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เมื่อหนึ่งบวกหนึ่งเป็ นหก: พระราชนิพนธ์ แปลว่าด้ วยนิทานโกหกเยอรมัน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์
นับเป็ นมงคลวารสาหรับผูอ้ ่านชาวไทยอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้อ่านนิ ทานโกหก พระราช
นิพนธ์แปลจากภาษาเยอรมันในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะหากไม่
นับผลงานแปลวรรณกรรมเรื่ องอื่นแล้ว นิทานโกหกถือได้วา่ เป็ นผลงานแปลจากภาษาเยอรมันชิ้น
แรกของพระองค์ท่าน และเป็ นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพทางภาษาและวรรณกรรม
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลงานแปลจากภาษาอื่น นิทานโกหกเยอรมันฉบับแปล ตีพิมพ์เป็ นภาษาไทย
ครั้งแรกโดยสานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ เมื่อปี พ.ศ.2557 ประกอบไปด้วยเรื่ องเล่าขนาดสั้นจานวน 22
เรื่ อง แบ่งเป็ นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ 3 หัวข้อ ดังนี้ การล่าสัตว์ การทาสงคราม และการท่องเที่ยวผจญ
ภัย ได้แก่ ม้าบนยอดโบสถ์ เป็ ดถูกร้อยเป็ นพวง การต่อสู ้กบั หมาป่ า การขี่ลูกปื นใหญ่ จับหมี หนึ่ ง
บวกหนึ่ งเป็ นหก การพนันกับสุ ลต่าน การเดิ นทางในตัวปลา การเดิ นทางไปพระจันทร์ ครั้งที่ 2
และเรื่ องอื่นๆ
ในที่ น้ ี จะขอกล่ า วเฉพาะประวัติค วามเป็ นมา มิ ติท างวรรณกรรม ภาษาและการแปล
ซึ่งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจของนิทานโกหกเล่มนี้
ประวัติความเป็ นมา
ความเป็ นมาของนิทานโกหกเยอรมันนับว่าแปลกประหลาดเหลือเชื่ อไม่ผิดอะไรกับเรื่ อง
โกหกที่ เล่ า ไว้ใ นหนัง สื อ นิ ท านโกหกนั้นแต่เดิ ม เล่ า กันเป็ นภาษาเยอรมัน แต่ กลับตี พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ ในการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 225 ปี ก่อน และกลายเป็ นหนังสื อที่โด่งดังชัว่ ข้ามคืนอย่าง
ไม่น่าเชื่ อ เทียบได้พอๆ กับแฮร์ รี พอตเตอร์ ของสมัยเราเลยทีเดียว แม้ว่าจะเป็ นหนังสื อเล่มบางๆ
เพียง 49 หน้าเท่านั้น ในปี ค.ศ. 1785 โรงพิมพ์สมิทธิ์ ได้จดั พิมพ์นิทานโกหกโดยตั้งราคาจาหน่าย
เล่มละหนึ่ งชิ ลลิง ใช้ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษว่า Baron Munchhausens Narrative of His Marvellous
Travels and Campaigns in Russia ส่ งผลให้นิทานโกหกของท่านบารอนกลายเป็ นหนังสื อติด
อันดับขายดีในประวัติศาสตร์ ของโลกวรรณกรรมนับแต่น้ นั เป็ นต้นมา มีการตีพิมพ์ซ้ าเป็ นพันหน
และได้รับการแปลเป็ นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษาทัว่ โลก สิ่ งที่น่าสนใจก็คือ ตัวเอกของนิ ทาน
โกหกกับผูเ้ ล่าเรื่ องก็คือคนคนเดียวกัน ชื่ อเต็มของท่านบารอนผูม้ งั่ คัง่ คือ คาร์ ล ฟรี ดริ ช ฮีโรนิมุส
ฟอน มึนช์เฮาเซ่ น (Karl Friedrich Hieronymus von Münschhausen, 1720-1797) อาศัยอยู่ใน
ปราสาทที่เมืองฮันโนเวอร์ ซึ่ ง เป็ นอาคารไม้ผสมปูน และปั จจุบนั ใช้เป็ นที่ทาการศาลาเทศบาล
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เมื อ งโบเดนแวร์ เ ดอร์ หนึ่ งปี หลั ง จากการตี พิ ม พ์ ค รั้ งแรก กอทฟรี ด เอากุ ส ต์ เบื อ เกอร์
ศาสตราจารย์ช าวเยอรมัน ที่ ป ระจ าอยู่ม หาวิ ท ยาลัย เกิ ท ทิ ง เงน ก็ ไ ด้ตี พิ ม พ์นิ ท านโกหกเป็ น
ภาษาเยอรมันบ้าง โดยใช้ชื่อเรื่ องว่า Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande – Feldzüge und
lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen และฉบับภาษาเยอรมันนี้ ก็ได้รับความนิ ยม
ขายดีเป็ นเทน้ าเทท่าเช่นกัน ว่ากันว่า บารอนมึนช์เฮาเซ่ นไม่ได้ยินดีกบั ชื่ อเสี ยงที่ได้มาเลย หนาซ้ า
กลับโมโหโกรธาที่ใครต่อใครพากันรู ้ จกั ตนในนามของบารอนนักโกหกหรื อบารอนนักต้นตุ๋ น
ด้วยซ้ า แม้วา่ อีกใจจะกระหายใคร่ รู้เสี ยเหลือเกิ นว่าใครกันที่เอาเรื่ องราวเหล่านี้ ไปตีพิมพ์เผยแพร่
เนื่ องจากขณะนั้นไม่มีการตี พิมพ์ชื่อผูแ้ ต่งเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นเวอร์ ชนั่ ภาษาอังกฤษหรื อเยอรมัน
สาหรับประวัติของท่านบารอนเอง ได้มีการขยายความไว้ในท้ายเล่มของหนังสื อแปลดังนี้
ภาพวาด Portrait ของบารอน ฟอน มึนช์ เฮาเซ่ น

http://www.quazoo.com/q/Baron%20M%C3%BCnchhausen
ฮี โรนิ มุสแห่ งมึนช์ เฮาเซ่ นหลงใหลการล่ าสั ตว์ เช่ นเดี ยวกับพวกขุนนางในสมัยนั้น ตอนนั้นมีแต่
ขุนนางที่มีสิทธิ พิเศษล่ าสัตว์ ได้ […] เขามีชีวิตสมรสที่ มีความสุ ข เพื่อนๆ และคนรู้ จักมักมาหาเขา
พากันไปล่ าสัตว์ ด้วยกัน เขาชอบเล่ าเรื่ องราวเกี่ยวกับสงครามหรื อเรื่ องล่ าสั ตว์ ครั้ งก่ อนๆ ให้ เพื่อน
ๆ ฟั ง เวลามึ นช์ เฮาเซ่ นเล่ า เรื่ อง เขาถื อแก้ วพันช์ อยู่ในมื อหนึ่ ง พูดโกหกคาโตๆ มี จินตนาการ
กว้ างไกล เขามีความสามารถเล่ าเรื่ องทาให้ คนอื่ นหั วเราะ เขาเล่ าความหลังสมัยที่ เป็ นทหารอย่ าง
คนที่เจนโลก แต่ เรื่ องที่เล่ านั้นที่จริ งแล้ วแต่ งขึน้ มาเอง
(จาก นิทานโกหกเยอรมัน ของบารอน ฟอน มึนช์ เฮาเซ่ น, หน้ า 92)
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ผูท้ ี่ นาเรื่ องราวของบารอนไปเรี ยบเรี ยงและตี พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ ก็คือ นายรู ดอล์ฟ
เอริ ช รัสเพอ (1736-1794) ซึ่ งเป็ นผูค้ งแก่เรี ยนจนถึงขนาดเป็ นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย แต่กลับมี
นิสัยสุ รุ่ยสุ ร่าย ชอบใช้จ่ายเกินตัวเป็ นประจา และสุ ดท้ายกลายเป็ นผูต้ อ้ งหาในคดียกั ยอกทรัพย์สิน
ของรัฐบาล จนต้องหนีไปยังประเทศอังกฤษในที่สุด ณ ที่น้ นั รัสเพอได้กลายเป็ นบุคคลสาคัญใน
แวดวงชั้นสู ง อาทิ กัปตันคุก เจมส์ วัตต์ หรื อแม้แต่เบนยามิน แฟรงคลิน รวมทั้งได้เข้าเป็ นสมาชิ ก
ราชสมาคมแห่งลอนดอน และยึดประเทศอังกฤษเป็ นที่พานักจวบจนวาระสุ ดท้าย เนื่องจากรัสเพอ
ต้องประสบกับภาวะฝื ดเคืองเงินทองดังเช่นในอดีต เขาจึงลองเขียนเรื่ องนิ ทานโกหกของมึนช์เฮาเซ่ น
ออกมาวางจาหน่ าย แต่ผลปรากฏว่าเกิ นความคาดหมาย หนังสื อขายดี จนพิมพ์แทบไม่ทนั และ
ถึงกับต้องเพิ่มตอนต่อๆ ไปขึ้นอีกหลายตอน เช่น เรื่ องการผจญภัยทางทะเล เรื่ องสงครามอังกฤษ
และเรื่ องอื่นๆ และสุ ดท้ายจึง ตีพิมพ์เล่ม 2 ในปี ค.ศ.1792 โดยหยิบยืมเค้าโครงมาจากเรื่ องตลก
ชวนหัวและเรื่ องเล่าที่เป็ นที่รู้จกั ตั้งแต่ยุคกลาง ยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้า นิ ทานโกหกก็ยิ่งได้รับการ
ดัดแปลง แต่ง เพิ่ มเสริ ม เข้าไปมากขึ้ นเรื่ อยๆ มี นักเขี ยนอี ก หลายคนที่ นิยมแต่ งเรื่ องในทานอง
ดังกล่าว แต่ฉบับที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดเห็ นจะได้แก่ฉบับที่รัสเพอและเบือเกอร์ เป็ นผูเ้ รี ยบ
เรี ยงขึ้นนัน่ เอง
ภาพประกอบจากศตวรรษที่ 19 การเดินทางไปพระจันทร์

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/397413/Baron-Munchhausen

114 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

จุ ดเด่ นของนิ ทานโกหกเยอรมันอยู่ที่ก ารนาเอากฎเกณฑ์ทางกายภาพหรื อทางวิทยาศาสตร์ ใ น
ลักษณะเกิ นจริ ง มาอธิ บายเรื่ องราวอันน่ าเหลื อเชื่ อ ประกอบกับลี ลาการเล่ าในรู ปแบบของการ
รายงานเหตุการณ์ ซึ่ งเป็ นกลวิธีเดียวกันกับที่หนังไซไฟหรื อภาพยนตร์ แอ็คชัน่ ในปั จจุบนั นิ ยมใช้
นัน่ คือ ทาเรื่ องราวที่เป็ นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้ เช่น ในภาพยนตร์ ที่ตวั เอกสามารถหนี รอดจากเหตุ
ระเบิดครั้งรุ นแรงอย่างหวุดหวิดเพียงเส้นยาแดงผ่าแปด โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นอ้ ย
แม้ทุกวันนี้ นิ ทานโกหกของมึนช์เฮาเซ่ น จะได้รับการจัดประเภทให้เป็ นวรรณกรรมเด็ก
และเยาวชน แต่ผอู ้ ่านหลากหลายวัย รวมถึงผูใ้ หญ่จานวนมาก ยังคงนิยมอ่านเรื่ องสนุ กๆ เหลือเชื่ อ
เหล่านี้อยู่ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ที่ใครหลายๆ คนไม่เพียงแต่รู้จกั มึนช์เฮาเซ่ นผ่านผลงาน
ที่ตีพิมพ์เป็ นรู ปเล่มเท่านั้น แต่ยงั รู ้จกั ในฐานะภาพยนตร์ ที่ผลิตโดย UFA ตั้งแต่สมัยสงครามโลก
ครั้งที่สองด้วย โดยในปี ค.ศ. 1943 พรรคนาซี ได้มอบหมายให้นกั เขียนต้องห้ามแห่ งยุค เอริ ค เคส
เนอร์ (Erich Kästner) เป็ นผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ มึนช์เฮาเซ่ นภายใต้นามแฝง หลังจากใคร่ ครวญอยู่
นาน เคสเนอร์ ก็ตดั สิ นใจรับงานชิ้นดังกล่าว และถือโอกาสสอดแทรกบางข้อความเพื่อเหน็บแนม
และเย้ยหยันความบ้าสงครามของพวกนาซีไว้อย่างแนบเนียน
โปสเตอร์ ภาพยนตร์ เรื่ อง มึนช์ เฮาเซ่ น นาแสดงโดยฮันส์ อัลแบร์ ส

http://www.moviepilot.de/movies/muenchhausen
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มิติทางภาษา วรรณกรรม และการแปล
เมื่อพิจารณามิติทางภาษา วรรณกรรมและการแปลแล้ว พบว่าเรื่ องราวในนิ ทานโกหก
ของมึนช์เฮาเซ่ น มีลกั ษณะการดาเนิ นเรื่ องรวดเร็ ว นิ ยมใช้ประโยคสั้น และศัพท์สานวนในภาษา
พูด เข้าใจง่ าย เพื่อให้ได้ใจความกระชับ เล่ าจากมุ มมองเดี ยวเท่านั้น คื อมุ มมองของตัวเอก ใช้
สรรพนามบุรุษที่ 1 (ich) (แปลว่า ฉั น) ในบทแปลได้แบ่งเรื่ องราวออกเป็ นตอนสั้น ๆ ที่สามารถ
เล่าจบภายในครึ่ งนาที ในบทความนี้ จะขอยกตัวอย่างให้เห็ นสองเรื่ อง คือ “การขี่ลูกปื นใหญ่”
และ “หนึ่งบวกหนึ่งเป็ นหก”
การขี่ลูกปื นใหญ่
ในการยุทธ์ ครั้ งเดี ยวกันกับที่ กล่ าวมาแล้ วนั้น พวกเราล้ อมเมื องเมืองหนึ่ งเอาไว้ เนื่ องจากเคยตี
เมื อง ฉั นล้ อมป้ อมมามากมายหลายเมือง เลยจาไม่ ได้ แล้ วว่ าเมื องอะไร ท่ านจอมพลมึ นนิ คเกิ ด
อยากจะรู้ ว่าภายในป้ อมที่ ไปล้ อมเป็ นอย่ างไร แต่ มันเป็ นไปไม่ ได้ เลยที่ จะเข้ าไปในป้ อม เพราะว่ า
มียามอยู่ข้างหน้ าแน่ นหนา ทั้งมีคูเมื องและรั้ วลวดหนามล้ อมรอบ ไม่ มีทางจะเข้ าไปได้ แต่ ด้วย
ความตั้งใจจริ งและความกล้ าหาญ ฉั นก็เลยไปยืนข้ างๆ ปื นใหญ่ ที่ใหญ่ ที่สุดที่ กาลังยิงเข้ าไปใน
เมือง พอทหารยิงปื นตูม ฉันก็กระโดดขึน้ ไปนั่งคร่ อมบนลูกปื นใหญ่ ที่พ่ ุงออกมาจากกระบอกปื น
ระหว่ างทางก็ชักจะลังเลใจว่ า เออ เข้ าไปได้ แน่ แต่ จะออกมาอย่ างไรล่ ะ คนในเมืองดูเครื่ องแบบที่
ฉันใส่ กร็ ้ ู ว่าเป็ นศัตรู แล้ วฉันก็จะถูกจับแขวนคอเป็ นคนแรกเลย ถึงตอนนีฉ้ ั นต้ องคิ ดหนักว่ าจะทา
อย่ างไรดี พอลูกปื นใหญ่ ของตุรกี ยิงมาทางฝั่ งเรา ฉั นก็เลยตัดสิ นใจกระโดดไปขี่ลูกปื นนั้น กลับ
ออกมานอกเมืองได้ อย่ างเก่ า แม้ ว่าฉันจะทางานที่ควรทาไม่ สาเร็ จ แต่ กไ็ ม่ เป็ นไร เพราะได้ กลับมา
ที่ตั้งกองทัพของเราโดยสวัสดิภาพ (จากนิทานโกหกเยอรมัน หน้ า 37, 40)
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ภาพมึนช์ เฮาเซ่ นขี่ลูกปื นใหญ่ ข้ามพรมแดน

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/397413/Baron-Munchhausen
หนึ่งบวกหนึ่งเป็ นหก
ครั้ งหนึ่งนานมาแล้ ว เมื่อหมาไล่ เนือ้ ของฉัน ... ฉันอยากจะอธิ บายเพิ่มเติมว่ า มันเป็ นหมาตัวเมีย ...
ได้ ออกวิ่งไล่ กระต่ ายตัวหนึ่ งซึ่ งฉั นรู้ สึ กว่ ามันอ้ วนผิดปกติ ฉั นสงสารหมาของฉั นมากเพราะมัน
กาลังท้ อง มันพยายามวิ่งเร็ วๆ อย่ างที่ เคย ฉั นก็ได้ แต่ ขี่ม้าตามไปไกลๆ ทันใดฉั นได้ ยินเสี ยงเห่ า
แม้ ว่าเหมือนเสี ยงหมาทั้งฝูง แต่ เสี ยงนั้นอ่ อนและเบา จนฉั นงง เมื่อเดินเข้ าไปดูใกล้ ๆ นึกไม่ ถึงเลย
ระหว่ างที่ หมาวิ่งไล่ กระต่ ายนั้น เจ้ ากระต่ ายได้ ออกลูกมา แล้ วหมาของฉั นก็ออกลูกมาเหมือนกัน
จานวนเท่ ากันโดยบังเอิ ญ ลูกกระต่ ายต่ างวิ่งหนี ตามสั ญชาตญาณของกระต่ าย ฝ่ ายพวกลูกหมาก็
ไล่ ล่าและจับลูกกระต่ ายได้ ด้ วยวิธีนีต้ อนท้ ายสุ ด ฉั นก็เลยได้ กระต่ ายรวม 6 ตัว จากกระต่ ายตัว
เดียว แล้ วหมาก็ 6 ตัว ทั้งๆ ที่เริ่ มจากตัวเดียว (จากนิทานโกหกเยอรมัน หน้ า 72)
จากสองตัวอย่างที่ยกมาจะเห็ นได้ว่า เรื่ องแรกมีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับการทาสงคราม ส่ วน
เรื่ องที่สองเล่าประสบการณ์การไปล่าสัตว์ เนื้ อหาในตอนต้นเรื่ องมีลกั ษณะทัว่ ๆ ไปคล้ายกับเรื่ อง
เล่าธรรมดา แต่หลังจากนั้นผูอ้ ่านจะเริ่ มสังเกตได้ถึงความผิดปกติ หรื อความเหลื อเชื่ อที่แฝงไว้
จนกระทัง่ ถึงตอนจบ จนรู ้สึกขบขันกับความพิสดารที่ตวั เอกบรรยายไว้ตามท้องเรื่ อง เช่น การที่
ตัวเอกสามารถกระโดดขึ้ น ขี่ ลู ก ปื นใหญ่ ไ ด้ และหลัง จากนั้นยัง กระโดดไปขี่ ลู ก ปื นที่ ศ ัตรู ยิ ง
กลับมาจากอี ก ฝั่ งหนึ่ งได้ด้วย หรื อการที่ หมาล่ าเนื้ อ สามารถคลอดลู กระหว่างออกไปล่ าสัตว์
หนาซ้ าลูกหมาที่คลอดออกมายังวิง่ ไล่ล่าลูกกระต่ายที่เพิ่งคลอดออกมาในจานวนเท่าๆ กันได้อย่าง
พร้อมเพรี ยงเหลือเชื่ อ การเล่าเรื่ องเกินจริ งดังกล่าวทาให้นิทานโกหกไม่ต่างอะไรกับเรื่ องแฟนตาซี
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แต่กลับเป็ นที่จดจาได้ง่ายกว่า เนื่องจากเป็ นเรื่ องขนาดสั้นที่ใช้ภาษาง่ายๆ แม้ตวั เอกจะเป็ นถึงท่าน
บารอนมียศศักดิ์ตระกูลสู ง ผูเ้ ล่าก็ไม่ได้เสี ยเวลาพรรณนาสถานที่ทิวทัศน์ หรื อบุคลิกลักษณะของ
ตัวละครแต่อย่างใด กลับมุ่งประเด็นไปที่ เหตุ การณ์ อนั เหลื อเชื่ อเหนื อธรรมชาติเพียงอย่างเดี ยว
นั่น ท าให้ ผูฟ้ ั ง หรื อ ผู ้อ่ า นเรื่ อ งราวของมึ น ช์ เ ฮาเซ่ น ชอบใจ และนิ ย มน าไปเล่ า ต่ อ กัน ฟั ง ใน
วงสนทนาอื่นๆ
นอกจากเนื้อหาที่ทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกเพลิดเพลินแล้ว ภาษาก็นบั มีส่วนสาคัญไม่นอ้ ย ซึ่ งหาก
พิจารณาจากตัวอย่า งที่ ย กมา จะเห็ นได้ว่า สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
ทรงเลื อกใช้รูปแบบภาษาที่ สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ่านได้โดยตรง ไม่เยิ่นเย้อ ลักษณะเลี ยนแบบ
ภาษาพูด แฝงไว้ด้วยความเป็ นกัน เอง ประหนึ่ ง ว่า ผูเ้ ล่ า หรื อ ตัวเอกก าลัง นั่ง อยู่ใ นวงสนทนา
ตรงหน้า ซึ่ งสิ่ งนี้เองที่ช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้อเรื่ องอย่างรวดเร็ ว และสนุกสนานไปกับลีลาการเล่าที่
มัก จะผสมลู ก เล่ น เป็ นการหยอกเย้า หรื อยั่ว ให้ ค นฟั ง อยากฟั ง เรื่ องต่ อ ๆ ไป เช่ น ในเรื่ อง
“แตรไปรษณี ย ์” ที่จบลงด้วยประโยคที่ว่า จบเรื่ องสนุกๆ ของฉั นกับบุรุษไปรษณี ย์ จบเรื่ องการ
เดิ นทางไปรั ส เซี ย ถ้ า ท่ า นผู้อ่ า นคนใดคิ ดว่ า ฉั น โกหกตรงไหนบ้ า งละก็ ฉั น แนะน าท่ า นเพื่ อ
ผลประโยชน์ ของท่ านเอง ให้ ปิ ดหนังสื อซะ ในหน้ าต่ อไปจะเป็ นเรื่ องที่ มหั ศจรรย์ มากขึ ้นอี ก
ตอนนีแ้ หละจะเป็ นเรื่ องจริ งแน่ ๆ หรื อในเรื่ อง “การผจญภัยเรื่ องสุ ดท้ายเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเชื่ อที่สุด”
ซึ่ งเป็ นเรื่ องเล่าตอนสุ ดท้ายในหนังสื อ และจบด้วยประโยคที่ว่า มาเยี่ยมฉั นบ้ างนะ รั บรองจะไม่
ขาดเรื่ องเล่ าสนุ ก ๆ แน่ นอน เอาละ วั น นี ้ข อลาก่ อน ขอให้ มี ค วามสุ ข สวั ส ดี กั น ทุ ก ท่ าน
ถ้าเปรี ยบเทียบนิ ทานโกหกกับเรื่ องเล่าในบริ บทตามวัฒนธรรมไทยแล้ว บ้านเราก็มีงานเขียนใน
ทานองคล้ายๆ กันอยู่ รู ้ จกั กันในชื่ อ ศาลาโกหก ของ ป. อินทรปาลิ ต เป็ นเรื่ องขาขันเบาสมอง
ขนาดสั้น ไม่เน้นรายละเอี ยดมากนัก แต่มุ่งนาเสนอแง่มุมของการประชดประชันและสะท้อน
สังคม หัวข้อที่ ปรากฏให้เห็ นในหนังสื อชุ ดศาลาโกหกของไทย ได้แก่ การผจญภัยต่างแดนและ
ต่างดาว ไสยศาสตร์ ล้ ี ลบั โจรผูร้ ้ ายและเรื่ องเล่าอื่นๆ ที่สะท้อนเหตุการณ์ ในสังคมไทยช่ วงก่อน
ปี พ.ศ.2511 หรื อเกื อบห้าสิ บปี ที่ แล้ว ปั จจุ บนั พบว่ามี การใช้คาว่า ศาลาโกหกในฐานะสานวน
หมายถึงผูท้ ี่ปกปิ ดความจริ งไว้แต่นาเรื่ องโกหกมาเผยแพร่ เพื่อให้ผอู ้ ื่นหลงเชื่ อ มักจะใช้ในบริ บท
ที่เกี่ ยวข้องกับนักการเมื อง ซึ่ งประเทศทางตะวันตกอย่างเช่ น เยอรมนี ก็ใช้ในทานองเดี ยวกัน
คือเปรี ยบเทียบนักการเมืองที่มกั จะโกหกโดยเล่าเรื่ องเท็จให้ประชาชนฟั งว่าเป็ น บารอนนักโกหก
มึนช์เฮาเซ่น (Lügenbaron) นัน่ เอง
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แสตมป์ ที่ระลึกครบรอบวันเกิด 250 ปี ของมึนช์ เฮาเซ่ นขณะนั่งบนหลังม้ าถูกทีฟ่ ันขาดเป็ นสองท่ อน

http://www.briefmarken-bilder.de/brd-briefmarken-1970/freiherr-baron-muenchhausen-pferd
ในฐานะนักแปลและนักอ่ านคนหนึ่ ง ขอชื่ นชมในพระบารมี และพระกรุ ณาที่ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อวงการแปลวรรณกรรมของบ้านเรา เพราะการแปล
งานนั้นต้องมี ใจรั กไม่ย่อท้อ จึ งจะสาเร็ จเป็ นผลได้ เปรี ยบเหมื อนการนาอัญมณี อนั มี ค่ามาจาก
ดินแดนไกลโพ้นเลยทีเดียว
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