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Thai transcript: 
 

ผูช้าย : ลาํดบัถดัไปจะตอ้งใหมี้ จะตอ้งมีพระสงฆเ์พ่ือใหเ้ป็นสิริมงคลแกคูบาวสาว โดยมีการ ่ ่ ่

เคา้เรียกวามีการเลียงพระนะครับ อาจจะเป็นเลียงพระเพล ต้่ ้ ้ องเลียงกอนเท่ียงนะครับ ประมาณเวลาอาจจะสิบโมง ้ ่

สิบเอด็โมงนะครับ จะมีการตกับาตรใหก้บพระ กคือถวายั ็ ... 

ผูส้ัมภาษณ์ : กคือนิมนตพ์ระมายงัสถานท่ีจดังานใชมยัคะ็ ่ ๊  

ผูช้าย : กจะมีการนิมนตพ์ระมา บางทีอาจจะนิมนตม์า ็ 8 รูป 9 รูปนะครับ จริงๆแลว้โดยทวัไปจะเชิญมา่ ประมาณ 9 รูป 

รวมพระประธานดว้ยกจะเป็น ็ 10 รูปพอดี ซ่ึงเป็นจาํนวนคูนะครับ่  กจะถวายอาหารแกพระ ซ่ึงพระกฉนัภตัตาหาร ็ ็่

ฉนัเพลเสร็จเรียบร้อยแลว้กจะตอ้งมีการทาํพิธีสงฆโ์ดยการสวดมนตใ์หพ้ร็ กบคูบาวสาวโดยใชส้ายสิญจน์นะครับ ั ่ ่

เป็นสายสิญจน์มงคล คือ 

สายสิญจน์มงคลเน่ียกคือจะมี็ การสวมมงคลท่ีทงัเจา้บาวและเจา้สาวและปลายของสายสิญจน์มงคลนนักจะไปอยท่ีูนาํม้ ้่ ็ ่ ้

ต ์ซ่ึงจะมีนาํมนตอ์ยทีู้ ่ ่เจา้อาวาส เออ พระประธ่ านนนัเอ่ งนะครับ แลว้กจะมีทาํพิธีสวด็

สวดจนจบแลว้แลว้กนาํมนตอ์นันนักจะมาเป็นผูท่ี้ทาํพิธีรดนาํสัง็ ็้ ้้ ขใ์หก้บคูบาวสาวนนัเอง ั ่ ่ ่  

ผูส้ัมภาษณ์ : คะ งนัลาํดบัตอไปกจะเป็นพิธีรดนาํสังขใ์ชมยัคะ่ ่ ็ ่้ ๊้  

ผูช้าย : ใช ่ ครับ 

ผูส้ัมภาษณ์ : ชวยอธิบายหนอยคะวาเป็นยงัไงบา้ง่ ่ ่ ่  

ผูช้าย : คือพิธีรดนาํสังขก์คือคูบาวสาวจะตอ้งนงั โดยท่ีผูช้ายนงัอยลูาํดบัแรกกอนแลว้กเจา้สาวนงัถดัไปนะครับ้ ็ ่ ่ ่ ็่ ่ ่่

โดยท่ีมี อาจจะมีเพ่ือนเจา้บาวกบเพ่ือนเจา้สาวอยดูา้นหลงัฝ่ายละหน่ึงนะครับแลว้กจะมีนาํมนตท่ี์พระทานไดน้นัแลว้่ ั ่ ็ ่้ ่

แลว้กท่ีจริงกอนท่ีจะมีการรดนาํสังข ์พระทานนะครับจะตอ้งมีการมาเจิมใหเ้จา้บาว เจิมท่ีหนา้ผาก็ ่ ่่ ้  

ผูส้ัมภาษณ์ : การเจิมน่ีเป็นยงัไง 

ผูช้าย: สามจุด สามจุด 



ผูส้ัมภาษณ์ : เป็นรูปสามเหล่ียม 

ผูช้าย : แตวาพระจะไมสามารถแตะตอ้งตวัเจา้สาวได้่ ่ ่  กตอ้ง ็

พระจะจบัมือเจา้บาว่ นะครับไปแปะแป้งไปเจิมใหก้บเจา้สาวท่ีหนา้ผากเชนเดียวกน ั ่ ั

กเป็นการเสร็จพิธีการเจิมเป็นสิริมงคลใหก้บคูบาวสาว็ ั ่ ่  หลงัจากนนักจะเป็นพิธีรดนาํสังข์้ ็ ้

โดยท่ีมีหอยสังขน์ะครับเป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัในชวงของขนัตอนนี ่ ้ ้   

ผูส้ัมภาษณ์ : และใครคะท่ีรดนาํสังขใ์หก้บเจา้บาวเจา้สาว้ ั ่  

ผูช้าย : อนัดบัแรกเลยกจะเป็น ็ ผูใ้หญของเจา้บาว่ ่  กคือพอแมนะครับ แลว้กเถา้แก็ ่ ่ ็ ่ 

จะมีการจดับุคคลคนหน่ึงในการท่ีจะตกันาํมนตน์นัมายงัท่ีหอยสังขน์ะ้ ้ ครับแลว้กยืน่ใหก้บผูใ้หญ็ ั ่

โดยลาํดบัแรกกคือจะใหผู้ใ้หญฝ่ายชาย ฝ่ายเจา้บาวกอน แลว้กฝ่ายเจา้บาวกจะใหพ้รกบเจา้บาว เจา้สาว ็ ่ ่ ็ ่ ็ ั ่่

แตวาโดยทวัไปการรดนาํสังขจ์ะรดใหผู้ห้ญิงกอนนะครับ รดใหผู้ห้ญิงแลว้กรดใหผู้ช้ายแลว้กจะใหพ้รตางๆ แลว้ก่ ่ ็ ็ ่ ็่ ้ ่  

ผูส้ัมภาษณ์ : คะและไ่ มทราบวารดนาํสังขเ์น่ียรดท่ีสวนไหนของรางกายของเจา้บาวเจา้สาวคะ่ ่ ่ ่ ่้  

ผูช้าย : รดกรดท่ีมือเพราะวาทงัเจา้บาวและเจา้สาวเน่ียจะพนมมือไวอ้ยางนีนะครับ็ ่ ่ ่้ ้  

ผูส้ัมภาษณ์ : พนมมืออยางไรนะคะ ่  

ผูช้าย : พนมมือแลว้กวางไวท่ี้หมอนดา้นหนา้ ผูใ้หญกจะรดไปท่ีมือนะครับ กเ็ ่ ็ ็ ป็นลาํดบัขนัตอนไป ้

เริมตงัแตฝ่ายของเจา้บาว เจา้สาวแลว้กญาติผูใ้หญ ไปเร่ือยๆจนครบ จนจบ่ ้ ่ ่ ็ ่ นะครับ 

 
 
English translation: 
 
Man: Next, the bride and groom would invite monks to the venue for their good fortune. 
Once the monks arrive, the bride and groom would offer food to them. Note that this can 
be done anytime between 10:00 am and 11:00 am but must be before noon.  
 
Interviewer: So the monks are invited to the venue, right?  
 
Man: Yes, they invite the monks, sometimes 8 or 9 of them but normally 9 and once you 
include the Buddha statue it becomes 10, which is an equal number. The bride and groom 
then offer food to the monks. Afterwards, the monks perform Buddhist ceremonies by 
performing prayers and giving wishes to the newlyweds by placing holy threads on top of 
their heads. The end of these holy threads is dipped into a bowl of holy water which is 



placed next to the monk who is the head of the ceremony. After the prayers are over, the 
holy water is then used for the “Rod Nam Sang” ceremony. 
 
Interviewer: So the next ceremony is the “Rod Nam Sang” ceremony, right? 
 
Man: Yes. 
 
Interviewer: Can you explain more about it?  
 
Man: During the ceremony, the bride and groom would sit at a designated place with the 
groom sitting on the first seat and the bride on the one right next to the groom’s. They 
may each be accompanied by a friend who would stand at the back of their seats. The 
holy water is an important element of this ceremony. Oh and before the ceremony starts, 
the monk would anoint the bride and groom on their foreheads.  
 
Interviewer: What do you mean by anoint?  
 
Man: Three dots. Three dots.  
 
Interviewer: In a triangle shape?  
 
Man: But the monk could not touch the bride’s skin so he would bring the groom’s hand, 
stick it in a bowl of powder and use that to anoint the bride’s forehead. Next is the “Rod 
Nam Sang” ceremony during which the conch shell is an important equipment.    
 
Interviewer: Who gets to pour water from the conch shell onto the bride and groom’s 
(hands)?  
 
Man: The first set of people would be the elders from the groom’s side which are his 
parents and the “Tao Kae.” The bride and groom would arrange one person to fill the 
conch shell with holy water and hand it to the elders. As usual, the parents of the groom 
are the first to perform this ceremony and grant wishes to the bride and groom. However, 
they would pour the water onto [the hands of] the bride first and then onto those of the 
groom.  
 
Interviewer: Onto which part of the body of the bride and groom is the holy water 
poured?  
 
Man: The hands. The bride and groom would put their hands together like this.  
 
Interviewer: How do they do it again?  
 
Man: The bride and groom put their hands together on the pillow like this and the elders 
would then pour the water onto their hands. The order starts from the elders from the 
groom’s side, those from the bride’s side, and the rest of the elders. 
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