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The Four Kinds of Wai
Thai transcript:

ผูห้ ญิง: การไหว้นะคะเป็ นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยคะ่
่
การไหว้มีหลายแบบทั้ งการไหว้เพื่อทําความเคารพและการทักทายแล้วแตโอกาสและบุ
คคลนะคะ
่ บายหนอยได้
่
่
่ ั ่
่
ชวยอธิ
ไหมคะวาการไหว้
มีลกั ษณะที่แตกตางกนอยางไรบ้
างคะแตละแบบ
่ ้วชี้ เนี่ยจะอยูท่ ี่หน้าผากนะครับ
ผูช้ าย: การไหว้มีอยู่ 3 แบบด้วยกนั แบบที่ 1 คือ การไหว้พระสงฆ์ โดยที่เราจะต้องดูวานิ
่ ้วหัวแมมื่ อจะอยูต่ รงระหวางคิ
่ ้ว
สวนนิ
่
่ นข้างให้ดูหนอยได้
ไหมคะ อ๋ อคะ่
ผูห้ ญิง: ชวยหั
่ ่ ไหว้ครู บาอาจารย์นะครับกคื็ อ ระดับนิ้วชี้ อยูต่ รงระหวางคิ
่ ้ว
่
ผูช้ าย: สวนการไหว้
แบบที่ 2 เป็ นการไหว้ในระดับไหว้พอแม
่ ้ นะครับด้านข้าง
โดยนิ้วหัวแมมื่ ออยูต่ รงปลายจมูก อยางนี
่
ผูห้ ญิง: คะ่ แล้วนี่สามารถใช้ไหว้ผสู้ ูงอายุดว้ ยใชไหมคะ
ผูช้ าย: ใช่ครับ
ผูห้ ญิง: คือการไหว้แบบเดียวกนั
ผูช้ าย: ใช่
ผูห้ ญิง: แล้วการไหว้ลกั ษณะสุ ดท้ายคือการไหว้แบบไหนคะ
่ นการทักทายกได้
็ โดยที่ เออ่ นิ้ว นิ้วชี้ จะอยูท่ ี่ระดับปลายจมูก ลักษณะนี้
ผูช้ าย: เป็ นการไหว้บุคคลระดับเดียวกนั ถือวาเป็
ใช้ในการทักทายหรื อไหว้บุคคลระดับเดียวกนั
ิ คนอายุนอ้ ยกวาไหว้
่ ทกั ทายเรามาหรื อทําความเคารพเรามาอยางเงี
่ ้ ยคะ่ เราจะมีการรับไหว้เขายังไงบ้างคะ
ผูห้ ญิง: แล้วถ้าเกดมี
็ นการรับไหว้แบบลักษณะประนมมือ ระดับนี้
ผูช้ าย: กเป็
ผูห้ ญิง: อ๋ อคะ่
ผูช้ าย: โดยที่นิ้วชี้ อยูท่ ี่ปลายคาง

ั
ผูช้ าย: แบบที่ 3 จะเป็ นการกราบ การกราบมี 2 แบบนะครับ สําหรับกราบ กราบพระกบกราบบุ
คคล
่ ้ ลักษณะนี้ เอาแขนแนบลําตัว แล้วการกราบ
หรื อกราบบุพการี นะครับ การกราบพระนะครับ วิธีการกราบกคื็ อพนมมืออยางนี
เอามือลงไปที่พ้ืนนะครับแล้วก.็ ..หน้าผากจรดพื้น การกราบพระจะกราบ 3 ครั้ ง
ผูห้ ญิง: ค่ะ
่
่ เล็กน้อยกคื็ อวา่ เวลากราบจะไมแบมื
่ อนะครับ เป็ นการพนมมือกราบลักษณะนี้
ผูช้ าย: สวนการกราบบุ
คคลจะมีความตาง
ี่ ้ งอะคะ ถ้ากราบบุคคล
ผูห้ ญิง: แล้วกราบกครั
่ ่ ครู บาอาจารย์
่ ้ นี่เป็ นการกราบบุพการี พอแม
ผูช้ าย: กราบบุคคลกราบครั้ งเดียว แล้วกขึ็ ้ นมาเลย แล้วก็พนมมืออยางนี
่ ยวกนั
เชนเดี
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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