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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.
Keywords: Creativity, Cultural Heritage, Lanna, Her Highness Princess Dara
Rasmi
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บทน�ำ
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นการศึกษาวิจัยผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระประวัติและบทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีใน
ฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นผู้สืบทอด
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของล้านนา โดยมีแนวคิดที่ส�ำคัญที่ใช้ศึกษาคือแนวคิด
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมมีทมี่ าจากอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปกป้องมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรม ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรื อ ยู เ นสโก (UNESCO) ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการแบ่งปันและเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน เข้าใจและเคารพ
ในวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าพันธุ์ (UNESCO, 2005, p. 5) โดยค�ำว่า “มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม” (Intellectual Cultural Heritage) ในบริบทของประเทศไทยถูกน�ำไปใช้
แทนค�ำว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural Heritage)
ซึง่ หมายถึง องค์ความรูห้ รือผลงานทีเ่ กิดจากบุคคลหรือกลุม่ ชนทีไ่ ด้รบั การสร้างสรรค์
พัฒนา สั่งสม สืบทอด และประยุกต์ใช้ในวิถีการด�ำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Office of the National Culture Commission,
2009, p. 4) นอกจากนี้กระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นจะ
ประกอบด้วยผูส้ บื ทอด ๒ ประเภทคือ ผูส้ บื ทอดองค์ความรู้ หรือสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
โดยตรง (traditional knowledge holders) ซึ่ ง หมายถึ ง ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์
มีองค์ความรูห้ รือภูมปิ ญ
ั ญา เป็นผูส้ บื ทอดภูมปิ ญ
ั ญาหรือองค์ความรูไ้ ด้โดยตรงสูช่ มุ ชน
เพือ่ สงวนรักษามิให้มรดกภูมปิ ญ
ั ญานัน้ สูญสิน้ ไป (Hansen, and Van Fleet, 2003, p. 3)
และผู้สืบทอดวัฒนธรรม (cultural transmission) หมายถึง ผู้ที่สืบทอดและถ่ายทอด
ความคิด ความเชือ่ ทัศนคติ รูปแบบบรรทัดฐานการประพฤติปฏิบตั ทิ างสังคม บางครัง้
ยังรวมไปถึงการส่งผ่านอุดมการณ์ทางความคิด โดยผู้สืบทอดวัฒนธรรมจะสืบทอด
ตามสิ่งที่สังคมประพฤติปฏิบัติ และสามารถปรับเปลี่ยนหรือต่อยอดวิถีปฏิบัตินั้น ๆ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมสู่คนในรุ่นเดียวกันและคนต่างรุ่น (generation) (Whitaker,
2016, p. 1-2) ซึ่ ง ทั้ ง สองประเภทนี้ ต ่ า งส� ำ คั ญ ต่ อ กระบวนการสร้ า งสรรค์
บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา
ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
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การสืบทอด และการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมให้แก่กลุม่ คนและสังคม รวมถึง
มีบทบาทต่อการด�ำรงอยูข่ องมรดกภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรม (Sujachaya, 2013, p. 106)
ซึง่ แม้วา่ แนวคิดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเป็นแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ประมาณ ๒๐ ปี
มานี้ แต่เมือ่ วิเคราะห์แล้วพบว่ามีความสอดคล้องกับบทบาทของพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมีทเี่ กีย่ วข้องกับการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของ
ล้านนาได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมียังมีความโดดเด่นในฐานะเป็นต้นแบบ
(role model) ทางสังคมที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง (pattern) ทางสังคมได้ จากการ
ศึกษาของภักดีกุล รัตนา (Ratana, 2020) ซึ่งน�ำข้อมูลพระประวัติ และพระกรณียกิจ
ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาแยกตามองค์ประกอบของแนวคิดคุณลักษณศึกษา
(character education) และแนวคิดองค์ประกอบหลักของการมีภาวะผูน้ าํ เชิงจริยธรรม
(six pillars character) ได้เสนอว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีคุณลักษณะของ
การเป็นบุคคลต้นแบบ (role model) ทั้งในด้านจริยธรรมคุณธรรม ด้านการรู้คิด
มีคุณลักษณะและภาวะความเป็นผู้น�ำ  รวมถึงทรงมีคุณลักษณะส่วนพระองค์ที่มีความ
คิดสร้างสรรค์ซึ่งแสดงออกผ่านกิจกรรมทางสังคมและการสร้างสรรค์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (Ratana, 2020, p. 11-13) และได้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ล้านนาจวบจนปัจจุบัน ประกอบกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีบทบาทส�ำคัญต่อ
ล้านนาในยุคประเทศราชของสยาม พระองค์มสี ว่ นส�ำคัญต่อการเสนอภาพลักษณ์ผหู้ ญิง
ล้ า นนาในฐานะเจ้ า นายฝ่ า ยเหนื อ ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ กรุ ง เทพฯ และภาพลั ก ษณ์ ข อง
ผูห้ ญิงล้านนาทีม่ บี ทบาทเป็นผูน้ ำ 
� ผูอ้ ปุ ถัมภ์การศึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประวัตศิ าสตร์
และโบราณดี รวมไปถึงภาพลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม อาทิ การดนตรี การฟ้อนร�ำ  การละคร และงานวรรณกรรม ซึ่งทั้ง
ภาพลักษณ์และบทบาททั้งหมดของพระองค์นี้ต่างเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
ในสังคม (Ratana, 2000, p. 60-71)
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมพี ระนามเดิมว่า “เจ้าดารารัศมี” มีพระนามล�ำลอง
เรียกกันในหมู่พระประยูรญาติว่า “เจ้าอึ่ง” มีพระชนมายุอยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๑๖๒๔๗๖ พระองค์ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ และเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
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และเจ้ า เทพไกรสร พระองค์ ท รงเป็ น เจ้ า หญิ ง ล้ า นนาองค์ ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
บริบทความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่กับสยาม กล่าวคือการประสูติของพระราชชายา
เจ้าดารารัศมีอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในสยามและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่กับสยาม ครั้งทรงพระเยาว์นั้นทรงเป็นตัวแทนของ
การยอมรับธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องชาวสยาม คือการไว้ผมจุกเพือ่ เตรียมส�ำหรับการประกอบ
พิธีโสกันต์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ เมื่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีพระชนม์ได้ ๑๑
ชันษาราชส�ำนักสยามจึงได้มีค�ำสั่งให้พระยาเทพประชุน (พุ่ม ศรีไชยันต์) ข้าหลวง
ประจ�ำนครเชียงใหม่ได้จัดงานพิธีโสกันต์ (โกนจุก) แด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
โดยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากรน�ำพระกุณฑลและพระธ�ำมรงค์ฝังเพชรมา
พระราชทานแก่ พ ระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี อี ก ด้ ว ย ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๒๙
พระเจ้ า อิ น ทวิ ช ยานนท์ เจ้ า ผู ้ ค รองนครเชี ย งใหม่ ไ ด้ เ สด็ จ ฯ ลงไปยั ง กรุ ง เทพฯ
เพื่อร่วมพระราชพิธีลงสรงและเฉลิมพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ รุ ณ หิ ศ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ในการนี้ พ ระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี
ได้โดยเสด็จพระบิดาลงมากรุงเทพฯ ในครั้งนี้ด้วย และได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายใน
เป็นเจ้าจอมต�ำแหน่งพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
(Na Chiang Mai, 2004, p. 129) และได้ประทับ ณ กรุงเทพมหานครนับแต่นั้น
อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอว่าการถวายตัวและการประทับอยู่ ณ กรุงเทพฯ ของ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีนัยส�ำคัญทางการเมืองที่สยามต้องการผนวกล้านนา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม (Khrouthongkhieo, 2017)

บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา
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ภาพที่ ๑ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพระญาติวงศ์แต่งกาย
ตามขนบธรรมเนียมของชาวเหนือ
ที่มา: Na Chiang Mai, 2004, p. 130
ในระหว่างที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีประทับ ณ กรุงเทพฯ นั้นได้ทรง
ศึกษาและทรงพระอักษรได้ทั้งฝ่ายล้านนา สยาม และภาษาอังกฤษ ทั้งยังทรงศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของทั้งสยามและล้านนาจนนับได้ว่าทรงเป็นผู้รอบรู้
ในด้านขนบประเพณีอย่างดีที่สุดพระองค์หนึ่ง (Kanjanajari, 1990) อย่างไรก็ตาม
ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทรงแสดงตนเป็น
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมล้านนาอย่างชัดเจนผ่านการแต่งกาย การพูด
ภาษาค�ำเมือง แม้กระทั่งขนบธรรมเนียมล้านนาเช่น การอมเหมี้ยง จนเป็นที่รับรู้
กันว่าต�ำหนักของพระองค์มเี อกลักษณ์ทไี่ ม่เหมือนต�ำหนักอืน่ ๆ “ต�ำหนักเจ้าดารานับว่า
แปลกกว่าทีอ่ นื่ ทัง้ สิน้ เพราะข้าหลวงนุง่ ซิน่ ไว้ผมมวย แต่งกายอย่างชาวเมืองเชียงใหม่
พูดภาษาเมืองเหนือกันทั้งต�ำหนัก และเป็นที่เดียวที่มีเมี่ยงแจกกันกินเป็นประจ�ำ”
(Pramoj, 1963, p. 73) พระต�ำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงเป็นเสมือน
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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
ผูส้ บื ทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของล้านนาจนตลอดพระชนม์ชพี พระราชชายา
เจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนม์วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๖ ณ คุ้มรินแก้ว สิริพระชนมายุ
๖๐ ปี (Tantikun, 2005)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทด้านการสร้างสรรค์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทด้านการสร้างสรรค์และสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพตลอดจนน�ำเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนาได้เลือกพระราชชายา
เจ้าดารารัศมีเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้
๑. การเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทด้านการสร้างสรรค์
และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ในระหว่างทีย่ งั มีพระชนม์ชพี (พ.ศ. ๒๔๑๖-๒๕๗๖) การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารเก็บรวบรวม
หลักฐานทั้งเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรองที่เกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และ
เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การทบทวน
เอกสาร ต� ำ ราวิ ช าการ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาท
ด้านศิลปวัฒนธรรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
พระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี เพื่ อ สื บ ค้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพระประวั ติ แ ละ
บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา
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พระกรณียกิจของพระองค์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประกอบไปด้วย ๑) หนังสือ
พระประวัติส่วนพระองค์ ๒) หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่กล่าวถึงเจ้าดารารัศมี
๓) หนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ สตรี ส� ำคั ญ ในล้ า นนา ๔) หนั ง สื อ นิ ย ายที่ เ กี่ ย วกั บ
เรื่องราวในพระบรมมหาราชวัง ๕) หนังสือที่เกี่ยวกับนโยบายการรวมศูนย์อ�ำนาจ
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
คุณลักษณศึกษา (Character education) สุดท้ายจะน�ำเสนอผลการวิจยั ในเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical description)

ผลการศึกษา
ผลจากการวิจัยพบว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงมีบทบาทที่สอดคล้อง
กับแนวคิดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กล่าวคือพระองค์ทรงเป็นทั้งผู้สงวนรักษา
สืบทอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของล้านนา ซึ่งเป็น
หัวใจส�ำคัญในกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และยังสัมพันธ์
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ พ ระองค์ ท รงประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู ้
ด้านศิลปวัฒนธรรมของสยามและตะวันตกเข้ากับของล้านนา พร้อมกับทรงสร้างสรรค์
งานศิ ล ปกรรมแขนงต่ า งๆ จนกลายเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของล้ า นนา
การวิ เ คราะห์ บ ทบาทของพระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี ในการสร้ า งสรรค์ แ ละ
การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปรากฏใน ๓ ด้านคือ ด้านการดนตรี
การขับร้อง การละคร และการฟ้อนร�ำ ด้านวรรณกรรม และด้านประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
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๑. ด้านการดนตรี การขับร้อง การละคร และการฟ้อนร�ำ
การสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ปรากฏตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ทราบกันว่า
พระองค์ โ ปรดการดนตรี เ ป็ น อย่ า งมาก จนกล่ า วกั น ว่ า หากเดิ น ผ่ า นพระต� ำ หนั ก
ของพระองค์ จ ะได้ ยิ น เสี ย งดนตรี เ สมอ ทรงริ เ ริ่ ม ให้ ส อนการดนตรี ขึ้ น ใน
พระต�ำหนัก ทรงว่าจ้างครูดนตรีไทยหลายคน อาทิ ครูหม่อมผิว ในพระยานรรัตนราชมานิต
(โต มานิตยกุล) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอสามสายในสมัยรัชกาลที่ ๕ มาสอน
เครื่ อ งสายทั้ ง ซอด้ ว ง ซออู ้ และจะเข้ ถ วายแด่ พ ระองค์ แ ละพระญาติ ได้ แ ก่
เจ้าเทพกัญญา ณ เชียงใหม่ เจ้าบัวชุม ณ เชียงใหม่ และเจ้าบุญปัน๋ ณ เชียงใหม่ เป็นต้น
(Na Chiang Mai, 2004, p.184) จากหลักฐานกล่าวว่าเจ้าดารารัศมีทรงเรียนเครือ่ งสาย
ของไทยจนเชี่ยวชาญ และสามารถทรงเครื่องดนตรีได้ทุกประเภทโดยเครื่องดนตรี
ที่พระองค์โปรดที่สุดคือจะเข้ นอกจากนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมียังทรงสนพระทัย
ดนตรีตะวันตกอีกด้วย โดยพบว่าพระองค์ทรงสั่งซื้อเครื่องดนตรีฝรั่งมาบรรเลง
ในพระต�ำหนัก ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน ออร์แกนลม และเปียโน ได้ทรงประยุกต์ศลิ ปะ
การดนตรีของสยามและตะวันตกเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องดนตรีฝรั่งบรรเลงเพลงไทย
นอกจากนี้ ยั ง ทรงพระปรี ช าสามารถในการแต่ ง เพลง จึ ง ท� ำ ให้ พ ระองค์ เ ป็ น ทั้ ง
ครูสอนดนตรีและการขับร้องด้วย โดยพระองค์ได้ทรงสร้างรูปแบบการขับร้อง
ที่ผสมผสานระหว่างการขับซอแบบล้านนาและขับร้องเพลงไทยแบบสยามเข้าด้วยกัน
จากลักษณะดังกล่าว นอกจากจะทรงเป็นนักสร้างสรรค์แล้วยังทรงแสดงออกถึง
การเป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (traditional knowledge holders)
ด้านการดนตรีของล้านนา ทั้งยังให้ความส�ำคัญแก่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ
การดนตรี โ ดยการสนั บ สนุ น การดนตรี แ ก่ พ ระญาติ แ ละข้ า ราชบริ พ ารให้ ไ ด้ เ รี ย น
ดนตรีไทย เช่น เรียนดีดจะเข้ และการขับร้องทัง้ แบบล้านนาและแบบสยามจากพระองค์
โดยตรง อาทิ เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ และเจ้าโสภา (เพ็งพุ่ม) ณ เชียงใหม่ เป็นต้น
(Na Chiang Mai, 2004, p.186)
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จากการศึ ก ษาเอกสารพบว่ า ชื่ อ เสี ย งทางการดนตรี ใ นพระต� ำ หนั ก ของ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นที่เลือ่ งลือ แม้แต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์๓ ได้ส่งเจ้าจอมของพระองค์ คือหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณมาที่
พระต�ำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเพื่อท�ำความคุ้นเคยกับดนตรีฟ้อนร�ำและ
การแต่งกายของชาวล้านนาเพื่อให้การแสดงดูสมจริงขึ้น (Suwanapichon, 2016,
p. 255) บทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงปรากฏในลักษณะของการเป็น
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของล้านนาสู่ชาวสยามด้วย
นอกจากนี้ทรงส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างล้านนากับ
สยาม ดังจะพบได้วา่ พระญาติผสู้ นิทกับพระองค์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านดนตรีเป็นพิเศษ
ทั้งเจ้าเทพกัญญา ณ เชียงใหม่ผู้เป็นหัวหน้าวงเครื่องสาย และเจ้าบัวชุม ณ เชียงใหม่
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทยเช่นเดียวกับพระองค์
พระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี โ ปรดและสนพระทั ย ในเรื่ อ งการละครเป็ น
อย่างมาก และมิได้เป็นเพียงแต่ผู้ชมเท่านั้น แต่ทรงมีการสร้างสรรค์ผ่านการดัดแปลง
บทละครและดูแลฝึกซ้อมการแสดงด้วยพระองค์เอง ดังพบว่าเมื่อครั้งที่มีการจัดงาน
สมโภชกู่เจ้านายฝ่ายเหนือที่วัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก ณ นครเชียงใหม่ในปี พ.ศ.
๒๔๕๒ เมื่ อ พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ นิ วั ติ น ครเชี ย งใหม่ เ ป็ น ครั้ ง แรกเพื่ อ ทรงเยี่ ย ม
พระประยูรญาติ ทรงจัดให้มีการแสดงมหรสพหลายประเภทได้แก่ ลิเก งิ้ว ฟ้อนร�ำ 
และทีม่ กี ารสร้างสรรค์ทสี่ ดุ และไม่เคยมีการจัดในการเฉลิมฉลองสมโภชใด ๆ ในเชียงใหม่
มาก่ อ น คื อ การแสดงละครพู ด ตามแบบฉบั บ ของสยามเรื่ อ ง พระลอตามไก่
สาวเครือฟ้า และอิเหนา โดยพระองค์ได้มพี ระด�ำริให้ดดั แปลงบทละครพูดของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้พระราชทานมาแสดงในงานสมโภชฯ ครั้งนี้ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มี
การน�ำละครจากกรุงเทพฯ มาดัดแปลงให้เข้ากับการแสดงของล้านนา ท�ำให้เกิดการน�ำ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสยามและล้านนามาผสมผสานกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
๓

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พ.ศ. ๒๔๐๔-๒๔๗๔) มีพระนาม
เดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร เป็นพระบิดาแห่งการละครร้อง และพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับเจ้าจอมมารดาเขียน เป็นกวีและนักประพันธ์ ทรงเข้ารับ
ราชการในต�ำแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และเป็นต้นราชสกุลวรวรรณ
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การยอมรับและการให้ความส�ำคัญแก่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้
การจัดแสดงละครแบบใหม่ยงั สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะความเป็นผูน้ ำ 
� (Bass, 1990)
ที่ มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์แ ล้ว จากหลักฐานพระราชหั ต ถเลขาของรั ช กาลที่ ๕ ที่
โปรดเกล้าฯ ถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อเสด็จเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ ปรากฏความว่า “...การที่ตั้งใจพยายามไปซ้อมละครเล่นพระลอ
แก้ขัด ใจคอก็เด็ดหนักหนา คนที่จะเล่นละครมันต้องเป็นคนคิดได้ทั้งบทและทั้ง
คุมเรื่องให้ท่า จ�ำจะต้องคิดเรื่องคิดใหม่ประกอบกับตัวคนที่มีอยู่ จึงจะเล่นได้ดี...”
(Phakdeepumin, 1992, p. 35)
ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระราชชายา
เจ้าดารารัศมีได้เสด็จนิวัตมาประทับที่เมืองเชียงใหม่เป็นการถาวร ช่วงเวลาดังกล่าว
ถือเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่แสดงให้ถึงบทบาทด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
และการสื บ ทอดมรดกภู มิ ป ั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมล้ า นนาของพระองค์ กล่ า วคื อ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงออกแบบและการจัดการสอนด้านดนตรีและการฟ้อนร�ำ
โดยทรงประดิษฐ์และปรับปรุงศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีรูปแบบใหม่ที่เป็น
แบบอย่าง (pattern) และสร้างให้มีลักษณะเฉพาะที่พิเศษและแปลกตา (Na Chiang
Mai, 1974, p.188) เช่น การฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน เป็นต้น จนกลายเป็นอัตลักษณ์
การฟ้อนร�ำของล้านนาที่มีความแตกต่างจากลักษณะการฟ้อนร�ำของวัฒนธรรมอื่น
ทัง้ ยังมีการน�ำวัฒนธรรมการแต่งกายของล้านนามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการแสดง
จนกลายเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องผู ้ ห ญิ ง ล้ า นนาจนปั จ จุ บั น ดั ง ที่ ท ่ า นผู ้ ห ญิ ง ฉั ต รสุ ด า
วงศ์ทองศรี พระนัดดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้เล่าถึงลักษณะท่าฟ้อนร�ำและ
การแต่งกายที่กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของล้านนาตามที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นว่า
(ท่าร�ำ) “เหมือนกับล่องลอยไป เหยียบย�่ำเบา ๆ เนิบ ๆ เท้าไม่ลงหนัก เดินไม่กระแทก
ไม่ขย่มตัวมาก การวาดแขนก็ช้า ๆ เนิบ ๆ การแต่งกายฟ้อนร�ำตามแบบฉบับพระราช
ชายาฯ ก็นุ่งซิ่นและห่มสไบอย่างเดียว ถ้าหากอากาศหนาวจึงสวมเสื้อแขนกระบอก”
(Kanjanajari, 1990, p. 162) ลักษณะการฟ้อนร�ำที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงคิด
ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ดั ง กล่ า วนั้ น แสดงถึ ง เอกลั ก ษณ์ ก ารฟ้ อ นร� ำของล้ า นนาที่ เ น้ น ความ
อ่อนหวาน (Na Chiang Mai, 1974, p.188)
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ภาพที่ ๒ วงเครื่องสายของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบรมมหาราชวัง
ที่มา: Na Chiang Mai, 2004, p. 185.
พระราชชายาเจ้าดารารัศมียังได้แสดงบทบาทของผู้สืบทอดวัฒนธรรม
(cultural transmission) ที่ถ่ายทอดความคิดและแนวปฏิบัติด้านศิลปะการฟ้อนร�ำแก่
ข้าราชบริพารและขยายสู่สังคมในวงกว้างในเวลาต่อมา กล่าวคือพระองค์ได้ทรง
ดัดแปลงและผสมผสานการดนตรีและการฟ้อนร�ำตามขนบเดิมของล้านนาทีไ่ ม่มรี ปู แบบ
ท่าร�ำและวงดนตรีที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับใด ๆ เข้ากับศิลปะดนตรีและ
การฟ้อนร�ำอย่างราชส�ำนักสยามให้เป็นท่าร�ำทีม่ รี ปู แบบกฎเกณฑ์ทมี่ มี าตรฐานแบบใหม่
และกลายเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา โดยการฝึกฟ้อนนั้นพระองค์
ทรงน�ำครูสอนร�ำจากกรุงเทพขึ้นมาสอน ท�ำให้การฟ้อนร�ำได้รับอิทธิพลการร�ำแบบ
กรุงเทพฯ ที่มีความเคร่งครัดในเรื่องจังหวะและท่าทางการวางมือวางเท้าเป็นส�ำคัญ
(Khumraksa, 2000) ส�ำหรับผู้แสดงนั้นพระองค์ทรงคัดเลือกเจ้านายผู้หญิงที่เป็น
บุตรหลาน และเด็กหญิงชาวบ้านโดยทรงพิจารณาจากพรสวรรค์ส่วนตัวพร้อมกับ
การมีหน้าตาดี รูปร่างสมส่วนบอบบาง แขนและนิว้ มือเรียวได้รปู ผิวพรรณดี โดยเกณฑ์
ความงามนีท้ รงพิจารณาเพื่อให้เกิดความสวยงามในการฟ้อนร�ำและเพื่อการจัดท่าทาง
การร�ำเป็นส�ำคัญ (Na Chiang Mai, 1974, p.188) พระกรณียกิจในด้านดนตรี
การฟ้อนร�ำ  และการละครของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์
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ทรงมีความสร้างสรรค์และสามารถประดิษฐ์สร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ล้ า นนาจนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ทั้ ง ยั ง มี ก ารสื บ ทอดมรดกภู มิ ป ั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมนี้
สืบต่อมาจนปัจจุบันและกลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของวัฒนธรรมล้านนา
๒. ด้านวรรณกรรม
ภายหลังจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จนิวตั มาประทับทีเ่ มืองเชียงใหม่
เป็นถาวรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ แล้วได้ทรงพัฒนาด้านนาฏศิลป์และการดนตรีหลายอย่าง
อย่างหนึ่งคือพระองค์ทรงสร้างสรรค์ (creating) และสืบทอดภูมิปัญญา (tradition
knowledge holders) และสืบทอดวัฒนธรรม (cultural transmission) ด้านวรรณกรรม
ของล้านนาผ่านการส่งเสริมศิลปะการแสดงล้านนาประเภทการขับซอ๔ กล่าวคือใน
ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และสมเด็จ
พระนางเจ้ า ร� ำ ไพพรรณี พระบรมราชิ นี เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บมณฑลพายั พ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงพระนิพนธ์เพลงซอเพื่อขับร้องถวายสดุดี โดยใช้
ท�ำนองล่องน่านและท�ำนองเงีย้ ว อีกทัง้ ทรงพระนิพนธ์คำ� ร้องระบ�ำซอสมโภชช้างเผือก
โดยใช้ท�ำนองโยนก ท�ำนองซอยิ้น และท�ำนองเชียงแสน พระองค์ทรงเป็นผู้คัดเลือก
ต้นเสียงในการซอด้วยพระองค์เอง โดยมอบหมายให้เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ เป็น
ผู้ท�ำหน้าที่นี้ (Na Chiang Mai, 2004, p. 160)
นอกจากนีย้ งั โปรดให้ทา้ วสุนทรพจนกิจ (บุญมา) ซึง่ เป็นเสนาแผนกอาลักษณ์
ของเจ้าอินทวโรรสฯ ประพันธ์บทวรรณกรรมในการขับซอเรื่อง “น้อยไจยา-แว่นแก้ว”
โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นผู้คิดผูกเรื่องขึ้นใหม่ด้วยพระองค์เองเพราะ
โปรดละครร้ อ งของพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอกรมพระนราธิ ป ประพั น ธ์ พ งศ์ เ รื่ อ ง
“สาวเครือฟ้า” ที่น�ำเค้าโครงมาจากอุปรากรเรื่อง “มาดามบัตเตอร์ฟลาย” ของปุชชินี
(Nimmanhaemin, 1974, p. 1-8) จึงทรงน�ำลักษณะของละครร้องแบบราชส�ำนัก
สยามนี้มาปรับและเปลี่ยนบทร้องเป็นเพลงซอใช้ภาษาล้านนาและใช้ท�ำนองดนตรี
๔

วรรณกรรมเพลงซอเป็นบทร้องล�ำน�ำเพลงทีม่ เี ครือ่ งดนตรีพน้ื เมือง เช่น ปีจ่ มุ ซึง สะล้อ
ขลุย่ บรรเลงประกอบ โดยผูข้ บั ร้องมีทงั้ การซอเดี่ยว และซอทีร่ อ้ งโต้ตอบสลับกัน แต่เดิมละครซอใน
คุ้มหลวงล้านนา ผู้แสดงเป็นชายล้วน ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการขับซอโต้ตอบระหว่างชาย
กับหญิงซึ่งช่างซอต้องมีลีลาการร้องและปฏิภาณโวหารที่ดี
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ล้านนาแบบซอล่องน่าน และกล่าวได้ว่าเรื่องน้อยไจยา-แว่นแก้วเป็นงานวรรณกรรม
ที่มีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ต่อวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมและดนตรีของล้านนา
ในยุคสมัยนั้น กล่าวคือโครงเรื่องที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงผูกขึ้นนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงอิทธิพลทางความคิดที่พระองค์ได้รับจากโลกทัศน์ของกระฎุมพีชาวสยาม
โดยเฉพาะแนวคิดความเป็นปัจเจกที่มีข้อผูกมัดทางสังคมน้อยลงเช่น ครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่สถานะในระบบศักดินา (Aeusriwongse, 2012, p. 233)
ตัวบทมีลักษณะเป็นนิยายสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างหนุ่มสาว
ชื่อ ไจยา (หรือไชยา) กับนางแว่นแก้วที่มีฐานะและสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน
แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็แสดงความมั่นคงในความรักและพร้อมจะต่อสู่อุปสรรคต่าง ๆ
ไปด้วยกัน (Ratana, 2000, p. 66) นอกจากนีล้ กั ษณะตัวละคร บทร้องและฉากประกอบ
มี ค วามสมจริ ง เช่ น ฉากน�้ ำ ตกห้ ว ยแก้ ว (Buranavitayawut, 2018, p.1494)
ตัวละครจะมีการขับร้องตอบโต้กนั เป็นภาษาค�ำเมืองล้านนา และใช้ทำ� นองซอล่องน่าน
ที่ช่างซอชายและหญิงร้องโต้ตอบกันโดยมีเสียงดนตรีบรรเลงประกอบ นอกจากนี้
ยังมีเพลงซออีกเรื่องหนึ่งที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดให้ท้าวสุนทรพจนกิจ
ประพั น ธ์ เ นื้ อ ร้ อ งขึ้ น และพระองค์ ท รงตรวจทานแก้ ไ ขคื อ ซอพระลอเดิ น ดง
ตอนนางรื่นนางโรยเดินทางไปหาปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อขอให้ปู่เจ้าช่วยท�ำเสน่ห์ให้
พระลอหลงใหลพระเพื่อนพระแพง เป็นบทซอชมป่าที่ไม่ยาวนักแต่มีความไพเราะมาก
บทหนึ่ง ซึ่งตัวบทซอพระลอเดินดงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพของป่าไม้ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าในล้านนาได้อย่างน่าสนใจ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงให้ความส�ำคัญแก่การเผยแพร่ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมการแสดงด้วยการน�ำนักแสดงของพระองค์ไปแสดงในงานส�ำคัญ
ต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ ดังพบว่าพระองค์ทรงจัดให้ชา่ งฟ้อนและนักแสดงของพระองค์
ไปแสดงในงานส�ำคัญหลายครั้ง เช่น งานสมโภชกู่ที่วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก)
เมืองเชียงใหม่ในคราวทีพ่ ระองค์เสด็จกลับมาเชียงใหม่เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ครัง้ ทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินีเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบมณฑลพายัพในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และเมื่อครั้งที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้
สร้างวิหารหลวงวัดบุปผารามแทนวิหารหลังเดิม และปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุของวัด
บุ ป ผารามเสี ย ใหม่ จ นแล้ ว เสร็ จ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด งานฉลองสมโภชอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ใ น
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ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีรับสั่งให้ศิลปินประจ�ำคุ้มหลวงของพระองค์
ฝึกซ้อมศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์เพื่อแสดงในงานนี้ โดยพระองค์เป็นผู้คัดเลือก
นักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทในเรื่องด้วย จากลักษณะข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่า
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีบทบาททั้งในฐานะผู้สร้างสรรค์ ผู้สืบทอดภูมิปัญญา และ
ผู้สืบทอดวัฒนธรรม ทั้งโดยการประดิษฐ์สร้างวรรณกรรมประเภทซอด้วยการผสม
ผสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาของล้านนาเข้ากับแนวคิดจากโลกทัศน์แบบใหม่ทั้ง
จากสยามและตะวันตก อันเป็นแสดงการยอมรับต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และยังน�ำไปถ่ายทอดภายคุ้มในหลวงและแพร่หลายสู่สังคมในวงกว้าง และกลายเป็น
แบบอย่างทีเ่ ป็นแนวปฏิบตั ใิ นการขับซอแบบล้านนา อีกทัง้่ กลายเป็นรูปแบบหนึง่ ของงาน
วรรณกรรมและการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา กลายเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของล้านนาที่มีการสืบทอดจากอดีต ขณะเดียวกับที่ได้มีการ
ต่อยอดและเรียบเรียงท�ำนองให้มีลักษณะร่วมสมัยในแต่ละช่วงเวลา จากบทซอแบบ
ล้านนาให้เป็นเพลงโฟล์คซองค�ำเมืองของจรัล มโนเพ็ชร เป็นเพลงสตริง และแม้แต่
ได้ มี ก ารเรี ย บเรี ย งท� ำ นองและบรรเลงโดยวงดนตรี แ จ๊ ส สี่ ชิ้ น (Jazz Quartet)
(Buranavitayawut, 2018, p. 1497) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของบทวรรณกรรมที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรง
สร้างสรรค์ไว้เป็นแบบอย่างให้แก่สังคมล้านนา
๓. ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บทบาทด้านการสนับสนุนการสืบทอดองค์ความรู้ (traditional knowledge)
ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของล้านนาอีกประการหนึ่งของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
คื อ มี พ ระประสงค์ ใ ห้ มี ก ารศึ ก ษาและเรี ย บเรี ย งประวั ติ ศ าสตร์ ท ้ อ งถิ่ น ผ่ า น
การช�ำระพงศาวดารเชียงใหม่ ทรงรับสั่งให้เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
องค์สดุ ท้ายเมือ่ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าราชวงศ์ให้ชว่ ยจัดหาผูเ้ รียบเรียงพงศาวดาร
เชียงใหม่ โดยก�ำหนดช่วงเวลาของเนื้อหาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์และ
แม่เจ้าเทพไกรสรขึ้นครองนครเชียงใหม่ เจ้าแก้วนวรัฐเห็นว่าพระครูญาณลังกา
วัดทุงยู เมืองเชียงใหม่เป็นผู้มีความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี จึงอาราธนา

บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา
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ท่านเป็นผูเ้ รียบเรียงพงศาวดารเชียงใหม่ขนึ้ ต่อจากพงศาวดารโยนก๕ และใช้พงศาวดาร
โยนกเป็นตัวอย่างในการเรียบเรียง พระครูญาณลังกาได้บันทึกเหตุของการเรียบเรียง
พงศาวดารเชียงใหม่ไว้ว่า “...ด้วยเจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่ ได้รับพระประสงค์
เจ้าดารารัศมี พระราชชายาฯ รับสัง่ ไว้ คราวท่านเสด็จขึน้ มานครเชียงใหม่ มาท�ำบุญฉลองกู่
พระอัฐิ และอัฐิที่พระองค์ได้เอาไปรวมไว้ บรรจุไว้ ณ วัดสวนดอกไม้ ทรงรับสั่งว่าให้
คิดอ่านเรียบเรียงต่อพงศาวดารนครเชียงใหม่ตั้งแต่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระองค์
บิดากับด้วยพระแม่เจ้าเทพไกรษร พระชนนีได้ครองนครเชียงใหม่ต่อมาถึงบัดนี้...”
(Yanalangka, 1972, p. 619) จากการศึกษาพบว่าการช�ำระประวัติศาสตร์และ
การเรียบเรียงพงศาวดารเชียงใหม่นี้ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีน่าจะทรงรับอิทธิพล
แนวคิดและแบบแผนการช�ำระพงศาวดารของสยามมาเป็นแบบอย่าง เพราะปรากฏ
ลั ก ษณะแบบแผนการเรี ย บเรี ย งเช่ น เดี ย วกั บ พระราชพงศาวดารของสยามคื อ
ลักษณะเป็นประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่มุ่งเน้นอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ราชวงศ์ในอดีต ผู้เรียบเรียงมักจะเป็นพระภิกษุหรือผู้รู้ในราชส�ำนัก วิธีการช�ำระคือ
การแต่งเนื้อความต่อ แต่งเรื่องเพิ่มเติม แต่งเรื่องใหม่แทรกลงไป แก้ไขส�ำนวนและ
ศักราช การบรรยายจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่นการน�ำหลักธรรมของศาสนา
พุ ท ธมาบรรยายความ ยึ ด พระโพธิ สั ต ว์ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ข องพระมหากษั ต ริ ย ์
(Atthapan, 1981, p. 203) อย่างไรก็ตาม พงศาวดารเชียงใหม่นี้ได้บันทึกด้วยอักษร
ธรรมล้านนาหรือภาษาล้านนา
คุณลักษณะและภาวะความเป็นผูน้ ำ� ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (Ratana,
2020, p. 9) ยังสะท้อนให้เห็นจากความสนพระทัยในการส�ำรวจและค้นคว้าแหล่ง
โบราณคดี และการสืบค้นเอกสารทางประวัติศาสตร์ของล้านนาในลักษณะที่ปัจจุบัน
เรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ (historical method) กล่าวคือ ภายหลังการนิวัต
เชียงใหม่เป็นการถาวร พระองค์ได้ออกส�ำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ในล้านนา เช่น แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ เชียงรายไปถึงเขตตะวันออกจรดน�้ำแม่โขง ด้านตะวันตกจรดแม่น�้ำสาละวิน
๕

พงศาวดารโยนกเรียบเรียงโดยพระยาประชากิจกรจักร(แช่ม บุนนาค) เป็นภาษาไทย
สยาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพงศาวดารสยามและบรรยายแบบต�ำนาน ได้พิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์
วชิรญาณเป็นตอน ๆ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๔๒ และจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐
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เพือ่ รวบรวมหลักฐานและข้อมูล พร้อมกับได้มกี ารตรัสถามและสอบสวนจากพระประยูร
ญาติ ผู้ใหญ่ และผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history)
ทรงประเมิ น คุ ณ ค่ า ของหลั ก ฐานด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ย
การตรวจสอบและสอบทานกับพระราชพงศาวดารทั้งจากภาคกลางและภาคเหนือ
(Dissakul cited in Kaewkiriya, 2010, p. 134) เพื่อให้ข้อมูลจากการค้นคว้าส�ำรวจนัน้
เป็นหลักฐานส�ำคัญทางประวัติศาสตร์แก่คนรุ่นหลัง
บทบาทการสืบทอดองค์ความรู้ (tradition knowledge holders) ด้าน
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้ง
จากล้านนาและสยาม ดังพบว่าในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณได้เสด็จประพาส
มณฑลพายัพ โดยขากลับเสด็จล่องเรือจากนครเชียงใหม่ลงมาตามแม่น�้ำปิงไปจนถึง
สถานีรถไฟปากน�้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างที่พระองค์เสด็จจะทรงบันทึกชื่อ
สถานที่ ตลอดจนเกาะแก่งต่าง ๆ ระหว่างทาง โดยพระองค์จะส่งข้อมูลที่บันทึกให้
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงช่วยอ่านเสมอ ทั้งยังชื่นชมว่าเป็นคนที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และใส่พระทัยในทางโบราณคดี ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ
กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพได้ ต รั ส ไว้ ใ นค� ำ น� ำ ของหนั ง สื อ “อธิ บ ายระยะทาง
ล่องล�ำน�้ำพิง ตั้งแต่เมืองเชียงใหม่จนถึงปากน�้ำโพธิ์” ความว่า “ข้าพเจ้าขึ้นไปเที่ยว
มณฑลพายัพได้ล่องลงมาทางเรือโดยมีประสงค์จะตรวจเมืองโบราณตามริมล�ำน�้ำพิง
พระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี ซึ่ ง เอาพระทั ย ใส่ ศึ ก ษาโบราณคดี ไ ม่ มี ผู ้ อื่ น เสมอใน
มณฑลพายัพ ใคร่จะทรงทราบการที่ข้าพเจ้าตรวจ ตรัสขอให้บอกไปให้ทราบด้วย
ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้ จ ดอธิ บ ายระยะทางที่ ล ่ อ งล� ำ น�้ ำ พิ ง ลงมาในคราวนั้ น ตั้ ง แต่
เมืองนครเชียงใหม่จนถึงปากน�ำ้ โพธิ์ แล้วคัดส่งไปถวายพระราชชายาตามพระประสงค์”
(Damrong Rajanupab, 1927, introduction) และในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ครั้งสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้รบั หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ตรียมการรับเสด็จ
รัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชินี พระราชด�ำเนินเลียบมณฑลพายัพจึงได้ปรึกษา
กั บ เจ้ า นายของมณฑลพายั พ โดยมี พ ระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาหลั ก
ในครั้งนั้น ด้วยความไว้วางพระทัยว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขนบธรรมเนียมของบ้านเมือง ดังที่
บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา
ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
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หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล (Dissakul, 2001, p. 71) ได้บันทึกไว้ว่า “...ผู้ใดอยากรู้เรื่อง
ทางเชี ย งใหม่ ก็ มี พ ระราชชายาฯ พระองค์ เ ดี ย วที่ จ ะตอบได้ ถู ก ต้ อ งถี่ ถ ้ ว น
ทั้ ง ในทางพงศาวดารและขนบธรรมเนี ย ม และในการรั บ เสด็ จ ครั้ ง นี้ ที่ ส� ำ เร็ จ ไป
ได้อย่างวิเศษดีก็เพราะท่านเป็นผู้จัดการ ข้าพเจ้าจะไม่ลืมถึงงานคราวนี้เลย เพราะ
งดงามจับใจเป็นอย่างยิ่ง...”

ภาพที่ ๓ คณะช่างฟ้อนของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่คุ้มเจดีย์กิ่ว เมืองเชียงใหม่
ที่มา: Chiang Mai Provincial Cultural Council, 2001, p. 121

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญา
ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พบว่าพระองค์ทรงมีคณ
ุ ลักษณะ
ของความเป็นผูส้ ร้างสรรค์ (creator) ทางศิลปะและวัฒนธรรมโดยทรงให้ความส�ำคัญ
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งของสยามและตะวันตกผ่านการเรียนรู้ เข้าใจ
และเคารพในวัฒนธรรมเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ทรงประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นศิลปะการแสดง นาฏศิลป์
และงานวรรณกรรมที่ประยุกต์รูปแบบและแบบแผนของวัฒนธรรมภายนอกเข้ากับ
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ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา และเมื่อเวลาผ่านไปการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของ
พระองค์ได้มีการพัฒนา สืบทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมล้านนาในที่สุด เช่น การฟ้อนร�ำ  การแต่งกาย เป็นต้น และยังถูกน�ำไป
ต่อยอดในหลายรูปแบบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ พระองค์มีบทบาทเป็นผู้สืบทอด
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในลักษณะของผู้สืบทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา
(tradition knowledge holders) ในฐานะทีพ่ ระองค์เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ มีองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาที่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้นั้นได้โดยตรงสู่ชุมชน เช่น
การดนตรี การละคร และการฟ้อนร�ำ  และยังมีบทบาทเป็นผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม
(cultural transmission) ด้วยพระองค์ทรงสืบทอดความคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่
เป็นบรรทัดฐานการประพฤติปฏิบตั ิ และยังได้ถา่ ยทอดเพือ่ ส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรม
นั้นสู่สังคม เช่น งานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในกระบวนการสืบทอดและการด�ำรงอยูม่ รดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม
ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บทบาทของพระราชชายา เจ้ า ดารารั ศ มี ใ นมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (sustainable
development) ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
๑. สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นควรน�ำชุดความรู้เกี่ยวกับพระประวัติ ผลงาน
และการสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี ในฐานะบุคคลส�ำคัญของท้องถิ่นล้านนาเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
และหลักสูตรการศึกษาบุคคลส�ำคัญในล้านนา
๒. ควรศึ ก ษาต้ น แบบของผู ้ ห ญิ ง ล้ า นนาทั้ ง ในอดี ต ทุ ก สถานภาพและ
ชนชั้นจะท�ำให้ได้ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และบทบาทด้านต่างๆ ของ
บุคคลส�ำคัญในท้องถิน่ ตลอดจนการศึกษาคุณลักษณะของผูห้ ญิงล้านนาเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไป
สู่ความเข้าใจคุณลักษณะของผู้หญิงล้านนาได้มากขึ้น
๓. ควรวิ จั ย ด้ า นท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษา มรดกภู มิ ป ั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม และ
คุณลักษณศึกษาเพือ่ ต่อยอดองค์ความรูข้ องท้องถิน่ ให้กว้างขวางและมีความลึกในเชิง
วิชาการให้ยิ่งขึ้นต่อไป
บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา
ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
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