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Thai transcript: 
 
ผูส้ัมภาษณ์ : พิธีตอนเชา้เป็นอยางไรบา้งคะ ชวยลาํดบัขนัตอนใหฟั้งหนอยคะ่ ่ ่ ่้  

ผูช้าย : พิธีตอนเชา้กคือสมมติวาเป็นการหมนัเลยนะครับ หมนักคือตอ้็ ่ ็้ ้ งมีการจดัเตรียมขนัหมาก 

พดูถึงขนัหมากคือมีทงัขนัแลว้กตอ้งมีหมากพลอูยใูนขนันนั ซ่ึงการจดัเตรียมนนั ฝ่ายเจา้บาวจะตอ้งผูจ้ดัเตรียมมา ้ ้ ้็ ่ ่

แตทีนีกตอ้งดูวาฤกษง์ามยามดีของการหมนั่ ็ ่้ ้  การแหขนัหมาก เคา้เรียกวา่ ่ แหขนัหมากมา่  

จริงๆโดยทวัไปจะเป็นเวลา่ เชา้ตรูมาก่  จะเป็น 6 โมง หรือ 6 โมงคร่ึงประมาณนนั้  

ผูส้ัมภาษณ์ : แตอนันีกเป็นตามฤกษ์่ ็้  

ผูช้าย : ตามฤกษ ์ใชครับ กคือจะมีการจดัขบวน เคา้เรียกขบวนขนัหมากนะครับ ่ ็

กจะมีฝ่ายชาย็ กจะ็ เตรียมทงัขนัหมากแลว้กเงินทองนะครับ ขนัหมาก แลว้กมีเงินสินสอดทองหมนั้ ้็ ็ อยอีูกขนัหน่ึง ่

อยใูนข่ บวนดว้ยกนั โดยท่ีมี 

อาจจะมีหญิงซ่ึงเป็นเดก็นะครับของฝ่ายเจา้บาวจดัเตรียมไว้่ เพ่ือจะเป็นผูท่ี้ถือขนัหมากอนันนั ้

ถือวาเดก็เน่ียเป็นผูห้ญิงท่ีบริสุทธิ อะไรประมาณนนั่ ์ ้  

ผูส้ัมภาษณ์ : คะ คะแลว้ในขบวนขนัหมากเน่ียนะคะ่ ่  นอกจากขนัหมากและเงินสินสอดทองหมนัแลว้เน่ีย้  

ไมทราบวาคนท่ีอยใูนขบวนเน่ียเป็นใครบา้งคะ ่ ่ ่  

ผูช้าย : คนท่ีอยใูนขบวนกจริงๆแลว้ กจะคดัเลือกเป็นผูท่ี้รู้จกักบเจา้บาวนะครับ อาจจะเป็นเพ่ือนรวมงานอะไรตางๆ ่ ็ ็ ั ่ ่ ่

หรือญาติสนิทมิตรสหายของเจา้บาว่  จะมาอยนูาํขบวนสร้างความครืนเครงตางๆ มีการแหนะครับ ่ ่ ่้

จะมีการโหฮิ่ ้วนะครับสร้างความร่ืนเริง 

เป็นการประกาศใหท้วัทงัซอยหรือทงัถนนวาฝ่ายเจา้บาวเน่ียไดมี้การยกขนัหมากมาเพ่ือท่ีจะไปสูขอเจา้สาวท่ีบา้นนีแล้่ ้ ้ ่ ่ ่ ้

ว โดยท่ีลาํดบักจะมีญาติ แลว้กมีเพ่ือนตางๆอยสูวนหนา้ มีการถือขนัเงิน ขนัทอง ขนัหมากนะครับ ็ ็ ่ ่ ่

แลว้กจะมีในสวนของผู ้็ ่ ใหญของฝ่ายชายกจะอยถูดัๆมา โดยท่ีเจา้บาวกจะอยกูลางๆนะครับ นนัเอง ่ ็ ่ ่ ็ ่ ่

จนเดินไปยงับา้นเจา้สาวครับ 



ผูส้ัมภาษณ์ : คะแลว้พอไปถึงท่ีบา้นของเจา้สาวน่ีทาง่ ฝัง่ เจา้สาวจะมีการตอ้นรับอยางไรบา้งคะ่  

แลว้ตวัเจา้สาวเองเน่ียตอ้งปรากฏตวัทนัทีเลยรึเปลาหรือวาอยท่ีูไหนคะ่ ่ ่  

ผูช้าย : ในสวนของเจา้สาวเองนะครับ บา้นเจา้สาวกจะมีการจดัเตรียม กจะมีเดก็เชนเดียวกน เดก็สาวนะครับท่ีอย ู่ ็ ็ ่ ั ่

แตวาจะมีการจดัเป็นสเตป็ๆไป เป็นขนัๆไปวา เคา้เรียกวาเป็นประตเูงิน ประตทูองกอนจะถึง เขา้บา้น ่ ่ ่ ่้ ่

แลว้กสวนเจา้สาวนนัจะไมปรากฏกาย เจา้สาวแลว้กพ็ ่ ่ ็ ่้ อแมของเจา้สาวกจะอยดูา้นบนของบา้น่ ็ ่  

ผูส้ัมภาษณ์ : อยใูนหอ้งเกบตวั่ ็  

ผูช้าย : อยใูนหอ้งเกบตวัอยท่ีูบา้นนะครับ่ ็ ่  

ผูส้ัมภาษณ์ : คะ แลว้ประตเูงินประตทูองท่ีเม่ือกพดูถึงอะคะ ชวยอธิบายใหฟั้งหนอยไดม้ยัคะวาคืออะไร่ ี๊ ่ ่ ่ ่๊  

ผูช้าย : จริงๆแลว้สเตป็หรือขนัตอน้ ของประตูเงินประตทูอง ประตเูงินกจะถึงกอน สวนประตทูอง ประตเูพชร ็ ่่

อะไรตางๆเน่ียกจะเป็นสเตป็ของความมีคาท่ีจะเขา้่ ็ ่ สู เขา้ถึงเจา้สาวไดน้นัเอง่ ่  

ผูส้ัมภาษณ์ : คะ แลว้ทีนีพอสามารถเขา้ไปสูประตบูา้นของเจา้สาวไดแ้ลว้เน่ีย เป็นยงัไงตอคะ่ ่ ่้  

ผูช้าย : เม่ือ ผานทงัประตูต่ ่้ างๆแลว้นะครับ กจะมีผูน้าํคือฝ่ายเจา้สาวกจะเป็นผูน้าํ ็ ็

ฝ่ายญาตินะครับญาติเจา้สาวจะนาํขบวนซ่ึงเป็นเจา้บาวและผูใ้หญของเจา้บาวไปยงัท่ีท่ีอยขูองเจา้สาว ่ ่ ่ ่

อาจจะเป็นอยชูนัสองของบา้นอะไรตางๆ ตรงนนั แลว้กเป็นพิธีท่ีเป็นทางการ่ ่ ็้ ้  

ผูส้ัมภาษณ์ : ชวยอธิบายวธีิท่ีเป็่ นทางการท่ีคุณพดูถึงเม่ือกหนอยไดม้ยัคะ ี๊ ่ ๊ เป็นพิธีหมนัใชมยัคะท่ีเป็นทางการ้ ๊่  

ผูช้าย : ใชครับ กคือเป็นพิธีหมนัท่ีมีขนัเงิน ขนัทอง ขนัหมากไปนะครับ เม่ือไปยงัท่ีท่ีเจา้สาวรออยแูลว้นะครับ ่ ็ ่้

อาจจะเป็นชนัสองของบา้นหรืออะไรตางๆ กจะมีผูใ้หญของฝ่ายเจา้บาวน้ ่ ็ ่ ่ ะครับนาํเอาขนัหมาก ขนัเงินขนัทอง 

แลว้กสินสอดทองหมนั็ ้ มานะครับ แลว้กมาใหดู้รวมกนกบฝ่ายของเจา้สาวดว้ยวา ็ ่ ั ั ่

ในวนันีเน่ียทางเจา้บาวไดน้าํสินสอดทองหมนัมาเป็นจาํนวนเงินอยเูทาไหร มานบักนใหเ้ห็นๆนะครับ ้ ่ ่ ่ ่ ั้

อาจจะเป็นเงินปึกๆนะครับ จาํนวนนนั ในขณะเดียวกนกจะมีทอง้ ั ็ ดว้ย เป็นสร้อยทองตางๆนะครับ ่

และในสินสอดทองหมนันนัจะมีสิงสาํคญักคือแหวน้ ้ ่ ็ นะครับ 

แหวนนีเน่ียเจา้บาวจะตอ้งบรรจงสวมแหวนไปท่ีนิวนางขา้งซา้ยของเจา้สาว ้ ่ ้

หลงัจากเจา้บาวไดส้วมแหวนหมนัแลว้กสวมสร้อยใหเ้รียบร้อยแลว้ ลาํดบัถดัไปของพิธีการนะครับกคือวา ่ ็ ็ ่้



ทงัเจา้บ้ ่าวและเจา้สาวอาจจะเขา้ไปถึงพิธีการแตงงานเลย่ นะครับ โดยการท่ีวาเจา้บาว เจา้สาวจะตอ้ง เออ มีการรับไหว ้่ ่ ่

เคา้เรียกวาการรับไหว ้นนัคือตอ้งไปทาํความเคารพตอผูใ้หญทงัสองฝ่าย่ ่ ่่ ้  

กคือวาไปท่ี็ ่ ฝ่ายผูใ้หญของ่ เจา้บาวกอน่ ่ นะครับ ถือวาเป็นผูอ้าวโุสมากกวา นนัคือคูบ่ ่ ่ ่่ าวสาวจะตอ้งไปกราบไหว ้เออ ่

ขอพรจากผูใ้หญของฝ่ายเจา้บาวนะครับ ผูใ้หญของฝ่ายเจา้บาวกจะมีการรับไหวน้ะครับ ่ ่ ่ ่ ็

โดยทางคูบาวสาวกจะมีของเลก็ๆนอ้ยๆ ใหเ้พ่ือตอบแทนเชนเดียวกน ่ ่ ็ ่ ั  

 
 
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 gifts1. 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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