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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ ๔ ประการ คือประการแรก เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงในประเพณีแต่งงานของไทย ประการที่สองเพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบประเพณีแต่งงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแล้ ว ประการที่สามเพื่อเปรี ยบเทียบแนวคิดและรูปแบบของประเพณีแต่งงานที่จดั โดยบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล
กับที่จดั โดยผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ให้ บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรและประการสุดท้ ายเพื่อศึกษาและ
เปรี ยบเทียบมูลค่าการจัดงานประเพณีแต่งงานที่จดั โดยบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลกับผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ให้ บริการจัด
งานแต่งงานแบบครบวงจร
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั กําหนดศึกษาประเพณีแต่งงานที่จดั โดยบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลกับผู้ประกอบการทางธุรกิจที่
ให้ บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรในช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั คัดเลือกมาจากเว็บไซต์
http://www.thaiweddingmall.com และ http://www.weddingsquare.com ผู้วิจยั เลือกศึกษาประเพณี
แต่งงานทังที
้ ่จดั โดยบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลกับผู้ประกอบการทางธุรกิจอย่างละ ๑๐ คู่ โดยติดต่อเจ้ าภาพหรื อคูส่ มรสเพื่อขอ
สัมภาษณ์ บันทึกภาพตลอดจนสังเกตการณ์ในวันงาน ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
๑. แนวคิด ปั จจุบนั คูส่ มรสโดยส่วนใหญ่มีแนวคิดในการจัดพิธีแต่งงานเพื่อต้ องการความเป็ นสิริมงคลในชีวิตคู่ โดยคู่
สมรสที่จดั พิธีแต่งงานเองจะเน้ นที่ความเรี ยบง่ายและความประหยัดมีการลดขันตอนบางอย่
้
างที่เคยกระทําในอดีตและไม่
ใช้ บริการของธุรกิจรับจัดงานแต่งงานเพราะเห็นว่าการจัดพิธีแต่งงานเองจะประหยัดค่าใช้ จ่าย
ส่วนคูส่ มรสที่จดั พิธีแต่งงานโดยใช้ บริการจากผู้ประกอบการทางธุรกิจนอกจากจะต้ องการความเป็ นสิริมงคลใน
ชีวิตคูแ่ ล้ วยังต้ องการจัดพิธีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดเตรี ยมงาน
และต้ องการลดความวิตกกังวลในขันตอนพิ
้
ธีกรรมต่างๆจึงเลือกใช้ บริการจากธุรกิจรับจัดงานแต่งงานแทนการจัดเตรี ยม
งานเอง

------------------------------------

*รายงานการวิจยั เรือ่ ง ประเพณีแต่งงาน: ความเปลีย่ นแปลงบนเส้นทางธุรกิจ ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๐
**สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บทความนี้นําเสนอในงานวิชาการฉลองครบรอบ๗๕ ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมือ่ วันที๒่ ๕-๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๓
บทความนี้นําเสนอในวารสารไทยคดีศกึ ษา ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553)
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๒. รู ปแบบ ปั จจุบนั คูส่ มรสยังนิยมจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย แต่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงบางประการ โดยคูส่ มรสที่
จัดพิธีแต่งงานเองจะลดขันตอนที
้
่เคยมีความสําคัญและเคยกระทําในอดีต มีการเลือกใช้ บริ การบางอย่างจาก
ผู้ประกอบการทางธุรกิจเพราะไม่มีเวลาในการจัดเตรี ยมเองทังหมด
้
นอกจากนี ้ยังนําวัฒนธรรมประเพณีของชาติอื่นหรื อ
ประเพณีท้องถิ่นมาผสมผสานในพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย และนิยมจัดงานนอกสถานที่ เช่น โรงแรม สมาคม หรื อ
สโมสรเพราะได้ รับความสะดวกต่อการจัดเตรี ยมงานและการเดินทางของผู้มาร่วมงาน
ส่วนคูส่ มรสที่จดั พิธีแต่งงานโดยใช้ บริการจากผู้ประกอบการทางธุรกิจจะมีขนตอนและพิ
ั้
ธีแต่งงานอย่างถูกต้ อง
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบโบราณ ทังนี
้ ้คูส่ มรสนิยมที่จะจัดพิธีแต่งงานในสถานที่ของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
๓. มูลค่ าในการจัดงาน มูลค่าการใช้ จ่ายในประเพณีแต่งงานมี ๓ ประเภทคือ ค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในงานพิธีกรรม ค่าใช้ จ่ายที่
ใช้ ในงานเลี ้ยงฉลอง และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึง่ มูลค่าในการจัดงานประเพณีแต่งงานจะมีคา่ ใช้ จ่ายในงานเลี ้ยงฉลอง
มากกว่าค่าใช้ จ่ายในงานพิธีกรรม
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Abstract
This research was conducted with the aims to study causes and effects of the
changes in Thai wedding ceremonies, to study concepts and forms of the ceremonies held
by individual or group hosts and one-stop wedding planning businesses, and to do
comparison studies between the costs charged by those hosts and the wedding planning
businesses.
This research was limited to study the wedding ceremonies of 10 couples held by
individual or group hosts and 10 ceremonies by one-stop wedding planning businesses
during the year 2007 in Bangkok area. The subjects of the study were selected from
http:// www.thaiweddingmall.com and http://www.weddingsquare.com. The researcher
was permitted to interview the relevant persons and also to observe the ceremonies on the
wedding days.
The result can be concluded that
1. Concept: At present, most couples held the wedding with the belief to gain luck and
prosperity in their family lives. These weddings were simply and economically organized
with the shortened process compared to the complicated process in the old tradition.
Absolutely, they did not use the wedding planning services as they thought that holding
the events by themselves saved the expenses. For the couples using the wedding services
from the businesses besides gaining luck and prosperity, they needed convenience in the
wedding preparations and needed to ease their worries about the ceremonial process
consisting of many steps. The wedding planning businesses were their options.
2. Form: Nowadays, married couples still need Thai traditional wedding ceremonies but
they should be in the shortened process skipping some ceremonial steps due to limited
time of preparation by themselves. In addition, they are other nations’ wedding ceremonies

๔

and other Thai local ceremonies for the couples to choose from and to mix with Thai
traditional style. The venues for the wedding are, for example, hotels, associations, and
club, as they are easily reachable and convenient for the preparations. The couples using
the services from the businesses usually have full process of ceremony as in the old time.
In this case, the wedding planning business’s owned venue is popularly used.
3. Costs of wedding: There are three kinds of wedding costs: costs for ceremonial rites,
costs for reception party, and costs for miscellaneous items. It was found that the
reception party costs more than the ceremonial rites.
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บทนํา
วิถชี วี ติ ของคนไทยตัง้ แต่เกิดจนตายเกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยมากมายและครัง้ หนึ่งในชีวติ
จะต้องเกีย่ วข้องกับประเพณีแต่งงานในฐานะเป็ นเจ้าภาพ เป็ นคูส่ มรส หรือเป็ นแขกร่วมงานมงคลสมรส สําหรับคูส่ มรส
หลายๆคูม่ กั คาดหวังว่าการแต่งงานทีเ่ ป็ นครัง้ หนึ่งในชีวติ จะต้องจัดให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะกระทําได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่
สุภาพสตรีใฝฝ่ นั จะได้เป็ นเจ้าสาวในพิธแี ต่งงานทีส่ วยหรูเป็ นทีป่ ระทับใจของแขกทีม่ าร่วมงาน ประเพณีแต่งงานของ
ไทยจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความสวยงามและได้รบั การสืบทอดปฏิบตั ติ ่อ ๆ กันมาหลายชัวอายุ
่ คน
การแต่งงานของไทยแต่เดิมมีช่อื เรียกกันอยูส่ องชื่อคือ วิวาหมงคลกับอาวาหมงคล วิวาหมงคล หมายถึง พิธี
แต่งงานทีเ่ จ้าสาวไปอยูบ่ า้ นเจ้าบ่าว ส่วนอาวาหมงคล หมายถึง เจ้าบ่าวไปอยูบ่ า้ นเจ้าสาว แต่ปจั จุบนั เปลีย่ นมาใช้คาํ
ว่า มงคลสมรส แทน เข้าใจว่าน่าจะมาจากคําว่า เสกสมรส ซึง่ เป็ นคําทีใ่ ช้สาํ หรับแต่งงานของเจ้านาย แต่ตดั คําว่า เสก
ออก เรียกเป็ น งานมงคลสมรส คําว่า วิวาหมงคลและอาวาหมงคล จึงเลิกใช้ไป (เสฐียรโกเศศ, ๒๕๓๙: ๔)
คําว่า แต่งงาน เป็ นคําสามัญทีใ่ ช้พดู กันทัวไป
่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๘(๒๕๔๘:
๔๗๙) ให้ความหมายว่า “ทําพิธใี ห้ชายหญิงอยูก่ นิ กันเป็ นผัวเมียตามประเพณี” ในแต่ละท้องถิน่ มีช่อื เรียกแตกต่างกัน
ออกไป กล่าวคือ ภาคเหนือเรียกว่า กินแขก ภาคอีสานเรียกว่า กินดอง ภาคใต้เรียกว่า กินงาน หรือกินเนี้ยว และภาค
กลางบางท้องถิน่ เรียกว่า กินสามถ้วย การจัดงานจะมีการเชือ้ เชิญญาติมติ รมากินเลีย้ งและเป็ นพยานว่า คนทัง้ สองได้
เป็ นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามประเพณี (เสฐียรโกเศศ, ๒๕๓๙:๑)
ประเพณีแต่งงานของไทยเริม่ ต้นด้วยการทาบทาม การสูข่ อ การหมัน้ และการแต่งงาน ก่อนจัดพิธแี ต่งงาน
ญาติผใู้ หญ่ทงั ้ สองฝา่ ยมักจะหาฤกษ์งามยามทีด่ กี าํ หนดวันเดือนปีทจ่ี ะจัดพิธแี ต่งงานเพือ่ ให้เป็ นสิรมิ งคลแก่ค่สู มรสทีจ่ ะ
ได้อยูด่ ว้ ยกันอย่างเจริญรุง่ เรืองต่อไป แต่เดิมนิยมจัดเดือนคู่ ยกเว้นเดือน ๘ ทีเ่ ป็ นเดือนของการเข้าพรรษา จะไม่นิยม
แต่งแต่จะนิยมแต่งในเดือน ๙ เพราะถือเคล็ดว่า เก้า มีความหมายว่า ก้าวหน้า
การจัดพิธแี ต่งงานของคนไทยแต่เดิมใช้เวลาจัดเตรียมงานนานหลายเดือน ตามแต่วา่ เจ้าภาพต้องการให้งาน
ใหญ่โตหรูหรามากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่มกั จะกําหนดจัดงาน ๓ วัน เริม่ ตัง้ แต่วนั แรกของงานทีเ่ รียกว่าวันสุกดิบ บางที
ก็จดั งานทัง้ บ้านของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว โดยมีญาติมติ รแต่ละฝา่ ยมาช่วยงาน ทําอาหารเลีย้ งแขกทีม่ าร่วมในงาน วันที่
สองเป็ นวันทีม่ กี ารแห่ขนั หมากหรือส่งตัวเจ้าบ่าวไปยังบ้านเจ้าสาวจัดทําพิธตี ามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิน่
เมือ่
ขันหมากเจ้าบ่าวไปถึงก็จะให้ฝา่ ยเจ้าสาวเตรียมเด็กผูห้ ญิงไว้ถอื พานหมากพูลเพือ่ เชิญขันหมาก ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยนัน้ การต้อนรับแขกทีม่ าเยือนจะต้องใช้หมากพูลต้อนรับอันแสดงถึงความมีไมตรีจติ ต่อกัน จากนัน้ จะต้อง
จัดเตรียมหาคนมาล้างเท้าเจ้าบ่าวเพราะสมัยก่อนไม่มรี องเท้าใส่การเดินทางก็ไม่สะดวกสบายเท่าทุกวันนี้ และเมือ่ ถึง
เวลาหลังนํ
่ ้าสังข์จะมีของชําร่วยมอบให้แขกผูม้ เี กียรติซง่ึ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นพวงมาลัย พอเสร็จพิธกี เ็ ลีย้ งฉลองอย่าง
ใหญ่โต เมือ่ ถึงเวลาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสูเ่ รือนหอตามฤกษ์จะมีผใู้ หญ่มาปูทน่ี อนโรยข้าวตอกดอกไม้กล่าวคําอวย
พรให้แก่คบู่ า่ วสาวแล้วยังมีฟกั หินบดยา และแมวคราวอยูใ่ นเรือนหอ ตามความเชื่อของคนไทยแต่โบราณทีเ่ ห็นว่า
สิง่ ของดังกล่าวเป็ นสัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นมงคลพร้อมทัง้ มีคาํ อวยพรให้แก่คบู่ า่ วสาวว่า ให้เย็นเหมือนฟัก ให้หนักเหมือน
แฟง ให้อยู่เรือนเหมือนก้อนเส้า ให้เฝ้ าเรือนเหมือนแมวคราว (เสฐียรโกเศศ,๒๕๓๙: ๑๕๑) พอเช้าวันรุง่ ขึน้ ถ้า
ทําบุญเช้าก็ให้คบู่ า่ วสาวทําบุญตักบาตร ตอนเย็นก็มกี ารเลีย้ งฉลองกันอีกและคืนสิง่ ของเครือ่ งใช้ทข่ี อยืมมาจัดงานซึง่
ส่วนใหญ่มกั จะยืมมาจากวัดในละแวกบ้าน
จะเห็นได้วา่ การแต่งงานแต่เดิมนัน้ จะต้องใช้เวลาจัดเตรียมงานหลายวันและมีความยุง่ ยากเป็ นอย่างมากจาก
การหยิบยืมสิง่ ของเครือ่ งใช้ อีกทัง้ ต้องหากําลังคนเพือ่ มาช่วยในการตระเตรียมงานทัง้ ในเรือ่ งสถานที่ การจัดอาหาร
อื่น ๆ อีกมากมาย
สังคมไทยเกิดการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาและมีผลทําให้หลายๆประเพณีเปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับประเพณีแต่งงานทีพ่ บว่าพิธกี รรมเปลีย่ นไปจากทีเ่ คยซัดนํ้าให้แก่คบู่ า่ วสาวมาเป็ นการรดนํ้าสังข์หรือหลัง่
นํ้าพระพุทธมนต์ เจิมแป้งกระแจะทีห่ น้าผากให้แก่คบู่ า่ วสาว จนกระทังการจั
่
ดเลีย้ งสังสรรค์ตามแบบอย่างตะวันตก
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เพราะแนวปฏิบตั อิ ย่างเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถกี ารดําเนินชีวติ จึงมีการปรับเปลีย่ นแนวปฏิบตั ใิ นประเพณี
แต่งงานเพือ่ ให้สอดคล้องกับวิถกี ารดําเนินชีวติ ของคนในสังคม
ประเพณีแต่งงานของไทยจากทีเ่ คยจัดพิธหี ลายวันก็ลดลงเหลือเพียงวันเดียวเพือ่ ลดความสิน้ เปลืองและ
การหาคนมาช่วยงาน เพราะสภาพความเป็ นอยูท่ เ่ี ป็ นครอบครัวเดีย่ ว ส่วนใหญ่ขาดการปฏิสมั พันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น
การดําเนินชีวติ ทีข่ น้ึ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจและรายได้เป็ นหลัก จึงทําให้ขนั ้ ตอนทุกอย่างในประเพณีแต่งงานของไทย
ถูกรวบรัดตัดทอน แต่ถงึ กระนัน้ เจ้าภาพและคูส่ มรสก็ยงั คงต้องจัดเตรียมงานในช่วงก่อนวันงาน และหลังวันงานต้อง
จัดเตรียมทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครือ่ งดื่ม ซึง่ ส่วนใหญ่จะจัดงานทีบ่ า้ นของเจ้าสาว พ่อแม่
หรือญาติของเจ้าสาวจะต้องหาคนมาช่วยเก็บกวาดทําความสะอาดเพือ่ ต้อนรับแขกทีจ่ ะมาร่วมงาน
นอกจากนัน้ ยัง
จะต้องจัดหา ซือ้ จ้างร้านต่าง ๆ เช่น นําดอกไม้มาตกแต่งสถานทีใ่ ห้สวยงาม พิมพ์การ์ดแต่งงาน ทําของชําร่วย
แต่งหน้าทําผมเจ้าบ่าวเจ้าสาว ตัดเย็บชุดวิวาห์ รวมถึงการนิมนต์พระสงฆ์ นอกจากนี้ยงั ต้องหยิบยืมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ท่ี
จําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ในวันงาน เช่น โต๊ะเก้าอี้ ถ้วยชาม แก้วนํ้า และอื่น ๆ ต้องหาแม่ครัวมาช่วยหุงหาอาหารเพือ่ เลีย้ ง
แขกทีม่ าร่วมงาน คูส่ มรสบางคูอ่ าจจะสาละวนวุน่ วายกับการจัดเตรียมงานด้วยตัวเอง การจัดเตรียมทุกอย่างนี้ตอ้ งใช้
เวลาเป็ นแรมเดือนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย พอถึงวันงานก็ยงั มีขอ้ บกพร่องทีท่ าํ ให้คนทีจ่ ดั งานเหน็ดเหนื่อย เมือ่ เสร็จ
งานแล้วต้องเก็บทุกสิง่ ทุกอย่างให้เข้าทีด่ งเดิ
ั ่ ม อาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์กว่าทุกอย่างจะเข้าทีเ่ ข้าทาง
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นอกจากวิถชี วี ติ และสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปไม่เอือ้ อํานวยต่อการจัดงานทีซ่ บั ซ้อน
และสิน้ เปลืองในด้านต่างๆแล้ว ยังมีการเปลีย่ นแปลงในด้านแนวคิดของการจัดพิธแี ต่งงานทีก่ ระทําตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลและจะช่วยสร้างความมันคงทางด้
่
านจิตใจให้แก่คบู่ า่ วสาวก็เปลีย่ นไปเป็ นเครือ่ งมือให้คน
ในสังคมได้มาพบปะสังสรรค์กนั โดยเน้นทีค่ วามสนุ กสนานเป็ นประการสําคัญ ดังทีไ่ ด้มผี กู้ ล่าวถึงลักษณะของการจัด
งานแต่งงานนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๙ ว่าการจัดงานแต่งงานของไทยในยุคนี้จะมีการกินเลีย้ งแบบโต๊ะจีน เจ้าสาว
มักจะถูกแกล้ง เช่น ให้ปีนขึน้ ไปบนบ่าเจ้าบ่าวหรือขึน้ บนโต๊ะไปเก็บดอกไม้ คาบดอกไม้ หรือธนบัตร เป็ นต้น เป็ นการ
สร้างความสนุ กสนานให้แก่แขกทีม่ าร่วมงานเป็ นอันมาก ในยุคนัน้ ร้านอาหารทีจ่ ดั งานแต่งงานทีม่ ชี ่อื เสียงได้แก่
ห้อยเทียนหลา สโมสรสีลม เป็ นต้น ส่วนงานแต่งงานทีเ่ ริม่ มาจัดกันตามโรงแรมอย่างทีเ่ ห็นในปจั จุบนั เริม่ หลังปี ๒๕๐๐
แล้ว (ป๊อก เชลชี,๒๕๔๙:๑๔๑-๑๔๒)
หลังปีพ.ศ. ๒๕๐๐ ประเพณีการแต่งงานของไทยก็มลี กั ษณะการจัดงานทีเ่ ปลีย่ นไปตามรูปแบบการใช้ชวี ติ ของ
คนรุน่ ใหม่ เริม่ ตัง้ แต่ลกั ษณะของงานทีจ่ ะเน้นความเป็ นส่วนตัวหรืองานจะแสดงถึงความเป็ นตัวเองของคูบ่ ่าวสาวมาก
ขึน้ มีการเชิญแขกทีม่ าร่วมงานด้วยการ์ด การ์ดแต่งงานนี้กจ็ ะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามบุคลิกหรือความนิยม
ของคูบ่ า่ วสาว
การ์ดแต่งงานเป็ นเสมือนตัวแทนกล่าวเชือ้ เชิญบุคคลสําคัญ เปรียบเสมือนพยานแห่งรักซึง่ เป็ นสาส์นบอกเล่า
ให้ทุกคนทราบรายละเอียดของพิธแี ต่งงานครัง้ นัน้
การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงเป็ นสิง่ แรกทีค่ สู่ มรสจะสร้างความ
ประทับใจให้กบั ผูร้ ว่ มงานได้เห็นถึงความประณีต ความพิถพี ถิ นั ตลอดจนความเอาใจใส่ในงานแต่งงานทีจ่ ะจัดขึน้ ของ
ทัง้ สองฝา่ ย เช่น ความหรูหรา ความเรียบง่าย หรือความสดใส สนุกสนานเป็ นกันเอง การ์ดแต่งงานจึงมีความสําคัญ
ตัง้ แต่นนั ้ มา (Wedding card,๒๕๕๐:๖๔)
ในช่วงปี ๒๕๔๐-๒๕๕๐ ลักษณะการจัดงานแต่งงานของไทยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ด้วยปจั จุบนั
สังคมไทยเป็ นสังคมยุคของการสือ่ สารไร้พรมแดน สามารถติดต่อสือ่ สาร เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนัน้
คนไทยจึงสามารถเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมประเพณีของสังคมอื่นและนํามาประยุกต์ให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย
ประเพณีแต่งงานทุกวันนี้นอกเหนือจากการประกอบพิธกี รรมแบบไทยแล้วยังนิยมนําเอาวัฒนธรรมของชาติ
อื่นโดยเฉพาะตะวันตกผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย เช่น การตัดเค้ก การโยนช่อดอกไม้ การนําเรือ่ งราวความรักของคู่
บ่าวสาวนําเสนอแขกผูม้ เี กียรติ รวมทัง้ การแต่งกายของคู่สมรสทีเ่ ลิศหรู อลังการมาก ไม่จาํ เป็ นทีค่ บู่ า่ วสาวจะต้องอยูใ่ น
ชุดไทยประจําชาติอกี ต่อไป นอกจากนี้กย็ งั นิยมจัดเลีย้ งแบบตะวันตกให้ดหู รูหรา ทันสมัย
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ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวในประเพณีแต่งงานเริม่ มีมาตัง้ แต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยมีธุรกิจ (wedding)
เกีย่ วกับรับจัดงานแต่งงานเกิดขึน้ และได้รบั ความนิยมจากผูท้ จ่ี ะแต่งงานเป็ นอย่างมาก จากการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับ
ธุรกิจนี้พบว่าธุรกิจ wedding เป็ นการนํารูปแบบธุรกิจของยุโรปทีม่ กี ารถ่ายภาพในสตูดโิ อมาผสมผสานกับธุรกิจของ
ไต้หวันทีร่ บั จัดงานแต่งงานให้แก่คบู่ า่ วสาวและอํานวยความสะดวกให้แก่คบู่ า่ วสาวอย่างครบถ้วนตัง้ แต่เสือ้ ผ้า
การ
แต่งหน้า ทําผม ถ่ายภาพ จัดพิมพ์การ์ดแต่งงาน ของชําร่วย และดําเนินการจัดขัน้ ตอนพิธกี รรมต่าง ๆ ในพิธแี ต่งงาน
หากคูส่ มรสมีความประสงค์ให้งานแต่งงานมีรปู แบบทีแ่ ปลกใหม่ น่าสนใจ ธุรกิจรับจัดงานแต่งงานนี้จะวางแผนและ
กําหนดรูปแบบของงานตามทีค่ ่สู มรสต้องการทีเ่ รียกว่า wedding Planner หรือในบางครัง้ คูส่ มรสอาจเข้ามามีสว่ น
กําหนดรูปแบบหรือรายละเอียดได้เช่นกัน
ปจั จุบนั ธุรกิจ wedding นี้ได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในประเพณีการแต่งงานของไทยโดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าทีเ่ ป็ นคนรุน่ ใหม่ จากการสํารวจผูท้ จ่ี ะแต่งงานพบว่า ๘ ใน ๑๐ คูม่ กั จะเลือกใช้บริการของธุรกิจนี้ (อรรถพล อิทธิ
รัตนะโกมล, สัมภาษณ์) สาเหตุสาํ คัญนอกเหนือจากความสะดวกสบายทีเ่ จ้าภาพและคู่สมรสไม่ตอ้ งจัดเตรียมงานใดๆ
แล้วยังลดภาระขัน้ ตอนต่างๆให้แก่ คูส่ มรสได้เป็ นอย่างดี ด้วยธุรกิจรับจัดงานแต่งงานบางแห่งให้บริการแบบ one stop
่ ที ุกอย่างไว้บริการอย่างครบครัน
service ทีม
จากการสํารวจข้อมูลเกีย่ วกับการจัดพิธแี ต่งงานพบว่า
ปจั จัยทีท่ าํ ให้คนไทยปจั จุบนั นิยมใช้บริการจัดงาน
แต่งงานจากธุรกิจนี้เพราะผูค้ นต้องอยูใ่ นสภาวะทีเ่ ร่งรีบ ไม่มเี วลาเตรียมงานมากนัก
อีกทัง้ ไม่มญ
ี าติพน่ี ้องมาช่วย
เตรียมงานในทุก ๆ ด้านเหมือนสมัยก่อน นอกจากนี้คสู่ มรสหลายคูข่ าดความรูค้ วามเข้าใจในประเพณีแต่งงานแบบไทย
แม้จะมีญาติผใู้ หญ่หรือพ่อแม่ให้คาํ แนะนําก็ตาม แต่ไม่อาจมันใจได้
่
วา่ จะถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วย
เหตุน้ีจงึ ทําให้ค่บู า่ วสาวรุน่ ใหม่นิยมใช้บริการจากธุรกิจนี้แทน โดยมีเหตุผลของการใช้บริการดังกล่าวนี้คอื เจ้าภาพ และ
คูบ่ า่ วสาวไม่ตอ้ งจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในวันงาน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ภาชนะอุปกรณ์ แก้วนํ้า
ฯลฯ เพราะจะมีเจ้าหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกและให้บริการตลอดงานอีกทัง้ สามารถเลือกชนิดของอาหารเครือ่ งดื่มได้
หลากหลายตามความเหมาะสมของแขกผูม้ าร่วมงานและทีส่ าํ คัญเจ้าภาพสามารถรับแขกได้อย่างทัวถึ
่ ง
(www.thaiweddingmall.com)
นอกจากเหตุผลดังกล่าวเจ้าภาพและคูส่ มรสยังมีความพอใจลักษณะการจัดงานเพราะมีความสวยงาม โดดเด่น
เป็ นทีป่ ระทับใจของแขกทีม่ าร่วมงาน ความประทับใจนี้เองทําให้ผทู้ ใ่ี ช้บริการได้มกี ารแนะนําบอกต่อ ๆ ให้แก่เพือ่ นฝูง
ญาติสนิท ปจั จัยเหล่านี้จงึ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการทางธุรกิจแต่งงานหรือทีเ่ รียกว่าธุรกิจ wedding เข้ามามีสว่ น
เกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมประเพณีไทยในปจั จุบนั และเป็ นส่วนหนึ่งทีต่ อบคําถามได้วา่ ทําไมคนไทยจึงนิยม
หันมาใช้บริการจัดงานแต่งงานจากผูป้ ระกอบทางธุรกิจ wedding มากขึน้ จนทําให้ธุรกิจนี้เติบโตเป็ นอย่างมากใน
สังคมไทย
จากการศึกษาเกีย่ วกับธุรกิจ wedding ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทยมี ๒ ลักษณะคือ ธุรกิจทีใ่ ห้บริการแบบครบ
วงจร และ ธุรกิจทีใ่ ห้บริการเฉพาะด้านพิธกี รรมตามประเพณีไทย
ธุรกิ จที่ให้บริ การแบบครบวงจร หมายถึง จัดพิธแี ต่งงานตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามประเพณีไทยและมีบริการ
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานแต่งงานให้แก่คสู่ มรสทัง้ หมดเริม่ ตัง้ แต่เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย แต่งหน้า ทําผม ถ่ายภาพ การ์ด
แต่งงาน ของชําร่วย จัดเลีย้ ง
ธุรกิ จที่ให้บริ การเฉพาะในด้านพิ ธีกรรม หมายถึง จะบริการจัดงานแต่งงานตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ใน
ประเพณีไทย โดยจะเน้นความเรียบง่าย และทีส่ าํ คัญคือประหยัด การให้บริการนี้จะไม่มบี ริการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับงาน
แต่งงานไว้บริการคูส่ มรสเหมือนกับธุรกิจทีใ่ ห้บริการแบบครบวงจร แต่เจ้าภาพและคูส่ มรสจะต้องจัดเตรียมหาเองซึง่
อาจจะยุง่ ยากกับรายละเอียดในการจัดเตรียมงานอีกเล็กน้อย แต่สงิ่ หนึ่งทีท่ าํ ให้มลี กู ค้ามาใช้บริการคือ ราคาทีไ่ ม่สงู
จนเกินไป
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นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการทางธุรกิจยังมีการให้บริการทัง้ ในสถานทีแ่ ละนอกสถานที่
การจัดงานในสถานที่
หมายถึง คูส่ มรสจัดงานแต่งงานทีเ่ รือนไทยหรืออาคารทีม่ อี ยูแ่ ล้วของผูป้ ระกอบการ ส่วนการจัดงานนอกสถานที่
หมายถึง เป็ นสถานทีท่ ค่ี ่สู มรสจัดหาเอง อาจจะเป็ นบ้านของเจ้าสาว หรือ เรือนหอ หรือในสถานทีต่ ่าง ๆ ทีค่ สู่ มรส
ประสงค์จะจัดงานแต่งงาน
ผูป้ ระกอบการจะตกแต่งสถานทีใ่ ห้อย่างสวยงามหรือถ้าคูส่ มรสต้องการจะลดค่าใช้จา่ ย
อาจจะตกแต่งเอง แต่โดยส่วนใหญ่คสู่ มรสมักให้ผปู้ ระกอบการทางธุรกิจตกแต่งสถานทีใ่ ห้เพราะจะได้รบั ความสะดวกใน
การขนย้ายและเคลื่อนย้ายสิง่ ของ หากมีสงิ่ ของใดทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในวันงานผูป้ ระกอบการจะจัดเตรียมหามาให้อย่างครบ
ครัน
เมือ่ ถึงวันงานผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะดําเนินการให้ทงั ้ หมดตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่งงานไทยแบบ
ดัง้ เดิม เริม่ ตัง้ แต่ขนั หมากเอก การจัดพานขันหมากจะเป็ นแบบชาววังผสมชาวบ้าน ต้นกล้วยต้นอ้อยจะตกแต่งให้
สวยงาม มีการหุม้ รากด้วยกระดาษเงินหรือหากต้องการแบบชาววังก็จะตัดแต่ยอดและจัดใส่พาน นอกจากนี้ขนั หมาก
เอกยังประกอบไปด้วยพานหมากพูล พานบายศรี และพานทีเ่ ตรียมใส่สนิ สอดทองหมัน้ มีถุงเงินถุงทองทีใ่ ส่ธญ
ั พืช
เตรียมไว้ให้เจ้าภาพโรยสินสอดทองหมัน้ ส่วนขันหมากโทก็จะมีขนมทีม่ ชี ่อื เป็ นมงคลอย่างขนมทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ทองเอก ขนมชัน้ ขนมถ้วยฟู และทีป่ จั จุบนั หาดูไม่คอ่ ยได้แล้วก็คอื ขนมกง ซึง่ ครัง้ หนึ่งใน
อดีตขนมกงเคยเป็ นขนมเสีย่ งทายของคูบ่ า่ วสาว
สําหรับขัน้ ตอนการจัดพิธี ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะยึดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดัง้ เดิมดังทีก่ ล่าว
มาแล้ว และระหว่างการดําเนินการขัน้ ตอนพิธกี รรมต่างๆ ก็จะมีการบรรยายถึงความเป็ นมาในรายละเอียดทีม่ อี ยูใ่ น
ประเพณีแต่งงานให้แขกทีม่ าร่วมงานได้รบั รูแ้ ละเข้าใจทําให้คบู่ า่ วสาวนอกจากจะได้กระทําพิธที เ่ี ป็ นมงคลอย่างถูกต้อง
แล้วก็ยงั ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในประเพณีแต่งงานของไทยอีกด้วย
เมือ่ เสร็จสิน้ พิธกี ารต่างๆแล้วจะมีการจัดเลีย้ ง
ฉลองด้วยอาหารทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การเลือกจัดเลีย้ งของคูส่ มรสว่าจะจัดแบบบุฟเฟต่ ์ ค็อกเทล หรือโต๊ะจีน และหากจัดงาน
ภายในสถานทีก่ ไ็ ม่ตอ้ งเป็ นกังวลเรือ่ งเก็บกวาดทําความสะอาดเพราะผูป้ ระกอบการจะช่วยเก็บสิง่ ของต่าง ๆ ให้อย่าง
เป็ นระเบียบเช่นเดิม
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจึงลดขัน้ ตอนความยุง่ ยากในการจัดเตรียมงาน และลดความกังวลให้แก่คสู่ มรส
ทีข่ าดความรูค้ วามเข้าใจในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของประเพณีแต่งงานได้ และด้วยกระแสวัฒนธรรมทางตะวันตกทีไ่ หลบ่าสู่
สังคมไทยอย่างต่อเนื่องทําให้สงั คมและวิถชี วี ติ ของคนไทยเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิด ค่านิยมและความ
เชื่อต่างๆทีม่ อี ยูก่ เ็ ลือนหายไปจากสังคมไทยแต่เมือ่ ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของคูส่ มรส
ทีต่ อ้ งการจัดงานแต่งงานตามแนวคิดของตนเองหรือต้องการให้มรี ปู แบบของงานเป็ นไปตามประเพณีไทย ธุรกิจรับจัด
งานแต่งงานจึงได้รบั ความสนใจและเป็ นทีน่ ิยมของคนไทยปจั จุบนั เป็ นอย่างมาก
ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการทางธุรกิจนี้เกิดขึน้ มากมาย นับว่าเป็ นผลดีเพราะทําให้ธุรกิจนี้เกิดการแข่งขันกันสูง
ราคาค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการจะมีราคาถูกลง และจากการศึกษาพบว่าบางรายจะมีคา่ ใช้จา่ ยทีห่ ลักแสนถึงหลักล้าน
แต่บางรายจะมีคา่ ใช้จา่ ยทีห่ ลักหมืน่ เท่านัน้ ทัง้ นี้แล้วแต่ความหรูหราของงานแต่งงานทีค่ สู่ มรสต้องการ บางคูอ่ าจจะ
เลือกจากแพ็จเกจ บางคูอ่ าจเลือกใช้บริการเพียงบางอย่าง ราคาจึงแตกต่างกันและเป็ นปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้คสู่ มรส
ตัดสินใจทีจ่ ะเลือกใช้หรือไม่ใช้บริการ นอกจากการแข่งขันทางด้านราคาแล้วธุรกิจรับจัดงานแต่งงานจําเป็ นจะต้องมีผทู้ ่ี
มีความรูท้ เ่ี ป็ นระดับมืออาชีพอีกด้วย ทําให้ธุรกิจนี้มคี ุณลักษณะและเอกลักษณ์ของตนเอง บางรายเน้นความเป็ นไทย
แต่บางรายจะเน้นการจัดงานทีม่ รี ปู แบบแปลกใหม่ มีการจัดงานทีเ่ น้นเอกลักษณ์ทบ่ี ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของคูบ่ า่ ว
สาว นับเป็ นปรากฏการณ์ประเพณีแต่งงานของไทยทีก่ ารจัดงานแต่งงานจะถูกกําหนดจากธุรกิจwedding และคูส่ มรส
ไม่วา่ รูปแบบของงานแต่งงานจะเน้นความเป็ นไทย หรือรูปแบบทีเ่ น้นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมประเพณีอ่นื ต่างก็
พบว่า ประเพณีแต่งงานของไทยกําลังนิยมจัดงานเลีย้ งในรูปแบบทางตะวันตกมากขึน้ ซึง่ ก็มหี ลากหลายรูปแบบไม่วา่
จะเป็ นค็อกเทลหรือบุฟเฟต่ ห์ รือ Sit Down Dinner ทีม่ กี ารจัดวางอาหารทีเ่ น้นความสวยงามหรือรสชาติของอาหาร
ต้องไปด้วยกันทัง้ หมด (ผูช้ ่วยสําหรับงานเลี้ยงของคุณ, ๒๕๕๐: ๑๒๕)
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อย่างไรก็ตามแม้วา่ การจัดพิธแี ต่งงานโดยใช้บริการธุรกิจ wedding จะมีคา่ ใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูงแต่กถ็ อื ว่า
คุม้ ค่าทีเ่ จ้าภาพและคูส่ มรสไม่ตอ้ งเหนื่อยกับการจัดเตรียมงานด้วยแต่ละฝา่ ยต่างมีภารกิจมากมาย และทีส่ าํ คัญธุรกิจ
จัดงานแต่งงานช่วยลดความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในหมูญ
่ าติสนิทมิตรสหายได้ เพราะเจ้าภาพงานแต่ละฝา่ ยอาจจะเห็นว่า
สิง่ ทีท่ าํ หรือวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองดีกว่าถูกต้องกว่าอีกฝา่ ยหนึ่ง รวมทัง้ สามารถตําหนิตชิ มการดําเนินการของ
ผูป้ ระกอบการได้ นับเป็ นข้อดีประการสําคัญของธุรกิจนี้
จากความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในประเพณีแต่งงานนี้เองจึงทําให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงประเพณี
แต่งงานทัง้ ทีจ่ ดั พิธแี ต่งงานเองและทีเ่ ลือกใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ
เพือ่ ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของ
ประเพณีแต่งงานในปจั จุบนั ด้วยเห็นว่าประเพณีแต่งงานของไทยอันเป็ นประเพณีทด่ี งี ามทีบ่ รรพบุรษุ ได้สงสมและสื
ั่
บ
ทอดต่อๆกันมาให้คนรุน่ หลังได้ยดึ ถือเป็ นแนวปฏิบตั นิ นั ้ กําลังมีความเปลีย่ นแปลงไปตามระบบทุนนิยมทีเ่ น้นแต่ความ
ทันสมัย ความสะดวกสบาย และมีความหรูหราในการจัดพิธกี รรมมากกว่าทีจ่ ะสร้างความมันใจและความเชื
่
่อมันในการ
่
ใช้ชวี ติ ร่วมกัน ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการอนุ รกั ษ์และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแต่งงานของไทย คนไทยรุน่ ใหม่ทุกคน
จึงควรหันมาให้ความสนใจในประเพณีไทยตลอดจนยึดเป็ นแนวปฏิบตั ติ ่อไป ทัง้ นี้เพือ่ ให้ประเพณีแต่งงานทีด่ งี ามของ
ไทยอยูค่ กู่ บั สังคมไทยดังทีบ่ รรพบุรษุ สร้างไว้ให้เป็ นมรดกแก่ลกู หลานคนไทยทุกคน

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
๑. เพือ่ ศึกษาสาเหตุและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงในประเพณีแต่งงานของไทย
๒. เพือ่ ศึกษาแนวคิดและรูปแบบประเพณีแต่งงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงแล้ว
๓. เพือ่ เปรียบเทียบแนวคิดและรูปแบบของประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลกับทีจ่ ดั โดย
ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีใ่ ห้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร
๔. เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบมูลค่าการจัดงานประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลกับ
ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีใ่ ห้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
๑. ศึกษาประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั ขึน้ โดยบุคคล หรือกลุม่ บุคคลและผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีใ่ ห้บริการจัดงาน
แต่งงานแบบครบวงจร ทีม่ กี ารจัดพิธใี นช่วงปี พทุ ธศักราช ๒๕๕๐
๒. ศึกษาประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในกรุงเทพมหานคร
๓. ศึกษาประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีใ่ ห้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรทีล่ ง
เว็บไซต์ http://www.thaiweddingmall.com และ http://www.weddingsquare.com โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ ประการแรกโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์วา่ “รับจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร” ประการทีส่ องจะต้อง
ประกอบการทางธุรกิจไม่น้อยกว่า ๕ ปีทงั ้ นี้เพื่อให้มคี วามมันคงและมี
่
รปู แบบการดําเนินงานทีช่ ดั เจนกว่าธุรกิจทีเ่ พิง่
เปิ ดดําเนินงานและประการสุดท้ายจะต้องให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั มีวธิ ดี าํ เนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
๑. สํารวจการจัดประเพณีแต่งงานโดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีจ่ ดั ในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. สํารวจผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีใ่ ห้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรทางเว็บไซต์
http://www.thaiweddingmall.com และ http://www.weddingsquare.com โดยต้องดําเนินการทางธุรกิจไม่
น้อยกว่า ๕ ปี และจะต้องให้บริการการจัดงานในช่วงปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ ในเขตกรุงเทพมหานคร

๑๐

๓. ศึกษาประเพณีแต่งงานทัง้ ๒ กลุม่ อย่างละ ๑๐ คู่ โดยจะเลือกศึกษาเฉพาะทีเ่ จ้าภาพหรือคู่สมรสยินดีทจ่ี ะ
ให้ขอ้ มูล
๔. ติดต่อเจ้าภาพงานเพือ่ ขอสัมภาษณ์ บันทึกภาพตลอดจนสังเกตการณ์ในวันงาน
๕. นําข้อมูลทีร่ วบรวมมาศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
๕.๑ ศึกษาสาเหตุและผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในประเพณีแต่งงานไทย
๕.๒ ศึกษาแนวคิดและรูปแบบประเพณีแต่งงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงแล้ว
๕.๓ เปรียบเทียบแนวคิดและรูปแบบของประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคล กับทีจ่ ดั
โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีใ่ ห้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร
๕.๔ เปรียบเทียบมูลค่าการจัดประเพณีแต่งงานโดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ
ทีใ่ ห้บริการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร

ผลการวิ จยั
จากการศึกษาประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าความ
เปลีย่ นแปลงในประเพณีแต่งงานมีสาเหตุ ดังนี้
๑. การดําเนินชีวติ ของคนในสังคม ส่วนใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจและรายได้เป็ นหลักทําให้ทุกคนต้องมี
ภารกิจในการประกอบอาชีพจึงทําให้ไม่มเี วลาจัดเตรียมงานและส่งผลให้ตอ้ งลดขัน้ ตอนพิธแี ละจํานวนวันจัดงาน
แต่งงานให้เหลือเพียงวันเดียว
๒. สภาพสังคมและครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นครอบครัวเดีย่ วทีข่ าดการปฏิสมั พันธ์กนั ทําให้ไม่มแี รงงานมาช่วย
จัดเตรียมงานและเก็บสถานทีห่ ลังเสร็จสิน้ งาน การใช้บริการของธุรกิจรับจัดงานแต่งงานจึงเป็ นทางเลือกใหม่ทค่ี นไทย
รุน่ ใหม่ให้ความสนใจเพราะมีความสะดวกสบาย
๓. การสือ่ สารไร้พรมแดนทีส่ ามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ทวโลก
ั่
ทําให้คนไทยสามารถเรียนรู้ และเกิดการ
แลกเปลีย่ น ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชาติอ่นื กับวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืน
๔. เจ้าภาพหรือคูส่ มรสขาดความรูค้ วามเข้าใจในประเพณีการแต่งงานแบบไทย เพราะสภาพสังคมและวิถี
ชีวติ ของคนไทยรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเกือบทุกด้าน ทําให้ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
๕. การจัดพิธแี ต่งงานจะเน้นทีค่ วามสะดวกของทัง้ สองฝา่ ยมากกว่าการดูฤกษ์ยามวันเวลาทีด่ เี หมาะแก่การ
มงคล ซึง่ ความสะดวกในทีน่ ้ี หมายถึง รายได้ ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน ทีส่ ามารถอนุ ญาตหรือลา
จากหน่วยงานทีท่ าํ งานได้ นอกจากนี้การจัดพิธแี ต่งงานในปจั จุบนั จะเน้นการเฉลิมฉลองมากกว่าขัน้ ตอนของพิธกี รรม
๖. มีธุรกิจรับจัดงานแต่งงานในสังคมไทย โดยธุรกิจนี้รบั ออกแบบ วางแผนจัดงานแต่งงานตลอดทัง้ ดําเนิน
ขัน้ ตอนพิธแี ต่งงานให้ทงั ้ หมด ซึง่ มีผลทําให้เจ้าภาพและคู่สมรสสามารถกําหนดรูปแบบของพิธแี ต่งงานได้ตามความ
พอใจ จึงทําให้พธิ แี ต่งงานของไทยมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นวัฒนธรรมไทยและผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น
และจากสาเหตุความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อพิธแี ต่งงานในประเพณีไทย ดังนี้
๑. รูปแบบของประเพณีแต่งงานมีความหลากหลายไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ นพิธกี รรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของชาติอ่นื อาทิ มีการตัดเค้ก
การโยนช่อดอกไม้ ฉายภาพ (presentation) ทีม่ าความรักของคูบ่ า่ วสาวก่อนจะตกลงใจแต่งงานกัน จัดเลีย้ งฉลอง
แบบตะวันตก หรือแบบโต๊ะจีน
๒. เจ้าภาพหรือคูส่ มรสไม่จาํ เป็ นต้องจัดเตรียมงาน แต่สามารถใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีร่ บั จัด
งานแต่งงานได้ ไม่วา่ จะเลือกใช้บริการบางส่วนและเลือกใช้บริการทัง้ หมดก็ตาม
๓. เจ้าภาพหรือคูส่ มรสสามารถกําหนดขัน้ ตอนพิธกี รรมของพิธแี ต่งงานได้ตามความเหมาะสมของเวลาและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของตนเพือ่ เป็ นการลดภาระค่าใช้จา่ ยและแรงงานทีจ่ ะมาช่วยจัดเตรียมงาน

๑๑

๔.ปจั จุบนั นิยมทีจ่ ะจัดพิธแี ต่งงานนอกสถานทีไ่ ม่วา่ จะเป็ นโรงแรม รีสอร์ทหรือสถานทีท่ ผ่ี ปู้ ระกอบการทาง
ธุรกิจมีไว้บริการมากกว่าทีจ่ ะจัดพิธที บ่ี า้ นพัก เพือ่ เป็ นการลดขัน้ ตอนการจัดเตรียมงานและจัดเก็บสถานทีห่ ลังพิธี
แต่งงาน
๕. คูส่ มรสบางคู่ทจ่ี ดั พิธแี ต่งงานตามประเพณีไทยจะลดขัน้ ตอนของพิธกี รรมเพื่อลดภาระค่าใช้จา่ ยและ
ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการจัดงาน โดยส่วนใหญ่จะเชิญเฉพาะแขกผูใ้ หญ่ของทัง้ สองฝา่ ยเท่านัน้ อีกทัง้ เป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ ว่ มงานทีเ่ ดินทางมาจากต่างจังหวัด
๖. ประเพณีแต่งงานของไทยแบบโบราณได้รบั การอนุรกั ษ์และฟื้นฟูจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจมากกว่า
เจ้าภาพและคูส่ มรสทีจ่ ดั พิธแี ต่งงานเอง
๗. ปจั จุบนั สังคมไทยนิยมใช้บริการจากธุรกิจรับจัดงานเลีย้ งและรับพิธแี ต่งงานมากขึน้ เพราะเจ้าภาพและคู่
สมรสได้รบั ความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารเครือ่ งดื่มทีส่ ามารถรับรองแขกและจัดถวาย
ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ยงั สามารถเลือกประเภทของอาหาร จํากัดจํานวนปริมาณอาหารได้ตามความ
ต้องการ ทําให้มธี ุรกิจรับจัดงานเลีย้ งและรับจัดพิธแี ต่งงานมากขึน้
อาจกล่าวได้วา่ ประเพณีแต่งงานของไทยนอกจากจะมีการเปลีย่ นแปลงไปตามบริบททางสังคมแล้วแนวคิดและ
รูปแบบประเพณีแต่งงานก็มคี วามเปลีย่ นแปลงเช่นกัน
จากการศึกษาแนวคิดและรูปแบบประเพณีแต่งงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั พบแนวคิดและรูปแบบ ที่
เปลีย่ นไป ดังนี้
แนวคิ ด คูส่ มรสมีแนวคิดในการจัดพิธแี ต่งงานหลายประการ แต่มแี นวคิดทีเ่ หมือนกันคือต้องการความเป็ น
สิรมิ งคลในชีวติ คู่ นอกจากนัน้ ยังมีแนวคิดอื่นๆ อยูด่ ว้ ยในการจัดพิธแี ต่งงาน กล่าวคือ คูส่ มรสเลือกทีจ่ ะจัดพิธแี ต่งงาน
ตามประเพณีไทยเพราะเห็นว่าประเพณีแต่งงานของไทยมีความสวยงามและทุกขัน้ ตอนของพิธกี รรมจะเน้นความเป็ นสิร ิ
มงคลให้แก่คบู่ า่ วสาว นับตัง้ แต่การดูฤกษ์ยามเพราะคนไทยเชื่อว่าการประกอบพิธกี ารใดทีเ่ ป็ นพิธมี งคลควรต้องดูฤกษ์
ยามจากผูร้ หู้ รือพระสงฆ์เพือ่ ให้การประกอบงานมงคลนัน้ ดําเนินไปได้ดว้ ยดีและคูส่ มรสเห็นว่าการประกอบพิธแี ต่งงาน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจะส่งผลดีทางด้านจิตใจให้แก่เจ้าภาพและคูส่ มรส ก่อให้เกิดความสุขความเจริญและ
สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่คสู่ มรสได้ เพราะนอกจากขัน้ ตอนทางด้านพิธกี รรมแล้วขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงาน
ของไทยยังเน้นความเป็ นสิรมิ งคลในเรือ่ งต่างๆทีจ่ ะต้องนํามาใช้ประกอบในพิธดี ว้ ย ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ของเครือ่ งใช้ทต่ี อ้ งจัด
ให้เป็ นคู่ อาหารคาว-หวานทีจ่ ดั เลีย้ งแขกผูม้ าร่วมงานต้องมีช่อื ทีเ่ ป็ นมงคล อันแสดงให้เห็นว่าประเพณีแต่งงานของไทย
นัน้ เน้นทีค่ วามเป็ นสิรมิ งคลอย่างแท้จริง เพื่อต้องการให้คสู่ มรสมีความสุข ความเจริญงอกงามหลังเสร็จสิน้ พิธแี ละ
สามารถใช้ชวี ติ คูไ่ ด้อย่างยีนยาวตลอดไป
นอกจากนัน้ ฝา่ ยเจ้าบ่าวยังเห็นว่าการประกอบพิธแี ต่งงานทีถ่ กู ต้องตาม
ประเพณีไทยถือว่าเป็ นการให้เกียรติแก่ฝา่ ยเจ้าสาวอีกด้วย
อย่างไรก็ตามเมื่อสังคมไทยมีความเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง วิถชี วี ติ ของคนในสังคมโดยส่วนใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั
สภาวะเศรษฐกิจ ประเพณีต่างๆในสังคมไทยจึงต้องมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนในสังคมด้วยเช่นกัน
ซึง่ ก็รวมถึงประเพณีแต่งงานของไทยเพราะจากเดิมทีเ่ คยจัดงานหลายวันต้องจัดเตรียมกําลังคนเพือ่ มาช่วยงาน เปลีย่ น
มาเป็ นจัดงานเพียงวันเดียวหรือเลือกใช้บริการจากธุรกิจมากขึน้ และเมือ่ สังคมไทยเข้าสูย่ คุ สังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคน
สามารถเรียนรู้
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนวัฒนธรรมซึง่ กันและกันได้กส็ ง่ ผลให้เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมขึน้ เช่นเดียวกับประเพณีแต่งงานของไทยทีพ่ บว่าปจั จุบนั แม้คสู่ มรสจะจัดพิธแี ต่งงานตามประเพณีไทยและ
เห็นว่าพิธแี ต่งงานของไทยจะเน้นความเป็ นสิรมิ งคล แต่คสู่ มรสก็จะนําวัฒนธรรมทางตะวันตกมาผสมสานในพิธแี ต่งงาน
ของตน เช่น มีการถ่ายภาพคูท่ งั ้ ในสตูดโิ อและนอกสตูดโิ อแล้วแต่คสู่ มรสจะเลือกสถานที่ และหากจะเปรียบเทียบกับ
การรดนํ้าสังข์ในพิธแี ต่งงานทีค่ สู่ มรสโดยส่วนใหญ่ยงั คงขัน้ ตอนพิธกี รรมนี้ไว้จะพบว่าความหมายของพิธรี ดนํ้าสังข์น้ีม ี
ความหมายทีต่ ่างกันกับการถ่ายภาพในสตูดโิ อของคูส่ มรส เพราะไม่วา่ คูส่ มรสจะมีสถานภาพทางสังคมหรือมีฐานะทาง
สังคมอย่างไร การรดนํ้าสังข์จะมีขนั ้ ตอนพิธกี รรททีเ่ ป็ นทางการเหมือนกันเพราะการรดนํ้าสังข์ในประเพณีแต่งงานของ
ไทยนัน้ ญาติผใู้ หญ่ทงั ้ สองฝา่ ยตลอดจนแขกผูใ้ หญ่จะเป็ นผูก้ ระทําพิธี เริม่ ตัง้ แต่การสวมมงคลแฝดทีศ่ รี ษะให้แก่คบู่ า่ ว
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สาว โดยมงคลนี้จะผ่านพิธกี รรมทางศาสนาและนํ้าทีใ่ ช้รดให้แก่คบู่ า่ วสาวก็คอื นํ้ามนต์ และสังข์นํามาเป็ นอุปกรณ์ในการ
รดนํ้านัน้ คนไทยถือว่าเป็ นของศักดิ ์สิทธิ ์
ดังนัน้ การรดนํ้าสังข์ในพิธแี ต่งงานจึงเป็ นเรือ่ งของความเป็ นสิรมิ งคลและเป็ นพิธกี รรมทีผ่ ใู้ หญ่ทงั ้ สองฝา่ ยต้อง
กระทําร่วมกันมิใช่เฉพาะเพียงคู่สมรสเท่านัน้ แต่การถ่ายภาพของคูส่ มรสในสตูดโิ อเป็ นเรือ่ งของคูส่ มรสทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงความรักทีม่ ตี ่อกันจนกระทังตกลงใจแต่
่
งงานกัน
อีกทัง้ คูส่ มรสยังต้องการสือ่ ให้เห็นถึงสถานภาพทางสังคมของคู่
สมรสอีกด้วยเพราะหากคูส่ มรสมีชยชัน้ ทางสังคมในระดับสูงหรือเป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
คูส่ มรสมักจะเลือกถ่ายใน
สตูดโิ อทีม่ ชี ่อื เสียงในระดับประเทศหรืออาจเป็ นถ่ายภาพจากต่างประเทศ อีกทัง้ นํามาภาพนัน้ มาประดับภายในงานเลีย้ ง
ฉลองอย่างหรูหราน่าสนใจ
วัฒนธรรมการถ่ายภาพของคูส่ มรสตามวัฒนธรรมทางตะวันตกนี้อาจกล่าวได้วา่ เป็ นการ
แสดงออกทางด้านความเป็ นบุคคลไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งของความมีหน้าตา ฐานะทางสังคม ซึง่ จะต่างจากพิธรี ดนํ้าสังข์ใน
ประเพณีไทย
อย่างไรก็ตามคูส่ มรสในปจั จุบนั ก็สามารถนําวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาประยุกต์ให้กลมกลืนกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทยได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามแม้วา่ คูส่ มรสโดยส่วนใหญ่ยงั มีแนวคิดทีต่ อ้ งการจัดพิธแี ต่งงานตามประเพณีไทยแต่จะกระทําพิธี
เพียงย่นย่อเท่านัน้ เพือ่ ต้องการประหยัด เช่น จะทําบุญใส่บาตรทีว่ ดั ในตอนเช้าแทนการนิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธกี รรม
ทางสงฆ์ทบ่ี า้ นหรือสถานทีจ่ ดั งาน พิธขี นั หมากเจ้าบ่าวบางคนจะมีเพียงขันหมากเอกแต่บางรายไม่มที งั ้ ขันหมากเอก
และขันหมากโท ซึง่ ในอดีตขันหมากถือว่าเป็ นสิง่ สําคัญในพิธแี ต่งงานทีจ่ ะขาดเสียมิได้เพราะเป็ นเครือ่ งยืนยันถ้อยคํา
ของฝา่ ยชายว่าจะมาทําพิธแี ต่งงานกับฝา่ ยหญิงอย่างแน่นอน และหากมีขนั หมากเจ้าภาพก็มกั จะเลือกใช้บริการจาก
ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจมากกว่าทีจ่ ะจัดขันหมากเองทําให้ลดขัน้ ตอนและภาระในการจัดเตรียมงานได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนัน้ ยังพบว่าคู่สมรสจะจัดงานเลีย้ งฉลองแบบตะวันตกแทนการจัดเลีย้ งฉลองแบบไทยๆโดยคูส่ มรสจะ
เลือกรูปแบบของงานเลีย้ งตามฐานะของตน ทัง้ นี้นอกจากจะนับจากจํานวนผูเ้ ข้าร่วมงานแล้วลักษณะรูปแบบของงาน
เลีย้ งฉลองทีค่ ่สู มรสเลือกนัน้ ก็สามารถสือ่ ให้เห็นถึงชนชัน้ ทางสังคม สถานภาพและฐานะทางสังคม ความเป็ นผูม้ ี
ชื่อเสียงได้อกี ทางหนึ่ง
ดังนัน้ แนวคิดการจัดพิธแี ต่งงานของคูส่ มรสในปจั จุบนั จึงมีทงั ้ ต้องการความเป็ นสิรมิ งคลในชีวติ คูท่ ส่ี ามารถ
ครองคูไ่ ด้อย่างยังยื
่ น ทําให้คสู่ มรสเลือกทีจ่ ะจัดพิธแี ต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแม้วา่ จะเป็ นการจัด
พิธกี รรมแบบย่นย่อก็ตาม ในขณะเดียวกันคู่สมรสเลือกทีจ่ ะจัดงานเลีย้ งฉลองแบบทางตะวันตกเพือ่ สือ่ ถึงสถานภาพ
ทางสังคม ความเป็ นบุคคลสาธารณะ หรือการมีเครือข่ายทางสังคม หรือฐานะของตนเอง โดยรูปแบบของงานจะเน้นที่
ความหรูหรา ยิง่ ใหญ่และมีการเชิญแขกผูม้ าร่วมงานจํานวนมาก
อาจกล่าวได้วา่ พิธแี ต่งงานในประเพณีไทยจึงยังคงมีความสําคัญต่อการดํารงอยูใ่ นสังคมแม้วา่ จะมีการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมมากขึน้ ด้วยสังคมไทยปจั จุบนั มีวถิ ที างการดําเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไป
รูปแบบ ประเพณีแต่งงานไทยในปจั จุบนั มีความเปลีย่ นแปลงตามแนวคิดเช่นกัน ดังจะพบว่าคูส่ มรสนิยมที่
จะเลือกใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทัง้ เลือกใช้บริการแบบครบวงจรและเลือกใช้บริการเพียงบางอย่างเพือ่
ความสะดวกและลดขัน้ ตอนการจัดเตรียมงาน นอกจากนี้คสู่ มรสนิยมจัดพิธแี ต่งงานนอกสถานทีม่ ากกว่าจัดทีบ่ า้ นพัก
เพราะไม่มเี วลาและแรงงานในการจัดสถานที่ อีกทัง้ การจัดงานนอกสถานทีแ่ ขกทีม่ าร่วมงานยังสามารถเดินทางได้งา่ ย
และสะดวกเพราะสถานทีท่ ใ่ี ช้จดั งานมักเป็ นโรงแรม รีสอร์ท ทีเ่ ป็ นสถานทีท่ ร่ี จู้ กั กันดีอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ในช่วงเช้าทีเ่ ป็ นพิธกี รรมของพิธแี ต่งงานคูส่ มรสมักจะเชิญเฉพาะญาติผใู้ หญ่ทงั ้ สองฝา่ ยมาร่วมพิธี
เท่านัน้ พิธกี รรมและขัน้ ตอนต่าง ๆ ถูกลดความสําคัญลงโดยเฉพาะคูส่ มรสทีจ่ ดั พิธเี อง ด้วยไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
ประเพณีแต่งงานอีกทัง้ ต้องการประหยัดค่าใช้จา่ ย แต่เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าหากคูส่ มรสใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทาง
ธุรกิจ
คูส่ มรสจะได้รปู แบบประเพณีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดัง้ เดิมเกือบทุกประการ แต่อาจมี
ค่าใช้จา่ ยทีส่ งู อย่างไรก็ตามคูส่ มรสสามารถเลือกรูปแบบของงานได้ตามความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตน
เพราะผูป้ ระกอบการจะมีรปู แบบพิธแี ต่งงานของไทยไว้ให้เลือกหลากหลาย
ทัง้ รูปแบบดัง้ เดิมตามประเพณีไทยและ
รูปแบบประเพณีแต่งงานแบบประยุกต์รวมทัง้ คูส่ มรสสามารถเลือกรูปแบบ ออกแบบงานได้เองตามความเหมาะสม
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ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในประเพณีแต่งงานของไทยนอกจากจะมีผปู้ ระกอบการทางธุรกิจเข้ามามีสว่ นใน
การจัดการแล้ว พิธกี รรม ขัน้ ตอนต่างๆ ถูกลดบทบาทลงคงเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในพิธแี ต่งงานแล้วยังพบว่าการเลีย้ ง
ฉลองหลังจากเสร็จสิน้ พิธกี รรมกลับมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในประเพณีแต่งงานของคนไทยปจั จุบนั เพราะคูส่ มรสจะ
เชิญแขกเป็ นจํานวนมากกว่าช่วงพิธกี รรม และมักจัดเลีย้ งตามโรงแรมทีร่ ปู แบบของงานเน้นความหรูหรา มีการตกแต่ง
สถานทีอ่ ย่างสวยงามเริม่ จากบริเวณหน้าห้องจัดงานมีรปู ถ่าย อัลบัม้ รูปของคู่สมรสไว้หน้างานเพือ่ ให้แขกทีม่ าร่วมงาน
ได้ชม หรืออาจนําภาพถ่ายของคูส่ มรสจัดเป็ นบอร์ด ภายในงานจะมีการจัดเลีย้ งแบบบุฟเฟต่ ์ หรือค็อกเทล หรือโต๊ะจีน
มีการฉายภาพ (presentation) ของคูส่ มรส ตัดเค้ก และบางคู่อาจจบงานเลีย้ งฉลองด้วยการให้เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้
ให้แก่เพือ่ นผูห้ ญิงซึง่ เป็ นรูปแบบของทางตะวันตก จากการศึกษาพบว่าคู่สมรสมีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดงานเลีย้ งฉลอง
มากกว่างานพิธกี รรมเป็ นอย่างมาก
และเมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยกลุม่ บุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจแล้ว พบแนวคิด
และรูปแบบของการจัดพิธแี ต่งงานของคูส่ มรสทัง้ สองกลุม่ ดังนี้
แนวคิ ด จากการศึกษาการจัดพิธแี ต่งงานโดยกลุม่ บุคคลกับทีจ่ ดั โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจพบว่า
คูส่ มรสทัง้ สองกลุม่ มีแนวคิดในการจัดงานแต่งงานทีค่ ล้ายกันสามประการ
ประการแรกต้องการจัดพิธแี ต่งงานตาม
ประเพณีไทยเพราะเห็นว่าประเพณีแต่งงานของไทยมีพธิ กี รรมทีส่ วยงามโดยเฉพาะพิธหี ลังนํ
่ ้ าพระพุทธมนต์ทค่ี สู่ มรสจะ
ให้ความสําคัญมากกว่าพิธกี รรมอื่นๆ ประการทีส่ องคูส่ มรสทัง้ สองกลุม่ ยังมีแนวคิดต้องการความประหยัดโดยเฉพาะ
การจัดพิธกี รรมช่วงเช้าทัง้ นี้ค่สู มรสทัง้ สองกลุม่ จะเชิญเฉพาะแขกผูใ้ หญ่ทงั ้ สองฝา่ ยเท่านัน้ เพราะเห็นว่างานพิธกี รรม
ในช่วงเช้าหลายคนอาจจะไม่สะดวกทีจ่ ะมาร่วมงานด้วยมีขอ้ จํากัดหลายประการ ดังนัน้ การจัดพิธกี รรมช่วงเช้าจึงมักจัด
พิธแี บบย่นย่อหรือลดขัน้ ตอนของพิธกี รรมบางส่วน นอกจากนี้คสู่ มรสเห็นว่าการครองคูใ่ ห้ยงยื
ั ่ นไม่ได้อยูท่ พ่ี ธิ กี รรมแต่
อย่างใดหากอยูท่ บ่ี ุคคลทัง้ สอง ประการสุดท้ายคูส่ มรสทัง้ สองกลุม่ ต่างให้ความสําคัญกับการจัดงานเลีย้ งฉลองด้วยเห็น
ว่าต้องกระทําให้เหมาะสมกับฐานะ ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานโดยจะเน้นการจัดงานเลีย้ งทีห่ รูหราแบบตะวันตกและจัดที่
โรงแรม จํานวนแขกทีเ่ ชิญมาร่วมงานจะมีเป็ นจํานวนมากกว่าช่วงพิธกี รรมตอนเช้า
อย่างไรก็ตามคูส่ มรสทัง้ สองกลุ่มต่างมีแนวความคิดในการจัดเตรียมงานทีต่ ่างกัน คูส่ มรสทีจ่ ดั พิธแี ต่งงานเอง
จะเน้นความประหยัดมาเป็ นอันดับแรกเพราะเห็นว่าการจัดพิธกี รรมเองจะมีความประหยัดกว่าการใช้บริการของ
ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทีร่ บั จัดงานแต่งงาน
โดยคูส่ มรสจะจัดพิธกี รรมแบบย่นย่อเลือกเฉพาะพิธกี รรมทีเ่ ห็นว่ามี
ความสําคัญและจําเป็ นเท่านัน้ ในขณะทีค่ สู่ มรสทีใ่ ช้บริการของผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะให้ความสําคัญในเรือ่ งความ
สะดวกสบายเป็ นอันดับแรกก่อนทีจ่ ะพิจารณาเรือ่ งของค่าใช้จา่ ย เพราะเห็นว่าการใช้บริการของผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ ง
จัดเตรียมงานเองและไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งขัน้ ตอนพิธกี รรมต่างๆ เพราะผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะดําเนินการให้ทงั ้ หมด
ส่วนค่าใช้จา่ ยในการจัดงานสามารถทีจ่ ะกําหนดหรือเลือกรูปแบบการจัดงานได้ตามความเหมาะสม
ดังนัน้ จะเห็นว่าแนวคิดการจัดพิธแี ต่งงานของคูส่ มรสในปจั จุบนั ไม่วา่ จะจัดพิธแี ต่งงานเองหรือเลือกใช้บริการ
จากผูป้ ระกอบการต่างมีแนวคิดทีม่ งุ่ เน้นความประหยัดของการจัดพิธกี รรมและจะให้ความสําคัญกับงานเลีย้ งฉลองรืน่
เริงมากกว่าทีจ่ ะให้ความสําคัญในเรือ่ งความเป็ นสิรมิ งคลของชีวติ คู่
รูปแบบ จากการศึกษาการจัดพิธแี ต่งงานโดยกลุม่ บุคคลกับทีจ่ ดั โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจพบว่า คูส่ มรส
ทัง้ สองกลุม่ มีรปู แบบของการจัดพิธแี ต่งงานทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
คูส่ มรสทีจ่ ดั พิธแี ต่งงานเองจะลดขัน้ ตอนทีม่ คี วามสําคัญและเคยกระทําในอดีตหลายอย่าง กล่าวคือ
-พิธสี งฆ์ บางคูจ่ ะกระทําพิธนี ้ีก่อนวันแต่งงานโดยจะไปทําบุญทีวดั ในตอนเช้าและขอนํ้ามนต์จากพระสงฆ์มา
กระทําพิธหี ลังนํ
่ ้ าพระพุทธมนต์
-พิธขี นั หมาก คูส่ มรสจะกระทําพิธเี พียงย่นย่อ จะมีเพียงสินสอดทองหมัน้ เท่านัน้ หรือมีเพียงขันหมากเอกและ
สินสอดทองหมัน้ คูส่ มรสโดยส่วนใหญ่จะไม่จดั หมากพูล ข้าวตอกดอกไม้ไว้โรยขันหมากและเมือ่ ขันหมากฝา่ ยเจ้าบ่าว
มาถึงสถานทีจ่ ดั งานจะไม่ได้จดั ให้มผี เู้ ชิญขันหมากเหมือนเช่นอดีต แต่จะมีกนั ้ ประตูเงินประตูทองเพือ่ ความสนุ กสนาน
เท่านัน้ และในบางคูแ่ ม้วา่ จะมีการจัดเตรียมขันหมากก็เลือกใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต
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-พิธสี ง่ ตัวคูส่ มรสเข้าเรือนหอ
คูส่ มรสไม่ได้ให้ความสําคัญในเรือ่ งนี้มากนักเพราะเมือ่ จัดงานเลีย้ งฉลองที่
โรงแรมจึงทําให้ได้หอ้ งพักโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยและเมือ่ ถึงเวลาส่งตัวเข้าเรือนหอญาติผใู้ หญ่ทงั ้ สองฝา่ ยเพียงกล่าวคํา
อวยพรและให้โอวาทแก่คสู่ มรสเท่านัน้ ไม่มกี ารปูทน่ี อนหรือพิธกี รรมอื่น ๆ แต่อย่างใด
นอกจากนี้พบว่าคูส่ มรสบางคูน่ ําวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ มาผสมผสานในพิธแี ต่งงานของตนเอง เช่น การ
ผูกข้อมือแทนการหลังนํ
่ ้าพระพุทธมนต์ หรือผูกข้อมือให้แก่คสู่ มรสในขณะทีห่ ลังนํ
่ ้าพระพุทธมนต์
อย่างไรก็ตามคูส่ มรสทีจ่ ดั พิธแี ต่งงานเองมักนิยมจัดงานตามโรงแรม สมาคม หรือสโมสรเพราะได้รบั ความ
สะดวกและไม่ตอ้ งมีภาระเรือ่ งการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครือ่ งดื่ม
ส่วนคูส่ มรสทีใ่ ช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจพบว่าผูป้ ระกอบการจะดําเนินขัน้ ตอนและจัดพิธแี ต่งงาน
ให้แก่คสู่ มรสตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดัง้ เดิม การเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนหรือไม่ได้กระทําพิธใี ดพิธหี นึ่งนัน้
สืบเนื่องจากสถานทีไ่ ม่เอือ้ อํานวยให้กระทําพิธไี ด้ เช่น การล้างเท้าเจ้าบ่าว การไหว้บรรพบุรษุ หรือเจ้าทีแ่ ละแม้วา่
คูส่ มรสจะเลือกรูปแบบการจัดงานแต่งงานอื่นๆมาผสมผสานแต่พธิ กี รรมทีส่ าํ คัญๆในประเพณีแต่งงานยังคงมีอยูใ่ นการ
จัดงานของผูป้ ระกอบการโดยจะเริม่ ขัน้ ตอนพิธกี รรมด้วย พิธสี งฆ์ พิธขี นั หมาก การเซ่นไหว้เจ้าทีแ่ ละบรรพบุรุษ
พิธหี มัน้ พิธหี ลังนํ
่ ้าพระพุทธมนต์ พิธรี บั ไหว้ พิธสี ง่ ตัวคูบ่ า่ วสาวและพิธเี ลีย้ งฉลอง ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการทางธุรกิจจะยัง
คงรักษาและอนุ รกั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดัง้ เดิมเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ
-พิธสี งฆ์ จะเริม่ ในช่วงเช้าของวันงาน คูส่ มรสจะได้ทาํ บุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและเพลและรับนํ้าพระ
พุทธมนต์จากพระสงฆ์ ๙ รูป
-พิธขี นั หมาก หากคูส่ มรสให้ผปู้ ระกอบการจัดขบวนขันหมาก จะมีทงั ้ ขันหมากเอก ขันหมากโททีม่ กี ารตกแต่ง
อย่างสวยงาม ขันหมากเอกประกอบด้วย พานหมากพูล พานสําหรับใส่สนิ สอดทองหมัน้ พานบายศรี ต้นกล้วย ต้นอ้อย
ขันหมากโท ประกอบด้วย ผลไม้ อาหารคาวประเภท หมูตม้ ไก่ตม้ ขนมทีม่ ชี ่อื เป็ นมงคล ๙ อย่าง ขนมจันอับ ขนม
เปี๊ยะ ทัง้ นี้คสู่ มรสอาจลดหรือเพิม่ สิง่ ของในขันหมากได้ เมือ่ ขันหมากมาถึงสถานทีจ่ ดั งานผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะให้
ฝา่ ยเจ้าสาวจัดเตรียมเด็กผูห้ ญิงถือพานหมากพลูเพือ่ เชิญขันหมากและให้ฝา่ ยเจ้าสาวกัน้ ประตูขนั หมาก จากนัน้ อาจจะ
มีพธิ ลี า้ งเท้าให้เจ้าบ่าวก่อนทีจ่ ะให้เจ้าบ่าวขึน้ เรือนเจ้าสาวโดยให้ญาติผหู้ ญิงของฝา่ ยเจ้าสาวเป็ นผูล้ า้ งเท้าให้เจ้าบ่าวซึง่
ส่วนใหญ่จะให้เด็กผูห้ ญิง อย่างไรก็ตามการล้างเท้าเจ้าบ่าวขึน้ อยูก่ บั สถานทีข่ องการจัดงานและความสะดวกของ
เจ้าบ่าว เพราะหากจัดพิธแี ต่งงานทีโ่ รงแรมหรือสโมสร จะไม่มพี ธิ ลี า้ งเท้า แต่หากจัดทีบ่ า้ นจะยังคงมีขนั ้ ตอนนี้อยู่
-การเซ่นไหว้เจ้าทีแ่ ละบรรพบุรุษ ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะจัดให้คบู่ า่ วสาวไหว้เจ้าทีแ่ ละบรรพบุรษุ แต่หาก
จัดพิธที โ่ี รงแรม พิธกี ารเซ่นไหว้เจ้าทีแ่ ละบรรพบุรุษอาจจะไม่มเี พราะไม่สะดวกโดยคูบ่ า่ วสาวจะไหว้เจ้าทีก่ ่อนแล้วจึง
เซ่นไหว้บรรพบุรษุ ด้วยอาหารคาวหวานอาจจะเป็ นอาหารบางส่วนในขันหมากโทหรือผูป้ ระกอบการอาจจะจัดเตรียมไว้
ซึง่ พิธนี ้ีจะกระทําก่อนหรือหลังพิธสี งฆ์กไ็ ด้
-พิธหี มัน้ เจ้าบ่าวจะรับเจ้าสาวทีห่ อ้ งโดยญาติฝา่ ยเจ้าสาวอาจมีกนั ้ ประตูเหมือนกัน้ ประตูขนั หมาก จากนัน้ จะมี
การสูข่ ออย่างเป็ นทางการอีกครัง้ เมือ่ พ่อแม่ฝา่ ยเจ้าสาวตกลงแล้วคูบ่ า่ วสาวจะสวมแหวนหมัน้ ให้แก่กนั ผูป้ ระกอบการ
ทางธุรกิจจะนําสินสอดทองหมัน้ มาจัดวางเรียงอย่างสวยงามและให้ญาติทงั ้ สองฝา่ ยได้โรยข้าวตอกดอกไม้พร้อมกล่าว
คําอวยพร แม่เจ้าสาวจะนําเงินสินสอดห่อใส่ผา้ แล้วแบกขึน้ บ่าเพือ่ เป็ นถือเป็ นเคล็ดว่าจะได้เงินทองมากมาย
-พิธหี ลังนํ
่ ้าพระพุทธมนต์ หลังจากขัน้ ตอนพิธหี มัน้ เสร็จแล้ว ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะจัดเตรียมสถานทีเ่ พื่อ
ทําพิธหี ลังนํ
่ ้าพระพุทธมนต์โดยในพิธนี ้ีผปู้ ระกอบการทางธุรกิจจะจัดเตรียมกระแตดอกพุดมาเป็ นของชําร่วยให้แก่แขก
ทีม่ าร่วมหลังนํ
่ ้าพระพุทธมนต์ หากแต่คบู่ า่ วสาวต้องการนําของมาแจกเองก็สามารถนํามาเพิม่ เติมได้
-พิธรี บั ไหว้ คูบ่ า่ วสาวจะรับไหว้ญาติผใู้ หญ่ทงั ้ สองฝา่ ยและญาติผใู้ หญ่จะมอบของขวัญให้แก่คบู่ า่ วสาวพร้อม
คํากล่าวอวยพร
-พิธสี ง่ ตัวคูบ่ า่ วสาว คูส่ มรสบางคูห่ ลังเสร็จสิน้ พิธรี บั ไหว้จะทําพิธสี ง่ ตัวตามฤกษ์ยามในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการ
มีหอ้ งสําหรับส่งตัวคูบ่ า่ วสาว ในพิธนี ้ีผปู้ ระกอบการจะมีสงิ่ ของทีเ่ คยมีในอดีต ได้แก่ ฟกั หินบดยา แมวคราว ข้าวปลา
อาหาร ถุงเงินถุงทอง และให้ญาติผใู้ หญ่ปทู น่ี อนพร้อมทัง้ กล่าวอบรมสังสอนและอวยพรให้
่
แก่ค่บู า่ ว
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-พิธเี ลีย้ งฉลอง หลังจากเสร็จขัน้ ตอนและพิธกี รรมต่างๆแล้ว คูบ่ า่ วสาวบางคูจ่ ะจัดเลีย้ งฉลองทันทีเพือ่ อํานวย
ความสะดวกให้แก่ผมู้ าร่วมงานทีเ่ ดินทางมาจากต่างจังหวัดจะได้เดินทางกลับได้สะดวก
อย่างไรก็ตามในขัน้ ตอนและพิธกี รรมทีผ่ ปู้ ระกอบการทางธุรกิจจัดเตรียมนี้คสู่ มรสอาจขอเปลีย่ นแปลงไม่
กระทําหรืออาจจะจัดเตรียมเองก็ได้ เช่น พิธขี นั หมากคูส่ มรสบางคูจ่ ะจัดเตรียมขันหมากเอง พิธหี มัน้ หากคูส่ มรสได้ม ี
การกระทําพิธนี ้ีมาก่อนหน้าวันงานจะไม่มพี ธิ นี ้ี ของชําร่วยในช่วงพิธหี ลังนํ
่ ้าพระพุทธมนต์คสู่ มรสบางคูอ่ าจของดเพราะ
เห็นว่าไม่จาํ เป็ นทัง้ นี้เพือ่ ต้องการประหยัดค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ พิธสี ง่ ตัวคู่บา่ วสาวเข้าเรือนหอ คูส่ มรสจะจัดเลีย้ งฉลองที่
โรงแรมหรือรีสอร์ท ซึง่ จะได้หอ้ งพักฟรีจงึ ทําให้นําพิธสี ง่ ตัวนี้ไปกระทําทีโ่ รงแรมแต่จะไม่มพี ธิ กี รรมใดๆ นอกจากญาติ
ผูใ้ หญ่กล่าวให้โอวาทสังสอน
่
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ รูปแบบพิธแี ต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจมีความเหมือนกันประการหนึ่ง
คือ นิยมทีจ่ ดั งานนอกสถานที่ เนื่องจากได้รบั ความสะดวกมากกว่าการจัดงานทีบ่ า้ น อีกทัง้ ไม่เป็ นภาระในการจัดเตรียม
งานและทําความสะอาดหลังเสร็จสิน้ งาน นอกจากนี้การจัดงานนอกสถานทีย่ งั เป็ นกระแสนิยมในสังคมปจั จุบนั ทีเ่ ห็นว่ามี
ความสะดวก โก้หรูและดูหรูหรา
อย่างไรก็ตามรูปแบบพิธแี ต่งงานของคูส่ มรสทัง้ สองกลุม่ นี้ยงั มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ คูส่ มรสทีจ่ ดั พิธี
แต่งงานเองมักจะคํานึงถึงความประหยัดและความสะดวกมากกว่าการจัดตามประเพณีไทยแบบดัง้ เดิม ด้วยความเชื่อ
ค่านิยม ทัศนคติทเ่ี ปลีย่ นไปตามสภาพสังคมจึงทําให้คสู่ มรสลดความสําคัญของพิธกี รรมต่าง ๆ
ในขณะทีค่ สู่ มรสทีเ่ ลือกใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจเพราะต้องการความสะดวกสบายในการ
จัดเตรียมงานเพราะไม่มเี วลา ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดพิธแี ต่งงานจึงเลือกใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ
แต่กท็ าํ ให้คสู่ มรสได้จดั พิธแี ต่งงานตามประเพณีไทยแบบดัง้ เดิมทีเ่ คยมีอยูใ่ นสังคมไทยโดยนํามาประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมยุคปจั จุบนั ได้อย่างกลมกลืน ด้วยเหตุน้ีเองจึงทําให้คสู่ มรสหลายคูใ่ นปจั จุบนั หันมานิยมเลือกใช้บริการ
จากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจแทนการจัดพิธแี ต่งงานเอง
มูลค่าในการจัดงาน จาการศึกษาพบว่าค่าใช้จา่ ยทีจ่ ดั ประเพณีแต่งงานโดยบุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ
มีคา่ ใช้จา่ ย ๓ ประเภท คือ ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในงานพิธกี รรม ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในงานเลีย้ งฉลองและค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด ได้แก่
การ์ดแต่งงาน ของชําร่วย เครื่องแต่งกาย การถ่ายภาพ ฯลฯ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานทัง้ สองกลุม่ มีความแตกต่างกัน
คือ ประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลพบว่ามีคา่ ใช้จา่ ยโดยรวมประมาณ ๑๑๐,๐๐๐-๓๕๐,๐๐๐ บาทและประเพณีแต่งงาน
ทีจ่ ดั โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจพบว่าค่าใช้จา่ ยโดยรวมประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท
ทัง้ นี้จากการศึกษาค่าการใช้จา่ ยในประเพณีแต่งงานทัง้ สองกลุ่ม พบว่ามีคา่ ใช้จา่ ยแต่ละประเภทดังนี้
๑. ค่าใช้จา่ ยในงานพิธกี รรม จะเป็ นค่าใช้จา่ ยทีค่ สู่ มรสจ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบการทางธุรกิจหรือโรงแรมทีจ่ ดั
งานพิธกี รรมในช่วงเช้า สําหรับคูส่ มรสทีจ่ ดั พิธเี องทีโ่ รงแรม ทางโรงแรมจะมีแพจเก็จจัดงานแต่งงานไว้บริการลูกค้า ซึง่
ค่าบริการประมาณ ๒๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐๐ บาทแต่จะเป็ นการให้บริการทีไ่ ม่ครบถ้วนเช่นผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ โดย
บริการทีโ่ รงแรมจัดเตรียมมีเพียงสถานที่ พานใส่สนิ สอด มาลัยคูบ่ า่ วสาว และอาหารเครือ่ งดื่มสําหรับผูม้ าร่วมงาน
ประมาณ ๖๐ คนส่วนค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีจ่ าํ เป็ นอาทิ ขันหมาก การ์ดแต่งงาน ของชําร่วย การถ่ายภาพ และเครือ่ งแต่ง
กาย เป็ นสิง่ ทีค่ สู่ มรสจะต้องจัดเตรียมเองทําให้คสู่ มรสมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ นอกเหนือจากค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั
ทางโรงแรม
ส่วนคูส่ มรสใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะมีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาทราคานี้จะไม่
รวมค่าขันหมาก ค่าเครือ่ งแต่งกาย ค่าถ่ายภาพ การ์ดแต่งงานและของชําร่วย แต่ถา้ คูส่ มรสต้องการใช้บริการทัง้ หมด
จากผูป้ ระกอบการแบบ one stop service ค่าใช้จา่ ยประมาณ ๗๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้เป็ นค่าใช้จา่ ยที่
ผูป้ ระกอบการจัดเป็ นแพจเก็จให้แก่ลกู ค้าได้เลือกใช้บริการตามความต้องการโดยจะรวมอาหารเครือ่ งดื่มทีใ่ ช้ในการ
เลีย้ งรับรองผูท้ ม่ี าร่วมงานประมาณ ๗๐-๘๐ คน
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๒. ค่าใช้จา่ ยในงานเลีย้ งฉลอง เป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาหาร เครือ่ งดื่มและเค้กแต่งงาน(ถ้ามี) ประมาณ
๑๕๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีค่ สู่ มรสทัง้ สองกลุม่ มีมลู ค่าการใช้จา่ ยทีไ่ ม่แตกต่างกันทัง้ นี้ขน้ึ เพราะ
คูส่ มรสนิยมทีจ่ ะจัดงานตามโรงแรมหรือสมาคมต่างๆ โดยแผนกจัดเลีย้ งจะมีแพจเก็จอาหารเครือ่ งดื่มให้คสู่ มรสเลือก
ตามความต้องการ ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยส่วนนี้จงึ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของอาหาร เครือ่ งดื่ม หากคูส่ มรสจัดเลีย้ งแบบโต๊ะจีนจะ
มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู กว่าการจัดเลีย้ งแบบบุฟเฟต่ ์ หรือค็อกเทลนอกจากนี้ยงั ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของอาหาร อย่างไรก็ตามการ
เลือกประเภทของงานเลีย้ งนี้คสู่ มรสจะคํานึงถึงแขกใหญ่หรือแขกผูม้ เี กียรติวา่ มีจาํ นวนมากน้อยเพียงใด บางคูส่ มรส
ต้องการอํานวยความสะดวกก็จะเลือกจัดเลีย้ งแบบโต๊ะจีน แต่ถา้ ต้องการให้ผมู้ าร่วมงานได้มโี อกาสพบปะสังสรรค์กนั
มากขึน้ ก็จะจัดเลีย้ งแบบบุฟเฟ่ตห์ รือค็อกเทล นอกจากค่าใช้จา่ ยในส่วนของอาหารและเครือ่ งดื่มทีโ่ รงแรมจัดแล้วคูส่ มรส
จะมีคา่ ใช้จา่ ยเครือ่ งดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ อีกประเภทหนึ่งบางคู่สมรสจะจัดเตรียมเองแต่บางคูส่ มรสเลือกทีจ่ ะ
ใช้บริการของสถานทีท่ จ่ี ดั งาน ทําให้มคี า่ ใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกส่วนหนึ่ง
๓. ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด เป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเครือ่ งแต่งกาย การ์ดแต่งงาน ของชําร่วย ค่าถ่ายภาพ ขันหมาก
ของขวัญทีใ่ ช้ในการรับไหว้ญาติผใู้ หญ่และอื่นๆ ประมาณ ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีค่ สู่ มรสทัง้ สองกลุม่
มีมลู ค่าการใช้จา่ ยทีไ่ ม่แตกต่างกัน
แม้วา่ คูส่ มรสจะใช้บริการจากผูป้ ระกอบการแต่ผปู้ ระกอบการบางรายไม่มบี ริการ
ดังกล่าวจึงทําให้ตอ้ งจัดเตรียมหาเองหรือบางคูม่ คี วามประสงค์ตอ้ งการจัดหาเอง
อาจกล่าวได้วา่ มูลค่าในการจัดประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจมีมลู ค่าทีไ่ ม่แตกต่าง
กันมากนักและโดยส่วนใหญ่มลู ค่าของการจัดพิธแี ต่งงานของคู่สมรสทัง้ สองกลุ่มจะมีคา่ ใช้จา่ ยในงานเลีย้ งฉลองทีส่ งู กว่า
ค่าใช้จา่ ยในงานพิธกี รรมทัง้ นี้เพราะคูส่ มรสได้เชิญแขกมากกว่าในช่วงพิธกี รรม อีกทัง้ รูปแบบของการจัดเลีย้ งเป็ นแบบ
ตะวันตกทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยเรือ่ งอาหารและเครือ่ งดื่มค่อนข้างสูง นอกจากนี้คสู่ มรสบางคูเ่ ห็นว่าการจัดงานเลีย้ งฉลองต้องมี
ความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ความมีช่อื เสียง หรือการเป็ นบุคคลสาธารณะ เพื่อเป็ นแสดงออกถึงฐานะ การ
มีเครือข่ายทางสังคม
ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าคูส่ มรสทีม่ ตี าํ แหน่งหน้าทีก่ ารงานหรือเป็ นบุคคลสาธารณะทีม่ ี
ชื่อเสียงในสังคมบางคูจ่ งึ ยินดีทจ่ี ะมีคา่ ใช้จา่ ยต่างๆของพิธจี ดั งานแต่งงานทีส่ งู เพือ่ ให้สมกับความมีหน้ามีตาทางสังคม
ยศ ตําแหน่งและความมีช่อื เสียงของตน
จากการศึกษาพิธแี ต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจมีขอ้ น่าสังเกตประการหนึ่งคือ
พิธแี ต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลนอกจากจะมีคา่ ใช้จา่ ยทีใ่ กล้เคียงกับพิธแี ต่งงานทีจ่ ดั โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจแล้วพบว่า
คูส่ มรสยังต้องมีภาระในการจัดเตรียมงานแม้วา่ บางอย่างจะเลือกใช้บริการจากธุรกิจรับจัดงานแล้วก็ตาม แต่ขอ้ ดีคอื
คูส่ มรสสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยในบางส่วนได้
ทัง้ นี้หากคูส่ มรสเลือกใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจคูส่ มรสต้องจ่ายค่ามัดจําในการจัดเตรียมงานให้แก่
ผูป้ ระกอบการ๔๐-๖๐%ของราคาทัง้ หมดซึง่ บางคูส่ มรสมีขอ้ จํากัดเรือ่ งงบประมาณ แต่ขอ้ ดีของการจัดพิธแี ต่งงานโดย
ผูป้ ระกอบการนี้มอี ยูด่ ว้ ยกันหลายประการ ประการแรกสําหรับคูส่ มรสทีไ่ ม่มเี วลาหรือขาดความรูค้ วามเข้าใจในประเพณี
แต่งงานสามารถประกอบพิธแี ต่งงานได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประการทีส่ องคูส่ มรสได้รบั ความ
สะดวกสบายในทุกขัน้ ตอนของพิธกี รรมไม่เป็ นภาระในการจัดเตรียมงานและทําความสะอาดหลังเสร็จสิน้ งาน ประการที่
สาม คูส่ มรสสามารถจัดพิธแี ต่งงานได้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากขึน้ ประการทีส่ ค่ี สู่ มรสสามารถจัดงาน
ได้ในงบประมาณทีเ่ ตรียมไว้และประการสุดท้ายเป็ นการช่วยอนุรกั ษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
แต่งงานของไทยให้คงอยูส่ บื ไปไทยแต่งงาน
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สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาประเพณีแต่งงานทีจ่ ดั โดยบุคคลกับผูป้ ระกอบการทางธุรกิจในด้านแนวคิด รูปแบบ และมูลค่าใน
การจัดงาน สามารถสรุปได้ดงั นี้
๑. แนวคิ ด ปจั จุบนั คูส่ มรสทีจ่ ดั พิธแี ต่งงานนอกจากจะมีแนวคิดทีต่ อ้ งการความเป็นสิรมิ งคลในชีวติ คูแ่ ล้ว
ยังมีแนวคิดอื่นๆ ประกอบอีกหลายประการ ซึง่ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในแนวคิด มีดงั นี้
ประเพณี แต่งงานที่จดั โดยบุคคล
คูส่ มรสต้องการจัดพิธแี ต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทีเ่ น้น
ความเรียบง่ายและความประหยัด โดยจะลดขัน้ ตอนบางอย่างและจะเลือกใช้บริการจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจเพียง
บางส่วนเท่านัน้ เพือ่ ความสะดวกและเห็นว่าการจัดพิธแี ต่งงานเองจะประหยัดค่าใช้จา่ ย
ประเพณีแต่ งงานที่จัดโดยผู้ประกอบการทางธุรกิจ คูส่ มรสส่วนใหญ่ต้องการจัดพิธีแต่งงานตามประเพณี
ไทยแต่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดเตรี ยมงานและไม่ต้องกังวลในขันตอนพิ
้
ธีกรรมต่างๆเพราะผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจจะดําเนินการให้ ทงหมด
ั้
จะเห็นได้วา่ แนวคิดของคูส่ มรสทัง้ สองกลุม่ คล้ายกันคือต้องการจัดพิธแี ต่งงานตามประเพณีไทยและเน้นที่
ความสะดวกสบายของการจัดพิธแี ต่งงานโดยนิยมจัดงานนอกสถานทีม่ ากกว่าจัดทีบ่ า้ น
๒. รูปแบบ ปจั จุบนั คูส่ มรสยังนิยมจัดพิธแี ต่งงานตามประเพณีไทย แต่เปลีย่ นแปลงรูปแบบบางประการ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ซึง่ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีดงั นี้
ประเพณี แต่งงานที่จดั โดยกลุ่มบุคคล คูส่ มรสโดยส่วนใหญ่จะลดขัน้ ตอนทีเ่ คยมีความสําคัญและเคยกระทํา
ในอดีต
มีการเลือกใช้บริการบางอย่างจากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจเพราะไม่มเี วลาในการจัดเตรียมเองทัง้ หมด
นอกจากนี้ยงั นําวัฒนธรรมประเพณีของชาติอ่นื หรือประเพณีทอ้ งถิน่ มาผสมผสานในพิธแี ต่งงานตามประเพณีไทย
อย่างไรก็ตามแม้วา่ คูส่ มรสจะจัดพิธแี ต่งงานเองแต่กม็ กั นิยมจัดงานนอกสถานที่ เช่น โรงแรม สมาคม หรือสโมสร เพราะ
ได้รบั ความสะดวกในทุกด้าน
ประเพณี แต่งงานที่จดั โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิ จ ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะดําเนินการขัน้ ตอนและพิธี
แต่งงานให้แก่ค่สู มรสอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบโบราณ โดยจะมีการจัดเป็ นแพจเก็จให้คสู่ มรส
ได้เลือกตามความต้องการ การบริการของธุรกิจรับจัดงานแต่งงานมีทงั ้ ให้บริการภายในสถานที่ (indoor) และภายนอก
สถานที่ (outdoor) ซึง่ คูส่ มรสมักนิยมจัดพิธแี ต่งงานในสถานทีข่ องผูป้ ระกอบการทางธุรกิจเพื่อความสะดวก
จะเห็นได้วา่ รูปแบบของพิธแี ต่งงานทีจ่ ดั โดยกลุม่ บุคคลกับทีจ่ ดั โดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจมีความแตกต่างกัน
เพราะกลุม่ บุคคลจะลดขัน้ ตอนและพิธกี รรมบางอย่างในประเพณีแต่งงานทัง้ นี้เพือ่ ความประหยัดแต่ผปู้ ระกอบการทาง
ธุรกิจจะยังคงจัดพิธแี ต่งงานทีม่ คี วามถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบโบราณ
๓. มูลค่าในการจัดงาน มูลค่าการใช้จา่ ยในประเพณีแต่งงานมี ๓ ประเภทคือ ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในงานพิธกี รรม
ค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในงานเลีย้ งฉลอง และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด ซึง่ มูลค่าในการจัดงานประเพณีแต่งงานโดยกลุม่ บุคคลส่วนใหญ่
จะมีคา่ ใช้จา่ ยระหว่าง ๑๑๐,๐๐๐-๓๕๐,๐๐๐ บาท แต่มลู ค่าในการจัดงานโดยผูป้ ระกอบการทางธุรกิจจะมีคา่ ใช้จา่ ย
ระหว่าง ๑๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้มลู ค่าในการจัดงานทัง้ สองกลุม่ โดยส่วนใหญ่จะมีคา่ ใช้จา่ ยในงานเลีย้ งฉลอง
มากกว่าค่าใช้จา่ ยในงานพิธกี รรม
ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ปจั จุบนั ประเพณีแต่งงานของคนไทยมีพฒ
ั นาการและความเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
และเมือ่ มีธุรกิจรับจัดงานแต่งงานเกิดขึน้ จึงเป็ นทางเลือกให้แก่คสู่ มรสได้วา่ จะจัดพิธแี ต่งงานเองหรือจะเลือกใช้บริการ
จากผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ

๑๘
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