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ผศ.มานิตา ศรีสาคร
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

สักรวา หรือ สักวา เป็นการละเล่นทีน่ ยิ มเล่นทางน้ำ คือลงเรือไปเป็นคณะ อันประกอบด้วย
ผูแ้ ต่งบท นักร้องทัง้ ต้นบทและลูกคู่ มีโทน ทับ กรับ ฉิง่ พร้อมสำรับ เมือ่ ไปพบกันก็จะลอยเรือรวมเป็นกลุม่
แล้วเจ้าของวงก็จะคิดบทกลอนให้นกั ร้องในวงของตนร้องลำนำ เนือ้ เรือ่ งทีน่ ำมาผูกเป็นเชิงเกีย้ วพาราสีบา้ ง
นำมาจากวรรณคดี เช่น อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บ้าง หรืออาจตัง้ เรือ่ งขึน้ มาเล่นกัน เช่น
แทงหวย ทอดผ้าป่า ไล่จบั ฯลฯ แต่ละวงก็จะรับบทไปแต่ละคนต่าง ๆ กัน แล้วก็แต่งบทโต้ตอบกันไปตามเรือ่ งแล้วแต่ไหวพริบปฏิภาณของแต่ละคน เพลงทีใ่ ช้รอ้ งนัน้ เดิมใช้ “เพลงพระทอง” ซึง่ เป็นเพลง 3
ชัน้ มีทำนองช้า เพือ่ ผูแ้ ต่งบทจะได้คดิ กลอนได้ทนั ในแต่ละช่วง แต่ปจั จุบนั เปลีย่ นไปใช้เพลง 2 ชัน้ ซึง่ มีจังหวะเร็วปานกลาง ทันใจผู้ฟังและจะเลือกใส่เพลงให้เหมาะกับบรรยากาศของกลอนในตอนนั้น ๆ เช่น
บทไหว้ครูใช้เพลงเทวาประสิทธิ์ บทโกรธใช้เพลงเขมรเร็ว บทลาใช้เพลงพม่าเห่ หรือเต่ากินผักบุง้
ความสนุกของการเล่นสักวาอยูท่ ก่ี ารโต้ตอบกันได้ทนั ท่วงที โดยถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคำกลอนในระยะเวลาจำกัด เวลาวงอืน่ ร้องก็ตอ้ งคอยฟังและจดไว้ แล้วคิดตามไปว่าจะโต้ตอบอย่างไร พอวงอืน่ ร้องจบเจ้าของวงก็ตอ้ งบอกกลอนให้นกั ร้องของตนตัง้ ต้นร้องตอบ ต้องคิดให้ทนั คนร้อง เพราะถ้าแต่งแบบขอไปทีบทกลอนทีอ่ อกมาก็จะฟังขัดเขินไม่ไพเราะ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ทรงเล่าเรือ่ งการเล่นสักวาไว้ในเรือ่ ง “สนุกน้ำ” ในหนังสือพิมพ์ประมวญวันประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2486 ว่า สักวาทีส่ นุกคือสักวาทีไ่ ม่ได้นดั แนะกันมาก่อน และต้องใช้ความสามารถทัง้ ความคิดและความเร็วในการบอกสักวากันสด ๆ
…สักรวาจำเป็นต้องเล่นกลอนสดแท้ ๆ ถึงบทใครต้องขึน้ ต้นร้องทันที ถ้าชักช้าอยูแ่ ม้เพียง 2-3 นาที ก็ถกู
วงอื่นแย่งร้องไปเสียก่อน ประเพณีมีอยู่ว่าถ้าวงไหนถูกล้อหรือว่ากล่าวเจ็บแสบไซร้ เมื่อวงที่ร้องนั้นหยุด
ลงแล้ว วงอื่น ๆ ต้องให้โอกาสวงที่ถูกว่านั้นร้องก่อน แต่ถ้าไม่รีบขึ้นต้นร้องก็ถูกแย่ง เพราะฉะนั้นผู้ถูกว่า
จึงต้องขึ้นต้นเร็วที่สุด บางทีคำล้อหรือคำว่าเจ็บแสบนั้นออกมาในวรรคสุดท้ายแห่งสักรวา เพราะฉะนั้นที่
จะว่าแก้จึงไม่มีเวลาตรึกตรองเลย ความสนุกแก่ผู้เล่นแลผู้ฟังอยู่ที่การโต้ตอบกันอย่างว่องไวนั้นเอง
การบอกสักวาเช่นทีว่ า่ นี้ พอแต่งได้วรรคเดียวก็ตอ้ งบอกให้รอ้ งทันที อีก 7 วรรคต้องแต่งให้ทนั ร้อง ถ้าไม่ทันก็อาย 1

สักวาจะเริม่ เล่นมาเมือ่ ใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน มีแต่ผสู้ นั นิษฐานว่ามีมาแต่ครัง้ กรุงเก่าคือสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่จะระบุวา่ ในช่วงรัชกาลใดนัน้ ยังไม่อาจบอกได้แน่ แต่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 –2031) ได้ปรากฏข้อห้ามมิให้ “ร้องเรือ” และ “ร้องเพลงเรือ” ในกฎมณเฑียรบาลตอนที่ 15 2 และตอนที่ 20 3 ซึง่ เอนก นาวิกมูล ให้ความเห็นไว้วา่
...ดูจะเป็นลักษณะเพลงสักวามากกว่าเพราะปกติเพลงเรือชาวบ้านใช้เพียงกรับ ฉิง่ เท่านัน้ ส่วนสักวาต้องประกอบด้วย โทน ทับ กรับ ฉิง่ พร้อม หรือไม่ถา้ อย่างนัน้ ก็เป็นการห้ามปรามอย่างกว้าง ๆ ไม่ให้พวกดนตรีเข้าไปทำการไม่ควรอยู่ข้างพระราชวัง 4

ถ้าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นจริง สักวาก็เป็นการละเล่นเก่าแก่มาเกือบห้าร้อยปี แต่ความเป็นมาของสักวาทีป่ รากฏหลักฐานชัดเจน คือ บทพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึง่ ทรงอธิบายการเล่นสักวาไว้ดงั นี้

 
ดอกสร้อยสักวาเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของผู้ดีมาแต่ครั้งกรุงเก่า เดือน 11 เดือน 12 เวลาฤดูน้ำมาก เป็นเทศกาลทอดกฐินทอดผ้าป่าและเที่ยวทุ่ง ผู้มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่เจ้านายลงมา มักพาบริวารซึ่งเป็นนักร้องทั้งต้นบทและลูกคู่ มีโทน ทับ กรับ ฉิง่ พร้อมสำรับลง เรือไปเทีย่ ว บางลำเป็นนักร้องผูช้ าย บางลำเป็นนักร้อง
ผูห้ ญิง เมือ่ ไปพบประชุมกันเป็นการสโมสรในท้องทุง่ เจ้าของบทก็คดิ บทให้นกั ร้องวงของตนร้องลำนำผูกกลอนเป็นทางสังวาสบ้าง เป็นทางเรือ่ งบ้าง ลำอืน่ ก็รอ้ งลำนำโต้ตอบกันไปมา เป็นอย่างมหรสพ สำหรับ
การราตรีสโมสรของไทยมีมาแต่โบราณดังนี้ 5

เมือ่ สิน้ กรุงศรีอยุธยาแล้ว พระเจ้าตากสินได้ทรงย้ายราชธานีมาตัง้ ณ กรุงธนบุรใี นระหว่าง พ.ศ.
2310 - 2325 ในช่วงระยะเวลา 15 ปี นัน้ เป็นระยะแห่งการศึกสงคราม ประชาชนคงไม่แก่ใจจะลอยเรือเล่นสักวา จึงมิได้ปรากฏหลักฐานในเรือ่ งการเล่นสักวาเลย จน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึน้ เถลิงถวัลยราชสมบัตแิ ละโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครใหม่ คือ กรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
มีการขุดคูคลองใช้สญ
ั จรและเป็นทีป่ ระชุมเล่นการละเล่นคือคลองมหานาค ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รชั กาลที่ 1 “…คลองมหานาค เป็นทีส่ ำหรับประชาชนชาวพระนครจะได้ลงเรือไปประชุมเล่นเพลงยาวและสักวาในเทศกาลฤดูนำ้ เหมือนอย่างครัง้ กรุงศรีอยุธยา” 6 สักวาจึงเริม่ เฟือ่ งฟูเป็นทีน่ ยิ มเล่นกันในหมูผ่ มู้ บี รรดาศักดิ์ เจ้านาย ข้าราชการผูใ้ หญ่มาแต่ครัง้ นัน้
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัตนราชกวีไทย เป็นยุคทีว่ งวรรณกรรมไทยเจริญรุง่ เรืองอย่างยิง่ ความนิยมในการเล่นสักวาคงมีมาก สังเกตจากการสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง
ซึง่ ใช้เป็นสถานทีส่ ำหรับการละเล่นหลายชนิด อาทิ แข่งเรือ ไล่เรือ รวมทัง้ สักวา โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจะประทับ ณ พระตำหนักเก๋ง เพือ่ “ทอดพระเนตรละครบ้าง มโหรีบา้ ง สักวาดอกสร้อยบ้าง เสียงร้องและเสียงขับ ไพเราะเป็นทีเ่ พลิดเพลินบันเทิงพระราชหฤทัยเนือ่ ง ๆ “ 7
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั สักวาก็ยงั คงเป็นทีน่ ยิ มเล่นกันอยู่ สังเกตได้จากกวีทม่ี ชี อ่ื เสียงในรัชกาลนีบ้ างท่านมีขอ่ื เสียงในทางบอกสักวา เช่น คุณพุม่ ธิดาพระยาราชมนตรี (ภู)่ ได้รบั สมญาว่า “บุษบาท่าเรือจ้าง” เพราะมีชอ่ื เสียงทางแต่งกลอนสดและบอกสักวาได้คล่องแคล่วมาก และมีฝีปากคารมคมคายไม่เกรงผูใ้ ด คุณพุม่ มีชวี ติ ยืนยาวมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และได้มโี อกาสเล่นสักวาถวายหน้าพระทีน่ ง่ั เนือ่ งในโอกาสต่าง ๆ หลายครัง้
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สักวาซบเซาลงไปมากเนือ่ งจากการเล่นปีพ่ าทย์ได้เข้ามาแทนที่ เพราะมีพระบรมราชานุญาตให้เล่นละครผูห้ ญิงได้ไม่หา้ มดังแต่กอ่ น ผูม้ บี รรดาศักดิจ์ งึ หันมาเล่นปีพ่ าทย์และละครกัน 8
การเล่นสักวาได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หรือพระปิยมหาราชของประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงรือ้ ฟืน้ การเล่นนีข้ น้ึ มาใหม่ประกอบกับผูส้ นั ทัดในการบอกสักวาเหลืออยูใ่ นรัชกาลนีห้ ลายคน โดยแบ่งได้เป็น 2 ยุค ยุคแรกเมือ่ ปีวอก จัตวาศก พ.ศ. 2415 เวลานัน้ เสวยราชสมบัตไิ ด้ 4 ปี มีการเล่นสักวาหน้าพระทีน่ ง่ั ถวายหลายครัง้ มีทง้ั วงผูช้ ายและวงผูห้ ญิง วงผูช้ ายได้แก่ วงทูลกระหม่อม คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์ พระราชอนุชา วงอาลักษณ์ของ
กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ วงหม่อมเจ้าเจริญในกรมขุนราชสีหวิกรม วงตำรวจ คือเจ้ากรมปลัดกรมนายตำรวจ และวงพระองค์เจ้าหรือวงท่าพระ คือ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ ส่วนผูห้ ญิงมี 4 วง คือ วงหลวง
วงสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร วงพระมหาสงคราม และวงหม่อมเจ้าแบน ส่วนวงช่างเขียนของกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นวงผูห้ ญิง เพราะ-


กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิดูแลกรมช่างเขียนผู้หญิง ต่อมาในปีหลัง ๆ วงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักร
พรรดิพงษ์เลิกไป มีเพิม่ ขึน้ 2 วง คือวงนายทหารหน้ามีหลวงสิทธิศรสงคราม ข้าหลวงเดิมเป็นนายวง และวงของหลวงพิไชยเสนา ยุคนีเ้ ล่นสักวากันอยู่ 6 – 7 ปี ก็เงียบไป
ในยุคหลังได้เริม่ เล่นสักวากันใหม่ในงานมหรสพสมโภชพระราชลัญจกร ในโอกาสงานฉลองราชสมบัตคิ รบหมืน่ วัน เมือ่ ปีมะแม คือ พ.ศ.2438 ด้วยมีพระราชดำริจะมีมหรสพแสดงอย่างดัง้ เดิมโดยเฉพาะการเล่นสักวาซึง่ ทิง้ ช่วงจากยุคแรกถึง 20 ปี จึงมีผยู้ นิ ดีเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้มโี อกาสเห็นการละเล่นอย่างนี้
อีกครัง้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้า ฯ ให้เล่นสักวาในสวนศิวาลัย เมือ่ วันที่ 29
มีนาคม 2439 สักวาครัง้ นีซ้ กั ซ้อมมาเล่นได้แค่ 5 วง เป็นวงผูช้ าย 3 วง คือ วงตำรวจ วงทหารมหาดเล็ก
และวงมหาดเล็ก วงผูห้ ญิงมี 2 วง คือ วงเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์ววิ ฒ
ั น์ และวงท่านผูห้ ญิงเปลีย่ นภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงษ์
สักวาทีท่ อ้ งพรหมาสตร์ซง่ึ ต้นฉบับเดิมเขียนว่าท้องพรหมมาศ 9 นัน้ เป็นสักวาทีเ่ ล่นในยุคแรก คือ
เมือ่ ปีวอก พ.ศ. 2415 ในคราวทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประพาสเมืองลพบุรี ซึง่ ตามพงศาวดารกล่าวไว้วา่ พระองค์โปรดทีจ่ ะเสด็จมาลพบุรแี ละประทับพักผ่อนพระอิรยิ าบถอยูห่ ลายครัง้
ทะเลพรหมาสตร์หรือท้องพรหมาสตร์ในปัจจุบนั คือบริเวณรอบ ๆ เกาะวัดมณีชลขัณฑ์ ซึง่ เป็นที-่
ลุม่ ในสมัยก่อนนัน้ คงมีนำ้ อยูใ่ นระดับสูงไม่ตน้ื เขินเช่นปัจจุบนั มีตำนานเล่าว่าเหตุทม่ี ชี อ่ื นีเ้ พราะพระรามแผลงศรชือ่ “ศรพรหมมาศ” มาตกทีบ่ ริเวณทุง่ ดังกล่าว จึงนำชือ่ ศรพระรามมาตัง้ เป็นชือ่ ทุง่ ต่อมาได้กลายเป็นชือ่ ตำบล 10
สักวาทีม่ ตี น้ ฉบับครบสมบูรณ์คอื สักวาทีเ่ ล่นในคืนวันเสาร์ ขึน้ เก้าค่ำ เดือนสิบสอง ปีวอก จัตวาศก 1234 ตรงกับ พ.ศ. 2415 และคืนถัดมาคือคืนวันอาทิตย์ ขึน้ สิบค่ำ ส่วนสักวาทีเ่ ล่นในคืนวันศุกร์ ขึน้ แปดค่ำนั้นเป็นสักวาเล่นซ่อนหาซึ่งมีบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่หลายบท แต่นา่ เสียดายทีต่ น้ ฉบับไม่สมบูรณ์


สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานคำอธิบายไว้วา่ ในครัง้ นัน้ มีผู้บอกสักวาทัง้ ชายและหญิง รวม 8 วง คือ 11
1. วงหลวง เป็นวงผู้หญิง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บ้าง
และมีคณ
ุ มอญ คุณนุดบอกบ้าง แต่สงั เกตจากคำกลอนแล้วทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสำนวนของคุณพุม่
2. วงสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร เป็นวงผูห้ ญิง ทรงคาดว่าถ้าคุณพุม่ บอกวงหลวง
ผูบ้ อกสักวาวงนีน้ า่ จะเป็นคุณนุด
3. วงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์ ผูบ้ อกสักวาคือกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
4. วงกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ ในบทจดว่าวงช่างเขียน ทรงเข้าใจว่าน่าจะเป็นวงผูห้ ญิงอีกวงหนึง่ เพราะกรมขุนเจริญผล ฯ เป็นกรมช่างเขียนผูห้ ญิง แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผูบ้ อกบทสักวา
5. วงพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ เป็นวงผูช้ าย ผูบ้ อกคือจ่าโคม
6. วงหม่อมเจ้าเจริญ ในกรมขุนราชสีหวิกรม เป็นวงผูช้ ายแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผูบ้ อกสักวา
7. วงตำรวจ เป็น วงผูช้ ายล้วน ผูบ้ อกคือพระมหามนตรี (หรุน่ )
8. วงพระมหาสงคราม คือ พระยาอาหารบริรกั ษ์ (ทิน) เป็นวงผูห้ ญิง ผูบ้ อกคือหม่อมเจ้าแบน
สักวาที่เล่นคืนนั้นเป็นการเล่นซ่อนหา โดยเริ่มจากคุณพุ่มอ้างรับสั่งในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่า “…พระนิพนธ์ตน้ รับสัง่ ให้ตง้ั บท จัดจำแนกแจกจดตามยศถา ออกพระโอษฐ์โปรดคิดเรือ่ งปิดตา อยูโ่ ยงท่านจะบัญชาให้ใครเอย”
วงทูลกระหม่อม คือ วงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์ ก็บอกบทรับรับสัง่ ว่าจะเป็นผูอ้ ยูโ่ ยงก่อนให้วงอืน่ ๆ หาทีซ่ อ่ น โดยเริม่ จากวงตำรวจซึง่ หาทีซ่ อ่ นได้เหมาะมากคือ ซ่อนทีท่ ป่ี ระทับ ดังบทสักวา
“สักวาพากันซ่อนทีล่ อ้ มวง
รักษาองค์ธบิ ดินทร์ปน่ิ นาถา
ปืนกระสุนมัดหวายไม้ขว้างกา
เครือ่ งศาสตราหอกกระบีม่ ที กุ คน
แล้วตีฆอ้ งห้ามมิให้ใครเข้าออก
สัญญาบอกกระแตฆ้องก้องกาหล
ใครขืนตัดหน้าฉานผ่านตำบล
โทษไม่พน้ กฎหมายถึงตายเอย”
ส่วนวงพระมหาสงครามนัน้ มุง่ ซ่อนในหนองน้ำวานให้จระเข้คมุ้ ครอง เช่นเดียวกับวงพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ ซึ่งเลือกซ่อนในน้ำใต้กอสวะ สำหรับวงหลวงนั้นหนีไปแอบในห้องสรงบนเรือพระที่นั่ง
นอกจากได้ทซ่ี อ่ นทีด่ แี ล้ว คุณพุม่ ยังบอกสักวาเย้าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพนั ธุวงษ์วรเดช หรือทูลกระหม่อมน้อยพระราชอนุชาซึง่ อยูใ่ นวงทูลกระหม่อมว่า “เห็นทูลกระหม่อมพระองค์นอ้ ยเคยต่อยเคาะ ก็นง่ิ เหนาะเสียไม่ตอบประกอบเรือ่ ง เห็นจะไม่จบั ตัวด้วยกลัวเคือง เชิญบาทเบือ้ งขึน้ นัง่ ตักกวักเรียกเอย”
วงทูลกระหม่อมก็บอกสักวาโต้กลับมาแต่ยังไม่จับวงหลวง กลับมุ่งไปจับวงมหาสงครามที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำ
เดือดร้อนต้องให้ชาละวันขวางไว้แล้ววิง่ หนีขน้ึ บกรอดไปได้
ส่วนวงช่างเขียนพายเรือไปจอดเทียบวงตำรวจคืออยูใ่ นเขตทีป่ ระทับ แถมยังสัง่ ให้คอยตรวจตราดูแลให้อกี ชัน้ หนึง่ ดังคำกลอนทีว่ า่ “…..จงระวังให้อยูเ่ ย็นเป็นผูต้ รวจ สัง่ ตำรวจทีล่ อ้ มวงพระทรงศักดิ์ แม้นใครไล่จบั มาอย่าเกรงพักตร์ อย่าทายทักจับส่งจางวางเอย” เช่นเดียวกับวงหม่อมเจ้าเจริญทีล่ ดั เลีย้ วมาอาศัยพระบารมีซอ่ นอยูห่ ลังเรือพระทีน่ ง่ั
วงทูลกระหม่อมมุง่ จะจับแต่วงพระมหาสงครามให้ได้ แต่วงพระมหาสงครามก็หนีรอดขึน้ บกไปซ่อนในชัยภูมทิ ค่ี นุ้ เคยคือในครัว “กระโดดโดนโจนลงโอ่งน้ำปลา ให้แสบหูแสบตาพากันหนี แล้ววิง่ วงลงในถังขังวารี ใครจับพีพ่ จ่ี ะดำน้ำเอย”



วงช่างเขียนได้ฟงั สักวาของวงพระมหาสงครามก็เย้าแหย่วา่ ฟังเหมือนกลอนแห้ง แล้วก็รบี ว่าอีกหนึง่ บทเป็นเชิงขอโทษว่าเย้าเล่น คือ “อันวิสยั สักวารักษาชือ่ ท่านอย่าถือเคยเล่นกันกระนัน้ แหละ” ทำให้วงตำรวจต้องประท้วงว่าขณะนีว้ งทูลกระหม่อมกำลังไล่จบั วงพระมหาสงครามอยู่ วงช่างเขียน “ไม่ควรร้องสองบทประชดประชัน”
เดือดร้อนถึงวงหลวงคือคุณพุม่ ต้องว่าสักวาไกล่เกลีย่ ชวนให้เล่นต่อไป วงทูลกระหม่อมได้ทจี งึ
“ตรงเข้าจับคุณสงครามยามกันดาร ถึงเพือ่ นบ้านก็ไม่ละแล้วคะเอย” วงพระมหาสงครามนัน้ ความโกรธวงช่างเขียนที่ “ทำไว้ตวั เป็นตาครูรเู้ สียหมด ร้องสองบทคล้ายกับบอจนคอแห้ง” ก็เลย “ยอมให้จบั ไม่ดน้ิ เพราะสิน้ แรง ไม่กล่าวแกล้งยอมอยูโ่ ยงไม่โกงเอย”
วงทูลกระหม่อมจึงได้เป็นฝ่ายไปซ่อนบ้าง แต่หาทีท่ ถ่ี กู ใจไม่ได้ “จึงหมอบเฝ้าอยูอ่ ย่างนีด้ สี บาย
ท่านคุณยายคงช่วยกันสรรพภัย”
คุณยายทีก่ ล่าวถึงก็คอื คุณพุม่ นัน่ เอง ซึง่ วงพระมหาสงครามก็มาดหมายจะเข้าจับแต่คณ
ุ พุม่ นัน้ ใช้ปฏิภาณแก้ไขได้คอื “พอทูลกระหม่อมอ้อมมาแอบนึกแปลบใจ ก็ฉวยได้บน้ั พระองค์สง่ ไปแทน” ทำให้วงพระมหาสงครามสมารถจับวงทูลกระหม่อมได้โดย “เข้าจับบาททูลกระหม่อมจอมสากล อาญาล้นเกล้าแล้วคราวนี้ ด้วยคุณพุม่ จับสันบัน้ พระองค์ ให้ตอ้ งจับไว้ตามตรงอย่าทรงหนี จงโปรดด้วยช่วยอยูโ่ ยงเสียสักที กระหม่อมนีจ้ บั ได้ถวายโยงเอย”
วงทูลกระหม่อมก็โต้กลอนแก้วา่
“สักวาฟังไม่ชดั ถนัดแน่
ฉันหมอบแต้อยูท่ น่ี ป่ี ระสีประสา
มิได้ไปใกล้เคียงเรียงพักตรา
เหตุไรมาจับส่งพระสงคราม
ได้ยนิ เสียงมาสำออยทำอ้อยอิง่
เฝ้าวอนวิงยำเยงทีเกรงขาม
เตะปากปับเลือดนองลงสองชาม
หนีสงครามวิง่ ตะโพงมาโยงเอย“
แล้วก็ถงึ เวลาทีก่ ารเล่นสักวาจะต้องยุตลิ ง วงสักวาต่างก็บอกสักวาลาจากวงละหนึง่ บท เริม่ จากวงคุณพุม่


“สักวาฟ้าขาวดาวจระเข้
ดารากรร่อนเร่ทบั เหหาง
นภางค์ฟน้ื ชืน่ ฉ่ำด้วยน้ำค้าง
จะสว่างเสียแล้วหนอต้องขอลา
ทูลลาบาทบทเรศวิเศษโฉม
ถึงจากไปใจคงโทมนัสหา
ด้วยรักใคร่ในพระเดชเจตนา
ขอเป็นข้าเคียงพระบาททุกชาติเอย”
วงทีบ่ อกสักวาลาจากได้ซาบซึง้ ในคืนนัน้ คือวงทูลกระหม่อม มีเนือ้ ความว่า
“สักวาดาวก็เคลือ่ นดวงเดือนดับ มัวพยับมืดคลุม้ ชอุม่ ฝน
ดุเหว่าส่งเสียงก้องร้องระคน
สุดจะทนหนาวในใจรัญจวน
นิจจาเอ๋ยเคยชืน่ ทุกคืนค่ำ
จะต้องจำแรมโรยยิง่ โหยหวน
เสียดายกลอนสักรวาเวลาจวน
ขอลานวลมิง่ สมรไปก่อนเอย”
คืนถัดมาคือวันขึน้ สิบค่ำ เดือนสิบสอง เป็นคืนทีส่ นุกมากเพราะเป็นการเล่นสักวาทอดผ้าป่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงร่วมเล่นสักวาด้วยหลายบท เริม่ ต้นด้วยวงคุณพุม่ แจกตัวก่อน
ดังนี้
“สักวาอภิวาทบาทบงกช
จะจับบทบอกผ้าป่าวิตถาร
หม่อมตัวขรัวส้มเป็นสมภาร
เราคิดอ่านแห่กระจาดเหมือนราษฎร
กรมช่างตัง้ ให้วา่ ทีท่ ายก
หาตลกมาฉลองร้องครึง่ ท่อน
คุณมหาหน้าฉลาดพิณพาทย์มอญ
คนละครองค์ประเสริฐเป็นเถิดเอย
(ตำรวจคอนเรือโคมแห่โหมเอย)”
จากนัน้ วงต่าง ๆ ก็เริม่ บอกสักวาตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย คือ วงพระมหาสงคราม ทำหน้าที่จัดหาพิณพาทย์มอญ วงตำรวจทำหน้าทีร่ กั ษาความสงบ วงพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิจ์ ดั หาละคร วงช่างเขียนซึง่ เป็นวงผูห้ ญิงจัดแห่กระจาด โดยมีวงหม่อมเจ้าจำเริญจัดหาของร่วมทำบุญด้วย ส่วนวงหลวงทีม่ ีคุณมอญเป็นผูบ้ อกสักวานัน้ ก็นำส้มพวงมาใส่กระจาดทำบุญด้วย คุณพุม่ จึงได้ใช้สม้ สองพวงนีป้ าหลังคากุฏิ “เห็นส้มสองพวงมีนกึ ดีใจ ช่วยปาผึงตึงตังหลังกะฏิ ดูเอาซิเทีย่ งคืนหาตืน่ ไม่ สูบบุหรีป่ าตีเข้าขีเ้ ซาไป
ฉวยได้ไข่ของชอบลอบปาเอย”
วงพระมหาสงครามเริม่ บรรเลงเพลงพิณพาทย์ได้อย่างไพเราะ มีทง้ั เสียงปีเ่ สียงระนาดลาดตะโพน
“ปีอ่ อดอ๊อดออระต๋อยเสียงอ้อยอิง่ ระนาดหริง่ รัวปร๋อฉิง่ ล่อฉับ “ ส่วนละครทีว่ งพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์หามาก็เล่นเรือ่ งขุนช้างขุนแผนคงเป็นตอนสร้อยฟ้าศรีมาลา เพราะตัวละครทีบ่ รรยายมีดงั นี้
“สักวาละครลือชือ่ มาเล่น
หนูแย้มเป็นจมืน่ ไวยใจแกล้วกล้า
หนูอนิ เป็นนารีศรีมาลา
หนูหงษ์เป็นสร้อยฟ้าลาวหน้านวล
หนูโหมดเป็นขุนแผนแสนฉลาด
กับหนูตาดวันทองประคองสงวน
แห่ผา้ ป่างดงามตามขบวน
เป็นการส่วนกุศลเพิม่ ผลเอย”
วงทูลกระหม่อมที่รับเล่นเป็นสมภารนั้นไม่ยอมรับผ้าป่าเพราะ “แลเห็นส้มพวงใหญ่ใจฮึดฮัด
เบือนสบัดหน้ากลับไม่รบั เอย”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระราชนิพนธ์สกั วาเพือ่ จัดหาของถวายท่านสมภารใหม่ให้ถกู ใจ คือ “บุหรีฝ่ รัง่ ทัง้ กัญชายาแดงด้วย อาเพีย่ นรวยวันนีด้ หี นักหนา จะได้ปาตีกนั กับท่านดา กับทัง้ ม้าโหว่ดว้ ยช่วยสูบเอย”


ท่านดานัน้ ทรงหมายถึงกรมพระนเรศวร์วรฤทธิ์ ม้าโหว่นน้ั คือกรมหมืน่ ภูธเรศธำรงศักดิ์ ชะรอยของถวายครัง้ นีจ้ ะถูกใจเถรส้มมากจึงชักผ้าป่าทีม่ าถวาย แล้วแจกจ่ายฝิน่ กัญชาให้ทา่ นดากับท่านวี แบ่งกันสูบ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงบอกสักวาอีก 1 บท บรรยายภาพท่านดากับท่านวีหรือม้าโหว่ชวนกันสูบบุหรีแ่ ละกัญชาจนหาวนอนเคลิม้ หลับไป
วงทูลกระหม่อมซึ่งรับบทเถรส้มนั้นสำนึกถึงความผิดที่ทำลงไป “จึงหยิบฝิ่นกัญชาปาลงน้ำ
ให้สน้ิ ดำของชัว่ มัวหมองศรี แล้วตรึกตรองข้อความตามคดี ยายคนนีจ้ ะแกล้งฆ่าขรัวตาเอย” แต่ไม่สำเร็จเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์สกั วาบทใหม่วา่ ทัง้ ท่านดากับม้าโหว่นน้ั
“ช่วยกันรัง้ ไว้แน่นจนแขนเพลีย จับนัวเนียนัง่ แอกกระแทกลง” เพราะฉะนัน้ “อับฝิน่ คงอยูก่ บั ทีด่ บิ ดีเอย”
วงตำรวจเมือ่ ขึน้ ไปถึงกุฏจิ งึ ได้พบเถรส้มพร้อมของกลางคาหนังคาเขา คือ “พอเปิดขึน้ เห็นฝิน่ สิน้ ทัง้ อับ ตรงเข้าจับอาเพีย่ นได้หนักหนา จึงถามเถรส้มพลันไม่ทนั ช้า จะเร่งว่าตามจริงอย่านิง่ เอย”
วงทูลกระหม่อมซึง่ รับบทเถรส้มสมภารวัดก็ตอ้ งแก้คดีไปดังนี้
“สักวาแจ้งความไปตามสัตย์
แต่อยูว่ ดั เป็นสมภารนานหนักหนา
ยังไม่เคยสูบฝิน่ กินกัญชา
เพราะผ้าป่าเจ้ากรรมมาทำความ
วงวัดหงษ์เอากัญชาเข้ามาแฝง
มิได้แจ้งว่ามีของทีต่ อ้ งห้าม
รูปให้การหมดจดล้วนงดงาม
ดังนีต้ ามสัตย์จริงทุกสิง่ เอย”
แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กลับทรงพระราชนิพนธ์แย้ง โดยอ้างเรือ่ งเก่าเมือ่ ครัง้ เสด็จประพาสสิงคโปร์และอินโดนีเซียว่า
“สักวาพวกผ้าป่าสารภาพ
เรียนให้ทราบเรือ่ งตามเดิมความหลัง
ครัง้ เสด็จสิงคโปร์เล่าอยูเ่ ฝ้าวัง
ตัง้ กองคลัง่ สูบยาคว้าตะบึง
เมือ่ คราวไปเมืองกัลลักกะตา
ได้สบู ยาหลายหนมาจนถึง
ใช่จะสูบครัง้ ผ้าป่าอย่าคะนึง
ไม่เชือ่ จึงสอบถามเนือ้ ความเอย”
วงตำรวจจึงต้องสอบสวนทวนคดีให้สมภารส้มชีแ้ จง วงทูลกระหม่อมทีร่ บั บทสมภารส้ม ชีแ้ จงว่าสูบแต่เพียงบุหรี่ เรือ่ งสูบฝิน่ กินกัญชานัน้ ถูกใส่ความ เมือ่ ครัง้ เสด็จสิงคโปร์นน้ั ก็เป็นเพียงนำกล้องมาลองสูบกันโดยอ้างว่า “เมือ่ เสด็จสิงคโปร์นน้ั ได้ชวนกันสูบกล้องลองเล่นมัง่ ท่านใหญ่ขวาเล่าก็รอู้ ยูเ่ ฝ้าวัง จะจริงจังฉันใดแจ้งใจเอย” ‘ท่านใหญ่ขวา’ ทีอ่ า้ งถึงคือ พระยาพิไชยสงคราม (อ่ำ) เมือ่ ครัง้ ยังเป็นพระอินทรเทพ
วงตำรวจฟังคำให้การแล้วยังเห็นขัดกับของกลางคืออับฝิน่ ในมือ “จึงกราบทูลพระกรุณาสง่างาม เห็นลุกลามอึกกระทึกควรสึกเอย” พระองค์ทรงมีพระราชวินจิ ฉัยให้สกึ และลงโทษโดย “ให้ใส่แต่เสือ้ เหลืองเครือ่ งกาสา ส่งไปให้วงอาลักษณ์ซอ้ มสักวา พระสูบยาเป็นตัวอย่างข้างหน้าเอย” ซึง่ วงทูลกระหม่อมก็รสู้ กึ ยินดีในโทษทัณฑ์ครัง้ นีเ้ พราะ “มาอุดอูอ้ ยูใ่ นศีลหากินยาก แสนลำบากไม่มสี ขุ ติดกุกกัก รับเสือ้ เหลืองสวมใส่ด้วยใจรัก นัง่ ร้องสักวาดังรับสัง่ เอย”
จากนัน้ ก็ถงึ เวลาทีต่ อ้ งอำลากัน แต่ละวงก็บอกสักวาลาจากด้วยสำนวนทีไ่ พเราะ เริม่ จาก คุณพุม่ เช่นเคย ซึง่ น่าจะเป็นกวีทโ่ี ปรดปรานและได้สนองพระยุคลบาทด้านงานประพันธ์เ พราะสังเกตจากบททีว่ า่
“เคยหมอบใกล้ได้ฟงั รับสัง่ ตรัส สารพัดพระสุนทรแสนอ่อนหวาน ขอเป็นข้ากว่าจะถึงซึง่ นิพพาน ได้โปรดปรานมาแต่เล็กเด็กเด็กเอย” ส่วนวงตำรวจบอกลาโดยมีเนือ้ ความกล่าวถึงเมืองลพบุรไี ว้หลายวรรค คือ


“สักวามาร้องท้องพรหมาศ
บังคมบาทธิบดินทร์ปน่ิ าถา
แสนเสียดายเพือ่ นรักสักวา
จะคลาดคลาร้างกันไปวันนี้
ขอนารายณ์ฤทธิรงค์พระทรงศักดิ์
บำรุงรักษาเขตประเทศที่
เฉลิมภพเมืองลพบุรี
เชิญอวยศรีสวัสดิพงศ์ทกุ วงศ์เอย”
วงสักวาทุกวงต่างก็บอกสักวาลาจากกันและจบลงทีว่ งหม่อมเจ้าจำเริญ ดังนี้
“สักวาน้อมประนมบังคมบาท ทูลลาราชปรมินทร์ปน่ิ สยาม
เสียดายท้องพรหมาสง่างาม
ด้วยเป็นยามดึกด่วนจวนเวลา
เป็นจนใจไกลละอองต้องล่องน้ำ
ถวายลำตามตรงชือ่ หงษา
พอเป็นสุขเกษมเปรมปรา
ขอพระบารมีนน้ั กันภัยเอย”
สักวาทีท่ อ้ งพรหมาสตร์คราวนัน้ เป็นสักวาทีน่ า่ สนใจ เพราะนำการเล่นซ่อนหามาเล่นด้วยฝีปากทีม่ ถี อ้ ยคำคารมคมคาย ไม่ตอ้ งออกแรงวิง่ หาทีซ่ อ่ นกันจริง ๆ แต่กไ็ ด้รบั รสแห่งความตืน่ เต้นและสนุกไม่แพ้กนั ยิง่ คืนหลังนัน้ เป็นคืนพิเศษด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ร่วมเล่นสักวาด้วยโดยมิได้ถอื พระองค์ และยังทรงแสดงถึงความเป็นปฏิภาณกวีและน้ำพระทัยรักในการประพันธ์ อีกทัง้ ยังแสดงถึงความเป็นนักประชาธิปไตยในทางปฏิบตั ิ ให้สทิ ธิเสรีภาพแก่ทกุ คนเสมอกัน
ดังเช่นการเล่นสักวาทอดผ้าป่าในคืนหลัง เมือ่ สมมติวา่ จับความผิดของสมภารส้มได้กเ็ ปิดโอกาสให้ชแ้ี จง
แถลงไข และลงโทษเมือ่ สอบสวนได้วา่ กระทำผิดจริง
การนำสักวาทีท่ อ้ งพรหมาสตร์มาเขียนอีกในครัง้ นีม้ เี หตุ 2 ประการ คือ เนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพครบ 150 ปี และเพื่อให้ชาวลพบุรีได้เกิดความ
ภาคภูมใิ จว่า ครัง้ หนึง่ นัน้ “สมเด็จพระปิยมหาราช” ของเราชาวไทยได้เสด็จมาประทับ ณ เมืองลพบุรี
และได้ทรงร่วมเล่นสักวา ณ ท้องพรหมาสตร์
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