การแต่งงาน เป็ นพิ ธีก ารที บุค คลสองคนรวมกัน เป็ นครอบครัวเดี ย วกัน ใช้ ชี วิต คู่ร่ วมกัน ซึงการแต่งงานนั นจะมี
วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆทีแตกต่างกันไปตามเชื อชาติ ศาสนา ประเทศ และชนชั นทางสังคมพิ ธีการแต่งงานส่วนมาก
เกียวข้ องกับการแลกเปลียนคําสาบานกับคู่สมรส การแลกของขวัญอันเป็ นสัญลักษณ์ในการแต่งงาน เช่น แหวน สร้ อย เป็ นต้ น
การแต่งงานเปรียบเสมือนพิธีการประกาศการใช้ ชีวิตคู่ ในพิธีแต่งงานจะมีความพิเศษต่างๆเช่น ชุดงานแต่งงานช่อดอกไม้ เป็ น
ต้ น นอกจากนี หลังจากพิธีแต่งงาน มักจะจัดงานเลี ยงแต่งงานเพือเป็ นการเฉลิมฉลองให้ แก่ค ู่บ่าวสาวด้ วย
การแต่งงานเป็ นประเพณีทีสําคัญสําหรับวิถี ชีวิตไทย เพราะเป็ นการบ่งบอกว่าผู ้ ทีแต่งงานนั นมีความเป็ นผู้ใหญ่ที มี
ความรับผิดชอบมากขึ น และพร้ อมทีจะมีครอบครัวการแต่งงานของประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของตนเอง
เช่นกัน โดยวัฒนธรรมประเพณีในการแต่งงานของประเทศไทยนั นจะเกิดขึ นหลังจากทีคู่รักทั งฝ่ ายหญิ งและฝ่ ายชายตกลงปลง
ใจจะใช้ ชีวิตคู่ร่วมกัน หลังจากนั นลําดับพิธีของการแต่งงานจึงเกิดขึ ตามลํ
น าดับดังนี
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การสู ่ ขอ – หลังจากทีฝ่ ายหญิงและฝ่ ายชายได้ ทําการตกลงปลงใจทีจะใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้ ว ฝ่ ายชายจะต้ องกลับไป
คุยกับพ่อแม่หรือทางผู ้ ใหญ่ของตน
เพือทีจะให้ มาทําการสู่ขอฝ่ ายหญิ งจากพ่อแม่หรื อผู ้ ปกครองของฝ่ ายหญิ ง
หากพ่อแม่ของฝ่ ายชายไม่สะดวกอาจจะขอให้ ผู ้ ใหญ่ทีรู ้ จักครอบครัวทั งฝ่ ายหญิงและฝ่ ายชายมาทําการสู่ขอฝ่ าย
หญิ ง
ให้ ผู ้ ใหญ่ในทีนี จะเรียกว่า“เฒ่าแก่” เมือการเจรจาสู่ขอฝ่ ายหญิงเสร็จสิ น และฝ่ ายหญิงตอบตกลง ทั งสองฝ่ ายจะตกลง
คุยเรืองงานหมั น สินสอดทองหมั น และทีสําคัญคือฤกษ์ ยามทีเกียวกับงานแต่งและงานหมั นเช่น ฤกษ์ ยกขัมาก
นห ฤกษ์
ส่งตัว ฤกษ์ รดนํ าเพือเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตคูซึ่ งคนไทยนิยมแต่งงานเดือนคู่ตามปฏิทินจันทรคติ ยกเว้ นบางเดือนและบาง
วันทีจะเป็ นฤกษ์ ทีไม่ดีไม่เหมาะสมกับการแต่งงานเช่น เดือนสิบสองเพราะถือเป็ นฤดูทีสัตว์มีค ู่ สิบสองคําทั งข้ างขึ น
ข้ างแรมโบราณห้ ามแต่งเพราะถือว่าเป็ น”วันจม” วันอังคารและวันเสาร์ถือว่าเป็ น”วันแรง” ส่วนวันดีทีคนไทยส่วนใหญ่
มักจะเลือกเป็ นฤกษ์ ดีในการทําพิธีแต่งงานคือวันศุกร์ วันอธิบดี และวันธงชัยเป็ นต้ น นอกจากฤกษ์ ยามงามดีแล้ วคน
ไทยยังเชือเรืองการนําดวงไปผูกกันเพือตรวจสอบดวงสมพงศ์กันหรือไม่ หากไม่จะมีวิธีแก้ ไขอย่างไร ซึงธรรมเนียมนี ถือ
นําปฏิบัติกันมายาวนานแล้ วเช่นกัน เพราะเชือว่าจะเป็ นพื นฐานนําไปสู่การใช้ ชีวิตคู่ทีดี
การหมั น – หลังจากมีการสู่ขอแล้ ว และฝ่ ายหญิ งได้ ทําการตกลง ทั งสองฝ่ ายจะต้ องคุยกันเรื องข้ าวของทีจะใช้ หมั น
ฝ่ ายหญิงแล้ ว เมือถึงฤกษ์ ยามการหมั น ฝ่ ายชายจะยกขบวนขันหมากมาหมั นหมายฝ่ ายหญิง ซึงการยกขบวนขันหมาก
และทองหมันซึงฝ่ ายชายนําไปมอบให้ ฝ่ายหญิงเป็ นการแสดงเจตนาว่าจะแต่งงานกัน คนไทยสมัยก่อนชอบกินหมาก
แขกไปใครมาก็ยกขันหมากออกมาต้ อนรับ ขันหมากจึงมีความสําคัญในประเพณีแต่งงานไทย ส่วนขันหมากหมั นมักใช้
ขันทอง เงิน นาก ถม ใส่หมากทั งลูก โดยไม่เฉาะหรือเฉือน ผล และพลู เรียง จะมากหรื อจะน้ อยกว่านี ก็ได้ แต่นิยม
จัดให้ เป็ นเลขคู่ ก้ นขันหมากใส่ถุงบรรจุข้าวเปลือก ถัวเขียว ข้ าวตอกและงาดําอย่างละ ถุง เพือเป็ นเคล็ดว่าให้ ค ู่บ่าว
สาวมีความเจริ ญงอกงาม บางบ้ านอาจจะใส่แป้งข้ าวหมากเอาเคล็ดว่าคู่แต่งงานจะทําการอะไรให้ เฟื องฟู บางบ้ าน
อาจจะใส่ด อกรั ก เด็ด จากช่ อ ที เป็ นยอดลงไปด้ ว ยเพราะมี ชื อเป็ นมงคล ส่ว นของหมั นตามประเพณี เ ดิ ม จะให้
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ทองรูป พรรณเพราะมีของมีค่าทีนํ าติด ตัวไปไหนๆ ได้ แต่ด้วยปั จจัยหลายอย่าง ในสมัยนี จึงมีความนิยมเปลียนไป
อาจจะหมั นหมายกันด้ วยของมีค่าเล็กๆน้ อยๆเช่นแหวนหมั น
การแต่ งงาน – หลังจากพิ ธีการหมั นแล้ วพิธีที จะเกิ ดขึ นต่อคือพิธีการแต่งงาน เริ มจากการสู่ขอฝ่ ายหญิ งจากบิด า
มารดา และการรดนํ าอวยพร ผูกข้ อมือให้ แก่ค ู่บ่าวสาว ทําพิธีสงฆ์เพือเป็ นสิริมงคลแก่ค ู่บ่าวสาวเช่นการถวายเพล ใน
สมัยก่อนทั งสองฝ่ ายจะนําข้ าวและอาหารคาวหวานมารวมกัน ซึงฝ่ายหญิงมักจะเป็ นผู ้ เตรียมให้ เมือใกล้ เสร็จพิธี ฝ่ าย
หญิงจะจัดสํารับคาวหวานเรี ยกว่า “ของเลือนเตือนขันหมาก” เพือบอกให้ เจ้ าบ่าวรู ้ ว่าเสร็จพิธีเช้ า ยกขันหมากมาได้
หลังจากนี จึงเป็ นพิธียกขันหมากแต่ยง กมาเพือความสิริมงคลให้ แก่ค ู่บ่าวสาว และถือเป็ นของไหว้ ผู ้ ใหญ่ดังนั นสิงของที
ใช้ นํามาใส่ในขันหมากแต่งนี จึงใส่แต่ของทีมีชือเป็ นสิริมงคลต่อการใช้ ชีวิตคู่เช่น ใบเงิน ดอกบานไม่้ โรรย
ู ส่วนอาหาร
มักจะนิยมใส่ขนมจีนทีมีเส้ นยาวเป็ นเคล็ดให้ ค ู่บ่าวสาวรักกันนานๆ หรือห่อหมกทีมีความหมายดีจากคําว่าหมกแปลว่า
รวม หลังจากพิธีการยกขันหมากแต่งแล้ ว จึงจัดพิธีรดนํ าสังข์เพืออวยพรแก่ค ู่บ่าวสาวแทน
พิธีส่งตัว – หลังจากพิธีการแต่งงานและพิธีหมั นเสร็จสิ น ก็ถึงเวลาส่งตัวเจ้ าสาวเข้ าหอกับเจ้ าบ่าว ซึงพ่อแม่ฝ่ายหญิ ง
จะเป็ นผู ้ ส่งตัวเจ้ าสาวและให้ พรแก่ค ู่บ่าวสาว ซึงจะเชิญคู่สามีภรรยาทีรักกันจนมีลูกหลานและเป็ นคนดีมีศีลธรรมมา
เป็ นประธาน เมือถึงเวลาได้ ฤกษ์ ยามงามดีก็จะกล่าวคําเอาเคล็ดการมีค ู่ให้ แก่ค ู่บ่าวสาว นอกจากนียังมีอุปกรณ์เสริ ม
เพื อความมงคลอีก ด้ วยเช่ น ฝั ก เขีย ว ผล เพื อเป็ นเคล็ด ว่าให้ ค ู่บ่า วสาวในเย็น เหมือ นฟั ก และหิ น บดยา ลู ก
หมายความว่า ให้ คบู่ ่าวสาวหนักแน่นเหมือนหิน หลังจากทีเตรียมของและพิธีพร้ อมแล้ วก็จะเริ มพิธีส่งตัวเจ้ าสาว โดย
เมือก่อนจะเสร็จพิธีจะให้ เจ้ าสาวกราบหมอนเจ้ าบ่าวเพือเป็ นเคล็ดให้ เจ้ าบ่าวเกรงใจเจ้ าสาว

จากลําดับพิธีของการแต่งงานในแบบวัฒนธรรมประเพณีของไทยข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าในแต่ละลําดับพิธีในการแต่งงาน
ของไทยนั นมักจะมีความเชือในเรืองของความเป็ นสิริมงคลแก่ค ู่บ่าวสาว ไม่ว่าจะเป็ นการดูฤกษ์ ยามในการทําพิธีต่างๆ สิงของ
เครืองใช้ ทีใช้ ในพิธีล้วนแต่มีชือทีเป็ นสิริมงคลเช่น ดอกพุทธชาด นอกจากมีชือทีเป็ นสิริมงคลแล้ วยังมีชือทีสือความหมายทีดี
ให้ แก่ชีวิตคู่อีกด้ วยเช่น ห่อหมก เป็ นต้ น
พิธีการแต่งงานแบบไทยนอกจากจะมีความเป็ นสิริมงคลแล้ วยังแสดงให้ เห็นถึงความเคารพและให้ ความสําคัญแก่ญาติ
ผู ้ ใหญ่ของทั งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง เช่น การมาสู่ขอฝ่ ายหญิง ทีแสดงถึงความเคารพผู ้ ใญ่ห ฝ่ายหญิ ง และให้ เกียรติฝ่ายหญิ ง
ทีมาแสดงความจริงใจทีจะใช้ ชีวิตคู่กับฝ่ ายหญิ ง ไม่คิดทีจะพาฝ่ ายหญิ งไปในทางทีไม่ดี นอกจากนี ยังเป็ นการขอบคุณพ่อแม่
ผู ้ ปกครองฝ่ ายหญิงทีเลี ยงดูฝ่ายหญิงมาอย่างดีอีกด้ วย โดยการมอบสินสอดทองหมั นให้ แก่พ่อแม่ฝ่ายหญิ ง แม้
ว่าส่วนมากพ่อ
แม่ฝ่ายหญิงจะมอบสินสอดทองหมั นคืนให้ แก่ค ู่บ่าวสาวเพือใช้ ในการตั งต้ นชีวิตครอบครัว

