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	 บทความวิจัยน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาวิเคราะห์บทบาทด้านการสร้างสรรค์

และการสืบทอดมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารศัม	ี

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเอกสาร	โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือการทบทวน

เอกสารชั้นต้น	 และเอกสารช้ันรองที่เกี่ยวข้อง	 จากน้ันวิเคราะห์เอกสารทั้งหมดที่

เกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 ผลการวิจัยพบว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศม	ี

ทรงเป็นผู้มีบทบาททั้งเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรม	 การสงวนรักษาและสืบทอดองค์

ความรู้และวัฒนธรรมของล้านนา	 ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญในกระบวนการสืบทอดมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 บทบาทในการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	แบ่งออกเป็น	๓	ด้านคือ	๑)	ด้านการ

ดนตรี	 การขับร้อง	 การละคร	 และการฟ้อนร�า	 ๒)	 ด้านวรรณกรรม	 และ	 ๓)	 ด้าน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	
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Abstract

 The purpose of the research for this article was to study the role of 

Her Highness Princess Dara Rasmi as the creator and the transmitter of Lanna 

intellectual cultural heritage. This study was documentary research. The method 

of	data	collection	was	to	review	primary	and	secondary	sources,	after	which	

the data were analyzed using content analysis. The research found that 

Her Highness Princess Dara Rasmi played a role in creating and preserving 

creative	Lanna	culture,	as	well	as,	transmitting	Lanna	traditional	knowledge

and	culture,	which	 is	 the	 core	of	 the	process	of	 the	 concept	of	 intangible	

cultural heritage transmission. The role of Her Highness Princess Dara Rasmi 

can	be	divided	into	three	areas:	1)	music,	song,	drama	and	dance;	2)	literature;	

and	3)	local	history.	
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บทน�า

	 การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นการศึกษาวิจัยผ่านการ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระประวัติและบทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีใน

ฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม	 และเป็นผู้สืบทอด

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของล้านนา	โดยมีแนวคิดที่ส�าคัญที่ใช้ศึกษาคือแนวคิด

มรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมมทีีม่าจากอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรม	ค.ศ.	๒๐๐๓	ขององค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ	 หรือ	 ยูเนสโก	 (UNESCO)	 ที่ให้ความส�าคัญกับอัตลักษณ์และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการแบ่งปันและเรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนั	เข้าใจและเคารพ

ในวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าพนัธุ	์(UNESCO,	2005,	p.	5)	โดยค�าว่า	“มรดกภมูปัิญญาทาง

วัฒนธรรม”	 (Intellectual	 Cultural	 Heritage)	 ในบริบทของประเทศไทยถูกน�าไปใช้

แทนค�าว่า	 “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”	 (Intangible	 Cultural	 Heritage)	

ซ่ึงหมายถงึ	องค์ความรูห้รอืผลงานทีเ่กดิจากบคุคลหรอืกลุ่มชนทีไ่ด้รบัการสร้างสรรค์	

พัฒนา	 ส่ังสม	 สืบทอด	 และประยุกต์ใช้ในวิถีการด�าเนินชีวิตอย่างต่อเน่ือง	 และ

สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน	 อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม”	(Office	of	the	National	Culture	Commission,

2009,	 p.	 4)	 นอกจากน้ีกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมน้ันจะ

ประกอบด้วยผู้สืบทอด	๒	ประเภทคอื	ผู้สืบทอดองค์ความรู	้หรอืสืบทอดมรดกภมูปัิญญา

โดยตรง	 (traditional	 knowledge	 holders)	 ซ่ึงหมายถึงผู ้ที่มีประสบการณ	์

มอีงค์ความรูห้รอืภมูปัิญญา	เป็นผู้สืบทอดภมูปัิญญาหรอืองค์ความรูไ้ด้โดยตรงสู่ชมุชน

เพือ่สงวนรกัษามใิห้มรดกภมูปัิญญาน้ันสูญส้ินไป	(Hansen,	and	Van	Fleet,	2003,	p.	3)	

และผู้สืบทอดวัฒนธรรม	(cultural	transmission)	หมายถึง	ผู้ที่สืบทอดและถ่ายทอด

ความคดิ	ความเช่ือ	ทศันคต	ิรปูแบบบรรทดัฐานการประพฤตปิฏบิตัทิางสังคม	บางครัง้

ยังรวมไปถึงการส่งผ่านอุดมการณ์ทางความคิด	 โดยผู้สืบทอดวัฒนธรรมจะสืบทอด

ตามส่ิงที่สังคมประพฤติปฏิบัติ	 และสามารถปรับเปล่ียนหรือต่อยอดวิถีปฏิบัติน้ัน	 ๆ	

ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมสู่คนในรุ่นเดียวกันและคนต่างรุ่น	(generation)	(Whitaker,	

2016,	 p.	 1-2)	 ซ่ึงทั้งสองประเภทน้ีต ่างส�าคัญต่อกระบวนการสร้างสรรค์
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การสืบทอด	และการถ่ายทอดภมูปัิญญาและวัฒนธรรมให้แก่กลุ่มคนและสังคม	รวมถงึ

มบีทบาทต่อการด�ารงอยูข่องมรดกภมูปัิญญาและวัฒนธรรม	(Sujachaya,	2013,	p.	106)	

ซ่ึงแม้ว่าแนวคดิมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมเป็นแนวคดิทีเ่กดิขึน้ใหม่ประมาณ	๒๐	ปี

มาน้ี	แต่เมือ่วิเคราะห์แล้วพบว่ามคีวามสอดคล้องกบับทบาทของพระราชชายาเจ้าดารา

รศัมทีีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมของ

ล้านนาได้เป็นอย่างดี

	 นอกจากน้ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมียังมีความโดดเด่นในฐานะเป็นต้นแบบ	

(role	model)	ทางสังคมที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง	(pattern)	ทางสังคมได้	จากการ

ศึกษาของภักดีกุล	รัตนา	(Ratana,	2020)	ซึ่งน�าข้อมูลพระประวัติ	และพระกรณียกิจ

ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาแยกตามองค์ประกอบของแนวคิดคุณลักษณศึกษา	

(character	education)	และแนวคดิองค์ประกอบหลักของการมภีาวะผู้น�าเชิงจรยิธรรม	

(six	 pillars	 character)	 ได้เสนอว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีคุณลักษณะของ

การเป็นบุคคลต้นแบบ	 (role	 model)	 ทั้งในด้านจริยธรรมคุณธรรม	 ด้านการรู้คิด	

มีคุณลักษณะและภาวะความเป็นผู้น�า	รวมถึงทรงมีคุณลักษณะส่วนพระองค์ที่มีความ

คิดสร้างสรรค์ซ่ึงแสดงออกผ่านกิจกรรมทางสังคมและการสร้างสรรค์ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม	(Ratana,	2020,	p.	11-13)	และได้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

ล้านนาจวบจนปัจจุบัน	 ประกอบกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีบทบาทส�าคัญต่อ

ล้านนาในยคุประเทศราชของสยาม	พระองค์มส่ีวนส�าคญัต่อการเสนอภาพลักษณ์ผู้หญงิ

ล้านนาในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือที่ใกล้ชิดกับกรุงเทพฯ	 และภาพลักษณ์ของ

ผู้หญิงล้านนาทีม่บีทบาทเป็นผู้น�า	ผู้อุปถมัภ์การศกึษา	และผู้เช่ียวชาญด้านประวัตศิาสตร์

และโบราณดี	 รวมไปถึงภาพลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม	 อาทิ	 การดนตรี	 การฟ้อนร�า	 การละคร	 และงานวรรณกรรม	 ซ่ึงทั้ง

ภาพลักษณ์และบทบาททั้งหมดของพระองค์น้ีต่างเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

ในสังคม	(Ratana,	2000,	p.	60-71)

	 พระราชชายาเจ้าดารารศัมมีพีระนามเดมิว่า	“เจ้าดารารศัม”ี	มพีระนามล�าลอง

เรียกกันในหมู่พระประยูรญาติว่า	 “เจ้าอ่ึง”	 มีพระชนมายุอยู่ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๔๑๖-

๒๔๗๖	 พระองค์ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๕	 และเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์	 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
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และเจ้าเทพไกรสร	 พระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงล้านนาองค์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องใน

บริบทความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่กับสยาม	กล่าวคือการประสูติของพระราชชายา

เจ้าดารารัศมีอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเปล่ียนแปลงทางการเมืองทั้งในสยามและ

ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่กับสยาม	 ครั้งทรงพระเยาว์น้ันทรงเป็นตัวแทนของ

การยอมรบัธรรมเนียมปฏบัิตขิองชาวสยาม	คอืการไว้ผมจุกเพือ่เตรยีมส�าหรบัการประกอบ

พิธีโสกันต์	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๒๖	 เมื่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีพระชนม์ได้	 ๑๑	

ชันษาราชส�านักสยามจึงได้มีค�าส่ังให้พระยาเทพประชุน	 (พุ่ม	 ศรีไชยันต์)	 ข้าหลวง

ประจ�านครเชียงใหม่ได้จัดงานพิธีโสกันต์	 (โกนจุก)	 แด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี	

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้

พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นพิชิตปรีชากรน�าพระกุณฑลและพระธ�ามรงค์ฝังเพชรมา

พระราชทานแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีอีกด้วย	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๒๙	

พระเจ้าอินทวิชยานนท์	 เจ้าผู ้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จฯ	 ลงไปยังกรุงเทพฯ	

เพื่อร่วมพระราชพิธีลงสรงและเฉลิมพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ในการน้ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ได้โดยเสด็จพระบิดาลงมากรุงเทพฯ	 ในครั้งน้ีด้วย	 และได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายใน

เป็นเจ้าจอมต�าแหน่งพระสนมในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๕	

(Na	 Chiang	Mai,	 2004,	 p.	 129)	 และได้ประทับ	 ณ	 กรุงเทพมหานครนับแต่น้ัน	

อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอว่าการถวายตัวและการประทับอยู่	 ณ	 กรุงเทพฯ	 ของ

พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีนัยส�าคัญทางการเมืองที่สยามต้องการผนวกล้านนา

ให้เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม	(Khrouthongkhieo,	2017)	
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 ในระหว่างที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีประทับ	 ณ	 กรุงเทพฯ	 น้ันได้ทรง

ศึกษาและทรงพระอักษรได้ทั้งฝ่ายล้านนา	 สยาม	 และภาษาอังกฤษ	 ทั้งยังทรงศึกษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง	 ๆ	 ของทั้งสยามและล้านนาจนนับได้ว่าทรงเป็นผู้รอบรู้

ในด้านขนบประเพณีอย่างดีที่สุดพระองค์หน่ึง	 (Kanjanajari,	 1990)	 อย่างไรก็ตาม

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง	 ได้ทรงแสดงตนเป็น

ผู้สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมล้านนาอย่างชัดเจนผ่านการแต่งกาย	 การพูด

ภาษาค�าเมือง	 แม้กระทั่งขนบธรรมเนียมล้านนาเช่น	 การอมเหมี้ยง	 จนเป็นที่รับรู้

กนัว่าต�าหนักของพระองค์มเีอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนต�าหนักอ่ืน	ๆ 	“ต�าหนักเจ้าดารานับว่า

แปลกกว่าทีอ่ื่นทัง้สิน้ เพราะข้าหลวงนุ่งซ่ินไว้ผมมวย แต่งกายอย่างชาวเมอืงเชยีงใหม่ 

พูดภาษาเมืองเหนือกันทั้งต�าหนัก และเป็นที่เดียวที่มีเมี่ยงแจกกันกินเป็นประจ�า” 

(Pramoj,	 1963,	 p.	 73)	 พระต�าหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงเป็นเสมือน

ภาพที่ ๑ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพระญาติวงศ์แต่งกาย	

ตามขนบธรรมเนียมของชาวเหนือ

ที่มา:	Na	Chiang	Mai,	2004,	p.	130
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“เมืองเชียงใหม่น้อย	ๆ ”	ที่อยู่ในท่ามกลางพระบรมมหาราชวัง	(Suwanapichon,	2016,

p.	 166)	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	พระราชชายาเจ้าดารารัศมี	ได้ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต	กราบถวายบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	๖	เพื่อเสด็จนิวัตนครเชียงใหม่เป็นการถาวร	และหลังจากนี้พระองค์ได้แสดง

บทบาทของการเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม	 พร้อม	 ๆ	 กับทรงเป็น

ผู้สืบทอดมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมของล้านนาจนตลอดพระชนม์ชีพ	พระราชชายา

เจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนม์วันที่	๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๗๖	ณ	คุ้มรินแก้ว	สิริพระชนมายุ	

๖๐	ปี	(Tantikun,	2005)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทด้านการสร้างสรรค์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทด้านการสร้างสรรค์และสืบทอดมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 โดยใช้วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพตลอดจนน�าเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนาได้เลือกพระราชชายา

เจ้าดารารัศมีเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจัย	

ดังนี้	

	 ๑.	การเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทด้านการสร้างสรรค์	

และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศม	ี

ในระหว่างทีย่งัมพีระชนม์ชีพ	(พ.ศ.	๒๔๑๖-๒๕๗๖)	การวิจัยครัง้น้ีใช้วิธกีารเกบ็รวบรวม

หลักฐานทั้งเอกสารช้ันต้น	 เอกสารช้ันรองที่เกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 และ

เอกสารประกอบอ่ืน	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	 การทบทวน

เอกสาร	 ต�าราวิชาการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องกับบทบาท

ด้านศิลปวัฒนธรรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 และการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 เพื่อสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างพระประวัติและ
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พระกรณียกิจของพระองค์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประกอบไปด้วย	๑)	หนังสือ

พระประวัติส่วนพระองค์	 ๒)	 หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่กล่าวถึงเจ้าดารารัศมี	

๓)	 หนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสตรีส�าคัญในล้านนา	 ๔)	 หนังสือนิยายที่เกี่ยวกับ

เรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง	 ๕)	 หนังสือที่เกี่ยวกับนโยบายการรวมศูนย์อ�านาจ

สู่ส่วนกลาง	 ๖)	 หนังสือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าดารารัศมี	 พระราชชายา	 และ	

๗)	จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่	๕	

	 ๒.	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร	 (documentary	

research)	 จากเอกสารทั้งเอกสารชั้นต้น	และเอกสารชั้นรองเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ

บทบาทด้านการสร้างสรรค์	 และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของ

พระราชชายาเจ้าดารารัศมีตามแนวคิดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีที่มาจาก

อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	ค.ศ.	2003	ขององค์การ

การศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	และแนวคิด

คณุลักษณศกึษา	(Character	education)	สุดท้ายจะน�าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนา

วิเคราะห์	(Analytical	description)	

ผลการศึกษา

 ผลจากการวิจัยพบว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศม	ี ทรงมีบทบาทที่สอดคล้อง

กับแนวคิดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 กล่าวคือพระองค์ทรงเป็นทั้งผู้สงวนรักษา	

สืบทอด	 และถ่ายทอดองค์ความรู้	 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของล้านนา	 ซ่ึงเป็น

หัวใจส�าคัญในกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 และยังสัมพันธ์

กับคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ที่พระองค์ทรงประยุกต์องค์ความรู ้

ด้านศลิปวัฒนธรรมของสยามและตะวันตกเข้ากบัของล้านนา	พร้อมกบัทรงสร้างสรรค์

งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ	 จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของล้านนา	

การวิเคราะห์บทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 ในการสร้างสรรค์และ

การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปรากฏใน	 ๓	 ด้านคือ	 ด้านการดนตร	ี

การขบัร้อง	การละคร	และการฟ้อนร�า	ด้านวรรณกรรม	และด้านประวัตศิาสตร์ท้องถิน่
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 ๑. ด้านการดนตรี การขับร้อง การละคร และการฟ้อนร�า

	 การสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ปรากฏตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ประทับ	 ณ	 พระบรมมหาราชวัง	 เป็นที่ทราบกันว่า

พระองค์โปรดการดนตรีเป็นอย่างมาก	 จนกล่าวกันว่าหากเดินผ่านพระต�าหนัก

ของพระองค ์จะได ้ยินเสียงดนตรี เสมอ	 ทรงริ เริ่มให ้สอนการดนตรีขึ้นใน

พระต�าหนัก	ทรงว่าจ้างครดูนตรไีทยหลายคน	อาท	ิครหูม่อมผิว	ในพระยานรรตันราชมานิต	

(โต	 มานิตยกุล)	 ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอสามสายในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มาสอน

เครื่องสายทั้งซอด้วง	 ซออู้	 และจะเข้ถวายแด่พระองค์และพระญาติ	 ได้แก	่

เจ้าเทพกญัญา	ณ	เชยีงใหม่	เจ้าบวัชุม	ณ	เชียงใหม่	และเจ้าบุญป๋ัน	ณ	เชียงใหม่	เป็นต้น	

(Na	Chiang	Mai,	2004,	p.184)	จากหลักฐานกล่าวว่าเจ้าดารารศัมทีรงเรยีนเครือ่งสาย

ของไทยจนเช่ียวชาญ	 และสามารถทรงเครื่องดนตรีได้ทุกประเภทโดยเครื่องดนตรี

ที่พระองค์โปรดที่สุดคือจะเข้	 นอกจากน้ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมียังทรงสนพระทัย

ดนตรีตะวันตกอีกด้วย	 โดยพบว่าพระองค์ทรงส่ังซ้ือเครื่องดนตรีฝรั่งมาบรรเลง

ในพระต�าหนัก	ได้แก่	ไวโอลิน	แมนโดลนิ	ออร์แกนลม	และเปียโน	ได้ทรงประยกุต์ศลิปะ

การดนตรีของสยามและตะวันตกเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องดนตรีฝรั่งบรรเลงเพลงไทย	

นอกจากน้ียังทรงพระปรีชาสามารถในการแต่งเพลง	 จึงท�าให้พระองค์เป็นทั้ง

ครูสอนดนตรีและการขับร้องด้วย	 โดยพระองค์ได้ทรงสร้างรูปแบบการขับร้อง

ที่ผสมผสานระหว่างการขับซอแบบล้านนาและขับร้องเพลงไทยแบบสยามเข้าด้วยกัน	

จากลักษณะดังกล่าว	 นอกจากจะทรงเป็นนักสร้างสรรค์แล้วยังทรงแสดงออกถึง

การเป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาและองค์ความรู้	(traditional	knowledge	holders)	

ด้านการดนตรีของล้านนา	ทั้งยังให้ความส�าคัญแก่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ

การดนตรีโดยการสนับสนุนการดนตรีแก่พระญาติและข้าราชบริพารให้ได้เรียน

ดนตรไีทย	เช่น	เรยีนดดีจะเข้	และการขบัร้องทัง้แบบล้านนาและแบบสยามจากพระองค์

โดยตรง	อาทิ	เจ้าเครือแก้ว	ณ	เชียงใหม่	และเจ้าโสภา	(เพ็งพุ่ม)	ณ	เชียงใหม่	เป็นต้น	

(Na	Chiang	Mai,	2004,	p.186)
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	 จากการศึกษาเอกสารพบว่าช่ือเสียงทางการดนตรีในพระต�าหนักของ

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี	เป็นที่เลือ่งลอื	แมแ้ตพ่ระเจ้าบรมวงศเ์ธอ	กรมพระนราธปิ

ประพันธ์พงศ์
๓
	 ได้ส่งเจ้าจอมของพระองค์	 คือหม่อมหลวงต่วนศรี	 วรวรรณมาที่

พระต�าหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเพื่อท�าความคุ้นเคยกับดนตรีฟ้อนร�าและ

การแต่งกายของชาวล้านนาเพื่อให้การแสดงดูสมจริงขึ้น	 (Suwanapichon,	 2016,	

p.	 255)	 บทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงปรากฏในลักษณะของการเป็น

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของล้านนาสู่ชาวสยามด้วย	

นอกจากน้ีทรงส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างล้านนากับ

สยาม	ดงัจะพบได้ว่าพระญาตผู้ิสนิทกบัพระองค์เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรเีป็นพเิศษ	

ทั้งเจ้าเทพกัญญา	ณ	เชียงใหม่ผู้เป็นหัวหน้าวงเครื่องสาย	และเจ้าบัวชุม	ณ	เชียงใหม่	

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทยเช่นเดียวกับพระองค์	

	 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดและสนพระทัยในเรื่องการละครเป็น

อย่างมาก	และมิได้เป็นเพียงแต่ผู้ชมเท่านั้น	แต่ทรงมีการสร้างสรรค์ผ่านการดัดแปลง

บทละครและดูแลฝึกซ้อมการแสดงด้วยพระองค์เอง	 ดังพบว่าเมื่อครั้งที่มีการจัดงาน

สมโภชกู่เจ้านายฝ่ายเหนือที่วัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก	ณ	 นครเชียงใหม่ในปี	 พ.ศ.	

๒๔๕๒	 เมื่อพระองค์ได ้เสด็จนิวัตินครเชียงใหม ่เป ็นครั้งแรกเพื่อทรงเยี่ยม

พระประยูรญาติ	 ทรงจัดให้มีการแสดงมหรสพหลายประเภทได้แก่	 ลิเก	 งิ้ว	 ฟ้อนร�า	

และทีม่กีารสร้างสรรค์ทีส่ดุและไม่เคยมกีารจัดในการเฉลิมฉลองสมโภชใด	ๆ 	ในเชียงใหม่

มาก่อน	 คือ	 การแสดงละครพูดตามแบบฉบับของสยามเรื่อง	 พระลอตามไก่	

สาวเครอืฟ้า	และอิเหนา	โดยพระองค์ได้มพีระด�ารใิห้ดดัแปลงบทละครพดูของพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์	ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ได้พระราชทานมาแสดงในงานสมโภชฯ	 ครั้งน้ี	 ลักษณะดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มี

การน�าละครจากกรงุเทพฯ	มาดดัแปลงให้เข้ากบัการแสดงของล้านนา	ท�าให้เกดิการน�า

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสยามและล้านนามาผสมผสานกัน	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

 
๓
	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	 (พ.ศ.	๒๔๐๔-๒๔๗๔)	มีพระนาม

เดมิว่า	พระเจ้าลูกยาเธอ	พระองค์เจ้าวรวรรณากร	เป็นพระบดิาแห่งการละครร้อง	และพระราชโอรส

ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วักบัเจ้าจอมมารดาเขยีน	เป็นกวีและนักประพนัธ์	ทรงเข้ารบั

ราชการในต�าแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	และเป็นต้นราชสกุลวรวรรณ
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การยอมรับและการให้ความส�าคัญแก่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 นอกจากน้ี

การจัดแสดงละครแบบใหม่ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึคณุลักษณะความเป็นผู้น�า	(Bass,	1990)	

ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว	 จากหลักฐานพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่	 ๕	 ที่

โปรดเกล้าฯ	 ถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อเสด็จเชียงใหม่	 ลงวันที่	 ๒	 กรกฎาคม	

รัตนโกสินทรศก	๑๒๘	ปรากฏความว่า	“...การที่ตั้งใจพยายามไปซ้อมละครเล่นพระลอ

แก้ขัด ใจคอก็เด็ดหนักหนา คนที่จะเล่นละครมันต้องเป็นคนคิดได้ทั้งบทและทั้ง

คุมเรื่องให้ท่า จ�าจะต้องคิดเรื่องคิดใหม่ประกอบกับตัวคนที่มีอยู่ จึงจะเล่นได้ดี...” 

(Phakdeepumin,	1992,	p.	35)	

	 ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต	พระราชชายา

เจ้าดารารัศมีได้เสด็จนิวัตมาประทับที่เมืองเชียงใหม่เป็นการถาวร	 ช่วงเวลาดังกล่าว

ถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่แสดงให้ถึงบทบาทด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม	

และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระองค์	 กล่าวคือ	

พระราชชายาเจ้าดารารศัมทีรงออกแบบและการจัดการสอนด้านดนตรแีละการฟ้อนร�า

โดยทรงประดิษฐ์และปรับปรุงศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีรูปแบบใหม่ที่เป็น

แบบอย่าง	(pattern)	และสร้างให้มีลักษณะเฉพาะที่พิเศษและแปลกตา	(Na	Chiang	

Mai,	 1974,	 p.188)	 เช่น	 การฟ้อนเล็บ	 ฟ้อนเทียน	 เป็นต้น	 จนกลายเป็นอัตลักษณ์

การฟ้อนร�าของล้านนาที่มีความแตกต่างจากลักษณะการฟ้อนร�าของวัฒนธรรมอ่ืน	

ทัง้ยงัมกีารน�าวัฒนธรรมการแต่งกายของล้านนามาประยกุต์ให้เหมาะสมกบัการแสดง

จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงล้านนาจนปัจจุบัน	 ดังที่ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา	

วงศ์ทองศร	ีพระนัดดาของพระราชชายาเจ้าดารารศัมไีด้เล่าถงึลักษณะท่าฟ้อนร�าและ

การแต่งกายที่กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของล้านนาตามที่ทรงประดิษฐ์ข้ึนว่า 

(ท่าร�า)	“เหมือนกับล่องลอยไป เหยียบย�่าเบา ๆ เนิบ ๆ เท้าไม่ลงหนัก เดินไม่กระแทก 

ไม่ขย่มตัวมาก การวาดแขนก็ช้า ๆ เนิบ ๆ การแต่งกายฟ้อนร�าตามแบบฉบับพระราช

ชายาฯ ก็นุ่งซ่ินและห่มสไบอย่างเดียว ถ้าหากอากาศหนาวจึงสวมเส้ือแขนกระบอก” 

(Kanjanajari,	1990,	p.	162)	ลักษณะการฟ้อนร�าที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงคิด

ประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าวน้ันแสดงถึงเอกลักษณ์การฟ้อนร�าของล้านนาที่เน้นความ

อ่อนหวาน	(Na	Chiang	Mai,	1974,	p.188)	
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	 พระราชชายาเจ้าดารารัศมียังได้แสดงบทบาทของผู้สืบทอดวัฒนธรรม

(cultural	transmission)	ที่ถ่ายทอดความคิดและแนวปฏิบัติด้านศิลปะการฟ้อนร�าแก่

ข้าราชบริพารและขยายสู่สังคมในวงกว้างในเวลาต่อมา	 กล่าวคือพระองค์ได้ทรง

ดดัแปลงและผสมผสานการดนตรแีละการฟ้อนร�าตามขนบเดมิของล้านนาทีไ่ม่มรีปูแบบ

ท่าร�าและวงดนตรีที่เป็นมาตรฐาน	ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับใด	ๆ 	เข้ากับศิลปะดนตรีและ

การฟ้อนร�าอย่างราชส�านักสยามให้เป็นท่าร�าทีม่รีปูแบบกฎเกณฑ์ทีม่มีาตรฐานแบบใหม่	

และกลายเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา	 โดยการฝึกฟ้อนนั้นพระองค์

ทรงน�าครูสอนร�าจากกรุงเทพข้ึนมาสอน	 ท�าให้การฟ้อนร�าได้รับอิทธิพลการร�าแบบ

กรุงเทพฯ	 ที่มีความเคร่งครัดในเรื่องจังหวะและท่าทางการวางมือวางเท้าเป็นส�าคัญ	

(Khumraksa,	 2000)	 ส�าหรับผู้แสดงน้ันพระองค์ทรงคัดเลือกเจ้านายผู้หญิงที่เป็น

บุตรหลาน	 และเด็กหญิงชาวบ้านโดยทรงพิจารณาจากพรสวรรค์ส่วนตัวพร้อมกับ

การมหีน้าตาด	ีรปูร่างสมส่วนบอบบาง	แขนและน้ิวมอืเรยีวได้รปู	ผิวพรรณด	ีโดยเกณฑ์

ความงามนีท้รงพจิารณาเพื่อใหเ้กิดความสวยงามในการฟอ้นร�าและเพื่อการจดัทา่ทาง

การร�าเป็นส�าคัญ	 (Na	 Chiang	 Mai,	 1974,	 p.188)	 พระกรณียกิจในด้านดนตรี

การฟ้อนร�า	 และการละครของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์

ภาพที่ ๒	วงเครื่องสายของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบรมมหาราชวัง

ที่มา:	Na	Chiang Mai,	2004,	p.	185.



บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา

ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

63

ทรงมีความสร้างสรรค์และสามารถประดิษฐ์สร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ

ล้านนาจนเป็นที่ประจักษ์	 ทั้งยังมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมน้ี

สืบต่อมาจนปัจจุบันและกลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของวัฒนธรรมล้านนา	

 ๒. ด้านวรรณกรรม

	 ภายหลังจากพระราชชายาเจ้าดารารศัมเีสดจ็นิวัตมาประทบัทีเ่มอืงเชยีงใหม่

เป็นถาวรเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๕๗	แล้วได้ทรงพัฒนาด้านนาฏศิลป์และการดนตรีหลายอย่าง	

อย่างหน่ึงคือพระองค์ทรงสร้างสรรค์	 (creating)	 และสืบทอดภูมิปัญญา	 (tradition	

knowledge	holders)	และสืบทอดวัฒนธรรม	(cultural	transmission)	ด้านวรรณกรรม

ของล้านนาผ่านการส่งเสริมศิลปะการแสดงล้านนาประเภทการขับซอ
๔
	 กล่าวคือใน

ปี	พ.ศ.	๒๔๖๙	ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	และสมเด็จ

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี	 พระบรมราชินีเสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลพายัพ	

พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงพระนิพนธ์เพลงซอเพื่อขับร้องถวายสดุดี	 โดยใช้

ท�านองล่องน่านและท�านองเงีย้ว	อีกทัง้ทรงพระนิพนธ์ค�าร้องระบ�าซอสมโภชช้างเผือก	

โดยใช้ท�านองโยนก	 ท�านองซอยิ้น	 และท�านองเชียงแสน	 พระองค์ทรงเป็นผู้คัดเลือก

ต้นเสียงในการซอด้วยพระองค์เอง	โดยมอบหมายให้เจ้าเครือแก้ว	ณ	เชียงใหม่	 เป็น

ผู้ท�าหน้าที่นี้	(Na	Chiang	Mai,	2004,	p.	160)	

	 นอกจากน้ียงัโปรดให้ท้าวสุนทรพจนกจิ	(บุญมา)	ซ่ึงเป็นเสนาแผนกอาลักษณ์

ของเจ้าอินทวโรรสฯ	ประพันธ์บทวรรณกรรมในการขับซอเรื่อง	“น้อยไจยา-แว่นแก้ว”	

โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นผู้คิดผูกเรื่องขึ้นใหม่ด้วยพระองค์เองเพราะ

โปรดละครร้องของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เรื่อง	

“สาวเครือฟ้า”	ที่น�าเค้าโครงมาจากอุปรากรเรื่อง	“มาดามบัตเตอร์ฟลาย”	ของปุชชินี	

(Nimmanhaemin,	 1974,	 p.	 1-8)	 จึงทรงน�าลักษณะของละครร้องแบบราชส�านัก

สยามน้ีมาปรับและเปล่ียนบทร้องเป็นเพลงซอใช้ภาษาล้านนาและใช้ท�านองดนตรี

 
๔
	 วรรณกรรมเพลงซอเป็นบทร้องล�าน�าเพลงทีม่เีครือ่งดนตรพีืน้เมอืง	เช่น	ป่ีจุม	ซึง	สะล้อ	

ขลุย่บรรเลงประกอบ	โดยผูข้บัรอ้งมีทัง้การซอเดี่ยว	และซอทีร่อ้งโตต้อบสลบักัน	แต่เดมิละครซอใน

คุ้มหลวงล้านนา	 ผู้แสดงเป็นชายล้วน	 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการขับซอโต้ตอบระหว่างชาย

กับหญิงซึ่งช่างซอต้องมีลีลาการร้องและปฏิภาณโวหารที่ดี
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ล้านนาแบบซอล่องน่าน	 และกล่าวได้ว่าเรื่องน้อยไจยา-แว่นแก้วเป็นงานวรรณกรรม

ที่มีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ต่อวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมและดนตรีของล้านนา

ในยุคสมัยน้ัน	 กล่าวคือโครงเรื่องที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงผูกข้ึนน้ีสะท้อน

ให้เห็นถึงอิทธิพลทางความคิดที่พระองค์ได้รับจากโลกทัศน์ของกระฎุมพีชาวสยาม

โดยเฉพาะแนวคิดความเป็นปัจเจกที่มีข้อผูกมัดทางสังคมน้อยลงเช่น	 ครอบครัว	

ฐานะทางเศรษฐกิจ	หรอืแมแ้ตส่ถานะในระบบศักดนิา	(Aeusriwongse,	2012,	p.	233)	

ตัวบทมีลักษณะเป็นนิยายสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างหนุ่มสาว

ชื่อ	ไจยา	(หรือไชยา)	กับนางแว่นแก้วที่มีฐานะและสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน	

แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็แสดงความมั่นคงในความรักและพร้อมจะต่อสู่อุปสรรคต่าง	 ๆ	

ไปด้วยกนั	(Ratana,	2000,	p.	66)	นอกจากน้ีลักษณะตวัละคร	บทร้องและฉากประกอบ

มีความสมจริง	 เช่น	 ฉากน�้าตกห้วยแก้ว	 (Buranavitayawut,	 2018,	 p.1494)	

ตวัละครจะมกีารขบัร้องตอบโต้กนัเป็นภาษาค�าเมอืงล้านนา	และใช้ท�านองซอล่องน่าน

ที่ช่างซอชายและหญิงร้องโต้ตอบกันโดยมีเสียงดนตรีบรรเลงประกอบ	 นอกจากน้ี

ยังมีเพลงซออีกเรื่องหน่ึงที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดให้ท้าวสุนทรพจนกิจ

ประพันธ์เ น้ือร ้องขึ้นและพระองค์ทรงตรวจทานแก้ไขคือ	 ซอพระลอเดินดง	

ตอนนางรื่นนางโรยเดินทางไปหาปู่เจ้าสมิงพราย	 เพื่อขอให้ปู่เจ้าช่วยท�าเสน่ห์ให้

พระลอหลงใหลพระเพื่อนพระแพง	 เป็นบทซอชมป่าที่ไม่ยาวนักแต่มีความไพเราะมาก

บทหน่ึง	 ซ่ึงตัวบทซอพระลอเดินดงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความหลากหลายทาง

ชีวภาพของป่าไม้ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าในล้านนาได้อย่างน่าสนใจ

	 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงให้ความส�าคัญแก่การเผยแพร่ภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมการแสดงด้วยการน�านักแสดงของพระองค์ไปแสดงในงานส�าคัญ

ต่าง	ๆ 	ในเมอืงเชียงใหม่	ดงัพบว่าพระองค์ทรงจัดให้ช่างฟ้อนและนักแสดงของพระองค์

ไปแสดงในงานส�าคัญหลายครั้ง	 เช่น	 งานสมโภชกู่ที่วัดบุปผาราม	 (วัดสวนดอก)	

เมอืงเชียงใหม่ในคราวทีพ่ระองค์เสดจ็กลับมาเชียงใหม่เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๕๒	ครัง้ทีพ่ระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	 พระบรมราชินีเสด็จ

พระราชด�าเนินเลียบมณฑลพายัพในปี	พ.ศ.	๒๔๖๙	และเมื่อครั้งที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้

สร้างวิหารหลวงวัดบุปผารามแทนวิหารหลังเดิม	 และปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุของวัด

บุปผารามเสียใหม่จนแล้วเสร็จ	 จึงได้มีการจัดงานฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ใน



บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา

ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

65

ปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	พระราชชายาเจ้าดารารัศมีรับสั่งให้ศิลปินประจ�าคุ้มหลวงของพระองค์

ฝึกซ้อมศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์เพื่อแสดงในงานน้ี	 โดยพระองค์เป็นผู้คัดเลือก

นักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทในเรื่องด้วย	 จากลักษณะข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่า

พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีบทบาททั้งในฐานะผู้สร้างสรรค์	ผู้สืบทอดภูมิปัญญา	และ

ผู้สืบทอดวัฒนธรรม	 ทั้งโดยการประดิษฐ์สร้างวรรณกรรมประเภทซอด้วยการผสม

ผสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาของล้านนาเข้ากับแนวคิดจากโลกทัศน์แบบใหม่ทั้ง

จากสยามและตะวันตก	 อันเป็นแสดงการยอมรับต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

และยังน�าไปถ่ายทอดภายคุ้มในหลวงและแพร่หลายสู่สังคมในวงกว้าง	และกลายเป็น

แบบอย่างทีเ่ป็นแนวปฏบัิตใินการขบัซอแบบล้านนา	อีกทั้ง่กลายเป็นรปูแบบหน่ึงของงาน

วรรณกรรมและการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา	 กลายเป็นมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของล้านนาที่มีการสืบทอดจากอดีต	 ขณะเดียวกับที่ได้มีการ

ต่อยอดและเรียบเรียงท�านองให้มีลักษณะร่วมสมัยในแต่ละช่วงเวลา	 จากบทซอแบบ

ล้านนาให้เป็นเพลงโฟล์คซองค�าเมืองของจรัล	 มโนเพ็ชร	 เป็นเพลงสตริง	 และแม้แต่

ได้มีการเรียบเรียงท�านองและบรรเลงโดยวงดนตรีแจ๊สส่ีช้ิน	 (Jazz	 Quartet)

(Buranavitayawut,	 2018,	 p.	 1497)	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของบทวรรณกรรมที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรง

สร้างสรรค์ไว้เป็นแบบอย่างให้แก่สังคมล้านนา

 ๓. ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 บทบาทด้านการสนับสนุนการสืบทอดองค์ความรู้	(traditional	knowledge)	

ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของล้านนาอีกประการหน่ึงของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

คือ	 มีพระประสงค์ให ้มีการศึกษาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ท ้องถิ่นผ ่าน

การช�าระพงศาวดารเชียงใหม่	 ทรงรับส่ังให้เจ้าแก้วนวรัฐ	 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

องค์สุดท้ายเมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าราชวงศ์ให้ช่วยจัดหาผู้เรยีบเรยีงพงศาวดาร

เชียงใหม่	 โดยก�าหนดช่วงเวลาของเน้ือหาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์และ

แม่เจ้าเทพไกรสรขึ้นครองนครเชียงใหม่	 เจ้าแก้วนวรัฐเห็นว่าพระครูญาณลังกา	

วัดทุงยู	 เมืองเชียงใหม่เป็นผู้มีความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี	 จึงอาราธนา
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ท่านเป็นผู้เรยีบเรยีงพงศาวดารเชียงใหม่ขึน้ต่อจากพงศาวดารโยนก
๕
	และใช้พงศาวดาร

โยนกเป็นตัวอย่างในการเรียบเรียง	พระครูญาณลังกาได้บันทึกเหตุของการเรียบเรียง

พงศาวดารเชียงใหม่ไว้ว่า	 “...ด้วยเจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่ ได้รับพระประสงค์

เจ้าดารารศัม ีพระราชชายาฯ รบัส่ังไว้ คราวท่านเสดจ็ขึน้มานครเชียงใหม่ มาท�าบุญฉลองกู่

พระอัฐิ และอัฐิที่พระองค์ได้เอาไปรวมไว้ บรรจุไว้ ณ วัดสวนดอกไม้ ทรงรับสั่งว่าให้

คิดอ่านเรียบเรียงต่อพงศาวดารนครเชียงใหม่ตั้งแต่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระองค์

บิดากับด้วยพระแม่เจ้าเทพไกรษร พระชนนีได้ครองนครเชียงใหม่ต่อมาถึงบัดน้ี...” 

(Yanalangka,	 1972,	 p.	 619)	 จากการศึกษาพบว่าการช�าระประวัติศาสตร์และ

การเรียบเรียงพงศาวดารเชียงใหม่นี้	 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีน่าจะทรงรับอิทธิพล

แนวคิดและแบบแผนการช�าระพงศาวดารของสยามมาเป็นแบบอย่าง	 เพราะปรากฏ

ลักษณะแบบแผนการเรียบเรียงเช่นเดียวกับพระราชพงศาวดารของสยามคือ

ลักษณะเป็นประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่มุ่งเน้นอธิบายเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ

ราชวงศ์ในอดีต	 ผู้เรียบเรียงมักจะเป็นพระภิกษุหรือผู้รู้ในราชส�านัก	 วิธีการช�าระคือ	

การแต่งเน้ือความต่อ	 แต่งเรื่องเพิ่มเติม	 แต่งเรื่องใหม่แทรกลงไป	 แก้ไขส�านวนและ

ศักราช	การบรรยายจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา	เช่นการน�าหลักธรรมของศาสนา

พุทธมาบรรยายความ	 ยึดพระโพธิสัตว์เป็นแนวทางปฏิบัติของพระมหากษัตริย์	

(Atthapan,	 1981,	p.	 203)	อย่างไรก็ตาม	พงศาวดารเชียงใหม่นี้ได้บันทึกด้วยอักษร

ธรรมล้านนาหรือภาษาล้านนา	

	 คุณลกัษณะและภาวะความเป็นผู้น�าของพระราชชายาเจ้าดารารศัม	ี(Ratana,

2020,	 p.	 9)	 ยังสะท้อนให้เห็นจากความสนพระทัยในการส�ารวจและค้นคว้าแหล่ง

โบราณคดี	 และการสืบค้นเอกสารทางประวัติศาสตร์ของล้านนาในลักษณะที่ปัจจุบัน

เรียกว่า	วิธีการทางประวัติศาสตร์	 (historical	method)	กล่าวคือ	ภายหลังการนิวัต

เชียงใหม่เป็นการถาวร	พระองค์ได้ออกส�ารวจพื้นที่ต่าง	ๆ	ในล้านนา	เช่น	แม่ฮ่องสอน	

เชียงใหม่	เชียงรายไปถึงเขตตะวันออกจรดน�้าแม่โขง	ด้านตะวันตกจรดแม่น�้าสาละวิน

 
๕
	 พงศาวดารโยนกเรียบเรียงโดยพระยาประชากิจกรจักร(แช่ม	 บุนนาค)	 เป็นภาษาไทย

สยาม	มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพงศาวดารสยามและบรรยายแบบต�านาน	ได้พิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์	

วชิรญาณเป็นตอน	ๆ	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๔๑-๒๔๔๒	และจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๕๐	
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เพือ่รวบรวมหลักฐานและข้อมลู	พร้อมกบัได้มกีารตรสัถามและสอบสวนจากพระประยรู

ญาติ	ผู้ใหญ่	และผู้เฒ่าผู้แก่	ซึ่งเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์บอกเล่า	(oral	history)	

ทรงประเมินคุณค่าของหลักฐานด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข ้อมูลด้วย

การตรวจสอบและสอบทานกับพระราชพงศาวดารทั้งจากภาคกลางและภาคเหนือ	

(Dissakul	cited	in	Kaewkiriya,	2010,	p.	134)	เพื่อให้ข้อมูลจากการค้นคว้าส�ารวจนัน้

เป็นหลักฐานส�าคัญทางประวัติศาสตร์แก่คนรุ่นหลัง	

	 บทบาทการสืบทอดองค์ความรู้	 (tradition	 knowledge	 holders)	 ด้าน

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้ง

จากล้านนาและสยาม	ดงัพบว่าในปี	พ.ศ.	๒๔๖๔	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ	กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพขณะทีด่�ารงต�าแหน่งสภานายกหอพระสมดุวชิรญาณได้เสดจ็ประพาส

มณฑลพายัพ	 โดยขากลับเสด็จล่องเรือจากนครเชียงใหม่ลงมาตามแม่น�้าปิงไปจนถึง

สถานีรถไฟปากน�้าโพ	 จังหวัดนครสวรรค์	 ระหว่างที่พระองค์เสด็จจะทรงบันทึกชื่อ

สถานที่	 ตลอดจนเกาะแก่งต่าง	 ๆ	 ระหว่างทาง	 โดยพระองค์จะส่งข้อมูลที่บันทึกให้

พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงช่วยอ่านเสมอ	 ทั้งยังช่ืนชมว่าเป็นคนที่มีความรู ้	

ความเชี่ยวชาญ	 และใส่พระทัยในทางโบราณคดี	 ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ	

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ตรัสไว้ในค�าน�าของหนังสือ	 “อธิบายระยะทาง

ล่องล�าน�้าพิง	 ตั้งแต่เมืองเชียงใหม่จนถึงปากน�้าโพธิ์”	 ความว่า	 “ข้าพเจ้าขึ้นไปเที่ยว

มณฑลพายัพได้ล่องลงมาทางเรือโดยมีประสงค์จะตรวจเมืองโบราณตามริมล�าน�้าพิง 

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซ่ึงเอาพระทัยใส่ศึกษาโบราณคดีไม่มีผู ้อ่ืนเสมอใน

มณฑลพายัพ ใคร่จะทรงทราบการที่ข้าพเจ้าตรวจ ตรัสขอให้บอกไปให้ทราบด้วย 

ข ้าพเจ ้า จึงได ้จดอธิบายระยะทางที่ล ่องล�าน�้ าพิงลงมาในคราวน้ัน ตั้งแต ่

เมอืงนครเชียงใหม่จนถงึปากน�า้โพธิ ์แล้วคดัส่งไปถวายพระราชชายาตามพระประสงค์” 

(Damrong	 Rajanupab,	 1927,	 introduction)	 และในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	 ครั้งสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้รบัหน้าทีเ่ป็นผู้เตรยีมการรบัเสดจ็

รัชกาลที่	 ๗	 และพระบรมราชินี	 พระราชด�าเนินเลียบมณฑลพายัพจึงได้ปรึกษา

กับเจ้านายของมณฑลพายัพโดยมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นที่ปรึกษาหลัก

ในครั้งน้ัน	 ด้วยความไว้วางพระทัยว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นผู้มีความรู ้

ความสามารถทั้งประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ขนบธรรมเนียมของบ้านเมือง	 ดังที่
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หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล	(Dissakul,	2001,	p.	71)	ได้บันทึกไว้ว่า	“...ผู้ใดอยากรู้เรื่อง

ทางเชียงใหม่ ก็มีพระราชชายาฯ พระองค์เดียวที่จะตอบได ้ถูกต ้องถี่ถ ้วน 

ทั้งในทางพงศาวดารและขนบธรรมเนียม และในการรับเสด็จครั้งน้ีที่ส�าเร็จไป

ได้อย่างวิเศษดีก็เพราะท่านเป็นผู้จัดการ ข้าพเจ้าจะไม่ลืมถึงงานคราวน้ีเลย เพราะ

งดงามจับใจเป็นอย่างยิ่ง...” 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 การศกึษาและวิเคราะห์บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภมูปัิญญา

ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารศัม	ีพบว่าพระองค์ทรงมคีณุลกัษณะ

ของความเป็นผู้สร้างสรรค์	(creator)	ทางศลิปะและวัฒนธรรมโดยทรงให้ความส�าคญั

กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งของสยามและตะวันตกผ่านการเรียนรู้	 เข้าใจ

และเคารพในวัฒนธรรมเหล่าน้ัน	 สะท้อนให้เห็นจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ทรงประดษิฐ์และสร้างสรรค์งานศลิปะแขนงต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นศลิปะการแสดง	นาฏศลิป์	

และงานวรรณกรรมที่ประยุกต์รูปแบบและแบบแผนของวัฒนธรรมภายนอกเข้ากับ

ภาพที่ ๓	คณะช่างฟ้อนของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่คุ้มเจดีย์กิ่ว	เมืองเชียงใหม่

ที่มา:	Chiang	Mai	Provincial	Cultural	Council,	2001,	p.	121
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ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา	 และเมื่อเวลาผ่านไปการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของ

พระองค์ได้มีการพัฒนา	 สืบทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตกลายเป็นอัตลักษณ์ของ

วัฒนธรรมล้านนาในที่สุด	 เช่น	 การฟ้อนร�า	 การแต่งกาย	 เป็นต้น	 และยังถูกน�าไป

ต่อยอดในหลายรูปแบบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ	 พระองค์มีบทบาทเป็นผู้สืบทอด

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในลักษณะของผู้สืบทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา	

(tradition	knowledge	holders)	ในฐานะทีพ่ระองค์เป็นผู้มปีระสบการณ์	มอีงค์ความรู้

หรือภูมิปัญญาที่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้นั้นได้โดยตรงสู่ชุมชน	 เช่น	

การดนตรี	 การละคร	 และการฟ้อนร�า	 และยังมีบทบาทเป็นผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม	

(cultural	transmission)	ด้วยพระองค์ทรงสืบทอดความคิด	ความเชื่อ	และทัศนคติที่

เป็นบรรทดัฐานการประพฤตปิฏบิตั	ิและยงัได้ถ่ายทอดเพือ่ส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรม

นั้นสู่สังคม	เช่น	งานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ

ในกระบวนการสืบทอดและการด�ารงอยูม่รดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม	อย่างไรกต็าม	

ควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระราชชายา	 เจ้าดารารัศมีในมิติทางเศรษฐกิจ	

สังคมและส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (sustainable	

development)	ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นควรน�าชุดความรู้เกี่ยวกับพระประวัติ	ผลงาน	

และการสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายา

เจ้าดารารัศมี	 ในฐานะบุคคลส�าคัญของท้องถิ่นล้านนาเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่น	

และหลักสูตรการศึกษาบุคคลส�าคัญในล้านนา	

	 ๒.	 ควรศึกษาต้นแบบของผู้หญิงล้านนาทั้งในอดีตทุกสถานภาพและ

ชนชั้นจะท�าให้ได้ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ	ผลงาน	และบทบาทด้านต่างๆ	ของ

บคุคลส�าคญัในท้องถิน่	ตลอดจนการศกึษาคณุลักษณะของผู้หญงิล้านนาเพือ่ทีจ่ะน�าไป

สู่ความเข้าใจคุณลักษณะของผู้หญิงล้านนาได้มากขึ้น	

	 ๓.	ควรวิจัยด้านท้องถิ่นศึกษา	 มรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม	 และ

คณุลักษณศกึษาเพือ่ต่อยอดองค์ความรูข้องท้องถิน่ให้กว้างขวางและมคีวามลึกในเชิง

วิชาการให้ยิ่งขึ้นต่อไป
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