
    

 
 

จัดท ำโดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ 
นำงสำวนิภำภัทร หะยีวำเงำะ  ผูจ้ัดท ำรำยงำน 

นำงสำวพัดชำ วุฒิพันธุ์  บรรณำธกิำร 
29 ธันวำคม 2559 

 เข้ำหน้ำหนำวแล้วก็เป็นช่วงที่คนไทยนิยมจัดงำนแต่งงำนกันมำกที่สุด ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำ             
ในต่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ จึงเห็นว่ำเป็นเวลำเหมำะที่มำเล่ำถึงเรื่องตลำดงำนแต่งในมำเลเซียว่ำ                 
ชำวมำเลเซียเขำจัดงำนกันอย่ำงไร นิยมจัดงำนกันช่วงนี้หรือไม่ ใช้อะไรบ้ำงในพิธีแต่งงำน   สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ ก็เป็น
เรื่องท่ีคนไทยโดยทั่วไปอำจจะไม่คุ้นเคย และน่ำสนใจที่จะมำลองศึกษำกันดู เพรำะเมื่อเรำเข้ำใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชำวมุสลิในมำเลเซียแล้ว เรำก็จะเข้ำใจควำมต้องกำรตลำดไปด้วย    

ศักยภำพตลำด 
  ประชำกรชำวมำเลเซยีมชีว่งอำยุเฉลีย่ต่ ำกวำ่ประเทศไทย โดยมีอำยเุฉลีย่อยูท่ี ่28 ปี 1 (อำยเุฉลีย่
ของประชำกรไทยอยู่ที่ 38 ปี)  และมีประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 15 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 40 
ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีโอกำสจะแต่งงำนและมีครอบครัว  ในแต่ละปีมีคู่แต่งงำนใน
มำเลเซียมำกกว่ำ 200,000 คู่  (จ ำนวนนี้รวมทั้งชำวมำเลเซียเชื้อสำยมำเลย์และเชื้อสำยจีน)  และธุรกิจสินค้ำและ
บริกำรเกี่ยวกับงำนแต่งงำนในมำเลเซียคำดว่ำมีมูลค่ำประมำณ 7,000 ล้ำนริงกิต (หรือประมำณ 60,000 ล้ำนบำท)2 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 ที่มำ : United Nations  
2 ที่มำ : www.digitalnewsasia.com 
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พิธีกำรแต่งงำนตำมแบบชำวมุสลิมในมำเลเซีย 

 กำรหมั้น 
  คู่รักชำวมำเลเซียบำงคู่จะมีพิธีกำรหมั้นก่อนแต่งงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรผูกสัมพันธ์
ระหว่ำงสองครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกระดับหนึ่ง ท ำให้ว่ำที่คู่สมรสมีควำมมั่นใจเพ่ิมข้ึน และยังเพ่ิมควำมสะดวก
ต่อกำรติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงว่ำที่คู่สมรสในกำรเตรียมงำนแต่งงำนหรืองำนพิธีอ่ืนๆ ต่อไป  โดยทั่วไปพิธีหมั้นจะ
จัดขึ้นอย่ำงน้อย 3 เดือนก่อนงำนพิธีทำงศำสนำ 

  กำรจัดงำนหมั้นส่วนมำกจะเป็นไปอย่ำงเรียบง่ำย โดยมีสักขีพยำนคือ ครอบครัวของทั้งสองฝ่ำย
และเพ่ือนสนิทเท่ำนั้น   ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ไม่มีผู้น ำศำสนำเข้ำร่วม ชุดที่ทั้งคู่ใส่อำจะเป็นชุดสวยหรือชุดออก
งำนที่มีไว้ในตู้อยู่แล้ว  ไม่มีกำรตกแต่งสถำนที่มำกนัก แต่บำงคู่ก็มีกำรจัดงำนหมั้นอย่ำงใหญ่โต ซึ่งดูแล้วคล้ำยจะ
เป็นงำนแต่งงำนขนำดย่อมๆ  งำนหนึ่ง โดยมีกำรจัดฉำกดอกไม้และบัลลังค์ ว่ำที่คู่สมรสจะใส่ชุดสวยสไตล์มลำยูที่
สวยเหมือนจะเป็นชุดเจ้ำสำว   มีกำรแต่งหน้ำโดยช่ำงมืออำชีพ  อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำจะเป็นงำนหมั้นเล็กๆ หรืองำน
หมั้นขนำดใหญ่ โดยปกติแล้วจะจัดขึ้นท่ีบ้ำน ซึ่งมักเป็นบ้ำนของฝ่ำยหญิง   

  ขั้นตอนกำรหมั้น แม่ของว่ำที่เจ้ำบ่ำวจะเป็นคนสวมแหวนให้เจ้ำสำวเอง หลังสวมแหวนเสร็จก็ถือ
ว่ำเป็นกำรเสร็จสิ้นขั้นตอน หลังจำกนั้นอำจจะมีกำรเลี้ยงของว่ำง หำกจัดแบบทำงกำรก็จะมีกำรสั่งเหมำอำหำร
จำกทำงร้ำนมำรับรองแขก  หำกจัดแบบง่ำยๆ เจ้ำของบ้ำนก็จะเป็นผู้จัดเตรียมอำหำรเลี้ยงส ำหรับผู้มำร่วมงำนด้วย
ตนเอง   ส ำหรับฝ่ำยชำย โดยส่วนมำกจะไม่มีกำรให้แหวน เพรำะถือว่ำฝ่ำยชำยมำขอหมั้น โดยให้แหวนเพ่ือเป็น
กำรจองตัวผู้หญิงคนนั้น  แตห่ำกมีกำรแลกแหวน แม่ของฝ่ำยชำยจะเป็นผู้สวมแหวนให้กับทั้งสองฝ่ำย 

 
 กำรแต่งงำนตำมหลักศำสนำอิสลำม 

  กำรประกอบพิธีแต่งงำนตำมหลักศำสนำอิสลำม ก็คล้ำยคลึงกับพิธีแต่งงำนของชำวพุทธที่มีทั้งพิธี
ทำงศำสนำและงำนเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  โดยพิธีแต่งงำนของชำวมุสลิมประกอบด้วย 2 งำนหลัก ได้แก่                  
“งำนนิกะห์” ซึ่งเป็นงำนพิธีทำงศำสนำ และงำน “วำลีมะห์” ซึ่งเป็นกำรเลี้ยงฉลองของบ่ำวสำวและแขกที่มำร่วม
แสดงควำมยินดี   

พิธีหมั้นแบบชำวมุสลิมในมำเลเซยี 
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กำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรจัดงำน 

 กำรเตรียมพร้อมส ำหรับงำนแต่งงำน โดยทั่วไปแล้วจะเตรียมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 เดือน               
บำงคู่อำจใช้เวลำเตรียมตัวนำนถึง 5 เดือน ขึ้นอยู่กับขนำดและควำมอลังกำรของงำน สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ แหวน 
สถำนทีจ่ัดงำน ของช ำร่วย ชุดแต่งงำนของบ่ำวสำว กำร์ดเชิญ เป็นต้น   

 ช่วงเวลำจัดงำน  

ชำวมุสลิมไม่ถือเรื่องฤกษ์ยำม  กำรดูดวงหรือฤกษ์ยำมจะผิดหลักควำมเชื่อหรือหลักศรัทธำที่
เรียกว่ำ “อำกีดะห์” กำรแต่งงำนจึงมักยึดตำมฤกษ์สะดวก แต่ชำวมุสลิมส่วนใหญ่ก็จะเลือกจัดงำนในเดือนส ำคัญๆ 
ของศำสนำอิสลำม เช่น “รอบิลอุ้ลอำววัล” คือเดือน 3 ตำมปฏิทินอิสลำม ซึ่งเป็นเดือนเกิดของศำสดำมูฮัมหมัด  
หรือเดือน ชะห์บำน คือเดือน 8 ก่อนเดือนรอมมำดอน เพ่ือที่คู่สมรสจะได้ต้อนรับเดือนรอมมำดอน ซึ่งเดือนอัน
ประเสริฐที่จะมำถึงด้วยกัน  

 แหวน 

  ส ำหรับชำวมุสลิม แหวนคือสิ่งส ำคัญที่ใช้ในกำรเข้ำพิธี เนื่องจำกเป็นกฏข้อบังคับของศำสนำ
อิสลำม ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องมีแหวนแต่งงำน  หำกไม่สำมำรถซื้อแหวนที่มีรำคำแพงได้ ก็สำมำรถซ้ือแหวนอะไรก็ได้ 
รำคำและรูปแบบของแหวนจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง บำงคู่ไปเลือกซื้อด้วยกัน ในขณะที่            
บำงคู่ก็ไม่ได้ไปเลือกซ้ือด้วยกัน แต่แต่ละฝ่ำยจะถำมไซส์แหวนและไปซื้อตำมควำมพอใจหรืองบประมำณท่ีตนมี 

  แหวนที่ใช้ส ำหรับฝ่ำยหญิง และฝ่ำยชำยจะแตกต่ำงกัน เนื่องจำกศำสนำอิสลำมมขีอ้จ ำกดัส ำหรบั
ผู้ชำย คือ ห้ำมสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นทองค ำโดยไม่มีข้อยกเวน้ เพรำะทองค ำเป็นเครื่องประดับส ำหรับผู้หญิง
เท่ำนั้น   เครื่องประดับท่ีสำมำรถส่วมใส่ได้ คือ เครื่องประดับท่ีท ำจำกวัสดุอื่นเช่น เงิน นำก เป็นต้น  

  แหวนที่ใช้ส ำหรับฝ่ำยหญิง ส่วนมำกก็จะขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจ และข้อตกลงระหว่ำงสองฝ่ำย 
ส ำหรับผู้หญิงนั้นสำมำรถสวมใส่เครื่องประดับได้ทุกชนิดโดยไม่มีข้อห้ำม โดยทั่วไปแล้วจะใช้แหวนทองค ำ แต่             
ในปัจจบุนัจะเห็นได้ว่ำ แหวนทองค ำขำวหรือแหวนเงินนั้นได้รับควำมนิยมมำกกว่ำแหวนทองค ำ  เพรำะดูทันสมัย  

  ส ำหรับคนเมืองที่มีก ำลังซื้อสูง โดยทั่วไปจะหำซื้อแหวนจำกห้ำงค้ำเพชรทองชั้นน ำต่ำงๆ ใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ เช่น Poh Kong, Habib เป็นต้น ส ำหรับคนที่อยู่ในเขตนอกเมืองหรือชนบทก็อำจจะหำซื้อจำก
ร้ำนค้ำปลีกเครื่องประดับทั่วไปหรอืสั่งท ำกับบุคคลหรือร้ำนที่รู้จักกัน   

 

 

 

 

 
                

 “ศำสนำอิสลำมห้ำมผู้ชำยสวมใส่
เครื่องประดับที่เป็นทองค ำ” 
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 กำรเพนต์มือ 

 กำรเพนต์มือด้วยเฮนน่ำเป็นประเพณีที่ชำวมลำยูปฏิบัติมำนำน บำงคู่จะเพนต์ทั้งเจ้ำบ่ำวและ
เจ้ำสำว แต่เจ้ำบ่ำวจะเพนต์เฉพำะตัวเล็บ ส่วนเจ้ำสำวเพนต์ลวดลำยทั้งมือ แต่ส่วนมำกจะนิยมเพนต์ให้เจ้ำสำว              
คนเดียว  กำรเพนต์จะเริ่มท ำก่อนคืนพิธินิกะห์หรือพิธีทำงศำสนำ 1 วัน 

 ทั้งนี้  ศำสนำอิสลำมอนุญำตให้ใช้เฮนน่ำเพ่ือควำมสวยงำม โดยสำมำรถใช้ย้อมผมและเพนต์มือ
หรือเล็บได ้ แตไ่ม่อนุญำตให้ใช้น้ ำยำทำเล็บทั่วไป เนื่องจำกมีส่วนผสมบำงอย่ำงที่เคลือบตัวเล็บ  ท ำให้เวลำล้ำงมือ
แล้วน้ ำไม่โดนตัวเล็บ  เนื่องจำกก่อนท ำพิธีละหมำดจะต้องมีกำรช ำระร่ำงกำยบำงส่วน หนึ่งในนั้นคือ “มือ” ดังนั้น       
ในศำสนำอิสลำมถือว่ำ ยำทำเล็บที่เคลือบตัวเล็บไว้ท ำให้น้ ำไม่ใหลผ่ำนจึงยังไม่สะอำดพอ ต่ำงจำกเฮนน่ำที่เป็น
เหมือนสทีีต่ดิอยูบ่นเล็บแต่ไม่ได้เคลือบเล็บไว้  ปัจจุบันจึงมีกำรผลิตน้ ำยำทำเล็บแบบลอกออกได้ หำกจะละหมำด 

  

 กำรด์แตง่งำน 
ในมำเลเซีย กำร์ดแต่งงำนสำมำรถสั่งท ำจำกแหล่งต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวกจำกร้ำนท ำกำร์ด หรือ           

สั่งท ำจำกร้ำนใน Facebook, Instagram เป็นต้น โดยสำมำรถออกแบบกำร์ดเองหรือจะเลือกแบบจำกทำงร้ำน             

กำรเพนต์เฮนน่ำของบ่ำวสำวชำวมุสลมิ 
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ก็ได้  เนื้อหำในกำร์ดเชิญแขกจะมีส่วนแตกต่ำงจำกประเทศไทยคือ หน้ำหลังสุดของตัวกำร์ดมักจะมีแผนที่บอก
สถำนที่จัดงำนอย่ำงชัดเจน หรือบอกพิกัดจำก Google Map กันเลยทีเดียว  รูปแบบบกำร์ดและขนำดจะแตกต่ำง
กันไป โดยเริ่มต้นจำกรำคำที่ถูกที่สุดที่ประมำณ 0.5 เซนต์ (ประมำณ 4-5 บำท) ขึ้นอยู่กับชนิดกระดำษ  กำร
ตกแต่งกำร์ด หำกเป็นงำนทำงกำรที่จัดโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงก็จะสั่งท ำพิเศษเป็นเล่มหนำปกแข็งคล้ำยเมนูอำหำร
ในโรงแรมมีกำรตกแต่งริบบิ้นหรือดิ้นทองซึ่งมีรำคำสูง 

 ของช ำร่วย 
  โดยทั่วไปชำวมุสลิมในมำเลเซียจะให้ของช ำร่วยที่สำมำรถใช้งำนได้จริง เช่น หนังสือสวด                
เล็กๆ ที่มีกำรออกแบบปกลำยดอกไม้สวยงำม (mini pocket book บทสวดดุอำฮ (บทขอพร) หรือบทในค ำภีร์           
อัลกุรอำนหนึ่ง 1 บทที่เลือกมำใส่)  ลูกประค ำหลำกสี  แก้วน้ ำ  แก้วชำ แจกันดอกไม้พลำสติกขนำดเล็ก  เครื่องใช้
เซรำมิกขนำดเล็ก  เชิงเทียนดอกไม้  ลูกกวำดหลำกหลำย เป็นต้น  โดยบรรจุในกล่องหรือถุงอีกที เช่น ถุงผ้ำ            
ถุงกระดำษ กระดำษกล่องสีสรรค์ กล่องเหล็ก เป็นต้น  โดยตัวบรรจุภัณฑ์นั้นจะมีเชือกถือ หรือมีหูหิ้วเพ่ือให้ง่ำยต่อ
กำรแจกและให้แขกน ำกลับบ้ำน   ลำยที่ได้รับควำมนิยมส่วนใหญ่จะเป็นลำยดอกไม้   ของช ำร่วยในมำเลเซียจึง             
ไม่ค่อยนิยมลวดลำยกำร์ตูน   หำกเป็นกำรจัดงำนใหญ่ๆ คู่บ่ำวสำวจะให้ของช ำร่วยมำกกว่ำ 1 อย่ำง คือนอกจำก
ของช ำร่วยตำมที่กล่ำวมำแล้ว  อำจจะมีช๊อกโกแลต หรือคุกกี้บรรจุในกล่องกระดำษขนำดเล็กที่สั่งท ำพิเศษจำก
ร้ำนของช ำร่วย โดยมีสีสรรตำมคอนเซ็ปต์ของงำน   

  “ในศำสนำอิสลำมห้ำมใช้รูปสัตว์ในกำรตกแต่ง”  แต่จะอนุญำตเฉพำะบำง
กรณี เช่น ตุ๊กตำเด็กเล่น หรือสิ่งของบำงอย่ำงที่เด็กใช้ เช่น ขวดนม อำจมีรูปสัตว์กำร์ตูนน่ำรักๆ    ชำวมุสลิมเชื่อ
ว่ำถ้ำมีรูปสัตว์แล้ว มำลำอีกะห์ หรือ angels ซึ่งเป็นบ่ำวของพระเจ้ำ ก็จะไม่สำมำรถลงมำขอพรให้บ่ำวสำวใน          
งำนได ้ หำกไม่มีรูปสัตว์จึงเป็นกำรดีที่สุด   
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 ช่ำงแตง่หน้ำ 

  ช่ำงแต่งหน้ำที่เลือกก็ขึ้นอยู่กับงบประมำณและควำมพอใจของฝ่ำยเจ้ำสำว โดยทั่วไปจะเริ่มจำก
รำคำ 100  ริงกิต ขึ้นไปต่อกำรแต่งหน้ำ 1 ครั้ง บำงรำยจะจ้ำงช่ำงแต่งหน้ำจำกเคำน์เตอร์แบรนด์ชื่อดังจำกห้ำง 
เช่น Mac, Shu Uemura, Bobbi Brown, Nars เป็นต้น บำงรำยก็จ้ำงช่ำงแต่งหน้ำหรือบล็อกเกอร์ชื่อดังจำก 
Instagram หรือ facebook  หรืออำจจ้ำงช่ำงแต่งหน้ำจำกร้ำนที่ตนเช่ำชุดแต่งงำนไว้อยู่แล้ว ส่วนมำกแล้วจะจ้ำง
แยกมำกกว่ำ เพรำะฝีมือจำกช่ำงที่จ้ำงโดยเฉพำะจะสวยกว่ำกำรแต่งหน้ำโดยช่ำงที่เป็นเจ้ำของร้ำนชุดแต่งงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ำงภำพ 

ชำวมลำยูนิยมจ้ำงช่ำงที่เป็นช่ำงคนมลำยู เช่นเดียวกับชำวจีนมำเลย์ก็จะจ้ำงช่ำงที่เป็นชำวจีน
มำเลย์เช่นกัน เนื่องจำกช่ำงที่เป็นคนที่นับถือศำสนำเดียวกันจะสำมำรถเข้ำใจคอนเซ็ปต์ของงำน ท ำให้ถ่ำยภำพ
ออกมำเป็นที่พอใจมำกกว่ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ชำวมลำยูจะเข้ำใจว่ำกำรโพสท่ำจะต้องเป็นไปแบบใด กำรถ่ำยภำพ
ของคู่บ่ำวสำวโดยโพสท่ำแบบกอดจูบนั้นมีขอบเขตอย่ำงไง ที่ส ำคัญคือกำรถ่ำยภำพในระหว่ำงกำรด ำเนินพิธีทำง
ศำสนำจะต้องเน้นตรงไหนและรูปแบบใด  ส่วนอัตรำค่ำจ้ำงถ่ำยภำพพร้อมอัลบั้มรูปอยู่ที่ 1,500 ริงกิตต่อวัน               
เป็นต้นไป 

  สิ่งที่เป็นที่นิยมอีกอย่ำงคือ กำรถ่ำยภำพเคลื่อนไหวบรรยำกำศงำนนิกะห์ หรือวันที่ประกอบพิธี
ทำงศำสนำซึ่งถือเป็นวันส ำคัญที่สุด  และมีกำรสัมภำษณ์พ่อแม่ของบ่ำวสำว เพ่ือนๆ รวมทั้งแขกวีไอพีของงำนด้วย  
อัตรำค่ำจ้ำงจะข้ึนอยู่กับแพคเกจ็และฝีมือของช่ำง โดยเริ่มตั้งแต่ 3,000 ริงกิตเป็นต้นไป 

 ชุดแต่งงำน 
  ชุดแต่งงำนสำมำรถแบ่งเป็นชุดที่ใช้ส ำหรับ 2 งำน คือ ชุดที่ใช้ในงำนนิกะห์ (งำนพิธีทำงศำสนำ) 
และชุดทีใ่ช้ส ำหรับงำนวำลีมะห์ (งำนเลี้ยงฉลองมงคลสมรส)   

 ชุดที่ใส่ในงำนนิกะห์  บ่ำวสำวนิยมใส่ชุดสไตล์มลำยูประยุค  

 - ชุดเจ้ำสำวจะมีกำรประดับประดำอย่ำงสวยงำม แต่ยังคงควำมเรียบง่ำยอยู่ ผ้ำที่ใช้ส่วนใหญ่
จะเป็นผ้ำไหม ผ้ำชีฟอง ผ้ำซำติน  ตกแต่งด้วยลูกปัด ลูกไม้ หรือคริสตัล ฯลฯ  โดยนิยมสั่งตัดหรือไม่ก็ซ้ือชุดส ำเร็จ 
เนื่องจำกรำคำจะถูกกว่ำชุดเช่ำจำกบูติก  

 



ห น้ ำ  | 7 
 

 - ชุดเจ้ำบ่ำว จะเป็นชุดมลำยู มีผ้ำไหม หรือที่เรียกว่ำ “ซองเก็ต” ทับกำงเกงอีกที นิยมสวม
หมวกด ำผ้ำก ำมะหยี่ หรือที่เรียกว่ำ “ซองก๊อก” แล้วติดเข็มกลัดเพชรตกแต่งด้ำนใดด้ำนหนึ่งของหมวก 

 
 ชุดที่ใส่ในงำนวำลีมะห์ ยังคงนิยมชุดสไตล์มลำยูประยุค   

 - ชุดเจ้ำสำว ผ้ำที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้ำไหม ผ้ำชีฟอง ผ้ำซำติน ตกแต่งด้วยลูกปัด ลูกไม้ 
คริสตัล ฯลฯ เช่นกัน แต่จะมีควำมแตกต่ำงตรงที่กำรประดับประดำจะหรูหรำกว่ำชุดที่ใส่ในงำนนิกะห์ เจ้ำสำวบำง
รำยอำจใช้ชุดงำนเลี้ยงโมเดิร์นเหมือนชุดเจ้ำสำวทั่วไป แต่มีกำรคลุมฮิญำบผ้ำลูกไม้ (ผ้ำคลุมผม) และสวมมงกุฏ   

 - ชุดเจ้ำบ่ำว ยังคงนิยมใส่ชุดมลำยูประยุค มีกำรประดับตกแต่งหรูหรำบนตัวชุด ตัวชุดใช้ผ้ำ
ชนิดเดียวกันใส่เป็นชุดคู่กับเจ้ำสำว บำงรำยใส่ชุดสูทด ำ และเลือกสีเนคไทด์ตำมชุดเจ้ำสำว/คอนเซ็ปต์งำนเลี้ยง 
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 - ชุดเจ้ำภำพ  เจ้ำภำพคือ พ่อแม่และครอบครัวของบ่ำว/สำว จะตัดชุดสีเดียวกันทั้ง
ครอบครัว และอำจะตรงกับสีคอนเซ็ปต์ของงำนหรือแล้วแต่กำรตัดสินใจของครอบครัวนั้น รูปแบบชุดยังคงเป็น
แนวมลำยู เน้นสีสรรค์ แต่ไม่เน้นกำรประประดับประดำหรูหรำโดดเด่นเกินคู่บ่ำวสำว 

 

 ขนัหมำก  

  ขันหมำกในภำษำมลำยู เรียกว่ำ Hantaran ในชุดขันหมำกจะมีสินสอดทองหมั้น และอ่ืนๆ เป็น
ของขวัญแลกให้ทั้งสองฝ่ำย แต่ละรัฐในมำเลเซียจะมีมูลค่ำสินสอดไม่เท่ำกันเซ็ตไว้เป็นบรรทัดฐำน แต่หำกจะมำก
หรือน้อยกว่ำนั้นก็ไม่เป็นควำมผิดใดๆ  

  ในส่วนของของขวัญ จะจัดไว้บนพำนตกแต่งด้วยดอกไม้ ปัจจุบันมีกำรปรับแต่งให้มีควำมทันสมัย
มำกขึ้นโดยจัดของขวัญในกล่องไม้ กล่องแก้ว กระเช้ำดอกไม้ ฯลฯ  โดยทั่วไปจะให้จ ำนวนเลขคี่ เช่น 5 พำน 7 
พำน 9 พำน เป็นต้น ในพำนบรรจุของขวัญโดยสำมำรถเลือกแล้วแต่ควำมสมัครใจ บำงครั้งฝ่ำยหญิง/ชำยจะ
ก ำหนดว่ำอยำกได้อะไร ทั้งสองฝ่ำยก็จะจัดเตรียมให้ตำมนั้น  

  โดยทั่วไป ชำวมลำยูจะนิยมให้ของใช้ที่ดูสวยงำมและค่อนข้ำงมีมูลค่ำ เช่น ฝ่ำยชำยจะนิยมให้ 
น้ ำหอม รองเท้ำ เครื่องส ำอำงค์ ฯลฯ แก่ฝ่ำยหญิง  ส่วนฝ่ำยหญิงจะให้รองเท้ำหนัง กระเป๋ำสตำงค์ เข็มขัด            
พรมละหมำด หมวกละหมำด เป็นต้น หรืออำจปะปนกับอำหำรบำงชนิดได้ เช่น ช็อกโกแลต คุ้กกี ้ 
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  ในแถบชนบน ของขวัญบนพำนจะค่อนข้ำงเรียบง่ำย บำงคู่จัดวำงผลไม้ หรือจ้ำงคนมีผีมือพับผ้ำ
บำติก ผ้ำถุงเป็นรูปทรงต่ำงๆ มำวำงบนพำนได้   

 กำรตกแตง่สถำนที ่

กำรตกแต่งสถำนที่ขึ้นอยู่กับงบประมำนท่ีเตรียม จ ำนวนแขกที่จะเชิญเข้ำมำร่วมงำน และควำม
สวยงำมอลังกำรของงำน สถำนที่ที่ใช้จัดงำนสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 งำน ได้แก่ งำนนิกะห์ (งำนพิธีทำงศำสนำ) และ
งำนวำลีมะห์ (งำนเลี้ยงฉลอง)  แต่ส ำหรับบำงคูก่็จัดงำนนิกะห์อย่ำงเดียวโดยควบคู่กับกำรเลี้ยงฉลองแขกภำยใน

 “ชำวมลำยูนิยมให้ของใช้ที่ 
สวยงำมและมีรำคำสูง” 
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งำนเดียว ซึ่งเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยไปในตัว แตไ่ม่ว่ำจะจัดแยกหรือจัดรวมรวดเดียว สถำนที่ที่จัดงำนต้อง
สำมำรถรองรับแขกท่ีมำร่วมงำนได้เพียงพอ 

 งำนนิกะห์ 

 สถำนที่ที่จัดงำนมักจะเป็นที่บ้ำน โดยสำมำรถจัดได้ที่บ้ำนเจ้ำสำวหรือเจ้ำบ่ำว  สถำนที่ที่ใช้
ประกอบพิธีทำงศำสนำ หรือ “กำรอำกัตนิกะห์” คือภำยในตัวบ้ำนจะมีกำรตกแต่งบริเวณสถำนที่สวยงำม              
มีพุ่มดอกไม้ บังลังค์ ผ้ำตกแต่ง แสงไฟ ไมค์โครโฟนและล ำโพงเล็ก 1 ชุด ส ำหรับกำรกล่ำวอำกัตนิกะห์ ซุ้มดอกไม้
ทำงเข้ำงำน ฯลฯ  รูปแบบกำรตกแต่งจะมีสีสรรตำมควำมพึงพอใจ ทั้งหมดนี้อำจจะจ้ำงเช่ำทำงร้ำนเช่ำชุดวิวำห์
หรือ Wedding Planner มำเพ่ือตกแต่งและจัดสถำนที่ให้ก่อนวันงำน 1 วัน  รำคำจะขึ้นอยู่กับควำมเรียบง่ำยและ
ควำมอลังกำรของกำรตกแต่ง โดยทั่วไปรำคำจะเริ่มต้นที่ 2,000 ริงกิต เป็นต้นไป  และเนื่องจำกงำนนิกะห์เป็นงำน
พิธีทำงศำสนำ จึงจะไม่ค่อยนิยมกำรจัดชุดอำหำรใหญ่ส ำหรับเลี้ยงแขก   

 ตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำ บำงคู่เลือกที่จะจัดงำนเลี้ยงแขกพร้อมกันในวันนิกะห์ โดยไม่มีกำร
จัดงำนเลี้ยงวำลีมะห์ จึงจ ำเป็นต้องมีสถำนที่ที่สำมำรถรองรับจ ำนวนแขกได้ สถำนที่ที่ใช้จัดโต๊ะอำหำรจะเป็น
ภำยในบริเวณบ้ำน  ส ำหรับบ้ำนที่มีพ้ืนที่จ ำกัดและไม่มีรถพลุกพล่ำนมำกก็จะปิดถนนหน้ำบ้ำนเพ่ือจัดโต๊ะเลี้ยงแขก 

 กำรจัดโต๊ะจะมีโต๊ะยำวส ำหรับคู่บ่ำวสำวและพ่อแม่นั่ง  ส่วนโต๊ะที่ใช้จัดเลี้ยงแขกนิยมจัดเป็น
โต๊ะจีนนั่งได้ประมำณ 8 - 10 คน  ประมำณ 20 – 40 โต๊ะ โดยสำมำรถเลี้ยงแขกได้ทั้งวัน (แขกที่มำงำนตำม
ประเพณีชำวมุสลิมโดยเฉพำะในแถบชนบทจะมำงำนตำมเวลำที่สะดวก เมื่อแสดงควำมยินดีกับบ่ำวสำวและ
รับประทำนอำหำรเสร็จก็จะเดินทำงกลับ แขกจะหมุนเวียนกันมำเรื่อยๆ  เจ้ำภำพจึงต้องจัดอำหำรไว้รับรองส ำหรับ           
ทั้งวัน)  กำรตกแต่งสถำนที่รวมไปถึงกำรจัดแต่งโต๊ะอำหำร และทำงเข้ำ พร้อมเต้น  โดยทั่วไปแล้วจะมีรำคำ
ประมำณ 10,000 ริงกิต ขึ้นไป  

 อำหำรที่ใช้จัดเลี้ยงสำมำรถจ้ำงเหมำจำกร้ำนอำหำร หรือร้ำนที่รับท ำอำหำรส ำหรับงำน          
อีเว้นท์โดยเฉพำะ  อำหำรที่จัดเลี้ยงจะเป็นอำหำรสไตล์มลำยู เช่น ข้ำวมันเนื้อ ข้ำวมันไก่ ไก่ทอด แกงกะทิ                
ขนมหวำนสไตล์มลำยู “Kuih” หรือเค้กต่ำงๆ  เมนูที่นิยมใช้ในกำรจัดเลี้ยง ได้แก่  ข้ำวมันอำหรับ และสลัดผัก  
ส ำหรับเครื่องดื่มมักจะมี 3 รำยกำร เช่น น้ ำหวำน น้ ำส้ม และกำแฟ  โดยรำคำเฉลี่ยต่ ำสุดจะอยู่ที่ประมำณ 9 ริงกิต 
ต่อหัว ขึ้นอยู่กับควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำร  
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 บำงคู่ที่มีงบประมำณสูงแต่ต้องกำรจัดงำนรวมภำยในวันเดียวกันก็จะเช่ำสถำนที่ต่ำงๆ เช่น 
กอล์ฟคลับ  หอประชุม  และสมำคมต่ำงๆ ซึ่งมีพ้ืนที่จัดไว้ส ำหรับพิธีอำกัตนิกะห์  แต่รูปแบบนี้ยังถือว่ำได้รับควำม
นิยมน้อย เพรำะส่วนมำกคู่บ่ำวสำวที่เตรียมงบประมำณสูงส ำหรับจัดงำนก็จะนิยมจัดงำนเลี้ยงใหญ่แยกกับ                   
วันนิกะห์  กำรจัดนิกะห์ที่บ้ำนจึงได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ  ไม่ว่ำจะเป็นคู่ที่มีฐำนะระดับล่ำงไปจนถึงระดับสูง 

 งำนวำลีมะห์ 

 งำนวำลีมะห์เป็นกำรเลี้ยงฉลองของบ่ำวสำวและแขก รูปแบบกำรจัดงำนจึงค่อนข้ำงใหญ่และ
อลังกำรกว่ำงำนนิกะห์ งำนวำลีมะห์ไม่มีพิธีกำรทำงศำนำที่เป็นข้อบังคับ แต่มีธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยมที่
ชำวมลำยูปฏิบัติมำนำน เช่น กำรรดน้ ำบนมือคู่บ่ำวสำวพร้อมอวยพร 

 สถำนที่ที่จัดงำนจะเป็นสถำนที่ที่สำมำรถรอบรับแขกได้มำกพอสมควร นิยมเช่ำสถำนที่ เช่น 
โรงแรม หอประชุม โรงเรียน กอล์ฟคลับ สมำคมต่ำงๆ หรือบ้ำนที่มีเนื้อที่กว้ำงพอก็สำมำรถจัดเลี้ยงที่บริเวณบ้ำนได้  
กำรตกแต่งยังเน้นควำมหรูหรำ อลังกำร  ส ำหรับกำรจัดงำนในโรงแรม ก็จะเช่ำวงดนตรีบรรเลงพ้ืนเมืองหรือ             
เพลงสำกล  มีพิธีกร และคณะแสดงกำรเต้นร ำพื้นเมือง เป็นต้น  

 ช่วงเวลำจัดงำนนิยมจัดในเวลำกลำงคืน เริ่มรับแขกตั้งแต่ 19.00 น. จนถึง 22.00 น.            
เมื่อแขกทยอยเข้ำงำนเกือบเต็มแล้วนั้น ประตูและไฟห้องจัดเลี้ยงจะปิด เสียงบรรเลงพ้ืนเมืองเริ่มดังขึ้นพร้อมคู่บ่ำว
สำวเดินน ำ มีเพ่ือนเจ้ำสำวเดินตำม ต่อท้ำยด้วยพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ำย  เดินตำมบนพรมแดงที่ทอดไปถึงบนเวที
เพ่ือให้คูบ่่ำวสำวเดินขึ้นไปนั่งบนบัลลังค์บนเวทีซ่ึงมีกำรประดับประดำสวยงำมด้วยดอกไม้ ผ้ำ พรม แสงไฟ ฯลฯ 
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กำรตกแต่งเวทสี ำหรับให้บำ่วสำวมุสลมินั่งในงำนเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 

  ส ำหรับงำนเล็ก จนถึงกลำงๆ ส่วนมำกจะนิยมจัดในช่วงกลำงวัน เพรำะจัดเลี้ยงทั้งวัน และจ ำนวน
แขกก็ไม่ได้จ ำกัดมำก แขกจึงสำมำรถทยอยมำงำนได้ทั้งวัน 

  อำหำรที่ใช้จัดเลี้ยงยังคงเป็นอำหำรมำเลย์ ข้ำวมันอำหรับ และอำจจะมีขนมหวำนสไตล์ตะวันตก 
เช่น ไอสครีม เค้ก เสิร์ฟเป็นถำดหลุมขนำดใหญ่ตั้งกลำงโต๊ะ โต๊ะที่ใช้จัดงำนยังคงเป็นโต๊ะจีน นั่งได้ประมำณ               
10 คน รำคำเริ่มต้นอยู่ที่ 500  – 1,000 ริงกิต/โต๊ะ แล้วแต่สถำนที่และรำยกำรอำหำรที่เลือก  
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  ของช ำร่วยที่แจก  หำกเป็นงำนใหญ่ก็อำจจะมีของช ำร่วยมำกกว่ำ 2 – 3 อย่ำง เช่น สมุดสวด 
คุก๊ก้ี  ชอ็กโกแลต  ถ้วยแก้ว/เซรำมิก ฯลฯ บรรจุในกล่องไว้  ทั้งนี้ ขำวมำเลเซียไม่มีกำรจัดโต๊ะเพ่ือแจกของช ำร่วย
ตรงทำงเข้ำงำนเหมือนงำนฉลองแต่งงำนแบบในประเทศไทย  แต่จะตั้งของช ำร่วยไว้บนโต๊ะจัดเลี้ยงฝั่งซ้ำยมือของ
แขกทุกที่นั่ง  

 

ช่องทำงกำรเจำะตลำด 

 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับงานแต่งงาน 

ในมาเลเซียมีงานแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับงานแต่งงาน ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้บริโภค (consumer) เป็นหลัก แต่ก็มีโอกาสที่จะพบคู่ค้าหรือเจรจาธุรกิจด้วย เพราะจะ
เป็นเวทีที่รวบรวมเอาธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น wedding planner หรือโรงแรมท่ีมีบริการที่มาจัดงานแต่งงาน 
รวมทั้งผู้ที่มาจัดแสดงสินค้าในงานด้วยกัน (exhibitors)  ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญคือสินค้าหรือบริการ
ของผู้ประกอบการไทยจะต้องมีความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในมาเลเซีย  

งานแสดงสินค้าแต่ละงานจะมีกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่แตกต่างกันด้านเชื้อชาติ เนื่องจาก
ประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท าให้รสนิยมความต้องการสินค้าและบริการมีความแตกต่างกันไปด้วย                
ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาข้อมูลงาน และสถานที่จัดงานก่อนตัดสินใจเข้าร่วม เพ่ือจะได้เตรียมสินค้าและ
บริการที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย    

งานแสดงสินค้าที่ส าคัญ อาท ิ

- TCE Wedding Expo หรื อ  The Wedding & 
Banquet Expo ในปี 2560 จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21  ระหว่างวันที่ 
24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าและศูนย์จัดแสดงสินค้า 
Mid Valley Exhibition Centre  พ้ืนที่จัดแสดงสินค้ารวม 22,000 
ตารางฟุต  ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบูติกเจ้าสาวของมาเลเซีย               
ผู้ให้บริการสถานที่จัดงานแต่งงาน/จัดเลี้ยง และบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก 
รวมประมาณ 140 บริษัท   
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- Malaysia Wedding Festival (MEFA) จั ด ขึ้ น
ในช่วงเดือนธันวาคม ณ ศูนย์การประชุม Shah Alam Convention 
Centre (SACC) สินค้าและบริการที่จัดแสดงในงาน ได้แก่ บริการ            
จัดเลี้ยง ชุดเจ้าสาว บริการพิมพ์การ์ดแต่งงาน บริการช่างกล้อง 
บริการถ่ายวิดีโอ ของช าร่วม แพ็คเกจฮันนีมูน และรวมมากกว่า               
60 บริษัท 100 คูหา  

- KL-PJ Wedding Fair ในปี 2560 จะจัดขึ้นเป็น
ครัง้ที่ 15  ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าและ
ศูนย์จัดแสดงสินค้า Mid Valley Exhibition Centre  มีผู้เข้าร่วมจัด
แสดงสินค้ารวม 250 บริษัท 300 คูหา  ประกอบด้วยสินค้าและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าทั้งหมด อาทิ Bridal Houses & 
Bridal Studios, บริการถ่ายภาพ Pre-Wedding/Actual Day, Digital 
Photography, Videography,  สถานที่จัดงานแต่งงาน , โรงแรม, 
บริการจัดเลี้ยง, ร้านอาหาร, ชุดแต่งงาน, ชุดเพ่ือนเจ้าสาว, วงดนตรี, 
ของช าร่วย, เค้กแต่งงาน, บริการตกแต่งสถานที่/จัดดอกไม้, บริการ
ว า งแผนจั ด ง าน  (Wedding Planner) ,  ช่ า งท า ผม /แต่ งหน้ า , 
เครื่องประดับ, รองเท้า, ธุรกิจเสริมความงาม/บ ารุงผิว/ลดความอ้วน
ส าหรับเจ้าสาว,  สถานที่ฮันนีมูน, บริการตัดสูท/ทักซิโด้   

 
 การเจาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานโดยตรง  
ผู้ประกอบการไทยสามารถติดต่อโดยตรงเพ่ือน าเสนอสินค้าไปยังกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน

แต่งงาน ซึ่งรายชื่อธุรกิจและผู้ให้บริการในมาเลเซียส่วนใหญ่สามารถหาได้จากเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ของ blogger ต่างๆ  อาทิ 

- WedResearch.net  
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- TheWeddingNotebook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PlanYourWedding.my  

 
 
 
 
 
 
 
 

- iKahwin.my 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นอกจำกนี้ ยังมีเว็บไซต์ที่ขำยสินค้ำและธุรกิจบริกำรที่เก่ียวข้องกับงำนแต่งงำนในช่องทำง
ออนไลน์อีกด้วย อำทิ www.wedding.com.my   

............................................................................. 

 

 

 


