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อาหารกับคานิยมของคนไทยในพิธีมงคลสมรส
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธกี ารตั้งชื่ออาหารรวมถึงคานิยมทีส่ ะทอนไดจากอาหารที่ใชใน
พิธีมงคลสมรส ซึง่ ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหคือชื่อของอาหารคาวและอาหารหวานที่นิยมใชเปนสวนประกอบ
สําคัญในพิธีจํานวนทั้งสิ้น 42รายการโดยแบงออกเปนการวิเคราะหโครงสรางทางดานภาษาและโครงสราง
ทางดานความหมาย ผลการศึกษาพบวากลวิธีการตั้งชื่ออาหารที่นํามาใชในพิธีมงคลสมรสแบงเปนโครงสราง
แบบเดี่ยวและโครงสรางแบบขยาย ซึ่งโครงสรางแบบขยายจะเนนการพิจารณาจากคําขึ้นตนและสวนขยาย
ลําดับที่ 1 เปนสําคัญ สวนการวิเคราะหโครงสรางทางดานความหมายพบวารายการอาหารจํานวนทั้งสิ้น 42
รายการ สามารถนํามาจัดกลุมความหมายได 10 กลุม ไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับความรักทีม่ ั่นคง กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง กลุมความหมายเกี่ยวกับการเปนที่รกั กลุมความหมายเกี่ยวกับความ
เจริญรุง เรือง กลุมความหมายเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงและเกียรติยศ กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความราบรื่นในการดําเนินชีวิต กลุมความหมายเกี่ยวกับการสืบทายาท
กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา และกลุม ความหมายเกี่ยวกับการตีตราจอง
บทนํา
อาหารและความเชื่อมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยทุกชาติทุกภาษา เนื่องจากอาหารเปน
หนึ่งในปจจัยสี่ทมี่ นุษยจําเปนตองบริโภคเพื่อบํารุงหลอเลี้ยงรางกาย สวนความเชื่อนั้นเปนวัฒนธรรมพื้นบาน
อีกประเภทหนึ่งซึ่งมีอทิ ธิพลตอแนวความคิดและพฤติกรรมของมนุษยหรือกลุมชน เพราะเหตุนี้อาหารจึงถูก
เชื่อมโยงกับความเชื่อและไดกลายมาเปนสวนประกอบสําคัญของพิธีกรรมตางๆ ทั้งนีเ้ พื่อเปนการสรางขวัญ
กําลังใจ ความสบายใจ และความเปนสิริมงคลแกชีวิต
การเสริมสรางสิรมิ งคลตามความเชื่อของชาวไทยขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง ทวา “อาหาร”
ยังคงเปนสวนประกอบทีส่ ําคัญเพราะเปรียบเสมือนคําอวยพรจึงตองผานการคัดสรรอยางพิถพี ิถัน เห็นได
ชัดเจนทีส่ ุดคืออาหารที่ใชในพิธีการแตงงานหรือพิธีมงคลสมรส ซึง่ มักพิจารณาจากอาหารที่ชื่อเปนมงคลหรือมี
สวนประกอบจากสิ่งที่เปนมงคลตามความเชื่อของแตละทองถิ่น ดวยเหตุนี้อาหารจึงสามารถสะทอนคานิยม
ของชาวไทยที่มีตอการแตงงานไดเปนอยางดี
ผลการศึกษา
อาหารทีเ่ กี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในพิธีมงคลสมรสของชาวไทยประกอบดวยอาหารคาวและ
อาหารหวาน อาหารคาว ไดแกลาบ ขนมจีบ หอหมก เตาหู ตมจืด ลูกชิ้นปลา ผัดถั่วงอก ขนมจีนน้ํายา และ
ผัดไทเสนจันท สวนอาหารหวานแรกเริม่ เดิมที“พระยาอนุมานราชธน ‘เสฐียรโกเศศ’ เขียนไววา ‘ขนมแต
โบราณจะมีขนมกง ขนมทองเอก ขนมชะมด ขนมสามเกลอ ขนมโพรงแสม ขนมรังนก ขนมพระพาย
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ขนมละมุด กาละแม ขาวเหนียวแดง ขาวเหนียวแกว ขนมชั้น’” (วันชัย อิงปญจลาภ,2537, น. 10-11)
แตปจจุบันไมไดมีการจํากัดตายตัวหากขึ้นอยูกับยุคสมัยและความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นๆ โดยยึดหลัก
วาขนมที่ใชในพิธีมงคลสมรสควรเปนขนมที่มีความเปนสิรมิ งคล ไดแก ขนมนมสาว ขนมผิง ขนมเกลียวทอง
ลูกชุบ ขาวตมมัด ขนมหมอแกง ขนมฝรั่ง ขนมบาบิน่ ขนมฝกบัว ขนมคราบสมุทร ขนมใสไส ขนมฟองมุก
ขนมหนานวล ขนมกรอบ ขนมทองมวน ขนมโอชารส ขนมเล็บมือนาง ขนมหัวผักกาด ขนมหนอไม ขนม
ทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมจามงกุฎ ขนมถวยฟู ขนมเสนหจันทร เม็ดแมงลัก
น้ํากะทิ ลอดชองน้ํากะทิ ขาวตอกน้ํากะทิ และขาวเหนียวน้าํ กะทิ
การวิเคราะหจะแบงประเด็นการศึกษาออกเปน 2ประเด็น ไดแก ประเด็นโครงสรางทางภาษาและ
ประเด็นโครงสรางทางความหมายดังนี้
โครงสรางทางดานภาษา
ภาษา คือเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางกันของมนุษย ซึ่งในการสื่อสารนั้น “ชื่อ” เปนสิ่ง
สําคัญ เนื่องจากทุกสรรพสิง่ ในโลกนี้ลวนตองมี “ชื่อ” ที่ใชในการเรียกขานและบงชี้เพื่อใหเขาใจตรงกันวาสิง่ ที่
เรากําลังพูดถึงอยูนั้นคือสิง่ ใดนอกจากนี้ “ชื่อ” ยังสามารถสะทอนวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในสังคมได
เชนกันจากการรวบรวมอาหารที่ใชในพิธีมงคลสมรสทัง้ หมด 42 รายการ สามารถจําแนกกลวิธีการตั้งชื่อ
อาหารเปน2 โครงสราง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงสรางแบบเดี่ยวคือ ชื่ออาหารที่ไมมีคําหรือกลุมคําอื่นตามมา ไดแก
1.1 ชื่อเฉพาะ เชน กาละแม
กาละแม หมายถึง ขนมไทยลักษณะเปนแปงเหนียวสีดํา
1.2 สวนผสมอาหาร เชน เตาหู
เตาหู หมายถึง ถั่วเหลืองที่โมเปนแปงแลวทําเปนแผนๆ ใชเปนอาหาร มี 2 ชนิด คือ เตาหู
ขาว และเตาหูเหลืองดังนั้นเตาหูจ ึงเปนสวนผสมอาหารประเภทผลิตภัณฑจากพืช
1.3 ชนิดของอาหาร เชน ลาบ
ลาบ หมายถึง อาหารชนิดหนึ่ง ใชปลาหรือเนื้อดิบสับใหละเอียด ผสมดวยเครื่องปรุงมีมะนาว
พริก น้ําปลาหรือปลารา เปนตน ถาใสเลือดวัวหรือเลือดหมู เรียกวา ลาบเลือด
2. โครงสรางแบบขยายคือ ชื่ออาหารที่มกี ลุมคําความหมายอืน่ ประกอบอยูในชื่ออาหารดวย ไดแก
2.1 ชื่ออาหารที่ขึ้นตนดวยสวนผสมอาหาร
2.1.1 สวนผสมอาหาร+สวนผสมอาหาร
ลูกชิ้นปลา = ลูกชิ้น+ปลา
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สวนผสมอาหารประเภทผลิตภัณฑจากสัตว ไดแก ลูกชิ้น
สวนผสมอาหารประเภทเนื้อสัตว ไดแก ปลา
2.1.2 สวนผสมอาหาร+วิธีการทําอาหาร+ลักษณะอาหาร
ขาวตมมัด = ขาว+ตม+มัด
สวนผสมอาหารประเภทพืชผัก ไดแก ขาว
วิธีการทําอาหาร ไดแก ตม
ลักษณะอาหาร ไดแก มัด
2.1.3 สวนผสมอาหาร+วิธีการทําอาหาร+ลักษณะอาหาร+สวนผสมอาหาร
ขาวตอกน้ํากะทิ= ขาว+ตอก+น้ํา+กะทิ
สวนผสมอาหารประเภทพืชผัก ไดแก ขาว
วิธีการทําอาหาร ไดแก ตอก
ลักษณะอาหาร ไดแก น้ํา
สวนผสมอาหารประเภทผลิตภัณฑจากพืช ไดแก กะทิ
2.1.4 สวนผสมอาหาร+ลักษณะอาหาร+สวนผสมอาหาร
ขาวเหนียวน้ํากะทิ= ขาวเหนียว+น้ํา+กะทิ
สวนผสมอาหารประเภทพืชผัก ไดแก ขาวเหนียว
ลักษณะอาหาร ไดแก น้ํา
สวนผสมอาหารประเภทผลิตภัณฑจากพืช ไดแก กะทิ
เม็ดแมงลักน้ํากะทิ = เม็ดแมงลัก+น้ํา+กะทิ
สวนผสมอาหารประเภทพืช ไดแก เม็ดแมงลัก
ลักษณะอาหาร ไดแก น้ํา
สวนผสมอาหารประเภทผลิตภัณฑจากพืช ไดแก กะทิ
2.1.5 สวนผสมอาหาร+อุปลักษณธรรมชาติ
ขาวเหนียวแกว = ขาวเหนียว+แกว
สวนผสมอาหารประเภทพืชผัก ไดแก ขาวเหนียว
อุปลักษณธรรมชาติ ไดแก แกว สื่อถึงมีลักษณะแววใสเหมือนแกว
2.2 ชื่ออาหารที่ขึ้นตนดวยชนิดของอาหาร
2.2.1 ชนิดของอาหาร+สวนผสมอาหาร
ผัดถั่วงอก=ผัด+ถั่วงอก
ชนิดของอาหาร ไดแก ผัด
สวนผสมอาหารประเภทพืชผัก ไดแก ถั่วงอก
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

ขนมหนอไม = ขนม+หนอไม
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
สวนผสมอาหารประเภทพืชผัก ไดแก หนอไม
ชนิดของอาหาร+วิธีการทําอาหาร
ขนมจีบ= ขนม+จีบ
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
วิธีการทําอาหาร ไดแก จีบ
ชนิดของอาหาร+ลักษณะอาหาร
ขนมกง = ขนม+กง
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ลักษณะอาหาร ไดแก กง หมายถึง วง สวนรอบของลอเกวียนหรือลอรถมา
ขนมใสไส= ขนม+ใสไส
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ลักษณะอาหาร ไดแก ใสไส
ขนมชั้น = ขนม+ชั้น
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ลักษณะอาหาร ไดแก ชั้น
ชนิดของอาหาร+ลักษณะอาหาร+อุปลักษณธรรมชาติ
ขนมฝอยทอง= ขนม+ฝอย+ทอง
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ลักษณะอาหาร ไดแก ฝอย
อุปลักษณธรรมชาติ ไดแก ทอง หมายถึง ธาตุแทชนิดหนึ่งเนื้อแนนมาก สีเหลืองสุก
ปลั่ง เปนโลหะมีคา
ขนมเกลียวทอง = ขนม+เกลียว+ทอง
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ลักษณะอาหาร ไดแก เกลียว
อุปลักษณธรรมชาติ ไดแก ทอง
ชนิดของอาหาร+ภาชนะ+วิธีการทําอาหาร
ขนมหมอแกง= ขนม+หมอ+แกง
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ภาชนะ ไดแก หมอ
วิธีการทําอาหาร ไดแก แกง
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2.2.6 ชนิดของอาหาร+ภาชนะ+ลักษณะอาหาร
ขนมถวยฟู = ขนม+ถวย+ฟู
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ภาชนะ ไดแก ถวย
ลักษณะอาหาร ไดแก ฟู
2.2.7 ชนิดของอาหาร+แหลงที่มาของอาหาร+สวนผสมอาหาร
ผัดไทเสนจันท = ผัด+ไท+เสนจันท
ชนิดของอาหาร ไดแก ผัด
แหลงที่มาของอาหาร ไดแก ไท หมายถึง ตระกูลไท-กะได
สวนผสมอาหารประเภทผลิตภัณฑจากแปง ไดแก เสนจันท
2.2.8 ชนิดของอาหาร+แหลงที่มาของอาหาร+ชื่อเฉพาะ
ขนมจีนน้ํายา = ขนม+จีน+น้ํายา
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
แหลงที่มาของอาหาร ไดแก จีน
ชื่อเฉพาะ ไดแก น้ํายา หมายถึง อาหารคาวอยางหนึง่ ลักษณะอยางแกง ทําดวย
ปลาโขลกกับเครือ่ งปรุง กินกับผักบางอยาง
2.2.9 ชนิดของอาหาร+ชื่อเฉพาะ
ขนมชะมด= ขนม+ชะมด
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ชื่อเฉพาะ ไดแก ชะมด หมายถึง ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทําดวยขาวเมา มะพราวขูด และ
น้ําตาล กวนใหเขากันปนเปนกอนกลมแบน ชุบดวยแปงขาวเจาแลว ทอดน้ํามัน
ขนมหันตรา = ขนม+หันตรา
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ชื่อเฉพาะ ไดแก หันตรา หมายถึงชื่อขนมชนิดหนึง่ ทําคลายขนมเม็ดขนุน แตมีไขทํา
เปนฝอยหุม นอก
2.2.10 ชนิดของอาหาร+จํานวนนับ+อุปลักษณมนุษย
ขนมสามเกลอ = ขนม+สาม+เกลอ
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
จํานวนนับ ไดแก สาม
อุปลักษณมนุษย ไดแก เกลอ หมายถึง เพื่อนสนิท

นางสาวโสภิดา โอชาพันธ เลขทะเบียน 5706613816
2.2.11 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณมนุษย
ขนมจามงกุฎ= ขนม+จา+มงกุฎ
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
อุปลักษณมนุษย ไดแก จา หมายถึง หัวหนา, มงกุฎ หมายถึง ผูเปนใหญ
ขนมเล็บมือนาง = ขนม+เล็บมือนาง
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
ชื่อเฉพาะ ไดแก เล็บมือนาง สื่อถึงลักษณะที่เรียวเล็กอยางนิว้ มือ
2.2.12 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณพืช
ขนมเม็ดขนุน = ขนม+เม็ดขนุน
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
อุปลักษณพืช ไดแก เม็ดขนุน สื่อลักษณะกลมคลายเม็ดของขนุน
2.2.13 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณธรรมชาติ
ขนมเสนหจันทร = ขนม+เสนหจ ันทร
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ ไดแก เสนหจ ันทร สื่อถึงความมีเสนหดจุ พระจันทรวันเพ็ญ
ขนมโพรงแสม= ขนม+โพรงแสม
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ ไดแกโพรงแสม สื่อถึงลักษณะคลายกับโพรงของตนแสม
ขนมฝกบัว = ขนม+ฝกบัว
ชนิดของอาหาร ไดแก ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ ไดแก ฝกบัว สื่อถึงลักษณะคลายฝกบัว
2.2.14 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณธรรมชาติ+วิธีการทําอาหาร
ขนมทองหยิบ = ขนม+ทอง+หยิบ
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ = ทอง
วิธีการทําอาหาร = หยิบ
ขนมทองหยอด = ขนม+ทอง+หยอด
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ = ทอง
วิธีการทําอาหาร = หยอด
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2.2.15 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณธรรมชาติ+ลักษณะอาหาร
ขนมทองพลู = ขนม+ทอง+พลู
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ = ทอง
ลักษณะอาหาร = พลู
ขนมทองโปรง= ขนม+ทอง+โปรง
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ = ทอง
ลักษณะอาหาร = โปรง
ขนมทองมวน = ขนม+ทอง+มวน
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ = ทอง
ลักษณะอาหาร = มวน
2.2.16 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณธรรมชาติ+อุปลักษณมนุษย
ขนมทองเอก= ขนม+ทอง+เอก
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณธรรมชาติ = ทอง
อุปลักษณมนุษย = เอก สื่อถึงความดีเลิศ เปนทีห่ นึ่ง (ใชเกี่ยวกับลําดับชั้นหรือขั้น
ของยศ ตําแหนง คุณภาพ หรือวิทยฐานะ สูงกวา โท)
2.2.17 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ
ขนมพระพาย = ขนม+พระพาย
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ = พระพาย หมายถึง ลม
2.2.18 ชนิดของอาหาร+อุปลักษณสิ่งของ
ขนมเทียน = ขนม+เทียน
ชนิดของอาหาร = ขนม
อุปลักษณสิ่งของ = เทียน
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2.3 ชื่ออาหารที่ขึ้นตนดวยลักษณะอาหาร
ลักษณะอาหาร+วิธีการทําอาหาร
หอหมก= หอ+หมก
ลักษณะอาหาร ไดแก หอ
วิธีการทําอาหาร ไดแก หมก
ลูกชุบ= ลูก+ชุบ
ลักษณะอาหาร ไดแก ลูก
วิธีการทําอาหาร ไดแก ชุบ
2.4 ชื่ออาหารที่ขึ้นตนดวยวิธีการทําอาหาร
2.4.1 วิธีการทําอาหาร+รสชาติอาหาร
ตมจืด= ตม+จืด
วิธีการทําอาหาร ไดแก ตม
รสชาติอาหาร ไดแก จืด
2.4.2 วิธีการทําอาหาร+ลักษณะอาหาร+สวนผสมอาหาร
ลอดชองน้ํากะทิ= ลอดชอง+น้ํา+กะทิ
วิธีการทําอาหาร ไดแก ลอดชอง
ลักษณะอาหาร ไดแก น้ํา
สวนผสมอาหารประเภทผลิตภัณฑจากพืช ไดแก กะทิ
ก. ตารางแสดงกลวิธีการตั้งชื่อของอาหารที่ใชในพิธีมงคลสมรส
ชื่อขึ้นตนของอาหาร
ชนิดของอาหาร
สวนผสมอาหาร
ลักษณะอาหาร
วิธีการทําอาหาร
ชื่อเฉพาะ
รวม

โครงสรางแบบเดี่ยว โครงสรางแบบขยาย
1
29
1
6
2
2
1
3
39

ความถี่
30
7
2
2
1
42

คาเฉลีย่ รอยละ
71.43
16.67
4.76
4.76
2.38
100
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ข. ตารางแสดงโครงสรางแบบขยายของชื่ออาหารที่ใชในพิธมี งคลสมรสที่ขึ้นตนดวยชนิดของอาหาร
สวนขยายลําดับที่ 1

ความถี่

คาเฉลีย่ รอยละ

อุปลักษณ
-มนุษย(2)
-พืช (1)
-ธรรมชาติ (10)
-สิ่งเหนือธรรมชาติ (1)
-สิ่งของ (1)
ลักษณะอาหาร

15

38.462

8

20.513

วิธีการทําอาหาร

5

12.821

สวนผสมอาหาร

3

7.692

ภาชนะ

2

5.128

แหลงที่มาของอาหาร

2

5.128

ชื่อเฉพาะ

2

5.128

จํานวนนับ

1

2.564

รสชาติอาหาร

1

2.564

39

100

รวม

จากตาราง ก. แสดงใหเห็นวา กลวิธีในการตั้งชื่ออาหารที่ใชในพิธีมงคลสมรสของคนไทยมักจะนิยม
ขึ้นตนดวยชนิดของอาหารมากทีส่ ุด คิดเปน 71.43 เปอรเซ็นต ซึ่งชนิดของอาหารที่นิยมใชในพิธีมงคลสมรส
เปนอาหารหวาน (คําที่ขึ้นตนดวย “ขนม”) มากกวาอาหารคาว เมื่อพิจารณารวมกับตาราง ข. ซึ่งสืบเนื่องกัน
คือ โครงสรางแบบขยายของชื่ออาหารที่ขึ้นตนดวยชนิดของอาหาร พบวาสวนขยายลําดับที่ 1 จะเปนการตั้ง
ชื่ออาหารโดยการเปรียบเทียบมากกวาการตัง้ ชื่ออาหารแบบตรง โดยคิดเปน 38.462 เปอรเซ็นต การตัง้ ชื่อ
อาหารแบบเปรียบเทียบที่พบมากทีส่ ุด คือ การตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณธรรมชาติ พบ 10 ชื่อ รองลงมาคือ
การตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณมนุษย พบ 2 ชื่อการตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณพืช พบ 1 ชื่อการตั้งชื่ออาหาร
แบบอุปลักษณสิ่งเหนือธรรมชาติ พบ 1 ชื่อ และการตั้งชื่ออาหารแบบอุปลักษณสิ่งของ พบ 1 ชื่อตามลําดับ

โครงสรางทางดานความหมาย
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กรมศิลปากร (2558, น. 23) กลาววา “สําหรับคนสมัยโบราณ นอกจากจะใหความสําคัญกับ
ความหมายที่เปนมงคลของขนมไทยแลว ยังใหความสําคัญกับชื่อขนมที่มีคําพองเสียง…” ดวย อยางไรก็ตาม
จากการรวบรวมอาหารที่ใชในพิธีมงคลสมรสทั้งหมด 42 รายการ สามารถจัดกลุมความหมายไดเปน 10 กลุม
ความหมาย โดยแตละกลุมความหมายจะประกอบดวยอาหารที่มีความหมายสอดคลองกันหรือมีความหมาย
ทํานองเดียวกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. กลุมความหมายเกี่ยวกับความรักที่มั่นคง
กลุมความหมายเกี่ยวกับความรักที่มั่นคง คือ ความหมายรวมของอาหารทีเ่ กี่ยวกับความรักที่
ยั่งยืนยาวนาน มั่นคงเปนปกแผน มีความรักเบงบานหวานชื่นอยูตลอดเวลา กลมเกลียวเปนใจ
เดียวกัน ตัวอยางอาหารที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
ขนมจีนน้ํายา
ใหความรักของบาวสาวยืนยาวเหมือนเสนขนมจีน
หอหมก
ใหคูบาวสาวรักกันยาวนาน ไมมีเรื่องตองทะเลาะเบาะ
แวงใหรําคาญใจ
ขนมจีบ
ใหความรักหวานชื่นเหมือนตอนจีบกันใหมๆ
ขนมฝอยทอง
ชีวิตคูที่ยืนยาว
ขนมโพรงแสม
เปรียบเหมือนเสาบานที่คบู าวสาวจะตองอยูดวยกันได
อยางยั่งยืนตลอดไป
ขาวเหนียวแกว
มีความเหนียวแนน เปนปกแผนและมั่นคง
ขาวตอกน้ํากะทิ
มีความรักทีเ่ บงบานรุงเรืองและบริสุทธิ์เหมือนสีขาวของ
ขาวตอก
ขาวเหนียวน้ํากะทิ
รักกันเหนียวแนนเหมือนขาวเหนียว
ขนมกง
มีความหนักแนนเหมือนดัง่ กงลอเกวียน
ขนมพระพาย
ความรักที่เหนียวแนน
ขนมเกลียวทอง
มีความกลมเกลียวกัน
ขาวตมมัด
เปนคูรกั ที่ยั่งยืนตลอดนาน
กาละแม
ความรักเหนียวแนนมั่นคง
ขนมใสไส
ความผูกพัน มั่นคง

ขนมชะมดและขนมสามเกลอ เขาถือเปนขนมเสี่ยงทายในพิธีแตงงาน คือ
เอาขนมปนกลมๆ ยังไมไดทอดน้ํามันมา 3 ลูก เอามือจับใหติดกันอยางกอนเสา เอามือ
ชุบแปงแลวคอยๆ ผจงวางลงในกระทะน้ํามันทอด ถายังติดกันอยูดีทั้ง 3 ลูก ก็
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หมายความวาคูบาวสาวที่จะแตงงานกันนีจ้ ะอยูดวยกันดีตลอดจนมีลกู เตาดวย ถาหลุด
หรือแตกไปจากกันเสียลูกหนึ่ง ยังติดกันอยูเพียง 2 ลูก ก็หมายความวามีลูกยากหรือไมมี
ถาแตกหรือหลุดออกทัง้ หมด 3 ลูก ก็หมายความวาจะอยูดวยกันไมยืดยาว…
(เสฐียรโกเศศ, 2551, น.427)
2. กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคัง่ คือ ความหมายรวมของอาหารที่เกี่ยวกับโชคลาภ มีเงิน
มีทองเหลือกินเหลือใช หยิบจับสิ่งใดก็เปนเงินเปนทอง ร่ํารวย อุดมไปดวยทรัพย ตัวอยางอาหาร
ที่อยูในกลุม ความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหารไทย
ความหมาย
ลาบ
โชคลาภ เงินทอง
ลูกชิ้นปลา
ร่ํารวย เหลือกินเหลือใช
ขนมทองหยิบ
หยิบจับสิ่งใดก็ใหเปนเงินเปนทอง
ขนมทองหยอด
ความร่ํารวย ใชจายเงินไมมหี มด
ขนมทองพลู
มีเงินทองใชเหลือลน
ขนมทองโปรงหรือขนมหนานวล
ความร่ํารวย
ขนมทองมวน
มีทองมากมาย
ขนมหมอแกง
มีความอุดมสมบูรณ อิ่มเอม เหลือกินเหลือใช
3. กลุมความหมายเกี่ยวกับการเปนที่รัก
กลุมความหมายเกี่ยวกับเปนทีร่ ัก คือ ความหมายรวมของอาหารทีเ่ กี่ยวกับมีเสนห เปนทีร่ ัก
ใคร มีผูสนับสนุน ชื่นชม เอ็นดู ตัวอยางอาหารที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
ผัดไทเสนจันท
มีเสนห มีแตคนมารักใคร
ขนมเม็ดขนุน
มีคนสนับสนุนไมขาด
ขนมเสนหจันทร
มีเสนห มีผูคนรักใคร
ลูกชุบ
ไดรับความรักใครเอ็นดูและการชวยเหลือสนับสนุนจาก
ผูใหญ
4. กลุมความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุงเรือง
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กลุมความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุง เรือง คือ ความหมายรวมของอาหารทีเ่ กี่ยวกับ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ความเจริญรุงเรืองเฟอ งฟู พัฒนาไปสูท างที่ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป
ตัวอยางอาหารที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
ผัดถั่วงอก
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
ขนมถวยฟู
ความเจริญรุง เรืองเฟองฟู
ขนมเทียนหรือขนมนมสาว
ความสวางไสวรุงโรจน
ขนมฝกบัว
เจริญรุง เรืองอยางงายดายและรวดเร็ว
5. กลุมความหมายเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงและเกียรติยศ
กลุมความหมายเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงและเกียรติยศ คือ ความหมายรวมของอาหารที่
เกี่ยวกับการอวยพรใหเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนง มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีชื่อเสียงโดดเดนเหนือผูใดตัว
ตัวอยางอาหารที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
ขนมชั้น
ของขวัญในการฉลองการเลื่อนยศ
ขนมทองเอก
ความเปนหนึง่ ความเปนหนึง่ เหนือผูใด
ขนมจามงกุฎ
มีเกียรติยศที่สงู สง
6. กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข
กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข คือ ความหมายรวมของอาหารทีเ่ กี่ยวกับชีวิตคูเต็มไปดวย
ความสุขสบายทั้งกายและใจ ตัวอยางอาหารทีอ่ ยูในกลุม ความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
เตาหู
สุขใจ ความสุข
ขนมหนอไม
ผาสุก
7. กลุมความหมายเกี่ยวกับความราบรื่นในการดําเนินชีวิต
กลุมความหมายเกี่ยวกับความราบรื่นในการดําเนินชีวิต คือ ความหมายรวมของอาหารที่
เกี่ยวกับการใชชีวิตคูอยางราบรื่น ไมมีปญหาหรืออุปสรรคใดๆ หรือถามีก็สามารถฝาฝนอุปสรรค
ไปไดโดยงาย ตัวอยางอาหารที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
ตมจืด
ชีวิตราบรื่น ไมมีอุปสรรค
ลอดชองน้ํากะทิ
ใหคูแตงงานสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปไดสะดวก
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8. กลุมความหมายเกี่ยวกับการสืบทายาท
กลุมความหมายเกี่ยวกับการสืบทายาท คือ ความหมายรวมของอาหารที่เกี่ยวกับความ
สมบูรณของครอบครัว ความรักความอบอุน มีลูกหลานเต็มบานเต็มเมือง ตัวอยางอาหารที่อยูใน
กลุมความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
เม็ดแมงลักน้ํากะทิ
ใหมีลกู เต็มบานมีหลานเต็มเมือง
9. กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา
กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา คือ ความหมายรวมของอาหารทีเ่ กี่ยวกับความฉลาดในการ
ดําเนินชีวิต มีปญญาในการไตรตรอง พิจารณาแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นใหผานพนไปดวยดี ตัวอยาง
อาหารทีอ่ ยูในกลุม ความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
ขนมเล็บมือนางหรือขนมคันหลาว ความมีปญญาอันเฉียบแหลม
10. กลุมความหมายเกี่ยวกับการตีตราจอง
กลุมความหมายเกี่ยวกับการตีตราจอง คือ ความหมายรวมของอาหารทีเ่ กี่ยวกับการบอกใหรู
อยางเปนนัยวาหญิงหรือชายคนนี้ไดถูกตีตราจองแลวหรือไดสมรสกันแลว ตัวอยางอาหารที่อยูใน
กลุมความหมายนี้ เชน
ชื่ออาหาร
ความหมาย
ขนมหันตรา
ชายหญิงคูนี้ไดมีคนมาตีตราจองไวแลว
ตารางแสดงความถี่และคาเฉลีย่ รอยละของกลุมความหมายของอาหารที่ใชในพิธมี งคลสมรส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุมความหมาย
ความรักที่มั่นคง
ความมั่งคั่ง
การเปนทีร่ ัก
ความเจริญรุง เรือง
ความมีชื่อเสียงและเกียรติยศ
ความสุข
ความราบรื่นในการดําเนินชีวิต

ความถี่
16
8
4
4
3
2
2

คาเฉลีย่ รอยละ
38
19
10
10
7
5
5
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8. การสืบทายาท
9. ปญญา
10. การตีตราจอง
รวม

1
1
1
42

2
2
2
100

จากตารางแสดงความถี่และคาเฉลี่ยรอยละดังกลาวขางตนบงชี้วาความหมายของอาหารที่ใชในพิธี
มงคลสมรสที่พบมากทีส่ ุดคือกลุมความหมายเกี่ยวกับความรักที่มั่นคง คิดเปน 38 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ
กลุมความหมายเกี่ยวกับความมั่งคัง่ คิดเปน 19 เปอรเซ็นต กลุมความหมายเกี่ยวกับการเปนที่รัก คิดเปน 10
เปอรเซ็นต กลุมความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุงเรือง คิดเปน 10 เปอรเซ็นต กลุมความหมายเกี่ยวกับความ
มีชื่อเสียงและเกียรติยศ คิดเปน 7 เปอรเซ็นต กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข คิดเปน 5 เปอรเซ็นต กลุม
ความหมายเกีย่ วกับความราบรื่นในการดําเนินชีวิต คิดเปน 5 เปอรเซ็นต กลุม ความหมายเกี่ยวกับการสืบ
ทายาท คิดเปน 2 เปอรเซ็นต กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา คิดเปน 2 เปอรเซ็นต และกลุมความหมาย
เกี่ยวกับการตีตราจอง คิดเปน 2 เปอรเซ็นตตามลําดับ
สรุป
ในการศึกษาอาหารที่ใชในพิธีมงคลสมรสเพื่อนําไปสูคานิยมของชาวไทยที่มีตอการแตงงานนั้นกลุมทีม่ ี
ความถี่สูงจะแสดงใหเห็นวาชาวไทยมีคานิยมเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาก ซึ่งจะเห็นไดวากลวิธีการตั้งชื่ออาหารที่มี
ความถี่มากที่สุด คือ การตั้งชื่ออาหารโดยขึ้นตนดวยชนิดของอาหารและมีสวนขยายลําดับที่ 1 เปนการอุป
ลักษณธรรมชาติ ทั้งนี้สังเกตไดวาชนิดของอาหารในพิธีมงคลสมรสจะเปนอาหารหวาน (คําที่ขึ้นตนดวย
“ขนม”) มากกวาอาหารคาว นอกจากนี้ในเรือ่ งของสวนขยายทีเ่ ปนอุปลักษณธรรมชาติก็จะเปนขนมที่มีสวน
ขยายวา “ทอง”เปนสวนใหญ ซึ่งพบถึง 7 ชื่อ หรือคิดเปน 70 เปอรเซ็นตแสดงใหเห็นวาคนไทยใหความสําคัญ
กับชื่ออาหารทีเ่ ปนมงคลหรือที่เรียกวา “นามมงคล”อยางเชนคําวา “ทอง” ในที่นี้ก็มีความหมายอันเปนสิริ
มงคล หมายถึง โลหะมีคาหรือสื่อถึงความมัง่ คั่งร่ํารวย ซึ่งนามมงคลมักจะปรากฏในชื่อของขนมไทยเปนสวน
ใหญ
สวนกลุมความหมายของอาหารที่ใชในพิธีมงคลสมรสที่พบมากที่สุด คือ กลุม ความหมายเกี่ยวกับ
ความรักที่มั่นคง กลาวคือ การอวยพรใหคูบาวสาวมีความรักที่ยั่งยืนนาน มั่นคงเปนปกแผน กลมเกลียวเปนใจ
เดียวกัน และมีความรักเบงบานหวานชื่นอยูตลอดเวลานั้น อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยทีเ่ กี่ยวของ 2 ประเด็น
ดวยกัน
ประเด็นแรกเกี่ยวกับคานิยมผัวเดียวเมียเดียวทีฝ่ งรากลึกอยูใ นสังคมไทย กลาวคือ ในศตวรรษที่ 15
หรือสมัยที่มีการปกครองระบอบสมบูรณายาสิทธิราชนั้นมีกฎหมายตราสามดวงรองรับวาสามีคนเดียวสามารถ
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มีภรรยาหลายคนได จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 คนไทยรับคานิยมการมีผัวเดียวเมียเดียวมาจากฝรั่งและเริ่มมี
การรณรงคเชิงวัฒนธรรมแตก็ไมไดมีการเปลี่ยนกฎหมายแตอยางใด ตอมา
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงเปนแบบอยางของการมีพระมเหสี
เพียงพระองคเดียว ไมทรงมีพระสนมหรือเจาจอมเลย นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองคยังมี
การตรากฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งเรียกวา 'พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัว
เมีย พ.ศ.2473’…ตอมามีการนําเอาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มารวมไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพที่ 5 วาดวยเรื่องครอบครัว ประกาศเมือ่ วันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ.2478 ยังผลใหมีการยอมรับหลักการมีภรรยาชอบดวยกฎหมายเพียงคนเดียวใน
ปจจุบัน (ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, 2553)
ประเด็นทีส่ องเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนของศาสนา กลาวคือ คนไทยมีพุทธศาสนาเปนเครื่องเหนี่ยว
รั้งจิตใจ คนไทยสวนใหญที่นับถือศาสนาพุทธจะมีความเชื่อเรื่องของบุญและบาปมาก ซึ่งการกระทําความดีขั้น
พื้นฐานของชาวพุทธจะตองตัง้ มั่นอยูในศีลธรรมอันดีงาม หนึ่งในนั้นคือศีลขอที่ 3
กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี คือ งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ความคิดนี้จึงตอกย้ําความคิดของคนไทยจน
กลายมาเปนบรรทัดฐานของสังคมในที่สุด
จากประเด็นทั้งสองที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาคนไทยใหความสําคัญกับความสัมพันธแบบ “ผัวเดียว
เมียเดียว” มาก ในพิธีมงคลสมรสคนไทยจึงเนนการอวยพรใหคูบาวสาวรักกันยั่งยืนนาน มั่นคงในความรัก
ครองคูกันอยางมีความสุขตลอดไป ทั้งนี้คําอวยพรเสมือนเปนดังกุศโลบายเพือ่ เตือนใหคูบาวสาวดํารงตนอยูใน
ศีลธรรมอันดีงามตามหลักพุทธศาสนา เพื่อใหการอยูก ินฉันสามีภรรยาถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สืบตอกันมาแตโบราณและเปนที่ยอมรับของสังคม
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