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Engagement Ceremony
Thai transcript:

่
่ าดับขั้ นตอนให้ฟังหนอยคะ
่ ่
ผูส้ ัมภาษณ์ : พิธีตอนเช้าเป็ นอยางไรบ้
างคะ ชวยลํ
่ นการหมั้ นเลยนะครับ หมั้ นกคื็ อต้องมีการจัดเตรี ยมขันหมาก
ผูช้ าย : พิธีตอนเช้ากคื็ อสมมติวาเป็
่
พูดถึงขันหมากคือมีท้ งั ขันแล้วกต้็ องมีหมากพลูอยูใ่ นขันนั้ น ซึ่ งการจัดเตรี ยมนั้ น ฝ่ ายเจ้าบาวจะต้
องผูจ้ ดั เตรี ยมมา
่
แตที่ น้ ีกต้็ องดูวาฤกษ์
งามยามดีของการหมั้ น การแหขั่ นหมาก เค้าเรี ยกวา่ แหขั่ นหมากมา
จริ งๆโดยทัว่ ไปจะเป็ นเวลาเช้าตรู่ มาก จะเป็ น 6 โมง หรื อ 6 โมงครึ่ งประมาณนั้ น
็ นตามฤกษ์
ผูส้ ัมภาษณ์ : แตอั่ นนี้ กเป็
่ บ กคื็ อจะมีการจัดขบวน เค้าเรี ยกขบวนขันหมากนะครับ
ผูช้ าย : ตามฤกษ์ ใชครั
็ ฝ่ายชายกจะ
็ เตรี ยมทั้ งขันหมากแล้วกเงิ็ นทองนะครับ ขันหมาก แล้วกมี็ เงินสิ นสอดทองหมั้ นอยูอ่ ีกขันหนึ่ง
กจะมี
อยูใ่ นขบวนด้วยกนั โดยที่มี
่ ดเตรี ยมไว้เพื่อจะเป็ นผูท้ ี่ถือขันหมากอันนั้ น
อาจจะมีหญิงซึ่ งเป็ นเด็กนะครับของฝ่ ายเจ้าบาวจั
่ กเนี่ยเป็ นผูห้ ญิงที่บริ สุทธิ์ อะไรประมาณนั้ น
ถือวาเด็
่ วในขบวนขันหมากเนี่ยนะคะ นอกจากขันหมากและเงินสิ นสอดทองหมั้ นแล้วเนี่ย
ผูส้ ัมภาษณ์ : คะ่ คะแล้
่
่
ไมทราบวาคนที
่อยูใ่ นขบวนเนี่ยเป็ นใครบ้างคะ
็ งๆแล้ว กจะคั
็ ดเลือกเป็ นผูท้ ี่รู้จกั กบเจ้
ั าบาวนะครั
่
่
่
ผูช้ าย : คนที่อยูใ่ นขบวนกจริ
บ อาจจะเป็ นเพื่อนรวมงานอะไรตางๆ
่ มีการแหนะครั
่
่ จะมาอยูน่ าํ ขบวนสร้างความครื้ นเครงตางๆ
บ
หรื อญาติสนิทมิตรสหายของเจ้าบาว
จะมีการโหฮิ่้วนะครับสร้างความรื่ นเริ ง
่ ายเจ้าบาวเนี
่ ่ยได้มีการยกขันหมากมาเพื่อที่จะไปสู่ ขอเจ้าสาวที่บา้ นนี้ แล้
เป็ นการประกาศให้ทวั่ ทั้ งซอยหรื อทั้ งถนนวาฝ่
็ ญาติ แล้วกมี็ เพื่อนตางๆอยู
่
ส่ ่ วนหน้า มีการถือขันเงิน ขันทอง ขันหมากนะครับ
ว โดยที่ลาํ ดับกจะมี
็ ในสวนของผู
่
็ ถ่ ดั ๆมา โดยที่เจ้าบาวกจะอยู
่ ็ ก่ ลางๆนะครับ นัน่ เอง
แล้วกจะมี
ใหญของฝ่
้ ่
ายชายกจะอยู
จนเดินไปยังบ้านเจ้าสาวครับ

่ วพอไปถึงที่บา้ นของเจ้าสาวนี่ทางฝั่งเจ้าสาวจะมีการต้อนรับอยางไรบ้
่
ผูส้ ัมภาษณ์ : คะแล้
างคะ
่ อวาอยู
่ ท่ ี่ไหนคะ
แล้วตัวเจ้าสาวเองเนี่ยต้องปรากฏตัวทันทีเลยรึ เปลาหรื
่
็ การจัดเตรี ยม กจะมี
็ เด็กเชนเดี
่ ยวกนั เด็กสาวนะครับที่อยู่
ผูช้ าย : ในสวนของเจ้
าสาวเองนะครับ บ้านเจ้าสาวกจะมี
่
่ ่ การจัดเป็ นสเต็ปๆไป เป็ นขั้ นๆไปวา่ เค้าเรี ยกวาเป็
่ นประตูเงิน ประตูทองกอนจะถึ
แตวาจะมี
ง เข้าบ้าน
็ ด่ า้ นบนของบ้าน
็ ่ าสาวนั้ นจะไมปรากฏกาย
่
่ ่
าสาวกจะอยู
แล้วกสวนเจ้
เจ้าสาวแล้วกพ็ อแมของเจ้
็ ว
ผูส้ ัมภาษณ์ : อยูใ่ นห้องเกบตั
็ วอยูท่ ี่บา้ นนะครับ
ผูช้ าย : อยูใ่ นห้องเกบตั
่ บายให้ฟังหนอยได้
่
่ ออะไร
มยั๊ คะวาคื
ผูส้ ัมภาษณ์ : คะ่ แล้วประตูเงินประตูทองที่เมื่อกพูี๊ ดถึงอะคะ่ ชวยอธิ
่ สวนประตู
็ งกอน
่
ผูช้ าย : จริ งๆแล้วสเต็ปหรื อขั้ นตอนของประตูเงินประตูทอง ประตูเงินกจะถึ
ทอง ประตูเพชร
่
็ นสเต็ปของความมีคาที
่ ่จะเข้าสู่ เข้าถึงเจ้าสาวได้นนั่ เอง
อะไรตางๆเนี
่ยกจะเป็
่
ผูส้ ัมภาษณ์ : คะ่ แล้วทีน้ ีพอสามารถเข้าไปสู่ ประตูบา้ นของเจ้าสาวได้แล้วเนี่ย เป็ นยังไงตอคะ
่ ้ งประตูตางๆแล้
่
็ ผนู้ าํ คือฝ่ ายเจ้าสาวกจะเป็
็ นผูน้ าํ
วนะครับ กจะมี
ผูช้ าย : เมื่อ ผานทั
่
่
่
ฝ่ ายญาตินะครับญาติเจ้าสาวจะนําขบวนซึ่ งเป็ นเจ้าบาวและผู
ใ้ หญของเจ้
าบาวไปยั
งที่ที่อยูข่ องเจ้าสาว
่ ตรงนั้ น แล้วกเป็
็ นพิธีที่เป็ นทางการ
อาจจะเป็ นอยูช่ ้ นั สองของบ้านอะไรตางๆ
่ บายวิธีที่เป็ นทางการที่คุณพูดถึงเมื่อกหนอยได้
ี๊ ่
ผูส้ ัมภาษณ์ : ชวยอธิ
มยั๊ คะ เป็ นพิธีหมั้ นใชมั่ ย๊ คะที่เป็ นทางการ
่ บ กคื็ อเป็ นพิธีหมั้ นที่มีขนั เงิน ขันทอง ขันหมากไปนะครับ เมื่อไปยังที่ที่เจ้าสาวรออยูแ่ ล้วนะครับ
ผูช้ าย : ใชครั
่ กจะมี
็ ผใู้ หญของฝ่
่
่ ะครับนําเอาขันหมาก ขันเงินขันทอง
อาจจะเป็ นชั้ นสองของบ้านหรื ออะไรตางๆ
ายเจ้าบาวน
็ ดูร่ วมกนกบฝ่
ั ั ายของเจ้าสาวด้วยวา่
แล้วกสิ็ นสอดทองหมั้ นมานะครับ แล้วกมาให้
่ นาํ สิ นสอดทองหมั้ นมาเป็ นจํานวนเงินอยูเ่ ทาไหร
่ ่ มานับกนให้
ั เห็นๆนะครับ
ในวันนี้ เนี่ยทางเจ้าบาวได้
ั ็ ทองด้วย เป็ นสร้อยทองตางๆนะครั
่
อาจจะเป็ นเงินปึ กๆนะครับ จํานวนนั้ น ในขณะเดียวกนกจะมี
บ
และในสิ นสอดทองหมั้ นนั้ นจะมีสิ่ งสําคัญกคื็ อแหวนนะครับ
่
แหวนนี้ เนี่ยเจ้าบาวจะต้
องบรรจงสวมแหวนไปที่นิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าสาว
่ สวมแหวนหมั้ นแล้วกสวมสร้
็
หลังจากเจ้าบาวได้
อยให้เรี ยบร้อยแล้ว ลําดับถัดไปของพิธีการนะครับกคื็ อวา่

่
่ าบาว
่ เจ้าสาวจะต้อง เออ่ มีการรับไหว้
ทั้ งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอาจจะเข้าไปถึงพิธีการแตงงานเลย
นะครับ โดยการที่วาเจ้
่
่ ใ้ หญทั่ ้ งสองฝ่ าย
เค้าเรี ยกวาการรั
บไหว้ นัน่ คือต้องไปทําความเคารพตอผู
่ นผูอ้ าวุโสมากกวา่ นัน่ คือคู่บ่าวสาวจะต้องไปกราบไหว้ เออ่
่
่ เจ้าบาวกอน
่ ่ นะครับ ถือวาเป็
กคื็ อวาไปที
่ฝ่ ายผูใ้ หญของ
่
่
่
่ ็ การรับไหว้นะครับ
ขอพรจากผูใ้ หญของฝ่
ายเจ้าบาวนะครั
บ ผูใ้ หญของฝ่
ายเจ้าบาวกจะมี
็ ของเล็กๆน้อยๆ ให้เพื่อตอบแทนเชนเดี
่ ยวกนั
โดยทางคูบ่ ่าวสาวกจะมี

English translation:
Interviewer: Can you explain the procedure for the morning ceremony?
Man: For the morning ceremony, suppose we’re talking about the engagement ceremony,
you need to prepare the Kan Mak or tray of gifts 1 . Speaking of trays of gifts, not only do
you need a bowl, you also need betels and arecas in it. It is the groom’s responsibility to
prepare that. Now, it is important to check the auspicious time for the Kan Mak parade
and the engagement ceremony which is normally very early in the morning, around 6:00
or 6:30 am.
Interviewer: But it depends on the predicted auspicious time, right?
Man: Yes, they follow the predicted auspicious time. So, the groom would organize a
parade which we call the Kan Mak parade. The groom would prepare both the tray of
gifts and money and gold. In the same parade, there is also another bowl which includes
the bride price. Normally, the groom would choose a little girl to hold the tray of gifts
mainly because of the belief that children are pure.
Interviewer: In the Kan Mak parade, other than the tray of gifts, who else is in it?
Man: The groom would select friends and acquaintances, who may either be his
colleagues or relatives, to lead the parade to animate the ceremony. They would usually
make “Ho Hiewwwww” noises to brighten up the event and announce to the whole
neighborhood that the groom is here to ask for the bride’s hand. The order of the parade
is as follows: relatives and friends are at the very front of the parade, carrying the trays of
gifts, followed by the groom’s respected elder while the groom is around the middle of
the parade. The crowd continues to walk until they reach the bride’s house.
Interviewer: Once they’re in front of the bride’s house, how are they welcomed? Does the
bride wait at the door or is she somewhere else?

1

These trays contain betels and areca which the groom bring to the bride's home as a troth.

Man: The bride would prepare a young girl to wait at the door. Moreover, the bride’s side
would organize what we call “Silver door, Golden door,” through which the groom must
pass before entering the house. At the same time, the bride will not appear at the door but
is usually on the second floor of the house with her parents.
Interviewer: Oh she’s hiding in a separate room?
Man: Yes, she hides in an unknown room in the house.
Interviewer: Can you talk more about the “Silver door, Golden door,” that you mentioned
earlier?
Man: The order of these Silver and Golden doors normally starts with the silver door,
followed by the golden door and diamond door according to the value of the minerals,
suggesting the order of difficulty of conquering the bride.
Interviewer: What happens after the groom is able to enter the bride’s house?
Man: After the groom passes all the doors, he and his crew are then escorted by the
bride’s relatives to the area where the bride and her parents are hiding. And then the
formal ceremony begins.
Interviewer: Can you please explain more about the formal ceremony that you mentioned
earlier? Is it the engagement ceremony that you’re referring to?
Man: Yes, I was referring to the engagement ceremony which involves the tray of gifts.
Once the parade reaches the bride’s waiting area, the groom’s elders will carry the tray of
gifts and the bride price to the table and review it with the bride’s parents, what the
groom has brought with him. Among all the valuables in the bride price, the most
important one is the ring which the groom would carefully put on the bride’s ring finger.
After the groom puts the ring and necklace on the bride, the next step of the ceremony is
the wedding ceremony, in which the bride and groom will have to go through the Rub
Wai tradition. While performing Rub Wai, the bride and groom pay homage to the elders
of both sides. First they would start with the elders from the groom’s side because they
are seen as having more seniority. What they do is they pay homage and ask for wishes
from the elders. The elders then accept this act of respect and the bride and groom give
them gifts in return.
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