Thai ceremony wedding

พิธีสงฆ
Monk blessing ceremony

พิธีการแรกเพื่อสรางความเปนสิริมงคลในงานแตงงานของคูบาวสาว ที่ถือปฏิบัติกันมาอยางยาวนานเพื่อจะอำนวยอวยพรใหคูบาวสาวอยู
กันอยางมีความสุข
สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางสงฆ
มีขั้นตอน ไดแก เมื่อพระสงฆ
มาถึงและนั่งที่อาสน
แลว คูบาวสาวจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล และรับศีล 5 จากนั้นพระสงฆ
จะเจริญสูตรคาถาอันเปนมงคล พรอมทำน้ำมนต
สำหรับใชในพิธี แลวตอดวยการตักบาตร
ในกรณีเริ่มพิธีสงฆ
ในชวงเชาแลวตอดวยการถวายสังฆทาน หรือหากเปนชวงสายจะถวายสังฆทานแลวจึงถวายภัตราหารเพล หรืออาจจัด
เปนปนโตอาหารถวาย พรอมดอกไม ธูป เทียน ปจจัย เครื่องไทยธรรม หลังจากนั้นพระสงฆ
จะเจริญชัยมงคลคาถา พรอมประพรมน้ำมนต
ใหเพิ่มความเปนสิริมงคลจึงเปนอันเสร็จพิธีสงฆ
The ﬁrst ceremony to create prosperity in the wedding of the couple. Holding the practiced long to facilitate bless the couple
live happily.
For the monk rituals have steps. When the monks arrived and sat at the seat. The bride and groom incense candles and the
triple gem jubilant and communion 5 then monks. Is prosperous auspicious magic formulas. Then continue by presenting. In the
case of the ceremony in the morning with monks and Dana If a line to give alms, then offer food pelt. Or maybe a pinto food
for with ﬂowers, incense, candles, factors. After the monks will thrive stride. A sprinkling of holy water and to increase the
prosperity it ﬁnished an ecclesiastical.

ขบวนขันหมาก The Khan Makk Procession

ขบวนขันหมากจะเคลื่อนขบวนตามฤกษ
ยามที่เปนมงคลและมักจะมีขบวนก ลองยาวนำหนา รองรำกันอยางสนุกสนานไปตลอดทาง
จนถึงเรือนของฝายหญิง ซึ่งฝายหญิงจะแสดงมิตรไมตรี ดวยการถือพานหมากพลู หรือพานเชิญขันหมากออกมาตอนรับ ซึ่งโดยมาก
จะเปนเด็กหญิงแตงตัวสวยงามเปนผูนำขันหรือพานขนาด เล็กที่บรรจุหมาก 4 ผล พลูจับ 1 ซอง (พานหมากเชิญ) ออกมาตอนรับ
เฒาแกฝายเจาบาวรับขันหรือพานหมากเชิญแลว จะใหของแถมพกแกเด็กและพรอมคืนขันหรือพานหมากดวย
In the morning of the wedding. The groom’s entourage will bring the Khan Makk to the bride’s family.
The proceedings begin with the arrival of the groom and his entourage at the bride’s home. The group accompanying the groom
consists of family and friends, but leading the procession will be drummers and traditional folk cancers, whose lively celebrations
announce their arrival to all around.
The entourage or parade consists of:
• A drum band
• The father of the groom
• The groom and Mother of the groom
• A little girl holding the Khan Makk bowl
• A boy or brother of the groom holding a tray of gifts for the bride. (In the tray there will be money and gold jewelry to
ensure that the new family will be ﬁnancially secured)
• Friends and relatives of the groom holding trays of sweets and fruits. (The sweets using in the ceremony all have names
meaning gold, sweetness and good fortune)
• Male friends of the groom holding sugar cane plants and banana trees. These are to be planted later in the new home.
To provide food for babies to come.
Banana leaves and sugar cane are paraded like banners by some of the attendants, while others bear the traditional gifts of
the Khan Makk, which includes rice, sesame seeds, Thai food for the feast and many Thai desserts, as well as monetary gifts
and other precious items, such as gold and jewelry, which will make up the dowry to the Bride’s Parents later on in the
ceremony. Many of these gifts represent important aspects of the marriage, such as health, prosperity, fertility, and longevity.
The Thai desserts to be eaten as part of the feast consists of 9 different items. The number 9 is important in Thai society
and it is used on occasions such as this to bring good luck.
The timing of the procession is also important, as it will have been calculated to occur at the most auspicious moment for the
couple. It is also common for the lucky number 9 to ﬁgure in these calculations as well.
When the procession ﬁnally arrives at the bride’s home they will be met by the bride’s family, who will invite the groom into
the home to conduct the next part of the ceremony.

พิธีกั้นประตู (Barring the Groom from approaching the Bride)
การกั้นประตู เริ่มกั้นเมื่อขบวนขันหมากของฝายชายมาถึงเรือนของฝายหญิง ญาติ ของฝายหญิงจะออกมากั้นประตู โดยจะยืนเปนคูถือ
ผาแพร หรือสรอยเงิน/สรอยทอง คนละฝง ทำเปนประตู ซึ่งนิยมกั้น 3 ประตู คือ
• ประตูชัย
• ประตูเงิน
• ประตูทอง
การกั้นประตูบางครั้งอาจจะมีมากกวา 3 ประตู ก็คงไมผิดธรรมเนียม ฝายชายจะ ผานประตูไปไดจะตองบอกชื่อประตูใหถูกตอง และใหซอง
เงินแกผูเฝาประตูนั้น ๆ ซึ่งธรรม เนียมการบอกชื่อประตู เปนอาณัติสัญญาณบอกใหรูวาใครเปนใคร แตวาในปจจุบันการกั้น ประตูเห็นจะมุง
ไปเนนที่การตอรองขอคาผานประตู ซึ่งถือเปนการหยอกลอ เพื่อความสนุก สนานมากกวา
In order for the wedding to continue, the Groom must collect the Bride from her room to join him for the Khan Makk ceremony.
However, before this can happen, the Groom must successfully pass through a number of obstacles that are put in the Grooms
way by the Brides family. These symbolic "doors" can only be entered once the Groom has proved his worth to the keepers of
the "locks". Normally, there are just 3 of these symbolic "doors" (often represented by a chain), but there may be more.
The Groom can sometimes be questioned and is occasionally teased during this ritual as the family light-heartedly determine
whether he can pass through each "door", but his passage to the next "door", or ultimately to the Brides room itself, will only be
granted once a "toll" has been negotiated with the keeper of the "lock". The toll for each subsequent "door" will increase as the
Groom successfully advances.

พิธีสวมแหวนหมั้น (The Engagement)

พิธีสวมแหวนหมั้น จะกระทำตอหนาสักขีพยาน อันไดแก บิดา มารดา และญาติสนิท มิตรสหายของทั้งฝายหญิงและฝายชาย เมื่อถึงฤกษ
มงคล ฝายชายก็จะทำการสวมแหวนหมั้นให แกฝายหญิง จากนั้นฝายหญิงจึงสวมแหวนแลกใหกับฝายชาย
การหมั้นหมาย เปนการประกาศใหทราบวาหญิงและชายคูนี้จะแตงงานรวมชีวิตกัน การหมั้นหมายกันไวกอน เพื่อใหทั้งสองฝายทำความรูจัก
นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความคุนเคย และให แนใจกอนที่จะจัดพิธีแตงงาน โดยมีแหวนหมั้นเปนตัวแทนของการหมั้นหมาย แตที่แท
จริงแลว ของหมั้นไมจำเปนตองเปนแหวนเสมอไป อาจใชสรอยคอ กำไลทองแทง เปนของหมั้น แตที่ นิยมที่สุดคือ แหวน เพราะเปนของมีคา
ที่ทั้งสองฝายสามารถใสติดตัวไดตลอดเวลา
The engagement is historically a way of introducing the Bride to the Groom, who has been selected by her parents and gives a
chance for the couple to get acquainted before the wedding, but nowadays most couples choose each other after falling in love.
As with western engagements, the most common token of the declaration to get married is with an exchange of rings, but
sometimes this can be replaced by a bracelet or necklace. The exchange is performed in front of the parents of both the man
and woman, who have previously consented for the engagement to take place.

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต
(Water pouring)

การหลั่งน้ำพระพุทธมนต
หรือการรดน้ำสังข
จะเริ่มจากเฒาแก หรือประธานในพิธี นำคูบาวสาวไหวพระพุทธ แลวจูงคูบาวสาวขึ้นนั่งบนตั่ง
รดน้ำ ผูหญิงนั่งซาย ผูชายนั่งขวา จากนั้น ประธานในพิธีสวมมงคลแฝดใหแกคูบาวสาว ทำการเจิมหนาผาก แลวจึงรดน้ำ พรอมทั้งกลาว
คำ อวยพรแกคูบาวสาว จากนั้นบิดามารดา และญาติของคูบาวสาว จึงรดน้ำสังข
พรอมทั้งกลาวคำ อวยพรให คูบาวสาว ตามลำดับอาวุโส
Before the water pouring can take place the couple must seat themselves at the traditional water pouring tables (Tung Rod Nam),
with the Bride to the left of the Groom. Once at the tables they will each have a ceremonial headdress (Mong Kol), made from
one piece of cotton to signify the joining of the couple, placed upon their heads. The Mong Kol will have previously been blessed
by the Buddhist monks earlier in the wedding.
The couple will be fully prepared for the water pouring to commence once they place both hands (palms together), overhanging
the water pouring table and positioned above ﬂowers that have been arranged in a water tray, to capture the water that runs off.
Each of the elder guests in turn will take the ceremonial water pouring conch shell (Sung Rod Nam), which has been freshly ﬁlled
with holy water from the Buddhist ceremony, and pour a trickle of water from the base of the thumb to the ﬁngertips over ﬁrst
the Groom's and then the Bride's hands. While performing this step of the ceremony, the guest will offer a personal blessing to
the couple.

พิธีรับไหว (Paying respects to the Elders)
พิธีรับไหว คูบาวสาว จะยกพานธูปเทียนแพ และผาไหว คลานเขาไปกราบบิดามารดา ถือเปนการฝากเนื้อฝากตัวแสดงความเคารพ ซึ่งผู
ใหญจะรับผาไหว และรับไหวดวยซองแถ, เงินทุนหรือของมีคาใหแกคูบาวสาวพรอมทั้งกลาวใหศีลใหพร จากนั้นคูบาวสาวจึงยกผาไหว ไหว
ญาติผูใหญ ทานอื่น ๆ เรียงตาม ลำดับอาวุโส
The couple must pay their respects to the elder members of the two families. This involves the couple being knelt on the
ﬂoor in front of each of the elders in turn and performing a "kraap". This prostration is a humble show of respect.One of the
items from the Khun Makk is a gift of candles and incense, which is handed to the elder as a further sign of respect. The elder
placed his/her hands around the candles and incense as a symbol of acceptance but does not keep it as it is used each time for
all the family elders. The couple then offer a gift to the elder. Upon accepting the gift, the elder will replace it with a personal
gift to the couple and offers a blessing to the couple.

พิธีปูนอน - สงตัว (The nuptial bed)
พิธีปูนอน - สงตัว คือ ขั้นตอนสุดทายของพิธีแตงงาน คือการปูที่นอน และสงตัวเขาหอ การปูนอนจะเชิญเฒาแกชายและหญิงแตงงาน
ครองเรือนกันมา นาน มีลูกหลานสืบสกุลมาเปนเฒาแกทำ การปูที่นอนให ผูชายนอนทางขวาของผูหญิง แลวทำเปนหลับไปสัก ครู จึงทำ
เปนตื่นนอน กลาวใหศีลใหพรแกคูบาว - สาว " อยูกินกันจนแกจนเฒา ถือไมเทายอดทอง กระบองยอด เพชร " และมักจะใหโอวาทใน
การครองเรือนแลวจึงออก มาจากหองหอ
Towards the end of the evening, the nuptial bed must be prepared in readiness for the Bride and Groom. This is carried out by
an elder couple, known to the Bride and Groom, who have remained married for many years. Once the nuptial bed is ready the
elder couple will brieﬂy sleep in the bed, with the intention of having pleasant dreams on behalf of the newlyweds and blessing
to groom and bride.
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ผังการจัดขบวนขันหมาก
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