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บทวิจารณ์ หนังสื อ
สั กวาฉันเป็ นใคร ใครรู้ บ้าง

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริ ญ1
เมื่อเห็นหน้าปกหนังสื อเรื่ อง สั กวาฉั นเป็ นใคร ใครรู้ บ้ าง วางอยู่บนชั้นหนังสื อ โดยมีภาพลายเส้ น
คล้าย ๆ กับตัวละครเจ้าเงาะในบทละครนอกเรื่ องสั งข์ ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย พร้ อมกับมีคาโปรยปกด้วยข้อความว่า “๖๐ ปริ ศนาคากลอน ตัวละครในวรรณคดีไทย” ทาให้
สายตาที่มองผ่านต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งพร้อมกับตั้งใจว่าจะอ่านเล่มนี้จนจบ
สั ก วาฉั น เป็ นใคร ใครรู้ บ้ า ง เป็ นผลงานการประพัน ธ์ ร้ อ ยกรองของศาสตราจารย์พิ เ ศษธงทอง
จันทรางศุ อาจารย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ ตลอดจนท่านยังมีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์
ด้วย สั กวาฉั นเป็ นใคร ใครรู้ บ้ าง เป็ นผลงานทางการประพันธ์ ร้อยกรอง โดยมี การแต่ง เป็ นกลอนสักวา
สาหรับกลอนสักวามีลกั ษณะอย่างไร ผูแ้ ต่งได้กล่าวไว้ในคานาว่า “สั กวาหรื อที่ โบราณเรี ยกว่ า “สั กกรวา”
เป็ นชื่ อเรี ยกคาประพันธ์ ร้อยกรองชนิ ดหนึ่ งของไทยประเภทกลอน หนึ่ งบทมีสี่คากลอนหรื อแปดวรรค มี
ข้ อบังคับว่ าต้ องขึน้ ต้ นด้ วยคาว่ า “สักวา” และลงท้ ายด้ วยคาว่ า “เอย” ” การแต่งกลอนสักวานับเป็ นการช่วย
อนุ รักษ์ทางภาษาและวรรณคดีไทยในอีกด้านหนึ่ ง เพราะผูแ้ ต่งนอกจากจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะคา
ประพันธ์ จารี ตนิ ยมในการแต่ง และการเลือกสรรใช้คา ยังต้องมีความรู ้ทางวรรณศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์ความ
ไพเราะของภาษาด้วย
ภูมิหลังของหนังสื อ สั กวาฉั นเป็ นใคร ใครรู้ บ้ าง นี้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กล่ าวว่า
มูลเหตุ แห่ งการแต่งหนังสื อเรื่ องนี้ มาจากการที่ อาจารย์รู้สึกนึ กสนุ กเขี ยนบทสักวาขึ้ นมา ๑ บท เกี่ ยวกับ
ปริ ศนาคาทายชื่อตัวละครในวรรณคดีไทย วรรณกรรมไทยหรื อนิ ทานพื้นบ้านและนาเผยแพร่ ผา่ นเฟซบุ๊ก
รวมทั้งไลน์ ปรากฏว่าเป็ นที่สนใจแก่ผอู ้ ่าน จึงทาให้อาจารย์ได้แต่งต่อจนครบจานวน ๖๐ บท และเห็ นว่า
สักวาชุ ดนี้ น่าจะเป็ นประโยชน์แก่ ครู อาจารย์ตลอดจนนิ สิต นักศึกษา นักเรี ยนที่สนใจวรรณคดี ไทยและ
นิทานพื้นบ้านของไทย จึงได้ตดั สิ นใจพิมพ์เป็ นหนังสื อ โดยสานักพิมพ์นานมีบุค๊ ส์เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์
เนื้ อหาของ สั กวาฉั นเป็ นใคร ใครรู้ บ้ าง กล่าวคือตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่ องเอก ๆ ที่นกั อ่านส่ วน
ใหญ่มกั เป็ นที่รู้จกั เช่น ขุนช้ างขุนแผน อิ เหนา รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ อิลราชคาฉั นท์ ฯลฯ เป็ นต้น อาจจะมี
วรรณคดีไทยหรื อนิ ทานพื้นบ้านบางเรื่ องที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ผูแ้ ต่งก็ได้นามาเผยให้ผอู ้ ่านได้รับทราบ เช่น เรื่ อง
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สั้นสร้ อยคอที่หาย ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิ ปประพันธ์พงศ์ หรื อนิ ทานพื้นบ้านของไทยอย่าง
พระยากงพระยาพานเป็ นต้น โดยลักษณะการสร้างบทสักรวา ผูแ้ ต่งจะดึงลักษณะที่เด่นและลักษณะเฉพาะ
ของตัว ละครแต่ ล ะตัว มาตั้ง เป็ นบทสั ก วา โดยจะมี ล ัก ษณะการถามไปในบทสั ก วาว่ า ตัว ละครที่ มี
ลักษณะเฉพาะนี้เป็ นใคร มาจากวรรณคดีเรื่ องอะไร ตัวอย่างเช่น
สักวาฉันเป็ นใครใครรู้บา้ ง
ชีวติ ช่างบาปกรรมทาชัว่ หลาย
หนึ่งคือทาปิ ตุฆาตฉกาจร้าย
สองเกือบได้มารดามาเป็ นเมีย
สามฆ่าผูม้ ีพระคุณเลี้ยงอุ่นอก
ฐานปกปิ ดเรื่ องยิง่ ใหญ่ใจละเหี่ ย
ต้องสร้างเจดียใ์ หญ่ไม่ไหวจะเคลียร์
ขอกองเชียร์โปรดทานายทายชื่อเอย
เมื่อจบสักวาแต่ละบทก็จะมี เฉลยอยู่เรื่ องว่าเป็ นตัวละครชื่ ออะไร มาจากวรรณคดี ไทย วรรณกรรม
ไทยหรื อนิ ทานพื้นบ้านเรื่ องอะไร สิ่ งที่ เด่นจากการเฉลยชื่ อตัวละครนี้ ยงั อยู่ที่ไม่เพียงแต่บอกชื่ อตัวละคร
หากแต่ยงั กล่าวถึงลักษณะหรื อความสาคัญของวรรณคดี วรรณกรรม นิ ทานพื้นบ้าน เรี ยกได้วา่ เป็ นหนังสื อ
กวีนิพนธ์ก่ ึงวิชาการ ลักษณะการแต่งสักวาทั้ง ๖๐ บทนี้ เนื่ องจากเนื้ อหาในวรรณคดีไทยบางเรื่ องยาวมาก
และพฤติ ก รรมของตัวละครก็ อาจจะไม่ไ ด้มี เพีย งพฤติ ก รรมเดี ย ว แต่ผูแ้ ต่ ง ก็ส ามารถดึ งเอาลักษณะเด่ น
ตลอดจนบางครั้งก็มีการกล่าวสรุ ปย่อพฤติกรรมตัวละครตัวนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ ตัวละครบางตัว เมื่อผูอ้ ่าน
ผ่านเพียงสักวาบทนี้ ก็อาจจะเข้าใจเนื้ อเรื่ องโดยรวมของวรรณคดี วรรณกรรม นิ ทานพื้นบ้านเรื่ องนั้นได้
อย่างทันทีเลย
ลักษณะเด่นของหนังสื อเรื่ อง สั กวาฉั นเป็ นใคร ใครรู้ บ้ าง นอกจากผูแ้ ต่งจะแสดงถึ งความรอบรู ้ ใน
วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทยและนิ ทานพื้นบ้านแล้ว ผูแ้ ต่งยังสามารถใช้ภาษาสมัยเก่า ซึ่ งอาจเป็ นคาที่พบ
ในวรรณคดี โบราณและภาษาสมัยใหม่ไ ด้อย่างกลมกลื น เช่ น คาว่า กรุ ง อโยธเยศ หรื อคาสมัย ใหม่ และ
บางครั้งอาจจะเป็ นสานวนสมัยใหม่ เช่น ไม่ไหวจะเคลียร์ ทอร์ นาโด เป็ นต้น เสน่ห์ของการใช้ภาษาเก่าและ
ภาษาสมัย ใหม่ เ ข้า มาผสมผสานในหนัง สื อ เรื่ อ งจึ ง ท าให้ มี ค วามกลมกลื น อ่ า นแล้ว เพลิ น จนจบ และ
ประกอบการที่ผแู ้ ต่งได้เสริ มความรู ้เสริ มเกี่ยววรรณคดีแต่ละเรื่ องก็ทาให้จุดประกายความสนใจให้ผอู ้ ่านอยา
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จะกลับไปอ่านจากเรื่ องจริ ง เพื่อเข้าใจและดื่มด่ ากับอรรถรสมากขึ้น อย่างไรก็ดีเนื่ องจากผูแ้ ต่งกล่าวไว้วา่ จะ
เขียนเพียง ๖๐ บทเท่านั้น จึ งเท่ากับว่าตัวละครที่ นามาตั้งเป็ นปริ ศนาคาทายมี ตวั ละคร ๖๐ ตัว และมาจาก
วรรณคดีเรื่ องเดียวกันหลายตัวละครด้วย จึงทาให้ สั กวาฉั นเป็ นใคร ใครรู้ บ้ าง เล่มนี้ ขาดความสมบูรณ์ของ
ตัวละครในวรรณคดี วรรณกรรมและนิ ทานพื้นบ้านเรื่ องอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่ งถ้าผูแ้ ต่งจะแต่ง สั กวาฉั น
เป็ นใคร ใครรู้ บ้ าง เล่ม ๒ ขึ้นมาอีก เข้าใจว่าคงจะมีตวั ละครในหนังสื อเรื่ องที่เรารู ้จกั หรื อไม่รู้จกั ปรากฏขึ้น
อีกหลายตัว และอาจจะจุดประกายให้ผอู ้ ่านได้กลับไปอ่านตัวเล่ มของวรรณคดี เรื่ องนั้นจริ ง ๆ ก็เท่ากับว่า
สักวาฉันเป็ นใคร ใครรู้ บ้าง ได้ประสบความสาเร็ จสมตามที่ผแู ้ ต่งกล่าวไว้ในคานาว่า “ครู สอนภาษาไทยกับ
ทั้งเด็ก ๆ ตามโรงเรี ยนต่ าง ๆ อาจจะได้ ใช้ ประโยชน์ ” และเป็ นการสร้างความสนใจให้กบั เยาวชนรุ่ นใหม่ไม่
เพียงแต่สนใจวรรณคดีเท่านั้น หากแต่ยงั อาจจะสนใจการแต่งสักวา นาไปสู่ การเพาะยุวกวีนอ้ ย ๆ ขึ้นมาด้วย
ก็ได้

