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บทคัดย่อ 

	 “ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา”	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษาประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 การจัดขันหมาก	 เพื่อการสู่ขอในการแต่งงานของชาว

จงัหวดัสงขลา	เพือ่ศกึษากระบวนการ	พธิกีาร	พธิกีรรม	ลำดบัขัน้ตอนของประเพณ	ีวฒันธรรม	ความเชือ่	การจดั

ขนัหมาก	 เพือ่ศกึษาความหมาย	 องคป์ระกอบ	 เอกลกัษณ	์ การจดัขนัหมาก	 และเพื่อส่งเสริมบำรุงรักษา	 และเผย

แพร่ประเพณี	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	การจัดขันหมาก	โดยการจัดการอบรมการจัดขันหมากภาคใต้	ให้กับผู้สนใจ

ทัว่ไป	 โดยมกีารสุม่เลอืกกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัแบบเจาะจง	 ในจำนวน	 127	 ตำบล	 16	 อำเภอของจงัหวดัสงขลา 

การสัมภาษณ์	ศึกษาจากเอกสาร	 เสวนากลุ่ม	และการเข้าไปมีส่วนร่วม	การบันทึกวีดิทัศน์พิธีการแต่งงาน	ซึ่งมี	

4	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 กลุ่มครู	 หมอ	 กลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสที่เป็นแบบอย่างได้	 กลุ่ม

บุคคลที่รับจ้างทำขันหมากและ	กลุ่มคู่สมรส	

ผลการวิจัย	พบว่า		

	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อการจัดขันหมาก	 เพื่อการสู่ขอการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา	 โดย

การศึกษาข้อมูลเชิงลึก	 จะมีประเพณี	 วัฒนธรรม	 ที่มีความเชื่อคล้ายคลึงกันที่ให้คู่บ่าวสาวที่รักชอบกันจะต้องมี

พิธีสู่ขอโดยมีขันหมากและสินสอดของหมั้น	 แล้วแต่จำนวนที่ตกลงกัน	 จะมีชื่อที่แตกต่างกันตามพื้นที่ในลำดับ

ขั้นตอนและรูปแบบของท้องถิ่นนั้น	ๆ	ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีการสู่ขอ	จึงสามารถที่จะบรรยายความแตกต่าง

ของท้องถิ่นได้	 จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การจัดขันหมาก	

ณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	มีผู้เข้ารับการอบรม	 56	คน	ซึ่งสามารถนำไป

ปฏิบัติงานจริงได้หรือนำไปทำธุรกิจรับจ้างทำขันหมาก		

คำสำคัญ :	ประเพณี	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงานของ	ชาวจังหวัดสงขลา	
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ABSTRACT 
	 The	“	Khan	Maak”,	Thai	traditional	and	cultural	belief	in	arranging	trays	of	gifts	for	weddings	
in	the	province	of	Songkhla.	This	research	To	study	Thai	traditional	and	cultural	belief	in	arranging	trays	
of	gifts	for	weddings	in	the	province	of	Songkhla.	To	study	the	processes	and	programs	of	weddings	in	
the	 province	 of	 Songkhla.	To	 study	 the	meanings	 of	 cultural	 adherence	 and	 dissemination	 of	wedding	
beliefs	in	the	province	of	Songkhla.	And	To	promote	Thai	traditional	and	cultural	belief	“	Khan	Maak”	
for	weddings	in	the	province	of	Songkhla	by	providing	seminar	workshops	for	those	who	are	interested	
from	the	 local	community	or	from	the	society	as	a	whole.The	results	conclusion	of	 the	study	of	Khan	
Maak,	 Thai	 traditional	 and	 cultural	 belief	 in	 arranging	 trays	 of	 gifts	 for	weddings	 in	 the	 province	 of	
Songkhla,	were	done	by	in-depth	interviews	in	4	areas	from	129	Tambons,	16	Amphoes	in	the	province	
of	Songkhla.	of	Sample	Data	from	4	groups	:	Procedure	Director	of	the	program	during	the	wedding	,	A	
respected	elderly	invited	from	either	side	of	the	party	,	Flower	shops	to	make	the	“	Khan	Maak”	for	the	
weddings	and	Selected	couples	who	are	successful	in	their	marriage.	
	 The	study	results	were	as	follows	:	The	“	Khan	Maak”,	the	Thai	traditional	and	cultural	belief	in	
arranging	trays	of	gifts	for	weddings	in	the	province	of	Songkhla	are	the	same	but	some	differences	were	
found	out	in	the	procedures	depending	which	area	the	wedding	is	performed.	The	researcher	has	had	first	
hand	observations	and	participations	 in	many	weddings	 from	 the	beginning	of	 the	wedding	ceremonies	
until	 they	 are	 finished.	The	 researcher	 then	held	 a	 seminar	workshop	 to	56	people	 in	 the	province	of	
Songkhla	at	the	Rajaphat	Songkhla	University	acquired	experience	

Keyword	:		 Thai	Traditional	and	Cultural	belief	in	arranging	Tray	of	gifts	(Khan	maak)	for	Wedding	in	
the	province	of	Songkhla	

บทนำ 

	 การแต่งงานเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับวิถีชีวิตของมนุษย์	 เพราะเป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่แต่งงานนั้นมี
ความพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้ว	 พร้อมที่จะเป็นครอบครัวรับผิดชอบชีวิต	 อกีหลายคนเพิม่ขึน้นอกจากชวีติ
ของตนเอง	 และทำหนา้ทีแ่สดงความสามารถตามบทบาทของตนเองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว	 การแต่งงาน	
หมายถงึ	 การทีช่าย	 -	หญงิ	มคีวามรกัใครต่อ่กนัจนสกุงอม	มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนัและพรอ้มทีจ่ะดำเนนิชวีติรว่มกนั
เป็นครอบครัวอย่างสามีภรรยา	 การแต่งงานมีความสำคัญมาก	 เนื่องจากเป็นประเพณีที่งดงาม	 แสดงถึงความ
เจริญงอกงามทางวัฒนธรรมด้านจิตใจ	 และวัฒนธรรมทางด้านวัตถุของบรรพบุรุษของไทยเรา	 ที่มองการณ์ไกล
และมีความละเอียดอ่อน	 โดยธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตย่อมต้องการความรักความอบอุ่นทางเพศสัมพันธ์?	 และ
ตอ้งการสบืสกลุตอ่ไปดว้ย	 จงึทำใหเ้กดิความแตกตา่งกนัระหวา่งคนกบัสตัว	์ ในขณะเดยีวกนักฎหมายและประเพณไีทย
เรามีการกำหนดกฎเกณฑ์ของบุคคลที่จะแต่งานได้ต้องมีเงื่อนไขอีกหลายอย่าง	 (พวงผกา	 ประเสริฐศิลป์.2542:)	
เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและวีถีชีวิตของคนสองคน	ซึ่งต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกัน	เครือญาติ
เดยีวกนั	ชวีติจะเปน็สขุไดต้อ้งอาศยัการปรบัตวั	ความอดทน	ความด	ีความซือ่สตัยพ์ธิบีายศรสีูข่วญับา่วสาวจะชว่ย
เตรยีมความพรอ้มในเรือ่งนีโ้ดยความศกัดิส์ทิธิข์องพธิแีละการรบัรูข้องชมุชน	(จารวุรรณ	ธรรมวตัร.2531	:	10-11) 
การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นแห่งชีวิตครอบครัวของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นสังคม	 ผู้ที่จะมีชีวิตเป็นครอบครัวได้	
คอื	 ชายหญงิทีเ่ปน็สามภีรรยากนั	 ซึง่ไดเ้ขา้พธิแีตง่งานเปน็ตามจารตีประเพณทีีม่อียูใ่นสงัคมนัน้	 ๆ	 การแตง่งาน		
ในแต่ละภาคของประเทศไทยมีชื่อเรียกต่างกันไป	 เช่น	 ภาคเหนือเรียกว่า	 กินแขก	 ภาคกลางบางท้องถิ่นเรียกว่า	
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กินสามถ้วย	 ภาคใต้เรียกว่ากินงานและภาคอีสานเรียกว่า	 กินดอง	 เป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมและวิถีประเพณี		
อันเก่าแก่และสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 กลุ่มชนชาติพันธุ์จึงสืบทอดประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ		
มีเอกลักษณ์ของตนเอง	

	 สำหรับการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเพณีความเชื่อการจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงาน
ของท้องถิ่นชาวจังหวัดสงขลา	 ได้ศึกษาความเชื่อและประเพณีที่หลากหลายของประเพณีขันหมาก	 การแต่งงาน	
กระบวนการ	 พิธีการ	 ขั้นตอน	 เอกลักษณ์	 และความเชื่อของคู่บ่าวสาวที่แตกต่างตามหลักศาสนา	 ตลอดจนคติ
ความเชื่อจากประเพณีการแต่งงาน	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	 เพื่อการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมการจัดขันหมากอันดีงามของชาวสงขลาตลอดไปอย่างเป็นระบบ	

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 	 2.1		เพื่อศึกษาประเพณี	วัฒนธรรม	ความเชื่อการจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอในพิธีการแต่งงานของ
ชาวจังหวัดสงขลา	
	 	 2.2		เพื่อศึกษากระบวนการ	 พิธีกรรม	 พิธีการ	 ลำดับขั้นตอนของประเพณี	 วัฒนธรรม	 รวมถึง
ความเชื่อการจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอในพิธีการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา	
	 	 2.3		เพื่อศึกษาความหมาย	 องค์ประกอบ	 เอกลักษณ์การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอตามประเพณี	
การแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา	
	 	 2.4		เพื่อส่งเสริม	 บำรุงรักษาและเผยแพร่ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อการจัดขันหมากเพื่อการ
สู่ขอ	ในการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลาโดยการจัดอบรมการจัดขันหมากภาคใต้	ให้กับผู้สนใจทั่วไป	

 3. ขอบเขตของการวิจัย 

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัภาคสนาม	โดยการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึ	(Study	in	Depth)	ของประเพณ	ีวฒันธรรม	
ความเชือ่การจดัขนัหมากเพือ่การสูข่อของชาวจงัหวดัสงขลา	 จำนวน	 127	ตำบล	 16	 อำเภอ	 โดยใชแ้บบสอบถาม 
การสัมภาษณ์	การศึกษาเอกสาร	เสวนากลุ่มและบันทึกวีดิทัศน์พิธีการแต่งงาน	

 4. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

	 ในการวิจัยครั้งนี้	คณะผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนักปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นความเชื่อการจัด	

ขันหมากการสู่ขอการแต่งงาน	

ความเชื่อและประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีกรรม องค์ประกอบขันหมาก

ประเพณีความเชื่อการ
จัดขันหมากเพื่อการสู่
ขอของชาวจังหวัด

สงขลา

ภาพที่	1.1	กรอบแนวคิดวิจัยเรื่อง	ประเพณี	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอ	ของชาวจังหวัดสงขลา	
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยมปีระเดน็ศกึษาคอื	 กระบวนการ 

พธิกีาร	หรอืการสูข่อ	ลำดบัขัน้ตอนของประเพณ	ีวฒันธรรม	ความเชือ่การจดัขนัหมากเพือ่การสูข่อในพธิกีารแตง่งาน

ของชาวจังหวัดสงขลา	โดยการศึกษาข้อมูลเชิงลึก	(Study	in	Depth)	ของประเพณี	วัฒนธรรม	ความเชื่อการจัด

ขันหมากเพื่อการสู่ขอในพิธีการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 จำนวน	 127	 ตำบล		

16	อำเภอ	ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	การศึกษาเอกสาร	เสวนากลุ่มและบันทึก	วีดิทัศน์พิธีการแต่งงาน	

 การเลอืกพืน้ทีแ่ละผูใ้หข้อ้มลู	 เลอืกเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีเ่ปน็ผูม้ปีระสบการณ	์ ในการดำเนนิงาน

เป็นครูหมอและผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือที่ช่วยเหลือสังคม	 ชุมชนในการจัดทำขันหมากเพื่อการสู่ขอ	 และผู้ที่มี

อาชพีจดัทำขนัหมาก	 ซึง่บคุคลเหลา่นีจ้ะเปน็ทีน่บัหนา้ถอืตาในวงสงัคม	 มปีระวตัคิรอบครวัทีด่	ี ประสบความสำเรจ็	

ในชวีติและเปน็แบบอยา่งแกผู่อ้ืน่	 ๆ	ทีส่ามารถบอกเลา่ถงึประวตัคิวามเปน็มาของประเพณ	ี วฒันธรรม	และความเชือ่

ในการจดัขนัหมากเพือ่การสูข่อในการแตง่งานของชาวจงัหวดัสงขลา	 ไดจ้ำแนกลกัษณะของผูใ้หข้อ้มลูเปน็กลุม่	 ดงันี	้

(1)	 กลุม่ครหูมอทีท่ำพธิกีรรมเกีย่วกบัการสูข่อและการแตง่งาน	 (2)	 กลุม่บคุคลทีป่ระสบความสำเรจ็ในชีวิตและ

เป็นที่นับหน้าถือตา	 ชอบช่วยเหลือในการจัดขันหมาก	 (3)	 กลุ่มรับจ้างทำขันหมาก	 และกลุ่มบ่าวสาว	 ที่เข้าพิธี

มงคลสมรส	

 การเข้าสู่พื้นที่และการเก็บข้อมูล พื้นที่ศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในการเก็บข้อมูล	 เนื่องจากการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในลักษณะนี้	 ตรงการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนหรือพื้นที่

เป้าหมาย	 นอกจากการศึกษาจากเอกสาร	 เลือกใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 จากผู้ที่ให้

ข้อมูลหลัก	ทั้งนี้เพื่อสอบถามถึงองค์กรเกี่ยวกับพิธีกรรม	ประเพณี	วัฒนธรรม	ความเชื่อในการจัดขันหมากเพื่อ

การแตง่งานตามประเพณ	ีวฒันธรรมของชมุชนทอ้งถิน่	ซึง่ตอ้งใชเ้วลาการซกัถามกลุม่เปา้หมายไมน่อ้ยกวา่	1	ชัว่โมง 

ดงันัน้การสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น	 เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลมีความเป็นกันเอง	

มีความเต็มใจที่จะตอบคำถาม	โดยแนวคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

 การเข้าถึงแหล่งข้อมูล	 เนื่องจากผู้วิจัยเป็นคนจังหวัดสงขลาโดยกำเนิด	 ซึ่งบิดามารดาเป็นผู้ที่สังคม	

ชุมชน	 เคารพนับถือ	 ได้รับเชิญเป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอการหมั้นและการแต่งงานอยู่เป็นประจำ	 ประกอบกันเป็น

อาจารย์สอนในโปรแกรมคหกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 อยู่หลายปี	 มีลูกศิษย์อยู่ในพื้นที่จังหวัด

สงขลาและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก	 จึงมีความเข้าใจในลักษณะของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูล	 ทำให้สะดวก

ที่จะตั้งประเด็นคำถามกับผู้ที่ให้คำตอบได้เป็นอย่างดี	 หลังจากนั้นก็ได้สร้างแนวคำถามและไปปรึกษา	 ตรวจ

แบบสอบถาม	 ความเหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างครอบคลุมและสามารถเกบ็ขอ้มลู

ได้อย่างครบถ้วน	 แนวคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี	้ ประกอบด้วย	 3	 แนวคำถาม	 ดังนี	้ (1)	 ประเพณ	ี

วัฒนธรรม	 ความเชื่อครั้งโบราณ	 มีความเป็นมาเป็นอย่างไร	 มีรูปแบบการสืบทอดเป็นระยะเวลานานจะมีการ

พฒันารปูแบบจากอดตีมาจนถงึปจัจบุนัอยา่งไร	 (2)	 การชว่ยเหลอืชมุชนทอ้งถิน่	 เรือ่งการจดัทำขนัหมากเพือ่การสูข่อ

และการแต่งงานตามประเพณี	 วัฒนธรรมและความเชื่อ	มีข้อมูลด้านคำแนะนำอย่างไร	 (3)	ข้อมูลด้านการรับทำ

ขันหมาก	รูปแบบ	จำนวนที่นิยมและราคาจ้างที่มีความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นอย่างไร	หลังจากที่ได้รับข้อมูล

จากการสัมภาษณ์จากผู้ที่ให้ข้อมูลเสร็จแล้ว	 นำประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบ	 ประเพณี	 วัฒนธรรมและ

ความเชื่อในการจัดขันหมาก	 มาวิเคราะห์ผล	 และสรุปควบคู่กับข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม		

เพื่อให้ได้ประเด็นตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	
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 วธิแีละขัน้ตอนในการดำเนนิการ	 ใชก้ารสมัภาษณโ์ดยมแีบบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้งและแบบไมม่โีครงสรา้ง 

รวมไปถงึการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการดำเนนิงานในการจดัทำขนัหมากเพือ่การสูข่อในพธิกีารจรงิ	 ซึง่มกีารดำเนนิ

การวิจัย	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม							

มีรายละเอียดดังนี้	

 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	(In-depth	Interview)	มีขั้นตอนในการดำเนินการ		

	 (1)		รวบรวมสิ่งที่บันทึก	 (Document	 Colletion)	 ที่เกี่ยวกับบริบท	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ความเชื่อใน

การจัดทำขันหมากเพื่อการสู่ขอของชาวจังหวัดภาคใต้		

	 (2)		ค้นหาข้อมูลหลัก	 ตามพื้นที่กำหนดไว้	 คือ	 ครูหมอบุคคลที่สังคมหรือชุมชนให้ความเคารพนับถือ

และผู้รับจ้างจัดทำขันมาก		

	 (3)	 สร้างความเข้าใจและข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยครั้งนี้ระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล		

	 (4)		จัดทำข้อกำหนดและขั้นตอนการเก็บข้อมูลประกอบด้วย		

	 	 1)		การจัดทำข้อกำหนด	คำแนะนำ	ชี้แจงแก่ผู้ให้ข้อมูลหลัก		

	 	 2)		กำหนดประเด็นคำถามที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย		

	 	 3)		ระบุแหล่งข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล	พร้อมทั้งกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับแหล่งข้อมูล		

	 	 4)		กำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลหลัก		

	 (5)		หาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 เครื่องบันทึกเสียง	 กล้องถ่ายรูป	 อุปกรณ์สื่อสาร	

เป็นต้น	 ส่วนการลงภาคสนาม	 เพื่อการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นคำถามเพื่อสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์

ของการวิจัยได้	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้		

	 	 1)		สรา้งบรรยากาศการสนทนาทีเ่ปน็ธรรมชาต	ิสบาย	ๆ	 เปน็กนัเอง	โดยการใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวั

จากการสนทนา	 ทักทาย	 พูดคุยเรื่องทั่วไป	 เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล	 คลายความกังวล	 แล้วจึงเล่าถึง

เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับประเด็นคำถาม		

	 	 2)		ชีแ้จงจนเกดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูใ้หข้อ้มลูแลว้	 พรอ้มดว้ยการแนะนำวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 

ความสำคัญของผู้ให้ข้อมูล	 และสิทธิ์ในการตอบข้อคำถามในการสัมภาษณ์ของ	 ผู้ให้ข้อมูล	 3	

การสนทนา	ตามประเด็นคำถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย		

	 	 4)		แสดงภาษากายที่เหมาะสมเพื่อสร้างการผ่อนคลายแก่ผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลสามารถนำ

เสนอข้อมูลได้อย่างเต็มที่		

	 	 5)	 สนทนาตามความเป็นจริงมากที่สุดและแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยให้

ได้ประเด็นมากที่สุด		

	 	 6)		ปิดการสนทนา		

	 (6)		การถอดความจากแบบสัมภาษณ์	 โดยบันทึกลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการจัดเก็บข้อมูลให้เร็ว

ที่สุด	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย		

	 (7)	 บันทึกภาพระหว่างการสนทนา	เพื่อประกอบการข้อมูลจากการแสดงภาษากายของผู้ให้ข้อมูล	
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	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกหาข้อมูล	 และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่มีการ	

ปฏสิมัพนัธโ์ดยตรง	 (Reactive	 participant	 observation)	 มสีว่นรว่มในการดำเนนิการจดัทำขนัหมากกบัผูใ้หข้อ้มลู	

โดยเป็นผู้ร่วมให้ความรู้	 ข้อมูล	 ประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ประการสำคัญผู้เก็บข้อมูลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ

ดำเนินการและกิจกรรมประเพณีการแต่งงาน	 โดยมีขบวนการจัดขันหมาก	 และสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่

คนภายนอกมกัไมส่ามารถเขา้ถงึได	้ลกัษณะเชน่นีเ้รยีกวา่	Complete	participant	มกีารกำหนดกรอบของการสงัเกต

ไว้ล่วงหน้าเป็นการสังเขป	และอาจเกิดปรากฏการณ์อื่น	ๆ	เพิ่มได้ต่อไป		

	 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพดว้ยการวเิคราะหเ์นือ้หา	 (Content	 Analysis)	 เกีย่วกบัประเพณ	ี วฒันธรรม 

ความเชื่อของชุมชนมาแต่โบราณ	 ได้แก่	 เอกสารอ้างอิง	 เอกสารงานวิจัย	 เอกสารโครงการ	 บทความ	 แผ่นพับ	

การสืบค้นข้อมูลทาง	 Internet	 และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และเชื่อมโยงกับการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	

interview)	 เพื่อสืบค้น	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ในการจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอของชาวจังหวัดสงขลา	

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 แล้วนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์	 จัดหมวดหมู่ประเด็นคำถาม	 เพื่อสะดวกต่อการดึง

ข้อมูลที่ได้มาตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้	 โดยได้กำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	ไว้ดังนี้	

	 การจัดระบบข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีสภาพพร้อมที่จะเลือกและสามารถสืบค้นและจัดกลุ่มข้อมูลนำมาใช้

เพื่อการวิเคราะห์ได้สะดวก	 โดยมีขั้นตอน	 ดังนี้คือ	 การจัดระบบกายภาพข้อมูล	 เป็นการจัดระบบข้อมูลจาก

เอกสาร	เครื่องบันทึกต่าง	ๆ	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	โดยมีรายละเอียดดังนี้		

	 (1)		จัดทำสำเนา	(Copy)	ข้อมูลเป็น	2	ชุด	เสมอ		

	 (2)		เก็บข้อมูลจากชุดแรกแยกต่างหากจากข้อมูลชุดที่สอง	เพื่อป้องกันการถูกทำลายหรือสูญหาย	

	 (3)		ทำสำเนาข้อมูลในแต่ล่ะรุ่น	(Generation)	ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง		

	 (4)		จัดหรือบันทึกภาคสนาม	 (Field	 Note)	 เพื่อการจัดทำดัชนีภาคสนาม	 เพื่อให้สะดวกในการสืบค้น

และนำข้อมูลจาการบันทึกภาคสนามมาวิเคราะห์ในลำดับต่อไป		

	 การจัดแสดงข้อมูล	มีขั้นตอน	ดังนี้	 

	 (1)	 การจัดกลุ่มข้อสรุปย่อย	 ทำความเข้าใจกับข้อมูลแล้วสรุปเป็นหัวข้อย่อย	 (Sub-themes)	 ในแต่ละ

ประเด็น	 พบว่ามีประเด็นใดที่เพิ่มเติมก็สามารถนำจัดเป็นกลุ่มข้อมูลและจัดให้เข้าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพิ่มเติม

ภายหลัง		

	 (2)	 การมองหาแบบแผน	 ทำความเข้าใจตั้งแต่การเก็บข้อมูล	 การอ่านข้อมูล	 และการจัดแสดงข้อมูล	

แล้วจัดทำแผน	เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างประเด็นหลักกับประเด็นย่อย		

	 (3) การพิสูจน์บทสรุป ตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูล	 ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อสรุปเพื่อความถูก

ต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง	 ๆ	 ตามประเด็นที่ต้องการ	 โดย

วิธีการตรวจสอบสามเส้า	 (Triangulation)	 ในกรณีไม่ปักใจเชื่อข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลรายแรก	 จะต้องแสวงหา				

ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นนั้น	 จากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นนั้น	 จากผู้ให้ข้อมูลรายที่สอง	 รายที่สาม	 ซึ่งจะดำเนินการ	

ใช้คำถามในประเด็นเดียวกันกับกลุ่มครูหมอ	บุคคลที่สังคมหรือชุมชนเคารพนับถือ	และผู้รับจ้างจัดทำขันหมาก

รวมถึงคู่บ่าวสาวที่จะเข้าพิธีมงคลสมรส	มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง	ๆ	จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ตอบสนองตาม

วัตถุประสงค์และเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด		
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ผลการวิจัย 

	 จากการศกึษาประเพณ	ี วฒันธรรม	ความเชือ่	 การจดัขนัหมากเพือ่การสูข่อการแตง่งานของชาวจงัหวดัสงขลา 

ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง	 ๆ	 ใช้การสัมภาษณ์ครูหมอ	 และบุคคลที่เคารพนับถือ	 ผู้ที่รับจ้างในการจัด

ทำขันหมาก	คู่สมรส	จาก	127	ตำบล	16	อำเภอ	โดยการสุ่มแบบเจาะจง	การศึกษาจากสภาพความเป็นจริง	โดย

ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	ดังนี้	

	 สัมภาษณ์ครูหมอ	 หลังจากขบวนการขันหมากเข้าสู่บริเวณพิธี	 หรือบ้านเจ้าสาวแล้ว	 เจ้าบ่าวซึ่งอยู่หลัง

ขบวนขันหมากต้องรออยู่หน้าประตูบ้าน	 หรือประตูห้องพิธี	 เพื่อจะรอทำพิธีหยิบเหยียบ	 จับ	 เป็นการเสี่ยงทาย

เจ้าบ่าว	 เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนในสมัยโบราณ	 แต่ในขณะยืนรอจะมีพิธีเช็ดรองเท้า	 ซึ่งในสมัยโบราณ

เป็นการล้างเท้า	 เพราะเจ้าบ่าวเดินย่ำโคลนกว่าจะถึงบ้านเจ้าสาว	 จึงต้องล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าบ้าน	 ทางฝ่าย

เจ้าสาวจะจัดเด็กน่ารัก	 แต่งตัวสวย	 ๆ	 สองคนถือผ้าเช็ดรองเท้าก่อนเข้าห้องเจ้าสาวหรือเข้าห้องพิธี	 รองเท้าจะ

ต้องสะอาดก่อน	 เมื่อเช็ดแล้วเจ้าบ่าวจะมอบของขวัญให้	 ซึ่งนิยมเป็นมอบเงินเป็นของขวัญ	 เสร็จแล้วก็เดินผ่าน

ประตเูขา้มาทำพธิ	ีหยบิ	เหยยีบ	จบั	โดยมถีาดใบใหญ	่ภายในมขีนันำ้	รวงขา้ว	เงนิเหรยีญ	แหวนทอง	หนิลบัมดี 

มีด	 ให้เจ้าบ่าวเลือกหยิบเอง	 ถ้าเลือกหยิบข้าวรวงถือว่าดี	 มีกินตลอด	 เป็นคน	 ทำมาหากินไม่เกียจคร้านทำงาน	

ถ้าหยิบเงินเหรียญถือว่าดี	 เป็นคนที่มีทรัพย์สิน	 เงินทอง	 ถ้าหยิบแหวนถือว่า	 เป็นคนชอบแต่งตัว	 ชอบโอ่อ่า	

ความหรูหรา	 ถ้าหยิบหินลับมีดถือว่า	 เป็นลักษณะของคนที่มีความอดทน	 ความเป็นนักเลง	 ถ้าหยิบมีดถือว่า			

ไวป้อ้งกนัตวัและสูค้น	 ถา้หยบิหญา้แพรกถอืวา่	 เปน็คนทีอ่ยูง่า่ยไมเ่รือ่งมาก	 แตโ่ดยมากใหเ้จา้บา่วหยบิสิง่ใดสิง่หนึง่	

ที่ดีที่สุด	 เหยียบหินในถาดมีน้ำถือว่า	 มีความต่อสู้อดทน	 จับถาดทั้งถาดส่งให้ผู้ใหญ่หรือครูหมอถือว่าเจ้าบ่าว

เป็นคนที่สู้และเอาทุกอย่างเพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต	 การไหว้บรรพบุรุษ	 ปู่	

ย่า	ตา	ยาย	เมื่อขันหมากมาถึงบ้านเจ้าสาว	หรือสถานที่จัดงาน	อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้	เทียนขาว	1	เล่ม	ธูป	5	ดอก	

มะพร้าวอ่อน	1	คู่	กล้วยน้ำว้า	1	คู่	ไก่ต้ม	1	ตัว	ผ้าขาว	1	ผืน	(ประมาณ	4	ศอก	หรือ	2	เมตร)	จัดโต๊ะผ้าขาวปู	

เครื่องเซ่นไหว้ที่เตรียมไว้กลางแจ้ง	หรือในห้องที่จัดงานรับขันหมาก	หมอครู	ทำพิธีสวด	เช่น	ไหว้ดวงวิญญาณ	

บรรพบุรุษ	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ให้มารับเครื่องเซ่นไหว้	และรับรู้การแต่งงานของลูกหลาน	

	 ผู้ใหคำ้สัมภาษณ์เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสที่เป็นแบบอย่างได้	 เป็นผู้ประกอบพิธีมงคล

สมรสให้กับคู่บ่าวสาว	 ตั้งแต่เป็นเถ่าแก่ในการสู่ขอประกาศพิธีหมั้น	 แต่ง	 ประกอบพิธีเรียงหมอน	 และส่งตัว	

เจ้าบ่าวสาวผู้สัมภาณ์ว่า	 คู่สมรสมีบุตรธิดาที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและประสบความสำเร็จทั้งการศึกษา	 และ

การงาน	เป็นครูอาจารย์	แพทย์	เภสัชกร	วิศวกร	และอาชีพสุจริตอื่น	ๆ	เป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจ	พิธีการเกี่ยวกับพิธี

หมั้น	 แต่ง	 ของการสมรส	 จะมีความเชื่อในวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ	 ส่วนกลุ่ม

บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้	 ให้ความเห็นที่จะรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นภาคใต้ที่สืบทอดกันมา	ตั้งแต่ปู่ย่า	ตายาย	ให้คงอยู่ตลอดไปให้ยาวนานที่สุด	และงานวิจัยนี้เป็นผลงานหนึ่งที่

จะนำไปปฏิบัติและอางอิงได้	

	 บุคคลที่รับจัดขันหมาก	 ก็อาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่ถ่ายทอดลงสู่ทานขันหมากแสดงให้เห็น	 ศิลปะ	

วัฒนธรรม	 ในรูปแบบการจัดพานขันหมาก	 เห็นถึงความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร	 ขนมหวาน	

และผลไม้	
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	 ส่วนคู่บ่าว	 -	 สาว	 ส่วนใหญ่มีความเชื่อในการเข้าพิธีสู่ขอ	 หมั้น	 และการแต่ง	 มีพิธีพระ	 รดน้ำสังข์	

รับคำอวย	จากพระสงฆ์	และญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน	ให้มีชีวิตคู่ที่ยืนยาว	มีอนาคตที่ก้าวไกล	มั่นคง	และร่ำรวย	

มีบุตรธิดา	ที่แข็งแรง	ดูแล	เลี้ยงดูบิดามารดาได้ดี	มีการศึกษาดี	มีหน้าที่การงานดี	

วิจารณ์ 

	 จากการศึกษาประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงานของชาวจังหวัด

สงขลาครั้งนี้	 เป็นการวิจัยภาคสนาม	 โดยการศึกษาข้อมูลเชิงลึก	 (Study	 In	 depth)	 ของประเพณี	 วัฒนธรรม	

ความเชือ่	การจดัขนัหมากเพือ่การสูข่อของชาวจงัหวดัสงขลาในกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ลอืกแบบเจาะจง	จำนวน	127	ตำบล 

16	อำเภอ	 ในจังหวัดสงขลา	ประเพณีขั้นตอนในการหมั้น	สู่ขอ	 เพื่อการแต่งงงาน	 เป็นกำหนดพิธีสมมติ	 เวลา	

เหตุการณ์	 บุคคลและสถานที่	 เพื่อปฏิบัติจริง	 การยกขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวสมมติว่าฤกษ์	 เวลา	 06.30	 น.		

ญาตผิูใ้หญแ่ขกผูม้เีกยีรต	ิเจา้บา่ว	และผูถ้อืขนัหมากพรอ้ม	ณ	บา้นเจา้บา่วเวลา	06.59	น.	ผูท้ีก่ำกบัขบวนขนัหมาก 

ถอืฤกษต์ามเวลา	แลว้ยกขนัหมากใหผู้ถ้อืแตล่ะทา่น	ตามลำดบัโดยมผีูช้ว่ยปฏบิตังิานดงันี	้ ขนัหมากบอก	ขนัหมากเอก 

(หัว)	 ขันหมากโท	 (คอ)	 ขันหมากตรี	 (คาง)	 ขันพานดอกไม้	 ขันพานของหมั้น	 (เพชร/ทอง)	 ขั้นพานของหมั้น	

(เงนิ/ธนบตัร)	 ขนัพานเทยีนแพ	ขนัพานเทยีนคู	่ ขนัพานไหวพ้อ่แม	่ ขนัพานไกว่กัดา้ม	 ขนัพานอาหารมงคล	 10	 อยา่ง 

ขันพานขนมมงคล	9	อย่าง	ขันพานผลไม้มงคล	9	อย่าง	ผู้ถือขันหมากทุกท่านตั้งขบวนขึ้นรถแล้วเคลื่อนขบวน	

ขนัหมากไปยงับา้นเจา้สาว	หรอืโรงแรมทีจ่ดังาน	 (เวลา	 07.19	น.	 เคลือ่นขบวน)	 เวลา	 07.00	น.	 ผูใ้หญร่บัขนัหมาก 

ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง	 และผู้มีเกียรติพร้อมในพิธี	 เวลา08.00	 น.	 ให้ผู้ใหญ่ที่รับขันหมากฝ่ายเจ้าสาวพร้อมที่			

หน้าห้องพิธี		

	 เมื่อขันหมากบอกมาถึงห้องพิธี	 ผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่รับขันหมากประพรมน้ำมนต์ให้กับขันหมากและผู้ถือ

ขนัหมาก	ผูใ้หญท่ีท่ำหนา้ทีถ่อืขนัหมากบอก	รบัขนัหมากบอกเดนิหนา้เขา้หอ้งพธิ	ีผูใ้หญฝ่า่ยเจา้สาว	รบัขนัหมาก 

เอก	 โท	 ตรี	 และขันหมากอื่น	 ๆ	 ตามลำดับเข้าห้องพิธีผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวเมื่อรับขันหมากเรียบร้อย	 ดำเนินการ

แยกของในขนัหมาก	 (ยกเวน้ขนัเอก)	 สว่นหนึง่ฝา่ยเจา้สาวเกบ็ไว	้ สว่นหนึง่คนืพรอ้มกบัพานขนัหมาก	 แตล่ะพาน

ให้ผู้ถือมารับกลับไปพร้อมของชำร่วย	ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว	เจ้าบ่าว	ฝ่ายละ	1	ท่าน	ไปยังโต๊ะวางขันหมาก	ทำพิธี

ไหว้ตายาย	ผู้ใหญ่ทำหน้าที่รับเจ้าบ่าว	อนุญาตให้เจ้าบ่าวเข้าประตูโดยจะปูเสื่อวางถาด	มีน้ำรวงข้าว	หญ้าตีนกา	

หนิลบัมดี	ทอง	บนเสือ่ปผูา้ขาววางธนบตัรและเงนิเหรยีญ	9	ชนดิ	ฯลฯ	ใหเ้จา้บา่วหยบิตามประเพณแีละอนญุาต

ให้เจ้าบ่าวเข้าห้องพิธี	มีเด็ก	ๆ	ทำหน้าที่เช็ดรองเท้าแล้วให้เจ้าบ่าวมานั่งที่เก้าอี้จัดวางไว้โดยเฉพาะ	ขณะเจ้าบ่าว

เข้าประตูผ่านเข้าห้องพิธี	 เด็ก	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 ทำหน้าที่เช็ดรองเท้าเจ้าบ่าว	 เจ้าบ่าวให้รางวัลเด็ก	 ๆ	 เจ้าบ่าวพร้อม	

เพือ่นเจา้บา่ว	 และญาตสิว่นหนึง่ไปรบัตวัเจา้สาวจากหอ้งหอมาประกอบพธิหีมัน้และแตง่ทีห่อ้งพธิ	ี โดยมดีา่นตา่ง	 ๆ 

เจ้าสาวกำหนด	 เมื่อเจ้าบ่าว	 เจ้าสาว	มาถึงห้องพิธีทั้งคู่กราบพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชา	แล้วมายืนคู่กันที่ด้านหน้า

โซฟา	เชิญประธานในพิธีนั่งโชฟา	ตัวกลาง	เชิญพ่อแม่เจ้าบ่าว-พ่อแม่เจ้าสาว	นั่งชุดรับแขกด้านซ้ายมือ	เชิญบ่าว	

-	 สาว	 กราบประธาน/คุณพ่อคุณแม่	 เชิญให้ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนำขันหมากสู่ขอ	 ขอให้เจ้าบ่าวส่งให้	 คุณพ่อคุณ

แม่เจ้าสาวเป็นผู้รับ	 สินสอดทองหมั้นทั้งหมดให้ฝ่ายเจ้าสาวผ่านท่านประธานพิธี	 พิธีกรประกาศหมั้นให้เจ้าสาว	

และของหมั้นอื่น	ๆ	เจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาว	เจ้าบ่าว	-	เจ้าสาวกราบพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายและญาติผู้ใหญ่	เสร็จ

พิธีหมั้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึก	และเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งที่เดิม	คุณพ่อ	คุณแม่	เจ้าสาว	นั่งที่ชุดรับแขกตัวเดิม	แล้วให้

เจา้บา่ว	-	เจา้สาวกราบหนึง่ครัง้	สง่พานธปูเทยีนแพใหค้ณุพอ่คณุแม	่และรบัพรพรอ้มของรบัไหว	้หลงัจากรบัพาน

ธูปเทียนแพคืน	 แล้วกราบหนึ่งครั้ง	 เจ้าบ่าวเจ้าสาวขอพรคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าว	 ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่	 ขอขมา			
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ขอพรคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาว	 เชิญญาติฝ่ายเจ้าสาวและฝ่ายเจ้าบ่าว	นั่งรับไหว้เจ้าบ่าวเจ้าสาวปฏิบัติเช่นเดิม	 เจ้าบ่าว	

-	 เจ้าสาว	 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา	 กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย	 อาราธนาศีล	 สมาทานศีล	

อาราธนาพระปริตร	 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	 เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท	 นโม	 8	 บท	 เจ้าบ่าว

เจ้าสาว	 จุดเทียนที่หม้อน้ำมนต์	 และยกหม้อน้ำมนต์ประเคนประธานสงฆ์	 เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึง

บทพาหงุเจา้บา่ว	-	เจา้สาวรว่มกนัตกับาตร	เมือ่พระสงฆเ์จรญิพระพทุธมนตจ์บ	เจา้บา่ว	-	เจา้สาว	รว่มกนัประเคน

ขันหมากเอกบาตร	ปิ่นโต	อาหาร	และจตุปัจจัย	แด่พระสงฆ์	ประธานสงฆ์ให้พร	และกล่าวบทกรวดน้ำเจ้าบ่าว	

-	 เจา้สาว	กรวดนำ้รบัพรจาก	พระสงฆ	์กลา่วคำลาพระรตันตรยั	-	 เสรจ็พธิ	ี เวลา	10.00	น.	(สง่พระสงฆก์ลบัวดั) 

พิธีกรเชิญบ่าวสาวประจำตั่งรดน้ำพร้อมด้วยเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว	ยืนด้านหลังคู่บ่าวสาว	เชิญประธานคล้องมาลัย

มงคลสวมมงคล/รดนำ้ประสาทพรเปน็ปฐมฤกษ	์ และเจมิหนา้คูบ่า่วสาว	 เชญิคณุแมฝ่า่ยหญงิรดนำ้	 เชญิคณุพอ่คณุแม่

ฝ่ายชายรดน้ำ	 เชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ใหญ่	 และญาติผู้ใหญ่รดน้ำตามลำดับจนหมด	 เชิญประธานที่สวมมงคล			

ถอดมงคลและอวยพรให้คู่บ่าวสาว	ถ่ายภาพที่ระลึก	ร่วมรับประทานอาหาร	

	 เลีย้งฉลองมงคลสมรสเวลากลางคนื	มรีายละเอยีดดงันี	้1)	ตอ้นรบัแขก	และญาตทิีห่นา้ประต	ูหอ้งจดัเลีย้ง

แจกของชำร่วย	รับซอง	 เขียนคำอวยพร	2)	 เมื่อแขกพร้อม	(ประมาณอาหารจานที่	2	 เปิดตัวพิธีกร	ชม	วีทีอาร์	
ประวัติคู่บ่าวสาว	 3)	 เชิญเจ้าบ่าว	 -	 เจ้าสาว	 ขึ้นบนเวทีนำคู่บ่าวสาว	 4)	 เชิญประธานขึ้นคล้องมาลัยมงคลและ
กลา่วอวยพรใหโ้อวาทแกคู่บ่า่ว	-	สาว	5)	เชญิคณุพอ่คณุแมข่ึน้บนเวท	ีและเชญิตวัแทนเจา้ภาพ	กลา่วขอบคณุแขก 
6)	สัมภาษณ์คู่บ่าว	-สาว	และให้คู่บ่าว	-	สาว	กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติบนเวที	7)	เชิญบ่าว	-สาว	จุดเทียนชัย	
ตัดเค้กมงคล/เปิดแชมเปญ	 8)	 เจ้าบ่าว	 -	 เจ้าสาว	 ลงจากเวทีขอบคุณแขก	 ตามโต๊ะและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก							
9)	ชมการแสดงจินตลีลาประยุกต์และฟังเพลงพร้อมรับประทานอาหาร	10)	เชิญผู้ใหญ่บ่าว	-	สาว	หรือตัวแทน
สองฝา่ยขึน้แขกผูม้เีกยีรต	ิ (สลบักบันกัรอ้ง)	 ตามจงัหวะทีเ่หมาะสม	 (ถา้ม)ี	 11)	 เมือ่ขอบคณุแขกตามโตะ๊ครบแลว้ 
เมื่ออาหารชุดสุดท้ายออก	 เจ้าบ่าวและเจ้าสาว	 และพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายญาติยืนส่งแขกที่ประตู	 ห้องจัดเลี้ยงฉลอง
มงคลสมรส	

	 รปูแบบการจดัขนัหมาก	 บรวิารและเครือ่งเซน่ไหว	้ เปน็หนา้ทีข่องฝา่ยชาย	 ไดจ้ดัหลายแบบ	 ตามยคุสมยั
และความนิยมของท้องถิ่นสุดแล้วแต่ผู้อาวุโสที่ผู้คนเชื่อถือคิดประดิษฐ์ขึ้น	 ไม่อาจพูดได้ว่าแบบใดของใครผิด	
ของใครถูก	 ผู้วิจัยขอบอกเล่าตามแบบอย่าง	 ของอาจารย์ผุสดี	 เจริญพงศ์	 ซึ่งเป็นแม่แบบผู้หนึ่งของการจัดขัน

หมากของจังหวัดสงขลา	 ซึ่งมีผู้เห็นว่าจัดได้กะทัดรัด	 ไม่ยุ่งยาก	 จำนวนขันหมากไม่มากเกินไป	 พอเหมาะกับ
สมยันยิม	 เนือ่งจากการเชือ้เชญิคนถอืขนัหมาก	 คนรบัขนัหมาก	 นบัวนัแตจ่ะเชือ้เชญิไดย้ากขึน้	 เนือ่งจากฤกษย์าม
ขันหมากมักเป็นเวลาเช้าตรู่	 การจัดขันหมากของอาจารย์ผุสดี	 เจริญพงศ์	 สวยงามตามสมควร	 เหมาะสมกับ

เครื่องแสดงความนับถือ	 แสดงความรัก	 โดยพยายามเลือกใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ	 หาได้ง่าย	 ขันหมาก	 ดอกไม้	

ธูป	 เทียน	ขันหมาก	ประกอบด้วย	หมาก	พลู	 เช่น	ในการขอศีล	 (อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ให้ศีล)	ต้องประเคน
พานหมากพลูก่อน	 พิธีเบิกโรง	 ดนตรี	 ปี่พาทย์	 มโนราห์	 หนังตะลุงก็ต้องมีพานหมากพลู	 บรรดาผู้คนหรือเชื้อ
ชาติใดที่นิยมกินหมาก	 มักนิยมว่าเครื่องขันหมากเป็นเครื่องสมานไมตรี	 บ้านเรือนต้องมีเชี่ยนหมาก	 ใครขึ้นเรือ

ชานก็ยกเชี่ยนหมากต้อนรับ	 ใครเดินผ่านหน้าบ้านก็ร้องเรียกให้หยุดกินน้ำ	 กินหมากพลู	 ทั้งยังถือว่าเป็นเครื่อง

แสดงเกียรติยศอย่างหนึ่ง		

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องยศให้เจ้านายและขุนนาง	 จะต้องมีพานหมากเป็นส่วน
สำคัญ	องค์พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพานพระศรี	 เป็นส่วนสำคัญ	องค์พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพานพระศรี	 เป็นส่วนหนึ่ง

ของเครื่องราชูปโภค	 ในพิธีสู่ขอ	พิธีหมั้น	พิธีแต่งงาน	 จึงนิยมยกขันหมากเป็นเครื่องแสดงความรักใคร่	 นับถือ	

แสดงคารวะ	เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีแก่เฒ่าแก่และบิดามารดาฝ่ายหญิง	และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่หมั้น	คู่บ่าว-สาว 
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 (1) ขันหมากเอก	 ถือเป็นขันสำคัญ	 ต้องเลือกขันใบใหญ่	 ๆ	 สวยงามเป็นขันหมากเอก	 วิธีจัดเริ่มด้วย	

รองขันหมากด้วยใบเงิน	ใบทอง	ใบนาค	แล้วโรยด้วยดอกบานไม่รู้โรย	ดอกรัก	เพื่อเป็นสิริมงคล	ตามชื่อใบไม้	

ดอกไม้	 แล้วเป็นเย็บใบตองเป็นกลีบ	 2	 ชั้น	 ประดับโดยรอบปากขันให้กลีบใบตองสูงกว่าปากขันเล็กน้อย	 ต่อ

จากนั้นวางใบพลู	4	เรียง	ๆ	ละ	8	ใบ	โดยรอบขัน	ใส่ถุงเงิน	ถุงทอง	ถุงข้าวเปลือก	ถุงถั่ว	ถุงงา	เพื่อความเจริญ

งอกงาม	ใส่หมากดิบ	8	ลูก	ซึ่งแกะสลักเป็นลวดลายดอกพิกุลให้สวยงาม	พับใบตองเป็นกลีบรูปกลวงสวมปาก

ขันหมากให้พอดี	ปากกลวงเย็บกลีบโดยรอบ	คาดยอดกรวยด้วยดอกกุหลายเย็บเป็นดอกข่าคาดต่ำลงมาประมาณ	

4	นิ้ว	 ใต้กลีบที่สวมปากกรวยเย็บแบบ	3	ดอก	ผูกอุบะร้อยรก	ห้อยรอบปลายกรวย	อุบะดอกจำปา	หากไม่ทำ

เป็นอุบะอาจเย็บแบบเป็นดอกไม้ประดับให้เรียงร้อยน่าชม	 ปากกรวยที่เย็บจีบนั้นอาจคล้อยมาลัยทับอีกชั้น	 ปาก

ขันจะห้อยอุบะโดยรอบก็ได้	

 (2) ขันหมากโท	 ใส่หมากพลูจำนวนเท่ากัน	 และจัดแบบเดียวกันกับขันหมากเอก	 รองขันหมากด้วย

ใบเงิน	ใบทอง	ใบนาค	แล้วโรยด้วยดอกบานไม่รู้โรย	ดอกรัก	แต่ไม่ต้องใส่ถุงเงิน	ถุงทอง	ถุงข้าวเปลือก	ถุงถั่ว	

ถุงงา	

 (3) ขันหมากตรี	 ใส่หมากพลูจำนวนเท่ากัน	 และจัดแบบเดียวกันกับขันหมากโทครั้นจัดขันหมากเอก	

โท	 ตรี	 เสร็จ	 ผู้จัดขันหมาก	 วางขันหมากเรียงแถว	 จุดธูป	 เทียน	 นั่งประนมมือสวดมนต์ด้วยบทชุมนุมเทวดา

ก่อน	แล้วว่า	นโมตัสสะ	3	จบ	บูชาพระรัตนตรัย	กราบพระ	3	ครั้ง	ต่อจากนั้นประนมมืออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธ์อัญเชิญอานุภาพท้าวจตุโลกบาล	พระเสื้อเมือง	พระทรงเมือง	อัญเชิญพระสยามเทวาธิ

ราช	 กราบอัญเชิญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถ	จงบันดาล	ปกเกล้าฯ	ปกกระหม่อมให้	นาย	..................	นางสาว	..................	(ชื่อ-สกุล	ของคู่บ่าว-

สาว)	 เจริญด้วยอายุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 ครองชีวิตสมบูรณ์ด้วยสันติสุข	 ยั่งยืน	 กระทั่งถือไม่เท้ายอดทอง	

กระบองยอดเพชร	

 (4) พานดอกไม้ จัดด้วยพานกาไหล่ทอง	 1	 ใบ	 กรุด้วยโอเอซีส	 แช่น้ำให้อิ่มตัวแล้วปูทับโอเอซีสด้วย

ใบเงินใบทอง	 ปักดอกกุหลาบจะปักโปรงด้วยกุหลาบก้านยาว	 หรือปักแน่นเต็มพานเห็นแต่ดอกกุหลาบเป็นพุ่ม	

ก็แล้วแต่	พานดอกไม้เป็นเครื่องแสดงความนับถือเช่นกัน		

 (5) พานธูป เทียนแพ	เป็นเครื่องแสดงความเคารพนับถือที่ฝ่ายชายนำไปแสดงความเคารพนับถือผู้ใหญ่

ฝา่ยหญงิ	 เพือ่ใหคู้ห่มัน้แสดงความเคารพนบัถอืผูอ้าวโุสทีเ่ปน็ผูป้ระกอบพธิแีละบดิามารดาและแสดงความคารวะ

แขกผู้มีเกียรติที่เป็นสักขีพยาน	 ตลอดผู้ถือขันหมากและผู้รับขันหมากเทียนแพ	 จัดด้วยธูป	 เทียนแพและพาน

กาไหล่ทอง	 ตัดแผ่นโฟมเท่าปากพานวางพาดในพาน	 หุ้มด้วยกระดาษฟรอยด์	 ผูกตาข่ายด้วยดอกมะลิคลุมปาก

พาน	ห้อยอุบะดอกจำปารอบพาน	หรือผูกตาข่ายรอบพาน	ห้อยอุบะ	บนตาข่ายวางแผนธูป	เทียนแพ	จำนวน	7	

ชั้น	โดยวางแผงธูปบนแผงเทียน	รัดแผงธูปเทียนแพด้วย	ดิ้นทอง	กระทงประดิษฐ์ด้วยดอกข่าที่ตกแต่งจากกลีบ

กุหลาบ	ม้วนใบตองเป็นรูปกรวย	ปิดกระทง	ปากกรวยเย็บกลีบใบตองประดับ	ปากกรวยปักดอกข่า	ฝากรวยจัด

ทำให้เปิดได้	

 สินสอดทองหมั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) พานสินสอด จัดด้วยพานกาไหล่ทอง	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	 8	 นิ้ว	 พับใบตองเป็นกลีบ

เย็บซ้อนกัน	 ความยาวเท่ากับรอบวงในของขอบพาน	 ตัดแผ่นโฟมเป็นรูปวงกลมเท่าปากพาน	 หุ้มด้วย

กระดาษฟรอยด์	 วางทาบบนพานให้ต่ำกว่าใบตอง	 1	 นิ้ว	 ปักประดับด้วยดอกบานไม่รู้โรยสีแดงเป็นรูปหัวใจ	
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ตรงกลางแผ่นโฟม	 ปักประดับด้วยดอกรักโดยรอบเป็นรูปหัวใจเต็มแผ่นโฟม	 ผูกปึกเงินสินสอดด้วยริบบิ้นสี

ทอง	แล้ววางบนพานที่ตกแต่งดังกล่าวแล้ว		

 (2) พานของหมั้น จัดด้วยพานไหล่ทอง	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	 8	 นิ้ว	 ตัดแผ่นโฟมเป็นรูป

วงกลมเท่าปากพาน	 หุ้มด้วยกระดาษฟรอยด์	 วางแผ่นโฟมให้เสมอกับขอบพาน	 ตกแต่งด้วยใบตองพับเป็นกลับ	

และกลีบกุหลาบรอบพานให้สวยงาม	 กดด้วยลวดรูปตัวยูให้มั่นคง	 แข็งแรง	 และปักดอกบานไม่รู้โรยสีแดงเป็น

รูปหัวใจตรงกลางแผ่นโฟม	ปักดอกบานไม่รู้โรยและดอกรักวางตลับแหวนเพชร	ตลับสร้อยคอ	และกล่องกำไล

มือ	ใช้เทปกาว	2	หน้ายึดตลับและกล่องกับโหม	ป้องกันมิให้ตกหล่น	เปิดได้เฉพาะฝา	

 บริวารขันหมาก ประกอบด้วย 

 (1) พานผ้าไหว้และเทียนคู่ จัดผ้าขาวกว้าง	2	ศอก	ยาว	8	ศอก	หรือประมาณ	3	หลา	พับผ้าตามขวาง

ขนาด	 4	 นิ้ว	 พับเป็นกลีบตลอดทั้ง	 3	 หลา	 แล้วพับกึ่งกลางเข้าหากัน	 มัดด้วยเชือกให้แน่น	 และผูกริบบิ้นทับ

เชือก	ติดใบให้สวยงาม	คลี่ปลายผ้าออกเป็นรูปพัดการประดิษฐ์เทียนคู่	ทำด้วยเทียนสีขาว	ยาว	8-10	นิ้ว	เส้นผ่า

ศูนย์กลาง	 1	 นิ้ว	 จำนวน	 2	 เล่ม	 แต่ละเล่มห่อกระดาษฟรอยด์ให้เรียบร้อย	 และพันด้วยริบบิ้นสีชมพู	 ผูกเทียน	

ทั้ง	 2	 เล่มขนาดติดกับก้อนโอเอซีส	 ขนาดพองาม	 หุ้มด้วยกระดาษฟรอยด์	 วางบนผ้าขาวและตรึงติดด้วยหมุด	

ให้แข็งแรง	 พานผ้าไหว้และเทียนคู่	 ใช้พานกาไหล่ทองกว้าง	 8-10	 นิ้ว	 รอบขอบพานประดับด้วยใบตองที่พับ

เป็นกลีบกุหลาบ	และเย็บร้อยเรียงให้ได้ระยะเสมอรอบขอบพาน	ตัดใบตองเป็นรูปวงกลมเท่ากันกับพานกาไหล่

ทอง	ปักดอกไม้ประดับบนเทียนคู่ให้สวยงามตามต้องการ	 	

 (2) ถาดขนมมงคล เย็บกระทงใบตองเป็นกลีบบัว	กว้าง	5	นิ้ว	ลึก	3	นิ้ว	จำนวน	7	ใบ	บรรจุขนมทอง

หยิบ	ทองหยอด	ขนมทองเอก	ขนมฝอยทอง	ขนมข้าวเหนียว	ขนมจ่ามงกุฎ	ขนมเสน่ห์จันทร์	ขนมที่ขึ้นต้นด้วย	

“ทอง”	 เหล่านี้	 หมายถึง	 ให้คู่บ่าว-สาว	 มีเงินมีทอง	 มีฐานะมั่นคง	 ขนมข้าวเหนียว	 ให้มีความรักเหนียวแน่น

มั่นคง	ขนมจ่ามงกุฎ	เป็นนิมิตหมายที่ดี	มีหน้าที่การงานถึงขั้นสูงสุด	ขนมเสน่ห์จันทร์	มีเสน่ห์	ผู้คนรกใคร่	ถาด

ขนมมงคลใช้ถาดทองเหลือง	ปากกว้างประมาณ	12	นิ้ว	ขอบถาดประดับด้วยใบตองที่พับเป็นกลีบกุหลาบ	และ

เยบ็รอ้ยเรยีงใหไ้ดร้ะยะเสมอกนัหมดขอบรอบถาดใหส้วยงาม	กน้ถาดรองดว้ยใบตองใสก่ระทงขนมมงคลทัง้	7	กระทง

ลงในถาดทองเหลือง	 คนไทยเชื้อสายจีน	 อาจมีขนมเปี๊ยะด้วย	 โดยห่อขนมเปี๊ยะด้วยแผ่นพลาสติกใสทุกชิ้น			

วางในถาดทองเหลืองที่ประดับด้วยใบตองเช่นเดียวกับถาดขนมมงคล	

 (3) ถาดผลไม้ ผลไม้ที่นำไปแสดงคารวะเถ้าแก่ฝ่ายหญิง	ได้แก่	ส้มโอ	1	ลูก	มะพร้าว	1	ลูก	ปาดหัว

แล้วประดับด้วยใบตอง	เช่นเดียวกับถาดขนมมงคล	ผลไม้เหล่าเป็นเครื่องหมายถึงความเจริญงอกงามทางผลผลิต

จากสังคมเกษตรกรรม	 ในสมัยโบราณนิยมใช้หน่อมะพร้าว	 และหน่อกล้วย	หน่ออ้อย	ทั้งต้น	ทั้งราก	 เพื่อให้คู่

บ่าว-สาวนำไปปลูกสร้างผลผลิตของครอบครัวใหม่	 ปัจจุบันได้ตัดทอนมาเป็นเฉพาะผลไม้	 ซึ่งยังคงสะท้อน

ความหมายของความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม	

 เครื่องเซ่นไหว้ คนไทยนิยมจัดเครื่องเซ่นไหว้เพื่อให้คู่มงคลสมรสเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ดังนี้ 

	 (1)	ไก่วักด้าม	(เซ่นวัก)	และเครื่องเซ่นไหว้	ไก่ที่นำมาทำไก่วักด้ามต้องเป็นไก่ตัวผู้	เอาเครื่องในออกให้

หมด	 นึ่งทั้งตัว	 ห่อด้วยกระดาษฟรอยด์	 ตกแต่งปากไก่ด้วยทองคำเปลว	 จัดไก่ใส่ถาดทองเหลืองที่ประดับด้วย

ใบตองเช่นเดียวกับถาดขนมมงคล	 พร้อมด้วยเซ่นไหว้อื่น	 ๆ	 คือ	 ปลามีหัวมีหาง	 1	 ตัว	 ขนมขาว-แดง	 1	 ถ้วย	

(ขนมชั้น)	ข้าวเหนียวเหลือง	1	จาน	เหล้า	1	ขวด	ข้าวสุก	1	จาน	น้ำ	1	แก้ว	
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	 (2)	ความหมายของเครื่องเซ่นไหว้	(ธรรมเนียมจีน)	ดังนี้	

	 	 1)		ไก่	 หมายถึง	 ความเจริญก้าวหน้า	 ไก่ที่นำมาเซ่นไหว้ต้องมีหัว	 มีหาง	 และมีตีน	 เพื่อแสดงให้

เห็นถึงความสมบูรณ์	

	 	 2)		ปลาทั้งตัว	หมายถึง	การอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์	

	 	 3)		ขนมเข่ง	หมายถึง	ความหวานชื่น	ราบรื่นในชีวิต	ขนมเข่งที่ใส่ชะลอม	หมายถึง	ความหวาน

ชื่นอันสมบูรณ์		

	 	 4)		ขนมเทียน	หมายถึง	ความหวานชื่น	 ราบรื่นในชีวิต	 รูปลักษณ์เป็นกรวยแหลม	มีลักษณะเป็น

มงคลเหมือนเจดีย์		

	 	 5)		ขนมไข่	หมายถึง	ความเจริญเติบโต	

	 	 6)		ขนมถ้วยฟู	หมายถึง	ความเพิ่มพูน	รุ่งเรือง	เฟื่องฟู	

	 	 7)		ขนมสาลี่	หมายถึง	ความรุ่งเรือง	เฟื่องฟู	

	 	 8)		ซาลาเปา	เพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ		

	 	 9)		เส้นหมี่	หมายถึง	ชีวิตที่ยืนยาว	เวลานำมาเซ่นไหว้จึงไม่ควรตัด	

	 	 10)		 ขนมข้าวเหนียว	บ๊ะจ่าง	หมั่นโถว	และติ่มซำ	หมายถึง	ความอุดมสมบูรณ์	และความร่ำรวย

ของบ้าน	

	 	 11)		 เม็ดบัว	หมายถึง	การมีลูกหลานที่เป็นชาย	

	 	 12)		 เกาลัด	หมายถึง	เงิน	

	 	 13)		 ถั่วตัด	หมายถึง	แท่งเงิน	

	 พิธีสมโภชขันหมาก	 ฝ่ายชายเป็นผู้จัดพิธีสมโภชขันหมาก	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่	 นาย	 .................	

นางสาว	.................	(ชื่อคู่บ่าว-สาว)	ผู้ทำการสมรสเวลา	และสถานที่	ควรจัดเวลา	19.00	น.	จัดพิธีในโรงเรือน	

ไม่ควรจัดที่ระเบียงบ้าน	 เป็นห้องที่สะอาด	 ไม่รุงรัง	 หากเป็นห้องพระจะดีมาก	 โต๊ะตั้งขันหมาก	 ปูผ้าขาว	 วาง

ขนัหมากสงู	ๆ	ไวด้า้นใน	ขนัตำ่	ไวด้า้นนอก	ดา้นหนา้วางกระถามธปู	ธปูพธิ	ี3	กา้น	เชงิเทยีน	1	คู	่ใชเ้ทยีนสขีาว 

(หา้มใชเ้ทยีนสเีหลอืง	เนือ่งดว้ยเทยีนสเีหลอืงใชเ้ฉพาะในงานอวมงคล)	แจกนัดอกไมส้ด	1	คู	่ เทยีนชนวน	1	เลม่ 

ปูเสื่อ	 หรือพรมหน้าโต๊ะขันหมากสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี	 เชิญบิดามารดาของฝ่ายชาย	 และคณะญาติมานั่งร่วมพิธี	

ครั้นถึงเวลากำหนด	 เจ้าบ่าวจุดธูป	 เทียน	บูชาพระ	 (ณ	ที่บูชาพระของโรงเรือนนั้น)	กราบอธิษฐาน	3	ครั้ง	 ว่า

คาถาชุมนุมเทวดา	ว่านโมตัสสะ	3	จบ	กล่าวคำบูชาพระ	กราบทุกบท	กล่าวคำอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย	สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก	 เทพยดาทุกชั้นฟ้า	 ท้าวจตุโลกบาล	 พระเสื้อเมือง	 พระทรงเมือง	 พระสยามเทวาธิราช	

กราบอัญเชิญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี

นาถ	จงปกเกล้าฯ	ปกกระหม่อมให้นาย	 .................	นางสาว	 .................	 (ชื่อคู่บ่าว-สาว)	มีความสุข	 เจริญด้วย

อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่	สันติสุข	ผาสุก	ราบรื่น	ยั่งยืน	มั่นคง	กระทั่งถือไม้เท้ายอดทอง	

กระบองยอดเพชร	ผู้ร่วมกราบพระ	3	ครั้ง	เสร็จพิธี	

	 การทำวิจัยในครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัย	 เกิดแนวคิดในการที่จะพัฒนาและศึกษาการจัดขันหมากเปรียบเทียบของ

ศาสนาต่าง	ๆ	ในด้านพิธีกรรมการจัดขันหมากของแต่ละศาสนา	ในแถบอาเซียนต่อไป	
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