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บทคัดยอ
ชาวอินเดีย เดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อการแตงงานเพิ่ มมากขึ้นและมีแนวโนวที่จะขยายตัวอยาง
ตอเนื่องตลอดหลายปที่ผานมา กอใหเกิดการสรางรายไดใหกับโรงแรมในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด
เป น อย างมาก ดั งนั้ น โรงแรมจึ งมี ความจํ า เปน อยางยิ่งที่ตองมีความรูความเขาใจเกี่ย วกับ ประเพณี
พิ ธี
กรรมการแตงงานแบบอินเดียอยางเขาใจ รวมถึงขอหามขอจํากัดตามศาสานาฮินดูอยางลึกซึ้ง โดยอยางยิ่งบุคลากร
ในแผนกจัดเลี้ยงของโรงแรมในการนําความรูที่ไดมาประยุกตและปรับปรุงการใหบริการใหสอดคลองตรงตอความ
ตองการ ทั้งในดานการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ดานการตกแตงและการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงดานการ
ให บ ริ การและการจั ด หาสิ่ งอํ า นวยความสะดวกตางๆ ลว นกอ ใหเกิ ดความประทับ ใจและนําไปสูก ารถา ยทอด
ประสบการณไปยังคูแตงงานชาวอินเดียคูอื่นเพื่อเพิ่มการตัดสินใจใชบริการแตงงานกับโรงแรมในประเทศไทยมาก
ขึ้น
คําสําคัญ: การดําเนินการงานจัดเลี้ยง, งานจัดเลี้ยงโรงแรม, ภารตวิวาหะสังสการ

Abstract
Indians have come to Thailand for more marriage and have a trend that has continued to
expand over the years. This generates significant revenue for hotels in Thailand in both Bangkok
and other provinces. Therefore, hotels are desperately needed to understand the traditions of
Indian marriage rituals. Besides, the prohibition of restrictions on Hindu ism is deep, especially in
the catering department to bring in applied knowledge and improve service to meet the needs
of food and beverage preparation. The refurbishment and preparation of the premises, as well as
the services and provision of facilities. All of them create an impression and lead to the transfer
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of the experience to other Indian couples in order to increase their decision to use hotel
wedding services in Thailand.
Keywords: Banqueting Operation, Hotel Banqueting, Indian Wedding Ceremony

บทนํา
สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 7 ของโลก มีพื้นที่ 3,287,590 ตาราง
กิโลเมตร แบงอํานาจการปกครองเปน 29 รัฐ และดินแดนสหภาพ (Union Territories) อีก 7 เขต มีประชากร
ทั้งสิ้น 1,300 ลานคน มากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน (สถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงนิวเดลี, 2563)
มีแนวโนวทางเศรษฐกิจที่ดีจากปริมาณความมั่งคั่งของจํานวนประชากรชั้นกลางที่คาดวาจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นถึง
580 ลานคน คิดเปนรอยละ 41 ของประประชากรทั้งหมดของประเทศภายในป พ.ศ.2568 จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ดีอยางตอเนื่องคาดการณวาภายในป พ.ศ.2573 ประเทศอินเดียจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโต
มากถึง 152 ลานลานบาท (ณัฏฐพิชญ วงษสงา, 2563) สงผลใหกลุมคนชั้นกลางสนใจออกเดินทางทองเที่ยวใน
ตางประเทศมากขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป และยังคาดการณวาในป พ.ศ.2563 จะมีชาวอินเดียเดินออกเดินทาง
ทั่วโลกมากกวา 50 ลานคน มีแนวโนมเติบโตขึ้นเปนตลาดที่มีการใชจายทางการทองเที่ยวสูงสุดเปนอันดับ2 ของโลก
รองจากจีนในป พ.ศ.2573 (ขนิษฐา บินอาลี, 2562)
จากรายงานสถิติของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพบวา นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาประเทศไทยเมื่อสิ้น
ป พ.ศ.2562 ที่ผานมา มีจํานวนทั้งสิ้น 3.93 ลานคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.48 สรางรายได
0.19
ลานลานบาท มียอดนักทองเที่ยวตางชาติสะสมจํานวนทั้งสิ้น 39.79 ลานคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.24 กอใหเกิด
รายไดจากการทองเที่ยว 1.93 ลานลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.05 มียอดชาวอินเดียเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยมากถึง 1,995,516 คน ขยายตัวมากเปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 24.85 (กองเศรษฐกิจการทองเที่ยว
และกีฬา, 2563) กอปรผลสํารวจของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ระหวางป พ.ศ.2557-2561 พบวาคูบาวสาว
ชาวอินเดียเดินทางเขามาประเทศไทยเพื่อการแตงงาน คิดเปนรอยละ 5 มีปริมาณเฉลี่ยกวา 300 คูตอป มี
ผูรวมงานเฉลี่ยมากกวา 200-500 คน ใชงบประมาณในการจัดงานตั้งแต 10-120 ลานบาทตองาน มีคาใชจายเฉลี่ย
ของผูรวมงาน 50,000 บาท ตอคนตอครั้ง มีคาใชจายสูงกวากลุมเดินทางเพื่อการพักผอนทองเที่ยว 1-2 เทา ใช
ระยะเวลาในการจัดงานเฉลี่ย 3-7 วัน สรางมูลคาทางการตลาดใหกับประเทศประมาณ 1,500-3,000 ลานบาท ตอ
ป (นุชนารถ คูประเสริฐ และจินดาภา ชวยพันธุ, 2562) บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารายละเอียดพิธี
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กรรมการแตงงานของชาวอินเดียศาสนาฮินดู สําหรับใชกําหนดแนวทางการดําเนินงานของแผนกจัดเลี้ยงในโรงแรม
ใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการใชบริการของกลุมลูกคาแตงงานชาวอินเดียในอนาคต
วิวาหภารตะ: พิธีกรรมการแตงงานแบบอินเดีย
ชาวอินเดียใหความสําคัญในชีวิต 3 เรื่อง ไดแก การเกิด การแตงงาน และการตาย โดยเฉพาะการแตงงาน
ถือเปนงานที่สําคัญและมีความความหมายสําหรับชาวอินเดีย เพราะถือเปนการรวมกันระหวางสองครอบครัวอีกทั้ง
ยังเปนการเปลี่ยนสถานะกาวสูวัย “คฤหัสถ” ซึ่งเปนชีวิตขั้นที่ 2 ตามความเชื่อทางศาสนฮินดู สงผลใหงานแตงงาน
ของชาวอินเดียมีพิธีกรรมหลายขั้นตอน รวมทั้งรายละเอียดและกิจกรรมรื่นเริงมากมาย ที่จะสานสัมพันธของสอง
ครอบครัวใหรวมเปนหนึ่งเดียว (สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย, 2557) ชาวอินเดียเรียกพิธีแตงงานวา “วิวาหะ สังสการ”
ถือเปนพิ ธีกรรมทางศาสนาฮิน ดู เจาบาวเปรียบดั่ ง “พระวิ ษณุ” สว นเจาสาวเปรีย บเสมือนดั่ง “พระลักษมี”
(พิ ม รภั ส ชิ น บุ ตร, 2545) การแต งงานที่ ถื อวา ประเสริ ฐ ที่ สุ ดคื อการแต ง งานแบบ “พรหม วิ ว าหะ” หมายถึ ง
การที่บิดายกลูกสาวของตนใหแกชายผูมีความประพฤติและการศึกษาทีด่ ี ฝายชายเองก็ยอมรับหญิงเปนภรรยาอยาง
เต็มใจโดยไมเรียกสินสอดใดๆ (วิทยา ศักยาภินันท. 2549) การแตงงานแบบอินเดียประกอบดวยธรรมเนียมปฎิบัติ
(Tradition)

และ พิ ธี การ (Ceremony)

ที่ซับ ซอนหลากหลายขั้น ตอน สามารถแบงเปน ชว งที่สําคัญตาม

การใหบริการในโรงแรมออกไดเปน 3 ชวง ดังตอไปนี้ (Centara Hotels & Resorts, 2563)
1. พิธี กอนวั น แต งงาน (Pre-wedding

Ceremony) คือ พิธีการและธรรมเนีย มปฎิบัติที่เกิด ขึ้น กอน

วันแตงงาน โดยอาจจะมีขั้นตอนและจํานวนวันมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเชื่อตามภูมิลําเนาที่แตกตางกัน รวมถึง
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแตยังคงไวซึ่งการปฎิบัติและพิธีกรรมที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1) พิธีโรกา/ธากา (Roka/Thaka Ceremony) คือ พิธีที่ถือปฎิบัติดั้งเดิมในรัฐปญจาบ (Punjabi)
ทางตอนเหนือของอินเดียภายหลังจากผานพิธีกรรมทางศาสนามาแลวในชวงเชา พิธีดังกลาวคือการแนะนําเจาบาว
ใหทางครอบครัวเจาสาวไดรูจัก โดยสมาชิกของครอบครัวทั้ง 2 ฝายจะเตรียมขนม ผลไมสด/แหง และของรับขวัญ
มามอบใหแกคูบาวสาวและกลาวอวยพรเพื่อความเปนสิริมงคล เปนเสมือนเปนการยอมรับและตกลงยินยอมเห็น
พองตรงกันในเบื้องตนของพอแมบาวสาวที่จะใหทั้งคูแตงงานครองเรือนและใชชีวิตรวมกัน ในชวงเย็นจะมีการเฉลิม
ฉลองรวมกันระหวางสมาชิกของครอบครัวคูบาวสาว มีการกินเลี้ยงเตนรําเพื่อสรางและกระชับความสัมพันธอันดี
ระหวางครอบครัวบาวสาว (Back to Culture, 2020)
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2) พิธีซากัน (Sagan/Shagan Ceremony) คือ พิธีที่ครอบครัวของเจาบาวจัดขึ้นเพื่อเปนการตอนรับ
การมาเยือนของครอบครัวเจาสาว ในอดีตมักจัดขึ้นกอนวันแตงงาน 10 ถึง 12 วัน โดยครอบครัวของเจาสาวจะ
จัดเตรียมสินสอดของหมั้นใหแกเจาบาว ประกอบดวย ถาดผลไมแหง อัลมอนด เมล็ดมะมวงหิมพานต ลูกเกต และ
น้ําตาลกรวด พรอมถาดใสเงินและเครื่องประดับ (Tikka) สําหรับเจาสาว ประกอบดวย กําไลเงิน หวีงาชาง ดาบเลม
เล็ก ดอกทานตะวัน และพระคัมภีร ในชวงเวลาดังกลาวจะมี

การประกอบพิธีกรรม “ฮาวาน” (Havan) บูชา

ไฟศักดิ์สิทธิ์โดยนักบวชหรือพรหมณ หลังจากนั้นญาติของเจาสาวจะรวมอวยพรและมอบของหมั้นใหแกเจาบาว
และจบลงดวยงานเลี้ยงสังสรรคถือเปนการแนะนําญาติของทั้งสองฝายไดรูจักกันและกระชับความสัมพันธกอนเขา
พิธีแตงงานจริง (Back to Culture. 2020)
3) พิธีมังนี่ (Mungni Ceremony) หรือ พิธีหมั้น (Engagement Ceremony) ถือเปนธรรมเนียมปฎิบัติ
ของชาวตะวันตก (Ring Ceremony) แตเปนที่นิยมโดยทั่วไปในอินเดียในปจจุบัน ในอดีตมักจัดขึ้นหลายเดือน
ลวงหนากอนถึงกําหนดวันแตงงาน พีธีจะเริ่มตนขึ้นเมื่อเจาบาวเดินทางมาถึงบานเจาสาวหรือสถานที่ประกอบพิธี
พ อ แม ข องเจ า สาวจะทํ า การต อ นรั บ ด ว ยการมอบของขวั ญ ให แ ก เ จ า บ า ว จากนั้ น เจ า บ า วและเจ า สาวจะทํ า
การแลกเปลี่ยนแหวนที่ทําจากทองคําหรืออัญมณีมีคาซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นผูอาวุโสสูงสุดของทั้ง 2 ครอบครัว
จะทําการปอนขนมมงคลและใหพรแกทั้งคู ในบางพื้นที่ของอินเดียเจาบาวและเจาสาวอาจมีการแลกเปลี่ยนมาลัย
หลังจากการแลกเปลี่ยนแหวนรวมดวยก็ได ภายหลังเสร็จสิ้นจากพิธีดังกลาว ในชวงเย็นพอแมและญาติรวมถึงเพื่อน
ของทั้ง 2 ฝายจะรวมตัวกันเพื่อรวมงานเลี้ยงอาหารเฉลิมฉลองพิธีหมั้นในชวงค่ํา ในปจจุบันมักมีการวาจางวงดนตรี
แสดงสด หรือมีผูอํานวยการเปดเพลง (DJ) เพื่อบรรเลงเพลงใหไดรวมเตนรําและอาจมีการตัดเคกรวมดวยก็ได
(Back to Culture, 2020)
4) พิธีเมเฮนดี (Mehndi Ceremony) คือ การวาดลวดลายบริเวณมือไปจนถึงขอศอกและเทาของ
เจาสาว ดวยผงสมุนไพรผสมน้ํา “เฮนนา” (Henna) สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลแดง ในอดีตนิยมวาดเพียงวงกลมเทานั้น
ในปจจุบันนิยมวาดลวดลายสัตว ใบไม ดอกไม พระอาทิตย ทิวทัศน ตางๆ และพัฒนาเปนลวดลายที่วิจิตรสวยงาม
บางครั้งอาจมีการเขียนชื่อหรือตัวอักษรชื่อยอของเจาบาวซอนไวในลวดลายอันสลับซับซอน ใหเจาบาวไดหาชื่อ
ตนเองใหพบ เพื่อแสดงถึงความพยายามและความอดทนของชีวิตคู อีกทั้งยังแสดงถึงความมั่งคั่งร่ํารวยที่เจาสาวจะ
นํามาสูครอบครัวของเจาบาว และสื่อถึงความงามของเจาสาวและความรักที่ทั้งคูมีใหแกกัน เจาสาวที่ไมไดผานพิธี
ดังกล าวจะถื อว าเปน การแต งงานที่ไม สมบูร ณ ในอดีตพิธีเมเฮนดีนิยมจัดขึ้น 2 ถึง 3 วัน ที่บานเจาสาวกอนพิธี
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แตงงาน โดยสมาชิกในครอบครัวและบรรดาผองเพื่อนของเจาสาวที่มารวมตัวกันในคืนกอนวันแตงงานเรียกวา
“เฮนนา ไนท” (Henna Night) และมักจบดวยการกินเลี้ยงสังสรรคสนุกสนานเตนรํา ปจจุบันนิยมจัดในคืนกอน
การแตงงานที่โรงแรมเพื่อความสะดวกสบาย (แพรว Wedding, 2563)
5) พิธีฮัลดี (Haldi/Maiyan Ceremony) คือ พิธีทาแปงผสมผงขมิ้น บนหนาผาก ใบหนา มือและเทา
ของคูบาวสาวเพื่อความเปนสิริมงคล ในอดีตนิยมจัดขึ้นทั้งที่บานเจาบาวและเจาสาวกอนวันแตงงาน 2 ถึง 3 วัน
ดวยการอาบน้ําที่มีสวนผสมของผงขมิ้น ผงแปง ผงไมจันทน น้ํานม และน้ําดอกกุหลาบเพื่อทําใหผิวดูสวย ถือเปน
การอวยพรใหคูบาวสาวมีความโชคดีและเจริญรุงเรืองในชีวิตคูสมรส ปจจุบันนิยมจัดรวมกันโดยพอแมของทั้งคูตาม
สถานที่กําหนดไวหรือโรงแรมที่จัดงาน โดยจะใหญาติพี่นองและแขกผูรวมงานรวมกันทาแปงขมิ้นดังกลาวใหกับคู
บาวสาว เปนอีกหนึ่งพิธีที่สรางความสนุกสนาน สรางสีสันและเต็มไปดวยความเพลิดเพลิน ในบางพื้นที่ของอินเดีย
อาจมีการเพิ่มผงแปงสาลี (Atta) หรือผงขาวรวมดวยก็ได หลังจากเสร็จพิธีดังกลาว คูบาวสาวจะทําการอาบน้ํา
เปลี่ยนเครื่องแตงตัวเพื่อลงมารวมงานเลี้ยงสังสรรคเฉลิมฉลอง รองเพลงเตนรําพรอมรับประทานอาหารดื่มกิน
รวมกันภายในครอบครัวของทั้งคู (Back to Culture, 2020)
6) พิธีชูรา (Chura/Choora Ceremony) คือ พิธีสวมกําไลมงคลใหเจาสาว โดยพิธีดังกลาวเปนพิธีที่
เกิดขึ้นกอนวันแตงงาน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในครอบครัวของเจาสาวหลังผานพิธีฮัลดี (Haildi Ceremony) แลว
โดยพิธีจะเริ่มจาการนําผาคลุมสีแดง “ชุนนี” (Chunni) ปดหนาเจาสาวไวเพื่อไมใหเจาสาวมองเห็นสิ่งที่อาจจะนํา
โชครายมาให และจะนํากําไลมงคลสีแดงและสีขาวแชลงในอาง “ลาสซี่” (Lassi) หรืออางน้ําใสนมโคลอยกลีบ
กุหลาบ ตามประเพณีซิกขเชื่อวาน้ํานมโคเปนสารบริสุทธิ์การแชกําไลมงคลลงไปถือเปนการชําระลางกําไล และยัง
ชวยใหสวมใสไดงาย ลุงของเจาสาวจะเปนผูทําการสวมใสกําไลที่ขอมือและแขนทั้งสองขางของเจาสาวและมอบ
เครื่องประดับอื่นๆ เปนของขวัญ เปนการแสดงสถานะ “วาที่เจาสาว” ของผูสวมใส จากนั้นแมของเจาสาวจะทํา
การดื่มกินน้ํานมในอางพอเปนพิธีเพื่อแสดงถึงการสิ้นสุดพิธีกรรม โดยปกติเจาสาวจะใสกําไลดังกลาวไวอยางนอยใน
หนึ่งเดือนแรกของการแตงงาน (Gurm Sohal, 2016)
7) พิธีสังคีต (Sangeet Ceremony) คือ งานเลี้ยงรับรองบรรดาญาติมิตรทั้งฝายเจาบาวและเจาสาว
เกิดขึ้นหลังจากผานพิธีเมเฮนดี (Mehndi Ceremony) ตามวัฒนธรรมปญจาบีและอุตตรประเทศทางตอนเหนือของ
อิ น เดี ย นั้ น การจั ดงานรื่ น เริ งมั กดั งกล า วจํ า เปน ตองคํ านึงถึงปจ จัย ที่ ส รางสุขความสนุกสนานแก ผูเขารว มงาน
ประกอบดวย 4 ปจจัยสําคัญไดแก 1) กานา (Gaana) หรือการขับรอง 2) บจานา (Bajaana) หรือการบรรเลงดนตรี
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ประกอบ 3) คานนา (Khanna) หรือการรับประทานอาหาร และ 4) ปนา (Peena) หรือการดื่ม (อภิรัฐ คําวัง,
2554) พิธีสังคีตเปนกิจกรรมที่สนุกสนานมักจัดกอนวันแตงงานเพื่อการกระชับไมตรีจิตระหวางครอบครัวของ
เจาบาวและเจาสาวดวยการรองเพลงเตนรํารวมกันถือปฎิบัติอยางแพรหลายทั่วไปในประเทศอินเดีย นิยมจัดงาน
ในชวงบายที่บานของเจาสาวหรือโรงแรมและอาจถือเปนงานปารตี้สละโสดของเจาสาวในปจจุบัน การแตงกาย
เปนไปตามวัฒนธรรมปญจาบีหรืออินเดียโดยทั่วไป (Back to Culture, 2020)
2. พิธีในวันแตงงาน (Wedding Ceremony) คือ พิธีการและธรรมเนียมปฎิบัติที่เกิดขึ้นในวันแตงงานที่ถูก
กําหนดไวตามฤกษ โดยอาจจะมีขั้นตอนและจํานวนวันมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเชื่อตามภูมิลําเนาที่แตกตางกัน
รวมถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแตยังคงไวซึ่งการปฎิบัติและพิธีกรรมที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1) บารัต (Baraat) คือ การจัดขบวนแหของเจาบาวไปตามทางเพื่อมุงหนาไปยังบานเจาสาวปจจุบันอาจ
เปนสถานที่ที่ถูกกําหนดไวภายในบริเวณโรงแรม เจาบาวจะแตงกายดวยชุดเชอรวานี (Sherwani) โพกหัวดวยผา
ซาฟา (Saafa) ในศาสนาซิกขอาจเพิ่มการสวมมานดอกไม “เสฮรา” (Sehra) พรอมดวยดาบ (Kirpan) นั่งอยูบน
หลังมาขาว (Ghodi) ที่ไดรับการแตงตัวอยางสวยงาม ในปจจุบันนิยมนั่งในรถมาหรือรถยนตเปดประทุนที่ถูกประดับ
ตกแตงดวยดอกไมสดสวยงามทั้งคันบางครั้งอาจมีการประดับดวยหลอดไฟระยาทั่วทั้งตัวรถเพื่อเพิ่มสีสัน หรืออาจ
เลือกขี่ชางแทนก็ไดแลวแตฐานะ บริเวณหัวขบวนแหมีวงมโหรีหรือขบวนกลองสองหนาไมมะมวง (Dhol) บรรเลง
เพลงนําขบวนสรางความครื้นเครงตลอดทางเพื่อใหบรรดาญาติและเพื่อนฝายเจาบาวไดเตนระบํารื่นเริงไปตามทาง
ปจจุบันนิยมวาจางผูอํานวยการเปดเพลง (DJ) พรอมเครื่องเสียงเปดเพลงสมัยนิยมแทนการใชกลองและวงมโหรี
ดังกลาว (Lin & Jirsa, 2020)
2) พิธีมิลนี่ (Milni Ceremony) เปนภาษาฮินดูมีรากศัพทมาจากคําในภาษาสันสกฤตว า “มิลาน”
(Milan) มีความหมายวา “การรวมกัน” พิธีดังกลาวจึงหมายถึงการรวมกันของครอบครัวทั้งสอง นิยมปฎิบัติกันใน
งานแตงของชาวฮินดูและชาวซิกขกอนเริ่มเขาพิธีแตงงาน เกิดขึ้นเมื่อขบวนแหของเจาบาวเดินทางมาถึงสถานที่จัด
งาน บรรดาญาติของเจาสาวจะทําการตอบรับเจาบาวดวยการพรมน้ําลอยกลีบกุหลาบ ปอนขนมหวาน (Shagan)
เพื่อแสดงการตอนรับและสื่อถึงความโชคดี จากนั้นผูชายจากฝงเจาสาวจะทําการตอนรับญาติฝายของเจาบาวดวย
การสวมมาลัยและแลกเปลี่ยนเงินและเสื้อผารับขวัญซึ่งกันและกัน เปนสื่อถึงพันธะที่แนนแฟนของสองครอบครัว
โดยเรี ย งลํ าดั บ จากผู มีอายุสู งสุ ดไปจนถึ งอายุนอยสุด พิธีดังกลาวยังถือเปน แนะนําลําดับ ความสัมพัน ธภ ายใน
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ครอบครัวซึ่งกันและกันอีกดวย และรวมเปนสักขีพยานในการแตงงาน และยอมรับที่จะรวมเปนหนึ่งเดียวกันของทั้ง
สองครอบครัว (Lin & Jirsa, 2020)
3) พิธีวาร มาลา (Var Mala/Jai Mala Ceremony) คือ พิธีกรรมการคลองพวงมาลัยดอกไมสดใหแก
กันและกัน เพื่อแสดงการยอมรับเจาบาวในฐานะของสามีของเจาสาว พิธีดังกลาวจะเริ่มขึ้นหลังจากขบวนแหมาถึง
สถานที่จัดงาน ผานพิธีมิลนีเปนที่เรียบรอยแลว เจาบาวจะเดินทางมาที่ปะรําพิธี (Mandap) พรอมพอแมของ
เจาบาวในขณะที่นั่งรอเจาสาวปรากฎตัวจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยหรือพราหมณหรือนักบวช เมื่อ
ขบวนเกี้ยวหามของเจาสาวที่มีการตกแตงอยางสวยงามมาถึงปะรําพิธี เจาสาวจะขึ้นไปนั่งเคียงขางเจาบาวพรอมกับ
พอแม จากนั้นจึงทําการแลกมาลัยดอกไมสดพวงใหญซึ่งกันและกันเปนสัญญาลักษณของการเริ่มตนชีวิตคู (Lin &
Jirsa, 2020) บางพื้นที่ของประเทศอินเดีย การประกอบพิธีกรรมดังกลาวเต็มไปดวยความสนุกสนานเพราะเจาสาว
จะไดรับการขัดขวางการสวมพวงมาลัยใหเจาบาวจากญาติและเพื่อนของเจาบาว ดวยการอุมยกตัวเจาบาวใหสูงขึ้น
เพื่อใหเจาสาวไมสามารถสวมพวงมาลัยใหได เปนตน (Back to Culture, 2020) ในภาคใตของอินเดียมีการเพิ่มเติม
ใหบาวสาวตองนั่งบนบาของพี่หรือนองชายของแมทั้งสองฝายในตอนที่สวมมาลัยแกกันดวย (อาชวภูริชญ นอมเนียน
, 2561)
4) พิธีสัปตปาธี (Sapthapadhi Ceremony) คือ พิธีที่สําคัญที่สุดของพิธีแตงงาน โดยเจาบาวจะเดินจูง
เจาสาวเดินรอบกองไฟ 7 กาว แทนสัญญาที่เจาบาวมีตอเจาสาว ดังตอไปนี้ กาวที่ 1) จะมีความพยายามในการหา
ทรัพยมาเลี้ยงดูครอบครัว กาวที่ 2) จะมีเสนหาในเจาสาวและไมนอกใจตลอดไป กาวที่ 3) จะยอมรับเจาสาวเปน
ภรรยาคนเดียวตลอดชีวิต กาวที่ 4) จะเผชิญกับอุปสรรคทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตสมรสตลอดชีวิต กาวที่ 5) จะ
ปฎิบัติตอพอแม ญาติพี่นอง และสัตวเลี้ยงของตนเชนเดิม กาวที่ 6) จะรับภาระเลี้ยงดูเจาสาวแทนพอแมของเจาสาว
และกาวที่ 7) จะสืบตอประเพณีทางศาสนาที่บรรพบุรุษของตนเคยยึดถือปฎิบัติกันมา และสอนลูกหลานใหปฎิบัติ
ตามครรลองนั้นดวย เมื่อเจาบาวใหสัญญากับเจาสาวแลว เจาสาวก็จะใหสัญญาตอเจาบาวดวยการไมพูดคุย เที่ยว
เตร หรือรองรําทําเพลงกับชายอื่นไมไปไหนมาไหนคนเดียว จะไมคบคาสมาคมกับคนติดอบายมุข และจะไมกระทํา
ประการใดใหชื่อเสียงของตระกูลทั้งสองฝายใหเกิดความเสียหาย โดยพอแมของบาวสาวจะรวมใหศีลใหพรดวยการ
โปรยกลีบกุหลาบและขาว ในขณะที่พรหมณและนักบวชบริกรรมคาถาตลอดพิธีกรรม (อาชวภูริชญ นอมเนียน,
2561)
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3. พิธีหลังวันแตงงาน (Post-wedding Ceremony) คือ พิธีการและธรรมเนียมปฎิบัติที่เกิดขึ้นหลังผานวัน
แตงงานมาแลว โดยอาจจะมีขั้นตอนและจํานวนวันมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเชื่อตามภูมิลําเนาที่แตกตางกัน
รวมถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแตยังคงไวซึ่งการปฎิบัติและพิธีกรรมที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1) วิชัย/โดลี (Vidaai/Doli) ถือเปนธรรมเนียมปฎิบัติทางตอนเหนือของอินเดียแสดงถึงการสิ้นสุดของพิธี
แตงงาน หมายถึงการสงตัวเจาสาวใหกับเจาบาว โดยเจาสาวจะกลาวคําอําลาพอแมและสมาชิกของครอบครัวเพื่อ
เริ่มตนชีวิตใหมในฐานะภรรยาในครอบครัวของสามี พอของเจาสาวจะทําการสงมือของเจาสาวใหเจาบาวและอวย
พรใหทั้งคูประสบความสําเร็จในชีวิตคู เจาสาวจะหันหลังใหครอบครัวของตนแลวเดินออกมาและขวางขาว 5 กํามือ
ขามศรีษะของตนไปดานหลังเพื่อเปนสัญลักษณและความมั่งคั่งและเจริญรุงเรือง และถือเปนการตอบแทนบุญคุณ
ของพอแมที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูตลอดหลายปที่ผานมาตั้งแตเล็กจนโต จากนั้นเจาบาวจะจูงมือเจาสาวขึ้นรถโดยมี
ญาติของเจาสาวชวยกันดันรถสงเจาสาว สื่อถึงความรักความปรารถนาดีในการสนับสนุนผลักดันใหเจาสาวเริ่มตน
ชีวิตใหมกับสามี (Back to Culture, 2020) ทางตอนใตของอินเดียเรียกธรรมเนียมปฎิบัตินี้วา “กันยาดานัม”
(Kanyadhaanam) “กันยา” หมายถึง “หญิงสาว” สวน “ดานัม” หมายถึง “การมอบ” รวมความหมายถึง การสง
ตัวเจาสาวใหเจาบาว โดยเจาสาวจะนั่งบนตักของพอ เหมือนลูกยังเล็กอยูในสายตาพอแมกอจะสงมอบใหเจาบาวไป
ดูแลตอใบพลูและมะพร าวถูกวางลงบนมือเจ าสาวเปนสัญญาลักษณ ของการมอบเจาสาวใหเจาบาว ตอจากนั้น
พอเจาสาวก็จะจับมือเจาบาววางลงบนมือของเจาสาวเปนอันเสร็จพิธี (พิมรภัส ชินบุตร, 2545)
2) รีเซปชั่น (Reception) คือ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสแบบสากลนิยมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส นิยม
จัดในตอนค่ําคืนหลังเสร็จพิธีทางศาสนา ก็จะเปนชวงของงานเลี้ยงมีการกินเลี้ยง การแสดงแสงสีเสียง สนุกสนาน
อาจเลี้ยงกันคืนเดียวหรือหลายคืนก็ขึ้นอยูกับความพอใจของบาวสาว ทั้งนี้จะไมมีการใหเงินชวยแบบของไทย แตจะ
ใหเปนของขวัญแทน (วณิชยา ศลีบุตร, อัญชนา ลักษณวิรามสิริ, และธนากร ปกษา, 2559) ลักษณะของงาน
คลายคลึงกับงานเลี้ยงสังสรรคโดยทั่วไปไรพิธีการมีแตธรรมเนียมปฎิบัติตามหลักสากล โดยสวนใหญจะเริ่มจากงาน
เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มเรียกน้ํายอย (Cocktail Party) ถายรูปรวมกับบาวสาวชวงกอนการเริ่มงานในชวงหัวค่ํา
จากนั้นจึงเขาสูงานเลี้ยงพรอมรับประทานอาหารมื้อหลัก (Main Dinner) การกลาวคําอวยพรจากญาติ พิธีตัดเคก
แตงงาน ประกอบแสดงจากเพื่อนคูบาวสาวและแขกผูรวมงาน ปดทายงานดวยการเตนรําสนุกสนาน (Lin & Jirsa,
2020)

299

วารสารศิลปศาสตรและอุตสาหกรรมบริการ

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 Vol. 4 No. 2 July - December 2021

การดําเนินการดานอาหารและเครื่องดื่ม
การแตงงานของชาวอินเดียโดยสวนใหญยังคงยึดตามประเพณีดั้งเดิม คือการแตงงานที่ทางครอบครัวเปน
ฝายจัดการให (Arranged Marriage) มีปริมาณมากถึงรอย 80 ของประเทศ ดวยเหตุผลที่วาคูแตงงานที่พอแมเลือก
ใหนั้นมักประสบผลสําเร็จในการครองชีวิตคูมากกวาการเลือกคูกันเอง ในมุมมองของบิดามารดาชาวอินเดียมองวา
การแตงงานไมใชเพียงแคหนุมสาวแตงงานกันแลวจบสิ้นลง แตเปนการแสดงถึงความผูกพันของทั้ง 2 ครอบครัว
เสมื อนครอบครัวก็แตงกันดวย และอีกรอยละ 20 ที่เ หลือคือการแตงงานที่ห นุมสาวเปน ผูจัดการเอง (Love
Marriage) ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากรับอิธิพลมากจากตะวันตกชาวอินเดียจึงถือวาการแตงงานเปนเรื่องใหญและ
ตองพิถีพิถัน และมักจะใชเพื่อการแสดงฐานะและหนาตาทางสังคมของทั้ง 2 ครอบครัว รูปแบบการจัดเลี้ยงจึง
คํ า นึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจํ า นวนแขกและจํ า นวนวั น ในการประกอบพิ ธี ก รรม ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ
งบประมาณที่จัด (วณิชยา ศลีบุตร, อัญชนา ลักษณวิรามสิริ, และธนากร ปกษา, 2559)
การจัดเลี้ยงในงานแตงของอินเดียคือการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใหกับแขกผูมารวมงานครบถวนทุก
มื้อตลอดการจัดงานโดยเจาภาพเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด เชน การใหบริการอาหารเชา (Breakfasts) ในทุก
วันของการจัดงาน การใหบริการอาหารวาง (Snacks) ในชวงสายและบายของทุกวัน การใหบริการอาหารเรียก
น้ํายอย (Appetizers) ในชวงกอนอาหารมื้อหลัก การใหบริการอาหารมื้อหลักในชวงมื้อเที่ยงและมื้อเย็น (Mains)
ของการจัดงาน (iDev Event Company, 2563) สามารถแบงการจัดงานออกไดเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) คอฟฟ
เบรค (Coffee Break) ใหบริการเครื่องดื่มรอนเย็นพรอมอาหารวางคาวหวานระหวางวัน 2) คอกเทล (Cocktail)
ใหบริการอาหารวางคาวหวานรอนเย็นคูกับเครื่องดื่มเย็นและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 3) บัฟเฟต (Buffet)
ใหบริการอาหารคาวหวานมื้อหนักในชวงเที่ยงและชวงเย็นของวันพรอมเครื่องดื่นรอนเย็น และ 4) ดินเนอรนั่งโตะ
(Setting Dinner) ใหบริการอาหารคาวหวานมื้อหนักแบบพิธีการพรอมเครื่องดื่มและผูบริการในงานเฉลิมฉลองการ
แตงงานแบบสากล (Reception) มักจัดรายการอาหารใหเลือกเปนชุด (Set Menu) เพื่อใหงายในการจัดเตรียม
อาหารและผูใหบริการ โดยแบงออกเปน 3 ชุดมาตรฐาน เชน 1) Indian Vegetarian Menu 2) Indian Nonvegetarian Menu และ 3) Indian + Thai Non-vegetarian Menu เปนตน (Holiday Inn Bangkok
Sukhumvit, 2563)
ประชากรของอินเดียกวารอยละ 80 นับถือศาสนาฮินดู ทําใหการบริโภคอาหารกวารอยละ 31 เปนอาหาร
มังสวิรัต (Veg) รับประทานอาหารที่ทําจากพืชผักเปนหลัก ไมรับประทานเนื้อสัตวและไข และกลุมผูนับถือศาสนา
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เชน (Jain) ที่บริโภคอาหารมังสวิรัตอยางเครงครัด (Pure Veg) ที่นอกจากจะไมรับประทานทั้งเนื้อสัตวและไขแลว
ยังไมรับประทานสวนของพืชที่อยูใตดินหรือเครื่องเทศเสริมรอนจําพวกมันฝรั่ง หอม กระเทียม ขา ขิง สวนที่เหลือ
อีกรอยละ 69 เปนกลุมบริโภคเนื้อสัตว (Non-Veg) จําพวก ไก ปลา แกะ และไข เปนหลัก ประกอบผักสด ถั่ว ขาว
แปงแผนที่ทําจากแปงสาลี เชน โรตี จาปาตี และพาราธา รวมถึง ผลิตภัณฑจากนม เชน โยเกิรต เคิรด เนย และเนย
ใส (Ghee) ที่ทําจากนมวัวหรือนมกระบือ คนอินเดียสามารถบริโภคเนื้อหมูไดเพราะไมมีขอหามทางศาสนา มีเพียง
สวนนอยที่ไมบริโภคเพราะมีความเชื่อวาหมูเปนสัตวสกปรก และจะไมบริโภคเนื้อวัวเพราะถือวาเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์
เปนพาหนะของพระอิศวร (ภูผารัก กอนสุวรรณ, 2563)
นอกเหนือจากการบริโภคอาหารประจําชาติเปนหลักแลว คนอินเดียยังนิยมบริโภคอาหารนานาชาติ และ
อาหารผสานวัฒนธรรม (Fusion Food) ที่หลากหลาย ชื่นชอบอาหารที่ออกรสเค็มนํา เผ็ดกลาง และรสเปรี้ยวตาม
การใสรายการอาหารไทยรวมกับรายการอาหารประจําชาติจึงสามารถทําได ดวยรสชาติที่ตรงกับความนิยมของชาว
อินเดียเปนทุนเดิม หากตองมีการประยุกตใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภค เชน การปรับปรุงอาหารประเภท
แกงใหขนขึ้นเพื่อใหสามารถกินกับอาหารจําพวกแปงไดก็จะไดรับการยอมรับมากขึ้น เปนตน (สํานักงานสงเสริม
การคาระหวางประเทศ, 2557) ขอระวังอีกประการหนึ่งคือคนอินเดียไมนิยมบริโภค “กระเพรา” เพราะถือเปนพืช
ศักดิ์สิทธิ์เปนตัวแทนของพระนางตุลสีพระมเหสีของพระวิษณุ จึงนิยมนํามาใชทํายาและเผาบูชามากกวาการนํามา
บริโภค (คมกฤช อุยเต็กเคง, 2559) สวนของหวานนิยมรายการอาหารที่ปรุงประกอบมาจากวัตถุดิบหลักจําพวกขาว
เหนียว และมะพราว รวมถึงผลไมแหงตางๆ
ในสวนของเครื่องดื่มเพื่อการใหบริการนั้นสามารถจัดเตรียมไดตามพฤติกรรมการบริโภคเปนสําคัญ คน
อินเดียนิยมดื่มเครื่องดื่มรอนประเภทชานมใสเครื่องเทศมาซาลา (Masala Tea/Masala Chai) เปนหลัก และ
เปดรับการดื่มกาแฟอยางตะวันตกมากขึ้น ในชวงเชา สาย และบายของวัน นอกจากนี้ยังควรจัดเตรียมเครื่องดื่มเย็น
จํา พวกน้ํ าอั ดลม และน้ํ า ผลไม ทั้งที่เ ปน น้ํา ผลไมส ดและน้ําผลไมผสมเขมขน (สํานั กงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ, 2558) ตามกระแสนิยมที่เพิ่มขึ้น กอปรศาสนาฮินดูไมมีขอหามเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหมือน
ชาวมุสลิมจึงไมมีขอจํากัดทางศาสนา ทําใหคนอินเดียนิยมดื่มเบียรมากเปนอันดับ1 คิดเปนรอยละ 84 รองลงมา
ไดแกเหลาโดยเฉพาะวิสกี้ เปนอันดับ 2 และไวนเปนอันดับ 3 (กรุงเทพธุรกิจ, 2556) ซึ่งนิยมดื่มควรคูกับการบริโภค
อาหาร และในงานเลี้ยงสังสรรค รวมถึงเครื่องดื่มผสม (Mixed Beverage) ตางๆ ไดอีกดวย (สํานักงานสงเสริม
การคาระหวางประเทศ, 2557)

การดําเนินการดานสถานที่และการตกแตง
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ประเทศไทยมีความพรอมทั้งความสะดวกสบายและสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม ทําใหเปนที่นิยมในการ
เดินทางมาจัดงานแตงงานของชาวอินเดีย โดยมีจุดหมายปลายทางใน 2 พื้นที่ ไดแก 1) Beach Destination ไดแก
พัทยา หัวหิน สมุย ภูเก็ต และเขาหลัก และ 2) City Destination ไดแก กรุงเทพ และเชียงใหม (Phuket Index
Team, 2562) โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงแรมในระดับ 5 ดาว ที่มีชื่อเสียง ที่มีความพรอมดานสถานที่ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารที่กวางขวาง เพื่อรองรับพิธีแตงงานของชาวอินเดีย รวมถึงรองรับการใชบริการกลุมเครือญาติของ
เจาบาวและเจาสาวรวมถึงแขกผูรวมงานจํานวนคอนขางสูงมากถึง 300-500 คน และการเฉลิมฉลองที่กินเวลามาก
ถึง 3-4 วัน (Global Linker, 2563) โดยทั่วไปนิยมจัดงานในหองจัดเลี้ยงขนาดใหญ (Grand Ballroom) หรือ
สถานที่กลางแจงที่สวยงาม เชน บริเวณสวน ชายหาดริมทะเล หรือริมสระวายน้ํา ที่สามารถประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่สําคัญอยางการบูชาไฟไดมีความตองการสถานที่ความโออาอลังการขนาดใหญ รองรับเสียงดังที่เกิดจาก
แขกผูมารวมงานจํานวนมากได ชาวอินเดียเปนคนที่รักความสนุกสนาน งานแตงจึงมักเนนความบันเทิง รื่นเริงมีงาน
เลี้ยงตลอดทั้งวันทั้งคืน มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตลอดงาน สถานที่จัดงานจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ใหแขกผูมารวมงานไดรับความรูสึกพิเศษนั้น (วณิชยา ศีลบุตร, อัญชนา ลักษณวิรามสิริ, และธนกร ปกษา, 2559)
ชาวอิ น เดี ย นิ ย มแต งงานใน 2 ช ว งของป ไดแ ก 1)

ชว งเดือ นพฤศจิ กายนถึง เดื อนกุม ภาพัน ธ และ

2) ชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม (สุวิมล แผวัฒนโรจน, 2559) โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันปใหมเปนชวงที่คน
อินเดียนิยมแตงงานมากที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ชวงเวลาดังกลาวตรงกับฤดูหนาวและฤดูรอน ทําใหสามารถจัดงานได
หลากหลายพื้นที่ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเนื่องจากไมอยูในชวงฤดูฝน เนื่องจากงานแตงงานของชาว
อินเดียเนนความบันเทิง รื่นเริง มีงานเลี้ยงตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเปนระยะเวลาหลายวัน ซึ่งกอใหเกิดเสียงดัง
สรางความรําคาญใหแกแขกกลุมอื่นของโรงแรมได ดังนั้นจึงควรจัดการดานสถานที่ใหเหมาะสม เปน 2 แนวทาง
ไดแก 1) เสนอใหจองโรงแรมโดยใชพื้นที่ทั้งหมดของโรงแรมเปนสถานที่จัดงาน โดยไมเปดขายใหกับกลุมลูกคากลุม
อื่น และ 2) จัดการแยกพื้นที่สําหรับการจัดงานและใหบริการโดยเฉพาะซึ่งอาจตองมีการทําความเขาใจกับแขกกลุม
อื่นใหชัดเจน เพราะอาจเกิดปญหาในเรื่องความแตกตางทางวัฒนธรรม เชน พฤติกรรมการใชน้ํามันและเครื่องหอม
ซึ่งอาจสรางกลิ่นไมพึงประสงคกับแขกกลุมอื่น หรือวัฒนธรรการแตงกายลงสระวายน้ําทั้งชุดสาหรี่ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอความรูสึกของแขกผูพักกลุมอื่น เปนตน (วณิชยา ศีลบุตร, อัญชนา ลักษณวิรามสิริ, และธนกร ปกษา,
2559)
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งานวิวาหแบบอินเดียนิยมใชดอกไมสดเปนองคประกอบหลักในการตกแตงสถานที่เพื่อความสวยงามและ
แสดงฐานะของคูบาวสาว อดีตนิยมใชสีเหลืองสมจากดอกดาวเรือง (Marigolds) เปนหลัก ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของ
พระอาทิ ต ย เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ข องความสว า งและพลั ง งานบวก อี ก ทั้ ง ยั ง สื่ อ ถึ ง พระวิ ษ ณุ แ ละเทพธิ ด าลั ก ษมี
ซึ่งเปรียบเสมือนคูรักในอุดมคติตามตํานานเทพเจาฮินดู (Rachel Cho Floral Design, 2562) ปจจุบันนิยมใช
ดอกไมที่มีชื่อ สี และความหมายมงคลหลายชนิดเขามาประกอบการตกแตงสถานที่เพื่อความสวยงามและเปนสิริ
มงคล เชน ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) สัญลักษณของชีวิตที่ยืนยาวและการมองโลกในแงดี ดอกมะลิขาว
(Jasmine) สัญลักษณของความเจริญรุงเรืองและโชคลาภในอนาคต รวมถึงดอกซอนกลิ่น (Tuberoses) สัญญา
ลักษณแหงความสุข ดอกเดลฟเนียม (Delphinium) สีชมพูมวงสลับขาวจากดอกกลวยไม (Orchid) สีชมพูแดงจาก
ดอกกุหลาบ (Rose) สีฟามวงน้ําเงินจากดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ที่สื่อถึงการตอนรับที่เปดกวาง ดอกฟรีเซีย
(Freesia) หลากสีสดใสกลิ่นหอมออนเปนสัญลักษณของความรักความไรเดียงสาและมีความคิด ดอกเยอบีรา เดซี่
(Gerbera Daisy) หมายถึงความไรเดียงสาและความรักที่ภักดี เปนตน (Julie Christensen, 2017) นอกจากความ
สวยงามแลวการตกแตงสถานที่ยังตองคํานึงถึงความเชื่อทางศาสนาประกอบดวย เพื่อเสริมความเปนสิริมงคล เชน
จากการประดับบริเวณประตูทางเขางานดวยตนกลวยเครือใหญมักผูกติดไวกับเสาประตูทั้ง 2 ขางทางเขางานหลัก
เพื่อแสดงถึงการตอนรับแขกรวมงาน อีกทั้งยังสื่อถึงมงคลแหงความอุดมสมบูรณของชีวิตคูสมรสใหมีลูกเต็มบานมี
หลานเต็มเมือง การประดับมาลัยใบมะมวงรอยสลับกับดอกไมสดหลากสีสันไวบริเวณเหนือประตูทางเขางาน เพื่อ
เปนสัญญาลักษณแหงความรุงเรือง สวางไสวของชีวิตคูไมรูโรยรา รวมถึงการวางเรียงกลีบดอกไมสดไวบริเวณพื้น
ทางเขางานแทนการวาดลวดลายมงคลคอลัม (Kolam) หรือ รางโกลี (Rangoli) ที่แสดงถึงการยินดีตอนรับผูมารวม
งานเปนตน (พิมรภัส ชินบุตร, 2545)
แมนดาป (Mandap) คือ ปะรําพิธีที่ใชสําหรับการประกอบพิธีแตงงานที่สําคัญของคูบาวสาวเพื่อใชในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จัดสรางไวในจุดที่เดนที่สุดของงานทั้งงานภายในและภายนอกอาคารประกอบดวยเวที
ยกพื้นสูงพอประมาณประกอบเสาหลัก 4 ตน แทนสัญญาลักษณการขอบคุณพอแมของบาวสาวที่มีบทบาทสําคัญใน
การเลี้ยงดูชี้แนะอบรมดูแลพวกตนจนกระทั่งแตงงาน จึงใหความสําคัญมากและมักไดรับการตกแตงอยางสวยงาม
ดวยดอกไมสดนานาพันธุและผาแพรพรรณหลากสีสันประกอบการใชผาโทนสีรอนฉูดฉาดและสีทองเลื่อมประกาย
มาผูกรัดโยงรอย หรืออาจจะเลือกตกแตงดวยผาและดอกไมสีขาวเพิ่มความสงางามใหสถานที่ (Elegant White)
พรอมเครื่องประดับตกแตงที่สื่อถึงความเปนมงคลตางๆ เชน โคมระยาขนาดใหญติดตั้งไวตรงกลางปะรําพิธีพรอม
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ดอกไมรายรอบ (Chandelier) ใบมะพราวออนสานรูปสัตว (Tender Coconut Leaves) กําไลขอมือ (Bangles)
ที่แขวนประกอบมาลัยใบพลูและมาลัยดอกไมสด (Betel Leaves and Flower Garlands) รวมถึงตะเกียงดินเผา
(Diyas) ที่ใหแสงประกายระยิบระยับ หรือระฆัง (Bells) สีทองเล็กๆ เพิ่มบรรยากาศในงานเปนตน (Tamarind
Weddings, 2017) ภายในปะรําพิธีจัดวางเกาอี้นั่งโซฟา หรือตั่งนั่งสําหรับคูบาวสาว ขนาบขางดวยเกาอี้นั่งของพอ
แมบาวสาวและสักขีพยาน ตรงกลางมีโตะขนาดยอมสําหรับวางสิ่งของประกอบพิธีกรรมประกอบดวยเตาไฟ และ
ถาดใสของมงคลสําคัญ 9 ชนิด ไดแก ขมิ้น ขาว น้ํา น้ํามัน นม แปงโรตี ถั่วเหลือง น้ําตาล และ ซินดูร (Sindoor)
เปนตน (Back to Culture, 2020)

การดําเนินการดานการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการใหบริการมีความเกี่ยวของกับพนักงานฝายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Division)
เปนหลักโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานในแผนกจัดเลี้ยง (Banqueting Staffs) ผูมีหนาที่ในการใหบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และการใหบริการชวยเหลืออํานวยความสะดวก รวมถึงการประสานงานกับเจาภาพ (Host) หรือตัวแทนผู
จัดงาน (Organizer) จําเปนตองมีคุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญพื้นฐานในการเปนผูที่มีจิตบริการ (Service Mind) พรอม
ใหบริการอยางมืออาชีพ (Professional Service) มีความเปนมิตร (Friendly) ไมมีอคติ เขาใจพฤติกรรมเฉพาะบาง
ประการ เชน ไมยืนชิดใกล ควรทิ้งระยะหางประมาณหนึ่งชวงแขน ไมแสดงความสนิทสนมดวยการเรียกชื่อแขก
และการยื่นเงินหรือสิ่งของไมใชมือซาย เปนตนจําเปนตองมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดีและ
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งตองมีความอดทนสูงเนื่องจากชาวอินเดียมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารคอนขางชา
อีกทั้งตองเปนผูมีความยืดหยุนในการทํางานเนื่องจากมีขอจํากัดและพิธีการคอนขางมากหลากหลายขั้นตอนทําให
การจัดงานอาจจะไมเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด รวมถึงการศึกษาขั้นตอนและพิธีกรรมโดยละเอียดจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งสําหรับผูใหบริการ (วณิชยา ศีลบุตร, อัญชนา ลักษณวิรามสิริ, และธนากร ปกษา, 2559)
คนอินเดียมีความละเอียดในทุกเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องอาหารการกิน ชอบอาหารที่มีรสชาติอรอย
และมีใหเลือกที่หลากหลาย ในดานของผูปรุงประกอบอาหารจึงจําเปนตองศึกษาคุณลักษณะของอาหารเฉพาะถิ่นที่
แตกตางตามภูมิภาคของประเทศอินเดีย รวมถึงขอจํากัดทางศาสนาที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารในเบื้องตน โดย
อาจมีการวาจางหัวหนาพอครัวผูเชี่ยวชาญชาวอินเดียเพื่อดูแลรายการอาหาร อํานวยการประกอบอาหาร และจัด
ฝกอบรมบุคลากรผูประกอบอาหาร ใหเปนไปตามขอกําหนดของศาสนาและมาตรฐานอาหารปลอดภัย ISO-22000
อยางเครงครัด (Impact Muang Thong Thani, 2556) ควรแยกครัวอาหารอินเดียออกจากครัวอื่นเพื่อการ
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ประกอบอาหารเปนการเฉพาะ (Bangkok Bank SME, 2562) การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมื้ออาหารจะทําใหทราบ
ถึงระยะเวลาในเตรียมและปรุงประกอบอาหารไดอยางถูกตอง เพราะโดยทั่วไปคนอินเดียจะรับประทานอาหารแต
ละมื้อคอนขางสาย มักเริ่มรับประทานมื้อเที่ยงประมาณ 13.30 น, สวนมื้อเย็นเริ่มโดยประมาณ 20.00 น. (ระหวาง
21.00 น. หรื อ 22.00 น.) เนื่ อ งจากช อ งว า งระหว า งอาหารมื้ อ กลางวั น กั บ มื้ อ ค่ํ า จะห า งกั น มาก จึ ง มั ก นิ ย ม
รับประทานอาหารวางในชวงบายถึงค่ําควบคูไปกับการดื่มชานมสดผสมเครื่องเทศ ยกเวนอินเดียตอนใตที่ผูบริโภค
นิยมดื่มกาแฟ เปนตน (ศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทย-อินเดีย, 2557)
นอกเหนือจากการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงบริการดานสถานที่แลว โรงแรมยังควรทําหนาที่ใน
การจัดเตรียมหรือเปนตัวกลางในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเสริมตางๆ ใหคูบาวสาวเจาของงาน
เพื่อลดภาระในการขนสงและขอจํากัดของการติดตอสื่อสารและคนหาแหลง เพื่อใหการดําเนินงานราบรื่นสมบูรณ
ดังตอไปนี้ จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เชน LCD Projector และจอรับภาพ ระบบแสงสีเสียงที่สมบูรณในชวง
พิธีการตลอดการจัดงาน จัดเตรียมจัดสรางปะรําพิธี (Mandap) เวทีรวมถึงเฟอรนิเจอร อุปกรณ และของประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ประสานงานและจัดหาวงดนตรีหรือผูอํานวยการเปดเพลง (DJ) พรอมแผนพื้นสําหรับการเตนรํา
(Stage Dance Floor) ประสานงานเพื่อการจัดหาจัดเตรียมสิ่งรองขอพิเศษเพิ่มเติม เชน เคกแตงงาน (Wedding
Cake Tiers) น้ําแข็งแกะสลัก (Ice Carving) น้ําพุแชมเปญ (Champagne Fountain) รวมถึงปายถายรูป
(Backdrop) ประสานงานจัดเตรียมจัดหาบริการเสริมพิเศษตามการรองขอ เชน ชางถายภาพและชางบันทึกวีดีทัศน
วงดนตรีพื้นเมือง รวมถึงการจัดหาจางเชา มา ชาง เกี้ยวหาม และรถเปดประทุน เปนตน (Holiday Inn Bangkok
Sukhumvit, 2563)

บทสรุป
ประเพณีการแตงงานแบบอินเดียมีรากฐานมาจากพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูที่ซับซอน โรงแรมที่ตองการกลุม
ลูกคาเพื่อการแตงงานดังกลาว จึงจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
ใหบริการในดานตางๆ ใหถูกตองสอดคลองตามหลักการและขอจํากัดทางศาสนา ทั้งในดานการประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม ดานการจัดเตรียมการและการตกแตงสถานที่ ดานการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการแตงงาน รวมถึง
ดานการใหบริ การของบุคลากรในแผนกจั ดเลี้ยงของโรงแรมที่มีความสําคัญอยางยิ่ ง เนื่องจากมี การปฎิสัมพัน ธ
ใกลชิดกับกลุมลูกคาตั้งแตเริ่มกระบานการใหบริการซึ่งหากโรงแรมสามารถสรางความรูความเขาใจเกี่ยวไรอคติกับ
ขอกําหนดและขอจํากัดในธรรมเนียมปฎิบัติและพิธีการ รวมถึงพฤติกรรมเฉพาะของชาวอินเดียใหกับบุคลากรของ
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ตนไดอยางถองแท จะทําใหคูบาวสาวที่มาใชบริการเกิดความประทับใจพัฒนาไปสูการบอกตอเพื่อใชบริการ สงผลให
เกิดการสรางรายไดแกโรงแรมอยางมหาศาลไดในอีกชองทางหนึ่ง
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