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บทคดัย่อ

 บทความน้ีนําเสนอมุมมองใหม่ของการรับรู้เร่ืองสุนทรียะในประเพณีการแต่งงาน  ภายใต้

ภาวะสังคมท่ีเรียกว่าหลงัสมยัใหม่  ท่ีกระบวนการรับรู้  และการให้ความหมายของคนในปัจจุบนัท่ีมี

ต่อประเพณีการแต่งงานมีการเปล่ียนแปลงไป  ทั้งการร้ือสร้างความหมาย  และการประกอบสร้างความ

หมายใหม่  ต่อมุมมองในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีการแต่งงาน  ท่ีไดก้า้วขา้มความคิดเร่ืองสุนทรี

ยะตามมาตรฐานแบบดั้งเดิม  มาสู่สุนทรียะแบบหลงัสมยัใหม่  ท่ีเน้นการสร้างสุนทรียะท่ีตอบสนอง

ความพึงพอใจในระดบัปัจเจกมากข้ึน

 การรับรู้สุนทรียะในประเพณีการแต่งงานแบบหลงัสมยัใหม่  นาํเสนอมุมมองท่ีมีการปรับเปล่ียน

และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบของประเพณีการแต่งงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ

  1. การเปล่ียนแปลงสุนทรียะในส่วนท่ีเป็นเปลือกของประเพณี  ไดแ้ก่  (1) การรับรู้เร่ืองเสน้แบ่ง

ระหวา่งความเป็นคู่ตรงขา้มเลือนลางลง  เช่น  ถกู – ผดิ  เหมาะสม – ไม่เหมาะสม    ส่วนตวั – สาธารณะ  

ศิลปะ – อนาจาร  (2)  การร้ือสร้างความเช่ือของรูปแบบในองคป์ระกอบในประเพณีการแต่งงาน  ตั้งแต่  

การปรับเปล่ียนเร่ืองเวลา  การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัพิธีแต่งงาน  การเปล่ียนแปลงเร่ืองสีในประเพณีการ

แต่งงาน  การเปล่ียนแปลงรูปแบบชุดแต่งงาน  และการสร้างรูปแบบของงานท่ีโดดเด่น  ไม่ซํ้ าใคร

 2. การเปล่ียนแปลงสุนทรียะในส่วนท่ีเป็นแก่นของประเพณี  เป็นการร้ือสร้างความหมายเดิมและ

นิยามความหมายใหม่  ตั้งแต่การนิยามความหมายใหม่ของประเพณีการแต่งงาน  การนิยามเร่ืองเพศ  อาย ุ 

กบัการแต่งงาน  บทบาทหนา้ท่ีระหวา่งหญิงชาย  เป็นตน้

คาํสําคญั :  สุนทรียะ ประเพณีการแต่งงาน โพสตโ์มเดิร์น

ABSTRACT

 This  article  aims  to  present   a  new  viewpoint  of  the  wedding esthetic tradition  under  the 

social  condition  of the  Post  Modern  era.  Today, people’s cognition and definition toward wedding 

traditions have changed for both the meaning reconstruction and the new meaning. The point of view 

about wedding tradition did not follow the original standard ethics, but it changed to be the Post Modern 

ethics which emphasized more response to individual satisfaction. 

 The cognition of the wedding esthetic tradition of the Post Modern era presented the changed 

viewpoint and affected change in wedding tradition components.  There were 2 parts:
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 1. The esthetic changing of the form tradition such as (1) the  cognition of the separate line be-

tween Binary Opposition : correct – incorrect  suitable – unsuitable private – public  art – obscenity 

and  (2) the  belief reconstruction pattern of the component wedding  tradition  since adjustment in time, 

changing places to wedding ceremony,  changing  color in wedding tradition, changing wedding dress 

pattern  and design the new remarkable pattern which was different from the others. 

 2. The esthetic changing which was the core of the tradition was a meaning reconstruction and 

redefinition such as a new meaning definition of the wedding tradition, gender definition, age with wed-

ding, role and duties between male and female.
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บทนํา

 การแต่งงาน  คือ  การตกลงกนัของคนสองคนในการเร่ิมตน้ใชชี้วิตร่วมกนัแบบชีวิตครอบครัว

ของมนุษยใ์นแต่ละสังคม  อนัเป็นการประกาศใหค้นในสังคมของทั้งสองรับรู้วา่สองคนน้ีเป็นสามีภริยา

กนัอยา่งถูกตอ้งตามธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ละสังคม  เพื่อให้เกิดการสืบทอดทายาทอยา่งถูกตอ้ง และ

เป็นการสร้างความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายต่อครอบครัวทั้งสอง และเด็กท่ีจะเกิดมาเป็นผูสื้บสันดาน 

ทั้งน้ีตามธรรมชาติของเพศซ่ึงเป็นความเช่ือตั้งแต่ดั้งเดิมผูท่ี้จะมีชีวิตเป็นครอบครัวได ้  คือหญิงชายท่ีเป็น

สามีภริยากนัอนัไดเ้ขา้พิธีแต่งงานเป็นปกติตามจารีตประเพณีท่ีมีอยูใ่นสงัคมนั้น  พิธีแต่งงานไม่วา่จะหมู่

ชนชาวไหน  มกัเชิญญาติมิตรมาร่วมงานร่วมพิธี และมีการเล้ียงดูกนัอยา่งเอิกเกริก  (เสฐียร โกเศศ, 2553)  

พิธีกรรมอนัเป็นส่วนหน่ึงของการแต่งงานไม่วา่ของกลุ่มชนชาติใดก็ตาม  ลว้นเป็นความเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ี

เป็นสิริมงคลแก่คู่แต่งงาน  เป็นพิธีกรรมท่ีใหก้าํลงัใจวา่การเร่ิมตน้คร้ังใหม่ของชีวิตคู่ต่อแต่น้ีไปจะมีแต่

ส่ิงดี ๆ เพราะไดผ้่านการประกอบพิธีกรรมท่ีเป็นมงคลแก่ชีวิตแลว้  ความเช่ือดงักล่าวเม่ือมีการปฏิบติั

สืบต่อมาเร่ือย ๆ จากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง  จึงเกิดเป็นประเพณีการแต่งงานของแต่ละสังคมข้ึนมาท่ีมี

เอกลกัษณ์ทางความเช่ือ  พิธีกรรม  วถีิการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามวฒันธรรมของแต่ละสงัคม  แต่

เป็นส่ิงท่ีแต่ละสงัคมยดึถือและปฏิบติัตามจารีตดั้งเดิมเร่ือยมา

สุนทรียะ

 “สุนทรียศาสตร์”  เป็นแขนงวิชาหน่ึงของปรัชญา  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าของความงาม  

และความพอเหมาะพอดีของส่ิงท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึนในสังคมนั้ น ๆ  ท่ีเรียกกันว่า  “ศิลปะ 

(อารี  สุทธิพนัธ์ุ, 2533: 46 - 48)  ดงันั้น  เม่ือพดูถึง  “สุนทรียะ”  อาจมีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย  

แต่โดยสรุป  “สุนทรียะ”  คือ  การรับรู้อารมณ์ในเชิงบวกของปัจเจกบุคคล  ท่ีมีการตดัสินในเร่ือง

ของ    ความงาม  ความนิยม  คุณค่า  อนัเป็นการรับรู้ท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้สพ  ซ่ึงผูเ้สพแต่ละคนก็

มีเกณฑใ์นการตดัสินท่ีแตกต่างกนัอนัสืบเน่ืองมาจากภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  และส่งผลต่อ

การรับรู้ในสุนทรียะในระดบัท่ีแตกต่างกนั  โดยความสนใจเร่ืองสุนทรียะในวฒันธรรมอนัเป็นประเด็น

ความสนใจของบทความน้ี  เป็นความสนใจท่ีสอดคลอ้งกบัเซมเริล  (CEMREL, 1975  อา้งถึงในวิรุณ  
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ตั้งเจริญ, 2553: 135 - 136)  ท่ีสนใจวา่สุนทรียะในวฒันธรรมของคนในสงัคมอยูท่ี่ไหน  ทาํไมจึงช่ืนชม  

ช่ืนชมอยา่งไร  ช่ืนชมในลกัษณะความเป็นปัจเจก  ช่ืนชมในคุณค่าหรืออยา่งไร

โพสต์โมเดร์ินหรือหลงัสมยัใหม่

 แนวคิดแบบโพสตโ์มเดิร์นหรือหลงัสมยัใหม่  ไดก่้อตวัข้ึนโดยเร่ิมปรากฏคร้ังแรกในสาขาศิลปะ

และวรรณคดีวจิารณ์  ก่อนท่ีจะเขา้สู่สาขาวชิาปรัชญาและสงัคมศาสตร์  (วรุิณ  ตั้งเจริญ, 2547)  แนวคิด

แบบโพสตโ์มเดิร์นหรือหลงัสมยัใหม่  มีความเช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็น  ความจริง  ความ

รู้  คุณค่า  ความเช่ือต่าง ๆ ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ  แต่เป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึน  ดงันั้นจึง

ไม่ไดมี้ลกัษณะสากลเป็นหน่ึงเดียว  ไม่มีอะไรเหนือกวา่อะไร  มีแต่ลกัษณะท่ีแตกต่าง และหลากหลาย

ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ และใหค้วามหมายของแต่ละคน  แต่ละสงัคม  เสน้แบ่งความเป็นคู่ตรงขา้มรวมทั้งเสน้

แบ่งทางพ้ืนท่ีได ้  เลือนหายไปในสังคมสมยัน้ี  ปัจเจกคือผูส้ร้างความหมายภายใตป้ฏิบติัการร้ือสร้าง

ความหมายแก่สรรพส่ิงตามแบบฉบบัของตน  เป็นการนาํเสนอมุมมองใหม่เพ่ิมเติมมุมมองแบบเดิมๆ

สุนทรียะแบบโพสต์โมเดร์ินในประเพณกีารแต่งงาน

 มุมมองต่อเร่ืองสุนทรียะแบบโพสต์โมเดิร์นในประเพณีการแต่งงาน  เป็นมุมมองท่ีมีต่อ

ปรากฏการณ์ของสงัคมในปัจจุบนั  ต่อการเปล่ียนแปลงวธีิคิด  ค่านิยม  รสนิยม  การประกอบสร้างความ

หมายของประเพณีจากคนรุ่นใหม่ท่ีให้คุณค่า  ให้ความหมายของประเพณีการแต่งงานแบบจารีตดั้งเดิม

ท่ีเคยมีมาเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีหลากหลายท่ีพบเห็นไดม้ากข้ึนทั้งวถีิคิด  และวถีิปฏิบติั

ท่ีเป็นระดบัปัจเจกบุคคลมากข้ึน  ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัการ

เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเป็นลกัษณะสมัพนัธบทมากยิง่ข้ึน  ดงัคาํพดูของจนัทนี  เจริญศรี  กล่าวไวว้า่

 “ในยุคหลงัสมยัใหม่นั้นมีลกัษณะแบบสัมพนัธบทคือเช่ือว่าส่ิงท่ีเราศึกษามีความสัมพนัธ์กบัทุก

อย่างในลกัษณะท่ีซับซ้อนมาก  จนไม่อาจสืบหาหรือระบุสาเหตุท่ีขบัเคล่ือนโลกทางสังคมของเราได ้ 

และไม่มีระเบียบใด ๆ ท่ีสามารถจะบอกถึงลกัษณะความสมัพนัธ์ของมนัได”้   (จนัทนี  เจริญศรี, 2544)

 จากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีซับซ้อน และหลากหลายในองคป์ระกอบท่ีมากข้ึน  ไดส่้งผล

ให้เกิดการปรับเปล่ียนในสุนทรียะของประเพณีการแต่งงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากข้ึนเช่นกนั  

บทความน้ีจึงเป็นความสนใจการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนสุนทรียะต่อการรับรู้

ในมิติคุณค่า  ความหมาย  ของรูปแบบประเพณี และหวัใจสาํคญัของตวัประเพณีการแต่งงานของคนใน

ปัจจุบนั ว่ามีมุมมองแตกต่างไปจากเดิมในมิติใดบา้ง  มิติท่ีแตกต่างไปจากเดิมมีการให้คาํนิยามหรือ

ให้ความหมายใหม่อย่างไร  มีมิติไหนของประเพณีท่ียงัคงยึดถือไวต้ามความหมายเดิม  และในขณะ

ท่ียึดถือตามเดิมไดมี้การเพ่ิมเติมออกไปอย่างไร  โดยใช้การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลาก

หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเพณีการแต่งงาน  อนัประกอบไปดว้ย  (1)  เอกสาร  หนงัสือ 

และบทความจากวารสารวิชาการ     (2)  ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต  (3)  การสัมภาษณ์

นักวิชาการท่ีเป็นผูมี้ความรู้ในประเพณีการแต่งงาน และผูท้าํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานแต่งงาน  

เพ่ือนาํขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย   มาวิเคราะห์เพ่ือใหไ้ดภ้าพรวมของการเปล่ียนแปลงมุมมอง

ต่อมิติของประเพณีการแต่งงานท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน
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การเปล่ียนแปลงสุนทรียะต่อการรับรู้ในมิติคุณค่า  ความหมาย  ของรูปแบบประเพณี และหวัใจสาํคญัของ

ตวัประเพณีการแต่งงานของคนในปัจจุบนั  สามารถมองเห็นไดเ้ป็น  2 ส่วนหลกั   

 1. การเปล่ียนแปลงสุนทรียะในส่วนท่ีเป็นเปลือกของประเพณี  อนัไดแ้ก่  ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ

หรือลกัษณะทางกายภาพของประเพณีท่ีสามารถสังเกตเห็นไดถึ้งการเปล่ียนแปลง เช่น  ขั้นตอนในการ

ประกอบพิธีกรรมในประเพณีการแต่งงาน   เวลาท่ีใช ้  ฤกษท่ี์ใช ้  รูปแบบการจดัพิธีแต่งงาน  สถานท่ี

แต่งงาน  เป็นตน้

 2. การเปล่ียนแปลงสุนทรียะในส่วนท่ีเป็นแก่นของประเพณี  อนัไดแ้ก่  เน้ือหาสาระ  คุณค่า  ความ

หมายของประเพณีการแต่งงานแบบดั้งเดิม

การเปลีย่นแปลงสุนทรียะในส่วนทีเ่ป็นเปลอืกของประเพณ ี 

 การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดง่้ายท่ีสุด  และสามารถสังเกตเห็นได้

ชดัเจนท่ีสุดก็คือในส่วนท่ีเป็นเปลือกอนัหมายถึง  รูปแบบหรือองคป์ระกอบภายนอกของประเพณี  ท่ี

มีการลดทอน  เพ่ิมเติมขั้นตอน  วิธีการนาํเสนอในแบบของตนเองท่ีแตกต่างไปจากประเพณีดั้งเดิม  

เป็นการสร้างสุนทรียะเพ่ือตอบสนองความซาบซ้ึงในอารมณ์ของตนเอง  สร้างความพึงพอใจแก่ตนเอง  

มากกวา่จะสร้างสุนทรียะตามแบบฉบบัตายตวัของสงัคมท่ีเคยเป็นมา  อาทิ  ผา่นรูปแบบการจดัประเพณี

การแต่งงาน   ผา่นองคป์ระกอบของพิธีกรรม    ผา่นการนาํเสนอวิธีการคิด  และสะทอ้นผา่นการสร้าง

ประเพณีการแต่งงานท่ีแสดงออกถึงความเป็นตวัตนและความหลากหลายทางวฒันธรรมตามแบบฉบบั

ของตนเองใหเ้กิดข้ึนในประเพณีการแต่งงาน  และในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีใหเ้ห็นในแต่ละ

ส่วนประกอบของประเพณีการแต่งงาน  ดงัน้ี  

 1. เสน้แบ่งระหวา่งความเป็นคู่ตรงขา้มเลือนลางลง

ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงสุนทรียะในประเพณีการแต่งงานของคนในสมยัปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป  คือความคิด

เร่ืองเส้นแบ่งระหวา่งความเป็นคู่ตรงขา้มไดถู้กลบเลือนไป  ซ่ึงในอดีตจะมีลกัษณะการใหคุ้ณค่า  กบัส่ิง

ต่าง ๆ ในลกัษณะแบบคู่ตรงขา้ม   เพ่ือใหเ้กิดการแบ่งแยกระหวา่งชุดของความคิดท่ีถูกสร้างข้ึนท่ีเป็นชุด

หลกัของสงัคมเพ่ือกาํหนดระเบียบ  แนวทางการปฏิบติั  ดว้ยการกาํหนดคู่ตรงขา้มของมนัข้ึน  เช่น  

ดี – เลว  ถกู – ผดิ  เหมาะสม – ไม่เหมาะสม  ส่วนตวั – สาธารณะ  ศิลปะ – อนาจาร  ทั้งน้ีสุนทรียะท่ีถกู

สร้างข้ึนอนัเป็นส่วนหน่ึงของประเพณีการแต่งงาน  จึงเป็นไปในลกัษณะเพ่ือการตอบสนองสุนทรียะ

ส่วนตวัของคู่บ่าวสาวมากกวา่จะตอบสุนทรียะในภาพรวมของผูร่้วมงานหรือของสงัคม  ดงันั้นสุนทรียะ

ของคนตามแนวคิดแบบโพสตโ์มเดิร์น  จึงไม่มีเส้นแบ่งระหวา่งคู่ตรงขา้มท่ีชดัเจนอีกต่อไป  ความพอใจ

ความสวยงามจึงเป็นสุนทรียะแบบปัจเจกมากกว่าจะเป็นสุนทรียะชุดหลกัของสังคม   เช่น  สุนทรียะท่ี

พิจารณาแบบขั้วตรงขา้มพ้ืนท่ีส่วนตวั – พ้ืนท่ีสาธารณะ  ความเป็นศิลปะ – ความอนาจาร  อนัซ่อนอยูใ่น

ความเป็นประเพณีท่ีข้ึนช่ือวา่ตอ้งดีและงาม    ดงัตวัอยา่งข่าวท่ีเป็นประเดน็ร้อนท่ีอยูใ่นความสนใจในโลก

โซเชียลในช่วงหน่ึง  ท่ีมีคู่บ่าวสาวชาวจีนไดถ่้ายรูปพรีเวด็ด้ิงท่ีไม่ไดส้วมใส่ชุดแต่งงานหรือชุดแบบอ่ืน ๆ  

เหมือนท่ีเราไดเ้คยพบเห็นมา  แต่ทั้งคู่ไดส้ร้างรูปแบบการถ่ายพรีเวด็ด้ิงใหม่เพียงสวมชุดชั้นในและโพส

ท่าทางถ่ายรูปท่ีแสดงท่าทางท่ี วาบหววิ  ออกแนวอีโรติก   ซ่ึงนาํมาซ่ึงการวพิากษว์จิารณ์ทั้งดา้นบวกและ

ดา้นลบ  ท่ีดา้นหน่ึงก็มองว่ามนัคืองานศิลปะท่ีสวยงามอีกรูปแบบหน่ึง  ในขณะท่ีอีกดา้นหน่ึงก็มองว่า
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เป็นเร่ืองไม่สมควรเน่ืองจากเหมือนเป็นการถ่ายหนงัโป๊มากกวา่การถ่ายรูปพรีเวด็ด้ิง ซ่ึงควรเป็นรูปส่วน

ตวัมากกวา่เป็นรูปท่ีควรแสดงใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ (ไทยรัฐออนไลน,์ 2557)

 2. การร้ือสร้างความเช่ือของรูปแบบในองคป์ระกอบในประเพณีการแต่งงาน

เป้าหมายของการร้ือสร้างคือการเปล่ียนรูป และให้นิยามใหม่กับตัวบท  ทําลาย และสร้างใหม่  

(จนัทนี  เจริญศรี, 2544)  การใหอ้าํนาจในระดบัปัจเจกต่อการร้ือสร้าง และใหค้วามหมายใหม่แก่ส่ิงต่าง ๆ  

จึงเป็นกระแสใหม่ของคนในสมยัปัจจุบนั  ในการมีเสรีภาพในการสร้างสุนทรียะในแบบของตนเอง 

 นอกเหนือจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียน การลดทอน  

องคป์ระกอบต่าง ๆ ทางวฒันธรรม  บริบททางสังคมเปล่ียนส่งผลต่อวิถีชีวิตท่ีเปล่ียน  ประเพณีต่าง ๆ 

จึงปรับเปล่ียนตามไปดว้ย  เช่นในประเพณีการแต่งงาน  พบว่านอกเหนือจากเร่ืองของการปรับเปล่ียน

ในวิธีคิดของคนท่ีมีต่อประเพณีการแต่งงานแล้ว  รูปแบบของการจัดงานในส่วนต่าง ๆ จากอดีต

กเ็ปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบทสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง  เช่น  ภาวะแห่งสงัคมเร่งรีบ  แข่งขนั  

 การปรับเปล่ียนเร่ืองของเวลา ในการประกอบพิธีกรรมจึงมีการลดทอนลง  จากในอดีตหากเป็น

ประเพณีการแต่งงานกว่าจะเสร็จส้ินของประเพณีตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  ตั้งแต่การทาบทาม  การสู่ขอ       

การหมั้น  และถึงจะเขา้สู่พิธีแต่งงาน  แต่ดว้ยสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีระบบทุนนิยมไดแ้พร่กระจายค่า

นิยม  อุดมการณ์เร่ืองทุนนิยม  ทุนนิยมไดฝั้งรากลึกลงมาในระดบัปัจเจกบุคคล  ท่ีแต่ละบุคคลจะรักษาผล

ประโยชนแ์ละกาํไรของตนเองใหม้ากท่ีสุด  การลดตน้ทุนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไดส้ะทอ้นผา่น

เร่ืองประเพณีวฒันธรรม  เช่น  การลดวนัเวลาในการจดัใหเ้หลือนอ้ยลง  ดว้ยเหตุผลดา้นการเงิน รวมถึง

เวลาของผูท่ี้ตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง  ทุกอยา่งเบด็เสร็จภายในระยะเวลาท่ีสั้น  เช่น  หมั้นเชา้แต่งเยน็ หรือหมั้น

เชา้แต่งเชา้ และฉลองกลางวนัหรือเยน็ภายในวนัเดียว  

 การปรับเปล่ียนเร่ืองฤกษแ์ต่งงาน  ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งฤกษท่ี์ดีและฤกษท่ี์สะดวก  สาํหรับ

ประเพณีการแต่งงานของคนไทยสมัยก่อน  ถือว่าพิธีแต่งงานเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญตอนหน่ึงของ

ชีวิต  ฉะนั้นฤกษจึ์งตอ้งหาวนัดี  เดือนดี  และเวลาท่ีดี  เพ่ือความเป็นสิริมงคล  สาํหรับเดือนท่ีคนไทย

นิยมแต่งงานคือเดือน  6, 9, 12, 2 และ 4  ส่วนเดือน 8  แมจ้ะเป็นเดือนคู่  แต่เป็นเดือนแรกเขา้พรรษา

จึงเวน้ไม่แต่งงานเล่ือนไปใชเ้ดือน 9 แทน  (ภารดี  มหาขนัธ์ และนนัทช์ญา  มหาขนัธ์, 2557 :13)  แต่ปัจจุบนั

ไดมี้การผสมผสานระหว่างช่วงเวลาท่ีถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี  กบัฤกษ์สะดวกของฝ่ายเจา้บ่าวและ

เจา้สาว  ซ่ึงในสงัคมปัจจุบนัมีความจาํเป็นในหลายดา้นท่ีหากยงัยดึฤกษง์ามยามดีท่ีเขม้งวดเหมือนในอดีต

จะทาํให้ฝ่ายเจา้บ่าวและเจา้สาว  รวมไปถึงญาติพ่ีน้องไม่สะดวกนกั  เช่นบางคร้ังญาติตอ้งเดินทางมา

จากต่างจงัหวดั  จึงจาํเป็นตอ้งปรับเวลาเพ่ือให้สะดวกต่อการทาํพิธีมากข้ึน  แต่ทั้งน้ีก็ยงัอยูใ่นช่วงของ

เวลาท่ีดีดว้ย

 การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัพิธีแต่งงาน  แต่เดิมในพิธีการแต่งงานของทุกสังคมจะจดัท่ีบา้นหรือ

ชุมชนเป็นหลกั  อยา่งกรณีประเพณีการแต่งงานของไทยโบราณ วนัแต่งงานจะประกอบพิธีท่ีเรือนหอท่ี

สร้างไวก่้อนอนัถือเป็นการทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ไปพร้อมกนั อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือในเร่ืองความ

เป็นสิริมงคลท่ีเกิดต่อตวับา้น  แก่ผูอ้ยูอ่าศยั  เน่ืองจากเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น

มงคล
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 “วนัแต่งวนัหมั้นจะไม่ใช่วนัเดียวกนั  มีการจดัท่ีห่างกนัพอสมควร  เม่ือปลูกเรือนหอเสร็จแลว้

ค่อยมาหมั้นแลว้ค่อยแต่ง วนัแต่งนั้นกเ็ป็นการสวดมนต ์และกท็าํบุญข้ึนบา้นใหม่และรุ่งเชา้กแ็ต่งจะเป็น

ประมาณน้ี”  (ภารดี  มหาขนัธ์, 2557 : สมัภาษณ์)

 แต่ปัจจุบนั  การประกอบพิธีแต่งงานเร่ิมมีการเคล่ือนยา้ยพ้ืนท่ีจากบา้นไปยงัพ้ืนท่ีภายนอกมาก

ข้ึน  การใหค้วามหมายของความเป็นสิริมงคลไม่ไดถ้กูผกูติดอยูก่บัตวัสถานท่ีอีกต่อไป  เช่น  มีการจดัพิธี

แต่งงานตามโรงแรมมากข้ึน  หรือตามสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์  สวยงาม  เช่นสวนสาธารณะ   พ้ืนท่ีส่วนตวั

ของครอบครัวแต่ไม่ใช่บา้น  ร้านอาหาร  เป็นตน้  

การเปลีย่นแปลงเร่ืองสีในองค์ประกอบของประเพณกีารแต่งงาน

   สีเป็นเร่ืองของวฒันธรรมของ  แต่ละสังคม  ท่ีมีความเช่ือต่อเร่ืองของสีท่ีใชใ้นประเพณี  หรือ

ในชีวิตประจาํวนั  สีบางสีถูกจาํกดัในการใช้ในบางวาระ และโอกาส  รวมถึงความเป็นสิริมงคลท่ี

สามารถเห็นไดจ้ากเร่ืองของสี   สําหรับในประเพณีการแต่งงาน  ซ่ึงข้ึนช่ือว่าเป็นประเพณีท่ีมีความ

เป็นสิริมงคล  สีท่ีถูกเลือกให้ใช้ในงานจึงเป็นสีท่ีมีความเป็นสิริมงคล  ตั้งแต่สีของอาหาร  ช่ือของ

อาหาร  ขา้วของเคร่ืองใช ้  ดอกไมใ้นงาน  ชุดแต่งงาน  การ์ดงานแต่งงาน  หรือแมแ้ต่สีของชาํร่วย  ท่ี

จะตอ้งใชสี้ท่ีมีความหมายท่ีเป็นสิริมงคลของวนัแห่งความรัก  เช่น  สีชมพู  (ความอบอุ่น  อ่อนโยน  

อ่อนหวาน  นุ่มนวล  ความรัก)  สีแดง  (ความมีชีวิตชีวา  ความรัก  ความปรารถนา)  สีขาว (บริสุทธ์ิ  

ผดุผอ่ง)  สีทอง  (คุณค่า  ความสาํคญั  ความสูงส่ง)  หรือโทนสีอ่อน ๆ เช่น สีครีม  ซ่ึงในทางจิตวิทยา

เห็นว่าสี  เป็นตวักระตุน้ความรู้สึก และมีผลต่อจิตในของมนุษย ์  เพราะสีท่ีแตกต่างต่างกนัจะให้ความ

รู้สึกท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น  เราจึงมกัใชสี้เป็นตวัแทนในการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกรวมถึงความหมาย

ต่าง ๆ ผ่านสีเหล่านั้น  (สมภพ  จงจิตตโ์พธา, 2556)  จากความเช่ือเร่ืองของสีท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีต  เรา

จึงมกัจะเห็นสีท่ีถูกใชใ้นประเพณีงานแต่งงานถูกจาํกดัอยูเ่พียงไม่ก่ีสีตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  แต่ปัจจุบนั  

คนก็เร่ิมกา้วขา้มเส้นแบ่งระหว่างสีท่ีเป็นมาตรฐานในประเพณีการแต่งงานมากข้ึน  เช่น  คู่บ่าวสาว

บางคนมีสีท่ีตนเองช่ืนชอบท่ีอาจไม่ใช่กลุ่มสีท่ีเป็นสีมงคลในงานประเพณี  แต่ก็ไม่ใช่สีท่ีตอ้งห้าม

ของประเพณีท่ีเป็นงานมงคล  ก็เร่ิมมีการปรับเปล่ียน และนาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบแนว
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งานแต่งงานของตนเองมากข้ึน  เช่น สีฟ้า  สีเขียว  ตั้งแต่บตัรเชิญงานแต่งงานท่ีเน้นสีท่ีตนเองชอบ   

รูปแบบงานแต่งงาน  และ    การกาํหนดสีชุดของแขกร่วมงานเพ่ือใหเ้ขา้แนวงาน สีชุดแต่งงาน  เป็นตน้ 

โดยนิยามใหม่ของคาํวา่สีท่ีเป็นมงคลไดถ้กูขยายออกไปจากชุดสีเดิมมากข้ึน

ชุดแต่งงานทีเ่ปลีย่นไป 

  การรักษาจารีตแบบเดิมของชุดแต่งงาน  ความเป็นสมยัใหม่  หรือแมแ้ต่การเป็นร่วมสมยั  ลว้น

แต่เป็นภาพแบบฉบบัตายตวัของสงัคม  เม่ือนึกถึงชุดแต่งงานจะมีอยูส่องรูปแบบ  คือชุดประจาํชาติ  กบั

ชุดตะวนัตกท่ีเนน้ชุดสีขาว  หรือสีอ่อนๆ ท่ีบ่งบอกถึงความสุข  (สีชมพ)ู  ความบริสุทธ์ิ  (สีขาว)  ความ

สุภาพ  (สีครีม)  และรูปแบบชุดท่ีเนน้พอง  ลากยาว  เป็นแบบฉบบัของความเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีรสนิยม  

และความเป็นศิวิไลซ์  ซ่ึงแน่นอนวา่ค่านิยมท่ีเป็นแบบแผน  (แบบแผนตะวนัตก)  มนัไดค้รอบงาํสังคม

ทัว่โลกผา่นปฏิบติัการวา่ดว้ยความทนัสมยั  ท่ีหมายถึงวฒันธรรมแบบตะวนัตกครอบงาํมาโดยตลอดผา่น

เคร่ืองมือการรักษาค่านิยมต่าง ๆ  ท่ีสาํคญัคือส่ือมวลชน ท่ีคอยผลิตซํ้ าค่านิยมแบบทุนนิยมมายงัประเทศ

โลกท่ีสอง และประเทศโลกท่ีสามมาโดยตลอด  การเปล่ียนแปลงในชุดแต่งงานท่ีเป็นกระแสใหม่ท่ีไม่

จาํเป็นตอ้งเหมือนอดีต  หรือเป็นสมยัใหม่ตามความนิยมเหมือนท่ีผา่นมาอาจมองไดว้า่เป็นการสร้างความ

เป็นตวัตนท่ีหลากหลาย  ท่ีไม่เป็นแบบฉบบัเดียวกบัค่านิยมหลกัของสงัคม  เช่น  การผสมผสานแฟชัน่มา

อยูใ่นชุดแต่งงานแน่นอนวา่ชุดแต่งงานมีมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางพิธีกรรม  อนัหมายถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ  

และดีงาม  การเปล่ียนแปลงรูปแบบชุดแต่งงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมทาํใหเ้ป็นการกา้วขา้มพ้ืนท่ีระหวา่ง

พิธีกรรมกบัชีวิตส่วนตวัมากข้ึน  ผา่นรูปแบบชุด  รูปแบบสี  ท่ีไม่เหมือนชุดแต่งงานท่ีเป็นวาทกรรมชุด

หลกัของสงัคม วาทกรรมชุดแต่งงานหลกัของสงัคมจะไม่ไดมี้ชุดเดียวอีกต่อไป แต่มีการสร้างชุดแต่งงาน

ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน  เช่น  ชุดแต่งงานท่ีเรียบหรูผสมกบัความเซ็กซ่ี  ชุดแต่งงาน

ท่ีมีหนา้ตาแตกต่างจากหนา้ตาชุดแต่งงานท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป  จากรูปแบบชุดท่ีฟฟู่อง ลากยาว  เปล่ียนมา

เป็นชุดธรรมดา  หรือก่ึงราตรี  รวมไปถึงเร่ืองการใชสี้ของชุดแต่งงานท่ีไม่จาํกดัเพียงสีไม่ก่ีสีเท่านั้น
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การสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตนในประเพณกีารแต่งงาน

 ความแตกต่างหลากหลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นหน่ึงในแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น 

ดงัตอนหน่ึงของหนงัสือโพสตโ์มเดิร์นกบัสงัคมวทิยาท่ีกล่าววา่

 “ใหเ้ลิกสนใจความเหมือน  ความเป็นเอกภาพ  การสรุปทัว่ไป  แต่ใหม้องไปท่ีความแตกต่าง  ซ่ึงนาํ

ไปสู่วธีิวทิยาท่ีไม่ตอ้งใชก้ารเสนอภาพตวัแทน  หรือไม่ตอ้งใชว้ธีิวทิยาใดเลย”   (จนัทนี  เจริญศรี, 2544)

 ประเพณีการแต่งงานถึงแมจ้ะมีความเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมความศกัด์ิสิทธ์ิ  ความเป็นสิริมงคล  

แต่ปัจจุบนัคนก็ให้ความสนใจต่อการสร้างงานแต่งงานของตนให้มีความโดดเด่น  และประทบัใจ

ผูร่้วมงานในรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร  อนัเป็นการสร้างสรรค์งานแต่งงานของตนให้มีเอกลกัษณ์ใน

ฐานะประเพณีในชีวิตท่ีไม่สามารถมีไดบ่้อยคร้ัง  ซ่ึงในกระบวนการสร้างสรรค์งานอาจเก่ียวขอ้งกบั

คนหลายกลุ่มมากข้ึน  เม่ือเทียบกบัในอดีตท่ีประเพณีการแต่งงานจะเก่ียวขอ้งกบัคนในครอบครัว และ

ในชุมชนเท่านั้น  อาทิ  บทบาทของบริษทัรับจดังาน  (Organizer) ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดังานแต่งงาน  

ตั้งแต่การถ่ายภาพคู่รักท่ีมีแผนกาํลงัจะแต่งงานกนั  (Pre wedding) การออกแบบแนวงานแต่งงาน  

การออกแบบสถานท่ี และการเลือกสถานท่ีจัดงาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าของงาน  

โดยเนน้การขายงานท่ีดึงเอาความเป็นตวัตนของเจา้ของงานเป็นแกนหลกัในการสร้างสรรคง์าน  ท่ีแต่ละ

คนยอ่มอยากใหง้านของตวัเองเป็นท่ีประทบัใจทั้งกบัตนเอง และอยูใ่นความประทบัใจของผูอ่ื้น  เป็นงาน

ท่ีมีความแปลกใหม่ท่ีไม่ซํ้ าใคร  แนวงานท่ีไม่เหมือนใคร  บตัรเชิญงานแต่งงานรวมถึงของชาํร่วยท่ีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง  ไม่ซํ้ างานอ่ืนเหมือนในสมยัก่อน  เช่น  การ์ดก็เป็นการ์ดหอม  ของชาํร่วย

กจ็าํกดัอยูเ่พียงไม่ก่ีแบบ  เช่น  ชอ้นสอ้ม  ตุก๊ตาคู่  ดงันั้นงานแต่งงานสมยัน้ีท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปจึงตอ้งขาย

ความเป็นตวัตนของคู่บ่าวสาวเพ่ือให้เกิดความเฉพาะ  ดงัเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้ของร้านสตูดิโอ

ท่ีกล่าววา่

 “คู่น้ีมีความเป็นนกัดนตรี  เขาคุยกนัแบบว่าอยาก แค่ไม่เหมือนงานอ่ืนๆ เราเปล่ียนเป็นแบบเป่า

แซกเขา้มาขอ้ดีของมนั  คือยงัไงหน่ึงคือตวัตนของคุณ มนัไม่เฟค  คุณเดินเขา้มากนั  หน่ึงคนร้องเพลงหน่ึง

คนเป่าแซก  คุณไดท้าํอะไรในแบบท่ีคุณชอบอยู ่  อีกส่วนหน่ึง  คือผมมองวา่ถา้เป็นงานต่างจงัหวดัแขก

ท่ีมางานสนใจแต่เร่ืองกินกม้หนา้กม้ตากินอยา่งเดียว เขาไม่ดูหรอก การนาํเสนอผา่นวดีิทศัน์ของพวกคุณ

เขาไม่สนใจหรอกวา่คุณจะไปรักไปชอบกนัตอนไหน  ผมบอกไดเ้ลยเขาจะกม้หนา้กม้ตากินฉนักินเสร็จ

ฉนักจ็ะกลบั  แต่งานน้ีบอกไดเ้ลยวา่แบบทุกคนจะแบบวา่เฮย้ใครเป่าแซก  เฮย้มนัมีแบบน้ีดว้ยทุกคนเอา

มือถือมาถ่ายอดัวีดีโอ  จนเราตอ้งแบบวา่แหวกทางใหเ้ราหน่อยเพราะเราถ่ายรูปไม่ได”้  (วชัเรนทร์  บุญ

ประกอบ, 2557 : สมัภาษณ์)

 การทุ่มเงินสร้างสุนทรียะในงานแต่งงานสาํหรับคู่ท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองสถานะทางการเงิน  เราจะพบ

วา่  กลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีโอกาสในการสร้างสุนทรียะใหก้บัตนเองไดม้ากกวา่กลุ่มคนท่ีมีสถานะทางการเงิน

นอ้ย  ตั้งแต่การสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนท่ีโอกาสซํ้ ากบัผูอ่ื้นกจ็ะนอ้ยลงไป  เช่น  การเนรมิตทุก

ขั้นตอนของกระบวนการแต่งงาน  ตั้งแต่การสร้างฉาก  การออกแบบแนวงาน  สถานท่ี  ดงัตวัอยา่งการ

แต่งงานของคนดงัในสงัคมท่ีผา่นมา
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การเปลีย่นแปลงสุนทรียะในส่วนทีเ่ป็นแก่นของประเพณ ี 

 เสรีภาพในการร้ือสร้างความหมายของประเพณี หากกล่าวถึงหวัใจสาํคญัของสุนทรียะในส่วนท่ี
เป็นแก่นในประเพณีใด ๆ กคื็อเร่ืองคุณค่า  ความงามในเน้ือหาสาระของประเพณีนั้น ๆ ท่ีแต่ละสงัคมเป็น
ผูส้ร้างข้ึนมา  สังคมสร้างประเพณีท่ีเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มของตน และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ทั้งรูปแบบประเพณี  ความเช่ือของประเพณีซ่ึงแต่ละสงัคมกมี็ไม่เหมือนกนั  ซ่ึงประเพณีแต่ละอยา่งกถ็ูก
สร้างข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแบบแผนในการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ จากความหมาย
ท่ีกล่าวมา  จะพบวา่สุนทรียะในประเพณีแบบท่ีถือเป็นมาตรฐานของสงัคมหากมองจากแนวคิดโพสตโ์ม
เดิร์น  จะพบวา่ความเช่ือเร่ืองสุนทรียะแบบดั้งเดิมถือเป็นการประกอบสร้างความเช่ือหลกัแก่คนในสงัคม  
ท่ีเป็นการสร้างอุดมการณ์อนัหน่ึงข้ึนเพ่ือสนบัสนุนอุดมการณ์อีกอนัหน่ึง  หรือเพ่ือการรักษาอุดมการณ์
ของสงัคมเพ่ือการรักษาโครงสร้างของสงัคมเดิมเอาไว ้ ดงันั้นแนวคิดแบบโพสตโ์มเดิร์น  จึงปฏิเสธความ
เช่ือ  หรือความจริงดงักล่าววา่เป็นหน่ึงเดียวของสงัคม  เพราะส่ิงต่าง  ๆ  ท่ีถูกเช่ือถือหรือยดึถือกนัมาถือ
เป็นเพียงการสร้างภาพตวัแทนข้ึน  ดงันั้นแนวคิดแบบโพสตโ์มเดิร์น  จึงเช่ือว่าคุณค่า และความหมาย
ของส่ิงต่าง ๆ  ไม่ไดมี้เพียงหน่ึงเดียว  แต่ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะสร้างความหมาย  ให้ความหมาย และ
ใหคุ้ณค่าต่อส่ิงต่าง ๆ  ในแบบตนเองได ้ ดงัท่ีจนัทนี  เจริญศรี  ไดก้ล่าวไวว้า่
 “ปัจเจกชนแบบหลังสมัยใหม่เป็นคนยืดหยุ่น  ให้ความสําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกภายใน  
สร้างความเป็นจริงทางสงัคมแบบตวัเองข้ึน  หาความหมายใหก้บัตวัเอง”   (จนัทนี  เจริญศรี, 2544 : 42)  
 สมยัน้ีจึงเป็นสมยัท่ีปัจเจกมีเสรีภาพในการสร้างสุนทรียะใหก้บัตนเอง  โดยไม่จาํเป็นวา่สุนทรียะ
จะสอดคลอ้งกบัสุนทรียะแบบตน้ฉบบัของสังคมหรือไม่  หากเป็นสุนทรียะท่ีตนเองพอใจก็ถือวา่สุนทรี
ยะระดบัปัจเจกของเขาไดเ้กิดข้ึนแลว้   รวมทั้งเสรีภาพในการร้ือสร้างความหมายของประเพณี  ท่ีปัจเจก
จะเป็นผูใ้หค้วามหมาย  ใหคุ้ณค่าในความหมายท่ีเขาคือผูนิ้ยามข้ึน  ซ่ึงอาจไม่ใช่นิยามเดียวกบันิยามหลกั

ของสงัคม  แต่เป็นคุณค่า และความหมายท่ีเขายอมรับมาเป็นของตนเอง  ดงัน้ี
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 การนิยามความหมายของประเพณีการแต่งงาน  เม่ือพูดถึงการแต่งงาน  การแต่งงานเป็นการเร่ิม

ตน้ชีวิตครอบครัวของมนุษยชาติท่ีอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม  ซ่ึงผูท่ี้จะเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัว  คือหญิงชาย

ท่ีเขา้พิธีการแต่งงานกนัตามจารีตประเพณีของสังคมท่ีเขาอยู ่  พิธีการแต่งงานของทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุมกั

จะมีการเชิญญาติมิตรมาร่วมพิธี และร่วมงานเล้ียงฉลองการเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัวใหม่  ซ่ึงความสาํคญั

ของการแต่งงานในอดีตคือการมีลูกสืบสกุล  (ภารดี  มหาขนัธ์ และนันท์ชญา  มหาขนัธ์, 2557:13)  

 การนิยามความหมายของประเพณีการแต่งงานของหนุ่มสาวปัจจุบันท่ีแตกต่างไปจากอดีต 

 การแต่งงานถือเป็นการรับรู้ของทั้งสองครอบครัวรวมถึงคนในสังคม  เป็นประเพณีท่ีมีคนเขา้มารับรู้

เก่ียวขอ้งมากมาย   แต่ความหมายใหม่ของนิยามคาํวา่ประเพณีการแต่งงานเป็นความหมายในเชิงปัจเจก  

เป็นเร่ืองของคนสองคน  บุคคลจาํนวนมากอาจไม่มีความจาํเป็นตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมอีกต่อ

ไป  ญาติพ่ีนอ้งท่ีเคยตอ้งรวมตวักนัเตรียมของวนัสุกดิบก่อนวนัแต่งงาน  อาจพบเห็นไดย้ากข้ึนในปัจจุบนั

เพราะกระบวนการต่าง ๆ ถูกทดแทนดว้ยระบบ  ทุนนิยมท่ีทาํหนา้ท่ีในการรับจา้งจดัทุกอยา่งใหค้รบทุก

กระบวนการผา่นตวัแทนในการทาํหนา้ท่ี เช่น  บริษทัรับจดังาน  (Organizer)  และประเพณีการแต่งงาน

สมยัใหม่อาจไม่ตอ้งเหมือนในอดีตท่ีตอ้งมีรูปแบบพิธีกรรม  ธรรมเนียมการรดนํ้า  การทาํพิธีสงฆอี์กต่อไป 

แต่ประเพณีการแต่งงานอาจลดรูปเหลือแค่พิธีกรรมท่ีมีผลทางกฎหมายเท่านั้น  ไดแ้ก่  การจดทะเบียน

สมรส   

 เพศกบัการแต่งงาน  การร้ือสร้างความหมายของประเพณีการแต่งงานท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในปัจจุบนั  
คือการกา้วขา้มกรอบจาํกดัดา้นเพศท่ีตั้งแต่อดีตกรอบเร่ืองความเป็นเพศ  เป็นส่ิงท่ีกา้วขา้มไดย้ากกบัการ
ท่ีจะกลายเป็นเพศตรงขา้มไม่วา่สังคมใด  โดยเฉพาะเร่ืองการแต่งงานท่ีถูกระบุวา่จะเป็นการแต่งงานได้
ระหวา่งคน 2 เพศเท่านั้น  คือหญิง และชาย  เพราะภายในกรอบของเพศท่ีมีเพียงสองเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
ตาํแหน่งแห่งท่ีของตวัตนของเพศเพียงสองขั้ว  (แคทเธอรีน เบลซีย,์ 2549) และบทบาทท่ีถกูคาดหวงัตาม
เพศของ   แต่ละสงัคมมาโดยตลอด  เช่น  เรามกัจะถูกจาํกดัดว้ยวฒันธรรมของสงัคมใหเ้กิดการแบ่งแยก
ความเป็นหญิงชายตั้งแต่เดก็ยงัไม่สามารถระบุตวัตนของตนเองได ้  พอ่แม่จะเลือกชุดเดก็อ่อนกต็อ้งเลือก
ให้เหมาะกบัเพศทั้งสีท่ีเหมาะสม และรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีมีนยัถึงการแบ่งแยกเพศ  แต่ปัจจุบนัการร้ือ
สร้างความหมายของประเพณีการแต่งงานท่ีไม่ไดมี้เพียงหญิงชาย  ไดข้ยายวงกวา้งมากข้ึนสู่การรับรู้ของ
คนในสงัคม  วา่เพศเดียวกนักส็ามารถมีประเพณีการแต่งงานกนัได ้  ซ่ึงถือวา่เป็นการร้ือถอนความหมาย
ชุดหลกัของสังคมท่ีเคยมีมา  รวมทั้งเป็นการร้ือสร้างความหมายใหม่ของคาํวา่ครอบครัวในสมยัปัจจุบนั  
วา่ครอบครัวอาจไม่ใช่คาํนิยามของการประกอบไปดว้ย  “พอ่  แม่  ลูก”  แบบตายตวัอีกต่อไป  แต่คาํวา่

 ขอบคุณภาพจาก http://www.thairath.co.th
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ครอบครัวอาจมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน  เช่น  รูปแบบท่ีประกอบไปดว้ย  “พ่อ พ่อ ลูก”  หรือ  “แม่ 
แม่ ลกู”  แทนกไ็ด ้ เพราะประเพณีการแต่งงาน  คือ  การเร่ิมตน้ของคนสองคนในการเป็นครอบครัวใหม่
ข้ึนมา  และการมีรูปแบบครอบครัวท่ีหลากหลายข้ึนกส่็งผลถึงความสมัพนัธ์ในเร่ืองของการมีทายาทสืบ
ต่อ  นัน่คือ  คู่แต่งงานชายหญิงในปัจจุบนัก็ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการมีทายาทเหมือนความคิดในอดีต  
ความตอ้งการมีบุตรของครอบครัวใหม่มีจาํนวนนอ้ยลง  ทั้งน้ีอาจมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นปัจจยัทางสังคม  
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ    วฒันธรรมคนสมยัใหม่  และการเปล่ียนแปลงในระบบครอบครัวขยายมาสู่
ครอบครัวเด่ียว  ทั้งน้ียิง่ไม่ตอ้งพดูถึงครอบครัวรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่คู่แต่งงานชายหญิง  โอกาสในการ
เป็นไปไดใ้นการมีทายาทสืบสกลุจึงเท่ากบัศนูย์
 อาย ุ  การร้ือสร้างความหมายเดิม และนิยามความหมายใหม่ในประเพณีการแต่งงานอีกเร่ืองหน่ึง  
คือ  ว่าดว้ยเร่ืองอายุของชายหญิง  ค่านิยมในอดีตผูช้ายมกัจะตอ้งมาอายุท่ีมากกว่าผูห้ญิง  ยิ่งมากยิ่งดี  
เพราะหมายถึงวฒิุภาวะ  ในการตดัสินใจ  ดูแล  ในฐานะของการเป็นหวัหนา้ครอบครัว  ในขณะท่ีหากผู ้
หญิงมีอายมุากกวา่ผูช้ายมกัจะถูกครหานินทามากกวา่  และเป็นท่ีไม่น่ายนิดีนกัสาํหรับครอบครัวฝ่ายชาย  
แต่ปัจจุบนัการนิยามเร่ืองของอายขุองคู่แต่งงานในลกัษณะเดิมมนัคล่ีคลาย  ผอ่นปรนลงไปมาก  ความ
หมายใหม่กา้วขา้มเส้นแบ่งต่าง ๆ ของความเป็นครอบครัวระหวา่งหญิงชายมากข้ึน  ส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากสังคมท่ีเปล่ียนไป  ท่ีทาํใหผู้ห้ญิงมีการศึกษามากข้ึน  ส่งผลใหมี้หนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คงข้ึน  จึงทาํให้
ช่วงเวลาของการแต่งงานขยายออกไป  ผูห้ญิงจึงมีแนวโนม้ท่ีจะแต่งงานตอนอายมุากข้ึนหรือมีแนวโนม้
เป็นโสดมากกวา่อนัเน่ืองมาจากความสามารถในการพ่ึงพาตนเองสูงข้ึน  ดงันั้น  โอกาสของการจะไดเ้จอ
ผูช้ายในช่วงอายท่ีุมากกวา่ตนในการเป็นผูน้าํครอบครัวจึงลดนอ้ยลงไป  และมีโอกาสมีคู่ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่
ได ้ ดงัคาํสมัภาษณ์ของ  ดร.สุชาดา  พงศกิ์ตติวบูิลย ์ ท่ีกล่าวไวว้า่
 “แบบแผนในเร่ืองน้ีก็จะเปล่ียนไปในเร่ืองของผูช้ายจะตอ้งอายุมากกว่าผูห้ญิง  เด๋ียวน้ีก็อาจจะ
เลือนหายไปเช่นอนาคตกอ็าจจะมีแนวโนม้ท่ีวา่ผูห้ญิงอายมุากกวา่ผูช้ายหรือมากกวา่เยอะๆ  ดว้ย”
(สุชาดา  พงศกิ์ตติวบูิลย ์, 2557 : สมัภาษณ์)
 บทบาทหนา้ท่ีหญิงชาย   ของสามีภรรยาในปัจจุบนัก็มีการกา้วขา้มเส้นแบ่งเร่ืองพ้ืนท่ีชายหญิง  
ในเร่ืองของบทบาทหนา้ท่ี  รวมถึงหนา้ท่ีการงาน  ท่ีผูห้ญิงมกัจะถูกมอบหมายงานท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีส่วนตวั  
หรือบา้นมาตั้งแต่อดีต  แต่ผูช้ายจะมีบทบาทหนา้ท่ีในงานท่ีอยูน่อกบา้น  ดงัท่ีทฤษฎีสตรีนิยมกลุ่ม Sys-
tem Approach  มองวา่แนวคิดกลุ่มน้ีจะมองผูห้ญิงในฐานะระบบยอ่ยอนัหน่ึงของระบบใหญ่  ในระบบ
น้ีจะกาํหนดการแบ่งงานกนัทาํให้เหมาะสมกบัเพศ  เช่น  ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีตั้งทอ้ง  จึงจาํเป็นตอ้งเป็นผู ้
เล้ียงดูบุตรดว้ย  ดงันั้นปริมณฑลของผูห้ญิงจึงถูกกาํหนดอยูใ่นปริมณฑลของครอบครัวเป็นสาํคญั  (อารี
วรรณ  หสัดิน, 2551 :8)  แต่ปัจจุบนัผูห้ญิงไดมี้บทบาทนอกปริมณฑลครอบครัวมากข้ึน  ผูห้ญิงเร่ิมมี
บทบาท และตาํแหน่งทางสงัคมท่ีสาํคญั  เน่ืองจากการมีการศึกษาท่ีมากข้ึน  โอกาสในการไดต้าํแหน่งงาน
ท่ีมัน่คง และส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองรวมถึงครอบครัวมากข้ึน  บทบาทในการเป็นผูน้าํ
ครอบครัวในการหาเล้ียงครอบครัวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นหนา้ท่ีของผูช้ายเท่านั้นอีกต่อไป  แต่การปรับเปล่ียน
การทาํหนา้ท่ีในครอบครัวจากอดีตท่ีชายตอ้งทาํงานนอกบา้น  ผูห้ญิงตอ้งทาํงานบา้น  เล้ียงลูก  ไดมี้การ
สบัเปล่ียนบทบาทระหวา่งกนัในสงัคมปัจจุบนั  ผูห้ญิง  อาจรับบทบาทของการเป็นผูดู้แลครอบครัว และ
ทาํงานนอกบา้น  ในขณะท่ีผูช้ายอาจรับบทบาทดา้นการดูแลบา้น  ดูแลลูก  หรือต่างฝ่ายต่างช่วยกนัทาํ
หนา้ท่ีทั้งสองส่วนร่วมกนั  ไม่วา่จะเป็นบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนไป  ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีจาํเป็นมากข้ึน  
ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการปรับเปล่ียนความคิด  และการให้คาํนิยามใหม่แก่บทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว
สมยัปัจจุบนัท่ีกา้วขา้มเส้นแบ่งแยกพ้ืนท่ีในดา้นการเป็นปริมณฑลสาธารณะกบัปริมณฑลส่วนตวัท่ีมีต่อ
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บทบาทความเป็นหญิงชายของคนรุ่นปัจจุบนัมากข้ึน  ดงัท่ี  ดร.สุชาดา  พงศกิ์ตติวบูิลยไ์ดใ้หส้มัภาษณ์วา่
 “หรือบทบาทเม่ือแต่งงานไปแลว้บทบาทของสามีท่ีจะตอ้งเป็นผูน้าํเล้ียงดูครอบครัวและภรรยาจะ
ตอ้งอยูบ่า้นก็เปล่ียนไป  เพราะปัจจุบนัน้ีสามีกบัภรรยาก็ทาํงานร่วมกนัอนัน้ีพดูถึงสังคมไทยนะ  แต่ใน
อนาคตภรรยาอาจจะเป็นผูห้าเล้ียงครอบครัวส่วนสามีอยูบ่า้นเล้ียงลูกกไ็ดม้นัคือนิยามความหมายของการ
แต่งงานน้ีมนักจ็ะคล่ีคลายลง”   (สุชาดา  พงศกิ์ตติวบูิลย ์, 2557 : สมัภาษณ์)

บทสรุป 
 การรับรู้สุนทรียะในประเพณีการแต่งงาน  ของคนแต่ละคน  คนแต่ละกลุ่ม  คนแต่ละสังคม  
และคนแต่ละสมยั  ต่างมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงสมยัเวลา  ในอดีตสุนทรียะของคนใน
สงัคมท่ีมีต่อประเพณีการแต่งงานจะมีความเก่ียวพนักบัความคาดหวงัของกลุ่มสูงกวา่ในปัจจุบนั  กลุ่มดงั
กล่าวมีทั้งกลุ่มขนาดเลก็ ไดแ้ก่ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย  และกลุ่มขนาดใหญ่  ไดแ้ก่สงัคมท่ีเขาอยู ่ วฒันธรรม
ของสงัคมท่ีเป็นมาตรฐานกาํกบัในเร่ืองของการตระหนกัในคุณค่า  การรับรู้  การช่ืนชม  ของคนในสงัคม
ยงัมีอิทธิพลต่อการกาํหนดพฤติกรรม และการนึกคิดสูง คนจึงไม่มีโอกาสสร้างมาตรฐานใหม่ส่วนตวั
ข้ึนมาไดห้ลากหลายเหมือนในปัจจุบนั แต่สาํหรับสุนทรียะของคนในสังคมปัจจุบนัท่ีมีต่อประเพณีการ
แต่งงาน  เป็นสุนทรียะในระดบัปัจเจกมากยิ่งข้ึน ส่วนหน่ึงก็เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ท่ีทาํให้คนมีพ้ืนท่ีส่วนตวัมากข้ึน ทั้งพ้ืนท่ีทางสังคม และพ้ืนท่ีทางความคิด การสร้างความพึงพอใจแก่
ตนเองผา่นการใหค้วามหมายผา่นสุนทรียะในการใชชี้วติจึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวั  เฉพาะกลุ่มมากข้ึน
ยคุหลงัสมยัใหม่เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามสนใจไปท่ีความแตกต่าง และหลากหลายทางความคิด  
 ทางวฒันธรรม  แต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลลว้นมีอาํนาจในการสร้างความหมาย  สร้างคุณค่าต่อส่ิงต่าง 
ๆ ดว้ยตนเอง  อนัเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรมภายใตว้ฒันธรรมหลกัของสังคม  ซ่ึงความหลาก
หลายเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงของสงัคม   สุนทรียะกเ็ช่นเดียวกนั  ไม่มีสุนทรียะใดท่ีเป็นมาตรฐาน  แต่สุนทรียะ
ข้ึนอยูก่บัความเป็นปัจเจกท่ีจะสร้างสรรคสุ์นทรียะท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  สร้างความพึงพอใจแก่ตนเอง
ไดม้ากน้อยเพียงใด  ดงันั้นสุนทรียะแบบโพสต์โมเดิร์นในประเพณีการแต่งงานจึงไม่มีรูปแบบท่ีเป็น
มาตรฐานสากลของมาตรฐานของสงัคม  แต่เป็นมาตรฐานของปัจเจกในการนิยามวา่สุนทรียะของตนเป็น
แบบใด  แต่ทั้งน้ี
 “สุนทรียะท่ีเกิดจากการประกอบสร้างภายใตค้วามพึงพอใจของปัจเจก”  ไม่ไดห้มายความว่า  
การคิดนอกกรอบ การปฏิเสธความหมายแบบเดิมๆ  และการใหค้าํนิยามใหม่  จะเป็นความคิดใหม่ท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัความคิดร่วมท่ีเป็นมาตรฐานของสงัคม  เพราะถึงแมก้รอบของสงัคมเดิมจะถูกกา้วขา้ม
มากข้ึนเพียงใด  แต่ร่มเงาของวฒันธรรมหลกัของสังคมก็ยงัคงเป็นพ้ืนท่ีลาง ๆ ท่ีไม่ว่าปัจเจกจะคิดกา้ว
ขา้มเส้นแบ่งความเป็นสังคมกบัความเป็นปัจเจกมากเพียงใด  แต่อิทธิพลของร่มเงาวฒันธรรมของสังคม

นั้น ๆ ก็ยงัส่งผลท่ีไม่อาจให้วิธีคิดแบบโพสตโ์มเดิร์นเป็นไปอยา่งอิสระไร้การควบคุม   ปัจเจกยงัคงมี

การประนีประนอมระหวา่งสุนทรียะในระดบัปัจเจกกบัสุนทรียะของสังคมท่ีต่างฝ่ายต่างมีบทบาทซ่ึงกนั

และกนัอยู ่  

 บทความน้ีจึงเป็นเพียงภาพสะทอ้นของสุนทรียะแบบโพสต์โมเดิร์นในประเพณีการแต่งงาน

ท่ีไม่ใช่รูปแบบท่ีตายตวั  เพราะทุกส่ิงลว้นไม่ใช่ส่ิงคงท่ี  ความคิด  ความพอใจของแต่ละคนในสงัคมแบบ
โพสตโ์มเดิร์นก็มีการแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา  สุนทรียะแบบโพสตโ์มเดิร์นในประเพณีการแต่งงาน
ท่ีนาํเสนอน้ีจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึง เลก็ๆ ของภาพความหลากหลายทางสงัคมท่ีเป็นจริง
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