่ง サラリーマン川柳 มากที่สุด 10 อันดับ จะเห็นว่าในงานของ 伊藤 (2014) ค�าศัพท์ที่ใช้ 

มากที่สุดมีเพียงค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท�างานและครอบครัวเท่านั้น 

อีกทั้งในด้านเนื้อหายังพบว่าในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีความเก่ียวข้อง

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ด้วย แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ส�าคัญ

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีผลต่อการประพันธ์เซนริว ซ่ึงจากการศึกษาของผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่กล่าวถึงเนื้อหา 

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส�าคัญในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ปรากฏในเซนริว

  จากการศกึษารปูแบบการสร้างมกุตลกทีป่รากฏในเซนรวิ ช่วงปี พ.ศ.2563 พบว่า มกีารใช้กลวธิทีีแ่ตกต่างกนั

สามารถแบ่งได้เป็น 1.มุกตลกที่สื่อสารตามความหมายโดยตรง (表意に基づくジョーク) จ�านวน 11 บท (ร้อยละ 11) 

และ 2.มุกตลกที่สื่อสารโดยนัย (推意に基づくジョーク) จ�านวน 89 บท (ร้อยละ 89) ซึ่งมีความแตกต่างจาก 小泉 

(1999) ที่กล่าวว่าเซนริวจะเป็นมุกตลกที่เรียกเสียงหัวเราะโดยแฝง (潜在的) เท่านั้น และจะต้องมีการตั้งสมมติฐาน

ในการท�าความเข้าใจ ดังตัวอย่างที่(01) ที่ผู้อ่านต้องตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของคู่สามีภรรยาก่อน 

จึงจะเข้าใจความหมายในประโยคในเซนริวได้ มิใช่ความตลกที่เกิดจากการตีความในการเล่นค�า ทั้งนี้อาจสืบเนื่อง 

มาจากบทเซนริวทีไ่ด้เลอืกมาในงานวจิยันี ้เป็นบทประพนัธ์ใหม่ จงึอาจท�าให้ปรากฏมกุตลกทีส่ื่อสารตามความหมาย

โดยตรง (表意に基づくジョーク) เหมอืนมกุตลกในภาษาองักฤษอยูด้่วย นอกจากนีใ้นมกุตลกทีส่ือ่สารโดยตรงประเภท 

Free enrichment (自由な語用論的拡充) ในตัวอย่างท่ี (27) ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของการใช้ตัวอักษร 

ในภาษาญี่ปุ่น ที่สามารถน�าตัวอักษรคันจิ เข้ามาเล่นเสียงและความหมายในเซนริวได้

7. ข้อเสนอแนะ

  ผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับ 

เซนริวมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจน�าลักษณะการวิเคราะห์รูปแบบมุกตลกในเซนริวมาเป็นหัวข้อในช้ันเรียนส�าหรับ 

ผู้เรียนขั้นกลางขึ้นไป เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความหมายหรือตีความมุกตลกในเซนริว เช่น「嫁の呼吸 五感

で感じろ！　全集中！！！」「YOASOBIが　大好きと言い　父あせる」ทั้ง 2 บทนี้มีการน�ามังงะและวงดนตรีที่อยู่

ในกระแสนิยมมาเป็นหัวข้อในการประพันธ์เซนริว ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความสนใจให้กับผู้เรียนได้

  อนึ่ง กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยชิ้นนี้มีเพียงเซนริวที่ผ่านการประกวด 第一生命サラリーマン川柳コンクール 

ครั้งที่34 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้น เมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ 
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การประกวดเซนริวในคร้ังอื่นๆด้วย น่าจะท�าให้เห็นลักษณะเด่นและความแตกต่างของเซนริว ในแต่ละช่วงเวลาได้

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการนับความถี่ของจ�านวนค�าที่ปรากฏในเซนริวที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 100 บท พบว่าใน

กลุม่ค�าทีเ่กีย่วข้องกบัสมาชกิในครอบครวั นอกเหนอืจากค�าว่า 妻 ทีถ่กูใช้มากทีส่ดุ จ�านวน15ครัง้แล้ว กย็งัมีค�าว่า 父

หรือパパ (5ครั้ง) 子(3ครั้ง) 嫁 (2ครั้ง) 孫 (2ครั้ง) 息子 (2ครั้ง) หากศึกษาโดยลงรายละเอียดลงในค�ากลุ่มดังกล่าว 

อาจท�าให้เห็นภาพลักษณ์หรือมุมมองของคนญี่ปุ่นต่อสมาชิกในครอบครัวก็เป็นได้
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