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Bangkok’s Full Name
Thai transcript:

็
่ งเทพอยางเ
่ งี้ย คือคนสวนใหญฝรั
่
่ ่งอยางเ
่ งี้ย
ผูห้ ญิง 1: ไหนๆกพู็ ดเรื่ องเพลงแล้วอะนะ กแบบอยางกรุ
่ ่
์
่ งเทพ แตจริ
่ งๆแล้วมันมีชื่อยาวซึ่ งเราก็มีเป็ นแบบเวอร์ชน่ั ที่เป็ นเพลงด้วยอะไรอยางเงี
่ ้ย
จะคิดวาแคแบบแบงกคอกหรื
อวากรุ
ผูห้ ญิง 2: เป็ นเพลงด้วย ใช่
ผูห้ ญิง 1: เดี๋ยวเราจะร้องให้ฟัง
่
่ คนสวนใหญกจะร้
่
่ ็ องได้
ผูห้ ญิง 3: สวนใหญ
ผูห้ ญิง 1: อืม ใช่
่
จะได้จาํ ได้ท้ งั ...
ผูห้ ญิง 2: เป็ นเพลงเพื่อให้เราจํางายเนอะ
่ ้ นเพราะมันยาวมากอะไรอยางเงี
่ ้ย
ผูห้ ญิง 1: จํางายขึ
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วนี่แบบเรี ยนร้อง ร้องเพลงนี้ ต้ งั แต่ตอนไหนอะ
ผูห้ ญิง 2: ตอนเด็กๆเลยเนอะ เขาสอน
่
็ บอกให้ร้องให้ฟังอะไรอยางเงี
่ ้ ย แตคื่ อ คนสวน
็ อนตั้ งแตตอนเด็
่
ผูห้ ญิง 1: กเหมื
กๆ ใช่ ตอนเด็กๆเหมือนแบบครู กจะ
็ ่ ใครพูด เวลาพูดถึงกรุ งเทพกไมมี
็ ่ ใครพูดชื่อยาว กคื็ อพูดแคกรุ
่ งเทพอะไรอยางเงี
่ ้ย
คือกไมมี
่
ผูส้ ัมภาษณ์: ไหนร้องให้ฟังหนอย
ผูห้ ญิง 1: โอเค
ผูห้ ญิง 1,2, 3: กรุ งเทพมหานคร อมรรั ตนโกสิ นทร์ มหิ นทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรั ตนราชธานีบูรีรมย์
อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สั กกะทัตติยวิษณุกรรมประสิ ทธิ์

ผูห้ ญิง 1: จบแล้ว
English translation:
Woman1: Since we’ve been talking about songs, most foreigners think that Thailand’s capital is
just Bangkok or Krungthep. In fact, it has a full name which has been made into a song.
Woman 2: Yes, a song.
Woman 1: We’ll sing it for you.
Woman 3: Most people in Thailand know how to sing it.
Woman 1: Yes.
Woman 2: [It has been made] into a song so that it is easier to remember.
Woman 1: Much easier to remember because the original version without melody is so long.
Interviewer: So when did you guys learn to sing this song?
Woman 2: [We’ve known it] since we were very little, right? They taught us.
Woman 1: Yeah, since we were very little. Like when we were little, the teacher would tell us to
sing the song. But most people don’t refer to Krungthep by its full name but just “Krungthep.”
Interviewer: Can you sing the song for us?
Woman 1: Okay.
Women 1, 2, & 3:
Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat
Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya
Witsanukam Prasit 1
Woman 1: That’s it.

1

Bangkok, the great city of angels. It’s where the immortal Emerald Buddha dwells. The invincible city. The grand
capital, endowed with nine precious gems and full of joy. It is full of enormous royal palaces. It’s where the
reincarnated angels reside. At the order of Indra, Vishvakarma majestically built the capital.
(Thaizer. n.d. Bangkok – City of Angels. Thaizer: Thailand Travel Guide. Retrieved February 15, 2012 from
http://www.thaizer.com/tourist-attractions/bangkok-city-of-angels)
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