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Thai transcript: 
 

ผูส้ัมภาษณ์: คะ แลว้พิธีแตงงานในตอนกลางคืน่ ่ เน่ียคะ สวนใหญแลว้ท่ีเมืองไทยน่ีนิยมจดักนท่ีไหนคะ่ ่ ่ ั  

ผูช้าย: ครับ พิธีการแตงงานในตอนกลางคืนเรียกว่ า่การฉลองพิธีสมรสนะครับ 

กคือโดยทวัไปกจะจดักนตามโรงแรมตางๆ ซ่ึงโรงแรมเน่ียเป็นโรงแรมขนาดใหญ ็ ็ ั ่ ่่

จริงๆแลว้กตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีสามารถจุจาํนวนแขก็  

ผูส้ัมภาษณ์: ท่ีสามารถรองรับ...คนไดเ้ยอะ 

ผูช้าย: ทีสามารถรองรับ...เจา้สาวเจา้บาวตอ้งประมาณการกนแลว้วา เออ ่ ั ่ ่

ไดมี้การเชิญแขกผูมี้เกยรติตางๆของทงัสองฝ่ายเน่ียมาจาํนวนเทาไหร ี ่ ่ ่้

เราจะตอ้งหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบจาํนวนนะครับ แขกเหร่ือท่ีจะมาในงานั  

ผูส้ัมภาษณ์: คะ สวนใหญแลว้พิธีในตอนกลางคืนเน่ียคะจะเริมเวลากโมงคะ ่ ่ ่ ่ ี่่  

ผูช้าย: โดยทวัไปเวลานดัหมายของแขกผูมี้เกยรติของเจา้่ ี บาวเจา้สาวกคือประมาณ ่ ็ 6 โมงคร่ึง ถึง หน่ึงทุม่  6 

โมงคร่ึงเป็นสวนใหญนะครับ เป็นการนดัหมายวามาพร้อมกนท่ีบริเวณ่ ่ ่ ั ... 

ผูส้ัมภาษณ์: สถานท่ีจดังาน 

ผูช้าย: สถานท่ีจดังานนะครับ ประมาณนนัเวลา้  

ผูส้ัมภาษณ์: โอเคคะ แลว้ทีนีพอ พอแขกผูมี้เกยรติมาถึงงานน่ีจะมีใครต้่ ี้ อนรับอยหูนา้งานบา้งคะ ่

จะมีลาํดบัขนัตอนพิธีการงานกลางคืนอยางไรบา้งคะ ้ ่  

ผูช้าย: ครับ โดยทวัไปแลว้่ นะครับ แขกท่ีมากจะมีการนาํปัจจยัซองเงินนะครับมา ็

โดยท่ีในพิธีงานกคือวาจะตอ้งมีญาติของอาจจะเป็นเจา้บาวหรือเจา้สาวมาอยท่ีูโต๊ะแลว้กมาดูแลถึงการลงนามคาํอวยพ็ ่ ่ ่ ็

รในสมุดลงนามอะไรตางๆนะครับ แลว้กอาจจะมีเร่ืองการชวยเหลือเงินทองตางๆ แลว้กจะมีของชาํรวยนะครับ ่ ็ ่ ่ ็ ่

เคา้เรียกวาซูวเินียร์นะครับ ของชาํรวยตางๆกใหใ้นขณะนนั เสร็จแลว้ลาํดบัถดัไปกเจา้บาว เจา้สาวกจะ ่ ่ ่ ็ ็ ่ ็้



จริงๆแลว้เจา้บาว เจา้สาวจะเป็นผูต้อ้นรับอยหูนา้งานนะครับแล้่ ่ วกจะนาํแขกเหร่ือท่ีมาเน่ียไปถายรูปรวมกน ็ ่ ่ ั

ถายภาพรวมกนเป็นหมูคณะ กลุมยอยๆนะครับ ่ ่ ั ่ ่ ่

แลว้กจะมีเจา้หนา้ท่ีหรือคนท่ีไดรั้บมอบหมายนาํพาแจกตางๆไปยงัโต๊ะท่ีจะทานอาหารรวมกนนะครับ ็ ่ ่ ั

ภายในงานนนัเอง ่  

ผูส้ัมภาษณ์: คะ และไมทราบวา่ ่ ่  

ผูช้าย: ครับ 

จนจนจริงๆแลว้เน่ียระยะเวลากประมาณทุมนึงถึงทุมคร่ึงนะครับเพ่ือจะใหร้อแขกใหม้าในงานอยางพร้อมเพรียงกนนะ็ ่ ่ ่ ั

ครับ โดยประมาณ พิธีการจะเริมจริงๆประมาณ ประมาณทุมคร่ึงนะครับ หน่ึงทุมคร่ึง่ ่ ่ ครับ 

ผูส้ัมภาษณ์: และชวยลาํดบัพิธีการใหฟั้งหนอยคะ่ ่ ่  

ผูช้าย: เออซ่ึงเวลาโดยประมาณเน่ียหน่ึงทุ่มคร่ึงนะครับ พิธีการกจะเริมอยางเป็นทางการกคือวา ็ ่ ็ ่่

จริงๆอาจจะตอ้งมีพิธีกรนะครับ พิธีกรอาจจะมีพิธีกรชายและพิธีกรหญิงนะครับ 

เป็นการประกาศใหผู้ท่ี้มาในงานรับทราบวาอาจจะ่ ตอ้งมีการเชิญเจา้บาวเจา้สาวท่ีอยหูนา้งานนะครับเขา้ไป่ ่  

ไปยงัเวทีตางๆ นะครับเดินเขา้ไป่ ในเวทีแลว้กจะมีการเออ ประกาศใหก้บแขกไดท้ราบถึง เออ อาจจะมี็ ่ ั ่  

เคา้เรียกมีการสอบถามตางๆ หรือในสมยัใหมนีกจะมีการ่ ่ ็้ ทาํวีดิโอเพรเซ็นเทชนัวาเจา้บาว ่ ่ ่

เจา้สาวไดมี้การพบกนเม่ือไหร ท่ีไหน และกอาจจะมีการจาํลอง มอ็คอพั ั ่ ็

ทาํเป็นละครหรือเป็นเร่ืองราวตางๆ่ ท่ีจะทาํใหแ้ขกในงานสามารถรับรู้ไดว้า่... 

ผูส้ัมภาษณ์: วาความรักของเคา้เป็นยงัไง่ นะคะ 

ผูช้าย: ความรักของคูบาวสาวไดเ้ริมมาตงัแตเม่ือไหร แลว้กอาจจะมีประวติัของเจา้บาว เจา้สาวเลก็นอ้ยวา เออ่ ่ ่ ่ ็ ่ ่ ่่ ้ ... 

ผูส้ัมภาษณ์: เป็นใครมาจากไหน 

ผูช้าย: ตงัแตเดก็เป็นใครมาจากไหน ลกูเ้ ่ ตา้เหลาใครนะครับ แลว้กมีการศึกษาเป็นอยางไรบา้ง ทาํงานท่ีไหนนะฮะ ่ ็ ่

จนถึงปัจจุบนันี แลว้กทงัคูไดพ้บรักกน กตกลงปลงใจท่ีจะแตงงานรวมกน นะครับ ้ ็ ่ ั ็ ่ ่ ั้

นนัคือในชวงของวดิีโอเพรเซ็นเทชนั่ ่่  

 



English translation: 
 
Interviewer: In Thailand, where do most weddings take place?  
 
Man: The wedding reception or as we call it the wedding celebration is normally held in 
hotels, mostly big hotels that can hold…guests… 
 
Interviewer: …that can hold a lot of guests 
 
Man: Yes, that can hold the… the bride and groom must have estimated the number of 
guests from both sides so that they can reserve the hotel that matches the amount of 
people who are coming. 
 
Interviewer: Ok, so at around what time does the wedding reception start?  
 
Man: Normally, the designated meeting time is from around 6:30 to 7:00 pm, mostly 6:30 
pm. They usually let the guests know about where to meet… 
 
Interviewer: You mean the venue of the wedding? 
 
Man: Yes, the venue of the wedding at around that time. 
 
Interviewer: Ok, when the guests arrive at the wedding, who is there to greet them? What 
is the procedure of the evening celebration?  
 
Man: Normally, the guests would bring envelopes of gifts, which are handled by the 
relatives of either the bride or the groom. They will also take care of wedding guest 
books and wedding gifts. They are also responsible for distributing souvenirs before the 
ceremony starts. The bride and groom are actually at the entrance to greet the guests. 
Next, there will be a group of people who escort the guests to take pictures with the bride 
and groom and then to their dinner seats in the event. 
 
Interviewer: Yes, and I was wondering whether… 
 
Man: And this will last until around 7:00 or 7:30 pm in order to wait for all the guests to 
arrive. The ceremony officially starts around 7:30 pm.  
 
Interviewer: Can you please explain a step by step process of the ceremony?  
 
Man: As I mentioned before, the ceremony officially starts at 7:30 pm. There are usually 
two MCs—one male and one female—who will call the bride and groom to enter the 
event onto the stage. Once the bride and groom reach the stage, the MCs will ask about 
the story of their relationship. Nowadays, there is also a video presentation about when 
and where the bride and groom first met. This may be presented through the form of a 
film or play in order for the guests to know… 
 



Interviewer: About the story of their love. 
 
Man: Yes, about when their love grew and it might also give a little bit of background 
information on the bride and the groom… 
 
Interviewer: Like where they’re from… 
 
Man: Yes, their background since childhood. For example, who their parents are, where 
they studied and worked and how the two met and fell in love and decided to get married. 
That’s the gist of the video presentation. 
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