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รู้จักสักวา ... จากอดีตถึงปัจจุบัน
ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

Theerawat Klaokliang

เมื่อพูดถึงสักวา คนทั่วไปมักจะนึกถึงคำประพันธ์ประเภทกลอนรูปแบบหนึ่งซึ่งขึ้น
ต้นด้วยคำว่า “สักวา” และจบบทด้วยคำว่า “เอย” ดังตัวอย่างที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า
		
สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม
แม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์

ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม
อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
ดั่งดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม
ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย

อย่างไรก็ตาม คำว่า “สักวา” นอกจากจะใช้เรียกรูปแบบคำประพันธ์ประเภท
กลอนชนิดหนึ่งแล้ว ยังใช้เรียกการเล่นโต้กลอนสดของบรรดาผู้เล่นที่มีปฏิภาณกวีอีกด้วย
การเล่นสักวาเป็นที่นิยมมากในอดีต ทั้งฝ่ายผู้เล่นที่มีโอกาสประชันฝีปากกลอนกันอย่างเต็ม
ความสามารถ และฝ่ายผู้ชมที่สนุกสนานกับการได้เห็นไหวพริบของกวีที่แก้กลอนกันอย่าง
เข้มข้น ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงกรมหลวง
ภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้มีชั้นเชิงทางกวีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ว่าทรงเล่นสักวาเย้า
คุณพุ่มซึ่งเป็นนักกลอนฝีปากกล้าในสมัยนั้นว่า
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สักรวาวันนี้พี่สังเกต 		
มิได้เล่นลับลี้หลายปีมา 			
.........................................			
.........................................			

เหมือนพุ่มพวงดวงเนตรของเชษฐา
.................................................
.................................................	

.................................................1

กล่าวกันว่า เมื่อสักวาบทดังกล่าวจบลง คุณพุ่มก็แต่งกลอนโต้กลับไปทันที ดังนี้
สักวาน่าจะโห่ให้เรือล่ม 		
เอานายทิมเข้ามาทวนพอควรกัน 		
.........................................			
..........................................			

นี่หรือกรมภูวเนตรเศษสวรรค์
เหมือนย่างหั่นใบขี้เหล็กให้เด็กยำ
.................................................		
.................................................2

จะเห็ น ได้ ว่ า สั ก วาของคุ ณ พุ่ ม มี ค วามเฉี ย บคมและเชื อ ดเฉื อ นอารมณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถึงอกถึงใจผูฟ้ งั ทัง้ ยังเป็นการโต้ตอบอย่างทันท่วงที ทำให้ผฟู้ งั ได้เห็นการประชันฝีปากกลอน
อย่างฉะฉาน กลายเป็นความสนุกสนานซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้การเล่นสักวายังคง
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสทำความรู้จักกับการเล่นดังกล่าวมากขึ้น ผู้เขียนจึงขอ
เริม่ ต้นบทความนีด้ ว้ ยนิยามของคำว่าสักวาจากทีม่ าแหล่งต่างๆ จากนัน้ จะกล่าวถึงข้อสันนิษฐาน
ต้นกำเนิดของการละเล่นชนิดนี้ และปิดท้ายที่การเล่นสักวาในปัจจุบัน ดังรายละเอียดที่จะ
กล่าวถึงต่อไป
1. นิยามของสักวา
3
สักวาเป็นคำไทยแท้ ที่มีผู้ให้นิยามไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
1

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, “อธิบายเพลงยาวคุณพุ่ม” อ้างใน
วัชรี รมยะนันทน์ และญาดา อรุณเวช, รายงานผลการวิจัยเรื่องเพลงสักวา (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิ
จยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 66.	

2
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, “อธิบายเพลงยาวคุณพุ่ม” อ้างใน
วัชรี รมยะนัน3ทน์ และญาดา อรุณเวช, รายงานผลการวิจยั เรือ่ งเพลงสักวา, หน้า 67.	

ขุนวิจิตรมาตรา, ตำนานสักรวา (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกปลั่ง กิตติวรรณ
ณ วัดโสมนัสวิหาร 17 เมษายน 2512), หน้า 14.
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ดร.แดนบีช แบรดเลย์ ให้ความหมายของคำว่า สักวา ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ ดังนี้
4
สักระวา, เปนคำต้นบทเพลงอย่างหนึ่งเรียกว่าสักระวานั้น.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงกล่าวว่า
คำ สักระวา เขาแปลกันว่า สักว่า ทีกจ็ ะถูก เห็นถูกทีค่ ำโบราณออกเสียงตัวสะกด
5
เสมอ เช่น นกะจิบ นกะจาบ ลูกะดุม เป็นต้น แล้วก็มาเรียกกันว่า กะดุม...
เปลื้อง ณ นคร มีความเห็นคล้ายกันโดยได้อธิบายให้เห็นภาพของสักวาดังนี้
... เล่นกลอนคล้ายดอกสร้อย ทดลองโต้ตอบเห็นเข้าทีดี ก็ขยายกันออกไป
มีเพลงและดนตรีรับ ก็กลายเป็นสักว่าที่สมบูรณ์ขึ้น แต่เสียงสักว่าอาจออก
เสียงไม่เพราะ ฟังไม่เป็นคำกวี จึงกลายเป็น สักระวา แล้วเขียนเป็น สักรวา
6
ก็มี
ขุนวิจิตรมาตรา หรือ กาญจนาคพันธุ์ ให้ความหมายว่า
7
...คำ สักรวา ว่ากันว่ามาจาก สกวาที ซึง่ หากจะแปลกว้างๆ ก็วา่ เป็น	

8
การขับร้องเพลงลำนำเป็นทำนองโต้ตอบกัน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ สักวา ไว้ว่า
น. ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี 4 คำกลอน ขึ้นต้นด้วยคำว่า “สักวา”
และลงท้ายด้วยคำว่า “เอย”, ชื่อลำนำเพลงอย่างหนึ่ง ร้องเป็นทำนอง
9
โต้ตอบกัน. (โบราณขียนเป็น สักระวา ก็มี).
4

แดนบีช แบรดเลย์, อักขราภิธานศรับท์ (พระนคร: คุรสุ ภา, 2515), หน้า 709.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, สาส์นสมเด็จ เล่ม 24, หน้า 28.
6
เปลื้อง ณ นคร, “คำว่า สักวา” ใน ตอบปัญหาภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร: บำรุงสาส์น,
2524), หน้า 738. 	

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า สกวาที ไว้ในหน้าที่
1110 ว่า น. ผูก้ ล่าวถ้อยคำฝ่ายตน คือ ฝ่ายเสนอหรือฝ่ายถาม, คูก่ บั ปรวาที. จากความหมายนี้ แสดงให้เห็น
ลักษณะการโต้ตอบกันระหว่างสองฝ่าย ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับการเล่นสักวาที่มีการร้องกลอนโต้กันเป็น
ลักษณะธรรมชาติ
(ผูเ้ ขียน)	

8
กาญจนานาคพันธุ์ (นามปากกา), “สักรวา,” ใน ทรรศนะ, (กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2547, พิมพ์ครัง้ ที่ 2),
หน้า 65.	
9
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นานมี
บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), หน้า 1157.
5
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วัชรี รมยะนันทน์ และญาดา อรุณเวช ให้ความหมายว่า
การเล่นทำเพลงอย่างหนึง่ ซึง่ เป็นการโต้ตอบกันไปมา โดยมีเครือ่ งประกอบจังหวะ
10
เช่น โทน รำมะนา กรับพวง ฉิ่ง
จากความหมายทั้งหมดที่รวบรวมมานี้ แม้มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็เห็น
ลักษณะเด่นร่วมกันอยู่ 2 ประการที่แสดงความเป็นสักวาอย่างเด่นชัด คือ มีการขับร้องและ
มีการโต้ตอบระหว่างผู้เล่น ฉะนั้น ผู้เขียนขอให้นิยามของสักวาว่า “การเล่นกลอนสดโต้ตอบ
กัน โดยมีการขับร้องและมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ”
จากการศึกษาความหมายของคำว่าสักวา ทำให้เห็นว่าในอดีต คำว่าสักวาสะกดได้
หลายแบบ ดังที่พบว่าเขียนเป็น สักรวา หรือ สักระวา ก็มี แสดงให้เห็นลักษณะของภาษาที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้เขียนสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนนี้น่าจะมี
มูลเหตุมาจากการออกเสียงที่เปลี่ยนไป กล่าวคือแต่เดิมคนโบราณออกเสียงคำนี้โดยมีเสียง
ควบกล้ำในพยางค์กลางเป็น สัก-กระ-วา ภายหลังเสียงควบกล้ำหายไป ด้วยเพราะออกเสียง
ยากหรือเพราะพูดเร็วขึ้นก็ตามที เสียงคำนี้จึงเหลือเพียง สัก-กะ-วา เป็นเหตุให้รูปเขียนใน
สมัยหลังกลายเป็น สักวา อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน
2. ที่มาของการเล่นสักวา
การเล่นสักวาเป็นการเล่นที่มีความเก่าแก่เกินกว่าที่จะสรุปถึงที่มาได้อย่างแน่ชัด
ในรายงานผลการวิจัยเรื่องเพลงสักวา กล่าวถึงข้อสันนิษฐาน 2 ข้อ ที่เชื่อว่าการเล่นสักวามี
ที่มาจากเพลงปรบไก่ข้อหนึ่ง และเชื่อว่าการเล่นสักวามีที่มาจากการเห่เรืออีกข้อหนึ่ง ในที่นี้
จะกล่าวถึงข้อสันนิษฐานทั้ง 2 ข้อโดยสรุปจากรายงานการวิจัยเรื่องดังกล่าว พร้อมกันนี้
ผู้เขียนยังได้เสนอข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมของสถิตย์ เสมานิล และเปลื้อง ณ นคร ที่เห็นว่า
การเล่นสักวาอาจมีที่มาจากการเล่นเพลงเรือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
2.1 การเล่นสักวามีที่มาจากเพลงปรบไก่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีพระวินิจฉัยเรื่องที่มา
10

วัชรี รมยะนันทน์ และ ญาดา อรุณเวช, รายงานผลการวิจัยเรื่องเพลงสักวา, หน้า 6.
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ของการเล่นสักวาว่า การเล่นสักวาน่าจะมีที่มาจากการเล่นเพลงปรบไก่ โดยตั้งข้อสังเกตไว้
หลายประการ อาทิ การเล่นสักวาและการเล่นเพลงปรบไก่ล้วนต้องมีคู่โต้ตอบเหมือนกัน
ว่ากันด้วยกลอนสดแบบเดียวกัน และร้องลำนำด้วยทำนองเพลงพระทองอย่างเดียวกัน
เป็นต้น
ส่วนข้อแตกต่างระหว่างการเล่นสักวาและการเล่นเพลงปรบไก่นั้นไม่เหมือนกันอยู่
สองประการ คือ เพลงปรบไก่ใช้เพลงยาว ซึ่งผู้เล่นสามารถว่ากลอนบทหนึ่งได้ยาวหลาย
คำกลอน ขณะที่สักวาใช้เพลงสั้น เห็นได้ว่าสักวาบทหนึ่งมีความยาวตายตัวคือ 4 คำกลอน
เท่านั้น ข้อแตกต่างอีกประการคือเพลงปรบไก่เล่นโดยว่ากันอย่างหยาบคายไม่เป็นเรื่อง
ขณะที่สักวาเล่นเป็นเรื่องมากกว่า
2.2 การเล่นสักวามีที่มาจากการเห่เรือ
ขุนวิจิตรมาตราเสนอว่าสักวาเป็นการเล่นที่มีต้นเค้ามาจากการเห่เรือ ดังปรากฏ
ข้อความในหนังสือ สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา ซึ่งกล่าวถึง สักวา ว่ามีที่มาจากทำนองเห่เรือ
ดังนี้
	
		
ช้าละวา เป็นสะละวา และถ้าพูดกันให้เร็วก็เป็นสะระวา สะระวา หรือ
		
สะละวา จึงเป็น สะกระวาหรือสะกะวา ได้โดยไม่มีปัญหา โดยที่		

11
		
คนโบราณเขาเขียน “สักรวา”
ขุนวิจิตรมาตรายังอธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า
...ช้าละวะ, ช้าละวา, สะวะสะวา คำเหล่านี้ย่อมมีมูลที่มาอันเดียวกัน
แต่ภาษาแปรรูปความหมายก็แปรไป โดยเฉพาะคำว่า “วา” คำเดียว มักใช้
ในภาษาการเล่นขับร้องมากกว่า เช่น เพลงวาหน้าพาทย์ปี่พาทย์ ในกระบวน
รำเข้าจังหวะเพลงเร็วกับปีพ่ าทย์ ลูกคูร่ อ้ งช่วยปีพ่ าทย์วา่ “มาละโหวย มาละวา
11

ขุนวิจิตรมาตรา, “ตำนานสักวา” ใน สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง
ศพ นางสาวสมัครจิต งาม-พินิต ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2509), หน้า 89.
อ้างถึงใน วัชรี รมยะนันทน์ และ ญาดา อรุณเวช, รายงานผลการวิจัยเรื่องเพลงสักวา, หน้า 4.
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มาแต่ของเขา ของเราไม่มา ตะละล้า” ภาษาพูดก็มี ไปละวา อ้ายเสือเอาวา
คำว่าช้าละวาหรือสะวา จึงย่อมเป็นชื่อเพลงเห่ แล้วคำนี้เอง ก็กลายมาเป็น
12
สักรวา
ขุนวิจิตรมาตราเห็นว่า เสียง ว กับเสียง ก ในภาษาไทยมักไปด้วยกัน ดังจะเห็นว่า
มีคำจำนวนหนึ่งที่มีเสียง ว และเสียง ก ออกเสียงใกล้เคียงกันอยู่ เช่น วัก-กวัก, วัด-กวัด,
วาด-กวาด, ว่าง-ว้าง-กว้าง เป็นต้น ชุดคำเหล่านี้นอกจากจะออกเสียงคล้ายกันแล้ว ยังพบว่า
มีความหมายไปในทางเดียวกันอีกด้วย เมื่อเสียง ว กับเสียง ก ไปด้วยกันดังนี้ สะวะสะวา
จึงกลายเป็นสะกระวาและเป็นสักรวาในที่สุด	
2.3 การเล่นสักวามีที่มาจากเพลงเรือ
สถิตย์ เสมานิล และ เปลื้อง ณ นคร เชื่อว่าการเล่นสักวามีที่มาจากเพลงเรือ
สถิตย์ เสมานิล กล่าวว่า
		
		
		

การเล่นสักวาเกิดมีขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามอย่างเพลงเรือของ
กวีชาวบ้านผู้ไม่รู้หนังสือ สักวา (แลดอกสร้อย) เป็นการเล่นของกวีผู้ดีผู้รู้
13
หนังสือ

เปลื้อง ณ นคร มีความเห็นทำนองเดียวกันว่าเพลงเรือน่าจะเกิดก่อน แล้วสักวาจึง
มีขึ้นมาทีหลัง ดังที่กล่าวว่า

		
		

การเล่นเพลงแก้กนั ในยุคก่อนนัน้ ก็มเี พลงฉ่อย เพลงเรือ และเพลง
ดอกสร้อย เป็นต้น อาจเบื่อกันเข้า หรือบรรยากาศและสถานที่ไม่ให้
หมูก่ วีและนักกลอนเมือ่ มาพบกัน ก็อยากเล่นอะไรให้แปลกออกไป คนหนึง่
อาจเสนอว่า มาเล่น สักว่า กันเถอะ เล่นกลอนคล้ายดอกสร้อย ทดลอง

12

กาญจนาคพันธุ์ (นามปากกา), “สักรวา,” ใน ทรรศนะ, หน้า 91-92.	

สถิตย์ เสมานิล, “สักวาเข้าเรื่อง,” ใน สูจิบัตรงานเพื่อนขวัญวรรณศิลป์ (กรุงเทพมหานคร :
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.พ.), เอกสารอัดสำเนา.
13
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โต้ตอบเห็นเข้าทีดี ก็ขยายกันออกไป มีเพลงและดนตรีรับ ก็กลายเป็น
สักว่าทีส่ มบูรณ์ขนึ้ แต่เสียงสักว่าอาจออกเสียงไม่เพราะ ฟังไม่เป็นคำกวี
14
จึงกลายเป็น สักระวา แล้วเขียนเป็นสักรวา ก็มี

จากทัศนะข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า สักวาและเพลงเรือต่างก็เป็นการเล่นทางน้ำ
เหมือนกัน การร้องก็มีลักษณะโต้ตอบเหมือนกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโอกาสในการเล่น
และวิธกี ารเล่นแล้วก็พบว่า ทัง้ การเล่นสักวาและการเล่นเพลงเรือก็มลี กั ษณะดังกล่าวสอดคล้อง
กันด้วย จึงมีความเป็นไปได้ที่การเล่นสักวาจะมีที่มาจากเพลงเรือ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาประเด็น
เหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อหาข้อสนับสนุนทัศนะข้างต้น พบรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอกาสในการเล่นสักวานัน้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน คำอธิบายเรื่องสักรวา ว่า ดอกสร้อยสักวา เป็นการเล่นอย่างหนึ่ง
ของผู้ดีมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า เดือน 11 เดือน 12 เวลาฤดูน้ำมากเป็นเทศกาลทอดกฐิน
15
ทอดผ้าป่า และเที่ยวทุ่ง... ขณะที่เพลงเรือก็เล่นในเวลาน้ำมากอย่างเดือน 11 เดือน 12
เช่นกัน ตามที่มนตรี ตราโมท กล่าวว่า ฤดูที่จะเล่นเพลงเรือกันสนุกสนานก็คือฤดูน้ำ ใน
16
การทอดกฐินบ้าง ผ้าป่าบ้าง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าช่วงเวลาในการเล่นสักวาและการเล่น
เพลงเรือเป็นโอกาสเดียวกัน
ธรรมเนียมการเล่นสักวานั้นเริ่มต้นจากร้องเพลงโต้ตอบระหว่างชายหญิง ดังนั้น
เมื่อเริ่มเล่นก็มี ธรรมเนียมว่า ผู้บอกสักวาฝ่ายชายต้องบอกสักวาเป็นบท “เกริ่นชวน” ซึ่งมี
เนื้อหาทักทายและเชิญชวนให้ฝ่ายหญิงร่วมเล่นสักวาด้วย แล้วผู้บอกสักวาฝ่ายหญิงก็บอก
สักวาเป็นบท “ตอบรับ” ซึ่งอาจมีเนื้อหาตอบว่ายอมเล่นสักวา หรืออาจปฏิเสธการเล่นสักวา
ก็ได้ หากฝ่ายหญิงปฏิเสธ ฝ่ายชายก็ต้องเชิญชวนใหม่จนกว่าฝ่ายหญิงจะใจอ่อนยอมร่วมเล่น
สักวาด้วย หรือไม่ก็จนกว่าฝ่ายชายถอดใจ แล้วเลิกชวนไปเอง
14

	


เปลือ้ ง ณ นคร, “คำว่า สักวา” ใน ตอบปัญหาภาษาไทย, หน้า 38.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, “คำอธิบายเรือ่ งสักรวา” ใน ประชุมบทสักรวา
เล่นถวายในรัชกาลที่ 5 และสักวากลอนสดพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี, หน้16า 9.	

มนตรี ตราโมท, การละเล่นของไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2540), หน้า 60.
15
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เพลงเรือก็มีบทร้องเชิญชวนลักษณะนี้เหมือนกัน เรียกว่า “เพลงปลอบ” ดังที่
สุกัญญา สุจฉายา กล่าวถึงการเล่นเพลงเรือไว้ว่า
... เรือฝ่ายชายจะเข้าไปเทียบเรือฝ่ายหญิง พ่อเพลงจะว่า “เพลงปลอบ”
ชักชวนให้หญิงเล่น ถ้าฝ่ายหญิงพอใจก็จะร้องตอบ แต่ถ้าไม่พอใจก็มีสิทธิ์จะ
17
นิ่งเฉย ฝ่ายชายก็จะปล่อยเรือไปหาลำอื่นต่อไป ...
บทเกริ่นชวนของการเล่นสักวาและเพลงปลอบของการเล่นเพลงเรือจึงมีลักษณะ
หน้าที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังพบว่า บทเกริ่นชวนในการเล่นสักวาสมัยรัชกาลที่ 3 เรื่อง
อิเหนา ตอนไปใช้บน แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับเพลงปลอบในการเล่นเพลงเรือ โดย
ผู้บอกสักวาฝ่ายชายเรียกบทเกริ่นชวนของตนว่าเป็นการ “ปลอบ” แล้วขอร้องให้ผู้บอก
สักวาฝ่ายหญิงร่วมเล่นสักวาด้วย ความว่า
(ชาย) สักวาขอปลอบนางทางไมตรี เชิญร้องเล่นเป็นที่สโมสร
ฝ่ายนารีก็ชำนาญในการกลอน
อย่าให้วอนเวียนว่าอยู่ช้านาน
เสียแรงได้มาเรียงเคียงลำ		
จะฟังคำสักวาว่าขาน
18
พอเจือใจในรสพจมาน 		
เหมือนซ้อมไว้ให้ชำนาญการกลอนเอย
นอกจากพูดถึงการปลอบในสักวาบทนี้แล้ว สักวาบทถัดไป ผู้บอกสักวาฝ่ายชายก็
ยังเน้นเรื่องการปลอบซ้ำอีกครั้ง ความว่า
(ชาย) สักวาเสียแรงปลอบไม่ตอบคำ
ฤๅจะแกล้งแสร้งให้เลือดตากระเด็น
ฤๅชิงชังอย่างไรจึงไม่ตอบ 		
จะอุตส่าห์สู้ชะอ้อนวอนวิง

นี่เนื้อแท้ทาระกำทำเข็ญ
จึงจะเห็นใจประจักษ์ว่ารักจริง
ฤๅจะชอบให้สำออยอ้อยอิ่ง
19
แต่อย่าทิ้งทางสวาทให้ขาดเอย

17

สุกัญญา สุจฉายา, เพลงปฏิพากย์ : บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2525), หน้า 17.
18
บทสักวาเรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชกาลที่ 3 สักวาสมัยใหม่ ณ สังคีตศาลา และสักวาหน้าที่นั่ง
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 1.	

19
บทสักวาเรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชกาลที่ 3 สักวาสมัยใหม่ ณ สังคีตศาลา และสักวาหน้าที่นั่ง
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 1.
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ในตอนท้ายของการเล่นสักวา ผู้บอกสักวาต้องว่า “บทลา” ซึ่งมีเนื้อหาคร่ำครวญ
และแสดงความอาลัยอาวรณ์ที่ต้องจากกันไป การเล่นเพลงเรือก็มี “เพลงจาก” ที่มีลักษณะ
คล้ายบทลา ดังที่สุกัญญา สุจฉายา อธิบายว่า ในช่วงที่ร้องเพลงจากนี้เป็นช่วงที่พายเรือก
20
ลับบ้าน ฝ่ายชายจะพายตามไปส่งฝ่ายหญิง เนื้อเพลงตอนนี้จะเศร้าสมกับที่ต้องจากกัน
นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาความคล้ายคลึงกันระหว่างการเล่นสักวากับการเล่น
เพลงเรือจากดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นได้อีกทางหนึ่ง มีหลักฐานปรากฏในบทสักวาสมัย
รัชกาลที่ 3 เรื่องอิเหนา ตอน นางจินตะหรา ได้แสดงให้เห็นว่าการเล่นสักวาใช้เครื่องดนตรี
ใดบ้าง ดังนี้
		
สักวามาบังคมประนมน้อม
พวกนารีล้วนละม่อมพร้อมพริ้ง
ล้วนนุ่งลายต่างต่างอย่างดี 		
ขอเชิญตอบมาให้งามตามกระทรวง

พรั่งพร้อมตามรับสั่งทั้งชายหญิง
บ้างถือฉิ่ง โทน ทับ กรับพวง
ซับในสีทับทิมเหมาะห่มเพลาะม่วง
21
อย่าหนักหน่วงอยู่เลยน้องร้องเถิดเอย
22

พบว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่นสักวานั้น มีโทนทั
บกรับฉิ่งพร้อมสำรับ ขณะที่
23
การเล่นเพลงเรือนั้น มีฉิ่งและกรับช่วยตีประกอบการร้อง ซึ่งนับว่าคล้ายกันมาก เพียงแต่
เครื่องดนตรีของการเล่นเพลงเรือมีน้อยกว่าเท่านั้น
การเล่นสักวากับการเล่นเพลงเรือมีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดตรงที่การเล่นสักวา
เป็นการเล่นของผู้ดี คือเป็นการเล่นของเจ้านายผู้มีบรรดาศักดิ์ ขณะที่การเล่นเพลงเรือ
เป็นการเล่นของชาวบ้านทัว่ ไป ดังที่ เอนก นาวิกมูล กล่าวไว้ใน เพลงนอกศตวรรษ ว่าการเล่
น
24
เพลงเรือเป็นการเล่นของชาวบ้าน และกล่าวถึงการเล่นสักวาว่าเป็นการเล่นของชาวเมือง 		

20

	


สุกญ
ั ญา สุจฉายา, เพลงปฏิพากย์ : บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย, หน้า 17.
บทสักวาเรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชกาลที่ 3 สักวาสมัยใหม่ ณ สังคีตศาลา และสักวา
หน้าทีน่ งั่ ณ 22หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 26. 	

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, “คำอธิบายเรือ่ งสักรวา” ใน ประชุมบทสักรวา
เล่นถวายในรัชกาลที่ 5 และสักวากลอนสดพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี, หน้
า 9.
23
เรณู โกศินานนท์, การแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานิ
ช, 2536), หน้า 16. 	

24
เก็บความจาก เอนก นาวิกมูล, เพลงนอกศตวรรษ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :
เมืองโบราณ, 2527), หน้า 129.
21
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นอกจากนี้ การเล่นสักวามีผบู้ อกสักวาเป็นผูค้ ดิ บทและมีนกั ร้องคอยร้องบทสักวานัน้
ขณะที่การเล่นเพลงเรือมีพ่อเพลงแม่เพลงทำหน้าที่เป็นทั้งผู้คิดบทและเป็นนักร้องในเวลา
เดียวกัน ข้อนี้เป็นลักษณะแตกต่างที่เห็นเด่นชัดอีกประการหนึ่งระหว่างการเล่นสักวาและ
การเล่นเพลงเรือ
อย่างไรก็ตาม แม้มีข้อแตกต่างกันบ้าง แต่ด้วยความคล้ายคลึงกันในหลายด้านก็
ชวนให้คิดว่าการเล่นสักวาและการเล่นเพลงเรือนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ ดังปรากฏใน
ตารางต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบสักวาบอกบทและเพลงเรือ
ข้อเปรียบเทียบ
รูปแบบการเล่น
ผู้เล่น

สักวาบอกบท
เพลงเรือ
ผู้บอกสักวาคิดกลอนสด ให้นัก พ่อเพลงแม่เพลงด้นเพลงเรือ
ร้องร้องโต้ตอบกับลำอื่น
โต้ตอบกับลำอื่น
ชาวเมือง
ชาวบ้าน

สถานที่

ในเรือ

ในเรือ

ฤดูการเล่น

ฤดูน้ำหลาก เทศกาลกฐิน

ฤดูน้ำหลาก เทศกาลกฐิน

ธรรมเนียมก่อนเล่น
ธรรมเนียมเมื่อเลิกเล่น

ฝ่ายชาย “เกริ่นชวน” จนกว่า ฝ่ า ยชายร้ อ ง “เพลงปลอบ”
ฝ่ายหญิงจะ “ตอบรับ”
หากฝ่ายหญิงพอใจก็จะตอบรับ
ร้อง “บทลา”
ร้อง “เพลงจาก”

เครื่องดนตรี

โทน ทับ กรับ ฉิ่ง รำมะนา

โทน ฉิ่ง

จากตารางข้างต้น เห็นได้ว่าการเล่นทั้งสองอย่างคงได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน
เพราะมีความคล้ายคลึงกันแทบทุกด้าน อย่างไรก็ตาม เอนก นาวิกมูล เห็นว่าการเล่นสักวา
ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ามีที่มาจากการเล่นเพลงเรือ เนื่องจากการเล่นทั้งสองอย่าง
ต่างก็มีอายุเก่าแก่ด้วยกันทั้งคู่จนไม่รู้ว่าการเล่นชนิดใดเกิดก่อน
เราไม่ อ าจกล่ า วได้ อ ย่ า งแน่ ใจได้ เ ลยว่ า ระหว่ า งเพลงเรื อ กั บ เพลงสั ก วา ซึ่ ง มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไหนจะตามใคร หากเราคิดว่าเพลงของชาวเมือง เป็นการดัดแปลง
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วิวัฒนาการเพลงของชาวบ้านให้หรูหราขึ้น นั่นหมายความว่าเราให้เพลงเรือเกิดก่อน และ
25
เพลงเหล่านี้ต้องมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ผู้เขียนมีความเห็นคล้อยตามที่เอนก นาวิกมูล กล่าวไว้ คือบอกไม่ได้ว่าการเล่น
สั ก วามี ที่ ม าจากการเล่ น เพลงเรื อ จริ ง หรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ ต าม หากพิ จ ารณาด้ ว ยรู ป แบบ
เครื่องดนตรี และวิธีการเล่นแล้ว จะเห็นว่าการเล่นสักวามีความซับซ้อนมากกว่าเพลงเรือ จึง
มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ดีจะหยิบเอาเพลงเรือของชาวบ้านมาพัฒนา เพื่อยกระดับให้มีความ
แตกต่างจากของเดิม และเล่นได้ในกลุ่มของตนโดยไม่ขัดเขิน
กล่าวโดยรวมแล้ว ที่มาของการเล่นสักวายังไม่อาจระบุได้อย่างแน่ชัด เพราะ
เป็นการเล่นที่มีมาช้านาน แต่มีข้อสันนิษฐาน 3 ข้อ คือ 1) มีที่มาจากเพลงปรบไก่ตาม
พระวินจิ ฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2) มีทมี่ าจากการเห่เรือ
ตามทั ศ นะของขุ น วิ จิ ต รมาตรา และ 3) มี ที่ ม าจากการเล่ น เพลงเรื อ ตามทั ศ นะของ
สถิต เสมานิล และเปลื้อง ณ นคร
3. การเล่นสักวาในอดีต
การเล่นสักวาสมัยโบราณ มักเล่นกันในฤดูน้ำหลากช่วงเดือน 11 หรือเดือน 12
อันเป็นเวลาที่คนทั่วไปว่างเว้นจากการทำไร่ไถนา จึงมีเวลาพักผ่อนด้วยการล่องเรือเที่ยวเล่น
ไปตามท้องทุง่ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และลอยกระทง
บรรยากาศโดยทั่วไปจึงเอื้อให้มีกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง บรรดาขุนนางและผู้มีอันจะกินมัก
พาบริวารที่เป็นนักร้องและนักดนตรีลงเรือเที่ยวไปตามลำน้ำ เมื่อพบเรือลำอื่น เจ้านายของ
เรือแต่ละลำก็จะคิดกลอนสดให้นักร้องร้องโต้ตอบกันอย่างสนุกสนาน โดยมีนักดนตรีคอย
บรรเลงเครื่ อ งเล่ น ประกอบการขั บ ร้ อ งอย่ า งครึ ก ครื้ น ดั ง ที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ใน คำอธิบายเรื่องสักรวา ว่า
		
... ดอกสร้อยสักรวา เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของผู้ดีมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า
เดือน 11 เดือน 12 เวลาฤดูน้ำมากเป็นเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่าและเที่ยวทุ่ง
ผู้มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่เจ้านายเป็นต้น มักพาบริวารที่เป็นนักร้องทั้งต้นบทแลลูกคู่
25

เอนก นาวิกมูล, เพลงนอกศตวรรษ, หน้า 129 - 130.
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มีโทนทับกรับฉิ่งพร้อมสำรับลงเรือไปเที่ยว บางลำก็เป็นนักร้องผู้ชาย บางลำ
นักร้องก็เป็นผู้หญิง เมื่อไปพบปะประชุมกันเป็นการสโมสรในท้องทุ่ง เจ้าของ
ก็คิดบทให้นักร้องของตนร้องลำนำ ผูกกลอนเป็นทางสังวาสบ้าง เป็นทางเรื่อง
บ้าง ลำอื่นก็ร้องลำนำโต้ตอบกันไปมา เป็นอย่างมหรสพสำหรับการราตรีสโมสร
26
ของไทยมีมาแต่โบราณดังนี้...
แม้การเล่นสักวามีปรากฏมานานแล้ว แต่ตัวบทที่เก่าแก่ที่สุดเพิ่งมีบันทึกเป็น
หลักฐานอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึง การเล่นสักวาเรื่องอิเหนา
2 ครั้ง ครั้งหนึ่งเป็นการร้องถวายหน้าพระที่นั่ง เล่นสักวาเรื่องอิเหนาตอน “ไปใช้บน” อีก
ครั้งหนึ่งเป็นการร้องในงานฉลอง แต่ไม่ปรากฏชัดว่าเป็นงานฉลองสิ่งใด ได้เล่นสักวาเรื่อง
อิเหนาตอน “นางจินตะหรา” ทั้งสองครั้งมีบทสักวาสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างสักวา
เรื่องอิเหนา ตอน ไปใช้บน ความว่า
		
		
		
		

สักวามาพร้อมเรือประพาส
จะจับเรื่องอิเหนาชาวชวา 		
ทหารแห่คู่เคียงเรียงเรียบ 		
จรกากองหลังรั้งพล 		

ถวายบังคมบรมนาถนาถา
ท้าวดาหาเสด็จไปใช้บน
รถประเทียบคั่งคับสับสน
27
พวกระเด่นดาหยนนำหน้าเอย

สมั ย รั ช กาลที่ 5 อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น ยุ ค ที่ ก ารเล่ น สั ก วาเฟื่ อ งฟู อ ย่ า งมาก ดั ง
ปรากฏว่ามีตัวบทสักวาที่บันทึกจากการเล่นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คงเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบนั จำนวนไม่นอ้ ย ทัง้ นีส้ มาคมนิสติ เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือ ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลที่
5 และสักวากลอนสดพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, “คำอธิบายเรือ่ งสักรวา” ใน ประชุมบทสักรวา
เล่นถวายในรัชกาลที่ 5 และสักวากลอนสดพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสติ เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 9. 	

27
บทสักวาเรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชกาลที่ 3 สักวาสมัยใหม่ ณ สังคีตศาลา และสักวาหน้าที่นั่ง
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ ขุนอัครพงศ์พาณิช (เล้ง อัศเวศน์) ณ วัดเพชรสมุทร
วรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม 20 มีนาคม 2503), หน้า 3.

File New .indd 54

28/7/2557 11:14:51

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

55

รู้จักสักวา ... จากอดีตถึงปัจจุบัน

ในวโรกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงเจริ ญ พระชนมายุ
36 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2534 ผู้สนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้โดยละเอียดต่อไป
การเล่นสักวาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีรูปแบบการเล่นหลากหลาย ทั้งแบบที่นำเรื่อง
จากวรรณคดีของเก่ามาเล่น เช่น การเล่นสักวาเรื่องรามเกียรติ์ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
และตอนพระรามง้อนางสีดา การเล่นสักวาเรื่องอิเหนา ตอนชนไก่ และตอนสึกชี การเล่น
สักวาเรื่องสังข์ทอง คาวี และพระอภัยมณี เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการเล่นสักวาที่ไม่ได้เอา
วรรณคดีของเก่ามาเล่นอีกด้วย แต่เป็นการเล่นสักวาที่มีที่มาจากการละเล่นพื้นบ้านทั่วไป
เช่น นำการเล่นซ่อนหา การเล่นคลุมไก่ มาเล่นสักวา เป็นต้น
สถิตย์ เสมานิล เรียกสักวาแบบนี้ว่า “สักวาเข้าเรื่อง” มีรายละเอียดดังนี้
สักวาเข้าเรื่อง ไม่จำเป็นต้องเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วเช่นในวรรณคดี แต่อาจสมมุติ
ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมัยก็ได้ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะติดวงเล่นกันหลายสิบครั้ง
จึงนอกจากเลือกเอาลางตอนแห่งเรื่องอิเหนา พระอภัยมณี คาวี และสังข์ทอง
28
เหมือนทีจ่ ะเล่นในวันนี้ มีเล่นหวย เล่นซ่อนหา เล่นปิดตา เล่นทอดผ้าป่า เป็นต้น
ในที่ นี้ ข อยกตั ว บทจากการเล่ น สั ก วาเรื่ อ งทอดผ้ า ป่ า สมั ย รั ช กาลที่ 5 มาเป็ น
ตัวอย่าง ดังนี้
สักรวาอภิวาทบาทบงกช
ทูลหม่อมตัวขรัวส้มเปนสมภาร
กรมช่างตั้งให้ว่าที่ทายก 		
คุณมหาหน้าฉลาดพิณพาทย์มอญ

จะจบบทบอกผ้าป่าว่าวิถาร
เราคิดอ่านแห่กระจาดเหมือนราษฎร				

หาตลกมาฉลองร้องครึ่งท่อน
29
คนลครองค์ประเสริฐเปนเถิดเอย

ผู้บอกสักวาบทนี้คือคุณพุ่ม ได้กล่าวถึงการเล่นสักวาเรื่องทอดผ้าป่า มีการแจกตัว
ให้ผู้บอกสักวาแต่ละวงรับบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ได้แก่ ให้วงทูลกระหม่อมหรือวงสักวา
28

สถิตย์ เสมานิล, “สักวาเข้าเรือ่ ง,” ใน สูจบิ ตั รงานเพือ่ นขวัญวรรณศิลป์, (เอกสารอัดสำเนา).	

ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลที่ 5 และสักวากลอนสดพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, หน้า 72. สะกดตามต้นฉบับ.
29
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ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์บอกสักวาเป็นขรัวส้มซึ่งเป็นสมภาร ให้วงสักวาของ
คุ ณ พุ่ ม เองบอกสั ก วาเป็ น ชาวบ้ า นแห่ ก ระจาด ให้ ว งสั ก วาของกรมช่ า งบอกสั ก วาเป็ น
มัคทายก ให้วงสักวาของพระมหาสงครามบอกสักวาเป็นนักดนตรีปพี่ าทย์มอญ และให้วงสักวา
ของพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์เล่นเป็นคนละคร
การเล่นสักวาครั้งนี้ วงสักวาของพระมหาสงครามสามารถต่อกลอนได้ก่อน จึง
บอกสักวาเป็นนักดนตรีปี่พาทย์มอญ ความว่า
		
สักรวาตาครูชูอยู่ริมวัด 		
จัดพิณพาทย์มอญพลันได้ทันใด 		
จึงรีบพายมาถึงซึ่งท้องทุ่ง 			
จะกลับไปเล่าก็ไกลเสียเต็มที 			

ได้ทราบชัดว่าฎีกามาแจกให้
ด้วยจะไปแห่ผ้าป่าไม่ช้าที
เอ๊ะลืมถุงปี่แก้วเสียแล้วนี่
30
ปี่ก็มีมาบ้างเป่าพลางเอย

จากนั้น วงสักวาวงอื่นๆ ก็ผลัดกันบอกสักวาตามบทบาทของตนไปเรื่อยๆ จนเลิก
เล่น ซึ่งการเล่นสักวาเข้าเรื่องนี้ไม่มีเนื้อเรื่องชัดเจน ผู้เล่นต้องคอยฟังเหตุการณ์จากบทสักวา
ให้ดีว่า ถึงคราวตนบอกสักวา หรือยัง มิเช่นนั้น อาจถูกวงสักวาวงอื่นชิงบอกไปเสียก่อน
ก็เสียโอกาสในการเล่นไป หรือไม่ก็ต้องชิงบอกสักวาบ้างในคราวต่อมา ทำให้การเล่นสักวามี
สีสัน น่าตื่นเต้น เพราะต้องชิงไหวชิงพริบกับผู้บอกสักวาคนอื่นๆ ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม หลังจากสมัยดังกล่าว การเล่นสักวาก็ซบเซาลงเป็นเวลานานหลาย
สิบปี จากภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองรวมถึงสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง กระทั่งกรมศิลปากรได้
ฟื้นฟูการเล่นชนิดนี้ขึ้นในเวลาต่อมา ดังปรากฏความใน สักวาวิวิธ ว่า
...เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2502 กรมศิ ล ปากรได้ รื้ อ ฟื้ น ขึ้ น มา แสดง
ณ สั ง คี ต ศาลาอี ก ครั้ ง โดยมี ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช หลวงอิ ศ ราภรณ์ - ประพั น ธ์
นายเปลือ้ ง ณ นคร นายมนตรี ตราโมท คุณหญิงสมโรจน์ สวัสดิกลุ ณ อยุธยา นางสาวชยศรี
31
สุนทรพิพิธ เป็นผู้บอกสักวาในเรื่องสังข์ทอง เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังเป็นอันมาก
30

ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลที่ 5 และสักวากลอนสดพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, หน้า 73. สะกดตามต้นฉบับ. 	

31

ประยอม ซองทอง และอรฉัตร ซองทอง, สักวาวิวธิ , (กรุงเทพมหานคร : พรุง่ นี,้ 2525), หน้า 3.
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ในปีเดียวกันนัน้ ได้มกี ารประชันกลอนทางสถานีโทรทัศน์ไทยที.วี. ช่อง 4 บางขุนพรหม
รายการที่ มี ชื่ อ ว่ า ลั บ แลกลอนสด เป็ น การเล่ น กลอนสดออกอากาศเดื อ นละครั้ ง เป็ น
รายการสุดท้ายของสถานี
หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี กล่าวถึงการประชันกลอนสดในรายการนี้ว่า
		
... บอกทั้งบทก็มี ที่เล่นเป็นสักรวาก็มี เล่นดอกสร้อยหรืออย่างอื่นก็มี
ที่บอกคนละวรรคหรือสองวรรคก็มี ผู้ดูทีวีในสมัยนั้นที่ไม่เคยเห็นเขาเล่นสักวา
กันมาก่อนต่างก็ชมชอบลับแลกลอนสด เพราะนอกจากจะได้เห็นเขาแต่งกลอน
32
กันอย่างเร็วๆ แล้ว ยังได้เห็นโฉมหน้าผู้บอกด้วย
รายการลับแลกลอนสดได้สร้างบรรยากาศความคึกคักให้เกิดขึ้นในแวดวงการเขียน
กลอน ดังความใน สักวาวิวิธ ว่า
		
รายการนีน้ บั เป็นการปลุกชีวติ ของกาพย์กลอนให้เป็นทีน่ ยิ มแพร่หลาย
อย่างแท้จริง การละเล่นกาพย์กลอนซึ่งมีซุกซ่อนอยู่ตามสถาบันอย่างสมัครเล่น
กลายเป็นการเขียน การรวมกลุม่ อย่างค่อนข้างจริงจัง มีการตัง้ ชมรมหรือชุมนุม
วรรณศิลป์อย่างมากมายในกาลต่อมา มีการรวมกลุม่ ซักซ้อม - ฝึกซ้อม - ทดลอง
และแข่งขันระหว่างกลุม่ - ระหว่างคณะ - ระหว่างสถาบัน - ระหว่างภาค - ระหว่าง
จังหวัด ... ฯลฯ โดยเฉพาะที่ไทย ที.วี. ช่อง 4 บางขุนพรหม คืนใดมีรายการ
“ลับแลกลอนสด” จะเป็นที่ชุมนุมของนักกลอนไปโดยปริยาย นับแต่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาตัดสิน (ซึ่งหลายท่านเป็น “กวี” ในตัว) นักกลอนผู้
ที่แข่งขัน เพื่อนฝูงนักกลอนที่มาช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจ ตลอดจนผู้นิยม
33
กลอนซึ่งมาชมด้วยความเอาใจใส่ ...
ความคึกคักดังกล่าวอาจเทียบได้กับความคึกคักในอดีตเมื่อสมัยที่ยังมีการเล่น
สักวากันในเรืออย่างสมัยโบราณ ดังที่หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี บรรยายการเล่นสักวา
ในอดีตว่า
32

จันทร์จริ ายุวฒ
ั น์ รัชนี, หม่อมเจ้า, นักกลอนบ่อนเข้าแช่ (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2520) หน้า 319.	

ประยอม ซองทอง และอรฉัตร ซองทอง, สักวาวิวธิ , หน้า 10.

33
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... ถ้าใครมีคนร้องทั้งวงสักรวา และมีผู้บอกบทซึ่งไว้ตัวว่าไม่กลัวใคร
แล้ว ก็ลงเรือพายเตร่ไปตามลำน้ำ บางลำก็พายไปร้องไป บางลำก็จอดร้อง
อยู่ ณ ที่อันเหมาะ หรือถ้าไม่ร้องก็แสดงลักษณะให้เห็นได้ว่าเปนเรือสักวา
เรืออื่นๆ ผ่านมาแวะเข้าผสมโรง แล้วเลยเล่นกันอยู่จนดึกดื่น เรืออื่นๆ ที่ออก
เที่ยวตามลำน้ำก็แวะเข้าจอดฟังเปนกลุ่ม เรือขายของก็เร่ขาย เรือลำไหนจอด
34
อยู่นานไม่ได้ก็ไป ลำใหม่ก็มาจอดเป็นกลุ่มกันไปจนเลิก...
จะเห็นว่า เรือที่แวะจอดเข้าฟังเป็นกลุ่ม เรือลำไหนจอดอยู่นานไม่ได้ก็ไป ลำใหม่ก็
มาจอดเป็นกลุ่มกันไปจนเลิก แสดงให้เห็นความคึกคักและความพลุกพล่านของผู้ชมสักวา
ซึ่งเป็นความคึกคักแบบเดียวกันกับที่ปรากฏในรายการลับแลกลอนสด ผิดกันแต่เพียงบนบก
กับในน้ำเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่ารายการลับแลกลอนสดได้ดึงเอาบรรยากาศความคึกคักเก่าๆ
แบบการเล่นสักวาในสมัยโบราณให้ย้อนคืนมาอีกครั้ง
บรรยากาศการเล่ น สั ก วาที่ ก ลั บ มาคึ ก คั ก เช่ น นี้ ทำให้ ชุ ม นุ ม ภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด สักวาหน้าทีน่ งั่ เพือ่ ถวายพระพรปีใหม่แด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2503 โดยเล่นเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน แต่งงาน
35
พระไวย นอกจากเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นการเล่นสักวาตามแบบแผนที่มีมาในอดีต
ที่มักเล่นถวายพระมหากษัตริย์อีกด้วย
สุดสงวน ผู้เขียนคอลัมน์มองภาษา ในนิตยสารสกุลไทย กล่าวว่า การแสดงสักวา
36
ประเภทนี้ บางทีก็เรียกสักวากลอนสด บางคนก็เรียกสักวาบอกบท ทำให้เห็นว่า มีการใช้
คำอื่ น เรี ย กการเล่ น ชนิ ด นี้ น อกเหนื อ ไปจากที่ เ คยใช้ กั น ว่ า การเล่ น สั ก วา อย่ า งในอดี ต
ทั้งสักวากลอนสดและสักวาบอกบทต่างก็เป็นคำที่ใช้เรียกการเล่นสักวาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ผู้เขียนพบว่า สักวาบอกบท เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและปรากฏในสื่อต่างๆ มากกว่า
คำว่ า สั ก วากลอนสด ดั ง เห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม นั ก กลอนจากสโมสรสยามวรรณศิ ล ป์ แ ละกลุ่ ม
นักกลอนจากสถาบันสุนทรภู่ ซึ่งเป็น 2 องค์กรที่ยังคงแสดงการเล่นสักวาตามโอกาสต่างๆ
34

จันทร์จริ ายุวฒ
ั น์ รัชนี, หม่อมเจ้า, นักกลอนบ่อนเข้าแช่, หน้า 192. 	


35

วัชรี รมยะนันทน์ และ ญาดา อรุณเวช, รายงานผลการวิจยั เรือ่ งเพลงสักวา, หน้า 18.

	


36

สุดสงวน, “สักวาเรือ่ งสังข์ทองตอนเงาะถอดรูป (1),” สกุลไทย 2833 (3 กุมภาพันธ์ 2552) : 117.
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อย่างสม่ำเสมอในปัจจุบัน เมื่อเล่นสักวาที่ใด กลุ่มนักกลอนเหล่านี้ก็มักใช้คำว่า สักวาบอกบท
เรียกการแสดงของตนอยู่เสมอ
สั ก วาบอกบทนั้ น มี เ ล่ น กั น อยู่ ทั่ ว ไปตามโอกาสต่ า งๆ ในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะ
นักกลอนจากสโมสรสยามวรรณศิลป์นั้น ได้ออกไปแสดงสักวาตามสถาบันการศึกษาหรือ
หอประชุมองค์กรต่างๆ ปีละหลายครั้ง จนกระทั่งปี 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าฯ แสดงถวาย
เฉพาะพระพักตร์ในเรือประพาสอุทยาน (ณ อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2
ที่อัมพวา) แล้วต่อๆ มา ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จในการทรงสักวาอีก
37
หลายครั้ง
การที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงสั ก วาร่ ว มกั บ
นักกลอนทั้งหลายในลักษณะนี้ นับเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นแบบแผนการเล่นสักวา
อย่างดั้งเดิมที่มีเจ้านายร่วมบอกสักวาด้วย
ต่อมาการเล่นสักวาก็มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น ด้วยการให้นาฏศิลปินแต่งกาย
เป็นตัวละครในเรือ่ งทีเ่ ล่นสักวา แล้วออกมาแสดงการร่ายรำโดยตีบทให้เข้ากับกลอนแบบสดๆ
นอกจากนี้ยังอาจมีบทเจรจาที่นาฏศิลปินเหล่านั้นคิดขึ้นเองมาผสมด้วย ซึ่งจะสร้างความ
ขบขันและความสนุกสนานให้แก่การเล่นสักวาครั้งนั้นๆ การเล่นสักวาลักษณะนี้มีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไป ดังที่ สุดสงวน กล่าวว่า
		
กรมศิลปากรใช้เรียกว่า สักวาออกตัว แต่ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ	

ท่านจะเรียกว่า สักวาทรงเครื่อง ... คุณจำนง รังสิกุล (อดีตหัวหน้าฝ่ายจัดรายการ
ของบริษัทไทยโทรทัศน์ หรือทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม) ... ท่านเรียกสักวาที่มีทั้งการ
38
ร้องและการรำประกอบกันนี้เป็นการลำลองว่า สักวาร้องรำ
ผู้เขียนพบว่า การเล่นสักวาลักษณะนี้เท่าที่เห็นมีทั้งที่ใช้คำว่า สักวาออกตัว และ
สักวาทรงเครือ่ งอยูพ่ อๆ กัน ส่วนสักวาร้องรำนัน้ ไม่พบว่ามีการใช้แพร่หลายนัก อย่างไรก็ตาม
เมื่อพูดถึงสักวาบอกบทก็เป็นคำกลางๆ ที่หมายถึงการเล่นสักวาโดยที่มีตัวแสดงออกมา
ร่ายรำด้วยหรือไม่ก็ได้
37

สุดสงวน, “สักวาเรือ่ งสังข์ทองตอนเงาะถอดรูป (1),” สกุลไทย 2833 (3 กุมภาพันธ์ 2552) : 117.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
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การเล่นสักวาในยุคนี้จึงเป็นยุคแห่งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา กล่าวคือ เริ่มต้น
จากการฟื้นฟูการละเล่นในอดีตจนได้รับความนิยมจากผู้ชม ทำให้มีการเล่นสักวาโดยองค์กร
และหน่วยงานต่างๆ อีกหลายครัง้ จากนัน้ จึงมีการพัฒนาการเล่นให้สนุกสนานจนได้ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ ยิ่งทำให้การเผยแพร่การเล่นสักวาเป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้น การเล่น
สักวาก็มีการเพิ่มนักแสดงที่แต่งกายเป็นตัวละครตามเรื่องที่เล่น ให้ร่ายรำตามบทสักวา
โดยคิดท่าขึ้นสดๆ รวมทั้งยังมีบทเจรจาที่มาจากปฏิภาณของนักแสดง ทำให้การเล่นสักวาน่า
ตื่นเต้น เพราะผู้เล่นทุกคนต้องใช้ไหวพริบตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังมีคำเรียกการเล่นสักวาเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหลากหลาย เช่น สักวา
บอกบทและสักวากลอนสด หากมีนักแสดงร่ายรำประกอบด้วยก็เรียกว่าสักวาออกตัว สักวา
ทรงเครื่อง หรือสักวาร้องรำ ทั้งนี้ สักวาบอกบท เป็นคำที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน
และเป็นคำกลางๆ ที่กินความรวมการเล่นสักวาทุกรูปแบบ กล่าวคือ มีนักแสดงออกมา
ร่ายรำหรือไม่ก็ตาม เรียกว่าสักวาบอกบทได้ทั้งนั้น
4. การเล่นสักวาในปัจจุบัน
การเล่นสักวาในปัจจุบันมักนิยมนำวรรณคดีตอนใดตอนหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มานำเสนอ โดยมีผู้บอกสักวาทำหน้าที่คิดบทสักวาขึ้นมาสดๆ ตามบทบาทที่ได้รับเป็น
ตัวละครใดๆ ในวรรณคดีเรือ่ งนัน้ บทสักวาดังกล่าวจะนำไปร้องโต้กบั บทสักวาของผูบ้ อกสักวา
คนอื่นๆ ซึ่งจะรับบทเป็นตัวละครที่แตกต่างกันไป โดยปกติแล้ว สักวาบอกบทจะมีเนื้อหา
เป็นการดำเนินเรื่องตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏในวรรณคดี แต่บ่อยครั้งที่ผู้บอกสักวามักจะแสดง
ปฏิภาณของตนด้วยคิดบทสักวาทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว เช่น เรือ่ งการเมือง
เรื่องเศรษฐกิจ ข่าวที่กำลังได้รับความสนใจ และเหตุการณ์ทั่วไปในสังคม เป็นต้น ทำให้
บทสักวามีการล้อเลียนสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดอารมณ์ขันและช่วยให้
สักวาบอกบทมีความสนุกสนานขึ้นแล้ว ก็ยังเป็นการวิจารณ์เรื่องที่ล้อเลียนโดยผู้บอกสักวา
ไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้การรับชมการเล่นสักวาให้สนุกสนานนั้น ผู้ชมจึงต้องเข้าใจเหตุการณ์
บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานั้นประกอบด้วย
ตัวอย่างสักวาบทต่อไปนี้มาจากการเล่นสักวาเรื่อง หลวิชัยคาวี ในงานรำลึก 102
ปีชาตกาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่สถาบันคึกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2556 ซึ่งเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ตัวแทนประเทศไทยและตัวแทนประเทศกัมพูชา
กำลังจะให้การต่อศาลโลกเพื่อขอให้ตัดสินกรณีพิพาทเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร บทสักวาที่
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เล่นกันในคราวนัน้ ถึงแม้จะเดินความตามท้องเรือ่ งวรรณคดี แต่กไ็ ม่หนีการเหน็บแนมเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นระยะ เช่น
		
สักวาคันธมาลีคนขี้หึง
เห็นผัวซึ้งดมดอมหอมเส้นผม
ทีเราย้อมเฮนนาไม่มาดม 		
นางเรียกขรมนางกำนัลมาทันใด
จงไปหาหมอเสน่ห์แก้เล่ห์ขลัง
แต่ระวังหมอเขมรเล่นคุณไสย
39
มีไส้ศึกแสนอุบาทว์สัญชาติไทย
อธิปไตยเขาวิหารสู้ศาลเอย
						
(นภาลัย สุวรรณธาดา)
นอกจากนีย้ งั มีกรณีการเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้น ก็กลายเป็นประเด็นที่ปรากฏในบทสักว่าด้วย ดังนี้
		
สักวาหมอเสน่ห์ชักเฉไฉ
เสนาไพร่เบี่ยงประเด็นให้เห็นขำ
รับอาสาแก้เสน่ห์เล่ห์มนต์ดำ 		
เสนียดย้ำเอาคืนไปของใครของมัน
แก้เสน่ห์กลับพลาดพลั้งยังยักแย่
เหมือนรุมแก้ยามบ้านเมืองเคืองคับขัน
40
แก้ปัญหาปากท้องของสำคัญ
แต่กลับดันแก้รัฐธรมนูญสูญเปล่าเอย
						
(นิภา ทองถาวร)
สักวาเรื่องสังข์ทอง ตอน เงาะถอดรูป ในงาน “120 ปี บารมีพระปกเกล้าฯ”
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีบทล้อ
เหตุการณ์เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดทางภาคใต้ออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาล
กรณีราคายางตกต่ำ ดังนี้
		
สักวารับว่าบทพระอินทร์ พระพักตร์คล้าย หมาก ปริญ กินเต้าหู้
คิดอยากช่วยเจ้าเงาะพิเคราะห์ดู
แปลงกายสู้เป็นแม่ทัพรับต่อตี
ยกไพร่พลหลากล้วนชาวสวนยาง
ประท้วงข้างกำแพงเมืองกันอึงมี่
41
ท้าวสามลจะออกหน้ามาตีคลี
หรือจะหนีไปดูไบตามใจเอย
						
(ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง)
39
่ งหลวิชยั คาวี,” สกุลไทย 3059 (21 พฤษภาคม 2556). 	

40สุดสงวน, “สักวาวันคึกฤทธิ์ 2556 เรือ
สุ
ด
สงวน,
“สั
ก
วาวั
น
คึ
ก
ฤทธิ
์
2556
เรื
อ่ งหลวิชยั คาวี,” สกุลไทย 3059 (21 พฤษภาคม 2556). 	

41

นกบินเดีย่ ว, แตกกอ-ต่อกลอน, เพชรนิวส์ magazine 110 (ตุลาคม 2556) : 19.
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สักวาเรื่องพระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร (การแสดงจริงใช้ชื่อตอนว่า
ไล่นางผีเสื้อสมุทร) ณ สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
สะท้อนเหตุการณ์ชาวนาฆ่าตัวตายหลังจากไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ในบทสักวาที่ว่า
		
สักวาสินสมุทรสะดุดเงือก นอนกลิ้งเกลือกไปมาน่าสงสาร
ใบประทวนล้วนวางอยู่กลางลาน
ทรมานกายใจไม่ได้สตังค์
อย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะนายเงือก
รีบเก็บเชือกอย่าผูกคอรอความหวัง
42
ไปหาพระอภัยมณีมีพลัง 		
ร่ายมนต์ขลังต่อสู้ให้ได้เงินเอย
						
(น้อย อำไพพรรณ)
จากตัวอย่างเหล่านี้ ผู้เขียนเห็นว่าการเล่นสักวามีพัฒนาการที่น่าสนใจ จากอดีต
ที่เป็นการเล่นตามฤดูกาลเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว ก็เปลี่ยนมาเป็นการเล่น
เพื่อสะท้อนและวิจารณ์เหตุบ้านการเมืองต่างๆ ไปพร้อมกันโดยอาศัยการล้อเลียนอย่างมี
อารมณ์ขันเป็นเครื่องมือ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นปฏิภาณไหวพริบของผู้บอกสักวา และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการพลิกแพลงเรื่องราวตามตัวบทวรรณคดีให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
เรื่องราวในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ทำให้วรรณคดีที่แม้จะเป็นของโบราณก็สามารถถ่ายทอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างทันท่วงที และไม่มีคำว่าล้าสมัย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง
เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว
ความสามารถในการปรับตัวเช่นนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้การเล่นสักวา
ยังคงมีลมหายใจอยู่ในปัจจุบัน พร้อมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป

42

นกบินเดีย่ ว, แตกกอ-ต่อกลอน, เพชรนิวส์ magazine 115 (มีนาคม 2557) : 23.
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