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บทคัดย่อ

เมื่อกล่าวถึงเครื่องบรรณาการจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยรัฐ
บรรณาการ (Tributary State) หลายคนมักนึกถึง “ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง” หรือ
“ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง” ทั้งที่ความจริงแล้วเครื่องบรรณาการที่ประเทศราชอื่นน�ำมา
มอบให้แก่สยามในอดีตมีทั้งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพื้นเมือง อาวุธ และวัตถุ
สิ่งของที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงกล่าวได้ว่า ดอกไม้เงินดอกไม้ทองถูกประกอบสร้าง
ให้กลายเป็นสัญลักษณ์หรือภาพตัวแทนของความแตกต่างในระดับอ�ำนาจทางการเมือง
การปกครองระหว่างรัฐที่มีความเข้มแข็งมากกว่ากับรัฐที่ยอมตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
อย่างไรก็ตาม ดอกไม้เงินดอกไม้ทองมีนัยยะส�ำคัญที่สื่อความหมายได้มากกว่าเครื่อง
บรรณาการแค่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ เป็นเครื่องสักการะบูชาศาสนสถานหรือ
ศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา เสมือนสัญลักษณ์แทนการยอมรับอยู่ภายใต้บวรพุทธ
ศาสนา ต่ อ มาคื อ เป็ น ของขวั ญ หรื อ ของก� ำ นั ล เพื่ อ แสดงความยิ น ดี ใ นโอกาส
การพระราชสมภพของพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์สยาม เป็น
สัญลักษณ์แทนความเจริญงอกงามและการเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้ ทัง้ ยังเป็นสือ่ กลาง
ในการแสดงความขอบคุณหรือแสดงน�้ำใจไมตรีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้
ยังใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างรัฐ ใช้ประกอบพิธีเลื่อนบรรดาศักดิ์ของเจ้านาย
หรือขุนนางที่ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศ และส่งอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ภายใน
ราชส�ำนักรวมทั้งงานวรรณกรรมของไทยด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง, บรรณาการ, สัญลักษณ์, ภาพตัวแทน

๑

อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
อ�ำนาจการปกครอง

29

The Golden and Silver Flowers - The Tributary
Flowers: from a Symbol of Friendship to a
Representation of Authority
Kriangkrai Honghengseng1

Abstract
When discussing tributary offerings that appeared in historical records
in the tributary state period, many may think of “golden and silver flowers
or trees”, despite the fact that there were other kinds of the tributes that the
tributary states offered to Siam, such as produce, local products, weapons
and other economically valuable objects. It can be said that golden and silver
flowers were construed as a symbol or a representation of political unevenness
between the superior and the inferior states. Nevertheless, golden and silver
flowers were more significant than being only a tribute – they became items
of worship to religious objects and places, symbolizing becoming a Buddhist.
They were later a gift or a tribute to felicitate the birth of a prince or
princess, symbolizing the growth of the tree. They were also used for the sake of
showing gratitude or royalty to the monarchy and for bartering commodity
between countries. Finally, they were used in accolades or aggrandizement of
the nobility or the investiture of a royal title. They also influenced Thai
royal-court performing arts and literature.
Keywords: Golden and Silver Flowers; Tribute; Symbol; Representation

1

30

A lecturer in Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาของประเพณีการมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ของไทย
๒. เพื่อศึกษาการสื่อความหมายและการเป็นภาพตัวแทนของดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองด้วยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิธีด�ำเนินการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยสืบค้นข้อมูลผ่านเอกสาร หนังสือ งานวิจัย
และบทความวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวัฒนธรรม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวลให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ
การมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทอง

บทน�ำ
“ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง” หรือ “ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง” ในมโนทัศน์ของคน
ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบรรณาการแบบหนึ่งในสมัยรัฐจารีต ทั้งที่
ความเป็นจริงแล้วดอกไม้เงินดอกไม้ทองมีประวัตแิ ละพัฒนาการทีเ่ ป็นมากกว่าสือ่ กลาง
ในการถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมืองการปกครองแค่เพียงอย่างเดียว จากการทบทวน
วรรณกรรมผ่านเอกสารหลักฐานทั้งของไทยและต่างประเทศ พบว่า งานวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการเกีย่ วกับดอกไม้เงินดอกไม้ทองยังมีจำ� นวนน้อย ส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูล
เฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น บทความวิชาการ เรื่อง “การถวายต้นไม้เงิน
ต้นไม้ทอง ท�ำไมต้องเป็นต้นไม้” ของไมเคิล ไรท์ ในหนังสือ “ฝรั่งอุษาคเนย์” (ไมเคิล
ไรท์, ๒๕๔๒) ได้สันนิษฐานถึงที่มาของประเพณีการมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทองในไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วา่ อาจได้รบั อิทธิพลมาจากอินเดีย ขณะทีบ่ ทความวิชาการ
เรื่อง “ภารกิจของมลายูต่อไทยในสมัยรัชกาลที่ ๒” ของไซริล สกินเนอร์ ในวารสาร
“เดอะ มาเลเซียน ออฟ รอยัล เอเชียติค โซไซตี้” (Cyril Skinner, 1983) ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประเพณีการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองของรัฐเกดะห์และกลันตันในสมัย
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รัตนโกสินทร์ตอนต้น และในหนังสือประวัติศาสตร์มาเลเซีย ของบาร์บารา วัตสัน และ
ลีโอนาร์ด วาย. อันดายา ได้อธิบายถึงการมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้สยามของ
รัฐมลายูในสมัยศตวรรษที่ ๑๗-๑๙ เป็นต้น (บาร์บารา วัตสัน และลีโอนาร์ด วาย.
อันดายา, ๒๕๕๗) ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานและเอกสารดังกล่าวมา
ร้อยเรียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา นัยยะส�ำคัญ และการสื่อความหมาย
อั น เป็ น ที่ ม าของสั ญ ลั ก ษณ์ ทั้ ง ทางพระพุ ท ธศาสนา การแสดงความยิ น ดี แสดง
ความขอบคุณ การเมืองการปกครอง การยอมรับอ�ำนาจในระบบชนชัน้ การแลกเปลีย่ น
สินค้า การประยุกต์กับนาฏศิลป์ภายในราชส�ำนักและวรรณกรรมไทย โดยอธิบายผ่าน
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องสัญญะ ภาพตัวแทน
และการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์

ดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือต้นไม้เงินต้นไม้ทอง คืออะไร?
“ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง” หรือ “ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง” เป็นการจ�ำลอง
รูปลักษณะของดอกไม้จริงให้กลายเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ดว้ ยทองและเงินเพือ่ ความคงทน
ส� ำ หรั บ สั ก การะบู ช าศาสนสถานหรื อ ศาสนวั ต ถุ ท างพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง ปรากฏ
หลักฐานจากแหล่งโบราณคดีในเมืองตักกสิลา ประเทศปากีสถานในปัจจุบนั ต่อมาได้เผย
แพร่แนวคิดดังกล่าวเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถูกพัฒนาจากดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองซึ่งมีดอกไม้เป็นส่วนประกอบหนึ่งด้วย เพื่อใช้เป็น
ของขวัญของก�ำนัลส�ำหรับแสดงความยินดีและเชื่อมสัมพันธไมตรี ก่อนจะถูกก�ำหนด
ให้เป็นเครื่องบรรณาการจากเมืองเจ้าของประเทศราช และใช้ส�ำหรับการแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือผลผลิตที่เมืองใต้ปกครองต้องการได้รับ จากนั้นเจ้าเมืองประเทศราชได้น�ำ
ไปใช้ ใ นการเลื่ อ นชั้ น เลื่ อ นต� ำ แหน่ ง ให้ แ ก่ ขุ น นางชั้ น ผู ้ ใ หญ่ ใ นราชส� ำ นั ก เพื่ อ แสดง
การยอมรับพระราชอ�ำนาจอีกด้วย
ทัง้ นี้ ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง หรือต้นไม้เงินต้นไม้ทอง มีชอื่ เรียกทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป ได้แก่ ล้านนาเรียกว่า “ดอกไม้เงินดอกไม้ค�ำ” ทางมลายูเรียกว่า “บุหงามาส
ดาน เประ” (Bunga Mas Dan Perak) เป็นต้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้
ให้ความหมายของ “ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง” ไว้ว่า “เครื่องราชบรรณาการที่ท�ำเป็น
ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นคู่ ซึ่งเมืองขึ้นส่งมาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินทุกๆ ๓ ปี; เครื่อง
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สักการะทีเ่ จ้านายหรือขุนนางทีม่ บี รรดาศักดิต์ งั้ แต่เจ้าพระยาขึน้ ไปถวายพระเจ้าแผ่นดิน
เมือ่ ได้รบั สถาปนาให้ทรงกรมหรือเลือ่ นกรมให้สงู ขึน้ หรือเมือ่ ได้รบั พระราชทานตัง้ ยศ”
(ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, ๒๕๕๖, น. ๔๕๓) จะเห็นได้ว่า เป็ น การนิ ย ามความหมายที่
ครอบคลุมเฉพาะ ๒ ประเด็นหลักระหว่างเป็นเครื่องบรรณาการกับสื่อกลางใน
การเลื่อนชั้นหรือต�ำแหน่งหน้าที่เท่านั้น

ลักษณะทั่วไปของดอกไม้เงินดอกไม้ทอง

รูปที่ ๑ ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง, ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาเลเซีย
ลักษณะทั่วไปของดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือต้นไม้เงินต้นไม้ทองได้บันทึก
ไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์และรูปภาพของทั้งไทยและต่างประเทศ ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาปรากฏในเอกสารทางวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศมาเลเซียระบุว่า (Bunga emas, p. 288) มีความสูงประมาณ ๑.๘ เมตร
ล�ำต้นท�ำมาจากไม้สักแล้วหุ้มด้วยทองค�ำบริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่ง มีฐานสามารถตั้งได้
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
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แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์พบว่ามีการบรรจุต้นไม้เงินต้นไม้ทองลงในกระถาง ส่วนพุ่มไม้
จะมีทั้งหมด ๔ กิ่ง ท�ำเป็นชั้นลดหลั่นกันออกไป โดยแต่ละกิ่งไม้ใหญ่ทั้ง ๔ กิ่งจะมีก้าน
ย่อยแตกออกมาอีกกิ่งละ ๓ ก้าน ซึ่งในแต่ละก้านจะมีใบขนาดยาวประมาณ ๒.๕ เมตร
จ�ำนวน ๕ ใบประดับตกแต่งอยู่ โดยในส่วนปลายของแต่ละก้านจะมีดอกไม้ทองค�ำ
ซึ่งแต่ละดอกจะมีจ�ำนวน ๔ กลีบ นอกจากนี้ บนยอดสุดของต้นไม้จะมีนกพิราบ
สีทองเกาะอยู่ ใช้ระยะเวลาในการประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองทั้งสิ้นราว ๖ เดือน
โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท�ำได้มาจากภาษีรัชชูปการของประชาชน มีมูลค่าราว
๑ พันเหรียญสเปนในสมัยนั้น หากเป็นดอกไม้เงินดอกไม้ทองของรัฐเกดะห์มีมูลค่าราว
๕,๐๐๐ ริงกิตมาเลเซียในสมัยนั้น ส่วนของรัฐปะลิสมีมูลค่าราว ๒,๐๐๐ ริงกิตมาเลเซีย
เป็นต้น
กระบวนการขนส่ ง จากมลายู ไ ปยั ง สยามจะใช้ เ รื อ ที่ จั ด สร้ า งขึ้ น เฉพาะ
ส�ำหรับบรรทุกบุหงามาสเท่านั้น เรียกว่า “Perahu Banga Emas” หรือ “เรือสุวรรณ
บุปผา” (เรือดอกไม้ทองค�ำ) ทัง้ ยังมีเครือ่ งประกอบอืน่ ๆ อีก ได้แก่ หอกเงินทีม่ ดี า้ มจับ
สีทอง จ�ำนวน ๔ เล่ม สร้อยคอทองค�ำจ�ำนวน ๒ เส้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เครือ่ งประกอบอืน่ ๆ สามารถสลับปรับเปลีย่ นไปตามความต้องการของเจ้าประเทศราช
จะเห็นได้วา่ เกดะห์เริม่ ต้นส่งต้นไม้ทองทีม่ ดี อกไม้สที องประดับอยูเ่ พียงแค่ ๑ ต้น และ
มีดอกไม้เงินเป็นเครื่องประกอบเพียงเท่านั้น ต่อมาภายหลังพัฒนาจากของขวัญของ
ก�ำนัลเพื่อแสดงความยินดีมาเป็นเครื่องบรรณาการแก่สยามได้เพิ่มเติมเป็นต้นไม้เงิน
ต้นไม้ทองที่จัดเป็นคู่ เป็นต้นไม้สีเงินและสีทองอย่างละ ๑ ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คูต่ น้ ไม้เงินต้นไม้ทองจะต้องท�ำด้วยเงินทองแท้ทงั้ ต้น ทัง้ สองต้น
จะต้องมีนำ�้ หนักเท่ากัน ทุกต้นจะต้องมีกงิ่ ก้าน กาบดอก และใบครบสมบูรณ์ แต่วธิ กี าร
ประดับตกแต่งด้วยนกพิราบสีทองเกาะอยู่บนยอดสุดของล�ำต้นเหมือนกับของเกดะห์
ในยุคเริ่มแรกได้เปลี่ยนไปเป็นมีจ�ำนวนมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นจ�ำนวนคู่อาจเป็น ๒ หรือ
๔ ตัวก็ได้ ทั้งยังมีสัตว์ชนิดอื่นเข้ามาประดับตกแต่งเพิ่มเติม เช่น กวางเงิน งู เป็นต้น
ปรากฏให้เห็นในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือช่วงปลายก่อนการสิน้ สุดของประเพณีถวายดอกไม้
เงินดอกไม้ทองเป็นของบรรณาการ ดังข้อมูลในบทความ เรื่อง “หัวเมืองประเทศราช”
ของบุญยเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ (๒๕๖๐) ที่ระบุว่า
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“หลักฐานในสมัยรัชกาลที่ ๔ พบส่งต้นไม้เงินทองสูง ๓ ศอกคืบ
๗ ชั้น และไม้ขอนสัก ๓๐๐ ต้น หรือบางปีส่งน�้ำรักแทนในจ�ำนวน
๑๕๐ หรือ ๓๐๐ กระบอก ต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ส่งมาถวาย
ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับส่วยและการเกณฑ์ สิ่งของที่มี
มูลค่าสูงกว่ามาก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เครื่องราชบรรณาการจาก
ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู มีต้นไม้เงิน ๑ ต้นไม้ทอง ๑ แต่ละต้น
สูง ๖ ศอก มีกิ่งไม้ ๘ ชั้น มีดอกไม้เงินทอง รวม ๖๓๘ ดอก ใบไม้
เงินทอง ๙๘๐ ใบ มีงู ๕ คู่เงินคู่ทอง นกอีก ๔ ตัว และกวางเงิน
๕ บนยอดมีดอกไม้เงิน ทองใหญ่อย่างละ ๔ มีกลีบเป็น ๓ ชั้น”
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ ก� ำหนดว่ า รู ป ร่ า งลั ก ษณะความสู ง ต�่ ำของต้ น ไม้ เ งิ น
ต้นไม้ทองทีค่ กู่ นั ต้องเหมือนหรือเท่ากัน หากมีกระถางหรือแจกันรองรับจะต้องเหมือน
กันเป็นคู่กันด้วย โดยการบรรจุต้นไม้เงินต้นทองลงในกระถางเครื่องเคลือบนั้นปรากฏ
ให้เห็นในสมัยรัชกาลที่ ๑ จากองเชียงสือของอนัมหรือเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากการท�ำเครื่องปั้นดินเผาของจีน ทั้งยังปรากฏการใช้แจกันลาย
ยุโรปอีกด้วย เช่น ต้นไม้ทองในแจกันลายเถาองุ่นศิลปะยุโรปสมัยรัตนโกสินทร์ ราว
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในห้องจัดแสดงทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดและเครื่อง
บรรณาการ ภายในศาลาเครื่องอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์
เป็นต้น ส่วนความสวยงามประณีตให้ขึ้นอยู่กับฝีมือเชิงช่างของแต่ละเมือง มักมี
ครอบแก้วเพื่อป้องกันการช�ำรุดเสียหายระหว่างทางและสะดวกในการเก็บรักษา จะ
เห็นได้ว่า รูปแบบของใบไม้หรือดอกไม้สีทองและสีเงินไม่ได้ก�ำหนดเป็นมาตรฐานว่าจะ
ต้องมีลักษณะอย่างไร ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างและบริบทแวดล้อมทางธรรมชาติในแต่ละ
ภูมิประเทศ เช่น รูปดอกชบา ดอกพุดตาน ใบโพธิ์ เป็นต้น
จากข้อมูลของต้นไม้เงินต้นไม้ทองในสมัยรัตนโกสินทร์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า
เมื่อน�ำมาเทียบเคียงกับในสมัยอยุธยามีความแตกต่างกันหลายประการ เริ่มตั้งแต่
ความสู ง ของล� ำ ต้ น ที่ ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาเฉลี่ ย อยู ่ ที่ ๓ ศอกปรากฏมาจนถึ ง สมั ย
รัชกาลที่ ๔ แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ กลับมีความสูงเพิ่มมากขึ้นถึงเท่าตัว คือมีความสูงถึง
๖ ศอก ต่อมาคือจ�ำนวนดอกและใบ ในสมัยอยุธยามีจำ� นวนดอกเฉลีย่ ๑๒-๑๕ ดอก ส่วนใบมี
จ�ำนวนเฉลี่ย ๕๐ ใบ และมีชั้นลดหลั่นกันประมาณ ๓ ชั้น ขณะที่ในสมัยรัตนโกสินทร์
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
อ�ำนาจการปกครอง
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จ�ำนวนดอกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๖๐๐ ดอก ส่วนใบเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๙๐๐ ใบ และมีชั้นลดหลั่นกัน
มากถึง ๘ ชั้น แสดงให้เห็นว่าในช่วงปลายก่อนการยกเลิกประเพณีถวายดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองนั้นมีขนาดและปริมาณของทองกับเงินส�ำหรับเป็นวัตถุดิบในการประดิษฐ์
แตกต่างกันจ�ำนวนมาก
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ใช้ในการศาสนาเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชามีลักษณะและขนาดเดียวกันกับข้างต้น แต่ต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่เจ้านาย
และขุนนางใช้คารวะพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศหรือ
บรรดาศักดิ์ให้สูงขึ้นจะมีลักษณะเดียวกันแต่เป็นขนาดย่อมกว่า เรียกว่า “พุ่มไม้เงิน
พุ่มไม้ทอง” โดยจะใส่ในแจกันแก้วหรือแจกันเคลือบตามฐานะของผู้ได้บรรดาศักดิ์
ปรากฏครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เช่น
ทรงกรมหรือขุนนางทีไ่ ด้รบั บรรดาศักดิส์ งู ขึน้ เป็นเจ้าพระยาจะต้องน�ำพุม่ ไม้เงินพุม่ ไม้ทอง
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หลังจากที่ได้ที่มีพระบรมราชโองการแล้ว (สารส�ำนักทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน ฉบับที่ ๒๓ ประจ�ำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) จึงเป็นที่มาของ
พุ่มเงินพุ่มทองที่ใช้ในพิธีถวายสักการะแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ส�ำหรับก�ำหนดเวลา
ที่เมืองประเทศราชจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ไกลและ
ความส�ำคัญของแต่ละเมือง บางเมืองต้องถวายบรรณาการปีละหนึง่ ครัง้ แต่ปกติแล้ว
จะส่ง ๓ ปีต่อครั้ง

ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง: เครื่องสักการะบูชาตามความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนา
ความรับรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ซึ่งเป็นการจ�ำลอง
รูปลักษณะของดอกไม้สด ปรากฏการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีที่เป็นสถูปซึ่งมีอายุอยู่
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๓-๖ บริเวณเมืองโบราณตักกสิลาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตประเทศปากีสถาน พบหลักฐานทางโบราณคดีทเี่ ป็นอูบ
หรือผอบประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุดอกไม้ประดิษฐ์ที่ใช้วัตถุดิบเป็นทองค�ำ
และเงินเนื่องจากมีมูลค่าและคุณค่าสูง ประกอบกับคงทนถาวรกว่าแร่ธาตุชนิดอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังพบวัฒนธรรมการบรรจุดอกไม้สดลงในกล่องหรือหีบที่ท�ำด้วยหินแล้ว
บรรจุซ้อนไว้ภายในผอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย (Marshall 1951,
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p. 230-295) ทั้งนี้ ตักกสิลาและบริเวณอื่น ๆ ของอินเดียหลายแห่งเป็นศูนย์กลางทาง
พุทธศาสนาและระบบเครือข่ายทางการค้า ส่งผลให้คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
จากตักกสิลาส่งอิทธิพลไปยังเครือข่ายการค้านานาชาติมาเป็นเวลานาน รวมทัง้ ดินแดน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรทางภาคใต้ของ
ไทย (สินชัย กระบวนแสง และวรรณิสิริ นุ่นสุข, ๒๕๔๕ น. ๑)
จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศอินโดนีเซียในพุทธศตวรรษที่ ๓
คราวทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระโสณะและพระอุตตระเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ปรากฏการใช้ดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองเพือ่ สักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุแล้ว ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ได้เกิดรัฐ
มหาอ�ำนาจทางทะเลชือ่ ว่า อาณาจักรศรีวชิ ยั (Srivijaya) ซึง่ มีอทิ ธิพลตัง้ แต่อนิ โดนีเซีย
จนถึงคาบสมุทรมลายู รวมไปถึงทางใต้ของประเทศไทย โดยศาสนิกชนส่วนใหญ่เป็น
นิกายมหายาน เห็นได้จากโบราณสถานส�ำคัญ คือ “บรมพุทโธ” หรือ “บุโรพุทโธ”
ทางภาคกลางของชวา จนเกิ ด ราชวงศ์ ที่ ไ ศเลนทร์ ซึ่ ง ต่ อ มามี อ� ำ นาจปกครอง
อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ในพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๕ และได้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ ราชวงศ์ ป าละ
แห่งเบงกอลของอินเดีย โดยอาณาจักรศรีวิชัยได้ส่งพระภิกษุไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
นาลันทา ซึ่งกษัตริย์แห่งเบงกอลได้ให้การต้อนรับอย่างดี และทางเบงกอลได้ส่ง
พระภิกษุและช่างฝีมือดีมาเผยแผ่พุทธศาสนาและสอนศิลปะสมัยปาละแก่คนใน
อาณาจักรศรีวิชัยด้วย (จ�ำนง ทองประเสริฐ, ๒๕๔๔, น. ๙๙-๑๐๐)
ทั้งนี้ คติไศเลนท์ได้เริ่มเผยแผ่สู่อินโดนีเซียก่อนแล้วส่งอิทธิพลมายังเขมร
ซึง่ เป็นอาณาจักรใหญ่ปกครองประเทศต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์มายาวนาน เมือ่ พระเจ้า
อู่ทองทรงยึดอ�ำนาจการปกครองอาณาจักรได้จากพระเจ้าแผ่นดินเขมร จึงทรงตั้ง
พระองค์ขึ้นเป็นองค์ไศเลนทร์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถมีพระราชอ�ำนาจปกครองดินแดน
ต่าง ๆ ที่เขมรเคยปกครองมาก่อนได้ ตามคติของคนโบราณถือว่าพระมหากษัตริย์
คือองค์พระศิวะประทับอยู่บนเขาไกรลาสในป่าหิมพานต์ ด้วยเหตุนี้ดินแดนที่เป็น
ประเทศราชอยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพทั้งหมดจะต้องมีก�ำหนดเวลาปีละครั้งหรือ ๓ ปี
ครั้งเพื่อส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเข้ามาถวาย เพื่อแสดงว่ายังเป็นประเทศราชอยู่ โดยใช้
ต้นไม้เงินต้นไม้ทองปีละคู่หรือ ๓ ปีคู่ เพราะเหตุว่าราชอาณาจักรของพระมหากษัตริย์
เปรียบดังป่าหิมพานต์ พระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระศิวะประทับอยูบ่ นยอดเขาพระสุเมรุ
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
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บรรดาเมืองน้อยใหญ่ทตี่ อ้ งการจะเข้ามาอยูใ่ ต้พระบรมเดชานุภาพต้องถือว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึง่ ของป่าหิมพานต์ เสมือนเป็นการปลูกต้นไม้ในป่าหิมพานต์ (ส�ำนักข่าวเจ้าพระยา
คอลัมน์, ๒๕๕๔)
สอดคล้องกับในบทความเรื่อง “การถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ท�ำไมต้อง
เป็นต้นไม้” ของไมเคิล ไรท์ (๒๕๔๒, น. ๔๒-๔๓) ได้ระบุว่า ประเพณีการถวายต้นไม้เงิน
ต้ น ไม้ ท องดู จ ะได้ ป ระพฤติ กั น มาช้ า นานในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยเฉพาะ
ในสยามซึ่งได้รับต้นไม้หรืออีกส�ำนวนหนึ่งเรียกว่าดอกไม้จากเขมร ลาว เชียงใหม่ และ
นครศรีธรรมราช เป็นการผูกความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศน้องกับประเทศพี่ โดย
ประเทศน้องฝากเนือ้ ฝากตัวไว้กบั ประเทศพีด่ ว้ ยเครือ่ งบรรณาการดังกล่าว ประเพณีนี้
แปลกพอใช้ เพราะทางอินเดีย-ลังกาไม่รจู้ กั พระราชประเพณีสยาม โดยมากจะหาต้นตอ
ได้ในพระเวทพระปุราณะหรือพระไตรปิฎก แต่เรื่องประเทศราชถวายต้นไม้เห็นจะ
ไม่มีเลย
จากข้อมูลและเอกสารหลักฐานข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า วัตถุประสงค์เริ่ม
แรกของการประดิษฐ์ดอกไม้เงินดอกไม้ทองเกิดจากความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา ซึง่ มีตน้ ก�ำเนิดในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสักการะบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ ซึง่ ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในตักกสิลาหรือเขตประเทศปากีสถาน
ในปัจจุบัน ได้เผยแพร่อิทธิพลแนวคิดดังกล่าวเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน
เส้นทางการค้า โดยเริ่มจากบริเวณคาบสมุทรมลายูก่อนเผยแพร่เข้าไปทางภาคใต้ของ
ไทย กับอีกเส้นทางหนึ่งคือจากอินเดียเข้าสู่พม่า ล้านนา และเข้ามาสู่สยาม
จะเห็นได้ว่า คติความเชื่อในการใช้ดอกไม้เงินดอกไม้ทองบูชาพระบรมธาตุ
เจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต้ที่คอยควบคุมเครื่อง
บรรณาการจากทางมลายูเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็ได้รับอิทธิพลของการใช้ดอกไม้
เงินดอกไม้ทองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาเช่นกัน เรื่อยมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ การใช้ประโยชน์จากดอกไม้เงินดอกไม้ทองหลังจากได้รับบรรณาการมา
จากเมืองประเทศราช คือ น�ำมาประดับไว้บริเวณโดยรอบราชบัลลังก์เพือ่ แสดงออกถึง
พระราชอ�ำนาจ ดังค�ำอธิบายของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ในหนังสือฝรั่งอุษาคเนย์
ของไมเคิล ไรท์ (๒๕๔๒, น. ๔๒-๔๓) ความว่า “ต้นไม้ที่ถวายนี้จะเรียงรายสองข้าง
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พระราชบัลลังก์เหมือนป่าหิมวันต์รอบเชิงเขาไกรลาส” อีกส่วนหนึ่งจะเก็บรักษา
ไว้ในหอธรรมหรือศาสนสถานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และมีบางส่วนที่น�ำดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองมาหลอมรวมกันเป็นทองค�ำส�ำหรับใช้ท�ำเครื่องราชูปโภคต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในงานบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐขิ องพระมหากษัตริย์
ก็ถูกน�ำมาใช้ประดับเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอีกด้วย ดังตัวอย่างในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ในวโรกาสเจริญพระชนพรรษาครบ ๓๒ พรรษา เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๓๘
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ โดยอัญเชิญพระบรมอัฐขิ นึ้ ประดิษฐานบนบุษบกทองค�ำ และ
ใช้ตน้ ไม้ทองต้นไม้เงินล้อมบุษบก (สมศักดิ์ ฤทธิภ์ กั ดี, ๒๕๕๖) ทัง้ ยังนิยมถวายต้นไม้ทอง
ต้นไม้เงินเป็นเครื่องสักการะบูชาพระแก้วมรกต เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๕๔ เสด็จยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
ทรงถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
(สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี, ๒๕๕๖)
ส่วนที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี พบการบูชารอย
พระพุทธบาทด้วยต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ขณะทีว่ ดั ราชบูรณะภายในอุทยานประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา พบต้นไม้ทองค�ำทีถ่ วายเป็นพุทธบูชาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ครัน้ สมัย
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหลังจากทรงชนะศึกพม่าที่ยึดครองล้านนา ได้ยกทัพหลวง
กลับจากนครเชียงใหม่ เมื่อประทับแรมอยู่ ณ เมืองล�ำปาง พงศาวดารระบุว่าได้ถวาย
สักการะบูชาพระธาตุล�ำปางหลวงด้วยดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ส่วนในสมัยพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่พระแท่นศิลาอาสน์
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพุทธบูชา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ (หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ๒๕๕๙)

ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง: มิตรภาพและการแสดงความยินดี
การเผยแพร่แนวคิดเรือ่ งดอกไม้เงินดอกไม้ทองจากอินเดียเข้ามาในคาบสมุทร
มลายู ถูกน�ำมาใช้เป็นสื่อกลางแทนมิตรภาพและการแสดงความยินดีระหว่างรัฐที่มี
สัมพันธไมตรีต่อกัน โดยรัฐแรกที่ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้แก่กรุงศรีอยุธยาคือ
เกดะห์ (Kedah) ในฮิกายัตมะโรงมหาวงศ์ (Hikayat Merong Mahawangsa) อันเป็น
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
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หนังสือของราชส�ำนักไทรบุรหี รือเกดะห์ได้ระบุถงึ ทีม่ าของการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ให้ ก ษั ต ริ ย ์ ส ยามว่ า การส่ ง มอบเกิ ด ขึ้ น ในยุ ค สุ ล ต่ า น มู ฮั ม หมั ด ญี ว า (Sultan
Muhammad Jiwa) (Muhammad Nasarudin, 1898, p. 27) สุลต่านของรัฐเกดะห์
พระองค์ที่ ๑๙ ครองราชย์ช่วง ค.ศ. ๑๗๑๐-๑๗๗๘ (Wan Shamsudin Mohd. Yusof,
2009, p. 3) ทรงทราบว่ า กษั ต ริ ย ์ ส ยามสมั ย นั้ น ได้ พ ระราชโอรสพระองค์ แ รก
จึงต้องการส่งของขวัญไปร่วมแสดงความยินดี โดยตั้งใจจะให้เป็นของเล่นส�ำหรับ
พระราชโอรส จึงเกิดแนวคิดในการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปให้ทุกครั้งที่มีการให้
ก�ำเนิดพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์สยาม
อาจตีความได้วา่ ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามและการเจริญ
เติบโต จึงเหมาะกับเป็นของขวัญส�ำหรับอวยพรในโอกาสการพระราชสมภพให้เจริญ
เติบโตและมีสุขภาพแข็งแรง (ชัยวัฒน์ มีสันฐาน ๒๕๕๙, น. ๔๙-๕๐) สอดรับกับข้อมูล
ของ บาร์ บ ารา วั ต สั น และลี โ อนาร์ ด อั น ดายา (๒๕๕๗) ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
ประวัตศิ าสตร์มาเลเซียทีร่ ะบุวา่ “บุหงามาสนัน้ เริม่ แรกส่งไปเป็นของก�ำนัลจากราชส�ำนัก
เกดะห์ ซึ่งในอดีตเคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยตั้งใจให้เป็นของเล่นส�ำหรับ
เจ้าชายไทย” อย่างไรก็ตาม ภายหลังดอกไม้เงินดอกไม้ทองได้แปรเปลี่ยนจาก
สัญลักษณ์เชิงมิตรภาพเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมืองการปกครองระหว่าง
รัฐทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่ากับรัฐทีม่ อี ำ� นาจน้อยกว่าเพือ่ แสดงความคุม้ ครองและรับประกัน
เสถี ย รภาพของเมื อ งประเทศราช ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได้ ด ้ ว ยระบบบรรณาการ
(tributary system) ต่อมาคือ ตรังกานู (Terengganu) พบบันทึกการส่งดอกไม้
เงินดอกไม้ทองให้สยามใน ค.ศ. ๑๗๘๑ หลังจากที่สุลต่านมันซูร์ (Sultan Mansur)
ของตรั ง กานู ไ ด้ รั บ พระราชทานของรางวั ล จากพระเจ้ า กรุ ง สยาม จากการให้
ความช่วยเหลือในการรบกับเมืองนครศรีธรรมราชจนได้รับชัยชนะ ครั้นกลับมา
ถึงตรังกานู พระองค์ได้ทรงปรึกษากับข้าราชบริพารถึงการส่งของขวัญเพื่อตอบแทน
น�้ำใจของพระเจ้ากรุงสยาม พ่อค้าชาวอินเดียคนหนึ่งชื่อนัสรุดดีน (Nasrudin)
ได้เสนอความคิดให้ท�ำดอกไม้ทอง ๑ ต้น และดอกไม้เงิน ๑ ต้น เพื่อตอบแทนน�้ำใจ
ซึง่ สุลต่านทรงเห็นชอบ หลังจากนัน้ ตรังกานูได้สง่ ดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้สยามทุก ๓ ปี
(Abdullah Zakaria Ghazali, 1978)
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ด้านรัฐกลันตัน อับดุล ฮาลิม นาซิร (Abdul Halim Nasir) ได้เขียนหนังสือ
“คู่มือเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์นครรัฐกลันตัน” เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ระบุว่า
ปรากฏหลักฐานการมอบต้นไม้เงินต้นไม้ทองในสมัยรัชกาลที่ ๑ ราวพุทธศักราช ๒๓๔๔
เป็นช่วงทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของสุลต่านมูฮำ� หมัดที่ ๑ หลังสุลต่านกลันตันมีปญ
ั หา
กับสุลต่านตรังกานู จึงขอแยกตัวกลันตันออกมาจากตรังกานู โดยท�ำต้นไม้ทองเงิน
เครือ่ งราชบรรณาการทูลเกล้าฯ ถวายขออยูใ่ ต้บงั คับเมืองสงขลาเหมือนเมืองตรังกานู
แต่รัชกาลที่ ๑ ทรงให้อยู่ใต้บังคับเมืองนครศรีธรรมราช (A. Rahim Abdullah, 1999)
ดังความปรากฏในพงศาวดารเมืองกลันตัน ตามฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน ความว่า
“..จึงจัดท�ำต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ แล้วแต่งให้
พระยาบาโหงย ตุวันมุสูน้องตุวันสนิปากแดง ตุวันปะษาบุตร
รายามุดาพระยาบ้านทะเล กับ ศรีตวันกรมการถือใบบอกส่งต้นไม้
ทองเงิ นเครื่อ งราชบรรณาการมา ณ เมืองนครศรี ธ รรมราช
เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน�ำเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายต้ น ไม้ ท องเงิ น ” และ “ก� ำ หนดแขกเมื อ งประเทศราช
ส่งต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย
พระยากลั น ตั น แต่ ง ให้ ห วั น บาหยา นายไพร่ คุ ม ต้ น ไม้ ท องเงิ น
เครื่องราชบรรณาการเข้ามา แลมีใบบอกมาว่าพระยากลันตัน
แก่ ช ราขอมอบราชการบ้ า นเมื อ งให้ พ ระยารั ษ ฎาธิ บ ดี บุ ต ร
บุ รุ ษ ย์ พิ เ สศ ท� ำ ต้ น ไม้ ท องเงิ น จั ด เครื่ อ งราชบรรณาการแทน
พระยากลั น ตั น ต่ อ ไป” หลั ง จากนั้ น กลั น ตั น ได้ ส ่ ง ดอกไม้ เ งิ น
ดอกไม้ทองให้สยามทุก ๓ ปี (Ismail Bakti, 1960, p. 40) ทั้งนี้
ปรากฏหลั ก ฐานในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ ๑๗ หน้ า ๒๐๒
เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ
ระบุว่า “ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยน�ำพระยาพิพิธภักดี
พระยากลันตัน..เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายต้นไม้ทองเงิน
เครือ่ งราชบรรณาการ” (Wan Shamsudin Mohd. Yusof, 2009, p. 1)
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รูปที่ ๒ แผนภาพแสดงการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองของรัฐปะลิสแด่สยาม, ทีม่ า: อาหมัด
อาบูร์ ฮัดซัน, ๒๕๖๐
ส�ำหรับปะลิส ปรากฏข้อมูลในบทความวิชาการ เรื่อง “รัฐปะลิสไม่เคยส่ง
ดอกไม้เงินดอกไม้ทองแก่สหราชอาณาจักร” (Perlis Pernah Memberi Bunga
Emas Kepada Inggeris) ของ อาหมัด อาบูร์ ฮัดซัน (Ahmad Abu Hassan, 2560)
ระบุ ว ่ า รั ฐ ปะลิ ส เริ่ ม ส่ ง ดอกไม้ เ งิ น ดอกไม้ ท องให้ แ ก่ ส ยามตั้ ง แต่ ป ี ค.ศ. ๑๘๔๓
สมัยราชาไซฮุดซิน (Raja Syed Husain, 1839-1873) จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง ก�ำหนด
ระยะเวลาครั้งละ ๓ ปี โดยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
จ�ำนวน ๓ ครั้ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จ�ำนวน ๖ ครั้ง
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อีก ๑ ครั้ง ส่วนในสมัย
ราชาไซอาหมัด (Raja Syed Ahmad, 1873-1887) ถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
แด่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ จ�ำนวน ๘ ครั้ง สมัยราชาไซซัฟฟี (Raja Syed Saffi, 18871905) ถวายแด่รัชกาลที่ ๕ จ�ำนวน ๓ ครั้ง และในรัชสมัยสุดท้ายของราชาไซอัลวีร์
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(Raja Syed Alwi, 1905-1943) ถวายแด่รัชกาลที่ ๕ อีก ๑ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง
ด้วยกัน
ด้านมะละกา ปรากฏข้อมูลในหนังสือสยามประเภท เล่ม ๒ ตอนที่ ๑๗
วันที่ ๑ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๘ ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ เรือ่ ง “ต้นเหตุเมืองแขกมะละกาขึน้ กับไทย”
ปรากฏความเกี่ ย วกั บ ต้ น ไม้ เ งิ น ต้ น ไม้ ท องเป็ น บรรณาการมาอย่ า งน้ อ ยในสมั ย
กรุงศรีอยุธยา ความว่า
“ราว พ.ศ. ๒๐๔๕ ในแผ่นดินพระเจ้าบรมราชามหาพุทธางกูร
โปรตุ เ กสขอกองก� ำ ลั ง กองทั พ เรื อ ไทยไปช่ ว ยตี เ มื อ งมะละกา
เพราะชาวมะละกาไปท�ำร้ายพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่เข้าไปค้าขาย
กองทั พ เรื อ อยุ ธ ยาตี เ มื อ งมะละกาได้ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น สยาม
ในขณะนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าราชบุตรแขกเมือง
มะละกาเป็ น เจ้ า เมื อ งสื บ แทนพระบิ ด า ให้ มี พ ระนามว่ า จ้ า ว
มะหะหมัดรัตนะรายามหาราช และให้เป็นเมืองประเทศราชถวาย
ดอกไม้เงินทองสิ่งของเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงศรีอยุธยา
ตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณ” (บุญยเกียรติ การะเวกพันธุ์ และ
คณะ, ๒๕๖๐)
ส�ำหรับปาตานี ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประวัตศิ าสตร์ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของระบบบรรณาการระหว่างรัฐในอ่าวไทยกับโลกมลายูว่าขึ้นอยู่กับ
“บรรณาการ” กับ “การค้า” คือถ้าไม่มีความหวังกับการค้าขายกับเมืองที่ไปมอบ
บรรณาการให้หรือกษัตริย์ที่จะไปถวายบรรณาการก็คงไม่มีระบบบรรณาการ ถือเป็น
เรื่องส�ำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ รัฐปาตานี ดารุสซาลาม มีกษัตริย์ปกครอง ๙
รัชกาล หลังสุลต่านมันซูร์ ซาฮ์ (Manzur Syah) เจ้าผู้ครองนครปตานีสิ้นพระชนม์ใน
ปีพุทธศักราช ๒๑๑๕ ท�ำให้ ๔ รัชกาลหลังเป็นกษัตริยานารี ถือเป็นอาณาจักรแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้ปกครองเป็นสตรีก่อนจะมีขึ้นในอาเจะห์ โดยไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชดั ว่าการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองของปาตานีตอ่ สยามนัน้ เริม่ ต้นเมือ่ ใด
แต่ สั น นิ ษ ฐานได้ ว ่ า น่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในยุ ค ของราตู ฮิ เ จา กษั ต ริ ย าพระองค์ แ รกแห่ ง
นครรัฐปาตานี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๑๒๗-๒๑๕๙ เนื่องจากปัญญาการเมืองภายใน
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เรื่องการยอมรับให้ผู้หญิงขึ้นครองบัลลังก์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า ๑๒ ปี
โดยมีเกดะห์และสยามเข้ามาช่วยสนับสนุนราตูฮิเจา จึงเป็นไปได้ว่าเกดะห์จะถ่ายทอด
ประเพณีดงั กล่าวให้แก่ปตานี และได้สบื ต่อมายังราตูบรี ู ระหว่างปี พ.ศ. ๒๑๕๙-๒๑๖๗
โดยประสบการณ์การเมืองและการทูตที่เรียนรู้สั่งสมครั้งเป็นเจ้าหญิงรัชทายาท ท�ำให้
ราตูบีรูทรงเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์กับสยามไว้ด้วยการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
ล�ำต้นสูง ๒ ศอก ๔ นิ้ว กิ่ง ๔ ชั้น รวม ๕ ชั้นทั้งยอดใบต้นไม้ทอง ๒๗๐ ใบ ดอกไม้ทอง
๑๗ ดอก ใบต้นไม้เงิน ๒๕๘ ใบ ดอกไม้เงิน ๑๗ ดอก ในขณะที่ยังคงสืบต่อพระราช
วิเทโศบายสมัยพระพีน่ างด้วยการส่งบุหงามาสมาสานไมตรีกบั เจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา
สืบเรื่อยมาจนถึงสมัยราชินีอุงงู กษัตริยาพระองค์ที่ ๓ ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๖๗-๒๑๗๘
ตรงกับสมัยพระเจ้าปราสาททองปราบดาภิเษก เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
สยามกับปตานีไม่สู้ดี เพราะมีปัญหาว่าราชินีอุงงูไม่ยอมส่งบุหงามาสไปให้ (ธีรวัต
ณ ป้อมเพชร, ๒๕๕๕)
กระทั่งเมื่อราชินีกูนิง กษัตริยาพระองค์ที่ ๔ ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๗๘
กษัตริยส์ ยามทรงเปลีย่ นนโยบายแสดงพระราชประสงค์ทจี่ ะรือ้ ฟืน้ ไมตรีกบั ปตานี โดย
มีสลุ ต่านเมืองเกดะห์เป็นผูเ้ ชือ่ มสัมพันธ์ ราชินกี นู งิ จึงทรงโอนอ่อนเมือ่ พระเจ้าปราสาท
ทองทรงส่งคณะทูตจากสยามมาเข้าเฝ้า ราชินกี นู งิ ได้ทรงส่งคณะผูแ้ ทนน�ำโดยสีระตาระ
ราชา (Siratara Radja) กับสะโรยา ราชา นัตสะวารี (Soya Radja Natsawari) มาถวาย
บุหงามาสพร้อมเครื่องบรรณาการที่กรุงศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. ๒๑๘๔ พระนาง
เจ้าหญิงกูนิงได้เสด็จเยือนอยุธยาเพื่อตอกย�้ำสัมพันธไมตรีที่ยุติสงครามระหว่าง
สยามกับปตานีตราบจนสิน้ รัชสมัยของพระนาง (สุภตั รา ภูมปิ ระภาส, ๒๕๕๑) ดังความ
ในบันทึกของลาลูแบร์ สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ว่า
“ราชบรรณาการที่นางพญาเจ้าเมืองส่งมาถวายพระมหากษัตริย์สยามทุกๆ
ก�ำหนด ๓ ปีครั้งนั้น มีต้นไม้ขนาดย่อม ๆ ๒ ต้นท�ำด้วยทองค�ำต้นหนึ่ง เงินต้นหนึ่ง
ต้นไม้ทั้งคู่นั้นประทุกประทาด้วยดอกและผลเพียบ” (สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ตอนที่ ๗๒ ประเพณีการถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงิน, ๒๔ สิงหาคม
๒๕๕๙) จากบันทึกของลาลูแบร์จะเห็นได้ว่า เขาได้เดินทางมาที่สยามช่วงหลังจาก
การปกครองในรัชสมัยของกษัตริยาทั้ง ๔ พระองค์แห่งปาตานี ดังนั้น จึงเป็นข้อมูลที่
ลาลูแบร์ได้รับการถ่ายทอดประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีถวายต้นไม้ทองต้นไม้
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เงินว่ามีสบื เนือ่ งมาตัง้ แต่ยคุ ทีผ่ หู้ ญิงเป็นใหญ่ในปาตานี (ธนนท์รฐั นาคทัง่ , ๒๕๕๘, น. ๒)
จะเห็นได้ว่า ช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๘๕ บุหงามาสหรือต้นไม้เงิน
ต้นไม้ทองที่มลายูบางรัฐจะต้องส่งมาเป็นบรรณาการให้พระมหากษัตริย์จะเป็นสิ่งที่
จุ ด ชนวนให้ มี ก ารรบ หรื อ ขั ด แย้ ง กั น อย่ า งรุ น แรง เช่ น อยุ ธ ยากั บ รั ฐ สุ ล ต่ า น
ปาตานี เนื่องจากอยุธยาเรียกร้องบุหงามาส ส่วนปาตานีก็ไม่มีความสม�่ำเสมอใน
การส่ง ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ทับซ้อนอื่น คือ ต้องการข้าวมากกว่าปกติ ถ้าพิจารณา
จากหลักฐานของบริษทั อินเดียตะวันออกของดัตช์หรือวีโอซี จะพบว่า รัฐยะโฮร์ ไทรบุรี
ปัตตานี มักส่งบรรณาการมาอยุธยา สิ่งที่ได้รับบรรณาการกลับไปคือข้าวเต็มเรือ รัฐ
มลายูเหล่านี้ได้ข้าวมากจากชวา พม่า และไทย ไม่ค่อยปลูกเอง และปลูกเองน้อยมาก
ไม่พอเลี้ยงประชากร ดังนั้น การส่งเครื่องบรรณาการมาแล้วได้ข้าวจากไทยก็เป็น
สิ่งที่คุ้มค่า ส่งผลให้ปาตานีไม่ได้คิดว่าเป็นการเสียเกียรติยศที่จะส่งบุหงามาสมาเป็น
ครั้งคราว (ธีรวัต ณ ป้อมเพชร, ๒๕๕๖)
อย่างไรก็ตาม รัฐมลายูต่าง ๆ ไม่ได้ส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้เฉพาะสยาม
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งมอบระหว่างกันอีกด้วย เช่น เประส่งต้นไม้เงิน
ต้นไม้ทองไปยังอาเจะห์ในศตวรรษที่ ๑๗ จากข้อมูลของ กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาเลเซียศึกษา ระบุว่า ส�ำหรับเกดะห์และเประไม่ได้มอบให้เพียง
สยามเท่านัน้ แต่ได้มอบให้แก่รฐั อืน่ ได้แก่ อาเจะห์และพม่า โดยเฉพาะระหว่างศตวรรษ
ที่ ๑๗-๑๘ ต่อมาช่วงศตวรรษที่ ๑๙ รัฐฉาน เวียดนาม และลาวก็ส่งบุหงามาสให้แก่
สยามด้วยเช่นกัน ส่วนช่วงที่อาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ได้มีธรรมเนียม
การส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปให้ โดยล้านนาเรียกว่า ดอกไม้คำ� ดอกไม้เงิน ดังปรากฏ
ความว่ า “ในปั น นาการของยื่ น ถวายไหว้ ส าดอกไม้ ค� ำ ดอกไม้ เ งิ น ทอง ผ้ า ขาว
หมากเบี้ย ทั้งหลาย” (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๕๒, น. ๒๖๙) ส่วนในวรรณกรรมเรื่อง
“รากนครา” ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างล้านนากับพม่าก็ได้ระบุเรื่องราวการถวาย
ดอกไม้เงินดอกไม้ทองสอดแทรกไว้ในบทละครด้วยว่า “ประตูห้องท้องพระโรงถูกเปิด
ออก มิ่งหล้าเดินน�ำขบวน มือทั้งสองข้างประคองถือต้นดอกไม้เงินดอกไม้ทอง..ขยับ
เข้ามาชิดบัลลังก์ราชสีห์ แล้วถวายต้นดอกมไทองดอกไม้เงิน กษัตริย์โน้มตัวลงมารับ
ดอกไม้ทองเงินนั้น” (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๔๓)
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
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ระบบบรรณาการ (Tributary System) กับการเปลีย่ นแปลงเชิงสัญลักษณ์
ของดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ประเทศมหาอ�ำนาจในเอเชียที่ส่งอิทธิพลเรื่องระบบบรรณาการแก่ไทยและ
ประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินเดียและจีนซึง่ เป็นแหล่งอารยธรรม
ใหญ่ที่ส่งผลต่อการเกิดวัฒนธรรมย่อยและรากร่วมทางวัฒนธรรมอื่นของประเทศใน
เอเชียอาคเนย์ ส�ำหรับจีนมีความสัมพันธ์กับไทยในสมัยโบราณนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ (Tribute) หรือ
“เจิงกุง” ซึ่งไทยนิยมเรียกว่า “จิ้มก้อง” อันเป็นประเพณีสัมพันธไมตรีระหว่างจีนกับ
ประเทศอื่น ๆ ในสมัยโบราณ เนื่องจากจีนมีความเชื่อมานานตามอิทธิพลทางความคิด
ของลัทธิขงจื้อที่ว่าจีนเป็นอาณาจักรกลาง (Middle Kingdom) คือศูนย์กลางของ
อ�ำนาจและอารยธรรมโลก จีนจึงมองดินแดนอื่นที่อยู่โดยรอบว่าด้อยกว่า และต้อง
ยอมรับสวามิภกั ดิก์ บั จีนด้วยการส่งเครือ่ งบรรณาการแก่จกั รพรรดิจนี ตามก�ำหนด แล้ว
ให้ความช่วยเหลือคุม้ ครองประเทศเล็กทั้งผลประโยชน์ทางการเมืองโดยยอมรับฐานะ
กษัตริย์ และทางเศรษฐกิจโดยอนุญาตให้ค้าขายได้อย่างเสรี จึงส่งอิทธิพลต่อระบบ
การปกครองระหว่างเมืองรัฐต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่า “ระบบมณฑล”
(mandala) (Wolters, 2008, p. 157 อ้างถึงใน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ๒๕๕๔)
ขณะที่ระบบบรรณาการจากอินเดียระบุว่าการมอบต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
เกิดจากการรับเอาประเพณีเวณุยัฏฐัง (กระบอง) ของลังกา ในต�ำนานมหาวงศ์ของ
ลังกากล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ครองราชย์ที่อินเดีย พระเจ้าติสสะของ
ลังกา ทรงพระกฤษฎาภินิหาร จนเกิดมีเวณุยัฏฐังวิเศษ ๓ อัน คณะทูตได้แนะน�ำให้เอา
ไปถวายพระเจ้าอโศกเป็นเครือ่ งราชบรรณาการ พระเจ้าอโศกทรงรับด้วยความโสมนัส
แล้วจัดเครือ่ งราชกกุธภัณฑ์อภิเษกพระเจ้าติสสะขึน้ เป็นกษัตริยท์ ถี่ กู ต้องตามประเพณี
อินเดีย (เป็นองค์แรกในลังกา) และยกพระนาม ว่า “พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสราช”
ซึ่งการยกพระคฑา ๓ อันนี้ ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอ�ำนาจเหนือดินแดน ๓ แห่ง
ของลังกาเท่ากับยกลังกาเป็นเมืองขึ้นกับพระเจ้าอโศก จนเป็นประเพณีที่ลังกากระท�ำ
ต่อกันมาแล้วส่งอิทธิพลมายังวัฒนธรรมประเพณีในดินแดนเอเซียอาคเนย์ แต่เดิมนั้น
ประเทศราชในอดีตจะถวายเวณุยัฏฐังต่อมาหลายร้อยปี ก็พากันลืมความหมายเดิม
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เห็น ไม้ เป็นต้นไม้ จึงปักลงในกระถาง ตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองติดใบไม้ดอกไม้
ทองค�ำ (ไมเคิล ไรท์, ๒๕๔๒, น. ๔๓-๔๕)
เมื่อน�ำอิทธิพลของระบบบรรณาการที่ไทยได้รับจากจีนและอินเดียข้างต้น
มาเทียบเคียงกับการเกิดประเพณีมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทองในไทยและประเทศอื่น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นได้ว่า ระบบบรรณาการจากอินเดียมีความเป็นไปได้
มากที่สุด เนื่องจากที่มาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่ประเทศในเอเชีย
อาคเนย์ครอบคลุมทั้งไทย เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนมีวัฒนธรรมร่วมในการส่งและรับดอกไม้เงินดอกไม้ทองทั้งสิ้น
แม้ว่าบางประเทศในปัจจุบันจะกลายเป็นประเทศมุสลิม แต่ในสมัยรัฐจารีตที่อิทธิพล
มุสลิมยังไม่เผยแผ่เข้ามามากนัก รัฐโบราณเหล่านี้เคยมีรากฐานของศาสนาพุทธและ
ฮินดูมาก่อน จึงรับเอาแนวคิดในการสักการะบูชาศาสนสถานและศาสนวัตถุด้วย
ดอกไม้ เ งิ น ดอกไม้ ท องตามแบบวั ฒ นธรรมอิ น เดี ย ก่ อ นจะดั ด แปลงเป็ น เครื่ อ ง
บรรณาการ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อมาในภายหลัง เช่น ประเพณีการรับมอบดอกไม้
เงินดอกไม้ทองของพม่าพบว่ามีประวัติความเป็นมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับ
สยาม กล่าวคือ หลังจากสิ้นรัชสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์องค์ที่ ๑๔ แห่งราชวงศ์
มังรายแล้ว เชียงใหม่เริม่ เสือ่ มลงจนถึงยุคของพระเจ้าเมกุฏสิ ทุ ธิวงศ์ พระเจ้าบุเรงนอง
กษัตริย์พม่าสามารถยึดเชียงใหม่ได้ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ แต่ยังคงให้พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์
ปกครองเชียงใหม่ในฐานะเจ้าประเทศราช และต้องส่งส่วยและต้นไม้ทองต้นไม้เงิน
เป็นบรรณาการ (จักรพงษ์ ค�ำบุญเรือง, ๒๕๕๙) ส่วนในสมัยที่พระเจ้าบุเรงนองเข้ายึด
เชียงใหม่ไว้ในอ�ำนาจแล้ว เมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองประเทศราชและส่งเครื่องราช
บรรณาการแก่พม่าทุกปี ได้แก่ ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง นอกจากนี้ จะต้องเดินทางไปแสดง
ความภักดีต่อกษัตริย์พม่าทุกปี เป็นต้น (Cyril Skinner, 1983, p. 135-140)

เมืองใดบ้างที่ต้องส่งและไม่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง?
ตามกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้แบ่งหัวเมืองออกเป็น
๒ ประเภท คือ เมืองพระยาประเทศราช เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลกรุงศรีอยุธยา มักเป็น
เมืองของคนต่างชาติต่างภาษา เช่น ล้านนา ล้านช้าง เขมร มอญ มลายู มีอ�ำนาจใน
การปกครองตนเองโดยเจ้าท้องถิน่ ตามธรรมเนียมจารีตเดิม อยุธยาไม่ได้เข้าไปควบคุม
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
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เรื่องการปกครองโดยตรง หัวเมืองเหล่านี้เพียงถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือ
เครื่องบรรณาการแสดงการยอมรับบารมีของกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น อาจจะถูกเกณฑ์
มาช่วยรบบ้าง ต่อมาคือ เมืองพระยามหานคร เป็นหัวเมืองใหญ่ที่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา
ที่อยู่ห่างไกลไปจากศูนย์กลาง แบ่งเป็นหัวเมือง เอก โท ตรี ตามหลักหัวเมืองจัตวา
ที่อยู่ใกล้ราชธานี พระมหากษัตริย์จะส่งข้าราชการไปปกครองโดยตรง เช่น พิษณุโลก
สุโขทัย นครศรีธรรมราช นครราชสีมา เมืองเหล่านี้ต้องเข้ามาถือน�้ำพิพัฒน์สัตยา
ตามก�ำหนด โดยไม่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง (จัตวา กลิ่นสุนทร, ๒๕๕๙)
ด้านกฎมณเฑียรบาลในกฎหมายตราสามดวงได้กล่าวว่า มีเมืองที่ต้องถวาย
ต้นไม้เงินต้นไม้ทองจ�ำนวน ๒๐ เมือง ประกอบด้วย เมืองทางเหนือ ๑๖ เมือง ได้แก่
เมืองนครหลวง (กัมพูชา) ศรีสตั นาคนหุตล้านช้าง เชียงใหม่ ตองอู เชียงไกร เชียงกราน
เชียงแสน เชียงรุ้ง เชียงราย แสนหวี เขมราช แพร่ น่าน ใต้ทอง โคตรบอง และ
แรวแกว ส�ำหรับตัวอย่างของเมืองทางเหนือที่สามารถเป็นตัวแทนของทั้ง ๑๖ เมือง
ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ข องเมื อ งประเทศราชคื อ ส่ ง
เครื่องราชบรรณาการ ๓ ปีต่อครั้ง ประกอบด้วย ต้นไม้ทองเงินขนาดเท่ากัน ๑ คู่
และสิ่งของอีกจ�ำนวนหนึ่ง โดยไม่ก�ำหนดชนิดและจ�ำนวน หลักฐานในสมัยรัชกาลที่ ๔
พบว่าส่งต้นไม้ทองเงินสูง ๓ ศอกคืบ ๗ ชั้น และไม้ขอนสัก ๓๐๐ ต้น หรือบางปี
ส่งน�้ำรักแทนในจ�ำนวน ๑๕๐ หรือ ๓๐๐ กระบอก (หวญ. รัชกาลที่ ๔ จ.ศ. ๑๒๑๓
เลขที่ ๑๐๗ บัญชีเจ้าเมืองลาวพุงด�ำพุงขาวส่งเครือ่ งบรรณาการประจ�ำปี) โดยเชียงใหม่
ได้มอบต้นไม้ทองต้นไม้เงินแก่สยามเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดังความระบุ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑ หน้า ๔๗๙ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุว่า
“เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้านครเมืองเชียงใหม่..เข้าเฝ้าทูลละทองธุลี
พระบาทถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการจ�ำนวนศก ๑๒๒..” ตามประเพณี
เดิมเชียงใหม่มีก�ำหนดส่งต้นไม้ทองต้นไม้เงินให้สยามทุก ๓ ปี ซึ่งรายละเอียดของ
ต้นไม้ทองต้นไม้เงินนัน้ ปรากฏข้อมูลในสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์วา่ ถวายเป็นคู่ มีความสูง
๕ ศอก ๕ คืบ มี ๙ ชั้น ๕๓ กิ่ง ๓๖๓ ใบ และ ๑๗๓ ดอก รวมน�้ำหนักต้นละ ๑๐ ต�ำลึง
ต่อมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระธิดาในเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้ถวายต้นไม้ทอง
ต้นไม้เงินเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลก ส่วนเมืองทางใต้ ๔ เมือง
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ประกอบด้วย อุยองตะหนะ๒ มะละกา มลายู และวรวารี จะต้องส่งต้นไม้ทองต้นไม้เงิน
มายังกรุงเทพฯ ทุก ๓ ปีหรือทุกปีเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ สอดรับกับข้อมูลของ
บาร์บารา วัตสัน และลีโอนาร์ด อันดายา (๒๕๕๗, น. ๑๑๑-๑๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย ระบุว่า
“ประมุขแห่งเกดะห์ในศตวรรษที่ ๑๗ อ้างว่าบุหงามาส
เป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพและพันมิตรมากกว่าการรับรอง
สถานภาพของผู้สวามิภักดิ์ เมื่ออยุธยาอ่อนแอ กษัตริย์มลายู
บางพระองค์ ก็ จ ะชะลอการส่ ง บุ ห งามาสให้ ช ้ า ลง บางที เ ป็ น
เวลาหลายปี แต่เมื่อมีสัญญาณแรกของการฟื้นฟูอ�ำนาจของไทย
ก็จะรีบส่งคณะทูตไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับบุหงามาสเพื่อคารวะ
เจ้าผู้ครองของตน ถ้าไม่เป็นเพราะการแทรกแซงของฮอลันดา
ในศตวรรษที่ ๑๗ ตอนปลาย แม้ แ ต่ ฌั ม บี ใ นสุ ม าตราก็ ส ่ ง
บุ ห งามาสให้ ส ยาม การปฏิ บั ติ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษนี้ เ พิ่ ง สิ้ น สุ ด ลง
พร้อมกับการขยายอ�ำนาจการปกครองของอังกฤษไปเกือบทั่วรัฐ
มลายูตอนเหนือใน ค.ศ. ๑๙๐๙”

บทลงโทษส�ำหรับการไม่ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
เมืองประเทศราชที่ไม่ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการจะอยู่ในสถานะเป็นกบฏ
และจะได้รบั โทษขัน้ รุนแรง ดังปรากฏกฎหมายลักษณะกระบดศึกว่า “อนึง่ พระเจ้าอยูห่ วั
ให้ผู้ใดไปรั้งเมืองครองเมืองแลมิได้เอาสุวรรณบุปผาเข้ามาบังคมถวายแลแขวงเมือง
อนึ่งผู้ใดเอาใจไปเผื่อแผ่ข้าศึกศัตรู นัดแนะให้ยกเข้ามาเบียดเบียนพระนครขอบ
ขัณฑเสมาธานีน้อยใหญ่ ถ้าผู้ใดกระท�ำดังกล่าวมานี้ โทษผู้นั้นเปนอุกฤษฐโทษ ๓ สถาน
หนึ่งให้ริบราชบาทฆ่าเสียให้สิ้นทังโคตร สถานหนึ่ง ให้ริบราชบาทฆ่าเสีย ๓ ชั่วโคตร
๒

เมืองอุยองตะหนะ คือเมืองปัตตานีเก่า ปัจจุบันอยู่ในอ�ำเภอยะหริ่ง ชื่อเมืองมาจาก
ภาษามลายู Ujongtanah แปลว่า แหลมที่เป็นแผ่นดิน (อมรา พงศาพิชญ. วัฒนธรรม ศาสนา และ
ชาติพันธุ์ วิเคราะห์สังคมไทยแนวมนุษยวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์,
๒๕๓๔ น. ๖๘๗, ๖๓๖)
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สถานหนึง่ ให้รบิ ราชบาตรแล้วให้ฆา่ เสีย โคตรนัน้ อย่าให้เลีย้ งสืบไปเลย เมือ่ ประหารชีวติ
นั้น ให้ได้ ๗ วันจึงให้สิ้นชีวิต เมื่อประหารนั้นอย่าให้โลหิตแลอาศภตกลงในแผ่นดิน
ให้ใส่แพลอยเสียตามกระแสน�้ำ” (บังอร ปิยะพันธุ์, ๒๕๔๙)

ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง: สัญลักษณ์แห่งการขอบคุณและตอบแทนน�้ำใจ
นอกจากดอกไม้ทองดอกไม้เงินจะเป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงความยินดี
หรืออวยพรในฐานะของก�ำนัลแล้ว ยังเป็นสื่อกลางในการแสดงความขอบคุณที่ให้
การอุปการะหรือช่วยเหลืออีกด้วย ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ “เวียดนาม” ปรากฏ
การถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินจากอนัมก๊กเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิ
ซาล็อง หรือองเชียงสือ ตามพงศาวดารไทย ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียน ราชวงศ์
สุดท้ายของเวียดนาม หลังจากพ่ายแพ้ตอ่ กบฏเต็ยเซินเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๒๑ องเชียงสือได้
ท�ำสงครามเพื่อกอบกู้แผ่นดินคืนจนถึงปี พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงตัดสินใจลี้ภัยมาสยามเพื่อ
พึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๓๓๑ หลังจากลี้ภัยในสยามได้ ๔ ปี องเชียงสือและครอบครัวจึงตัดสินใจหนี
กลับไปเวียดนาม เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิซา ล็อง จึงได้ถวายต้นไม้
เงินต้นไม้ทองแด่รัชกาลที่ ๑ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับ
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี ความว่า
“ครั้นมาถึงเดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค�่ำในปีวอกนั้น (วันเสาร์ที่
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๓๑) องเชียงสือคิดถึงพระเดชพระคุณ
จึง่ ให้ทำ� ต้นไม้เงิน ๑ ทอง ๑ ด้วยฝีมอื ช่างลายแทงทัง้ ต้นแลกระถาง
สูง ๒๐ นิว้ แต่งให้องโบโฮคุมมาทูลเกล้าฯถวาย ก็โปรดให้ไปบูชาไว้
ในหอพระเจ้า” (คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๕๕๒,
น. ๑๒๓) อีก ๒ ปีตอ่ มาองเชียงสือได้นำ� ต้นไม้ทองต้นไม้เงินมาถวายอีก
ดังความบันทึกในเอกสารเดียวกันกับข้างต้นว่า “บัดนี้ คิดถึงพระเดช
พระคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงแต่งให้องโบโฮ องไกเกอเลือง
องไกโกยเวียน คุมต้นไม้ทองต้นหนึ่ง ต้นไม้เงินต้นหนึ่ง ระย้าแก้วคู่
หนึง่ เชิงเทียนคูห่ นึง่ กระจกคูห่ นึง่ อย่างเรือพระทีน่ งั่ ล�ำหนึง่ เข้ามา
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นไม้เงินนั้นก็ท�ำ

50

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

เหมือนครัง้ ก่อน” (คณะสงฆ์วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๕๕๒,
น. ๑๓๖) ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๖ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๓๘ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๓๔๐ และครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๓๔๔

การสิ้นสุดประเพณีถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ประเพณีถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองกระท�ำมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมี
การปฏิรปู การปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้ยกเลิกหัวเมืองประเทศราช ท�ำให้ธรรมเนียม
ดังกล่าวยกเลิกตามไปด้วย เห็นได้จากพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราไม่มีผลประโยชน์เป็นพิเศษแต่อย่างใดใน
บรรดาหัวเมืองเหล่านี้ หากเราต้องสูญเสียให้แก่อังกฤษ เราจะขาดแต่เพียงดอกไม้
เงินดอกไม้ทองประจ�ำปี ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น” (สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๐) และที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า “เมื่อ
เป็นพระราชอาณาเขตแล้ว จึง เลิกประเพณีที่เ มืองประเทศราชถวายต้ นไม้ ท อง
ต้นไม้เงิน” จากข้อมูลพบว่าการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นเครื่องบรรณาการ
ของเมืองประเทศราชต่าง ๆ เป็นครัง้ สุดท้าย ได้แก่ เมืองทางมลายู เมือ่ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๔๖ นครล�ำพูน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม โดยเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนคร
ล�ำพูน ส่วนนครน่าน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม และนครล�ำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
ในปีเดียวกันทั้งหมด
ปัจจุบันยังคงพบเห็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองได้ตามศาสนสถานที่มีความส�ำคัญ
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า
พบว่ามีตน้ ไม้เงินต้นไม้ทองเป็นจ�ำนวนมากถูกเก็บรักษาไว้ภายในพระมหาเจดียบ์ ตะตอง
(Botataung Pagoda) ซึ่งอยู่ในสมัยของราชวงศ์ตองอู ขณะที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงอยู่
ภายในห้องจัดแสดงทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดและเครื่องบรรณาการ ภายในศาลาเครื่อง
อิสสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ ส่วนพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ที่มีการจัดแสดงดอกไม้เงินดอกไม้ทอง คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กัวลาลัมเปอร์ พิพธิ ภัณฑ์เนเกรี เกดะห์ พิพธิ ภัณฑ์โคตา คายัง ประเทศมาเลเชีย เป็นต้น
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ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง: กับนาฏศิลป์ในราชส�ำนัก
ดอกไม้เงินดอกไม้ทองซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการจากเมืองประเทศราช
ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับนาฏศิลป์ภายในราชส�ำนัก ได้แก่ ระบ�ำกิ่งไม้เงินทอง ในสมัย
รัชกาลที่ ๔ เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ดังที่
พระยาอนุมานราชธนได้อธิบายถึงการร�ำกิง่ ไม้เงินทองไว้ในหนังสืออธิบายนาฏศิลป์ไทย
ของกรมศิลปากรว่า
“ร�ำดอกไม้เงินทอง เป็นระบ�ำเบิกโรงอย่างหนึ่ง เข้าใจว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐ์
ดัดแปลงมาจากการร�ำบรรเลง ซึง่ เป็นการร�ำเบิกโรงของละครไทย
แต่โบราณเป็นแต่ร�ำดอกไม้เงินทอง โปรดให้ผู้ร�ำแต่งเป็นเทพบุตร
ทั้งคู่ และมือทั้งสองถือดอกไม้เงินทองข้างละมือแทนถือก�ำหาง
นกยูง” ใช้แสดงในงานมงคลต่าง ๆ โดยนัยแล้วคงจะได้รบั เครือ่ งราช
บรรณาการดอกไม้เงินทองจากประเทศต่าง ๆ ส่งมาทูลเกล้าฯ
ถวายไว้เป็นจ�ำนวนมาก จึงโปรดให้พวกละครหลวงถือดอกไม้เงิน
ทองร� ำ เบิ ก โรง ปั จ จุ บั น ได้ น� ำ รู ป แบบการแสดงชุ ด ร� ำ กิ่ ง ไม้
เงินทองมาใช้ประกอบการแสดงในงานรัฐพิธีอันเป็นมงคล ดังบท
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ความว่า “ไท้ท้าวเทพบุตรบุรุษสอง
ป้องหน้าออกมาว่าจะร�ำ สองมือถือดอกไม้เงินทอง มีวิลาศน่าชม
คมข�ำ” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๕)

ดอกไม้เงินดอกไม้ทองกับอิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย
ในวรรณกรรมเรื่อง “พระยาชมพู” เป็นวรรณกรรมทางศาสนาที่ยกเอา
พุทธประวัติตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์เป็นพระธรรมราชาธิราชเพื่อปราบพระยาชมพู
ซึ่งสะท้อนสภาพสังคมและการเมืองการปกครองของภาคใต้ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ได้กล่าวถึงกษัตริย์ร้อยเอ็ดนครที่ยอมเป็นเมืองบริวารของพระยาชมพูโดย
การส่งเครื่องบรรณาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระยาชมพู ดังค�ำประพันธ์ที่ว่า
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“กรุงไกรใหญ่น้อยมา
ทุกด้าวท้าวยอกร

ยกนัคราสโมสร
ถวายสุวรรณรัตนบรรณา”

ทัง้ นี้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมืองพระยามหานครและเมืองประเทศราช
เท่านั้นที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องบรรณาการ ซึ่งหัวเมืองทางภาคใต้
ที่ ต ้ อ งส่ ง ดอกไม้ เ งิ น ดอกไม้ ท อง ได้ แ ก่ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช สงขลา พั ท ลุ ง
พังงาหรือตะกั่วป่า มีก�ำหนดส่งปีละครั้งส่วนปัตตานีซึ่งเป็นเมืองประเทศราชต้องส่ง
๓ ปีครั้ง แต่มีจ�ำนวนเครื่องบรรณาการมากกว่า (ณัฐา วิพลชัย, ๒๕๕๗, น. ๑๙-๒๓)

สรุปและอภิปรายผล
“ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง” หรือ “ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง” มีที่มาจากการใช้เงิน
และทองท�ำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อความคงทนมากกว่าดอกไม้สดส�ำหรับสักการะบูชา
ศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ดังปรากฏหลักฐานจาก
แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีตักกสิลา ที่พบว่ามีการฝังพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับ
ดอกไม้ เ งิ น ดอกไม้ ท องแล้ ว บรรจุ ไ ว้ ใ นอู บ หรื อ ผอบ สมั ย พระเจ้ า อโศกมหาราช
เมื่อมีการส่งพระโสณะและพระอุตตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ท�ำให้แนวคิดดังกล่าวเผยแพร่เข้ามาด้วย อีกนัยหนึ่งเกิดจากเส้นทางการค้า
ระหว่ า งอิ น เดี ย และเอเชี ย อาคเนย์ จนท� ำ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม
ด้านศาสนาและความเชื่อระหว่างกัน จะเห็นได้ว่าการใช้ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
สักการะบูชาศาสนสถานปรากฏให้เห็นในมหาสถูปขนาดใหญ่ทงั้ ทีเ่ มียนมา ลาว กัมพูชา
และไทย ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา หรือแม้แต่อนิ โดนีเซียและมาเลเซีย
ที่ในปัจจุบันเป็นรัฐอิสลามก็พบหลักฐานเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ว่ามีการสร้าง
ดอกไม้ เ งิ น ดอกไม้ ท องในยุ ค สมั ย ที่ ศ าสนาพุ ท ธและฮิ น ดู ยั ง รุ ่ ง เรื อ งอยู ่ ก่ อ นที่
ศาสนาอิสลามจะเผยแผ่เข้ามาในภายหลัง
นอกจากนี้ ดอกไม้เงินดอกไม้ทองยังถูกใช้เป็นสือ่ กลางในการแสดงความยินดี
ระหว่างรัฐที่มีสัมพันธไมตรีต่อกัน ดังตัวอย่างของรัฐมลายูหลายแห่งที่ส่งดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพระราชสมภพพระราชโอรสของพระมหา
กษัตริย์สยาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เกิดความเจริญงอกงามเหมือนกับต้นไม้ ทั้งยัง
เป็นสื่อกลางในการแสดงความขอบคุณหรือแสดงไมตรีระหว่างรัฐ เช่น พระเจ้า
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
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องเชียงสือแห่งอนัมหรือเวียดนามที่เคยมาพึ่งพระบรมเดชานุภาพจากรัชกาลที่ ๑ จน
กระทั่งสามารถสถาปนาราชวงศ์ใหม่ของตนเองได้และมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
เป็นการแสดงความขอบคุณ
อย่างไรก็ตาม การสื่อความหมายของดอกไม้เงินดอกไม้ทองในมโนทัศน์ของ
คนส่วนใหญ่ คือ เครื่องบรรณาการซึ่งแสดงการยอมรับในอ�ำนาจของรัฐที่เหนือกว่า
จากรัฐที่ยอมสวามิภักดิ์ โดยได้รับอิทธิพลเรื่องระบบบรรณาการ (Tributary) มาจาก
อินเดียและระบบมณฑล (Mandala) มาจากจีน ตามแนวคิดอาณาจักรกลาง (Middle
Kingdom) จากการเป็นแหล่งอารยธรรมที่ส�ำคัญของโลก ซึ่งส่งอิทธิพลอย่างมากต่อ
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศในเอเชียอาคเนย์ ส่งผลให้ดอกไม้เงินดอกไม้ทองกลาย
เป็นสัญลักษณ์ทางด้านการเมืองการปกครองและการยอมรับอ�ำนาจระหว่างรัฐทีเ่ หนือ
กว่าและด้อยกว่า จะเห็นได้ว่า เมืองที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองส่วนใหญ่เป็นเมือง
พระยาประเทศราชที่มีกษัตริย์หรือเจ้าปกครองนครอยู่แล้ว การที่กษัตริย์หรือเจ้าของ
นครเหล่านัน้ ส่งเครือ่ งบรรณาการมาให้ยอ่ มเท่ากับเป็นการยอมรับอ�ำนาจและต้องการ
ความคุ ้ ม ครองจากภั ย สงครามหรื อ ให้ เ สรี ด ้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า อย่ า งไรก็ ต าม
ในการส่งมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทองตามวาระที่ก�ำหนดให้ทั้งแบบปีละครั้งหรือ ๓ ปี
ครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาและความไว้วางใจ ได้มคี วามเสีย่ งหรืออุปสรรคปัญหาจากการ
ไม่ส่งมอบบรรณาการดังกล่าวตามก�ำหนด จึงต้องสร้างข้อต่อรองด้วยการมอบสินค้า
หรือสิ่งมีมูลค่าที่เมืองประเทศราชต้องการหรือขาดแคลน ได้แก่ ข้าวและเกลือ เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนและถ่วงดุลทางอ�ำนาจ
ทั้งยังพบว่าไทยได้น�ำดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปปรับใช้ในพิธีเลื่อนบรรดาศักดิ์
ของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ด้วยการถวายพุ่มดอกไม้เงินพุ่มดอกไม้ทอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์
แทนการยอมรับในพระราชอ�ำนาจและขอพึ่งพระบรมเดชานุภาพ ที่ส�ำคัญดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองถูกน�ำไปประยุกต์ใช้กับการแสดงนาฏศิลป์ภายในราชส�ำนักสมัยรัชกาลที่ ๔
และวรรณกรรมไทยบางเรื่องในยุครัตนโกสินทร์อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองนั้นมีความหมายและนัยยะส�ำคัญที่เป็นมากกว่าเครื่องบรรณาการทาง
การเมืองการปกครองแค่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความคิด
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เศรษฐกิจการค้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
สภาพสังคมในยุครัฐจารีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งนาฏศิลป์และวรรณกรรมอีกด้วย
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ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะ
พบว่า การที่ดอกไม้เงินดอกไม้ทองถูกประกอบสร้างและผลิตซ�้ำให้สื่อความหมายหรือ
เป็นสัญลักษณ์ของอ�ำนาจทางการเมืองการปกครอง ล้วนเกิดจากกระบวนการสร้าง
ภาพแทน (Representation) ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น ๒ แนวทาง คือ แนวทางสัญวิทยา
(semiology) และแนวทางศึกษาวาทกรรม (Discursive approach) ซึง่ ก่อให้เกิดผลผลิต
ความหมายของสิ่งที่คิด (concept) ในมโนทัศน์ผ่านภาษา เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ความคิดและภาษา ซึ่งท�ำให้สามารถอ้างอิงถึงโลกวัตถุจริง ผู้คน เหตุการณ์ หรือ
จินตนาการถึงโลกสมมุติ ผู้คน และเหตุการณ์สมมุติได้ ซึ่งกลไกเหล่านี้เกิดจาก
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมหลากหลายวิธี ทั้งจากรัฐ การอบรมปลูกฝังภายใน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และการสร้างชุดความรู้ภายในสังคม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กรณี ข องดอกไม้ เ งิ น ดอกไม้ ท อง ถื อ ได้ ว ่ า “นั ก
ประวัติศาสตร์” คือตัวแปรส�ำคัญในการสร้างชุดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ภายในชาติ
และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องยอมรับว่าในแบบเรียน
หรือการผลิตสื่อซ�้ำไปซ�้ำมาภายในสังคมไทยได้ฉายภาพความขัดแย้งและการจัดล�ำดับ
ชัน้ ของอ�ำนาจทีไ่ ทยมีเหนือกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน มากกว่าการถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับ
วัฒนธรรมร่วมหรือความเป็นรากเหง้าเดียวกันในยุครัฐจารีตก่อนเข้าสูค่ วามเป็นรัฐสมัย
ใหม่ ส่งผลให้การสือ่ ความหมายของดอกไม้เงินดอกไม้ทองในทรรศนะของคนส่วนใหญ่
ให้นำ�้ หนักกับการเป็นเครือ่ งบรรณาการมากกว่าการตีความว่าเป็นสือ่ กลางของมิตรภาพ
ระหว่างรัฐ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุหงา ดาน เประ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในฐานะวัตถุพิพิธภัณฑ์ซึ่งเคยเป็นเครื่องแสดง
สัมพันธไมตรีระหว่างรัฐมลายูกับสยามในอดีต
ขณะที่ดอกไม้เงินดอกไม้ทองซึ่งเก็บรักษาไว้ภายในพระมหาเจดีย์บตะตอง
(Botataung Pagoda) ซึ่งอยู่ในสมัยของราชวงศ์ตองอูของประเทศเมียนมาสื่อ
ความหมายถึงการเป็นดินแดนทางพระพุทธศาสนาและศรัทธาของศาสนิกชน เป็นต้น
จึงกล่าวได้วา่ แก่นกลางของกระบวนการสร้างความหมายในวัฒนธรรมมีระบบการสร้าง
ภาพแทน ๒ ระบบเกี่ยวข้องอยู่ ระบบแรก ให้ความหมายกับโลกผ่านการสร้างชุดของ
ความสัมพันธ์หรือห่วงโซ่ของการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้คน วัตถุ
เหตุการณ์ ความคิดทางนามธรรมต่าง ๆ กับระบบความคิดหรือแผนทีค่ วามคิดของเรา
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และระบบที่ ๒ ขึ้นอยู่กับการสร้างชุดความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่ความคิดกับสัญญะ
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ความคิด และสัญญะ วางอยู่บนแก่นกลางของ
การผลิตความหมายในภาษา กระบวนการเชือ่ มโยงองค์ประกอบทัง้ ๓ ส่วนเข้าด้วยกัน
คือสิ่งที่เรียกว่า “ภาพแทน” (Stuart Hall, 1997, p. 17-19)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับดอกไม้เงินดอกไม้
ทองในข้ า งต้ น ถื อ เป็ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาการประกอบสร้ า งภาพแทนตามแนวทาง
สั ญ วิ ท ยา (semiology) ที่มุ่ง เน้นศึกษาสัญลักษณ์ทางวั ฒ นธรรม เพื่ อค้ นหาว่ า
สัญลักษณ์ท�ำหน้าที่สื่อความหมายในทางสังคมอย่างไร ซึ่งสามารถประมวลได้ออกมา
ทัง้ หมด ๔ ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วย การสือ่ ความหมายของดอกไม้เงินดอกไม้ทองใน
ทางศาสนา การเมืองการปกครอง (เชิงอ�ำนาจ) เศรษฐกิจการค้า และวัฒนธรรมที่
หมายรวมนาฏศิลป์กบั วรรณกรรมเข้าไว้ดว้ ย โดยกระบวนการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองกลายเป็นภาพแทนด้านการเมืองการปกครองเสียเป็นส่วนใหญ่ลว้ นเกิดจาก
๓ ปัจจัยหลัก กล่าวคือ เจตจ�ำนงหรือความตั้งใจ (intentional approach) แนวทาง
การศึกษาภาพแทนทีเ่ ชือ่ ว่าภาพแทน คือ เจตจ�ำนง (intentional approach) อันเกิดจาก
ผู้ก�ำหนดความหมายอย่างรัฐหรือนักประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดข้อมูลผ่านแบบเรียน
ผ่านช่องทางการสื่อสาร และกระบวนการผลิตซ�้ำบนพื้นฐานของแนวคิดชาตินิยม จึง
มี ค วามหมายตามที่ ผู ้ ตั้ ง ใจที่ จ ะให้ มี ค วามหมาย ต่ อ มาคื อ การประกอบสร้ า ง
(constructionist approach) เป็นกระบวนการสร้างความหมายโดยใช้ระบบภาพแทน ซึง่
ได้แก่ ความเข้าใจ (concept) และสัญญะ (sign) สุดท้ายคือ ภาพสะท้อน (reflective
approach) เป็นขั้นปลายทางที่ท�ำให้เห็นความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในวัตถุ ผู้คน ความคิด
หรือเหตุการณ์ในโลกแห่งความจริง (Stuart Hall, 1997, p. 24-26)
สอดรับกับที่ โรล็อง บาร์ตส์ (Roland Barthes) นักทฤษฎีที่พัฒนาวิธีการ
ศึกษาสัญวิทยา ได้เสนอว่า ภาพแทนเป็นที่มาของกระบวนการสร้างความรู้ทางสังคม
จึงควรวิเคราะห์ระบบภาพแทนความจริงในฐานะตัวบท (text) เชื่อมโยงกับบริบททาง
สังคม (context) เพื่อท�ำความเข้าใจว่ากระบวนการสร้างภาพแทนความจริงเกิดขึ้น
เพื่ออะไร นอกจากนี้ ดอกไม้เงินดอกไม้ทองยังสามารถอธิบายได้ด้วยแนวทางศึกษา
วาทกรรม (Discursive approach) ที่ให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่าง “อ�ำนาจ” กับ “ความหมาย” เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสร้างภาพแทน
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ความจริงกับนัยยะทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีนี้เป็นเรื่องของการยอมรับอ�ำนาจ
ระหว่างรัฐที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าและอ�ำนาจน้อยกว่า โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความ
เหนือหรือด้อยกว่าของอ�ำนาจเป็นไปตามสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ทุนสัญลักษณ์” (symbolic capital)
โดยจ�ำแนกออกเป็นทุนทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม แต่ในบทความนี้
จะเลือกวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางการเมืองเป็นส�ำคัญ เนื่องจากทุนทาง
วัฒนธรรมส�ำหรับกรณีดอกไม้เงินดอกไม้ทองนั้นไม่ปรากฏว่าเจ้าประเทศราชได้บีบ
บังคับให้ตอ้ งประดิษฐ์หรือสร้างตามแบบแผนทางวัฒนธรรมทีก่ ำ� หนด แต่ให้อสิ ระตาม
ฝีมือช่างของแต่ละท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ
ทัง้ นี้ ทุนทางเศรษฐกิจเกิดจากจากการสัมผัสรูแ้ ละยอมรับว่ามีอยู่ เช่น ศักดิศ์ รี
สถานภาพ อ�ำนาจ ได้มาจากการทีป่ จั เจกบุคคลหรือในกรณีดอกไม้เงินดอกไม้ทองนีเ้ ป็น
ระดับรัฐซึ่งมีทุนเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน และหากมีทุนเศรษฐกิจมากพอ บุคคลในสังคม
หรือรัฐใกล้เคียงก็จะรับรู้และยอมรับสถานะที่มั่งคั่ง เมื่อรัฐมีทุนสัญลักษณ์จากทุน
เศรษฐกิจแล้วย่อมสามารถเปลีย่ นรูปเพือ่ ให้กลายทุนเศรษฐกิจได้เช่นกัน แต่การเปลีย่ น
รูปอีกครั้งเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันจากทุกกลุ่มในสังคม เพื่อให้ทุนสัญลักษณ์ที่
ถูกสร้างขึ้นมายังคงอยู่และได้รับการยอมรับเช่นเดิม เพราะสิ่งส�ำคัญส�ำหรับทุน
สัญลักษณ์ คือ แรงขับในการให้ได้มาและการต่อสู้เพื่อรักษาทุนสัญลักษณ์นั้น ซึ่ง
กระบวนการในการให้ได้มาและการรักษาไว้มาจากแนวกิรยิ า (disposition) ทีแ่ สดงออก
มาจากฮาบิตุสหรือแนวจริต อันเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ได้แก่ รัฐ
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เป็นต้น
ต่อมาคือ ทุนทางการเมือง (Bourdieu, 1998, p. 192) เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของทุนสัญลักษณ์ เนื่องจากสัญลักษณ์หนึ่งของทุนทางการเมือง คือ ชื่อเสียงที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ การรับรู้ และเห็นในคุณค่า หรือการแสดงออกซึ่งการมี
ชื่อเสียง ที่ผู้คนให้การยอมรับเคารพในตัวบุคคล หรือวัตถุที่แสดงออกถึงการมีหรือ
การถือครองอ�ำนาจ ที่ผู้คนในสังคมรับรู้ว่าปัจเจกบุคคลนั้นถือครองอ�ำนาจหรือวัตถุ
แห่งอ�ำนาจนั้นอยู่ การมีทุนทางการเมืองท�ำให้มีอ�ำนาจเชิงสัญลักษณ์ คืออ�ำนาจที่ผู้คน
ยินยอมที่จะยอมรับผู้ใช้อ�ำนาจเชิงสัญลักษณ์นั้นจากชื่อเสียง (credit) จากการสร้าง
ความไว้วางใจ (entrust) และด้วยการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust)
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ: จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทน
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อ�ำนาจเชิงสัญลักษณ์จงึ เป็นอ�ำนาจทีด่ ำ� รงอยูไ่ ด้ดว้ ยการยอมรับในอ�ำนาจเชิง
สัญลักษณ์นนั้ และเชื่อว่าทุนสัญลักษณ์มีอยู่จริง นักการเมืองจึงได้อ�ำนาจทางการเมือง
จากความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้คนให้กับเขา เมื่อน�ำมาเทียบเคียงกับกรณีการศึกษาทุนทาง
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นดอกไม้ เ งิ น ดอกไม้ ท องจะพบว่ า อ� ำ นาจเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นฐานะเป็ น
เครื่องบรรณาการเกิดจากชื่อเสียง (credit) ของรัฐที่มีอ�ำนาจมากกว่าจากผลงาน
ด้ า นสงครามที่ ไ ด้ รั บ ชั ย ชนะในการสู ้ ร บหรื อ มี ก องก� ำ ลั ง เหนื อ กว่ า จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความไว้วางใจ (entrust) ในบรรดาประเทศราชว่ารัฐที่ตนยอมสวามิภักดิ์จะสามารถ
เป็นหลักประกันเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองและเสรีภาพเชิงเศรษฐกิจการค้า
ให้แก่รฐั ของตนได้ ดังนัน้ จึงต้องสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ (trust) ด้วยการส่งดอกไม้เงิน
ดอกไม้ทองไปเป็นเครื่องบรรณการเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงให้เห็นว่ายังจงรักภักดีและ
ต้องการความคุ้มครองอยู่ ทั้งนี้ ดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า
การตีความโบราณวัตถุโดยใช้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะเป็น
เหรียญสองด้านทีส่ ามารถสะท้อนได้ทงั้ ภาพความขัดแย้งในเชิงลบและสัมพันธภาพทีด่ ี
ระหว่างรัฐในเชิงบวก ผู้ให้ข้อมูลจึงควรค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในภายหลังจาก
การถ่ายทอดข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ขณะที่ผู้รับสารก็ต้องมีวิจารญาณและเลือกรับ
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
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