
สักรวา  หรือ สักวา  เป็นการละเล่นท่ีนิยมเล่นทางน้ำ  คือลงเรือไปเป็นคณะ อันประกอบด้วย
ผู้แต่งบท  นักร้องท้ังต้นบทและลูกคู่  มีโทน ทับ กรับ ฉ่ิง พร้อมสำรับ  เม่ือไปพบกันก็จะลอยเรือรวมเป็นกลุ่ม
แล้วเจ้าของวงก็จะคิดบทกลอนให้นักร้องในวงของตนร้องลำนำ  เน้ือเร่ืองท่ีนำมาผูกเป็นเชิงเก้ียวพาราสีบ้าง
นำมาจากวรรณคดี  เช่น  อิเหนา  ขุนช้างขุนแผน  พระอภัยมณี บ้าง  หรืออาจต้ังเร่ืองข้ึนมาเล่นกัน เช่น
แทงหวย  ทอดผ้าป่า  ไล่จับ  ฯลฯ  แต่ละวงก็จะรับบทไปแต่ละคนต่าง ๆ กัน  แล้วก็แต่งบทโต้ตอบกันไป-
ตามเร่ืองแล้วแต่ไหวพริบปฏิภาณของแต่ละคน  เพลงท่ีใช้ร้องน้ันเดิมใช้ “เพลงพระทอง”  ซ่ึงเป็นเพลง 3
ช้ัน  มีทำนองช้า  เพ่ือผู้แต่งบทจะได้คิดกลอนได้ทันในแต่ละช่วง  แต่ปัจจุบันเปล่ียนไปใช้เพลง 2 ช้ัน ซ่ึงมี-
จังหวะเร็วปานกลาง ทันใจผู้ฟังและจะเลือกใส่เพลงให้เหมาะกับบรรยากาศของกลอนในตอนนั้น ๆ เช่น
บทไหว้ครูใช้เพลงเทวาประสิทธ์ิ   บทโกรธใช้เพลงเขมรเร็ว  บทลาใช้เพลงพม่าเห่ หรือเต่ากินผักบุ้ง

ความสนุกของการเล่นสักวาอยู่ท่ีการโต้ตอบกันได้ทันท่วงที   โดยถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคำ-
กลอนในระยะเวลาจำกัด  เวลาวงอ่ืนร้องก็ต้องคอยฟังและจดไว้  แล้วคิดตามไปว่าจะโต้ตอบอย่างไร  พอวง-
อ่ืนร้องจบเจ้าของวงก็ต้องบอกกลอนให้นักร้องของตนต้ังต้นร้องตอบ   ต้องคิดให้ทันคนร้อง  เพราะถ้าแต่ง-
แบบขอไปทีบทกลอนท่ีออกมาก็จะฟังขัดเขินไม่ไพเราะ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ทรงเล่าเร่ืองการเล่นสักวาไว้ใน-
เร่ือง “สนุกน้ำ”  ในหนังสือพิมพ์ประมวญวันประจำวันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2486  ว่า สักวาท่ีสนุกคือสักวาท่ีไม่-
ได้นัดแนะกันมาก่อน    และต้องใช้ความสามารถท้ังความคิดและความเร็วในการบอกสักวากันสด  ๆ

สักวาจะเร่ิมเล่นมาเม่ือใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน  มีแต่ผู้สันนิษฐานว่ามีมาแต่คร้ังกรุงเก่าคือ-
สมัยกรุงศรีอยุธยา  แต่จะระบุว่าในช่วงรัชกาลใดน้ันยังไม่อาจบอกได้แน่  แต่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ-
บรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 –2031)   ได้ปรากฏข้อห้ามมิให้ “ร้องเรือ” และ “ร้องเพลงเรือ” ในกฎ-
มณเฑียรบาลตอนท่ี 15 2  และตอนท่ี  20 3  ซ่ึง เอนก  นาวิกมูล ให้ความเห็นไว้ว่า

ถ้าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นจริง  สักวาก็เป็นการละเล่นเก่าแก่มาเกือบห้าร้อยปี  แต่ความเป็นมา-
ของสักวาท่ีปรากฏหลักฐานชัดเจน คือ บทพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ซ่ึงทรงอธิบาย-
การเล่นสักวาไว้ดังน้ี

…สักรวาจำเป็นต้องเล่นกลอนสดแท้ ๆ ถึงบทใครต้องข้ึนต้นร้องทันที   ถ้าชักช้าอยู่แม้เพียง    2-3 นาที  ก็ถูก
วงอื่นแย่งร้องไปเสียก่อน ประเพณีมีอยู่ว่าถ้าวงไหนถูกล้อหรือว่ากล่าวเจ็บแสบไซร้  เมื่อวงที่ร้องนั้นหยุด
ลงแล้ว วงอื่น ๆ ต้องให้โอกาสวงที่ถูกว่านั้นร้องก่อน  แต่ถ้าไม่รีบขึ้นต้นร้องก็ถูกแย่ง  เพราะฉะนั้นผู้ถูกว่า
จึงต้องขึ้นต้นเร็วที่สุด  บางทีคำล้อหรือคำว่าเจ็บแสบนั้นออกมาในวรรคสุดท้ายแห่งสักรวา เพราะฉะนั้นที่
จะว่าแก้จึงไม่มีเวลาตรึกตรองเลย     ความสนุกแก่ผู้เล่นแลผู้ฟังอยู่ที่การโต้ตอบกันอย่างว่องไวนั้นเอง
การบอกสักวาเช่นท่ีว่าน้ี   พอแต่งได้วรรคเดียวก็ต้องบอกให้ร้องทันที  อีก 7  วรรคต้องแต่งให้ทันร้อง  ถ้าไม่-
ทันก็อาย  1

...ดูจะเป็นลักษณะเพลงสักวามากกว่าเพราะปกติเพลงเรือชาวบ้านใช้เพียงกรับ ฉ่ิง เท่าน้ัน   ส่วนสักวาต้อง-
ประกอบด้วย  โทน  ทับ  กรับ  ฉ่ิง พร้อม   หรือไม่ถ้าอย่างน้ันก็เป็นการห้ามปรามอย่างกว้าง ๆ  ไม่ให้พวก-
ดนตรีเข้าไปทำการไม่ควรอยู่ข้างพระราชวัง  4
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สถาบันราชภัฏเทพสตรี



เม่ือส้ินกรุงศรีอยุธยาแล้ว  พระเจ้าตากสินได้ทรงย้ายราชธานีมาต้ัง ณ กรุงธนบุรีในระหว่าง พ.ศ.
2310 - 2325  ในช่วงระยะเวลา 15 ปี น้ันเป็นระยะแห่งการศึกสงคราม  ประชาชนคงไม่แก่ใจจะลอยเรือเล่น-
สักวา  จึงมิได้ปรากฏหลักฐานในเร่ืองการเล่นสักวาเลย  จน พ.ศ. 2325  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-
จุฬาโลกเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครใหม่ คือ กรุงเทพมหานครเป็นราชธานี
มีการขุดคูคลองใช้สัญจรและเป็นท่ีประชุมเล่นการละเล่นคือคลองมหานาค  ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร-
กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1  “…คลองมหานาค เป็นท่ีสำหรับประชาชนชาวพระนครจะได้ลงเรือไปประชุม-
เล่นเพลงยาวและสักวาในเทศกาลฤดูน้ำ เหมือนอย่างคร้ังกรุงศรีอยุธยา” 6   สักวาจึงเร่ิมเฟ่ืองฟูเป็นท่ีนิยม-
เล่นกันในหมู่ผู้มีบรรดาศักด์ิ  เจ้านาย ข้าราชการผู้ใหญ่มาแต่คร้ังน้ัน

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัตนราชกวีไทย  เป็นยุคท่ีวงวรรณกรรมไทย-
เจริญรุ่งเรืองอย่างย่ิง  ความนิยมในการเล่นสักวาคงมีมาก  สังเกตจากการสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง
ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีสำหรับการละเล่นหลายชนิด อาทิ แข่งเรือ  ไล่เรือ  รวมท้ังสักวา  โดยพระบาทสมเด็จพระ-
พุทธเลิศหล้านภาลัยจะประทับ ณ พระตำหนักเก๋ง เพ่ือ  “ทอดพระเนตรละครบ้าง  มโหรีบ้าง  สักวาดอก-
สร้อยบ้าง  เสียงร้องและเสียงขับ   ไพเราะเป็นท่ีเพลิดเพลินบันเทิงพระราชหฤทัยเน่ือง ๆ  “ 7

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว   สักวาก็ยังคงเป็นท่ีนิยมเล่นกันอยู่ สังเกตได้จาก-
กวีท่ีมีช่ือเสียงในรัชกาลน้ีบางท่านมีข่ือเสียงในทางบอกสักวา เช่น คุณพุ่ม   ธิดาพระยาราชมนตรี (ภู่)  ได้รับ-
สมญาว่า “บุษบาท่าเรือจ้าง”   เพราะมีช่ือเสียงทางแต่งกลอนสดและบอกสักวาได้คล่องแคล่วมาก  และมี-
ฝีปากคารมคมคายไม่เกรงผู้ใด   คุณพุ่มมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า-
อยู่หัว   และได้มีโอกาสเล่นสักวาถวายหน้าพระท่ีน่ังเน่ืองในโอกาสต่าง  ๆ   หลายคร้ัง

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สักวาซบเซาลงไปมากเน่ืองจากการเล่นป่ีพาทย์-
ได้เข้ามาแทนท่ี  เพราะมีพระบรมราชานุญาตให้เล่นละครผู้หญิงได้ไม่ห้ามดังแต่ก่อน  ผู้มีบรรดาศักด์ิจึงหัน-
มาเล่นป่ีพาทย์และละครกัน  8

การเล่นสักวาได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หรือพระปิยมหาราชของประชาชนชาวไทย  พระองค์ทรงร้ือฟ้ืนการเล่นน้ีข้ึนมาใหม่ประกอบกับผู้สันทัดในการ-
บอกสักวาเหลืออยู่ในรัชกาลน้ีหลายคน  โดยแบ่งได้เป็น 2 ยุค   ยุคแรกเม่ือปีวอก จัตวาศก พ.ศ. 2415  เวลา-
น้ันเสวยราชสมบัติได้ 4 ปี  มีการเล่นสักวาหน้าพระท่ีน่ังถวายหลายคร้ัง    มีท้ังวงผู้ชายและวงผู้หญิง  วง-
ผู้ชายได้แก่  วงทูลกระหม่อม คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์    พระราชอนุชา  วงอาลักษณ์ของ
กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ  วงหม่อมเจ้าเจริญในกรมขุนราชสีหวิกรม  วงตำรวจ คือเจ้ากรมปลัดกรม-
นายตำรวจ  และวงพระองค์เจ้าหรือวงท่าพระ คือ พระองค์เจ้าประเสริฐศักด์ิ  ส่วนผู้หญิงมี 4 วง คือ      วงหลวง
วงสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร  วงพระมหาสงคราม  และวงหม่อมเจ้าแบน  ส่วนวงช่างเขียน-
ของกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นวงผู้หญิง เพราะ-

ดอกสร้อยสักวาเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของผู้ดีมาแต่ครั้งกรุงเก่า เดือน 11  เดือน 12  เวลาฤดูน้ำมาก เป็น-
เทศกาลทอดกฐินทอดผ้าป่าและเที่ยวทุ่ง ผู้มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่เจ้านายลงมา  มักพาบริวารซึ่งเป็นนักร้องทั้ง-
ต้นบทและลูกคู่   มีโทน ทับ กรับ  ฉ่ิง พร้อมสำรับลง เรือไปเท่ียว  บางลำเป็นนักร้องผู้ชาย บางลำเป็นนักร้อง
ผู้หญิง   เม่ือไปพบประชุมกันเป็นการสโมสรในท้องทุ่ง   เจ้าของบทก็คิดบทให้นักร้องวงของตนร้องลำนำผูก-
กลอนเป็นทางสังวาสบ้าง  เป็นทางเร่ืองบ้าง  ลำอ่ืนก็ร้องลำนำโต้ตอบกันไปมา  เป็นอย่างมหรสพ   สำหรับ
การราตรีสโมสรของไทยมีมาแต่โบราณดังนี้  5



กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิดูแลกรมช่างเขียนผู้หญิง ต่อมาในปีหลัง ๆ วงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักร
พรรดิพงษ์เลิกไป  มีเพ่ิมข้ึน 2 วง คือวงนายทหารหน้ามีหลวงสิทธิศรสงคราม  ข้าหลวงเดิมเป็นนายวง  และ-
วงของหลวงพิไชยเสนา  ยุคน้ีเล่นสักวากันอยู่   6 – 7 ปี ก็เงียบไป

ในยุคหลังได้เร่ิมเล่นสักวากันใหม่ในงานมหรสพสมโภชพระราชลัญจกร  ในโอกาสงานฉลองราช-
สมบัติครบหม่ืนวัน   เม่ือ ปีมะแม คือ พ.ศ.2438  ด้วยมีพระราชดำริจะมีมหรสพแสดงอย่างด้ังเดิมโดยเฉพาะ-
การเล่นสักวาซ่ึงท้ิงช่วงจากยุคแรกถึง 20 ปี  จึงมีผู้ยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะได้มีโอกาสเห็นการละเล่นอย่างน้ี
อีกคร้ัง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้า ฯ ให้เล่นสักวาในสวนศิวาลัย  เม่ือวันท่ี 29
มีนาคม 2439  สักวาคร้ังน้ีซักซ้อมมาเล่นได้แค่ 5 วง เป็นวงผู้ชาย 3 วง คือ วงตำรวจ  วงทหารมหาดเล็ก
และวงมหาดเล็ก  วงผู้หญิงมี 2 วง คือ วงเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์  และวงท่านผู้หญิงเปล่ียนภริยาเจ้า-
พระยาภาสกรวงษ์

สักวาท่ีท้องพรหมาสตร์ซ่ึงต้นฉบับเดิมเขียนว่าท้องพรหมมาศ 9 น้ัน   เป็นสักวาท่ีเล่นในยุคแรก คือ
เม่ือปีวอก พ.ศ. 2415  ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสเมืองลพบุรี  ซ่ึงตาม-
พงศาวดารกล่าวไว้ว่าพระองค์โปรดท่ีจะเสด็จมาลพบุรีและประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่หลายคร้ัง

ทะเลพรหมาสตร์หรือท้องพรหมาสตร์ในปัจจุบันคือบริเวณรอบ ๆ  เกาะวัดมณีชลขัณฑ์  ซ่ึงเป็นท่ี-
ลุ่ม  ในสมัยก่อนน้ันคงมีน้ำอยู่ในระดับสูงไม่ต้ืนเขินเช่นปัจจุบัน  มีตำนานเล่าว่าเหตุท่ีมีช่ือน้ีเพราะพระราม-
แผลงศรช่ือ “ศรพรหมมาศ” มาตกท่ีบริเวณทุ่งดังกล่าว  จึงนำช่ือศรพระรามมาต้ังเป็นช่ือทุ่ง  ต่อมาได้กลาย-
เป็นช่ือตำบล 10

สักวาท่ีมีต้นฉบับครบสมบูรณ์คือสักวาท่ีเล่นในคืนวันเสาร์  ข้ึนเก้าค่ำ  เดือนสิบสอง  ปีวอก  จัตวา-
ศก 1234  ตรงกับ พ.ศ. 2415  และคืนถัดมาคือคืนวันอาทิตย์ ข้ึนสิบค่ำ ส่วนสักวาท่ีเล่นในคืนวันศุกร์ ข้ึน-
แปดค่ำนั้นเป็นสักวาเล่นซ่อนหาซึ่งมีบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่-
หลายบท  แต่น่าเสียดายท่ีต้นฉบับไม่สมบูรณ์



 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานคำอธิบายไว้ว่าในคร้ังน้ันมีผู้บอกสักวาท้ังชายและ-
หญิง  รวม  8 วง     คือ 11

1. วงหลวง  เป็นวงผู้หญิง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บ้าง
และมีคุณมอญ  คุณนุดบอกบ้าง แต่สังเกตจากคำกลอนแล้วทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสำนวนของคุณพุ่ม

2. วงสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร  เป็นวงผู้หญิง  ทรงคาดว่าถ้าคุณพุ่มบอกวงหลวง
ผู้บอกสักวาวงน้ีน่าจะเป็นคุณนุด

3. วงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์  ผู้บอกสักวาคือกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
4. วงกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ  ในบทจดว่าวงช่างเขียน  ทรงเข้าใจว่าน่าจะเป็นวงผู้หญิงอีกวง-

หน่ึง  เพราะกรมขุนเจริญผล ฯ เป็นกรมช่างเขียนผู้หญิง   แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้บอกบทสักวา
5. วงพระองค์เจ้าประเสริฐศักด์ิ  เป็นวงผู้ชาย  ผู้บอกคือจ่าโคม
6. วงหม่อมเจ้าเจริญ ในกรมขุนราชสีหวิกรม   เป็นวงผู้ชายแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้บอกสักวา
7. วงตำรวจ  เป็น วงผู้ชายล้วน   ผู้บอกคือพระมหามนตรี (หรุ่น)
8. วงพระมหาสงคราม คือ พระยาอาหารบริรักษ์ (ทิน) เป็นวงผู้หญิง  ผู้บอกคือหม่อมเจ้าแบน
สักวาที่เล่นคืนนั ้นเป็นการเล่นซ่อนหา โดยเริ ่มจากคุณพุ่มอ้างรับสั ่งในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “…พระนิพนธ์ต้นรับส่ังให้ต้ังบท   จัดจำแนกแจกจดตามยศถา  ออกพระโอษฐ์-
โปรดคิดเร่ืองปิดตา  อยู่โยงท่านจะบัญชาให้ใครเอย”

วงทูลกระหม่อม คือ วงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์ ก็บอกบทรับรับส่ังว่าจะเป็นผู้อยู่โยง-
ก่อนให้วงอ่ืน ๆ  หาท่ีซ่อน  โดยเร่ิมจากวงตำรวจซ่ึงหาท่ีซ่อนได้เหมาะมากคือ ซ่อนท่ีท่ีประทับ  ดังบทสักวา

“สักวาพากันซ่อนท่ีล้อมวง รักษาองค์ธิบดินทร์ป่ินนาถา
ปืนกระสุนมัดหวายไม้ขว้างกา เคร่ืองศาสตราหอกกระบ่ีมีทุกคน
แล้วตีฆ้องห้ามมิให้ใครเข้าออก สัญญาบอกกระแตฆ้องก้องกาหล
ใครขืนตัดหน้าฉานผ่านตำบล โทษไม่พ้นกฎหมายถึงตายเอย”

 ส่วนวงพระมหาสงครามน้ันมุ่งซ่อนในหนองน้ำวานให้จระเข้คุ้มครอง   เช่นเดียวกับวงพระองค์เจ้า-
ประเสริฐศักดิ์  ซึ่งเลือกซ่อนในน้ำใต้กอสวะ   สำหรับวงหลวงนั้นหนีไปแอบในห้องสรงบนเรือพระที่นั่ง
นอกจากได้ท่ีซ่อนท่ีดีแล้ว  คุณพุ่มยังบอกสักวาเย้าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช หรือทูล-
กระหม่อมน้อยพระราชอนุชาซ่ึงอยู่ในวงทูลกระหม่อมว่า  “เห็นทูลกระหม่อมพระองค์น้อยเคยต่อยเคาะ   ก็น่ิง-
เหนาะเสียไม่ตอบประกอบเร่ือง   เห็นจะไม่จับตัวด้วยกลัวเคือง  เชิญบาทเบ้ืองข้ึนน่ังตักกวักเรียกเอย”
วงทูลกระหม่อมก็บอกสักวาโต้กลับมาแต่ยังไม่จับวงหลวง  กลับมุ่งไปจับวงมหาสงครามที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำ
เดือดร้อนต้องให้ชาละวันขวางไว้แล้วว่ิงหนีข้ึนบกรอดไปได้

ส่วนวงช่างเขียนพายเรือไปจอดเทียบวงตำรวจคืออยู่ในเขตท่ีประทับ  แถมยังส่ังให้คอยตรวจตรา-
ดูแลให้อีกช้ันหน่ึงดังคำกลอนท่ีว่า “…..จงระวังให้อยู่เย็นเป็นผู้ตรวจ  ส่ังตำรวจท่ีล้อมวงพระทรงศักด์ิ   แม้น-
ใครไล่จับมาอย่าเกรงพักตร์   อย่าทายทักจับส่งจางวางเอย”  เช่นเดียวกับวงหม่อมเจ้าเจริญท่ีลัดเล้ียวมา-
อาศัยพระบารมีซ่อนอยู่หลังเรือพระท่ีน่ัง

วงทูลกระหม่อมมุ่งจะจับแต่วงพระมหาสงครามให้ได้  แต่วงพระมหาสงครามก็หนีรอดข้ึนบกไป-
ซ่อนในชัยภูมิท่ีคุ้นเคยคือในครัว “กระโดดโดนโจนลงโอ่งน้ำปลา   ให้แสบหูแสบตาพากันหนี  แล้วว่ิงวงลง-
ในถังขังวารี   ใครจับพ่ีพ่ีจะดำน้ำเอย”



วงช่างเขียนได้ฟังสักวาของวงพระมหาสงครามก็เย้าแหย่ว่าฟังเหมือนกลอนแห้ง  แล้วก็รีบว่าอีก-
หน่ึงบทเป็นเชิงขอโทษว่าเย้าเล่น  คือ “อันวิสัยสักวารักษาช่ือ  ท่านอย่าถือเคยเล่นกันกระน้ันแหละ”  ทำให้-
วงตำรวจต้องประท้วงว่าขณะน้ีวงทูลกระหม่อมกำลังไล่จับวงพระมหาสงครามอยู่  วงช่างเขียน  “ไม่ควรร้อง-
สองบทประชดประชัน”

เดือดร้อนถึงวงหลวงคือคุณพุ่มต้องว่าสักวาไกล่เกล่ียชวนให้เล่นต่อไป  วงทูลกระหม่อมได้ทีจึง
“ตรงเข้าจับคุณสงครามยามกันดาร   ถึงเพ่ือนบ้านก็ไม่ละแล้วคะเอย”    วงพระมหาสงครามน้ันความโกรธ-
วงช่างเขียนท่ี “ทำไว้ตัวเป็นตาครูรู้เสียหมด   ร้องสองบทคล้ายกับบอจนคอแห้ง” ก็เลย  “ยอมให้จับไม่ด้ิน-
เพราะส้ินแรง  ไม่กล่าวแกล้งยอมอยู่โยงไม่โกงเอย”

วงทูลกระหม่อมจึงได้เป็นฝ่ายไปซ่อนบ้าง   แต่หาท่ีท่ีถูกใจไม่ได้   “จึงหมอบเฝ้าอยู่อย่างน้ีดีสบาย
ท่านคุณยายคงช่วยกันสรรพภัย”

คุณยายท่ีกล่าวถึงก็คือคุณพุ่มน่ันเอง  ซ่ึงวงพระมหาสงครามก็มาดหมายจะเข้าจับแต่คุณพุ่มน้ัน-
ใช้ปฏิภาณแก้ไขได้คือ “พอทูลกระหม่อมอ้อมมาแอบนึกแปลบใจ  ก็ฉวยได้บ้ันพระองค์ส่งไปแทน”  ทำให้-
วงพระมหาสงครามสมารถจับวงทูลกระหม่อมได้โดย  “เข้าจับบาททูลกระหม่อมจอมสากล  อาญาล้นเกล้า-
แล้วคราวน้ี   ด้วยคุณพุ่มจับสันบ้ันพระองค์  ให้ต้องจับไว้ตามตรงอย่าทรงหนี  จงโปรดด้วยช่วยอยู่โยงเสีย-
สักที  กระหม่อมน้ีจับได้ถวายโยงเอย”

วงทูลกระหม่อมก็โต้กลอนแก้ว่า
“สักวาฟังไม่ชัดถนัดแน่ ฉันหมอบแต้อยู่ท่ีน่ีประสีประสา

มิได้ไปใกล้เคียงเรียงพักตรา เหตุไรมาจับส่งพระสงคราม
ได้ยินเสียงมาสำออยทำอ้อยอ่ิง เฝ้าวอนวิงยำเยงทีเกรงขาม
เตะปากปับเลือดนองลงสองชาม หนีสงครามว่ิงตะโพงมาโยงเอย“

แล้วก็ถึงเวลาท่ีการเล่นสักวาจะต้องยุติลง  วงสักวาต่างก็บอกสักวาลาจากวงละหน่ึงบท  เร่ิมจาก-
วงคุณพุ่ม



“สักวาฟ้าขาวดาวจระเข้ ดารากรร่อนเร่ทับเหหาง
นภางค์ฟ้ืนช่ืนฉ่ำด้วยน้ำค้าง จะสว่างเสียแล้วหนอต้องขอลา
ทูลลาบาทบทเรศวิเศษโฉม ถึงจากไปใจคงโทมนัสหา
ด้วยรักใคร่ในพระเดชเจตนา ขอเป็นข้าเคียงพระบาททุกชาติเอย”

วงท่ีบอกสักวาลาจากได้ซาบซ้ึงในคืนน้ัน  คือวงทูลกระหม่อม   มีเน้ือความว่า
“สักวาดาวก็เคล่ือนดวงเดือนดับ มัวพยับมืดคลุ้มชอุ่มฝน

ดุเหว่าส่งเสียงก้องร้องระคน สุดจะทนหนาวในใจรัญจวน
นิจจาเอ๋ยเคยช่ืนทุกคืนค่ำ จะต้องจำแรมโรยย่ิงโหยหวน
เสียดายกลอนสักรวาเวลาจวน ขอลานวลม่ิงสมรไปก่อนเอย”

คืนถัดมาคือวันข้ึนสิบค่ำ  เดือนสิบสอง  เป็นคืนท่ีสนุกมากเพราะเป็นการเล่นสักวาทอดผ้าป่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงร่วมเล่นสักวาด้วยหลายบท    เร่ิมต้นด้วยวงคุณพุ่มแจกตัวก่อน
ดังนี้

“สักวาอภิวาทบาทบงกช จะจับบทบอกผ้าป่าวิตถาร
หม่อมตัวขรัวส้มเป็นสมภาร  เราคิดอ่านแห่กระจาดเหมือนราษฎร
กรมช่างต้ังให้ว่าท่ีทายก  หาตลกมาฉลองร้องคร่ึงท่อน
คุณมหาหน้าฉลาดพิณพาทย์มอญ  คนละครองค์ประเสริฐเป็นเถิดเอย
 (ตำรวจคอนเรือโคมแห่โหมเอย)”

 จากน้ันวงต่าง ๆ  ก็เร่ิมบอกสักวาตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คือ วงพระมหาสงคราม ทำหน้าท่ี-
จัดหาพิณพาทย์มอญ  วงตำรวจทำหน้าท่ีรักษาความสงบ  วงพระองค์เจ้าประเสริฐศักด์ิจัดหาละคร  วงช่าง-
เขียนซ่ึงเป็นวงผู้หญิงจัดแห่กระจาด   โดยมีวงหม่อมเจ้าจำเริญจัดหาของร่วมทำบุญด้วย  ส่วนวงหลวงท่ีมี-
คุณมอญเป็นผู้บอกสักวาน้ันก็นำส้มพวงมาใส่กระจาดทำบุญด้วย    คุณพุ่มจึงได้ใช้ส้มสองพวงน้ีปาหลังคา-
กุฏิ  “เห็นส้มสองพวงมีนึกดีใจ  ช่วยปาผึงตึงตังหลังกะฏิ  ดูเอาซิเท่ียงคืนหาต่ืนไม่  สูบบุหร่ีปาตีเข้าข้ีเซาไป
ฉวยได้ไข่ของชอบลอบปาเอย”

วงพระมหาสงครามเร่ิมบรรเลงเพลงพิณพาทย์ได้อย่างไพเราะ  มีท้ังเสียงป่ีเสียงระนาดลาดตะโพน
“ป่ีออดอ๊อดออระต๋อยเสียงอ้อยอ่ิง  ระนาดหร่ิงรัวปร๋อฉ่ิงล่อฉับ “   ส่วนละครท่ีวงพระองค์เจ้าประเสริฐศักด์ิ-
หามาก็เล่นเร่ืองขุนช้างขุนแผนคงเป็นตอนสร้อยฟ้าศรีมาลา  เพราะตัวละครท่ีบรรยายมีดังน้ี

“สักวาละครลือช่ือมาเล่น หนูแย้มเป็นจม่ืนไวยใจแกล้วกล้า
หนูอินเป็นนารีศรีมาลา หนูหงษ์เป็นสร้อยฟ้าลาวหน้านวล
หนูโหมดเป็นขุนแผนแสนฉลาด กับหนูตาดวันทองประคองสงวน
แห่ผ้าป่างดงามตามขบวน เป็นการส่วนกุศลเพ่ิมผลเอย”

วงทูลกระหม่อมที่รับเล่นเป็นสมภารนั้นไม่ยอมรับผ้าป่าเพราะ  “แลเห็นส้มพวงใหญ่ใจฮึดฮัด
เบือนสบัดหน้ากลับไม่รับเอย”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชนิพนธ์สักวาเพือ่จัดหาของถวายท่าน-
สมภารใหม่ให้ถูกใจ  คือ “บุหร่ีฝร่ังท้ังกัญชายาแดงด้วย  อาเพ่ียนรวยวันน้ีดีหนักหนา   จะได้ปาตีกันกับ-
ท่านดา  กับท้ังม้าโหว่ด้วยช่วยสูบเอย”



ท่านดาน้ันทรงหมายถึงกรมพระนเรศวร์วรฤทธ์ิ  ม้าโหว่น้ันคือกรมหม่ืนภูธเรศธำรงศักด์ิ  ชะรอยของ-
ถวายคร้ังน้ีจะถูกใจเถรส้มมากจึงชักผ้าป่าท่ีมาถวาย  แล้วแจกจ่ายฝ่ินกัญชาให้ท่านดากับท่านวี แบ่งกันสูบ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงบอกสักวาอีก 1 บท บรรยายภาพท่านดากับท่านวีหรือม้าโหว่-
ชวนกันสูบบุหร่ีและกัญชาจนหาวนอนเคล้ิมหลับไป

วงทูลกระหม่อมซึ่งรับบทเถรส้มนั้นสำนึกถึงความผิดที่ทำลงไป   “จึงหยิบฝิ่นกัญชาปาลงน้ำ
ให้ส้ินดำของช่ัวมัวหมองศรี  แล้วตรึกตรองข้อความตามคดี   ยายคนน้ีจะแกล้งฆ่าขรัวตาเอย”  แต่ไม่สำเร็จ-
เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัวทรงพระราชนิพนธ์สักวาบทใหม่ว่า  ท้ังท่านดากับม้าโหว่น้ัน
“ช่วยกันร้ังไว้แน่นจนแขนเพลีย  จับนัวเนียน่ังแอกกระแทกลง”  เพราะฉะน้ัน “อับฝ่ินคงอยู่กับท่ีดิบดีเอย”

วงตำรวจเม่ือข้ึนไปถึงกุฏิจึงได้พบเถรส้มพร้อมของกลางคาหนังคาเขา คือ “พอเปิดข้ึนเห็นฝ่ินส้ิน-
ท้ังอับ  ตรงเข้าจับอาเพ่ียนได้หนักหนา  จึงถามเถรส้มพลันไม่ทันช้า  จะเร่งว่าตามจริงอย่าน่ิงเอย”

วงทูลกระหม่อมซ่ึงรับบทเถรส้มสมภารวัดก็ต้องแก้คดีไปดังน้ี
“สักวาแจ้งความไปตามสัตย์ แต่อยู่วัดเป็นสมภารนานหนักหนา

ยังไม่เคยสูบฝ่ินกินกัญชา เพราะผ้าป่าเจ้ากรรมมาทำความ
วงวัดหงษ์เอากัญชาเข้ามาแฝง มิได้แจ้งว่ามีของท่ีต้องห้าม
รูปให้การหมดจดล้วนงดงาม ดังน้ีตามสัตย์จริงทุกส่ิงเอย”

แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับทรงพระราชนิพนธ์แย้ง  โดยอ้างเร่ืองเก่าเม่ือคร้ัง-
เสด็จประพาสสิงคโปร์และอินโดนีเซียว่า

“สักวาพวกผ้าป่าสารภาพ เรียนให้ทราบเร่ืองตามเดิมความหลัง
คร้ังเสด็จสิงคโปร์เล่าอยู่เฝ้าวัง ต้ังกองคล่ังสูบยาคว้าตะบึง
เม่ือคราวไปเมืองกัลลักกะตา ได้สูบยาหลายหนมาจนถึง
ใช่จะสูบคร้ังผ้าป่าอย่าคะนึง ไม่เช่ือจึงสอบถามเน้ือความเอย”

วงตำรวจจึงต้องสอบสวนทวนคดีให้สมภารส้มช้ีแจง  วงทูลกระหม่อมท่ีรับบทสมภารส้ม ช้ีแจงว่า-
สูบแต่เพียงบุหร่ี  เร่ืองสูบฝ่ินกินกัญชาน้ันถูกใส่ความ   เม่ือคร้ังเสด็จสิงคโปร์น้ันก็เป็นเพียงนำกล้องมาลอง-
สูบกันโดยอ้างว่า “เม่ือเสด็จสิงคโปร์น้ัน  ได้ชวนกันสูบกล้องลองเล่นม่ัง ท่านใหญ่ขวาเล่าก็รู้อยู่เฝ้าวัง  จะจริง-
จังฉันใดแจ้งใจเอย”   ‘ท่านใหญ่ขวา’  ท่ีอ้างถึงคือ พระยาพิไชยสงคราม (อ่ำ) เม่ือคร้ังยังเป็นพระอินทรเทพ
วงตำรวจฟังคำให้การแล้วยังเห็นขัดกับของกลางคืออับฝ่ินในมือ    “จึงกราบทูลพระกรุณาสง่างาม   เห็น-
ลุกลามอึกกระทึกควรสึกเอย”  พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้สึกและลงโทษโดย  “ให้ใส่แต่เส้ือเหลืองเคร่ือง-
กาสา  ส่งไปให้วงอาลักษณ์ซ้อมสักวา  พระสูบยาเป็นตัวอย่างข้างหน้าเอย”    ซ่ึงวงทูลกระหม่อมก็รู้สึก-
ยินดีในโทษทัณฑ์คร้ังน้ีเพราะ  “มาอุดอู้อยู่ในศีลหากินยาก    แสนลำบากไม่มีสุขติดกุกกัก   รับเส้ือเหลืองสวมใส่-
ด้วยใจรัก   น่ังร้องสักวาดังรับส่ังเอย”

จากน้ันก็ถึงเวลาท่ีต้องอำลากัน  แต่ละวงก็บอกสักวาลาจากด้วยสำนวนท่ีไพเราะ  เร่ิมจาก คุณพุ่ม-
เช่นเคย ซ่ึงน่าจะเป็นกวีท่ีโปรดปรานและได้สนองพระยุคลบาทด้านงานประพันธ์เพราะสังเกตจากบทท่ีว่า
“เคยหมอบใกล้ได้ฟังรับส่ังตรัส   สารพัดพระสุนทรแสนอ่อนหวาน  ขอเป็นข้ากว่าจะถึงซ่ึงนิพพาน   ได้-
โปรดปรานมาแต่เล็กเด็กเด็กเอย”   ส่วนวงตำรวจบอกลาโดยมีเน้ือความกล่าวถึงเมืองลพบุรีไว้หลายวรรค คือ



“สักวามาร้องท้องพรหมาศ บังคมบาทธิบดินทร์ป่ินาถา
แสนเสียดายเพ่ือนรักสักวา จะคลาดคลาร้างกันไปวันน้ี
ขอนารายณ์ฤทธิรงค์พระทรงศักด์ิ บำรุงรักษาเขตประเทศท่ี
เฉลิมภพเมืองลพบุรี เชิญอวยศรีสวัสดิพงศ์ทุกวงศ์เอย”

วงสักวาทุกวงต่างก็บอกสักวาลาจากกันและจบลงท่ีวงหม่อมเจ้าจำเริญ  ดังน้ี
“สักวาน้อมประนมบังคมบาท ทูลลาราชปรมินทร์ป่ินสยาม

เสียดายท้องพรหมาสง่างาม ด้วยเป็นยามดึกด่วนจวนเวลา
เป็นจนใจไกลละอองต้องล่องน้ำ ถวายลำตามตรงช่ือหงษา
พอเป็นสุขเกษมเปรมปรา ขอพระบารมีน้ันกันภัยเอย”

สักวาท่ีท้องพรหมาสตร์คราวน้ันเป็นสักวาท่ีน่าสนใจ    เพราะนำการเล่นซ่อนหามาเล่นด้วยฝีปาก-
ท่ีมีถ้อยคำคารมคมคาย   ไม่ต้องออกแรงว่ิงหาท่ีซ่อนกันจริง ๆ    แต่ก็ได้รับรสแห่งความต่ืนเต้นและสนุกไม่-
แพ้กัน  ย่ิงคืนหลังน้ันเป็นคืนพิเศษด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ-
ร่วมเล่นสักวาด้วยโดยมิได้ถือพระองค์   และยังทรงแสดงถึงความเป็นปฏิภาณกวีและน้ำพระทัยรักในการ-
ประพันธ์   อีกท้ังยังแสดงถึงความเป็นนักประชาธิปไตยในทางปฏิบัติ  ให้สิทธิเสรีภาพแก่ทุกคนเสมอกัน
ดังเช่นการเล่นสักวาทอดผ้าป่าในคืนหลัง  เม่ือสมมติว่าจับความผิดของสมภารส้มได้ก็เปิดโอกาสให้ช้ีแจง
แถลงไข  และลงโทษเม่ือสอบสวนได้ว่ากระทำผิดจริง

การนำสักวาท่ีท้องพรหมาสตร์มาเขียนอีกในคร้ังน้ีมีเหตุ 2 ประการ คือ เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาท-
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพครบ 150 ปี และเพื่อให้ชาวลพบุรีได้เกิดความ
ภาคภูมิใจว่า คร้ังหน่ึงน้ัน  “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ของเราชาวไทยได้เสด็จมาประทับ ณ เมืองลพบุรี
และได้ทรงร่วมเล่นสักวา ณ ท้องพรหมาสตร์
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