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The Four Kinds of Wai 

 
 
Thai transcript: 
 

ผูห้ญิง: การไหวน้ะคะเป็นวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของประเทศไทยคะ่  

การไหวมี้หลายแบบทงัการไหวเ้พ่ือทาํความเคารพและการทกัทายแลว้แตโอกาสและบุคคลนะคะ้ ่  

ชวยอธิบายหนอยไดไ้หมคะวาการไหวมี้ลกัษณะท่ีแตกตางกนอยางไรบา้งคะแตละแบบ่ ่ ่ ่ ั ่ ่   

ผูช้าย: การไหวมี้อยู ่3 แบบดว้ยกนั แบบท่ี 1 คือ การไหวพ้ระสงฆ ์โดยท่ีเราจะตอ้งดูวานิวชีเน่ียจะอยท่ีูหนา้ผากนะครับ่ ่้ ้  

สวนนิวหวัแมมือจะอยตูรงระหวางคิว่ ่ ่ ่้ ้  

ผูห้ญิง: ชวยหนัขา้งให้่ ดูหนอยไดไ้หมคะ่  อ๋อคะ่   

ผูช้าย: สวนการไหวแ้บบท่ี่  2 เป็นการไหวใ้นระดบัไหวพ้อแม่ ่ ไหวค้รูบาอาจารยน์ะครับกคือ็  ระดบันิวชีอยตูรงระหวางคิว้ ้้ ่ ่  

โดยนิวหวัแมมืออยตูรงปลายจมูก้ ่ ่  อยางนีนะครับดา้นขา้ง่ ้  

ผูห้ญิง: คะ่  แลว้น่ีสามารถใชไ้หวผู้สู้งอายดุว้ยใชไหมคะ่   

ผูช้าย: ใช่ครับ 

ผูห้ญิง: คือการไหวแ้บบเดียวกนั 

ผูช้าย: ใช่ 

ผูห้ญิง: แลว้การไหวล้กัษณะสุดทา้ยคือการไหวแ้บบไหนคะ  

ผูช้าย: เป็นการไหวบุ้คคลระดบัเดียวกนั ถือวาเป็นการทกัทายกได้่ ็  โดยท่ี เออ่  นิว้  นิว้ ชีจะอยท่ีูระดบัปลายจมูก้ ่  ลกัษณะน้ี 

ใชใ้นการทกัทายหรือไหวบุ้คคลระดบัเดียวกนั  

ผูห้ญิง: แลว้ถา้เกดมีคนอายนุอ้ยกวาไหวท้กัทายเรามาหรือทาํความเคารพเรามาอยางเงียคะิ ่ ่ ่้  เราจะมีการรับไหวเ้ขายงัไงบา้งคะ  

ผูช้าย: กเป็นการรับไหวแ้บบลกัษณะประนมมือ็   ระดบัน้ี  

ผูห้ญิง: อ๋อคะ่   

ผูช้าย: โดยท่ีนิวชีอยท่ีูปลายคาง้ ้ ่  



ผูช้าย: แบบท่ี 3 จะเป็นการกราบ การกราบมี 2 แบบนะครับ สาํหรับกราบ กราบพระกบกราบบุคคลั  

หรือกราบบุพการีนะครับ การกราบพระนะครับ วธีิการกราบกคือพนมมืออยางนี็ ่ ้ ลกัษณะน้ี เอาแขนแนบลาํตวั แลว้การกราบ 

เอามือลงไปท่ีพืนนะครับแลว้ก้ .็..หนา้ผากจรดพืน้  การกราบพระจะกราบ 3 ครัง้   

ผูห้ญิง: ค่ะ  

ผูช้าย: สวนการกราบบุคคลจะมีความตาง่ ่ เลก็นอ้ยกคือวา็ ่  เวลากราบจะไมแบมือนะครับ่  เป็นการพนมมือกราบลกัษณะน้ี 

ผูห้ญิง: แลว้กราบกครังอะคะี่ ้  ถา้กราบบุคคล 

ผูช้าย: กราบบุคคลกราบครังเดียว้  แลว้กขึนมาเลย็ ้  แลว้กพ็นมมืออยางนี่ ้ น่ีเป็นการกราบบุพการี พอแม่ ่ ครูบาอาจารย ์

เชนเดียวกน่ ั  

 
English translation:  
 
Woman: The Wai is a unique tradition of Thailand. There are different kinds of Wai which varies 
by the purpose and status of the speaker. Sometimes they are used to pay respect to the elderly or 
simply as a form of greeting. Can you please explain more about the differences between the 
different forms of Wai?  
 
Man: There are three forms of Wai. The first one is used to pay respect to the monks. Place your 
index fingers on your forehead and your thumbs your eyebrows.  
 
Woman: Can you show us how it looks on the sides? Oh, yes. 
 
Man: The second one is used to pay respect to parents or teachers. Place your index fingers 
between your eyebrows and your thumbs at the tip of your nose. And it looks like this on the 
side. 
 
Woman: Yes. And you can use this to pay respect to the elderly too, right?  
 
Man: Yes. 
 
Woman: It’s the same form of Wai. 
 
Man: Yes.  
 
Woman: What is the last form of Wai?  
 
Man: It is used with people at the same level. It is also seen as a form of greeting. Place your 
index fingers at the tip of your nose. This is used to greet people at the same level.  
 



Woman: If younger people Wai us or pay respect to us, how do we respond to that?  
 
Man: You can place your hands at this level. 
 
Woman: Oh, yes. 
 
Man: Place your index fingers at the tip of your chin. 
 
Man: The third one is prostration which is divided into two types: prostration to monks and to 
laypeople. The first type, you place your hands together like this, with your arms near the body 
and then bend down and place your forehead and your hands on the ground. Prostration to monks 
is performed three times.  
 
Woman: Yes.  
 
Man: Prostration to laypeople is a little different which is how you don’t need to lay your hands 
out when you touch the ground.  
 
Woman: How many times do we need to perform this prostration?  
 
Man: With laypeople, only once is enough. This is used to pay respect to parents as well as 
teachers. 
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