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โครงการจัดทาํเอกสารขอมลูเพื่อการอนุรักษตนฉบบัและเปนฐานในการสรางนกัวชิาการดานลานนารุน
ใหม 

๑๗ มถิุนายน ๒๕๔๙ 
พระราชชายาเจาดารารัศมี 

(พ.ศ.๒๔๑๖-๒๔๗๖) 
         
          พระราชชายาเจาดารารัศม ี ทรงเปนพระธิดาองคที ่ ๑๑ (องคสุดทาย)ของพระเจาอนิทวชิยา
นนท เจาหลวงเชียงใหมองคที่ ๗ ประสูติจากแมเจาทพิไกสร เมื่อวันองัคาร เดือน ๑๐ เหนือ (เดือน 
๘ ใต) ข้ึน ๘ คํ่า ประกา พ.ศ.๒๔๑๖ เวลา ๐๓.๐๐ น.เศษ  ที่คุมหลวงกลางเมืองนครเชียงใหม ซึง่
เปนที่ต้ังโรงเรยีนยพุราชวิทยาลัยในปจจบัุน พระองคทานอุบัติในสกลุ ณ เชียงใหม โดยทั้งฝายพระ
บิดาและพระมารดาเปนเชือ้สายของเจาผูครองนครเชียงใหม พระราชชายาฯ มีเชษฐา ๖ ทาน
และเชษฐภคินี ๕ ทานดวยกัน 
        พระราชชายาเจาดารารัศมีไดถวายตวัเขารับราชการฝายใน เปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระธิดาองคเดียว คือพระองคเจาหญงิวิมลนาคนพสีี 
ประสูติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เจริญพระชนมมายุไดเพยีง ๓ พรรษาเศษ ก็ส้ินพระชนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัฯเสด็จสวรรคต พระราชชายาฯ 
ไดเสด็จกลับมาประทับ ณ นครเชียงใหม ตราบเทาสิน้พระชนมเมื่อวนัที ่ ๘ ธนัวาคม ๒๔๗๖ ใน
บรรดาเจานายเชื้อพระวงศเจาเจ็ดตนของนครเชียงใหม นอกเหนอืจาก"เจาหลวง"แลวพระราช
ชายาเจาดารารัศมีเปนเจานายทีท่รงเปนทีรู่จักและกลาวขวัญถึงมากทีสุ่ด ทัง้นีน้อกเหนือไปจาก

 



 ๒

เปนผูทรงดํารงเกียรติยศอนัสูงสงแลว พระองคยังทรงประกอบไปดวยพระปรีชาสามารถในหลายๆ 
ดาน อันลวนแตกอใหเกิดประโยชนคุณานปุการแกลานนา ตลอดจนสยามประเทศในขณะนัน้ 
        เมื่อพระราชชายาฯทรงพระเยาว  ไดทรงศึกษาอกัษรไทยเหนือและไทยกลาง  และทรงเขา
พระทัยในขนบธรรมเนียมขติัยประเพณีเปนอยางด ี  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ พระชนมมายุยางเขา ๑๑ 
พรรษาเศษ พระบิดาโปรดใหมีพธิีโสกนัต  คราวนัน้พระยาสัมภารากรเปนขาหลวงประจําเมือง
เชียงใหมไดชวยเปนธุระในงานโสกนัตโดยตลอด   ภายหลงัเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระ
เจาบรมวงศเธอกรมหลวงพชิิตปรีชากรขึ้นมาทรงจัดตั้งตาํแหนงเสนาทัง้หก  ก็ไดโปรดเกลาฯ ให
เชิญพระกุณฑลประดับเพ็ชรมาพระราชทานเปนของขวญัดวยและโปรดเกลาฯ ต้ังใหนางเต็มเปน
แมนางกัลยารักษ ใหนายนอยบุญทาเปนพญาพิทกัษเทว ีตําแหนงพี่เลีย้งทัง้สองคนตัง้แตคร้ังนั้น 
        ในวันจนัทรข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ เหนือ ตรงกับวนัที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๒๙ ปจอ ไดตามพระ
บิดาลงไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรุงเทพฯ แลวเลยอยูรับราชการฉลองพระเดชพระคุณฝาย
ในเปนเจาจอม ไดโปรดเกลาฯ ใหมีการสมโภชเปนการรับรองดวย  คร้ังนั้น พระราชชายาทรงไดรับ
พระราชทานตําหนักที่ประทบัในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึง่ตอมาไดทรงขอพระราชทานพระ
ราชทรัพยจากพระบิดาเพื่อมาตอเติมพระตาํหนักสาํหรับใหพระประยูรญาติที่ตามเสด็จไปพักอยู
ดวย ตอมาเมื่อภายในพระบรมมหาราชวังไดคับแคบลง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯทรงซือ้ที่
บริเวณที่เปนสวนดุสิตในปจจุบัน ทรงโปรดเกลาฯ  ใหสรางตาํหนักที่ประทบัพระราชทานแกเจาจอม
และพระราชวงศหลายพระองค  
ในระหวางทีพ่ระราชชายาเสด็จเยี่ยมนครเชียงใหมคร้ังแรก ไดมีพระมหากรุณาธคุิณโปรดเกลาฯ 
ใหสรางพระตาํหนักพระราชทานแกพระราชชายาฯดวยหลังหนึ่งในบริเวณพระราชวังสวนดุสิต มี
ชื่อวา    "สวนฝรั่งกังไส" ปจจุบันตําหนกันีไ้ดถูกร้ือถอนไปแลว 
        ตลอดเวลาที่ประทับรับราชการฝายในอยูทีก่รุงเทพฯ พระราชชายาฯ ไดทรงนํา
ขนบธรรมเนยีมประเพณีวฒันธรรมลานนาไปปฎิบัติดวย  ทรงโปรดใหผูที่ติดตามพระองคไปจาก
เชียงใหมแตงกายตามแบบชาวเหนือ คือโปรดใหนุงผาซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก หมสไบเฉียงและ
ไวผมยาวเกลามวย  ซึง่ตางจากการนุงโจงกระเบน  ไวผมส้ันทรงดอกกระทุมของชาววังทั้งหลาย 
ไมเฉพาะแตการแตงกายเทานัน้ ภายในพระตําหนกัของพระองคทานจะเต็มไปดวยบรรยากาศ
ลานนา โปรดใหพูด "คําเมอืง" มีอาหารพื้นเมืองรับประทานไมขาด แมกระทัง่การ "อมเหมีย้ง" ซึ่ง
ชาววังเมืองกรงุเหน็เปนของที่แปลกมาก ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดบันทึกฉากนี้ไวในเรื่อง "ส่ี
แผนดิน" ของทานดวย 
        ในขณะเดียวกนักับที่พระราชชายาฯ  โปรดที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเหนอื
ไวอยางเครงครัด พระองคกท็รงเปดพระทยัรับวัฒนธรรมอื่น โปรดใหมีการเลนดนตรีไทยและสากล 
ดําริใหมีการเรียนดนตรีไทยในพระตําหนัก  ทรงตัง้วงเครื่องสายประจาํตําหนัก  พระองคทานเอง
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ทรงดนตรีไดหลายอยาง ทั้งซออู ซอดวงและจะเข แตทีท่รงโปรดและมีพระปรีชาสามารถมากคือ"
จะเข" นอกจากนัน้ ยงัสนพระทัยในการถายรูปซึง่เพิง่เขามาจากตางประเทศในรัชกาลที ่ ๕ และ
ทรงสนบัสนนุใหพระญาต ิ คือเจาเทพกัญญาไดเรียนรูและกลายเปนชางภาพอาชีพหญิงคนแรก
ของเมืองไทยไปดวย 
       หลังจากทรงมพีระประสูติกาลพระองคเจาหญงิวิมลนาคนพีสีแลว  ทรงไดรับพระเกียรติยศ
สูงขึ้นตามโบราณราชประเพณีจากฐานะเจาจอมเปนเจาจอมมารดา   ในป พ.ศ. ๒๔๓๖ 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สรางตราปฐมจุลจอมเกลา 
สําหรับพระราชทานแกผูรับราชการฝายใน พระราชชายาทรงไดรับพระราชทานดวยเปนรุนแรก 
พรอมกับพระมเหสีและพระราชธิดารวมทัง้หมด ๑๕ พระองคเทานัน้   และในป พ.ศ.๒๔๕๑ 
กอนทีจ่ะเสด็จไปเยี่ยมเยยีนนครเชียงใหมเปนครั้งแรก   ทรงไดรับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเปน 
"พระราชชายา"  อันเปนตาํแหนงพระมเหสีเทวพีระองคหนึง่ และเปนตําแหนงใหมที่เพิ่งจะมีการ
สถาปนาขึ้นเปนครั้งแรกในรชัสมัยนัน้ 
       ในป  พ.ศ. ๒๔๕๑ เจาอินทวโรรสสุริยวงศ พระเชษฐาของพระราชชายาเจาดารารัศมีลงไป
เฝาทูลละอองธุลีพระบาททีพ่ระบรมมหาราชวงั พระราชายาฯ จงึไดกราบบังคมทลูลาขึ้นมานคร
เชียงใหม พรอมกับเจาอนิทวโรรสฯ เพื่อเยีย่มเยียนมาตภูุมิ และพระประยูรญาติหลงัจากทีน่ิราศไป
เปนเวลานานถึง ๒๒ ป   เมือ่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตแลว วันศุกรที ๑๒ กุมภาพันธ ๒๔๕๑  พระราชชายาเจาดารารัศมี  ไดเสด็จจาก
พระราชวงัสวนดุสิตไปขึ้นรถไฟที่สถานีสามเสน  คร้ังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเสดจ็ฯไปสงพระราชชายาเจาดารารัศมีถึงสถานีรถไฟดวย บรรดาพระบรมวงศานวุงศ
รวมทัง้ฝายหนาและฝายในตลอดจนบรรดาขาราชการทัง้ปวงไดไปสงเสด็จพระราชชายาเจาดารา
รัศมีเปนจํานวนมาก   สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ องคเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย และพระเจาลูกยาเธอกรมหมืน่สรรควิสัยนรบดี (พระองคเจาดลิกนพรัฐ) ได
เสด็จไปสงพระราชชายาเจาดารารัศมีถึงสถานีรถไฟปากน้ําโพมณฑลนครสวรรค  ซึ่งเปนที่ส้ินสุด
ทรงรถไฟสายเหนือเวลานั้น และประทับลงเรือพระที่นัง่เกงประพาสมีขบวนเรือตามเสด็จกวา ๕๐ 
ลํา  ในการเสด็จคร้ังนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมพีระบัญชาใหบรรดาหวัเมืองที่เสด็จ
ผาน จัดพธิีตอนรับใหสมพระเกียรติ  ซึง่ก็มีการตอบสนองพระบัญชา จนพระราชชายาฯ ทรงเห็น
วามากเกินไป ไดมีพระอักษรกราบบงัคมทูลขอพระราชทานรับส่ังใหเพลาพิธกีารลงบาง การ
เดินทางทั้งหมดใชเวลา ๕๖ วัน กเ็สด็จถงึนครเชียงใหม  ในวนัที ่๙ เมษายน  ซึง่เรื่องราวในการ
เดินทางครั้งนัน้ ก็ไดมีทาวสุนทรพจนกิจคิดแตงคราวร่ําคือบทพรรณนาการเดินทางดังกลาวไวโดย
ละเอียด 
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       ระหวางทีป่ระทับอยูที่เชยีงใหมไดเสด็จไปเยี่ยมเจาผูครองนครลําพูน ลําปาง และพระประยูร
ญาติในจังหวดันั้น ๆ เสด็จไปนมัสการพระบรมธาต ุพระบาท และปูชนียสถาน สําคัญๆ อีกหลาย
แหง ในการเสด็จนมัสการพระบรมธาตดุอยสุเทพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได
ทรงเอาพระธุระโปรดเกลาฯ ใหทาํแผนกาไหลทองมีสัญลักษณของพระราชชายาฯ  คือรูปดาวมี
รัศมีอีกทั้งพระราชทานขอความทีโ่ปรดเกลาฯ ใหจารึกเปนเกียรติยศแกพระราชชายาฯ ไวดวย 
       ในระหวางที่ประทับอยูเชียงใหมคร้ังแรกนี้ พระราชชายาฯทรงดําริเห็นวาบรรดาพระอัฐพระอฐัิ
ของพระประยรูญาติผูลวงลบัไปแลวซึ่งบรรจุไวตามกูที่สรางกระจัดกระจายไมเปนหมวดหมู อยูใน
บริเวณ ทีเ่รียกวาขวงเมรุคือเปนบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพเจานายตระกูล ณ เชียงใหม ตอมา
ใชเปนทีพ่อคาแมคามาชุมนมุซื้อขายคือตลาดวโรรสในปจจุบัน จงึโปรดใหรวบรวมและอัญเชญิ
พระอัฐพระอัฐดัิงกลาวไปสรางรวมกันไว  ณ ที่เดียวกนัที่บริเวณวัดบปุผาราม (วัดสวนดอก) ตําบล
สุเทพ  เมื่อสําเร็จเรียบรอยแลว ไดมีงานฉลองอยางมโหฬาร มีคนมารวมงานเปนจํานวนมาก  
นอกจากจะมชีาวเชยีงใหมก็ยังมชีาวจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือเกือบทั้งหมด มชีาวพมาและไทย
ใหญจากประเทศพมามารวมงานครั้งนี้ดวย มมีหรสพตางๆ เชน หนงั ละคร ซอ มวย  โดยจัดงาน
ต้ังแตวันที่ ๑๕ ถึง ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ รวม ๑๕ วัน ๑๕ คืน  ในงานนี้พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางเหรียญทองคําทําดวยกะไหลทองและกะไหลเงินมีตัวอักษร "อ"
และ"ด" ไขวกัน พระราชทานเปนของแจกในงานเฉลมิฉลองกู พระราชชายาเจาดารารัศมีประทับ
อยูที่นครเชยีงใหมได ๖ เดอืนกับ ๘ วันจึงเสด็จกลับกรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๕๒ โดยเสด็จลงเรือพระที่นัง่แมปะทีท่าหนาคุม มกีระบวนเรือรวม ๕๐ ลําเชนเดียวกับวันเสดจ็
ข้ึนไปเชียงใหม เมื่อกระบวนเรือของพระราชชายาเจาดารารัศมีไปถึงอางทอง  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเรือยนตพระทีน่ั่งเสด็จมารับถึงทีน่ัน่แลวทรงพาไปประทบัแรมที่
พระราชวงับางปะอินและพระราชทานสรอยพระกรประดับเพชรเปนของขวัญ ณ ทีน่ั้นดวย 
       ในวาระทีพ่ระราชชายาฯ ทรงมีพระชนมมายุครบ ๓ รอบ  ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ
พระราชทานของขวัญเปนหบีพระศรี(หีบหมาก)ทองคําลงยา ซึง่ทรงไดโปรดเกลาฯ ใหจัดทาํไวกอน
และถูกสงลวงหนาทางบกขึ้นไปรอพระราชทานกอนหนาทีพ่ระราชชายาฯ จะเสด็จถงึเชียงใหม 
        หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตในป พ.ศ.๒๔๕๓ แลว 
ตอมาใน พ.ศ.๒๔๕๗ อันเปนรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ ๖ เจา
แกวนวรัฐฯ เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๙ ไดลงไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่กรุงเทพฯ พระ
ราชชายาเจาดารารัศมี ไดกราบถวายบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเพื่อคืนมาประทับ
อยูที่นครเชยีงใหม 
       วันที ่๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชชายาเจาดารารัศมี เสด็จออกจากกรุงเทพฯพรอมดวย
เจาแกวนวรัฐฯ โดยขบวนรถไฟซึง่ในเวลานัน้รถไฟวิง่ไปถึงเพยีงสถานีผาคอ จังหวัดอุตรดิตถ
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เทานั้น ตอจากนัน้กเ็สด็จไปโดยขบวนชางมานับรอย คนหาบหามกวาพนั ขาราชการทัง้จาก
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง  จดัไปคอยรับเสด็จ ถึงเชยีงใหมวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ รวมเวลา
เดินทาง ๑๕ วนั 
          เมื่อพระราชชายาเจาดารารัศมีมาประทับอยูที่เชียงใหมแลว ทรงมพีระตําหนักหรือคุมที่
ประทับอยูส่ีแหงดวยกนัคือ 
          ตําหนกัแรก คือตําหนักที่เจดียกิว่เรียกวา"คุมเจดียกิ่ว" ซึ่งเจาแกวนวรัฐฯพระเชษฐาของ
พระองค ใหสรางขึ้นเพื่อถวายเปนที่ประทบัเมื่อแรกเสด็จคืนนครเชียงใหมคร้ังหลงั  ตําหนกันี้ต้ังอยู
ใกลแมน้ําปงเปนอาคารสองชั้นทรงยุโรป ปจจุบันตําหนกัหลงันี้เปนสถานกงสลุอเมริกันประจํา
จังหวัดเชียงใหม 
          ตําหนกัที่สอง  สรางขึ้นทีถ่นนหวยแกว อยูหางจากสี่แยกแจงหัวลินไปประมาณครึ่ง
กิโลเมตร เรียกวา"คุมรินแกว"เปนอาคารสองชั้นทรงยโุรป เปนตําหนกัที่พระราชชายาเจาดารารัศมี
เสด็จมาประทบัเปนครั้งสุดทายและสิ้นพระชนมทีน่ี ่
          ตําหนกัที่สาม สรางบนดอยสุเทพสําหรับประทบัในฤดูรอน เรียกวา "ตําหนักพระราชชายา" 
เปนอาคารไมหลังใหญชั้นเดียว  สรางตรงมุมโคงชวงสุดทายของถนนศรีวิชยั  เลยโคงขุนกันไป
เล็กนอยตาํหนักนี้สรางดวยไม จึงไดทรุดโทรมผุผังไปตามกาลเวลา และถูกร้ือถอนไปในที่สุด 
          ตําหนกัที่ส่ี ต้ังอยูอําเภอแมริม  พระราชชายาเจาดารารัศมทีรงโปรดตําหนกัแหงนี้และทรง
ใชเวลาประทบัมากกวาตาํหนกัแหงอืน่ๆ  ตําหนกัแหงนี้เรียกวา "ตําหนักดาราภิรมย"   อยูใน
บริเวณที่กวางขวาง โปรดใหเร่ียกชื่อวา"สวนเจาสบาย" พระตําหนักแหงนี้อยูหางจากตัวเมือง
เชียงใหมประมาณ  ๑๕ กิโลเมตรมีเนื้อทีป่ระมาณ ๗๐ ไรเศษ ต้ังอยูระหวางที่วาการอําเภอแมริม
กับสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมริม ทางดานตะวนัตกของถนนโชตนา ตัวตําหนักเปนอาคารกออิฐปน
ไมลักษณะคอนไปทางทรงยโุรป 
          เมื่อพระราชชายาเจาดารารัศมีเสด็จกลับมาประทับเปนการถาวรที่นครเชยีงใหมแลว 
พระองคไดประกอบพระกรณียกิจไวหลายดานตลอดเวลา ๑๙ ป ที่ดํารงพระชนมอยู ซึ่งอาจสรุปได
ดังนี ้
 

ทรงสงเสริมการเกษตร 
          พระราชชายาเจาดารารัศมีไดใหมกีารทดลองคนควาปรับปรุงวธิกีารปลกูพชืเผยแพรแก
ประชาชน ณ ที่ตําหนัก สวนเจาสบายอาํเภอแมริม พระองคทรงควบคุมการเพาะปลูกหลายอยาง 
และในที่สุดถงึขั้นปลูกเพื่อขายเพราะตัง้พระทัยที่จะใหเปนตัวอยางในการประกอบอาชีพในดาน
การเกษตรแกราษฎร 
 

ทรงทํานบํุารงุศาสนา 
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          โดยปกติ พระราชชายาเจาดารารัศมีจะถวายอาหารบิณฑบาตและถวายจตุปจจัยสาํหรับวัด
และพระสงฆ สําหรับพระสงฆบางรูปไดรับการสนบัสนนุเปนรายเดือนตลอดพระชนมชีพ มีการนิมนต
พระสงฆมาฉนัภัตตาหารและถวายของไทยทานบอยครั้ง ทรงทาํบญุวันประสูติและถวายกฐนิทุกป 
นอกจากนัน้ยงัทรงบริจาคทรัพยสวนพระองคเพื่อบูรณะปฏิสังขรณวัดและปูชนียสถานเปนจาํนวน
มาก  เฉพาะรายใหญทีท่รงบริจาคทรัพยแตลําพงัพระองคหรือบริจาคมากกวาผูอ่ืนเทาทีม่ีผูจด
บันทกึไวมีดังตอไปนี้ 
          ๑. ปฏิสังขรณพระบรมธาตุ วิหาร ลานโบสถ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
          ๒. สรางและถวายวิหารวัดชัยมงคล (ปากลวย) อําเภอสารภี 
          ๓. สรางและฉลองวิหารวัดขุนเส อําเภอหางดง 
          ๔. สรางและฉลองวัดขี้เหล็ก อําเภอแมริม 
          ๕. สรางและฉลองวิหารพระบรมธาตุ วัดพระธาตจุอมทอง อําเภอจอมทอง 
          ๖. ยกตําหนกับนดอยสุเทพถวายเปนของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
          เร่ืองการอุปสมบทพระภิกษุสามเณรก็มีเสมอไมเคยขาด เมือ่อุปสมบทแลวก็ทรงอุปฎฐาก
โดยไมทอดทิง้ อนึ่งเมื่อประทับอยูกรุงเทพฯ ถาภิกษุสามเณรจากทางเหนือลงไปศึกษาเลาเรียนก็
จะปวารณาและชวยเหลือทกุรูป 
 

ทรงสงเสริมการศึกษา 
          พระราชชายาเจาดารารัศม ี ไดทรงอุปการะสงเสริมใหเจานายลูกหลานเขาเรียนในโรงเรยีน
ตางๆ แมกระทั่งสงไปเรียนทีท่วีปยุโรป นอกจากนัน้ยังทรงรับอุปถัมภโรงเรียนตางๆ ในนคร
เชียงใหม  เชน โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม ไดประทานที่ดินทัง้โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย กบั
ทรงอุปถมัภโรงเรียนดาราวทิยาลัย เปนตน 
 

ทรงสงเสริมการสาธารณสุข 
          พระราชชายาเจาดารารัศมีทรงเหน็ความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน
ชาวเชยีงใหม ไดประทานทุนทรัพยจัดสรางตึก ณ เชียงใหม ในบริเวณโรงพยาบาลแมคคอรมิค 
และทรงบริจาคทรัพยซื้อรถยนตประทานแกสถานีอนามัยเชียงใหม จาํนวน ๑ คัน 
 

ทรงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
          พระราชชายาเจาดารารัศมีทรงเปนผูอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและสน
พระทัยในการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมลานนาและภาคกลางเขาดวยกัน  พระองคทรงมีพระ
ปรีชาสามารถในการศิลปะหลายดาน 
 

การดนตรีและนาฏศิลป 
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          จากการที่ไดทรงสนับสนุนใหเจานายพี่นองและขาราชบริพารทีต่ามเสด็จลงไปอยูที่
กรุงเทพฯ ไดเรียนดนตรีไทยและการขับรองนัน้ เมื่อตามเสด็จกลับเชียงใหมแลว บุคคลเหลานั้นก็
ไดถายทอดความรูใหชาวเชยีงใหมภายในตําหนกัจะมีการฝกซอมดนตรีและขับรอง พรอมๆ กบั
การฝกหัดการละครฟอนรําอยูเสมอ  โดยเฉพาะทรงฝกซอมใหคณะละครรําของเจาอินทวโรรสสุริ
ยวงศ และไดจัดแสดงในวาระตาง ๆ เปนประจํา 
 

ทางดานวรรณกรรม 
          พระราชชายาทรงสนบัสนุนวรรณกรรมประเภท"คราวซอ"จนเปนทีน่ิยมอยางสูงในยุคนั้น 
พระองคมีกวีผูมีความสามารถประจําราชสาํนักอยูหลายคนดวยกนั เชน ทาวสนุทรพจนกิจ ซึง่ได
ประพันธบทละครเรื่อง "นอยไชยา" ข้ึนถวาย ซึง่พระองคทานกม็ีสวนในการปรับปรุงใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  ปรากฏวาละครเรื่องนี้เปนทีน่ิยมมากในสมัยนั้น  และเพลงประกอบในเรื่องไดกลายมาเปน
เพลงที่นยิมรองกันจนทุกวันนี้  นอกจากนีพ้ระราชชายาฯ ไดนิพนธบทรองเพลงพืน้เมืองทาํนองลอง
นานเพื่อขับรองถวายสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวครัง้เสด็จประพาส
เชียงใหม พ.ศ.๒๔๖๕  นอกจากดานวรรณกรรมลานนาแลว พระราชชายาฯยงัทรงพระปรีชาทาง
วรรณกรรมภาคกลางดวย ดังเชนในคราวทีพ่ระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนนิเลียบมณฑลพายัพครั้งเดียวกนันี้  พระราชชายาฯไดเขารวมสกัวาโตตอบดวย 
 

ทางดานการหัตถกรรม 
พระราชชายาฯทรงเหน็วา ซ่ินตีนจก  เปนเครื่องนุงหมตามประเพณีวัฒนธรรมลานนามา

แตโบราณ ดวยเปนผานุงทีต่อชาย(ตีน)ดวยผาจกอันมสีีสันและลวดลายสวยงามมาก  การทอตีน
จกเปนศิลปะชั้นสูงที่ตองใชฝมือในการทอมาก ทรงเกรงวาศิลปะดานนี้จะสูญหายไป จงึทรง
รวบรวมผูชํานาญการทอผาซิ่นตีนจกจากที่ตางๆ เขามาทอในตาํหนกั นอกจากจะทอไวใชเปนการ
สวนพระองคและสําหรับประทานใหผูอ่ืนในโอกาสตาง ๆ แลว  วัตถุประสงคใหญก็เพื่อเปนที่
ฝกสอนใหลูกหลานหลายคนไดเขาเรียนจนมีวิชาติดตัวนําไปประกอบอาชีพได  
          เชนเดยีวกนักับการทอผาซิน่ยกดอก ซึง่เปนศิลปะการทอผาอันสงูสงของลานนาเชนกัน 
แทบจะเลือนหายไปในขณะนั้น หากแตพระราชชายาฯ ไดทรงกอบกูไว เนื่องจากทรงพบวาผาซิ่น
ยกดอกทัง้ผนืมีเหลืออยูผืนเดียว คือผาซิ่นยกดอกไหมทองของแมเจาเทพไกสร ทีพ่ระราชชายาฯได
ไวเปนมรดก จงึไดใชซิ่นไหมผืนนี้เปนตัวอยาง  ในที่สุดพระองคกท็รงประดิษฐคิดคนการทอผายกด
อกชนิดเดียวกนันี้ไดสําเร็จดวยพระองคเอง ศิลปะดานนีจ้ึงไดดํารงคงอยูสืบมา 

นอกจากนัน้  ทรงรวบรวมผูมีฝมือในการเย็บใบตองและบายศรีในเชยีใหมมาฝกสอนแกผู
ที่มีความสนใจในตําหนัก  พระราชชายาเจาดารารัศมี ทรงจัดแบบอยางระดับชัน้ของบายศรีให



 ๘

เหมาะสมแกการจัดถวายเจานายในชัน้ตางๆและบุคคลทัว่ไป นับเปนตนแบบที่ไดนํามาปฏิบัติ
จนกระทัง่ในปจจุบัน 
          ดานการทําดอกไมสด  ทรงสอนใหคนในตําหนักรอยมาลัย จัดพุมดอก รอยตาขาย เย็บแบบ  
จัดกระเชาดอกไมทั้งสดและแหง จัดแตงดวยดอกไมสดทุกชนิด   ตําหนกัพระราชชายาฯในครั้งนั้น
จึงเปนแหลงรวมแหงศิลปวฒันธรรม  เปนที่เชิดหนาชตูาของชาวเชยีงใหม  และสงผลดีในการอวด
แขกบานแขกเมืองอยูจนกระทั่งทุกวันนี ้
 

ประเพณีการตอนรับแบบลานนา  
          ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาประเพณีการตอนรับผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหมเปนที่ประทับตา
ประทับใจแกผูไดพบเห็นเปนอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิง่การตอนรับแขกเมืองทีม่าเยือนอยาง
เปนทางการ ซึง่ประเพณีการตอนรับแบบลานนานบัไดวามีสวนชวยเชิดหนาชูตาประเทศไทยเปน
อยางมาก 
          เปนทีท่ราบกันนอยมากวาแบบอยางประเพณีอันดีงามและนาประทับใจนี ้  พระราชชายา
เจาดารารัศมทีรงเปนผูมีสวนกําหนดเปนอยางมาก   สืบเนื่องมาจากการเสด็จเลยีบฆณฑลพายัพ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ ๗ พระราชชายาฯ ทรงรับเปนที่ปรึกษาของการ
เตรียมงานทั้งหมดเปนองคประธานจัดกระบวนบายศรทีูลพระขวัญ  ทั้งเปนองคที่ปรึกษาการจัดร้ิว
ขบวนเสด็จสูนครเชียงใหม และเปนองคประธานจัดการแสดงถวายเพื่อทอดพระเนตรพระราชพิธี 
แบบแผนปฎิบัติที่ไดทรงริเร่ิมไวไดถูกนํามาใชเปนตนแบบในการตอนรับบุคคลสําคัญผูมาเยือน 
เชียงใหมในกาลตอมา 
 

อนุเคราะหพระประยูรญาติ 
          พระราชชายาเจาดารารัศมีทรงเปนผูมีพระทัยเปยมลนไปดวยพระเมตตา ทรง
เอื้อเฟอเผื่อแผใหความอุปการะแกสมณะประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะพระประยูรญาติแลว แม
พระองคจะเสด็จไปประทบัอยูที่กรุงเทพฯแตทรงพระเยาว พระองคยังทรงรักใครผูกพันและทรง
ประทานพระเมตตาเปนพิเศษ ทรงเปยมไปดวยความกตัญูกตเวทตีอบรรพบุรุษ จะเหน็ไดจาก
การที่ไดทรงสรางกูแลวอัญเชิญพระอัฐิของพระประยูรญาติซึ่งกระจดักระจายตามที่ตาง ๆ มาไว
รวมกัน ณ บริเวณวัดสวนดอกในครั้งเสด็จเยี่ยมนครเชียงใหมคร้ังแรก  และเมื่อเสด็จกลับมา
ประทับเชียงใหมแลวไดทรงอัญเชิญพระอัฐิสวนหนึง่ของพระเจาอนิทวชิยานนทซึ่งเปนพระบิดาไป
บรรจุไวที่สถูปบนยอดดอยอนิทนนทตามพระประสงค 
          ต้ังแตไดเสด็จประทับเชียงใหมเปนการถาวรก็ไดทรงอุปการะพระประยูรญาติ ทัง้เชียงใหม
ลําพนู ลําปาง และจงัหวัดอื่นๆ     เนือ่งจากเหตนุี้ จึงรับส่ังใหคนไปสืบหาเครือญาติถึงลาํพูน 
ลําปาง พะเยา เชยีงราย เปนหลายครั้ง เมื่อทรงทราบวาผูที่มีอายคุนใดรูจักเครือญาติมาก กไ็ป



 ๙

เชิญตัวมาซกัไซไลเลียงสืบหาสายสกุลดวยพระองคเอง โดยยอมเสียคาใชจายและไดประทาน
รางวัลอีกดวย  
 

เครื่องราชอสิสรยิาภรณ 
        เครื่องราชอิสสริยาภรณที่พระราชชายาเจาดารารัศมีไดรับพระราชทานมีดังนี ้
 ๑. ปฐมจุลจอมเกลาฯ พรอมดวยดาราจุลจอมเกลา 
 ๒. มหาวชิรมงกุฎ 
 ๓. ปถมาภรณมงกุฎสยาม 
 ๔. เหรียญรัตนาภรณ จ.ป.ร. ลงยากรอบประดับเพ็ชร รัชกาลที ่๕ 
 ๕. เหรียญรัตนาภรณ ว.ป.ร. ลงยากรอบประดับเพ็ชร รัชกาลที ่๖ 
 ๖. เหรียญรัตนาภรณ ป.ป.ร. ลงยากรอบประดับเพ็ชร รัชกาลที่ ๗ 
 ๗. เข็มพระปรมาภิไธยรัชกาลที ่๖ ประดับเพ็ชรลวน 
 

สิ้นพระชนม 
          พระราชชายาเจาดารารัศมี ไดเร่ิมประชวรดวยโรคพระปบผาสะ(ปอด)  แตยังคงประทบัอยู
ที่ตําหนักดาราภิรมย ในบรเิวณสวนเจาสบายจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖  เจา
แกวนวรัฐจึงเชิญเสด็จมาประทับที่คุมรินแกว และไดส้ินพระชนมเมื่อวันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖    
รวมพระชนมายุได ๖๐ พรรษาเศษ 
        ในการพระศพนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระ
ยาราชโกษาเปนหวัหนานาํพนักงานรวม ๒๕ นาย นําน้ําพระสุคนธสรงพระศพ กับพระโกศและ
เครื่องประกอบอีกหลายประการพระราชทานมาเปนพระเกียรติยศและโปรดเกลาฯใหไวทกุขถวาย 
๗ วัน และยงัไดพระราชทานผาไตรของในหลวง ๒๐ ไตร ของสมเด็จพระบรมราชินี ๒๐ ไตร 
พระสงฆสดับปกรณ พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา ๑ รูป พระถานานุกรม ๔ รูปสวด ทั้ง
กลางวันกลางคืน ฉันเชาวนัละ ๘ ฉันเพลวันละ ๔ รูป กาํหนด ๑๕ วนั ในการพระเมรุก็โปรดเกลาฯ
ใหเจาหนาที่จากกรุงเทพฯนาํขึ้นมาจัดทาํเปนสวนของพระองค พระราชทาน 
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                   (พระราชนิิยานสุาวรีย พระราชชายาเจาดารารัศมี หนาพระตําหนักดาราภิรมย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือซอคราว 
ร่ําพระราชชายาเจาดารารัศม ี

 
 
 

เหลมตน 
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ราคาเหลมละ ๑ บาท 
มีขายที่รานแมหมด นอกประตูทาแพ 

 
เต็กพิมพที่บานวงัสิงหฅํา เชยีงใหม 

รตนโกสินทรศก ๑๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ตราประจาํตัวและลายมอืชื่อของทาวสนุทรพจนกิจ “ใหมบุญมา” 

ใจความโดยยอ 
พระราชายาเจาดารารัศมีไดกราบบังคมทลูลาพระสวามคืีอพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นมานครเชียงใหม พรอมกับเจาอินทวโรรสฯ เพื่อเยี่ยมเยียนมาตุภูมิ และ
พระประยูรญาติหลังจากทีน่ริาศไปเปนเวลานานถึง ๒๒ ป ในวันศกุรท ี๑๒ กุมภาพันธ ๒๔๕๑  พระ
ราชชายาเจาดารารัศม ี  ไดเสด็จจากพระราชวังสวนดุสิตไปข้ึนรถไฟที่สถานีสามเสน  ไปถึงสถานีรถไฟ
ปากน้าํโพมณฑลนครสวรรค  ซึ่งเปนที่ส้ินสุดทรงรถไฟสายเหนอืเวลานัน้ และประทบัลงเรือพระที่นั่ง
เกงประพาสมขีบวนเรือตามเสด็จกวา ๕๐ ลํา  ในการเสด็จคร้ังนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 
ทรงมพีระบัญชาใหบรรดาหวัเมืองที่เสด็จผาน จัดพิธีตอนรับใหสมพระเกียรติ  การเดินทางทั้งหมด
ใชเวลา ๕๖ วนั ก็เสด็จถึงนครเชียงใหม  ในวนัที ่๙ เมษายน  และขึน้จากเรือทีท่าน้าํของสํานักงาน
ปาไมเขต จังหวัดเชียงใหม ซึง่เรื่องราวในการเดินทางครั้งนั้น ไดมีทาวสนุทรพจนกิจคิดแตงคราวร่ํา
คือบทพรรณนาการเดนิทางไวโดยละเอยีด ระบุถึงสถานทีท่ี่เสด็จผานตามลําดับดังนี้ :- 
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สถานีรถไฟสามเสน, สบโพ,  นครสวรรค,  บานยางเอน,  บานเกาเลี้ยว,  ยานสะเหลา,  
หัวดง,  เมืองบรรพต, บานแกว,  หาดสะอม,  อําเภอแสนตอ,  วังคณที,  วังแขม,  ฝายใตวังยาง,  
คลองโขลง,  ทาพุทธา,  วังพระธาต,ุ บานวงัโปง, บานปากอาง, บานจมูกหัก, บานเกาะแขก,  เมือง
กําแพง,  วังเดิม,  หอมเพชร,  คลองสวนหมาก,  บานหนองปลงิ,  บานไรออย,  เกาะหมากเหนือ,  
เกาะใต,  ลานดอกไม,  เกาะพมิูล,  บานปาไมแดง,  คลองระกา,  คลองเมือง, ตําบลเกาะเกลอื, 
เกาะตาํแย, วังเจา, เกาะฤาษี,  เกาะอายดวน, บานประดาง, บานสบยม, เกาะโตงเตง, เกาะผวัเมยี,
บานปายาง,บานทาแค, วัดไชยชนะ,  ระแหง, บานเมืองตาก, บานหนองหลวง, บานหวัเดือด,  สัน
ปาบง, บานแมงาม,  เกาะลาน,  สมอโคน,  สบวัง,  เกาะสะเตย,  ปายาง, สามเงา,  ผารู,  ดอยแกว
,  ผักฮ,ี บานนา, ชุงชะ,  สะโหมง, แกงสมปอย,   
หาดขาวตอก,  แควขามปอม,  ผาพะทนื,  ปาคา,  ผาคันเบ็ด,  ทละหลวง,  เกาะปลาไหล,  แกง
กวาง, แกงฟาน,  ทละนอย,   เกาะเกลือ,  แกงเสือเตน,  แกงสบเทาะ,  ผาออ, แกงผาแอก,  แกงรัน
, ผาดํา,แกงอกมา,  ผาขวาง, ปากเวียก, ผาหมอน,  วังเงือกน้ํา, แกงสองแคว, แกงกงเกยีน, แกง
ชุม, หาดขี้ววั, แกงพัง, วังกวาว, แกงวงัเกยีง,  หาดผาเหล็ก, แกงพงัปน, แกงอาบนาง,  หาดอาย
เมือง,  วังเฮย,  หาดสบตื๋น,  หาดผาปน, แกงอุมหล,ุ  เกาะชุม, แกงสรอย, แกงจาง,  ผางวง,  วัง
สิงหหลวง, ผามุย, ผาแตม,   
หาดอายเจ็ด, ผามานหลวง, เกาะกระ, อุมกอง, โปงดอยหลวง,แกงพวงสะเลียม, หาดนอย, แกงผา
เผิ้ง, แกงคอนแขงขอน,  ผาเกิ้ง, แกงกัด,  ผาแดง,  หาดหยวก,  ผาปาว,  บานอมุหล,ุ บานนอย,  
ผากระบือ,  หาดเสี้ยว,  ผาเตา,  เกาะโยง,  ผาฮอก,  งิ้วเถา,  มืดกา,  ผาเผียบ,  สบหาดหนิ,  ดอย
เกิ้ง,  บานชั่ง,  บานหนอง,  ผาหีดหลวง, สบตาน,  ทาเดื่อ,  โทงปราสาท, วังทอง,  วังตอน,  บาน
นอย,  บานหนาแกง,  บานแอน,  หนองอีปุ่ม,  หวยทราย,  เมืองหอด,  ผาวิ่งชู,  ทาหนองหลวง,  วัง
แดง,  ผาแตน,  ออมแกว,  ฟายอ,  สบแจม,  ทางัว,  บานแปะ,  ทาผา, แมสอย, หวยมวงหลวง, วัง
หัวควาย, ทาขะแจะ, ทาคนัได,   
หนองปลาซะวาย,  สบเทยีะ,  สบกลาง,  วังปาน,  จอมทอง,  สบล้ี,  ฝงหมิน่, บานดอง,  หนองหาย
,  ทาลี,่  วังผาง,  วังธาร,  ขามปอม,  ดอยคอม,  ดอยหลอ,  ดอยนอย, บานทาพี,้  สองแคว,  เคียด
คา,  สบขาน, บานวังพราว,  วังไฮ, ทาหนองดู, สบกวง, บานแมคา, รองงัวเฒา,  สบกุง,  สบปะ, 
หนองชาง,  ทาขี้นาค,  ทาแสนยศ,  สบแมเมืองเมง,  สบรองตนยาง,  ฝายบวกครก, ทาขุนคง, สบ
แมขา, ทาศาลา, ทาขี้เหลก็,  ปากเหมือง, บานวังสรี,  ปางิว้งาม,  ทาใหมอิ, แมขาหวาก, ปาแดด, 
ทาวังตาล, ทาตนพนิ,  หนองหอย,  กรมปาไม  
 
 
 



 ๑๓

 
ลากเรือข้ึนแกง 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพระราชชายาฯ เสด็จถงึเชียงใหมในวนัที ่ ๙ เมษายน ๒๔๕๑,  เจาอินทวโรรส เจา
หลวงเชียงใหมพรอมทัง้ขาราชการและประชาชนชาวเชยีงใหมไดรวมกันรับเสด็จอยางยิง่ใหญ  ใน
คราวไดกลาวถึงการจัดขบวนรับเสด็จของคนในชาติพันธุตางๆ ที่อาศัยอยูในเชียงใหม  พรรณนาถึง
การแตงองคทรงเครื่องของพระราชชายาฯ จากทาที่กรมปาไม(สํานกังานปาไมเขต เชียงใหม) เสด็จ
ไปที่ถนนทาแพถึงประตทูาแพ  มีพระสงฆสวดมนตและพรมน้าํพระพุทธมนตถวายพระราชชายาฯ  
จากนั้นขบวนไดเลี้ยวขวาไปตามคูเมืองถึงประตูชางเผือกแลวจึงเขาสูตัวเมืองและพกัดูการแสดงที่
พลับพลาที่ประทับ มีชาวบานชาวเมืองไปชมพระบารมีกันอยางแนนขนัด เจาหลวงเชยีงใหมกับ
พระประยูรญาติและขาราชการประชาชนชาวเชยีงใหมไดจัดพิธีบายศรีทูนพระขวัญพระราชชายาฯ 
จากนั้นไดเสดจ็ไปเคารพพระชนกและพระชนน ี  

ในวนัที ่๑๓ เมษายน ๒๔๕๑ ไดเสด็จไปที่วัดปาเปา วดัเชียงยนื วัดเจดียหลวง วัดหมอคํา
ตวง วัดหวัขวง วัดเชียงมั่น   ในวันที ่๑๔  เมษายน ไดเสด็จไปวัดพระสิงห วัดไชยชนะ วัดนนัทา
ราม วัดสวนดอกเกาตื้อ,   วันที่ ๑๕ เมษายน ไดเสด็จไปวัดพระเชตุพน วัดเกตุการาม  หลังจากนัน้
ก็ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ  ในตอนทายของคราวบทที่ ๖ ซึง่เปนบทสุดทายของเลมที ่๑ ได
กลาววาจะไดกลาวถึงการทีพ่ระราชชายาฯ เสด็จไปเมืองลําปางตอไป 
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