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Thai transcript: 
 
ผูส้ัมภาษณ์: โอเค แนะนาํตวัหนอย่  

ผูห้ญิง 1: ช่ือจ๋า 

ผูห้ญิง 2: ช่ือตค๊ั 

ผูห้ญิง 3: ช่ือแอน 

ผูส้ัมภาษณ์: เออ แลว้หลงัเรียนเสร็จวนัธรรมดาทาํอะไรบา้ง  

จ๋า: วนัธรรมดาเหรอ กแบบ็  ถา้ท่ีม. มีกจกรรมอยางเงียิ ่ ้  กแบบเอออยู็ ช่วยกจกรรมของคณะ่ ิ  แบบไดเ้จอเพ่ือน 

หรือวาบางทีกแบบ่ ็  แต่คือถา้ไมมีอะไรอยางเงีย่ ่ ้  กแบบกลบับา้นอะ็  เพราะวาเราไมไดอ้ยหูอไง่ ่ ่  กแบบไปกลบัเพราะวา็ ่  

กลบับา้นกใชเ้วลาแบบประมาณ็  2 ชวัโ่ มงอะไรอยางเงีย่ ้  คือถา้ไมมีอะไรกรีบกลบั่ ็  

ผูส้ัมภาษณ์: อืม แลว้ ตคัอะ๊  

ตค๊ั: อืม ตคักคลา้ยๆกบจ๋านะ๊ ็ ั  กคื็อเรียนเสร็จแลว้กมีแบบบางทีนงัคุยกบเพ่ือนบา้งอะไรอยางเงียท่ีมหาลยั็ ั ่่ ้  

ถา้เกดมีงานท่ีตอ้งประชุมกลุมอะไรอยางเงียิ ่ ่ ้  เออกประชุมกน็ ั  แลว้พอเสร็จตคักจะ๊ ็ กลบับา้นมาอานหนงัสือ่  แบบอานเลนตางๆ่ ่ ่  

แบบพวก หรือบางทีแมก็กาซีน  

ผูส้ัมภาษณ์: เออแลว้ท่ีตคับอกอานหนงัสืออานเลนน่ี๊ ่ ่ ่  หนงัสือ ชอบหนงัสือเร่ืองอะไรอะ 

ตค๊ั: คือสวนใหญตคัจะชอบพวกแนวผจญภยัอะไรอยางงีมากกวา่ ่ ่ ่๊ ้  แบบแฮร์ร่ี พอตเตอร์ อะไรยงัเงีย้  

คือท่ีจริงอะตัค๊อานเป็นภาคภาษาไทยไปแลว้่  แตตอนนีตคักาลงั่ ํ้ ๊ พยายามอานภาคภาษาองักฤษอยู่  ่คือกจบไปแลว้เลมนึง็ ่  

ตอนนีกไปสังหนงัสือไวท่ี้ร้านหนงัสือ้ ็ ่  มาเม่ือไหรตคักจะไปเอา่ ็๊  

ผูส้ัมภาษณ์: อือ แลว้แอนอะ 

แอน: ทาํอะไรอะเหรอ 

ผูส้ัมภาษณ์: อืม วนัธรรมดาหลงัเลิกเรียนอะไรอยางเงีย่ ้   



แอน: ก ็สวนใหญ่ ่ คือเหมือนเพราะวาเรา่  เราขบัรถไง เรากเลยแบบ็  ชิวๆ แลว้ก ็พอหลงัเลิกเรียนเรากไปหาเพ่ือนท่ีหอ็  

สวนใหญก่ ่ จ็ะไปนงัเมา้ธ์่  กนขา้วแถวหออะไรอยางเงียิ ่ ้  อืม แลว้กคอยกลบับา้น็ ่  

ผูส้ัมภาษณ์: หอน่ีเป็นหอในมหาลยัเหรอ 

แอน: ป่าว หอนอกมหาลยั กจะเป็นแบบมี็  จะเป็นพวกร้านแบบท่ีนกัศึกษาเคา้ชอบไปแบบ มีร้านนงักน่ ิ  นงัเลน่ ่  

นงัอะไรอยางเงียเยอะๆ่ ่ ้  อือ เรากไปตามนนัอะ็ ้  

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้เสาร์ อาทิตยอ์ะ ทาํไรกนั 

จ๋า: เสาร์ อาทิตยเ์หรอ แบบสวนมาก่ พวกเรากแ็บบแฮงก ์เอา้ทก์นัอะ 

แอน: เนอะ นดัเท่ียวกนัแบบแทบจะทุกอาทิตย ์ 

จ๋า: ไปกบเพ่ือนในมั . เพ่ือนในคณะ อะไรอยางเงีย่ ้  กนดัเจอกนแตแบบ็ ั ่ พวกสยาม 

พวกพารากอนซ่ึงเป็นแบบท่ีๆแบบวยัรุนเคา้จะไปแบบแฮงก่  ์เอา้ทก์นั แบบเสาร์อาทิตย ์หรือหลงัเลิกเรียนอะไรอยางเงีย่ ้   

ตค๊ั: กแคไปกนขา้วหรือบางทีแบบดูหนงั็ ่ ิ  

แอน: แตบางทีเรากแบบอยากเปล่ียนบร่ ็ รยากาศเนอะ เรากจะหาร้านตามอินเตอร์เน็ตอะ็  แบบหาร้านท่ีมนัแบบแนะนาํอะ 

ตค๊ั: เพิงสร้างใหม่ ่ 

แอน: ใช่ แนะนาํ แลว้เหมือนเคา้ บรรยากาศดีอะไรดี อยางเงีย่ ้  เรากจะลองไปกนอะไรอยางเงีย็ ั ่ ้  

จ๋า: ใช่ หรือไมกแบบไปลองพวกร้านแบบท่ีเราเคยไป่ ็  แบบ Moroccan Food อะไรอยางเงี่ ้ย 

คือแบบอาหารไทยมนัเยอะแลว้กเบ่ือไง็  กไปลองประเทศอ่ืนบา้ง็  อะไรอยางเงีย่ ้  

แอน: แลว้กมีดูซีรีส์็   

จ๋า: ซีรีส์อเมริกนซะสวนใหญั ่ ่ พวก Gossip Girls Desperate Housewives อะไรอยางงี่ ้  

แอน: เรากติดกนหมดเลย็ ั   

ผูส้ัมภาษณ์: เออ แลว้ตคัทาํไรอะวนัเสาร์๊  อาทิตย ์ 

ตค๊ั: ไม่ ก.็.. 

ผูส้ัมภาษณ์: หรือวากไปกบพวกนี่ ็ ั ้ 2 คน  

ตค๊ั: กไปกบพวกนีแหละ็ ั ้  แตวา่ ่  เหมือนแบบ ถา้อาทิตยไ์หนท่ีไมไดไ้ปอะไรอยางเงีย่ ่ ้  ตคักจะแบบ๊ ็  



นอนต่ืนสายมากๆ แลว้ตคักดูบอลอะไรอยางเงีย๊ ็ ่ ้  คือรอไปจนถึงดึกๆ ตคักนอนดูบอลท่ีบา้น๊ ็  

ผูส้ัมภาษณ์: ทีมโปรดคือทีมอะไร 

ตค๊ั: ตคัชอบลิเวอร์พลู๊  

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้น่ีเคยไปเท่ียวผบักนรึเปลาั ่  

จ๋า: ผบัเหรอ คือเราท่ีเราไปมนัไมเชิงผบั่  มนัจะเป็นเหมือนแบบ ผบัแอนดเ์รสตอรองค ์คือแบบ เออมีนงัแยกเป็นฝังดริงค์่ ่ ๊  

กบฝังอาหารอะไรอยางเงียั ่่ ้  แตคือถา้เป็นผบัแบบเอก็ซ์ตรีมคือ่ ท่ีเขา้ไปเตน้อะไรอยางเงีย่ ้  เออไมเคย่  แตวาแอน่ ่  แอนเคยไปหนิ  

แอน: กเคยไป็  

ผูส้ัมภาษณ์: ท่ีเมืองไทยเหรอ 

แอน: ใช่ ท่ีฟังคก้ี์ ฟังคก้ี์ วลิลา่ เออ คือกจะเป็นแบบแนวๆเหมือน็ กคื็อคลา้ยๆเมืองนอกนะ 

เราวามนักแบบอารมณ์เดียวกน่ ็ ั กคื็อแบบ  กไปแดนซ์แตสวนใหญ็ ่ ่ ่ 

ผบัท่ีเมืองไทยมนัจะเนน้เป็นเปิดแผน่กคือเปิดแบบ็ มิกซ์เป็นเพลงมิกซ์ หรือไมกแบบหรือกจะมีดนตรีสดดว้ยเลนเพลงไทย่ ็ ็ ่  

เลนไรอยางเงีย่ ่ ้  กคือจะเลนแบบจงัหวะมนัส์ๆอยางเงีย็ ่ ่ ้  อืมกสนุกดี็  

ผูส้ัมภาษณ์: อา้ว แลว้อายเุทาไรถึงเขา้ผบัได้่   

แอน: 20 อืม 

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ด่ืมแอลกอฮอล ์อายเุท่ากนรึเปลาั ่  

แอน: ใชนาจะ่ ่  20 เหมือนกนั  

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ปกติชอบฟังเพลงประเภทไหนอะ ไทยหรือตางประเทศ่   

จ๋า: คือถา้เราอะเราชอบแบบเมกนั คือแบบไมจาํเป็นตอ้งเป็นเมกนแตวาสวนใหญท่ีชอบ่ ั ่ ่ ่ ่  เพราะวาอาจจะเป็นเพราะวา่ ่ แบบ 

สวนใหญ่ ่ท่ีมนัเปิดในวทิยอุะ คือถา้ไมใชเพลงไ่ ่ ทย คือถา้เป็นเพลงฝรังอยางเงีย่ ่ ้  กจะเป็นเพลงเมกนแบบ็ ั  Taylor Swift 

พวกท่ีดงัๆท่ีแบบฮอลลีวดู ท่ีดงัๆท่ีเมกากคือดงัท่ีไทยดว้ยอะไรอยางเงีย็ ่ ้  เออกฟังพวกนนั็ ้  

แอน: เออกฟังหมด็  แลว้ก ็แตกมีเพลงไทยเบาๆเนอะ่ ็  เพลงแบบพวก Singular เบาๆอะไรอยางเงีย่ ้  พวกแนวอยางงนั่ ้ อะ 

มนัแบบอินด้ี ฟังสบายๆ เรากวาอยางงนัมนัดูนาฟัง็ ่ ่ ่้  มนักฟังไดเ้ร่ือยๆอะไรอยางเงีย็ ่ ้   

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้มีเพลงของชาติอ่ืนอีกมยัท่ีแบบไมใชเมกนอะไรอยางเงีย๊ ่ ่ ั ่ ้  เป็นเพลงของฝังเอเชียเน่ีย่   



ดงัมยัท่ีไทย๊  

แอน: โหย ตอนนีเกาหลี้  เกาหลีฟีเวอร์มาก 

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ชอบฟังเพลงเกาหลีกนรึเปลาั ่  

จ๋า: เราคือฟังได ้แตวาถา้ชอบมากนาจะเป็นแอนอะไรอยางเงีย่ ่ ่ ่ ้  

ตค๊ั: แบบเพลงท่ีฮิตๆเรากไดย้นิไปทุกท่ีอยแูลว้็ ่  

แอน: ใช่ กฟังนะ็  

ตค๊ั: เหมือนตามแบบพวกศนูยก์ารคา้อะไรอยางเงียกจะชอบเปิด่ ็้  

แอน: ใชๆ่  ชอบเปิด อืมแลว้กแบบตาม็  MTV อะไรอยางเงียเนอะ่ ้  แบบชองเพลง่  สวนใหญกจะเปิดแตเพลงเกาหลี่ ่ ็ ่  

จ๋า: บางทีแบบเห็นจนจาํทาเตน้ไดแ้ลว้่  เพราะแบบเพลงเกาหลีมนัจะแบบทงัร้อง้  ทงัเตน้ไปดว้ยกนอะไรอยางเงีย้ ั ่ ้  

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ชอบนกัร้องคนไหนเป็นพิเศษ 

แอน: จ๋าอะ 

จ๋า: คือของเรา เรากแบบ็  คือสวนใหญตอนนีเรา่ ่ ้ จะฟังแบบเมกนไรอยางเงียั ่ ้  เราชอบแบบ Faber Drive 

แบบออกสไตลแ์บบร็อคหรือไมกแบบ่ ็  Taylor Swift เหมือนแบบคนัทร่ีผสมป๊อปอะไรอยางเงีย่ ้  

ซ่ึงมนัฟังแลว้กแบบ็ สบายๆอะไรอยางเงีย่ ้  เออ 

ตค๊ั: สวนตคัหรอ่ ๊  คือตคักชอบทวัไปอะไรอยางเงีย๊ ่็ ่ ้  

แตวากจะเนน้ไปท่ีเพลงสากลท่ีเป็่ ่ ็ นแบบจากทางฝังยโุรปหรือวาทางอเมริกาอะไรอยางเงีย่ ่ ่ ้  

แตวาตอนนีท่ีตคักาลงัชอบๆอยเูลยกเป็น่ ่ ํ ่ ็้ ๊  Maroon 5 เพราะวาเพิงออกอลับมัใหม่ ่่ ้  ชอบทงัอลับมัเลย้ ้   

แอน: เคา้ สวนเคา้่  ท่ีจริงเคา้ฟังหมดเลยทุกเพลงเกาหลี ญ่ีปุ่น จีน หรือ ไทย อะไรอยางเงีย่ ้  กฟังหมดเลย็ ท่ีมนัเป็นแบบ 

แตจะเป็นแนวท่ีมนัฟังสบายๆ่  อยางถา้เกดเพลงไทยกชอบวาน่ ิ ็ ่  ธนกฤตอะไรอยางเงีย่ ้  ท่ีแบบเหมือนร้องเพลงชิวๆ 

แบบฟังไดเ้ร่ือยๆ แบบมนัไมปวดหูอะไรอยางเงีย่ ่ ้  

ตค๊ั: เปิดตอนแบบฝนตกอะไรอยางงี่ ้ 

แอน: ใช่ อะไรอยางงนั่ ้  บรรยากาศ  

 



English translation:  
 
Interviewer: Can you introduce yourselves? 
 
Girl 1: I’m Jar.  
 
Girl 2: I’m Tuck. 
 
Girl 3: I’m Anne.  
 
Interviewer: What do you do after classes during weekdays? 
 
Jar: Weekdays? Umm..if there are activities on campus, I’ll stay for a while and help out, like I’ll 
get to see friends. But if there’s nothing going on that day, I’ll go home right away, because I 
don’t live in the dorms. I’m a commuter student, and it usually takes me two hours to get home. 
So if there’s really nothing that day, I’ll go home early.   
 
Interviewer: What about you, Tuck?  
 
Tuck: Similar to Jar, I stay around after classes to chat with friends and attend group meetings if 
there’s one that day.  After that I’ll go home and read, like leisure books, or sometimes 
magazines.  
 
Interviewer: Since you mentioned leisure books, what are your favorites?  
 
Tuck: Mostly, I prefer adventure books like Harry Potter. In fact, I already read the Thai version 
of the series, and now I’m trying to read the English version. I finished one and ordered the rest 
from the bookstore. I’ll go pick them up when they’re in the store.  
 
Interviewer: What about you, Anne? 
 
Anne: What do I do after classes?  
 
Interviewer: Yes, weekdays after classes.  
 
Anne: Mostly I drive to campus, so I don’t have to rush as much as they do. After classes, I visit 
my friends in the dorms, chat with them, and have dinner around the area. After that, I go home.  
 
Interviewer: Are the dorms on campus? 
 
Anne: Nope. They are off-campus dorms. And there are usually a lot of restaurants where 
students hang out. So yeah, I go to those places.  
 
Interviewer: And what do you guys do during the weekend?  
 
Jar: Weekends? Well, we normally hang out together. 



 
Anne: Right? We go out almost every weekend.  
 
Jar: Yeah, I go out with the people from my major. We normally meet up either at Siam Square 
or Paragon, where most teens hang out during the weekend or after school.  
 
Tuck: We normally just go there to find something to eat and sometimes watch movies.  
 
Anne: But sometimes we try something new, right? We look for recommended restaurants on the 
internet. 
 
Tuck: The newly-built ones.  
 
Anne: Yeah, and like the décor and atmosphere of these restaurants are just so awesome that 
we’ll end up going there to try it.  
 
Jar: Yeah, I remember that time we went to a Moroccan restaurant. We were kind of bored of 
Thai food and wanted to try other countries’ specialties.   
 
Anne: Oh, and we also watch TV series.  
 
Jar: Mostly American series, like Gossip Girls and Desperate Housewives.   
 
Anne: And we’re all addicted. 
 
Interviewer: Tuck, what do you do during the weekend? 
 
Tuck: Umm, I…  
 
Interviewer: Or do you hang out with these two?  
 
Tuck: Yeah, I usually hang out with them. For the weeks that I don’t get to go out, I get up very 
late and watch soccer. Yeah, I normally just stay home and watch soccer.  
 
Interviewer: What’s your favorite team?  
 
Tuck: I like Liverpool. 
 
Interviewer: Have you guys gone clubbing?  
 
Jar: Clubbing? Well, the one I went to was not exactly a club, but rather a pub and restaurant, 
where they have separate zones of bar and restaurant. But I have never been to the ones where 
you go in and dance, but Anne’s been to one.  
 
Anne: Yeah, I have.  
 



Interviewer: In Thailand?  
 
Anne: Yeah, at Funky Villa. I think it’s similar to the ones abroad, like you go there to mostly 
dance. The ones in Thailand normally play mixed CDs and sometimes have live bands 
performing Thai music. It’s so much fun.  
 
Interviewer: How old do you have to be to get into these clubs?  
 
Anne: Twenty.  
 
Interviewer: Is the drinking age the same? 
 
Anne: Yeah, I think it’s also 201. 
 
Interviewer: What kinds of songs do you like, Thai or international?  
 
Jar: Personally, I like American music. It doesn’t necessarily have to be American, but most of 
the songs I like fall under that category. Because on most Thai radio stations, they either play 
Thai songs or English songs which are mostly American. The popular ones in America, like 
those by Taylor Swift, are also popular in Thailand. Yeah, so those are what I listen to.  
 
Anne: Yeah, I listen to every genre. And there’s also easy listening Thai songs like the ones by 
Singular, something along those lines. Since those are really easy listening, I could listen to them 
all the time.   
 
Interviewer: What about songs from other countries? Are Asian songs popular in Thailand?  
 
Anne: Ahh! There’s a Korean fever in Thailand right now. 
 
Interviewer: And do you guys like to listen to Korean songs?  
 
Jar: I can listen to them, but the person who’s a fan would be Anne.  
 
Tuck: We hear the popular ones everywhere. 
 
Anne: Yeah. I listen to them.  
 
Tuck: They normally play them in shopping malls.  
 
Anne: Yeah. And most music channels, like MTV, play Korean songs very often.  
 
Jar: Yeah. Sometimes we watch them so often that we can remember the dance moves already. 
Because you know, Korean songs usually come with dance moves.  
 
Interviewer: Then, who’s your favorite singer?  
                                                 
1 The drinking age in Thailand is actually 18. 



 
Anne: Jar, you go first.  
 
Jar: I mostly listen to American songs right now. I like rock bands like Faber Drive or 
country/pop like Taylor Swift. Her songs are very easy listening.  
 
Tuck: For me, I can listen to mostly anything but I especially like songs from Europe or 
America. The one I like now is Maroon 5, because they just released a new album. I like the 
whole album.  
 
Anne: For me, I can listen to every genre: Korean, Japanese, or Thai. I like the easy listening 
ones, though. My favorite Thai singer is Wan Thanakrit. His songs are very chill and not a pain 
to listen to.  
 
Tuck: And we play them when it’s raining.  
 
Anne: Yeah. The songs suit the atmosphere very well.  
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