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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นํา เสนอมุ ม มองใหม่ ข องการรั บ รู ้ เ รื่ อ งสุ น ทรี ย ะในประเพณี ก ารแต่ ง งาน ภายใต้
ภาวะสังคมที่เรี ยกว่าหลังสมัยใหม่ ที่กระบวนการรับรู ้ และการให้ความหมายของคนในปั จจุบนั ที่มี
ต่อประเพณี การแต่งงานมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการรื้ อสร้างความหมาย และการประกอบสร้างความ
หมายใหม่ ต่อมุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเพณี การแต่งงาน ที่ได้กา้ วข้ามความคิดเรื่ องสุ นทรี
ยะตามมาตรฐานแบบดั้งเดิ ม มาสู่ สุนทรี ยะแบบหลังสมัยใหม่ ที่เน้นการสร้ างสุ นทรี ยะที่ตอบสนอง
ความพึงพอใจในระดับปั จเจกมากขึ้น
การรับรู ้สุนทรี ยะในประเพณี การแต่งงานแบบหลังสมัยใหม่ นําเสนอมุมมองที่มีการปรับเปลี่ยน
และส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของประเพณี การแต่งงาน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. การเปลี่ยนแปลงสุ นทรี ยะในส่ วนที่เป็ นเปลือกของประเพณี ได้แก่ (1) การรับรู ้เรื่ องเส้นแบ่ง
ระหว่างความเป็ นคู่ตรงข้ามเลือนลางลง เช่น ถูก – ผิด เหมาะสม – ไม่เหมาะสม ส่ วนตัว – สาธารณะ
ศิลปะ – อนาจาร (2) การรื้ อสร้างความเชื่อของรู ปแบบในองค์ประกอบในประเพณี การแต่งงาน ตั้งแต่
การปรับเปลี่ยนเรื่ องเวลา การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั พิธีแต่งงาน การเปลี่ยนแปลงเรื่ องสี ในประเพณี การ
แต่งงาน การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบชุดแต่งงาน และการสร้างรู ปแบบของงานที่โดดเด่น ไม่ซ้ าํ ใคร
2. การเปลี่ยนแปลงสุ นทรี ยะในส่ วนที่เป็ นแก่นของประเพณี เป็ นการรื้ อสร้างความหมายเดิมและ
นิยามความหมายใหม่ ตั้งแต่การนิยามความหมายใหม่ของประเพณี การแต่งงาน การนิยามเรื่ องเพศ อายุ
กับการแต่งงาน บทบาทหน้าที่ระหว่างหญิงชาย เป็ นต้น
คําสํ าคัญ : สุ นทรี ยะ ประเพณี การแต่งงาน โพสต์โมเดิร์น
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 between 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 wedding, role and duties between male and female.
Keywords : Esthetic Wedding Tradition Post Modern
บทนํา
การแต่งงาน คือ การตกลงกันของคนสองคนในการเริ่ มต้นใช้ชีวิตร่ วมกันแบบชี วิตครอบครัว
ของมนุษย์ในแต่ละสังคม อันเป็ นการประกาศให้คนในสังคมของทั้งสองรับรู ้วา่ สองคนนี้ เป็ นสามีภริ ยา
กันอย่างถูกต้องตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของแต่ละสังคม เพื่อให้เกิดการสื บทอดทายาทอย่างถูกต้อง และ
เป็ นการสร้างความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ ายต่อครอบครัวทั้งสอง และเด็กที่จะเกิดมาเป็ นผูส้ ื บสันดาน
ทั้งนี้ตามธรรมชาติของเพศซึ่ งเป็ นความเชื่อตั้งแต่ด้ งั เดิมผูท้ ี่จะมีชีวิตเป็ นครอบครัวได้ คือหญิงชายที่เป็ น
สามีภริ ยากันอันได้เข้าพิธีแต่งงานเป็ นปกติตามจารี ตประเพณี ที่มีอยูใ่ นสังคมนั้น พิธีแต่งงานไม่วา่ จะหมู่
ชนชาวไหน มักเชิญญาติมิตรมาร่ วมงานร่ วมพิธี และมีการเลี้ยงดูกนั อย่างเอิกเกริ ก (เสฐียร โกเศศ, 2553)
พิธีกรรมอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแต่งงานไม่วา่ ของกลุ่มชนชาติใดก็ตาม ล้วนเป็ นความเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่
เป็ นสิ ริมงคลแก่คู่แต่งงาน เป็ นพิธีกรรมที่ให้กาํ ลังใจว่าการเริ่ มต้นครั้งใหม่ของชีวิตคู่ต่อแต่น้ ี ไปจะมีแต่
สิ่ งดี ๆ เพราะได้ผ่านการประกอบพิธีกรรมที่เป็ นมงคลแก่ชีวิตแล้ว ความเชื่ อดังกล่าวเมื่อมีการปฏิบตั ิ
สื บต่อมาเรื่ อย ๆ จากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ รุ่นหนึ่ ง จึ งเกิ ดเป็ นประเพณี การแต่งงานของแต่ละสังคมขึ้นมาที่มี
เอกลักษณ์ทางความเชื่อ พิธีกรรม วิถีการปฏิบตั ิที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมของแต่ละสังคม แต่
เป็ นสิ่ งที่แต่ละสังคมยึดถือและปฏิบตั ิตามจารี ตดั้งเดิมเรื่ อยมา
สุ นทรียะ
“สุ นทรี ยศาสตร์ ” เป็ นแขนงวิชาหนึ่ งของปรั ชญา ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับคุณค่าของความงาม
และความพอเหมาะพอดี ข องสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ไ ด้ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ น ในสั ง คมนั้น ๆ ที่ เ รี ย กกัน ว่ า “ศิ ล ปะ
(อารี สุ ทธิพนั ธุ์, 2533: 46 - 48) ดังนั้น เมื่อพูดถึง “สุ นทรี ยะ” อาจมีผใู ้ ห้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย
แต่ โดยสรุ ป “สุ นทรี ยะ” คื อ การรั บรู ้ อารมณ์ ในเชิ งบวกของปั จเจกบุ คคล ที่ มีการตัดสิ นในเรื่ อง
ของ ความงาม ความนิยม คุณค่า อันเป็ นการรับรู ้ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผเู ้ สพ ซึ่ งผูเ้ สพแต่ละคนก็
มีเกณฑ์ในการตัดสิ นที่แตกต่างกันอันสื บเนื่ องมาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และส่ งผลต่อ
การรับรู ้ในสุ นทรี ยะในระดับที่แตกต่างกัน โดยความสนใจเรื่ องสุ นทรี ยะในวัฒนธรรมอันเป็ นประเด็น
ความสนใจของบทความนี้ เป็ นความสนใจที่สอดคล้องกับเซมเริ ล (CEMREL, 1975 อ้างถึงในวิรุณ
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ตั้งเจริ ญ, 2553: 135 - 136) ที่สนใจว่าสุ นทรี ยะในวัฒนธรรมของคนในสังคมอยูท่ ี่ไหน ทําไมจึงชื่นชม
ชื่นชมอย่างไร ชื่นชมในลักษณะความเป็ นปั จเจก ชื่นชมในคุณค่าหรื ออย่างไร
โพสต์ โมเดิร์นหรือหลังสมัยใหม่
แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นหรื อหลังสมัยใหม่ ได้ก่อตัวขึ้นโดยเริ่ มปรากฏครั้งแรกในสาขาศิลปะ
และวรรณคดีวจิ ารณ์ ก่อนที่จะเข้าสู่ สาขาวิชาปรัชญาและสังคมศาสตร์ (วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2547) แนวคิด
แบบโพสต์โมเดิร์นหรื อหลังสมัยใหม่ มีความเชื่อว่าสิ่ งต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็ น ความจริ ง ความ
รู ้ คุณค่า ความเชื่อต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติ แต่เป็ นสิ่ งที่ถูกประกอบสร้างขึ้น ดังนั้นจึง
ไม่ได้มีลกั ษณะสากลเป็ นหนึ่ งเดียว ไม่มีอะไรเหนื อกว่าอะไร มีแต่ลกั ษณะที่แตกต่าง และหลากหลาย
ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ และให้ความหมายของแต่ละคน แต่ละสังคม เส้นแบ่งความเป็ นคู่ตรงข้ามรวมทั้งเส้น
แบ่งทางพื้นที่ได้ เลือนหายไปในสังคมสมัยนี้ ปั จเจกคือผูส้ ร้างความหมายภายใต้ปฏิบตั ิการรื้ อสร้าง
ความหมายแก่สรรพสิ่ งตามแบบฉบับของตน เป็ นการนําเสนอมุมมองใหม่เพิ่มเติมมุมมองแบบเดิมๆ
สุ นทรียะแบบโพสต์ โมเดิร์นในประเพณีการแต่ งงาน
มุ ม มองต่ อ เรื่ องสุ น ทรี ยะแบบโพสต์ โ มเดิ ร์ น ในประเพณี ก ารแต่ ง งาน เป็ นมุ ม มองที่ มี ต่ อ
ปรากฏการณ์ของสังคมในปัจจุบนั ต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ค่านิยม รสนิยม การประกอบสร้างความ
หมายของประเพณี จากคนรุ่ นใหม่ที่ให้คุณค่า ให้ความหมายของประเพณี การแต่งงานแบบจารี ตดั้งเดิม
ที่เคยมีมาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ที่หลากหลายที่พบเห็นได้มากขึ้นทั้งวิถีคิด และวิถีปฏิบตั ิ
ที่ เป็ นระดับปั จเจกบุคคลมากขึ้น ก่ อให้เกิ ดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เป็ นลักษณะสัมพันธบทมากยิง่ ขึ้น ดังคําพูดของจันทนี เจริ ญศรี กล่าวไว้วา่
“ในยุคหลังสมัยใหม่น้ นั มีลกั ษณะแบบสัมพันธบทคือเชื่ อว่าสิ่ งที่เราศึกษามีความสัมพันธ์กบั ทุก
อย่างในลักษณะที่ซับซ้อนมาก จนไม่อาจสื บหาหรื อระบุสาเหตุที่ขบั เคลื่อนโลกทางสังคมของเราได้
และไม่มีระเบียบใด ๆ ที่สามารถจะบอกถึงลักษณะความสัมพันธ์ของมันได้” (จันทนี เจริ ญศรี , 2544)
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ซับซ้อน และหลากหลายในองค์ประกอบที่มากขึ้น ได้ส่งผล
ให้เกิ ดการปรั บเปลี่ยนในสุ นทรี ยะของประเพณี การแต่งงานที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มมากขึ้นเช่ นกัน
บทความนี้ จึงเป็ นความสนใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสุ นทรี ยะต่อการรับรู ้
ในมิติคุณค่า ความหมาย ของรู ปแบบประเพณี และหัวใจสําคัญของตัวประเพณี การแต่งงานของคนใน
ปั จจุบนั ว่ามี มุมมองแตกต่างไปจากเดิ มในมิ ติใดบ้าง มิ ติที่แตกต่างไปจากเดิ มมี การให้คาํ นิ ยามหรื อ
ให้ความหมายใหม่อย่างไร มีมิติไหนของประเพณี ที่ยงั คงยึดถือไว้ตามความหมายเดิ ม และในขณะ
ที่ ยึดถื อตามเดิ มได้มีการเพิ่มเติ มออกไปอย่างไร โดยใช้การรวบรวมข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลที่ หลาก
หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเพณี การแต่งงาน อันประกอบไปด้วย (1) เอกสาร หนังสื อ
และบทความจากวารสารวิชาการ (2) ข่าวจากหนังสื อพิมพ์ และอินเทอร์ เน็ต (3) การสัมภาษณ์
นักวิชาการที่ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ในประเพณี การแต่ งงาน และผูท้ าํ งานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดงานแต่ งงาน
เพื่อนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ต่อมิติของประเพณี การแต่งงานที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงสุ นทรี ยะต่อการรับรู ้ในมิติคุณค่า ความหมาย ของรู ปแบบประเพณี และหัวใจสําคัญของ
ตัวประเพณี การแต่งงานของคนในปั จจุบนั สามารถมองเห็นได้เป็ น 2 ส่ วนหลัก
1. การเปลี่ยนแปลงสุ นทรี ยะในส่ วนที่เป็ นเปลือกของประเพณี อันได้แก่ ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบ
หรื อลักษณะทางกายภาพของประเพณี ที่สามารถสังเกตเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น ขั้นตอนในการ
ประกอบพิธีกรรมในประเพณี การแต่งงาน เวลาที่ใช้ ฤกษ์ที่ใช้ รู ปแบบการจัดพิธีแต่งงาน สถานที่
แต่งงาน เป็ นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงสุ นทรี ยะในส่ วนที่เป็ นแก่นของประเพณี อันได้แก่ เนื้อหาสาระ คุณค่า ความ
หมายของประเพณี การแต่งงานแบบดั้งเดิม
การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียะในส่ วนทีเ่ ป็ นเปลือกของประเพณี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด และสามารถสังเกตเห็ นได้
ชัดเจนที่สุดก็คือในส่ วนที่เป็ นเปลือกอันหมายถึง รู ปแบบหรื อองค์ประกอบภายนอกของประเพณี ที่
มี การลดทอน เพิ่มเติ มขั้นตอน วิธีการนําเสนอในแบบของตนเองที่ แตกต่างไปจากประเพณี ด้ งั เดิ ม
เป็ นการสร้างสุ นทรี ยะเพื่อตอบสนองความซาบซึ้ งในอารมณ์ของตนเอง สร้างความพึงพอใจแก่ตนเอง
มากกว่าจะสร้างสุ นทรี ยะตามแบบฉบับตายตัวของสังคมที่เคยเป็ นมา อาทิ ผ่านรู ปแบบการจัดประเพณี
การแต่งงาน ผ่านองค์ประกอบของพิธีกรรม ผ่านการนําเสนอวิธีการคิด และสะท้อนผ่านการสร้าง
ประเพณี การแต่งงานที่แสดงออกถึงความเป็ นตัวตนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแบบฉบับ
ของตนเองให้เกิดขึ้นในประเพณี การแต่งงาน และในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีให้เห็นในแต่ละ
ส่ วนประกอบของประเพณี การแต่งงาน ดังนี้
1. เส้นแบ่งระหว่างความเป็ นคู่ตรงข้ามเลือนลางลง
สิ่ งที่สะท้อนถึงสุ นทรี ยะในประเพณี การแต่งงานของคนในสมัยปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป คือความคิด
เรื่ องเส้นแบ่งระหว่างความเป็ นคู่ตรงข้ามได้ถูกลบเลือนไป ซึ่ งในอดีตจะมีลกั ษณะการให้คุณค่า กับสิ่ ง
ต่าง ๆ ในลักษณะแบบคู่ตรงข้าม เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างชุดของความคิดที่ถูกสร้างขึ้นที่เป็ นชุด
หลักของสังคมเพื่อกําหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ ด้วยการกําหนดคู่ตรงข้ามของมันขึ้น เช่น
ดี – เลว ถูก – ผิด เหมาะสม – ไม่เหมาะสม ส่ วนตัว – สาธารณะ ศิลปะ – อนาจาร ทั้งนี้สุนทรี ยะที่ถกู
สร้างขึ้นอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของประเพณี การแต่งงาน จึงเป็ นไปในลักษณะเพื่อการตอบสนองสุ นทรี ยะ
ส่ วนตัวของคู่บ่าวสาวมากกว่าจะตอบสุ นทรี ยะในภาพรวมของผูร้ ่ วมงานหรื อของสังคม ดังนั้นสุ นทรี ยะ
ของคนตามแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น จึงไม่มีเส้นแบ่งระหว่างคู่ตรงข้ามที่ชดั เจนอีกต่อไป ความพอใจ
ความสวยงามจึงเป็ นสุ นทรี ยะแบบปั จเจกมากกว่าจะเป็ นสุ นทรี ยะชุดหลักของสังคม เช่น สุ นทรี ยะที่
พิจารณาแบบขั้วตรงข้ามพื้นที่ส่วนตัว – พื้นที่สาธารณะ ความเป็ นศิลปะ – ความอนาจาร อันซ่อนอยูใ่ น
ความเป็ นประเพณี ที่ข้ ึนชื่อว่าต้องดีและงาม ดังตัวอย่างข่าวที่เป็ นประเด็นร้อนที่อยูใ่ นความสนใจในโลก
โซเชียลในช่วงหนึ่ง ที่มีคู่บ่าวสาวชาวจีนได้ถ่ายรู ปพรี เว็ดดิ้งที่ไม่ได้สวมใส่ ชุดแต่งงานหรื อชุดแบบอื่น ๆ
เหมือนที่เราได้เคยพบเห็นมา แต่ท้ งั คู่ได้สร้างรู ปแบบการถ่ายพรี เว็ดดิ้งใหม่เพียงสวมชุดชั้นในและโพส
ท่าทางถ่ายรู ปที่แสดงท่าทางที่ วาบหวิว ออกแนวอีโรติก ซึ่งนํามาซึ่งการวิพากษ์วจิ ารณ์ท้ งั ด้านบวกและ
ด้านลบ ที่ดา้ นหนึ่ งก็มองว่ามันคืองานศิลปะที่สวยงามอีกรู ปแบบหนึ่ ง ในขณะที่อีกด้านหนึ่ งก็มองว่า
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เป็ นเรื่ องไม่สมควรเนื่ องจากเหมือนเป็ นการถ่ายหนังโป๊ มากกว่าการถ่ายรู ปพรี เว็ดดิ้ง ซึ่ งควรเป็ นรู ปส่ วน
ตัวมากกว่าเป็ นรู ปที่ควรแสดงให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
2. การรื้ อสร้างความเชื่อของรู ปแบบในองค์ประกอบในประเพณี การแต่งงาน
เป้ าหมายของการรื้ อสร้ า งคื อ การเปลี่ ย นรู ป และให้ นิ ย ามใหม่ กับ ตัว บท ทํา ลาย และสร้ า งใหม่
(จันทนี เจริ ญศรี , 2544) การให้อาํ นาจในระดับปัจเจกต่อการรื้ อสร้าง และให้ความหมายใหม่แก่สิ่งต่าง ๆ
จึ งเป็ นกระแสใหม่ของคนในสมัยปั จจุบนั ในการมีเสรี ภาพในการสร้ างสุ นทรี ยะในแบบของตนเอง
นอกเหนื อจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน การลดทอน
องค์ประกอบต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม บริ บททางสังคมเปลี่ยนส่ งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยน ประเพณี ต่าง ๆ
จึงปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เช่นในประเพณี การแต่งงาน พบว่านอกเหนื อจากเรื่ องของการปรับเปลี่ยน
ในวิ ธี คิ ด ของคนที่ มี ต่ อ ประเพณี ก ารแต่ ง งานแล้ว รู ป แบบของการจัด งานในส่ ว นต่ า ง ๆ จากอดี ต
ก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะแห่งสังคมเร่ งรี บ แข่งขัน
การปรับเปลี่ยนเรื่ องของเวลา ในการประกอบพิธีกรรมจึงมีการลดทอนลง จากในอดีตหากเป็ น
ประเพณี การแต่งงานกว่าจะเสร็ จสิ้ นของประเพณี ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน ตั้งแต่การทาบทาม การสู่ ขอ
การหมั้น และถึงจะเข้าสู่ พิธีแต่งงาน แต่ดว้ ยสภาพสังคมปั จจุบนั ที่ ระบบทุนนิ ยมได้แพร่ กระจายค่า
นิยม อุดมการณ์เรื่ องทุนนิยม ทุนนิยมได้ฝังรากลึกลงมาในระดับปัจเจกบุคคล ที่แต่ละบุคคลจะรักษาผล
ประโยชน์และกําไรของตนเองให้มากที่สุด การลดต้นทุนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะท้อนผ่าน
เรื่ องประเพณี วฒั นธรรม เช่น การลดวันเวลาในการจัดให้เหลือน้อยลง ด้วยเหตุผลด้านการเงิน รวมถึง
เวลาของผูท้ ี่ตอ้ งเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างเบ็ดเสร็ จภายในระยะเวลาที่ส้ นั เช่น หมั้นเช้าแต่งเย็น หรื อหมั้น
เช้าแต่งเช้า และฉลองกลางวันหรื อเย็นภายในวันเดียว
การปรับเปลี่ยนเรื่ องฤกษ์แต่งงาน ที่มีการผสมผสานระหว่างฤกษ์ที่ดีและฤกษ์ที่สะดวก สําหรับ
ประเพณี ก ารแต่ ง งานของคนไทยสมัย ก่ อ น ถื อ ว่ า พิ ธี แ ต่ ง งานเป็ นขั้น ตอนที่ สํา คัญ ตอนหนึ่ งของ
ชีวิต ฉะนั้นฤกษ์จึงต้องหาวันดี เดือนดี และเวลาที่ดี เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล สําหรับเดือนที่คนไทย
นิ ยมแต่งงานคือเดือน 6, 9, 12, 2 และ 4 ส่ วนเดือน 8 แม้จะเป็ นเดือนคู่ แต่เป็ นเดือนแรกเข้าพรรษา
จึงเว้นไม่แต่งงานเลื่อนไปใช้เดือน 9 แทน (ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์, 2557 :13) แต่ปัจจุบนั
ได้มีการผสมผสานระหว่างช่ วงเวลาที่ ถือว่าเป็ นฤกษ์งามยามดี กับฤกษ์สะดวกของฝ่ ายเจ้าบ่ าวและ
เจ้าสาว ซึ่งในสังคมปั จจุบนั มีความจําเป็ นในหลายด้านที่หากยังยึดฤกษ์งามยามดีที่เข้มงวดเหมือนในอดีต
จะทําให้ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวมไปถึงญาติพี่น้องไม่สะดวกนัก เช่นบางครั้งญาติตอ้ งเดิ นทางมา
จากต่างจังหวัด จึงจําเป็ นต้องปรับเวลาเพื่อให้สะดวกต่อการทําพิธีมากขึ้น แต่ท้ งั นี้ ก็ยงั อยูใ่ นช่วงของ
เวลาที่ดีดว้ ย
การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั พิธีแต่งงาน แต่เดิมในพิธีการแต่งงานของทุกสังคมจะจัดที่บา้ นหรื อ
ชุมชนเป็ นหลัก อย่างกรณี ประเพณี การแต่งงานของไทยโบราณ วันแต่งงานจะประกอบพิธีที่เรื อนหอที่
สร้างไว้ก่อนอันถือเป็ นการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมกัน อันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่ องความ
เป็ นสิ ริมงคลที่เกิดต่อตัวบ้าน แก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย เนื่องจากเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็ น
มงคล
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“วันแต่งวันหมั้นจะไม่ใช่วนั เดียวกัน มีการจัดที่ห่างกันพอสมควร เมื่อปลูกเรื อนหอเสร็ จแล้ว
ค่อยมาหมั้นแล้วค่อยแต่ง วันแต่งนั้นก็เป็ นการสวดมนต์ และก็ทาํ บุญขึ้นบ้านใหม่และรุ่ งเช้าก็แต่งจะเป็ น
ประมาณนี้” (ภารดี มหาขันธ์, 2557 : สัมภาษณ์)
แต่ปัจจุบนั การประกอบพิธีแต่งงานเริ่ มมีการเคลื่อนย้ายพื้นที่จากบ้านไปยังพื้นที่ภายนอกมาก
ขึ้น การให้ความหมายของความเป็ นสิ ริมงคลไม่ได้ถกู ผูกติดอยูก่ บั ตัวสถานที่อีกต่อไป เช่น มีการจัดพิธี
แต่งงานตามโรงแรมมากขึ้น หรื อตามสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม เช่นสวนสาธารณะ พื้นที่ส่วนตัว
ของครอบครัวแต่ไม่ใช่บา้ น ร้านอาหาร เป็ นต้น

ขอบคุณภาพจาก http://www.thairath.co.th
การเปลีย่ นแปลงเรื่องสี ในองค์ ประกอบของประเพณีการแต่ งงาน
สี เป็ นเรื่ องของวัฒนธรรมของ แต่ละสังคม ที่มีความเชื่ อต่อเรื่ องของสี ที่ใช้ในประเพณี หรื อ
ในชี วิตประจําวัน สี บางสี ถูกจํากัดในการใช้ในบางวาระ และโอกาส รวมถึ งความเป็ นสิ ริมงคลที่
สามารถเห็ นได้จากเรื่ องของสี สําหรั บในประเพณี การแต่งงาน ซึ่ งขึ้นชื่ อว่าเป็ นประเพณี ที่มีความ
เป็ นสิ ริมงคล สี ที่ถูกเลื อกให้ใช้ในงานจึ งเป็ นสี ที่มีความเป็ นสิ ริมงคล ตั้งแต่ สีของอาหาร ชื่ อของ
อาหาร ข้าวของเครื่ องใช้ ดอกไม้ในงาน ชุดแต่งงาน การ์ ดงานแต่งงาน หรื อแม้แต่สีของชําร่ วย ที่
จะต้องใช้สีที่มีความหมายที่เป็ นสิ ริมงคลของวันแห่ งความรัก เช่ น สี ชมพู (ความอบอุ่น อ่อนโยน
อ่อนหวาน นุ่ มนวล ความรัก) สี แดง (ความมีชีวิตชี วา ความรัก ความปรารถนา) สี ขาว (บริ สุทธิ์
ผุดผ่อง) สี ทอง (คุณค่า ความสําคัญ ความสู งส่ ง) หรื อโทนสี อ่อน ๆ เช่น สี ครี ม ซึ่ งในทางจิตวิทยา
เห็นว่าสี เป็ นตัวกระตุน้ ความรู ้สึก และมีผลต่อจิตในของมนุ ษย์ เพราะสี ที่แตกต่างต่างกันจะให้ความ
รู ้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงมักใช้สีเป็ นตัวแทนในการแสดงออกซึ่ งความรู ้สึกรวมถึงความหมาย
ต่าง ๆ ผ่านสี เหล่านั้น (สมภพ จงจิตต์โพธา, 2556) จากความเชื่อเรื่ องของสี ที่มีมาตั้งแต่ในอดีต เรา
จึงมักจะเห็นสี ที่ถูกใช้ในประเพณี งานแต่งงานถูกจํากัดอยูเ่ พียงไม่กี่สีตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่ปัจจุบนั
คนก็เริ่ มก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างสี ที่เป็ นมาตรฐานในประเพณี การแต่งงานมากขึ้น เช่ น คู่บ่าวสาว
บางคนมี สีที่ตนเองชื่ นชอบที่ อาจไม่ ใช่ กลุ่ มสี ที่เป็ นสี มงคลในงานประเพณี แต่ ก็ไม่ ใช่ สีที่ตอ้ งห้าม
ของประเพณี ที่เป็ นงานมงคล ก็เริ่ มมีการปรับเปลี่ยน และนํามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการออกแบบแนว
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งานแต่งงานของตนเองมากขึ้น เช่ น สี ฟ้า สี เขียว ตั้งแต่บตั รเชิ ญงานแต่งงานที่ เน้นสี ที่ตนเองชอบ
รู ปแบบงานแต่งงาน และ การกําหนดสี ชุดของแขกร่ วมงานเพื่อให้เข้าแนวงาน สี ชุดแต่งงาน เป็ นต้น
โดยนิยามใหม่ของคําว่าสี ที่เป็ นมงคลได้ถกู ขยายออกไปจากชุดสี เดิมมากขึ้น
ชุดแต่ งงานทีเ่ ปลีย่ นไป
การรักษาจารี ตแบบเดิมของชุดแต่งงาน ความเป็ นสมัยใหม่ หรื อแม้แต่การเป็ นร่ วมสมัย ล้วน
แต่เป็ นภาพแบบฉบับตายตัวของสังคม เมื่อนึกถึงชุดแต่งงานจะมีอยูส่ องรู ปแบบ คือชุดประจําชาติ กับ
ชุดตะวันตกที่เน้นชุดสี ขาว หรื อสี อ่อนๆ ที่บ่งบอกถึงความสุ ข (สี ชมพู) ความบริ สุทธิ์ (สี ขาว) ความ
สุ ภาพ (สี ครี ม) และรู ปแบบชุดที่เน้นพอง ลากยาว เป็ นแบบฉบับของความเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีรสนิยม
และความเป็ นศิวิไลซ์ ซึ่ งแน่นอนว่าค่านิ ยมที่เป็ นแบบแผน (แบบแผนตะวันตก) มันได้ครอบงําสังคม
ทัว่ โลกผ่านปฏิบตั ิการว่าด้วยความทันสมัย ที่หมายถึงวัฒนธรรมแบบตะวันตกครอบงํามาโดยตลอดผ่าน
เครื่ องมือการรักษาค่านิยมต่าง ๆ ที่สาํ คัญคือสื่ อมวลชน ที่คอยผลิตซํ้าค่านิยมแบบทุนนิยมมายังประเทศ
โลกที่สอง และประเทศโลกที่สามมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงในชุดแต่งงานที่เป็ นกระแสใหม่ที่ไม่
จําเป็ นต้องเหมือนอดีต หรื อเป็ นสมัยใหม่ตามความนิยมเหมือนที่ผา่ นมาอาจมองได้วา่ เป็ นการสร้างความ
เป็ นตัวตนที่หลากหลาย ที่ไม่เป็ นแบบฉบับเดียวกับค่านิยมหลักของสังคม เช่น การผสมผสานแฟชัน่ มา
อยูใ่ นชุดแต่งงานแน่นอนว่าชุดแต่งงานมีมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องทางพิธีกรรม อันหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์
และดีงาม การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบชุดแต่งงานที่แตกต่างไปจากเดิมทําให้เป็ นการก้าวข้ามพื้นที่ระหว่าง
พิธีกรรมกับชีวิตส่ วนตัวมากขึ้น ผ่านรู ปแบบชุด รู ปแบบสี ที่ไม่เหมือนชุดแต่งงานที่เป็ นวาทกรรมชุด
หลักของสังคม วาทกรรมชุดแต่งงานหลักของสังคมจะไม่ได้มีชุดเดียวอีกต่อไป แต่มีการสร้างชุดแต่งงาน
ที่บ่งบอกถึงความเป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น เช่น ชุดแต่งงานที่เรี ยบหรู ผสมกับความเซ็กซี่ ชุดแต่งงาน
ที่มีหน้าตาแตกต่างจากหน้าตาชุดแต่งงานที่พบเห็นได้ทวั่ ไป จากรู ปแบบชุดที่ฟฟู ่ อง ลากยาว เปลี่ยนมา
เป็ นชุดธรรมดา หรื อกึ่งราตรี รวมไปถึงเรื่ องการใช้สีของชุดแต่งงานที่ไม่จาํ กัดเพียงสี ไม่กี่สีเท่านั้น
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การสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ของตนในประเพณีการแต่ งงาน
ความแตกต่ า งหลากหลายที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว เป็ นหนึ่ ง ในแนวคิ ด แบบโพสต์โ มเดิ ร์ น
ดังตอนหนึ่งของหนังสื อโพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยาที่กล่าวว่า
“ให้เลิกสนใจความเหมือน ความเป็ นเอกภาพ การสรุ ปทัว่ ไป แต่ให้มองไปที่ความแตกต่าง ซึ่งนํา
ไปสู่วธิ ีวทิ ยาที่ไม่ตอ้ งใช้การเสนอภาพตัวแทน หรื อไม่ตอ้ งใช้วธิ ีวทิ ยาใดเลย” (จันทนี เจริ ญศรี , 2544)
ประเพณี การแต่งงานถึงแม้จะมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็ นสิ ริมงคล
แต่ ปั จ จุ บ นั คนก็ใ ห้ค วามสนใจต่ อ การสร้ า งงานแต่ ง งานของตนให้มี ค วามโดดเด่ น และประทับ ใจ
ผูร้ ่ วมงานในรู ปแบบที่ ไม่เหมื อนใคร อันเป็ นการสร้ างสรรค์งานแต่ งงานของตนให้มีเอกลักษณ์ ใน
ฐานะประเพณี ในชี วิตที่ ไม่สามารถมีได้บ่อยครั้ง ซึ่ งในกระบวนการสร้ างสรรค์งานอาจเกี่ ยวข้องกับ
คนหลายกลุ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ประเพณี การแต่งงานจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว และ
ในชุมชนเท่านั้น อาทิ บทบาทของบริ ษทั รับจัดงาน (Organizer) ที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดงานแต่งงาน
ตั้งแต่ การถ่ ายภาพคู่ รักที่ มีแผนกําลังจะแต่ งงานกัน (Pre wedding) การออกแบบแนวงานแต่ งงาน
การออกแบบสถานที่ และการเลื อ กสถานที่ จ ัด งาน เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของเจ้า ของงาน
โดยเน้นการขายงานที่ดึงเอาความเป็ นตัวตนของเจ้าของงานเป็ นแกนหลักในการสร้างสรรค์งาน ที่แต่ละ
คนย่อมอยากให้งานของตัวเองเป็ นที่ประทับใจทั้งกับตนเอง และอยูใ่ นความประทับใจของผูอ้ ื่น เป็ นงาน
ที่มีความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าํ ใคร แนวงานที่ไม่เหมือนใคร บัตรเชิญงานแต่งงานรวมถึงของชําร่ วยที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ไม่ซ้ าํ งานอื่นเหมือนในสมัยก่อน เช่น การ์ ดก็เป็ นการ์ ดหอม ของชําร่ วย
ก็จาํ กัดอยูเ่ พียงไม่กี่แบบ เช่น ช้อนส้อม ตุก๊ ตาคู่ ดังนั้นงานแต่งงานสมัยนี้ที่พบเห็นได้ทวั่ ไปจึงต้องขาย
ความเป็ นตัวตนของคู่บ่าวสาวเพื่อให้เกิ ดความเฉพาะ ดังเห็นได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านสตูดิโอ
ที่กล่าวว่า
“คู่น้ ี มีความเป็ นนักดนตรี เขาคุยกันแบบว่าอยาก แค่ไม่เหมือนงานอื่นๆ เราเปลี่ยนเป็ นแบบเป่ า
แซกเข้ามาข้อดีของมัน คือยังไงหนึ่งคือตัวตนของคุณ มันไม่เฟค คุณเดินเข้ามากัน หนึ่งคนร้องเพลงหนึ่ง
คนเป่ าแซก คุณได้ทาํ อะไรในแบบที่คุณชอบอยู่ อีกส่ วนหนึ่ ง คือผมมองว่าถ้าเป็ นงานต่างจังหวัดแขก
ที่มางานสนใจแต่เรื่ องกินก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียว เขาไม่ดูหรอก การนําเสนอผ่านวิดีทศั น์ของพวกคุณ
เขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะไปรักไปชอบกันตอนไหน ผมบอกได้เลยเขาจะก้มหน้าก้มตากินฉันกินเสร็ จ
ฉันก็จะกลับ แต่งานนี้บอกได้เลยว่าแบบทุกคนจะแบบว่าเฮ้ยใครเป่ าแซก เฮ้ยมันมีแบบนี้ดว้ ยทุกคนเอา
มือถือมาถ่ายอัดวีดีโอ จนเราต้องแบบว่าแหวกทางให้เราหน่อยเพราะเราถ่ายรู ปไม่ได้” (วัชเรนทร์ บุญ
ประกอบ, 2557 : สัมภาษณ์)
การทุ่มเงินสร้างสุ นทรี ยะในงานแต่งงานสําหรับคู่ที่ไม่มีปัญหาเรื่ องสถานะทางการเงิน เราจะพบ
ว่า กลุ่มคนเหล่านี้จะมีโอกาสในการสร้างสุ นทรี ยะให้กบั ตนเองได้มากกว่ากลุ่มคนที่มีสถานะทางการเงิน
น้อย ตั้งแต่การสร้างงานที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนที่โอกาสซํ้ากับผูอ้ ื่นก็จะน้อยลงไป เช่น การเนรมิตทุก
ขั้นตอนของกระบวนการแต่งงาน ตั้งแต่การสร้างฉาก การออกแบบแนวงาน สถานที่ ดังตัวอย่างการ
แต่งงานของคนดังในสังคมที่ผา่ นมา

กระแสวัฒนธรรม

๖๗

ขอบคุณภาพจาก http://www.thairath.co.th
การเปลีย่ นแปลงสุ นทรียะในส่ วนทีเ่ ป็ นแก่ นของประเพณี
เสรี ภาพในการรื้ อสร้างความหมายของประเพณี หากกล่าวถึงหัวใจสําคัญของสุ นทรี ยะในส่ วนที่
เป็ นแก่นในประเพณี ใด ๆ ก็คือเรื่ องคุณค่า ความงามในเนื้อหาสาระของประเพณี น้ นั ๆ ที่แต่ละสังคมเป็ น
ผูส้ ร้างขึ้นมา สังคมสร้างประเพณี ที่เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อมของตน และมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ทั้งรู ปแบบประเพณี ความเชื่อของประเพณี ซ่ ึ งแต่ละสังคมก็มีไม่เหมือนกัน ซึ่ งประเพณี แต่ละอย่างก็ถูก
สร้างขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแบบแผนในการดําเนิ นชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ จากความหมาย
ที่กล่าวมา จะพบว่าสุ นทรี ยะในประเพณี แบบที่ถือเป็ นมาตรฐานของสังคมหากมองจากแนวคิดโพสต์โม
เดิร์น จะพบว่าความเชื่อเรื่ องสุ นทรี ยะแบบดั้งเดิมถือเป็ นการประกอบสร้างความเชื่อหลักแก่คนในสังคม
ที่เป็ นการสร้างอุดมการณ์อนั หนึ่ งขึ้นเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์อีกอันหนึ่ ง หรื อเพื่อการรักษาอุดมการณ์
ของสังคมเพื่อการรักษาโครงสร้างของสังคมเดิมเอาไว้ ดังนั้นแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น จึงปฏิเสธความ
เชื่อ หรื อความจริ งดังกล่าวว่าเป็ นหนึ่งเดียวของสังคม เพราะสิ่ งต่าง ๆ ที่ถูกเชื่อถือหรื อยึดถือกันมาถือ
เป็ นเพียงการสร้างภาพตัวแทนขึ้น ดังนั้นแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น จึงเชื่ อว่าคุณค่า และความหมาย
ของสิ่ งต่าง ๆ ไม่ได้มีเพียงหนึ่ งเดี ยว แต่ทุกคนมีเสรี ภาพที่จะสร้ างความหมาย ให้ความหมาย และ
ให้คุณค่าต่อสิ่ งต่าง ๆ ในแบบตนเองได้ ดังที่จนั ทนี เจริ ญศรี ได้กล่าวไว้วา่
“ปั จ เจกชนแบบหลัง สมัย ใหม่ เ ป็ นคนยื ด หยุ่น ให้ ค วามสํา คัญ กับ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ภายใน
สร้างความเป็ นจริ งทางสังคมแบบตัวเองขึ้น หาความหมายให้กบั ตัวเอง” (จันทนี เจริ ญศรี , 2544 : 42)
สมัยนี้ จึงเป็ นสมัยที่ปัจเจกมีเสรี ภาพในการสร้างสุ นทรี ยะให้กบั ตนเอง โดยไม่จาํ เป็ นว่าสุ นทรี ยะ
จะสอดคล้องกับสุ นทรี ยะแบบต้นฉบับของสังคมหรื อไม่ หากเป็ นสุ นทรี ยะที่ตนเองพอใจก็ถือว่าสุ นทรี
ยะระดับปั จเจกของเขาได้เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งเสรี ภาพในการรื้ อสร้างความหมายของประเพณี ที่ปัจเจก
จะเป็ นผูใ้ ห้ความหมาย ให้คุณค่าในความหมายที่เขาคือผูน้ ิยามขึ้น ซึ่ งอาจไม่ใช่นิยามเดียวกับนิยามหลัก
ของสังคม แต่เป็ นคุณค่า และความหมายที่เขายอมรับมาเป็ นของตนเอง ดังนี้
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การนิ ยามความหมายของประเพณี การแต่งงาน เมื่อพูดถึงการแต่งงาน การแต่งงานเป็ นการเริ่ ม
ต้นชี วิตครอบครัวของมนุ ษยชาติที่อยู่ร่วมกันเป็ นสังคม ซึ่ งผูท้ ี่จะเริ่ มต้นชี วิตครอบครัว คือหญิงชาย
ที่เข้าพิธีการแต่งงานกันตามจารี ตประเพณี ของสังคมที่เขาอยู่ พิธีการแต่งงานของทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์มกั
จะมีการเชิญญาติมิตรมาร่ วมพิธี และร่ วมงานเลี้ยงฉลองการเริ่ มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ ซึ่ งความสําคัญ
ของการแต่งงานในอดี ตคือการมี ลูกสื บสกุล (ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์, 2557:13)
การนิ ย ามความหมายของประเพณี ก ารแต่ ง งานของหนุ่ ม สาวปั จ จุ บ ัน ที่ แ ตกต่ า งไปจากอดี ต
การแต่งงานถือเป็ นการรับรู ้ของทั้งสองครอบครัวรวมถึงคนในสังคม เป็ นประเพณี ที่มีคนเข้ามารับรู ้
เกี่ยวข้องมากมาย แต่ความหมายใหม่ของนิ ยามคําว่าประเพณี การแต่งงานเป็ นความหมายในเชิงปั จเจก
เป็ นเรื่ องของคนสองคน บุคคลจํานวนมากอาจไม่มีความจําเป็ นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอีกต่อ
ไป ญาติพี่นอ้ งที่เคยต้องรวมตัวกันเตรี ยมของวันสุ กดิบก่อนวันแต่งงาน อาจพบเห็นได้ยากขึ้นในปั จจุบนั
เพราะกระบวนการต่าง ๆ ถูกทดแทนด้วยระบบ ทุนนิยมที่ทาํ หน้าที่ในการรับจ้างจัดทุกอย่างให้ครบทุก
กระบวนการผ่านตัวแทนในการทําหน้าที่ เช่น บริ ษทั รับจัดงาน (Organizer) และประเพณี การแต่งงาน
สมัยใหม่อาจไม่ตอ้ งเหมือนในอดีตที่ตอ้ งมีรูปแบบพิธีกรรม ธรรมเนียมการรดนํ้า การทําพิธีสงฆ์อีกต่อไป
แต่ประเพณี การแต่งงานอาจลดรู ปเหลือแค่พิธีกรรมที่มีผลทางกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การจดทะเบียน
สมรส

ขอบคุณภาพจาก http://www.thairath.co.th
เพศกับการแต่งงาน การรื้ อสร้างความหมายของประเพณี การแต่งงานที่สาํ คัญอย่างหนึ่งในปัจจุบนั
คือการก้าวข้ามกรอบจํากัดด้านเพศที่ต้ งั แต่อดีตกรอบเรื่ องความเป็ นเพศ เป็ นสิ่ งที่กา้ วข้ามได้ยากกับการ
ที่จะกลายเป็ นเพศตรงข้ามไม่วา่ สังคมใด โดยเฉพาะเรื่ องการแต่งงานที่ถูกระบุวา่ จะเป็ นการแต่งงานได้
ระหว่างคน 2 เพศเท่านั้น คือหญิง และชาย เพราะภายในกรอบของเพศที่มีเพียงสองเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึง
ตําแหน่งแห่งที่ของตัวตนของเพศเพียงสองขั้ว (แคทเธอรี น เบลซีย,์ 2549) และบทบาทที่ถกู คาดหวังตาม
เพศของ แต่ละสังคมมาโดยตลอด เช่น เรามักจะถูกจํากัดด้วยวัฒนธรรมของสังคมให้เกิดการแบ่งแยก
ความเป็ นหญิงชายตั้งแต่เด็กยังไม่สามารถระบุตวั ตนของตนเองได้ พ่อแม่จะเลือกชุดเด็กอ่อนก็ตอ้ งเลือก
ให้เหมาะกับเพศทั้งสี ที่เหมาะสม และรู ปแบบของเสื้ อผ้าที่มีนยั ถึงการแบ่งแยกเพศ แต่ปัจจุบนั การรื้ อ
สร้างความหมายของประเพณี การแต่งงานที่ไม่ได้มีเพียงหญิงชาย ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นสู่ การรับรู ้ของ
คนในสังคม ว่าเพศเดียวกันก็สามารถมีประเพณี การแต่งงานกันได้ ซึ่ งถือว่าเป็ นการรื้ อถอนความหมาย
ชุดหลักของสังคมที่เคยมีมา รวมทั้งเป็ นการรื้ อสร้างความหมายใหม่ของคําว่าครอบครัวในสมัยปั จจุบนั
ว่าครอบครัวอาจไม่ใช่คาํ นิยามของการประกอบไปด้วย “พ่อ แม่ ลูก” แบบตายตัวอีกต่อไป แต่คาํ ว่า
กระแสวัฒนธรรม
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ครอบครัวอาจมีหลากหลายรู ปแบบมากขึ้น เช่น รู ปแบบที่ประกอบไปด้วย “พ่อ พ่อ ลูก” หรื อ “แม่
แม่ ลูก” แทนก็ได้ เพราะประเพณี การแต่งงาน คือ การเริ่ มต้นของคนสองคนในการเป็ นครอบครัวใหม่
ขึ้นมา และการมีรูปแบบครอบครัวที่หลากหลายขึ้นก็ส่งผลถึงความสัมพันธ์ในเรื่ องของการมีทายาทสื บ
ต่อ นัน่ คือ คู่แต่งงานชายหญิงในปั จจุบนั ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการมีทายาทเหมือนความคิดในอดีต
ความต้องการมีบุตรของครอบครัวใหม่มีจาํ นวนน้อยลง ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านปั จจัยทางสังคม
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเศรษฐกิจ วัฒนธรรมคนสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงในระบบครอบครัวขยายมาสู่
ครอบครัวเดี่ยว ทั้งนี้ ยงิ่ ไม่ตอ้ งพูดถึงครอบครัวรู ปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คู่แต่งงานชายหญิง โอกาสในการ
เป็ นไปได้ในการมีทายาทสื บสกุลจึงเท่ากับศูนย์
อายุ การรื้ อสร้างความหมายเดิม และนิ ยามความหมายใหม่ในประเพณี การแต่งงานอีกเรื่ องหนึ่ ง
คือ ว่าด้วยเรื่ องอายุของชายหญิง ค่านิ ยมในอดี ตผูช้ ายมักจะต้องมาอายุที่มากกว่าผูห้ ญิง ยิ่งมากยิ่งดี
เพราะหมายถึงวุฒิภาวะ ในการตัดสิ นใจ ดูแล ในฐานะของการเป็ นหัวหน้าครอบครัว ในขณะที่หากผู ้
หญิงมีอายุมากกว่าผูช้ ายมักจะถูกครหานินทามากกว่า และเป็ นที่ไม่น่ายินดีนกั สําหรับครอบครัวฝ่ ายชาย
แต่ปัจจุบนั การนิ ยามเรื่ องของอายุของคู่แต่งงานในลักษณะเดิมมันคลี่คลาย ผ่อนปรนลงไปมาก ความ
หมายใหม่กา้ วข้ามเส้นแบ่งต่าง ๆ ของความเป็ นครอบครัวระหว่างหญิงชายมากขึ้น ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากสังคมที่เปลี่ยนไป ที่ทาํ ให้ผหู ้ ญิงมีการศึกษามากขึ้น ส่ งผลให้มีหน้าที่การงานที่มนั่ คงขึ้น จึงทําให้
ช่วงเวลาของการแต่งงานขยายออกไป ผูห้ ญิงจึงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานตอนอายุมากขึ้นหรื อมีแนวโน้ม
เป็ นโสดมากกว่าอันเนื่องมาจากความสามารถในการพึ่งพาตนเองสูงขึ้น ดังนั้น โอกาสของการจะได้เจอ
ผูช้ ายในช่วงอายุที่มากกว่าตนในการเป็ นผูน้ าํ ครอบครัวจึงลดน้อยลงไป และมีโอกาสมีคู่ที่มีอายุนอ้ ยกว่า
ได้ ดังคําสัมภาษณ์ของ ดร.สุ ชาดา พงศ์กิตติวบิ ูลย์ ที่กล่าวไว้วา่
“แบบแผนในเรื่ องนี้ ก็จะเปลี่ยนไปในเรื่ องของผูช้ ายจะต้องอายุมากกว่าผูห้ ญิง เดี๋ ยวนี้ ก็อาจจะ
เลือนหายไปเช่นอนาคตก็อาจจะมีแนวโน้มที่วา่ ผูห้ ญิงอายุมากกว่าผูช้ ายหรื อมากกว่าเยอะๆ ด้วย”
(สุ ชาดา พงศ์กิตติวบิ ูลย์ , 2557 : สัมภาษณ์)
บทบาทหน้าที่หญิงชาย ของสามีภรรยาในปั จจุบนั ก็มีการก้าวข้ามเส้นแบ่งเรื่ องพื้นที่ชายหญิง
ในเรื่ องของบทบาทหน้าที่ รวมถึงหน้าที่การงาน ที่ผหู ้ ญิงมักจะถูกมอบหมายงานที่อยูใ่ นพื้นที่ส่วนตัว
หรื อบ้านมาตั้งแต่อดีต แต่ผชู ้ ายจะมีบทบาทหน้าที่ในงานที่อยูน่ อกบ้าน ดังที่ทฤษฎีสตรี นิยมกลุ่ม System Approach มองว่าแนวคิดกลุ่มนี้ จะมองผูห้ ญิงในฐานะระบบย่อยอันหนึ่ งของระบบใหญ่ ในระบบ
นี้ จะกําหนดการแบ่งงานกันทําให้เหมาะสมกับเพศ เช่น ผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ต้ งั ท้อง จึงจําเป็ นต้องเป็ นผู ้
เลี้ยงดูบุตรด้วย ดังนั้นปริ มณฑลของผูห้ ญิงจึงถูกกําหนดอยูใ่ นปริ มณฑลของครอบครัวเป็ นสําคัญ (อารี
วรรณ หัสดิน, 2551 :8) แต่ปัจจุบนั ผูห้ ญิงได้มีบทบาทนอกปริ มณฑลครอบครัวมากขึ้น ผูห้ ญิงเริ่ มมี
บทบาท และตําแหน่งทางสังคมที่สาํ คัญ เนื่องจากการมีการศึกษาที่มากขึ้น โอกาสในการได้ตาํ แหน่งงาน
ที่มนั่ คง และส่ งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองรวมถึงครอบครัวมากขึ้น บทบาทในการเป็ นผูน้ าํ
ครอบครัวในการหาเลี้ยงครอบครัวไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นหน้าที่ของผูช้ ายเท่านั้นอีกต่อไป แต่การปรับเปลี่ยน
การทําหน้าที่ในครอบครัวจากอดีตที่ชายต้องทํางานนอกบ้าน ผูห้ ญิงต้องทํางานบ้าน เลี้ยงลูก ได้มีการ
สับเปลี่ยนบทบาทระหว่างกันในสังคมปั จจุบนั ผูห้ ญิง อาจรับบทบาทของการเป็ นผูด้ ูแลครอบครัว และ
ทํางานนอกบ้าน ในขณะที่ผชู ้ ายอาจรับบทบาทด้านการดูแลบ้าน ดูแลลูก หรื อต่างฝ่ ายต่างช่วยกันทํา
หน้าที่ท้ งั สองส่ วนร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนไป ภาวะทางเศรษฐกิจที่จาํ เป็ นมากขึ้น
ล้วนแต่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนความคิด และการให้คาํ นิ ยามใหม่แก่บทบาทหน้าที่ของครอบครัว
สมัยปั จจุบนั ที่กา้ วข้ามเส้นแบ่งแยกพื้นที่ในด้านการเป็ นปริ มณฑลสาธารณะกับปริ มณฑลส่ วนตัวที่มีต่อ
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บทบาทความเป็ นหญิงชายของคนรุ่ นปั จจุบนั มากขึ้น ดังที่ ดร.สุ ชาดา พงศ์กิตติวบิ ูลย์ได้ให้สมั ภาษณ์วา่
“หรื อบทบาทเมื่อแต่งงานไปแล้วบทบาทของสามีที่จะต้องเป็ นผูน้ าํ เลี้ยงดูครอบครัวและภรรยาจะ
ต้องอยูบ่ า้ นก็เปลี่ยนไป เพราะปั จจุบนั นี้ สามีกบั ภรรยาก็ทาํ งานร่ วมกันอันนี้ พดู ถึงสังคมไทยนะ แต่ใน
อนาคตภรรยาอาจจะเป็ นผูห้ าเลี้ยงครอบครัวส่ วนสามีอยูบ่ า้ นเลี้ยงลูกก็ได้มนั คือนิยามความหมายของการ
แต่งงานนี้มนั ก็จะคลี่คลายลง” (สุ ชาดา พงศ์กิตติวบิ ูลย์ , 2557 : สัมภาษณ์)
บทสรุป
การรับรู ้สุนทรี ยะในประเพณี การแต่งงาน ของคนแต่ ละคน คนแต่ ละกลุ่ ม คนแต่ ละสังคม
และคนแต่ละสมัย ต่างมีการรับรู ้ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงสมัยเวลา ในอดีตสุ นทรี ยะของคนใน
สังคมที่มีต่อประเพณี การแต่งงานจะมีความเกี่ยวพันกับความคาดหวังของกลุ่มสู งกว่าในปั จจุบนั กลุ่มดัง
กล่าวมีท้ งั กลุ่มขนาดเล็ก ได้แก่ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่ าย และกลุ่มขนาดใหญ่ ได้แก่สงั คมที่เขาอยู่ วัฒนธรรม
ของสังคมที่เป็ นมาตรฐานกํากับในเรื่ องของการตระหนักในคุณค่า การรับรู ้ การชื่นชม ของคนในสังคม
ยังมีอิทธิ พลต่อการกําหนดพฤติกรรม และการนึ กคิดสู ง คนจึงไม่มีโอกาสสร้างมาตรฐานใหม่ส่วนตัว
ขึ้นมาได้หลากหลายเหมือนในปั จจุบนั แต่สาํ หรับสุ นทรี ยะของคนในสังคมปั จจุบนั ที่มีต่อประเพณี การ
แต่งงาน เป็ นสุ นทรี ยะในระดับปั จเจกมากยิ่งขึ้น ส่ วนหนึ่ งก็เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ทาํ ให้คนมีพ้ืนที่ส่วนตัวมากขึ้น ทั้งพื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางความคิด การสร้างความพึงพอใจแก่
ตนเองผ่านการให้ความหมายผ่านสุ นทรี ยะในการใช้ชีวติ จึงเป็ นลักษณะเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่มมากขึ้น
ยุคหลังสมัยใหม่เป็ นแนวคิดที่ให้ความสนใจไปที่ความแตกต่าง และหลากหลายทางความคิด
ทางวัฒนธรรม แต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลล้วนมีอาํ นาจในการสร้างความหมาย สร้างคุณค่าต่อสิ่ งต่าง
ๆ ด้วยตนเอง อันเป็ นความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้วฒั นธรรมหลักของสังคม ซึ่ งความหลาก
หลายเป็ นสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ งของสังคม สุ นทรี ยะก็เช่นเดียวกัน ไม่มีสุนทรี ยะใดที่เป็ นมาตรฐาน แต่สุนทรี ยะ
ขึ้นอยูก่ บั ความเป็ นปั จเจกที่จะสร้างสรรค์สุนทรี ยะที่เหมาะสมกับตนเอง สร้างความพึงพอใจแก่ตนเอง
ได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นสุ นทรี ยะแบบโพสต์โมเดิ ร์นในประเพณี การแต่งงานจึ งไม่มีรูปแบบที่เป็ น
มาตรฐานสากลของมาตรฐานของสังคม แต่เป็ นมาตรฐานของปั จเจกในการนิยามว่าสุ นทรี ยะของตนเป็ น
แบบใด แต่ท้ งั นี้
“สุ นทรี ยะที่ เกิ ดจากการประกอบสร้ างภายใต้ความพึงพอใจของปั จเจก” ไม่ได้หมายความว่า
การคิดนอกกรอบ การปฏิเสธความหมายแบบเดิมๆ และการให้คาํ นิยามใหม่ จะเป็ นความคิดใหม่ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับความคิดร่ วมที่เป็ นมาตรฐานของสังคม เพราะถึงแม้กรอบของสังคมเดิมจะถูกก้าวข้าม
มากขึ้นเพียงใด แต่ร่มเงาของวัฒนธรรมหลักของสังคมก็ยงั คงเป็ นพื้นที่ลาง ๆ ที่ไม่ว่าปั จเจกจะคิดก้าว
ข้ามเส้นแบ่งความเป็ นสังคมกับความเป็ นปั จเจกมากเพียงใด แต่อิทธิ พลของร่ มเงาวัฒนธรรมของสังคม
นั้น ๆ ก็ยงั ส่ งผลที่ไม่อาจให้วิธีคิดแบบโพสต์โมเดิร์นเป็ นไปอย่างอิสระไร้การควบคุม ปั จเจกยังคงมี
การประนี ประนอมระหว่างสุ นทรี ยะในระดับปั จเจกกับสุ นทรี ยะของสังคมที่ต่างฝ่ ายต่างมีบทบาทซึ่ งกัน
และกันอยู่
บทความนี้ จึงเป็ นเพียงภาพสะท้อนของสุ นทรี ยะแบบโพสต์โมเดิ ร์นในประเพณี การแต่ งงาน
ที่ไม่ใช่รูปแบบที่ตายตัว เพราะทุกสิ่ งล้วนไม่ใช่สิ่งคงที่ ความคิด ความพอใจของแต่ละคนในสังคมแบบ
โพสต์โมเดิ ร์นก็มีการแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา สุ นทรี ยะแบบโพสต์โมเดิ ร์นในประเพณี การแต่งงาน
ที่นาํ เสนอนี้จึงเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ง เล็กๆ ของภาพความหลากหลายทางสังคมที่เป็ นจริ ง
กระแสวัฒนธรรม
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