
ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือ

เกีย่วกบัการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน



• การแต่งงาน คือ การตั้งวงศต์ระกลูใหเ้ป็นท่ีรุ่งเรืองต่อไป  
• ตามคตินิยมของไทย ผูช้ายมกัจะแต่งงานภายหลงัไดบ้วชเรียนแลว้  โดยถือวา่เป็น
เวลาท่ีสมควรตั้งตนและวงศต์ระกลูเองได้

• สุพตัรา สุภาพ (2536: 114) ไดแ้บ่งการแต่งงานออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ววิาหมงคล เป็นการกระท าพิธีสมรสกนัท่ีบา้นฝ่ายหญิง และเม่ือสมรสแลว้     

ฝ่ายชายจะไปอยูบ่า้นฝ่ายหญิง โดยอยูร่่วมกบัพอ่ตาแม่ยาย
2. อาวาหมงคล เป็นการกระท าพิธีสมรสท่ีบา้นของฝ่ายชาย และเม่ือสมรสแลว้ 

ฝ่ายหญิงอยูก่บัฝ่ายชายโดยอยูร่่วมกบัพอ่สามีแม่สามี



• พิธีแต่งงาน ไม่วา่ในหมู่ชนชาวไหน มกัเชิญญาติมิตรมาร่วมงานร่วมพิธีดว้ย และ
มีเล้ียงดูกนัอยา่งเอิกเกริก ดงัจะเห็นไดจ้ากค าซ่ึงเน่ืองในงานน้ีของชาวไทยถ่ิน
ต่าง ๆ เช่น
“กนิแขก” ทางภาคพายพั “กนิสามถ้วย” ทางภาคกลาง
“กนิดอง” ทางภาคอีสาน “กนิงาน” ทางภาคใต้
• ท่ีเชิญญาติมิตรมากินเล้ียงกเ็พื่อจะไดรู้้เห็นเป็นพยานวา่คนทั้งสองไดเ้ป็นสามีภริยากนั
ถูกตอ้งตามประเพณี

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย
• ประเพณีการแต่งงานของคนไทยมีล าดับขั้นตอน ดงัน้ี
• ในสมัยก่อนพ่อแม่มกัจะพจิารณาเลือกสรรคู่ครองให้ลูกชายโดยทีฝ่่ายหญิงและ  
ฝ่ายชายไม่เคยรู้จักกนัมาก่อน  แต่ผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นเพ่ือนหรือผูท่ี้เคยนบัถือ
รู้จกักนัดี  จึงจดัการเลือกคู่ให ้ซ่ึงมกัเรียกกนัวา่ 

• แต่ในปัจจุบนัฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมกัจะรู้จกัคุน้เคยและพอใจซ่ึงกนัและกนั
• ในสมยัพิธีแต่งงานจะเร่ิมข้ึนไดต้อ้งมีผูท้  าหนา้ท่ีเจรจาถามลกัษณะและพฤติกรรม
ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเสียก่อนเพ่ือจะชกัน าใหคู่้กนั เรียกผูน้ั้นวา่ 

“คลุมถุงชน”

“แม่ส่ือ”



• ทางแม่ส่ือฝ่ายชายจะดูวา่หญิงสาวนั้นมีความประพฤติเรียบร้อย  ขยนัขนัแขง็  ไม่มี
ช่ือเสียงเสีย  มีความรู้  มีรูปร่างหนา้ตาหมดจด  มีทรัพยสิ์นเงินทองหรือไม่



• ส่วนฝ่ายหญิงกม็ักสอบถามจากแม่ส่ือวา่ ฝ่ายชายเคยบวชเรียนและมีลูกเมียแลว้หรือยงั 
เป็นคนเรียบร้อย  และรู้จกัท ามาหากินหรือเปล่า  

“ไม่เล่นเบี้ย กนิเหล้าเมากญัชา  ฝ่ินฝามันสูบบ้างหรือไม่   จะสูงต ่าด าขาว                
สักคราวใคร  ตูยงัไม่เห็นกบัตาว่าตามจริง”

• ทางแม่ส่ือกจ็ะตอบไปตามท่ีตนเห็นวา่จะเป็นท่ีพอใจของฝ่ายท่ีถามไหม



• เม่ือตกลงวา่จะแต่งงาน  ฝ่ายชายกจ็ะใหผู้ใ้หญ่ จะเรียกวา่ “ผู้เฒ่าแก่” หรือ “เฒ่าแก่” ไป
ช่วยจดัการสู่ขอต่อผูใ้หญ่ฝ่ายหญิง



• เม่ือตกลงกนัแลว้  ฝ่ายชายกใ็หผู้ใ้หญ่น า “สินสอดทองหมั้น” ไปใหแ้ก่ฝ่ายหญิง  
ซ่ึงสินสอดทองหมั้นในปัจจุบนักคื็อ แหวนหมั้น และเงนิทุนนัน่เอง

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



ค าวา่ “สิน” หมายถึง เงิน, ทรัพย์
ค าวา่ “สอด” หมายถึง ใส่เขา้ไปในช่องหรือในระหวา่งท่ีแคบ ๆ, แทรกเขา้

ไประหวา่งกลาง
ค าวา่ “สินสอด” หมายถึง เงินท่ีฝ่ายชายใหแ้ก่

บิดามารดาหญิงท่ีจะแต่งงานเป็นค่าน ้านม หรือ
เพื่อตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรส

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• ในพิธีการหมั้น  ฝ่ายชายน าขนัหมากหมั้นมาสู่ขอ เรียกวา่ “ขันหมากเอก” คือ
ขนัหมากท่ีบรรจุหมากดิบพลู  และจะมีขนัอีกใบหน่ึงกบ็รรจุสินสอดทองหมั้น
ตามท่ีไดต้กลงกนัไวไ้ปมอบใหฝ่้ายหญิง

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• นอกจากน้ีมี “เตียบ” คือตะลุ่มแต่ปากผายมีฝาครอบปาก 

โดยมากตวัและฝาเป็นวตัถุอยา่งเดียวกนั เตียบอยา่งดีเป็น

ไมส้านลงรักและฝังมุก

• “เตียบ” เป็นท่ีใส่ส ารับกบัขา้วอยา่งดี เช่น ขนมจีนน ้ายา ห่อหมกปลา ไก่ยา่ง และ

ยงัมีเตียบส าหรับใส่ของหวาน เช่น ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมกลว้ย

• บางต ารากล่าววา่น าเตียบไปเซ่นผปู่ียา่ตายายหรือผเีหยา้ผเีรือนของเจา้สาว

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• ส่วน “ขันหมากโท” หรือ “ขันหมากเลว” (เลว แปลวา่ ธรรมดาสามญั) จะใส่
จ าพวกขนมและผลไมต่้างๆในภาชนะ  และมีธงกระดาษแดงปักกลางทุกภาชนะ
เพื่อใหดู้งาม

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย







ขนมมงคลในงานแต่งกบัความหมายดเีสริมสิริมงคล

ขนมฝอยทอง ขนมที่เป็นเส้นสีเหลือง

ทองสวยงามน่าทานชนิดน้ี ส่ือถึงการ

อวยพรให้บ่าวสาวครองรักกันอย่าง

ยาวนานราวกับเส้นของฝอยทอง ซ่ึงเส้น

ที่ใช้ควรเป็นเส้นที่เรียงตัวยาวสวย เพราะ

เชื่อว่าชีวิตคู่จะได้ยืนยาว



ขนมมงคลในงานแต่งกบัความหมายดเีสริมสิริมงคล

เม็ดขนุน ค าว่า “ขนุน” ในที่นี้ มีความหมาย 

อวยพรว่า ไม่ว่าคู่บ่าวสาวจะท าอะไรก็จะมีคน

คอยเก้ือหนุนและสนับสนุนเสมอ

ทองหยิบ จะสื่อถึงความมั่งค่ังร ่ารวย หยิบเงิน

หยิบทอง มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตามชื่อ



ขนมมงคลในงานแต่งกบัความหมายดเีสริมสิริมงคล

ทองหยอด รูปร่างคล้ายหยดน ้านี้ จะเห็นว่าในชื่อ   

มีค าว่าทองอยู่ด้วย ซ่ึงจะส่ือถึงการอวยพรให้คู่   

บ่าวสาวร ่ารวยเงินทอง มีใช้แบบไม่ขาดมือ

ทองเอก จะมีความหมายเก่ียวกับความก้าวหน้า การ

เล่ือนยศต าแหน่ง และเป็นที่หนึ่ง ตามชื่อ “เอก” โดย

ขนมทองเอกจะมีจุดเด่นตรงที่มีทองค าเปลวด้านบน

ขนมด้วย เพ่ิมความเลอค่าเป็นมงคลย่ิงข้ึน



ขนมมงคลในงานแต่งกบัความหมายดเีสริมสิริมงคล

ดาราทอง ด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างามคล้าย

มงกุฎดูมีความเป็นสิริมงคล ท าให้ส่ือถึง

ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นการอวยพร

ให้บ่าวสาวเจริญก้าวหน้า มีเกียรติยศ

ชื่อเสียง



ขนมมงคลในงานแต่งกบัความหมายดเีสริมสิริมงคล

ขนมถ้วยฟู มีความหมายดีที่สื่อถึงความ

เจริญก้าวหน้าและเฟื่ องฟูตามชื่อ

ขนมชั้น จะใช้ในงานฉลองยศ เนื่องจากมี

ความหมายถึงยศต าแหน่งนั่นเอง เมื่อเอามา

ใช้ในงานแต่งงาน ขนมชั้น มีความหมายถึง

ความก้าวหน้า การได้เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง



ขนมเสน่ห์จันทรท์ี่มีสีเหลืองทองดูเป็นมงคล

ชิ้นนี้ สื่อความหมายถึงความมีเสน่ห์ เป็นที่รัก

ใคร่เอ็นดู

ขนมมงคลในงานแต่งกบัความหมายดเีสริมสิริมงคล



• การใหสิ้นสอดทองหมั้นกเ็ป็นหลกัประกนัวา่ฝ่ายชายจะแต่งงานแน่นอนไม่กลบั
ถอ้ยคืนค า  และเม่ือแต่งงานแลว้จะไม่ท้ิงขวา้งหรือหยา่ร้าง เพราะฝ่ายหญิงเป็นเพศท่ี
อ่อนแอกวา่  และถา้ไม่ไดแ้ต่งงานหรือหยา่ร้างกถู็กนินทาไดง่้ายกวา่ฝ่ายชาย
• ถา้ฝ่ายชายผดิสญัญา ไม่ไดท้ าพิธีแต่งงานดว้ย ฝ่ายชายจะเรียกของหมั้นคืนไม่ได้
เพราะผูห้ญิงกเ็สียหายอยูแ่ลว้ ดงัค าวา่ “หม้ายขันหมาก”

• แต่ถา้ฝ่ายหญิงผดิสญัญากต็อ้งคืนสินสอดแก่ฝ่ายชาย

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• แต่กมี็พอ่แม่ของฝ่ายหญิงบางรายเกบ็เงินสินสอดไวเ้ป็นของตน และถือวา่เป็น  
ค่าเล้ียงดูลูกสาว 

• การกระท าเช่นน้ีจึงเกิดค าพดูท่ีวา่ “ขายลูกสาวกนิ” ซ่ึงแลว้แต่มุมมองความคิด
ของตน

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• หม่อมเจา้พนูพิสมยั  ดิศกลุ (2518: 30-31)  ไดก้ล่าวถึงประเพณีการแต่งงานไวว้า่
การแต่งงานเป็นการตั้งตัว คือ ผูช้ายกรู้็กิจของพอ่บา้นและมีบา้น ผูห้ญิงกรู้็

กิจของแม่บา้น  และมีบา้นท่ีจะตอ้งเป็นแม่ของบา้นไดจ้ริง เป็นเวลาท่ีเรียกวา่ 
“พ้นอกพ่อแม่”  หมายความวา่เป็นผูใ้หญ่ไม่ตอ้งห่วงใยแลว้ 

ผูใ้หญ่มกัจะจดัการตกลงกนัปลูกเรือน  อนัเรียกวา่ “เรือนหอ”  โดยมากฝ่าย
หญิงมกัจะใหป้ลูกทางบา้นของตวัดว้ยเหตุกลวัถูกท้ิงนัน่เอง

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• ค าวา่ “เรือน” คือ ส่ิงปลูกสร้างท่ียกพ้ืนและกั้นฝา  มีหลงัคาคลุม ส าหรับเป็นท่ีอยู,่ 
ท่ีอยู่

• ค าวา่ “หอ” คือ เรือนซ่ึงปลูกส าหรับใหคู่้บ่าวสาวท่ีแต่งงานกนัแลว้อยู่
• การปลูกเรือนหอนั้น ถา้ปลูกในท่ีของฝ่ายหญิง ฝ่ายชายจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการ 
ปลูกเรือนหอทั้งหมด  ส่วนเคร่ืองเรือนทั้งหมดฝ่ายหญิงจะเป็นผูจ้ดัหา

• เม่ือแยกครัวไปท ามาหากินตามล าพงัของตนระหวา่งผวัเมีย และมีเรือนเป็นสดัส่วน
ของตนเองแลว้ จึงเรียกวา่ “มีเรือน” หรือ “มีเหย้ามีเรือน” เป็น “ฝ่ังฝา” แลว้

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• ส่วนพิธีรดน ้าในปัจจุบนัจะต้องมโีต๊ะหมู่บูชาพระอยู่ทางข้างขวาของเจา้บ่าวเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล 

• เม่ือถึงฤกษท่ี์ก าหนดผูใ้หญ่ท่ีนบัถือซ่ึงเป็นประธานเป็นผูส้วม “มงคลแฝด” ใหแ้ก่คู่
บ่าวสาว แลว้หลัง่น ้าพระพทุธมนต ์แลว้จึงเจิมหนา้คู่บ่าวสาว  

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• “การรดน ้า” หมายถึง การช าระกายใหบ้ริสุทธ์ิเป็นมงคล 
• การใช ้“สังข์” รดน ้า เพราะถือวา่สงัขเ์ป็นส่ิงมงคล  เป็นเคร่ืองตกัน ้ ามนตส์ าหรับ  
รดเทวรูป

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• ส่วนการ “เจิมหน้า” คู่บ่าวสาวเท่ากบัเป็นการผดัหนา้แต่งตวั 
• การเจิมหนา้จะใชน้ิ้วหวัแม่มือเจิม 3 แตม้  จะเป็นรูปหน้าจ่ัวหรือตามแนวนอนกไ็ด ้  
เหตุท่ีใชน้ิ้วหวัแม่มือเจิมเพราะถือวา่เป็นน้ิวท่ีถูกส่ิงสกปรกนอ้ยท่ีสุด  



• เม่ือรดน ้าเสร็จเรียบร้อยแลว้จะเชิญผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ ปลดมงคลจากศีรษะของเจา้บ่าวและ
เจา้สาวแลว้วางในพาน 

• แลว้ผูใ้หญ่จะรวบมือเจา้บ่าวเจา้สาวใหลุ้กข้ึนพร้อมกนัเป็นเคลด็วา่สองฝ่ายเท่าเทียมกนั  

• กลางคืนจะมีงานเล้ียง  หลงัจากนั้นจะท าพิธีปูท่ีนอนและเรียงหมอน  แลว้จึงส่งตวั
เจา้สาว



• พิธีส าคญัอีกพิธีหน่ึงท่ีคนไทยนิยมถือปฏิบติักนัจนถึงปัจจุบนัคือ พธีิปูทีน่อน
และเรียงหมอน  

• เม่ือถึงฤกษก์จ็ะเชิญผูใ้หญ่ทั้งสามีภรรยาซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขจน
แก่เฒ่าและมีหนา้มีตา มีฐานะดี  ศีลธรรม  และมีบุตรธิดาสืบสกลุเป็นผูปู้ท่ีนอน  

• โดยมีหม้อใหม่ใส่น ้า 1 ใบ ฟักเขียว 1 ลูก หินบดยา 1 อนั  และถั่วงาวางไวบ้น
พานและน าไปวางไวข้า้งท่ีนอน 

ประเพณกีารแต่งงานของคนไทย



• หลงัจากผูใ้หญ่ช่วยกนัปูท่ีนอนจนเรียบร้อยแลว้กจ็ะข้ึนไปนัง่เคียงกนับนท่ีนอน 
หนัหนา้ไปทางหวันอนไหวพ้ระสวดมนตด์ว้ยกนั  



• สกัครู่หน่ึงจึงลงนอนเคียงกนับนท่ีนอน โดยท่ีฝ่ายหญิงนอนด้านซ้าย  ฝ่ายชายนอนด้านขวา
และใหพ้รแก่บ่าวสาววา่

- ให้มนี า้ใจใสสะอาด - ให้อยู่เยน็เป็นสุขเหมือนน า้และฟัก 

- ให้มคีวามรักและความหนักแน่นประดุจศิลา  

- ให้มคีวามเจริญงอกงาม  มทีรัพย์สินเพิม่พูนเหมือนถั่วงา แลว้นอนหลบัตาน่ิง
เหมือนกบัหลบัสกัครู่หน่ึงกลุ็กจากเตียงเป็นอนัเสร็จพิธี



• ส่วนพธีิแต่งงานตามประเพณโีบราณจะแตกต่างกบัประเพณแีต่งงานในปัจจุบัน คือ 
• ก่อนถึงฤกษแ์ต่งงาน 1 วนั ซ่ึงเรียกวา่ “วนัสุกดบิ”  ในเวลาเยน็จะนิมนตพ์ระสงฆ์
มาสวดมนตท่ี์เรือนหอ  เจา้บ่าวเจา้สาว และเพ่ือนเจา้บ่าวเจา้สาวจะมาฟังสวดมนต์
พร้อมกนั  

• พอพระสวดมนตจ์บกมี็พธีิซัดน ้า  ซ่ึงพระสงฆท่ี์เป็นประธานในพิธีจะเป็นผูส้วม
มงคลและซดัน ้ าพระพทุธมนตใ์หแ้ก่บ่าวสาวแลว้จึงมีงานเล้ียง  

• ในคืนนั้นเจา้บ่าวตอ้งนอนเฝ้าหอ  พอวนัรุ่งข้ึนจะมีพิธีตกับาตรเล้ียงพระ น า
ขนัหมากไปบา้นเจา้สาว และส่งพิธีส่งตวัเจา้สาว



พธีิซัดน า้ 



• พธีิซัดน ้า พิธีดงักล่าวจะปรากฏอยูใ่นวรรณคดีเร่ือง “ขุนช้างขุนแผน ตอนแต่งงาน
พระไวย กบัศรีมาลา” ดงัความวา่

๏ ครานั้นพระพิจิตรบุษบา ตะวนับ่ายไดเ้วลาหาชา้ไม่
บอกเพื่อนสาวท่ีหาเอามาไว ้ ไดสิ้บคนถว้นลว้นส าอาง
ใหอ้าบน ้าทาแป้งแต่งกาย นุ่งลายห่มแพรสีต่างต่าง
ศรีมาลาผดัหนา้เป็นนวลปราง นุ่งลายนอกอยา่งห่มสีจนัทร์
จดัแจงผูใ้หญ่ใหเ้ดินหนา้ พวกเพ่ือนสาวตามมาเป็นหลัน่หลัน่
เอาหนามส้มเสียดผา้มาคนละอนั ส าหรับไดป้้องกนัเจา้หนุ่มกวน



หุม้ห่อกนัออกนอกเคหา หอมผา้กล่ินอบตลบหวน

ศรีมาลาเดินกลางอยา่งกระบวน แต่ละหนา้หนา้นวลดงันางใน
คร้ันถึงนอ้มนัง่ฟังพระธรรม พระสด าจบัมงคลคู่ใส่
สายสิญจน์โยงศรีมาลามาพระไวย พอฆอ้งใหญ่ห่ึงดงัตั้งชยนัโต
หนุ่มสาวเคียงคัง่เขา้นัง่อดั พระสงฆเ์ปิดตาลปัตรซดัน ้ าโร่
ปร าลงขา้งสีกาหา้หกโอ ท่านยายโพสาวน าน ้ าเขา้ตา
อึดอดัยดัเยยีดเบียดกนักลม เอาหนามส้มแทงทอ้งร้องอุยหน่า
ท่ีไม่ถูกเทา้ยนัดนัเขา้มา ท่านยายสาออกมานัง่บงักนัไว้



มหาดเลก็โลนโลนโดนกระแทก โอยพอ่ข้ีจะแตกไม่ทนได้

ท่านยายสาเตม็ทีลูกหนีไป จนพระไวยศรีมาลามาชิดกนั
ท่านขรัวหวัร่อซดัต่อไป พวกผูใ้หญ่หนาวครางจนคางสัน่
อยา่เติมน ้าอีกเลยเฮย้ตาจนั เตม็ทีเท่านั้นเถิดเจา้คุณ ฯ



• ขั้นตอนพธีิซัดน ้า 
• เถา้แก่เตรียมสาว ๆ ท่ีอาบน ้าแต่งตวัห่มผา้แพรเรียบร้อยจ านวน 10 คน หรือตามใจ
ชอบ แต่นิยมเลขคู่
• ตั้งขบวน โดยผูใ้หญ่หรือเถา้แก่เดินน าหนา้ ตามดว้ยสาว ๆ ขบวนบริวารท่ีเตรียมไว้
• สาว ๆ แต่ละคนนั้น กจ็ะอาบน ้าทาแป้ง แต่งตวั นุ่งห่มผา้แพรสีต่าง ๆ กนัมาอยา่ง
สวยงาม และทาน ้าอบกล่ินหอมฟุ้งตลบอบอวน เพ่ือเตรียมมาร่วมพิธีซดัน ้ า
• นอกจากการแต่งตวัอยา่งสวยงามแลว้ สาว ๆ แต่ละคน กจ็ะน าก่ิงไมมี้หนาม เช่น    
กิง่ส้ม มาดว้ยคนละหน่ึงอนั เพ่ือเอาไวป้้องกนั ไวตี้หนุ่ม ๆ ท่ีมากวนมาแกลง้ภายใน
พิธี



• ขั้นตอนพธีิซัดน า้ (ต่อ)
• เจา้สาวเดินกลางขบวน
• ถึงบริเวณท่ีจดังาน เจา้สาวและขบวนนัง่เตรียมฟังพระสวดพิธีแต่งงานและพิธีซดัน ้า 
โดยพวกฝ่ังเจา้สาวกน็ัง่ฝ่ังหน่ึง เจา้เจา้บ่าวกน็ัง่อีกฝ่ังหน่ึง แต่นัง่ใกลชิ้ด ไม่ไกลกนัมาก 
• ระหวา่งคู่บ่าวสาว ใหมี้ผูห้ญิงหน่ึงคนนัง่ขั้นกลางไว ้เลือกหญิงถึก ๆ ท่ีไม่กลวัวา่จะ
โดยผูช้ายเบียด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่สาวท่ีถูกเลือกมา กม็กัจะเป็นสาวท่ีหนุ่ม ๆ เห็นหนา้
แลว้ไม่อยากเบียดอีกดว้ย ซ่ึงจะท าใหพิ้ธีซดัน ้า สนุกและบนัเทิงข้ึน
• หวัหนา้สงฆส์วมมงคลใหคู่้บ่าวสาวใส่ และโยงสายสิญจนไ์ปท่ีหมอ้น ้ามนต ์การโยง
สายสิญจน ์จะเร่ิมจากการโยงเจา้สาวก่อน ก่อนโยงต่อไปท่ีเจา้บ่าว



• ขั้นตอนพธีิซัดน ้า (ต่อ)

• ตีฆอ้งใหญ่ใหด้งั 1 คร้ัง เป็นสญัญาณ ตามดว้ยพระสงฆเ์ร่ิมสวดบทชยนัโต โดย
พระสงฆผ์ูท้  าพิธีจะเปิดตาลปัตรท่ีบงัหนา้ออกไป และตกัน ้ ามนตใ์นบาตรซดัน ้ า
ใส่เจา้บ่าวเจา้สาว และเพ่ือนเจา้บ่าว
• หนุ่ม ๆ สาว ๆ ท่ีนัง่ในพิธี ค่อย ๆ เขยบิกนัเขา้มานัง่อดัใหติ้ดกนั อยา่งสนุกสนาน 
อดัเบียดชนิดท่ีวา่ไม่รู้วา่ใครเป็นใคร
• หนุ่มสาวในพิธี กจ็ะโดนซดัน ้ากนัถว้นหนา้ ยิง่โดนน ้า กย็ิง่เขยบิเขา้ใกลก้นั บา้งก็

จะโดนหนามสม้ท่ีน าติดตวัมาแทงทอ้ง แทงแขน ร้องกนัอยา่งสนุกสนาน



• ขั้นตอนพธีิซัดน ้า (ต่อ)

• ช่วงท่ีสนุกท่ีสุดของพิธีซดัน ้า เห็นจะเป็นตอนท่ีเพื่อน ๆ ฝ่ังเจา้บ่าวช่วยกนันัง่เบียดให้
เขยบิเขา้ไปชิดฝ่ังเจา้สาว โดยฝ่ังเจา้สาวกจ็ะพยายามช่วยกนัตา้นเอาไว ้ใหห้วัหนา้เจา้สาว
หรือ เพื่อน หรือ ญาติตวัแสบท่ีแรงเยอะ ช่วยดนัเอาไว ้ไม่ใหฝ่ั้งชายรุกเขา้มาถึงตวั 
• ถา้หากเร่ิมรู้สึกวา่สูไ้ม่ไหว ฝ่ังพวกเจา้สาวกจ็ะน าหนามสม้ หรือ เขม็ต่าง ๆ ท่ีเตรียมไว ้
มาคอยแทงฝ่ังเจา้บ่าว เพื่อใหถ้อยออกไป
• พระสงฆซ์ดัน ้าจนหมดบาตร หรือ บางกรณีท่ีน ้ายงัไม่หมดบาตร แต่คู่บ่าวสาวและญาติ ๆ 

หนาว กจ็ะขอใหห้ยดุ ซ่ึงบางคร้ังพระสงฆผ์ูท้  าพธีิซดัน ้าเองกอ็าจจะเปียกปอนไปดว้ย



พธีิซัดน ้าท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ือง “ขนุชา้งขนุแผน” น้ีมีจุดมุ่งหมายเดยีวกนัว่า 
ต้องการให้คู่บ่าวสาวช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิก่อนเข้าพธีิแต่งงาน

แต่ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนจากการซดัน ้ ามาเป็นการรดน ้าโดยญาติผูใ้หญ่หรือบุคคลท่ี
เคารพ 

“เพราะเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรจะเข้าไปร่วมในพธีิพรรณน้ีด้วยไม่ใช่กจิของสงฆ์” 



ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน

• คนไทยถือวา่การแต่งงานเป็นการเร่ิมตน้ชีวติครอบครัว  โดยเฉพาะเป็นการเร่ิมตน้
ชีวติใหม่ของคนหนุ่มสาว  

• คนไทยโบราณมีความเช่ือวา่ ผู้หญิงเม่ือเป็นสาวหากยงัไม่ออกเรือนไปจะถูกเพ่ือน
บ้านเพ่งเลง็ว่ามีข้อบกพร่อง 

• พอ่แม่กพ็ลอยเดือดร้อนร าคาญใจจึงพยายามใหลู้กสาวไดอ้อกเรือน 



ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน

• พ่อแม่ต้องพถิพีถินัในการเลือกคู่ครองของลูกสาวตน พจิารณาชายหนุ่มที่จะมา      
สู่ขอ คือ จะต้องเป็นผู้ทีป่ระพฤตดิ ี ขยนัท ามาหากนิ มีฐานะพอสมควรที่จะ        
เลีย้งดูลูกสาวได้ 

• การแต่งงานเป็นเร่ืองส าคญัในชีวติของผูห้ญิง  เพราะอยูใ่นระยะหวัเล้ียวหวัต่อ       
ท่ีจะเปล่ียนจากการเป็นเดก็สาวมาเป็นผูใ้หญ่ท่ีตอ้งรับผดิชอบครอบครัว  
ประคบัประคองครอบครัว อดทนต่อพฤติกรรมของสามี ซ่ึงอาจมีทั้งดีและชัว่ 



• ถึงอยา่งไรกต็าม สงัคมไทยในอดีตไม่นิยมการหยา่ร้าง 
• ส่วนฝ่ายชายน้ันการพจิาณาเลือกคู่ครองกม็ีความส าคญัเช่นกนั จึงต้องพจิารณา
หญิงสาวที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน  เรียบร้อย สงบเสงี่ยมและเป็นแม่ทีด่ขีองลูก

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน



• ประเพณีการแต่งงานของคนไทยมีหลกัใหญ่ๆ ท่ียดึถือและปฏิบติัตามกนัมา คือ
1. พธีิการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นการเลือกวนั  เดือน  หรือส่ิงของที่จะใช้ในพธีิ

ต้องเป็นเลขคู่ โดยถือเคลด็วา่ “คู่” เพื่อความเป็นสิริมงคล 
และจะพยายามหลีกเล่ียงภาษาท่ีส่ือความหมายไม่ดี  เช่น ในพิธีแต่งงานหา้ม

พดูค าวา่ “แตก” (แยกออกจากส่วนรวม) หรือ “หัก” (ท าให้พบัให้งอเพ่ือให้ขาดหรือ
หลุดออกจากกนั)  เพราะเสียงและความหมายของค าไม่ดี

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน



2. การอบรมส่ังสอนของพ่อแม่ในวนัแต่งงาน  จะมุ่งเน้นให้ฝ่ายหญิงอ่อนน้อม
ถ่อมตน   วาจาสุภาพอ่อนหวาน   รู้จักปรนนิบัตสิามี  เพ่ือทีจ่ะเป็นทีรั่กของสามี 

แต่อยา่งไรกต็าม ในพิธีการแต่งงานบางขั้นตอนกจ็ะพยายามหาหนทางให้
ฝ่ายหญิงไดแ้สดงความเป็นใหญ่เหนือสามีเป็นการข่มขวญั เช่น

- เวลาใส่บาตรให้เจ้าสาวพยายามจับทพัพใีห้สูงกว่าเจ้าบ่าว

- ให้เจ้าสาวถอดมงคลจากศีรษะก่อน จะได้เป็นใหญ่กว่า

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน





การเลือกผู้ชายและผู้หญงิมาเป็นคู่ครอง

1. หา้มแต่งงานกบั “ชายสามโบสถ์”  คือ ผูท่ี้บวชแลว้สึกถึง 3 หน ใชพ้ดูเป็น
เชิงต าหนิวา่เป็นคนท่ีไม่น่าคบ  เน่ืองจากมีจิตใจไม่มัน่คง โลเล ไม่หนกัแน่น 

และ “หญิงสามผวั” คือ ผูห้ญิงท่ีมีสามีถึง 3 คน, ใชพ้ดูต าหนิเหยยีดหยามวา่
เป็นหญิงไม่ดี

2. การเลือกคู่ ตอ้งดูดวงของฝ่ายชายและ
หญิงใหส้มพงศก์นั



3. หา้มร้องเพลงในครัวจะไดแ้ต่งงานกบัคนแก่  หรือหา้มชิมแกงดว้ยจวกั จะ
ไม่ไดแ้ต่งงาน  นยัยะคือจะใหรั้กษาเร่ืองความสะอาด

การเลือกผู้ชายและผู้หญงิมาเป็นคู่ครอง



1. ควรแต่งงานวนัศุกร์ เพราะเช่ือวา่จะท าใหชี้วติคู่มีความสุขสบายทั้งกาย
และใจ เพราะถือเคลด็เร่ืองเสียงและความหมายของค าวา่ “ศุกร์” กบั “สุข” 

2. ควรแต่งงานเดือน “คู่” เพราะถือเคลด็เร่ืองเสียงและความหมาย 
ซ่ึงหมายถึง ชีวติคู่ทีย่ัง่ยืน 
อีกความหมายหน่ึงคือ เท่า, เสมอ

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน



3. ถ้าจ าเป็นต้องแต่งงานเดือนคี ่กใ็ห้แต่งในเดือนเก้า ซ่ึงถือเคลด็ค าวา่ “เก้า”  
ท่ีพอ้งกบัค าวา่ “ก้าวหน้า” ยิง่ถา้แต่งงานเดือนเกา้ขา้งข้ึนจะดีมาก เพราะถือเคลด็
เร่ืองเสียง และความหมาย เช่ือวา่จะท าใหคู่้บ่าวสาวเจริญกา้วหนา้ข้ึน

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน



4. ในการจัดขนัหมาก จะน า “ใบรัก”  “ใบแก้ว” “ใบเงิน” “ใบสวาด” ใส่ไวด้ว้ย ซ่ึง
ถือกนัในเร่ืองของเสียงและความหมาย  เช่ือวา่จะท าใหคู่้บ่าวสาวรักใคร่กนั และจะมีฐานะ
ร ่ ารวย มีทรัพยสิ์นมากมาย

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน



5. หมากและพลูทีอ่ยู่ในขนัหมาก ห้าม “ตัด” หรือ “ผ่า”  หรือ  “เฉือน” และ     
ท่ีส าคญัหมากตอ้งอยูใ่นก่ิงเดียวกนัหา้มแยกออกจากกนั เพราะถือเคลด็เร่ืองของ
ความหมายวา่ไม่เป็นมงคล

6. ภาชนะท่ีบรรจุเคร่ืองขนัหมาก  เม่ือใชแ้ลว้เหลือแต่ภาชนะเปล่าๆ หา้มน ามา     
ซอ้นกนั เพราะมีความเช่ือวา่ถา้ถาดซอ้นกนัแสดงวา่ ของในถาดหมดเกล้ียงไม่มีอะไร
เหลือ ซ่ึงความหมายของค าวา่  “หมด”  “เกลีย้ง”  “ไม่มีอะไรเหลือ” เป็นถอ้ยค าท่ีไม่
เป็นมงคล

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน



7. หา้มท าของ “แตก” หรือทะเลาะกนัในงานแต่งงาน  เพราะเช่ือวา่จะอยูก่นัไม่ยดื
8. หา้มท าอาหารท่ีมีช่ือไม่เป็นมงคลในวนัแต่งงาน เช่น 

- “ลาบ”  พอ้งเสียงกบัค าวา่ “ราบ” ท่ีหมายถึง ล้มระเนระนาด , หมดส้ิน
- “ย า”  “ต้มย า” เพราะมีเสียงและความหมายไม่เป็นมงคล คือ เคล้าคละ,ปะปน

9. ถา้ท า “ขนมจีน” และ “ฝอยทอง” ในวนัแต่งงาน เสน้จะตอ้งสวยงาม ไม่ขาด 
เพราะเช่ือวา่จะท าใหคู่้บ่าวสาวมีความผาสุกราบร่ืน อยูด่ว้ยกนัยดืยาว

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน



10. หา้มแต่งงานในเดือนท่ีมีจนัทรคราส เพราะเช่ือวา่จะท าใหคู่้บ่าวสาวมีชีวติ
ท่ีมืดมน

ความเช่ือดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมของคนในสงัคม และความเช่ือ
หรือวฒันธรรมเหล่านั้นกส็มัพนัธ์กบัการใชภ้าษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงแสดงวา่
ภาษาและวฒันธรรมมีส่วนสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด

ภาษากบัความเช่ือเกีย่วกบัการเลือกคู่และประเพณกีารแต่งงาน


