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Wedding Ceremony
Thai transcript:

ผูช้ าย : ลําดับถัดไปจะต้องให้มี จะต้องมีพระสงฆ์เพื่อให้เป็ นสิ ริมงคลแกคู่ บ่ ่าวสาว โดยมีการ
่ ่ยงนะครับ ประมาณเวลาอาจจะสิ บโมง
่ การเลี้ ยงพระนะครับ อาจจะเป็ นเลี้ ยงพระเพล ต้องเลี้ ยงกอนเที
เค้าเรี ยกวามี
ั
สิ บเอ็ดโมงนะครับ จะมีการตักบาตรให้กบพระ
กคื็ อถวาย...
ผูส้ ัมภาษณ์ : กคื็ อนิมนต์พระมายังสถานที่จดั งานใชมั่ ย๊ คะ
็ การนิมนต์พระมา บางทีอาจจะนิมนต์มา 8 รู ป 9 รู ปนะครับ จริ งๆแล้วโดยทัว่ ไปจะเชิญมาประมาณ 9 รู ป
ผูช้ าย : กจะมี
่ ซึ่ งพระกฉั็ นภัตตาหาร
็ น 10 รู ปพอดี ซึ่ งเป็ นจํานวนคู่นะครับ กจะถวายอาหารแกพระ
็
รวมพระประธานด้วยกจะเป็
็ องมีการทําพิธีสงฆ์โดยการสวดมนต์ให้พรกบคู
ั ่บ่าวสาวโดยใช้สายสิ ญจน์นะครับ
ฉันเพลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วกจะต้
เป็ นสายสิ ญจน์มงคล คือ
่
็
สายสิ ญจน์มงคลเนี่ยกคื็ อจะมีการสวมมงคลที่ท้ งั เจ้าบาวและเจ้
าสาวและปลายของสายสิ ญจน์มงคลนั้ นกจะไปอยู
ท่ ี่น้ าํ ม
็ ทาํ พิธีสวด
ต์ ซึ่ งจะมีน้ าํ มนต์อยูท่ ี่เจ้าอาวาส เออ่ พระประธานนัน่ เองนะครับ แล้วกจะมี
ั ่บ่าวสาวนัน่ เอง
็
สวดจนจบแล้วแล้วกนํ็ ้ ามนต์อนั นั้ นกจะมาเป็
นผูท้ ี่ทาํ พิธีรดนํ้ าสังข์ให้กบคู
่
็ นพิธีรดนํ้ าสังข์ใชมั่ ย๊ คะ
ผูส้ ัมภาษณ์ : คะ่ งั้ นลําดับตอไปกจะเป็
ผูช้ าย : ใช่ ครับ
่ บายหนอยคะวาเป็
่ ่ ่ นยังไงบ้าง
ผูส้ ัมภาษณ์ : ชวยอธิ
่
็ าสาวนัง่ ถัดไปนะครับ
ผูช้ าย : คือพิธีรดนํ้ าสังข์กคื็ อคูบ่ ่าวสาวจะต้องนัง่ โดยที่ผชู้ ายนัง่ อยูล่ าํ ดับแรกกอนแล้
วกเจ้
่ ั ่อนเจ้าสาวอยูด่ า้ นหลังฝ่ ายละหนึ่งนะครับแล้วกจะมี
็ น้ าํ มนต์ที่พระทานได้
่ นน่ั แล้ว
โดยที่มี อาจจะมีเพื่อนเจ้าบาวกบเพื
่ ่จะมีการรดนํ้ าสังข์ พระทานนะครั
่
่ เจิมที่หน้าผาก
แล้วกที็ ่จริ งกอนที
บจะต้องมีการมาเจิมให้เจ้าบาว
ผูส้ ัมภาษณ์ : การเจิมนี่เป็ นยังไง
ผูช้ าย: สามจุด สามจุด

ผูส้ ัมภาษณ์ : เป็ นรู ปสามเหลี่ยม
่่
่
ผูช้ าย : แตวาพระจะไมสามารถแตะต้
องตัวเจ้าสาวได้ กต้็ อง
่ นะครับไปแปะแป้ งไปเจิมให้กบเจ้
ั าสาวที่หน้าผากเชนเดี
่ ยวกนั
พระจะจับมือเจ้าบาว
็ นการเสร็ จพิธีการเจิมเป็ นสิ ริมงคลให้กบคู
ั บ่ ่าวสาว หลังจากนั้ นกจะเป็
็ นพิธีรดนํ้ าสังข์
กเป็
่
โดยที่มีหอยสังข์นะครับเป็ นอุปกรณ์ที่สาํ คัญในชวงของขั
้ นตอนนี้
ั าบาวเจ้
่ าสาว
ผูส้ ัมภาษณ์ : และใครคะที่รดนํ้ าสังข์ให้กบเจ้
็ น ผูใ้ หญของเจ้
่
่ กคื็ อพอแมนะครั
่ ่
็ าแก่
ผูช้ าย : อันดับแรกเลยกจะเป็
าบาว
บ แล้วกเถ้
ั ใ้ หญ่
จะมีการจัดบุคคลคนหนึ่งในการที่จะตักนํ้ ามนต์น้ นั มายังที่หอยสังข์นะครับแล้วกยื็ น่ ให้กบผู
่ ่ แล้วกฝ่็ ายเจ้าบาวกจะให้
่ ็ พรกบเจ้
ั าบาว
่ เจ้าสาว
โดยลําดับแรกกคื็ อจะให้ผใู้ หญฝ่่ ายชาย ฝ่ ายเจ้าบาวกอน
่
่่
็
็ พรตางๆ
่ แล้วก็
แตวาโดยทั
ว่ ไปการรดนํ้ าสังข์จะรดให้ผหู้ ญิงกอนนะครั
บ รดให้ผหู้ ญิงแล้วกรดให้
ผชู้ ายแล้วกจะให้
่
่
่ ้ าสังข์เนี่ยรดที่ส่ วนไหนของรางกายของเจ้
่
่ าสาวคะ
ผูส้ ัมภาษณ์ : คะและไ
มทราบวารดนํ
าบาวเจ้
็ ่มือเพราะวาทั
่ ้ งเจ้าบาวและเจ้
่
่ ้ นะครับ
ผูช้ าย : รดกรดที
าสาวเนี่ยจะพนมมือไว้อยางนี
่
ผูส้ ัมภาษณ์ : พนมมืออยางไรนะคะ
็
่ ็
ผูช้ าย : พนมมือแล้วกวางไว้
ที่หมอนด้านหน้า ผูใ้ หญกจะรดไปที
่มือนะครับ กเ็ ป็ นลําดับขั้ นตอนไป
่ เจ้าสาวแล้วกญาติ
็ ผใู้ หญ่ ไปเรื่ อยๆจนครบ จนจบนะครับ
เริ่ มตั้ งแตฝ่่ ายของเจ้าบาว

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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