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Thai transcript: 
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ลาํดบัขนัตอนตอไปนะคะในการแตงงานนะคะหลงัจากวดิีโอเพรเซ็นเทชนัแลว้เป็นอะไรตอคะ้ ่่ ่ ่  

ผูช้าย: กเป็น็ ในชวงท่ีพิธี่ กรจะเชิญประธานในงานซ่ึงเป็นผูท่ี้เจา้บาว เจา้สาวใหค้วามเคารพนบัถือนะครับ ่

อาจจะเป็นผูใ้หญ เป็นนกัการเมือง หรือวาเป็นหวัหนา้ของเจา้บาวหรือเจา้สาวนะครับ ่ ่ ่

ซ่ึงมีความรู้จกัคุน้เคยกนักบเจา้บาว เจา้สาวเป็นอยางดีั ่ ่ ขึนมานะครับเพ่ือเลาถึงวา้ ่ ่ ทางเจา้บาวมีความส่ ามารถอยางไรบา้ง ่

มีความนาเคารพเอย้ นาเช่ือถืออยางไรครับ แลว้เจา้สาวเป็นคนลกัษณะไหนอะไรประมาณนนันะครับ ่ ่ ่ ้

แลว้กอวยพรใหคู้บาวสาวโดยใหร้ะลึกถึง มีคาํสอนอะไรตางๆ็ ่ ่ ่  จากท่ีประธานมีประสบการณ์มานะครับ 

กจะใหค้าํสังสอนตอคูบาวสาวเป็นอยางดีนะครับ ็ ่ ่ ่ ่่  

ผูส้ัมภาษณ์:  ขอโทษนะคะ แตเวลาประธานพดูอยเูน่ีย เจา้บาว เจา้สาวอยบูนเวทีดว้ยรึเปลาคะ่ ่ ่ ่ ่  

ผูช้าย:  ใชครับ เจา้บาว เจา้สาวตอ้งอยบูนเวทีดว้ย่ ่ ่ นะครับ โดยท่ีประธานกใหพ้รอะไรตางๆ ็ ่

รับฟังแลว้กพดูคุยกบแขกเหร่ือดว้ย็ ั  

ผูส้ัมภาษณ์: คะ แลว้หลงัจากนนั่ ้  

ผูช้าย:  หลงัจากนนั พิธี้ กรกมีการด่ืมอวยพรใหป้ระธานนะครับ ็

ประธานกเชิญชวนแ็ ขกเหร่ือด่ืมอวยพรไชโยนะครับใหก้บั... 

ผูส้ัมภาษณ์:  คะและท่ีในเมืองไทยน่ี มีการเออ การ่ ่  

ผูช้าย:  ด่ืมอวยพร 

ผูส้ัมภาษณ์:  ด่ืมอวยพรเน่ียคะ จะพดูวาอะไรคะ ท่ีเมืองไทย่ ่  

ผูช้าย:  ท่ีเมืองไทยก ประธานกขอเชิญแจ็ ็ กผูมี้เกยรติยนืนะครับด่ืมอวยพรใหก้บเจา้สาว ี ั

ซ่ึงเคร่ืองด่ืมนนัอาจมีแอลกอฮอลผ์สมหรือไมมี หรือเคร่ืองด่ืมทวัๆไปกได ้โดยมีการไชโยจาํนวนสามครัง ้ ่ ้่ ็

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง ทาํใหค้วามรุงเรืองตางๆใหก้บคูบาวสาว่ ่ ั ่ ่  

ผูส้ัมภาษณ์:  แลว้เวลาทาํไชโยน่ีจะมีการพดูยงัไงบา้ง ช่วยแสดงใหดู้หนอยคะ่ ่  



ผูช้าย:  อะไรนะ ไชโย 

ผูส้ัมภาษณ์: คะ ไชโยสามครังอะคะ ไมทราบวาเวลาเคา้กระทาํกนเน่ีย ทาํยงัไงคะ่ ่ ่ ่ ั้  

ผูช้าย: กขอเชิญแขกผูมี้เกยรติยนืขึนแลว้ก ็ ี ็้  

ผูส้ัมภาษณ์: ไชโย ไชโย ไชโย  

ผูช้าย: แลว้กด่ืมนะครับ็  ด่ืมจนหมดแกว้ แลว้กเป็นการเสร็จพิธีใ็ นสวนของประธานในพิธีนะครับ ่

ประธานกจะลงมายงัจากเวทีนะครับ เสร็จแลว้พิธีกรกจะมีการสัมภาษณ์ อา ็ ็ ่

คูเจา้สาวและเจา้บาวนะครับวาความรู้สึกของพิธีแตงงานเป็นอยางไรบา้ง ของคํ่าคืนวนันี รู้สึกอยางไรบา้งนะครับ่ ่ ่ ่ ่ ่้

กจะเป็นผลดักนโดยอาจจะสอบถามฝังเจา้สาวกอนนะครับ ็ ั ่ ่ เสร็จแลว้กจะสอบถามฝังเจา้บาว ็ ่่

ใหมี้การพดูคุยกบแขกตางๆั ่ นะครับ หลงัจากนนั้ ก ็เออ ใหเ้จา้บาว เจา้สาวขอบคุณแขกท่ีใหเ้กยรติมาในงานนะครับ ่ ่ ี

แลว้กลาํดบัถดัไปพิธีกรกจะเชิญเจา้บาวและเจา้สาวทาํพิธีตดัเคก้ในวนัแตงงานนะครับ ็ ็ ่ ่

ซ่ึงเป็นขนัตอนท่ีสาํคญัอีกขนัตอนหน่ึง้ ้ ในการตดัเคก้ 

เม่ือตดัเคก้แลว้นะครับกจะนาํเคก้นนัไปยืน่ใหก้บผูใ้หญหรือทานประธานกอน ประธานในพิธี ประธานในงาน ็ ั ่ ่้ ่

แลว้กใหก้บพอแม ผูใ้หญของเจา้บาวและเจา้สาวนะครับ เสร็จแลว้หลงัจากนนันะครับก ็ ั ่ ่ ่ ่ ็้

เจา้บาวและเจา้สาวกจะมีการไปถายรูปกบแขกผูมี้เกยรติตามโต๊ะ่ ็ ่ ั ี ตางๆ โดยมีการถายรูปเป็นท่ีระลึกเกบไว ้่ ่ ็

โดยเรียงลาํดบัไปจนจบงาน จนจบทุกๆโตะ๊ของแขกผูมี้เกยรติท่ีมาในงานนะครับี  

 
 
English translation: 
 
Interviewer: What is the next step of the wedding ceremony after the video presentation?   
 
Man: Next, the MCs would escort the principal of the ceremony, who is respected by the 
bride and groom who can either be an elder, a politician, or the boss of the bride or 
groom, to the stage. The principal of the ceremony is usually someone who knows both 
the bride and groom very well. He will then tell the guests about the personality of the 
groom and describe how reliable he is. Similarly, he will also talk about what kind of 
person the bride is. In the end, he will give the couple the best wishes and teachings from 
his own experience. 
 
Interviewer: Sorry but while the principal is speaking, are the bride and groom also on the 
stage with him? 



 
Man: Yes, the bride and groom must also be on the stage while the principal is giving his 
wishes and talking to the guests.  
 
Interviewer: And after that...? 
 
Man: After that, the principal will ask the guests to help him toast the couple by raising 
their glasses.  
 
Interviewer: Yes, and in Thailand while we are… 
 
Man: Drinking a toast… 
 
Interviewer: Yes, how do you say “cheers” in Thai when you toast? 
 
Man: In Thailand, the principal will ask the guests to stand up, raise their glasses, and 
drink a toast for the bride and groom. The drinks can either be alcoholic or not while 
Chai-Yo-ing for three times, wishing the couple a prosperous love life.  
 
Interviewer: And when you Chai-Yo [cheer while toasting], how do you say it?  
 
Man: What? Chai-Yo? 
 
Interviewer: Yes, the three-time Chai-Yo. How do you do it?  
 
Man: The principal will ask the guests to stand up and… 
 
Interviewer: Chai-Yo Chai-Yo Chai-Yo 
 
Man: Then, everyone finishes the whole drink. This is the end of the part of the ceremony 
that is led by the principal. Then, the principal will come down from the stage. After that, 
the MCs will ask the bride and groom about how they feel about the wedding. They will 
start by asking the bride first and then the groom. This is followed by a casual chat with 
the guests. After this, the bride and groom will thank the guests for coming to their 
ceremony and proceed to cut the wedding cake, which is one of the most important 
procedures of the ceremony. They then bring the sliced cake to the elder or the principal 
first and then to their parents. The last procedure of the ceremony is when the bride and 
groom stop by each dinner table to take pictures with their guests.     
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