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“สิ่งใดมีชีวิตอยู สิ่งนั่นยอมมีความเจริญ ความเสื่อมและความเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา
ที่กลา วมานี้ เปนสิ่งที่ใครๆยอ มทราบดี เรื่องประเพณีก็มีลักษณะเปนทํา นองเดียวกัน เพราะ
ประเพณีเปนสิ่งที่คนสราง และเกี่ยวของอยูกับคนสวนรวม ถาไมมีคน ประเพณีก็มีขึ้นไมได และถา
ไมมีประเพณี คนก็รวมอยูเปนหมูคณะหรือสังคมไมได”
พระยาอนุมานราชธน กลาวใน ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต แตงงาน, 2531

ประเพณี
ประเพณี มักเกิดจากความเชื่อ กลาวคือความเชื่อในสิ่งที่มนุษยควบคุมไมได เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ หรือเรื่องผีส าง โดยความเชื่อที่วานี้ ลักขณา ศกุนะสิงห (2556, น. 1) กลาววา ความคิด หรือ ความ
ประพฤติที่มนุษยแสดงออกถึงความนึกคิด ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเกิดจากความกลัว ความไมรู ความไมเขาใจที่ไม
สามารถอธิบายออกมาเปนเหตุผลได โดยเชื่อวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไมวาจะเปนเรื่องดีหรือเรื่องราย ลวนเกิดจากสิง่ ลีล้ บั
ทั้งนั้น จึงเกิดวิธีการที่จะทําใหสิ่งลี้ลับเหลานั้น พึงพอใจ และบันดาลผลดี หรือความสุข แกตนและครอบครัว จน
วิธีการเหลานั้น ถือปฏิบัติมายาวนานจนกลายเปนประเพณี
ประเพณี สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ จารีตประเพณี ที่วิธีการที่ถือปฏิบัติ และมีศีลธรรมเขา
มาเกี่ยวของ คนในสังคมนั้นจะตองถือปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นจารีตประเพณีเปนกฎอยา งหนึ่งที่คนสวนใหญใน
สังคมเห็นดวยและไมควรละเมิด ขนบประเพณี เปนระบบแบบแผนที่กําหนด มีทั้งทางตรง คือวางระเบียบไวอยา ง
ชัดเจน และทางออม คือไมไดวางระเบียบไวชัดเจน แตเปนที่รูโดยทั่วกัน ธรรมเนียมประเพณี แนวทางที่ปฏิบัติกัน
มาจนเคยชินเปนปกติวิสัย เปนเรื่องที่ทุกคนปฏิบัติกันอยางทั่วหลาย และเปนมาตรฐานของสังคมนั้นๆ
ประเพณี แฝงไปดวยความคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ รวมไปถึงศีลธรรมที่ถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน
แตกระนั้นประเพณีก็ส ามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม หรือสภาพสังคมที่ที่เปลี่ย นแปลงไป เพราะ
ปจจุบันมีวิทยาการใหมๆเขามา อาจสงผลใหการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงเชนกัน และวิธีการใชชีวิต หรือประเพณีชีวิต
เดิ มๆ อาจไม ส ะดวกในสภาพสัง คมแบบใหม ดั ง นั้น ก็อ าจจะตอ งหาวิธีใ หม เ พื่อ ปรับ ปรุง ใหเหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมใหม (วรวุธ, 2549)
แตกระนั้น ความเจริญของเทคโนโลยีในสังคมปจ จุบัน ก็ไมอาจทํา ใหประเพณีบางประเพณีหายไป ยังมี
ประเพณีที่สําคัญตอการใชชีวิต หรือประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต ซึ่งเชื่อวาเปนการสงเสริมความเปนสิริมงคลใหแกชีวิต
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ของตนเอง เพื่อทําใหเกิดความสุขทางจิตใจ ตัวอยางเชน ประเพณีการเกิด เปนประเพณีที่สังคมไทยใหความสําคัญ
มาก โดยคนสมัยกอนจะทําพิธีตางๆ เพื่อปองกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหวางตั้งครรภ เวลาคลอด หรือกระทัง้
หลังคลอดแลว เชน พิธีตัดสะดือ พิธีฝงรกเด็ก เปนตน นอกจากประเพณีการเกิดแลว ยังมีป ระเพณี การบวช
ประเพณีการแตงงาน ประเพณีปลูกเรือน ประเพณีการตาย ฯลฯ หากแตในบทความนี้ ผูเขียนจะขอหยิบยกเอา
เพียงแคประเพณีการแตงงานของคนไทยมาอธิบายถึงคานิยมที่สะทอนผา นทางภาษา จากการคนควาของตัว
ผูเขียน ไมวาจะเปนการครองเรือน ลักษณะนิสัยของผูคนที่สังคมตองการหลังจากแตงงาน

ประเพณีการแตงงาน
แรกเริ่มเดิมทีมีคําที่ใชเรียกพิธีแตงงานอยูสองคําดวยกัน นั่นคือ วิวาหมงคล และ อาวาหมงคล ซึ่งสองคํา
นี้ เปนคําบาลีสันสกฤต ใชเรียกเมื่อทําพิธีแตงงานแลวเจาสาวไปอยูบานเจาบาววา วิวาหมงคล และเมื่อเจาบาวมา
อยูบานเจาสาววา อาวาหมงคล แตปจจุบันสองคํานี้ไดหายไปและเปลี่ยนมาใช งานมงคลสมรสแทน (เสถียรโกเศศ,
2551) ประเพณีการแตงงานของชาวไทยนั้น ดังที่ไดทราบมีขั้นตอนตางๆมากมาย แตหากเทียบกับในอดีตแลว นั้น
ขั้นตอนมากกวาในปจจุบันโดยสิ้นเชิง การแตงงานตามประเพณีไทยโบราณ ฝายชายจะตองแตงเขา บานฝายหญิง
แตฝายหญิงมักไมมีโอกาสที่จะไดเลือกคูครอง กลับกันเปนฝายชาย หรือไมแลว ผูเปนพอเปนแมจะเลือกหาคูครอง
ใหแกบุตรสาวของตนเอง (ลักขณา, 2556) โดยพิธีแตงงานผูเขียนจะขอสรุปเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนแรก การทาบทาม โดยทางฝายชายจะจัดหาผูใหญที่มีอายุ และนาเชื่อถือหรือเปนที่นับหนาถือตา
แกคนทั้งหลาย ใหไปเปน เฒาแกทาบทาม (เถาแก) ไปเจรจาสูขอฝายหญิง และเมื่อสามารถตกลงกันไดแลวทั้งฝาย
ชายและฝายหญิง ก็จะหาฤกษงานยามดีในการที่เฒาแกของฝายชายนั้นจะนําขันหมากเพื่อไปหมั้นหมายฝายหญิง
ขั้นตอนที่ 2 พิธีหมั้น โดยเฒาแกจะเปนคนนําขันหมากหมั้นเพื่อมาขอหมั้นหมายฝายหญิง ขั้นหมากหมั้น
จะตองใชขันใหญ 2 ใบ ใบหนึ่งใสหมากดิบ 8 ผลกับใบพลู 4 เรียงเพราะสมัยกอน ผูคนชอบกินหมาก การนําหมาก
มาใชในขันหมากหมั้น ก็ถือเปนเครื่องตอนรับ เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ อีกใบบรรจุเงิน ทองหมั้น หรือ
สินสอดของหมั้น แลวแตตกลงกัน โดย สินสอด เปนทรัพยสินที่ฝายชายหมอบใหแกพอแมของฝายหญิง สวน ของ
หมั้น เปนทรัพยสินที่ฝายชายมอบใหฝายหญิงเพื่อถือเปนการจองและเปนหลักประกันที่จะแตงงานกับฝายหญิง
และในสมัยกอนนั้นนิยมใชทองเปนของหมั้น คําวา ของหมั้น จึงเปลี่ยนเปนคําวา ทองหมั้น (ลักขณา, 2556)
ขั้นตอนที่ 3 การปลูกเรือนหอ จะเปนหนาที่ของฝายชายจะตองเตรียมเรือนหอ ใหใกลบริเวณบา นของ
ผายหญิง โดยพระภิกษุสงฆตรวจดวงชะตาและกําหนดฤกษเพื่อความเปนมงคล สวนขนาดเรือนหอแลวแตกําหนด
อาจจะเปนความตองการของฝายหญิง หรือตกลงรวมกันทั้งสองฝาย เหตุที่ตองสรางเรือนหอในพื้นที่ใกลบา นฝา ย
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หญิงก็เพื่อปองกันฝายชายมีหญิงอื่นโดยที่ฝงฝายหญิงนั้นไมรับรู เชนกันพอแมฝายหญิงจะสามารถปองกันบุตรสาว
ของตนจากการขมเหง และยังไดลูกเขยชวยทํางานอีก
ขั้นตอนที่ 4 พิธีแหขันหมากแตง กอนจะถึงฤกษวันแตงหนึ่งวัน เรียกวา วันสุขดิบ บานของฝายหญิงจะมี
การทําบุญเลี้ยงพระ จากนั้น จะสง ของเลื่อน ไปที่บา นฝา ยชาย เพื่อบอกวาการทํา บุญที่บา นฝา ยหญิงนั้นสิ้นสุด
แลว ใหเตรียมขันหมากมาได สวนฝายจะจัดเตรียม ขันหมากเอก เปนขันหมากแตง บรรจุหมากพลู ใบรัก ใบสวาด
ใบเงิน ใบทอง ขาวสาร ตรงกลางวางถุงถั่วทอง ถุงงาเมล็ด ถุงขาวเปลือก และเงินทุน ที่ผูใหญฝายชายมอบแกบาว
สาว เพื่อเปนทุนกอนแรกใชตั้งตัว สว นอีกขันหนึ่งเล็กกวาขันหมากเอกคือ ขันหมากโท ที่จ ะจัดขนมมงคล และ
ผลไม โดยขันหมากโทนี้ เมื่อมอบใหฝายหญิงแลว ฝายหญิงจะเตรียมไวเลี้ยงแขกที่มารวมงานในวันรุงขึ้น และที่จะ
ขาดไมไดคือ การจัด เตียบ เปนสํารับคาวหวานที่ใชเซนไหวผีบานผีเรือน ผีบรรพบุรุษ ฝายหญิงเพื่อขอขมาและขอ
แตงงาน เมื่อจัดเตรียมเสร็จแลว จึงเคลื่อนขันหมากไปที่บานของฝายหญิง
ขั้นตอนที่ 5 พิธีรดน้ํา หรือพิธีซัดน้ํา จะถูกจัดขึ้นในตอนเย็นหลังจากที่พระสวดเสร็จแลว บาวสาวจะถูก
สวม มงคลแฝด กอนจะรดน้ํา คือใชขันตักน้ํามนตแลวรดทั่วตัวบาวสาว จึงนิยมเรีย กกันวา ซัดน้ํา ภายหลังจึงได
เปลี่ยนเปน ตักน้ํามนตมารดที่มือแทน เพราะเห็นวาไมเปนการควรที่พระสงฆจะรดน้ําใหทั่วตัวบาวสาว
ขั้นตอนที่ 6 ตักบาตรรว มขัน จะถูกทํา ในวันรุงขึ้น ถือเปนวันแตงงาน กอนที่จะตักบาตรนั้น จะนิมนต
พระสงฆ ใหบาวสาวไดฟงพระสวดมนตพรอมกัน แลวจึงตักบาตรโดยใชทัพพีเดียวกัน โดยมีความเชื่อวา หากตั ก
บาตรรวมกัน ชาติหนาจะไดเกิดมาเจอกันอีกครั้ง จะไดอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาอีก
ขั้นตอนที่ 7 พิธีสงตัวเจาสาว เมื่อถึง ฤกษเรียงหมอน จะมีคูส ามีภรรยาที่ไดรับ เชิญมาปูที่นอน ไหวพระ
สวดมนตพรอมใหพรแกบาวสาว จากนั้นเมื่อถึงฤกษสงตัว คูสามีภรรยาที่ถูกเชิญมาจะพาเจา บาวเขาหอมอบหอง
ใหเจาสาวไหวขอพรผีบรรพบุรุษ แลวจึงกราบลาบิดามารดาเสร็จแลว จึงถูกนํา ตัว เขา หองหอ บางรายฤกษสงตัว
เจาสาวเปนอีกฤกษ เจาบาวก็ตองนอนเฝาเรือนหอจนกวา พอแมของฝายหญิงจะนําเจาสาวมาสงใหตามฤกษสง ตัว
เปนอันสิ้นสุดพิธีแตงงาน
การแตงงานสมัยปจจุบัน อยางที่ทราบกันแตกตางจากสมัย โบราณโดยสิ้นเชิง ความเชื่อเกา ก็หดหายไป
ตามกาลเวลาที่เปลี่ยน จากเดิมที่ตองใชเวลาถึง 2 วัน รวบรัดตัดตอนเหลือเพียงวันเดียว งานแหขันหมาก งานตัก
บาตร วันสงตัว เจา สาวก็รวมอยูในวันเดีย ว บางขั้น ตอนก็ถูกตัดออก ถือ วา ชว ยประหยัดเวลา คา ใชจาย เชน
เจาบาวไมตองนอนเฝาหออีกตอไป สถานที่แตงงานก็อาจจะไมใชบานเจา สาว อาจเชา หองจัดงานเพื่อไมใหเปน
ภาระของฝายเจาสาว บางรายอาจมิใชการแตงงานแบบไทยเพียงแบบเดียว แตเปนผสมระหวางไทยกับพิธีของชน
ชาติอื่น ผสมคลุกเคลาจนบางทีก็แยกไมออก กลายเปนประเพณีใหมขึ้นมา เชน ตอนเชา อาจจะเปนพิธีของไทยที่
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ตักบาตร เลี้ยงพระ รดน้ํา และตอนบายจึงเปนพิธีของชาวคริสต ที่แตงงานในโบสถ กลา วคํา ปฏิญาณ สวมแหวน
แตงงาน แลว จัดงานเลี้ยงฉลองตอนกลางคืนก็มี แตบางขั้นตอนก็ถูกเพิ่มขึ้นมาตามกาลเวลาเชนกัน เชน ตาม
กฎหมายจะถือวาเปนสามีภรรยาก็ตอเมื่อไดจดทะเบียนสมรสแลว แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะมี ขั้นตอนมากนอย
เทาไร การแตงงานก็คือการที่คนสองคนใชชีวิตอยูรวมกัน อยางสามีภรรยา เปนชวงสําคัญชวงหนึ่งของชีวิต เพราะ
ชายหญิงที่ตางสังคม มาอยูรวมกัน ปรับตัวเขาหากัน เพื่อสรางครอบครัว
ถอยคํา สํานวน
พิธีแตงงานถือเปนพิธีมงคล จึงเห็นไดวา หลายๆองคประกอบของพิธีแตงงานไมวา จะเปน ขนมในพิธี
อาหาร การใชคําเรียกสิ่งตางๆ ก็ลวนแตตองใชเปนคูทั้งสิ้น หรือไมก็ตองคํานึงถึงเสียงที่ใชเรียกวาเปนมงคลตอบาว
สาวหรือไม หากไมแลวก็จะไมใชสิ่งของเหลานั้น เพราะถือวาเปนอัปมงคล
อาหารตองหาม อาหารสวนใหญนั้นตองไมใหมีแกงบอน ตมยํา ตุน ปลารา ปลาเจา สลัด โดยคําเหลา นี้
มักจะมีเสียงคลายกับคําที่มีความหมายไมดี (ลักขณา, 2556)
แกงบอน
เสียงคลาย
ปากบอน
ปลารา
เสียงคลาย
ปากปลารา (คําดาผูหญิงปากไมดี)
ตมยํา
เสียงคลาย
ระยํา
ปลาเจา
เสียงคลาย
จับเจา (เศราสรอย โดดเดี่ยว)
ตุน
เสียงคลาย
ถูกตมตุน
สลัด
เสียงคลาย
สลัดทิ้ง
ผลไมตองหาม เชนเดียวกับอาหาร ที่หามใชในงานมงคลเพราะเสียงของคําไมดี ฟงแลวดูไมเปนมงคล คือ
ละมุด มังคุด สับปะรด ผูเขีย นคาดวาคํา เหลานี้ไมเปนมงคลเพราะมีคําวา “คุด” “สับ ” เปน สวนของคํา และ
ความหมายก็ไมดีนัก จึงไมนิยมนํามาใชในงานแตงงาน
เพราะความถือเสียงของคนโบราณ จึงหามพูดบางคําในพิธีมงคลเชนนี้ เพราะจะทํา ใหผูฟงรูสึกไมดี และ
หลีกเลี่ยงการใชคําเหลานั้น เชน
อยา...
เสียงพองกับ หยา
เลี่ยงไปใช ทําแบบนี้ดีกวา
ตัดเปนชิ้น
เสียงพองกับ ตัดขาด เลี่ยงไปใช ทําเปนชิ้น
ขันหมากเลว เปนอีกคําที่ผูเขียนคนควาแลวพบวา คําวา “เลว” นั้นไมไดมีความหมายในแงลบ ดังเชนใน
ปจจุบัน แตมีความหมายวา ธรรมดาสามัญ (อนุมานราชธน, 2531) แตเพราะความหมายไมดี คําวาขันหมากเลว
จึงถูกเปลี่ยนมาใช ขันหมากโท จนมาถึงปจจุบัน
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ในประเพณีแตงงานเชนนี้ มักจะพบ ถอยคํา สํานวนที่ผูใหญใหพรแกบาวสาว หรือจะเปนสํา นวนที่ใชใน
การอบรมสั่งสอนบาวสาว ทั้งกอนแตงงานและหลังแตงงานอยูมากมาย แตตามที่ผูเขียนไดคนความีดังนี้
เอาเขยมาเลี้ยงพอเฒา ปานไดขา วมาใสเลาใสเยีย
เอาลูกใภมาเลี้ยงปูเลี้ยงยา ปานเอาผีเอาหามาใสเรือนชาน
มีเหยามีเรือน
ใหเย็นเหมือนฝก ใหหนักเหมือนแฟง
ผัวเดียวเมียเดียว
พอแมหาใหกระโตงกระเตง หาเอาเองสบายใจดี
ชายชางเทาหนา หญิงชางเทาหลัง
ดูชางใหดูที่หาง ดูนางใหดูที่แม
ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร

ใหถือไมเทายอดทอง กระบองยอดเพชร
เปนทองแผนเดียวกัน

กินน้ําพริกถวยเดียว
สมกันดั่งกิ่งทองใบหยก

- ผูชายที่แตงงานแลวยายเขาไปอยูบ านของ
ภรรยานั้นดีเหมือนไดขา วซึง่ นับวาเปนสิงดี
- ผูหญิงที่แตงงานแลวยายเขาไปอยูข องสามี
นั้นไมดีเพราะถือวาเอาโรครายเขาบาน
- ผูที่แตงงานแลว ทํามาหากินตามลําพัง
สามีภรรยา
- ผูที่แตงงานแลว ใหมีความหนักแนนและ
ใจเย็นตอกันดั่งฝกแฝง
- คูแตงงานที่ไมมีเมียสอง
- ผูที่บิดามารดาหาใหเปนคูครองนั้น ไม
ชอบ ไมถูกใจ สูหาเองไมได
- ผูชายจะทําหนาที่ดูแลครอบครัว เปนผูนํา
ครอบครัว ผูหญิงเปนผูตาม
- เวลาผูชายเลือกคูครอง ใหดูที่แมของฝาย
หญิง เหมือนตําราดูวัวดูชางที่ดีใหดูที่หาง
- ผูชายไมวาจะไปอยูที่ไหนก็เอาตัวรอดได
เหมือนขาวเปลือกงอกได แตผูหญิงตอง
อาศัยคนอื่น เหมือนขาวสารที่งอกไมได
- คําอวยพรใหบาวสาวรักกันยืดยาว
- การที่สองครอบครัวมีลูกชายและลูกสาวที่
แตงงานกัน ถือวาสองครอบครัวนี้เปน
ครอบครัวเดียวกันแลว
- สามีที่แตงงานแลวอยูแตกับภรรยาของตน
- ชายหญิงที่แตงงานกันนั้นมีความเหมาะสม
ทั้งฐานะ การงาน
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หมายขันหมาก
เมียสองตองหาม
มีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจ

มีลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมือง
อยูกับเหยาเฝากับเรือน
ใหอยูเรือนเหมือนกอนเสา ใหเฝาเรือนเหมือนแมวคราว

ผูชายไปตายกลางดินกินเรือนหนา ผูคาของเกาเฝาเรือนหลัง

กนหมอไมทันดํา
อยานอนซายสตรีจะมีภัย

- ผูหญิงที่ถูกฝายปฏิเสธการแตงงาน ทั้งที่ได
หมั้นหมายกันแลว
- คําสอนที่หามผูชายมีภรรยานอย
- ผูหญิงที่แตงงานแลว จะมีภาระที่ตอง
รับผิดชอบมากขึ้นทั้งดูแลสามี และดูแล
ลูกนอย
- คําอวยพร ใหมีลูกหลานมาชวยดูแลยาม
แก หรือเจ็บไข
- คําสอนใหไมมีบานเล็กบานนอย
- กอนเสาเปนสัญลักษณของความหนักแนน
สวนแมวคราวนั้นเปนสัญลักษณของการ
อยูกับเหยาเฝากับเรือน
- ผูชายสามารถไปประกอบอาชีพทางกสิกรรมได แตผูหญิงไมส ามารถทํางานทาง
กสิกรรมได จะตองอยูเฝาเรือน
- คูสามีภรรยาที่แตงงานกันไมนานก็เลิกรา
- ผูชายควรนอนดานขวา เวลามีเหตุคนราย
จูโจม จะสามารถหยิบจับอะไรไดสะดวก
เพราะธรรมดาจะถนัดมือขวามากกวา

คานิยมที่สะทอนผานภาษา
ภาษาเปนสวนหนึ่งของสังคม ที่มนุษยใชดําเนินชีวิต และสิ่งที่คนในสังคมไทยไดถือปฏิบัติมาเปนเวลานาน
นั้นกลายมาเปน คานิยม ที่คนไทยเชื่อวาเปนสิ่งดี จากการรวบรวมถอยคํา สํา นวน ในประเพณีแตงงาน ขางตน
พบวา ในสมัยโบราณนั้นมีคานิยมที่แตกตางจากปจจุบันโดยสิ้นเชิง อาจเพราะสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป ผูคนไดรับ
ความรูมากขึ้น ทําใหบางสวนในพิธีแตงงานโบราณนั้นหายไป แตถอยคําสํานวนที่เคยใชนั้น กลับไมคอยสูญหายไป
และถอยคํา สํานวนเหลานั้น สามารถบอกคานิยมที่คนโบราณมี ไดแก
1. ใหความสําคัญแกผูชายมากกวาผูหญิง สังเกตไดจากบางสํานวนเชน เอาเขยมาเลี้ยงพอเฒา ปานไดขา ว
มาใสเลาใสเยีย หรือ ชายชางเทาหนา หญิงชางเทาหลัง ทั้งสองสํานวนลวนแตเชิดชูผูชาย อาจเปนเพราะในอดีต
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นั้น รับหนาที่สําคัญดวยมีพละกําลัง ที่เหนือกวาสตรี อยางที่ทราบกัน ผูชายมักจะไดรับโอกาสทางการศึกษา การ
งานอาชีพมากกวาผูหญิง และผูหญิงมักถูกสอนใหทํางานบานงานเรือน และตองคอยใหผูชายปกปอง
2. คูสามีภรรยาหากรักกันยืดยาวเปนเรื่องดี สังเกตไดจากสํา นวน ใหถือไมเทายอดทอง กระบองยอดเพชร
สํานวนนี้เปนคําอวยพร ที่ผูพูดตองการใหคูบาวสาวครองรักกันใหยาวนาน หากอยูกินรวมกันแลวไมนานก็เลิกรา ก็
จะมีสํานวนที่ใชกลาววา กนหมอไมทันดํา เพื่อประชดคูสามีภรรยาที่เลิกราทั้งที่แตงงานกันไมนาน
3. ใหเปนคูครองที่ดี มีหลายสํานวนที่ใชสอนคูบาวสาวในวันแตงงาน ไมวาจะเปนเรื่องความหนักแนน ความ
ใจเย็น ตัวอยางเชน ใหอยูเรือนเหมือนกอนเสา ใหเฝาเรือนเหมือนแมวคราว สอนใหไมควรมีภรรยานอย ดังสํานวน
เมียสองตองหาม
4. ลูกหลานตองดูแลพอแม หรือปูยา ตายาย เรื่องนี้จ ะดูชัดเจนมากในสัง คมไทย คูสีภรรยาที่มีลูกหลาน
มากมาย ก็จะมีคนชวยดูแลยามเจ็บปวยหรือ ยามชรา เชนตัวอยาง มีลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมือง
5. คูสามีภรรยาที่มีความเหมาะสมทางดานฐานะ ตระกูล การงาน หนาตา เปนเรื่องดี ดังสํานวน สมกันดั่งกิ่ง
ทองกับใบหยก หากคูบาวสาวมีความเหมาะสมในเรื่องดังกลาว ก็จะไดรับคําชมตามสํานวนขางตน
6. เมื่อแตงงานแลวความรับผิดชอบก็เยอะมากขึ้น กอนแตงงานนั้น ไมตองมีเรื่องใดใหตองทํามากนัก แต
หลังจากแตงงาน เรื่องสามี เรืองลูกตัว ก็เพิ่มเขามา ไมเพียงแตดูแลบาน ยังตองเอาใจสามี และลูกอีก ดังสํานวน
ที่วา มีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจ
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