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Hang-outs and Popular Media
Thai transcript:

่
ผูส้ ัมภาษณ์: โอเค แนะนําตัวหนอย
ผูห้ ญิง 1: ชื่อจ๋ า
ผูห้ ญิง 2: ชื่อตัค๊
ผูห้ ญิง 3: ชื่อแอน
ผูส้ ัมภาษณ์: เออ แล้วหลังเรี ยนเสร็ จวันธรรมดาทําอะไรบ้าง
็
ิ
่ ้ ย กแบบเอออยู
็
จ๋ า: วันธรรมดาเหรอ กแบบ
ถ้าที่ม. มีกิจกรรมอยางเงี
แบบได้เจอเพื่อน
ช่ ่วยกจกรรมของคณะ
่
็
่ ้ ย กแบบกลั
็
่
่ อยูห่ อไง กแบบไปกลั
็
หรื อวาบางที
กแบบ
แต่คือถ้าไมมี่ อะไรอยางเงี
บบ้านอะ เพราะวาเราไมได้
บเพราะวา่
็ เวลาแบบประมาณ 2 ชัว่ โมงอะไรอยางเงี
่ ้ ย คือถ้าไมมี่ อะไรกรี็ บกลับ
กลับบ้านกใช้
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม แล้ว ตัค๊ อะ
็ ายๆกบจ๋
ั านะ ก็คือเรี ยนเสร็ จแล้วกมี็ แบบบางทีนงั่ คุยกบเพื
ั ่อนบ้างอะไรอยางเงี
่ ้ ยที่มหาลัย
ตัค๊: อืม ตัค๊ กคล้
่
่ ่ ่
ิ งานที่ตอ้ งประชุมกลุม่ อะไรอยางเงี
่ ้ ย เออกประชุ
็
็ กลับบ้านมาอานหนั
งสื อ แบบอานเลนตางๆ
ถ้าเกดมี
มกนั แล้วพอเสร็ จตัค๊ กจะ
แบบพวก หรื อบางทีแม็กกาซี น
่
่ ่ ่ หนังสื อ ชอบหนังสื อเรื่ องอะไรอะ
งสื ออานเลนนี
ผูส้ ัมภาษณ์: เออแล้วที่ตค๊ั บอกอานหนั
่
่ ค๊ จะชอบพวกแนวผจญภัยอะไรอยางงี
่ ้ มากกวา่ แบบแฮร์รี่ พอตเตอร์ อะไรยังเงี้ ย
ตัค๊: คือสวนใหญตั
่
็
่ ง
่ นภาคภาษาไทยไปแล้ว แตตอนนี
่
ํ งพยายามอานภาคภาษาอั
งกฤษอยู่ คือกจบไปแล้
วเลมนึ
คือที่จริ งอะตัค๊ อานเป็
้ ตคั๊ กาลั
็
็ ่งหนังสื อไว้ที่ร้านหนังสื อ มาเมื่อไหรตั่ ค๊ กจะไปเอา
ตอนนี้ กไปสั
ผูส้ ัมภาษณ์: อือ แล้วแอนอะ
แอน: ทําอะไรอะเหรอ
่ ้ย
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม วันธรรมดาหลังเลิกเรี ยนอะไรอยางเงี

่
่ คือเหมือนเพราะวาเรา
่ เราขับรถไง เรากเลยแบบ
็
็
แอน: ก็ สวนใหญ
ชิวๆ แล้วก็ พอหลังเลิกเรี ยนเรากไปหาเพื
่อนที่หอ
่
่ จ็ ะไปนัง่ เม้าธ์ กนข้
ิ าวแถวหออะไรอยางเงี
่ ้ ย อืม แล้วกคอยกลั
็่
สวนใหญก
บบ้าน
ผูส้ ัมภาษณ์: หอนี่เป็ นหอในมหาลัยเหรอ
็ นแบบมี จะเป็ นพวกร้านแบบที่นกั ศึกษาเค้าชอบไปแบบ มีร้านนัง่ กนิ นัง่ เลน่
แอน: ป่ าว หอนอกมหาลัย กจะเป็
่ ้ ยเยอะๆ อือ เรากไปตามนั
็
นัง่ อะไรอยางเงี
้ นอะ
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วเสาร์ อาทิตย์อะ ทําไรกนั
่
จ๋ า: เสาร์ อาทิตย์เหรอ แบบสวนมาก
พวกเราก็แบบแฮงก์ เอ้าท์กนัอะ
แอน: เนอะ นัดเที่ยวกนัแบบแทบจะทุกอาทิตย์
ั ่อนในม. เพื่อนในคณะ อะไรอยางเงี
่ ้ ย กนั็ ดเจอกนแตแบบ
ั ่ พวกสยาม
จ๋ า: ไปกบเพื
่ ้ย
พวกพารากอนซึ่ งเป็ นแบบที่ๆแบบวัยรุ่ นเค้าจะไปแบบแฮงก์ เอ้าท์กนั แบบเสาร์อาทิตย์ หรื อหลังเลิกเรี ยนอะไรอยางเงี
็ ่ ิ าวหรื อบางทีแบบดูหนัง
ตัค๊: กแคไปกนข้
่
็
็
แอน: แตบางที
เรากแบบอยากเปลี
่ยนบรรยากาศเนอะ เรากจะหาร้
านตามอินเตอร์เน็ตอะ แบบหาร้านที่มนั แบบแนะนําอะ
ตัค๊: เพิ่งสร้างใหม่
่ ้ ย เรากจะลองไปกนอะไรอยางเงี
็
ั
่ ้ย
แอน: ใช่ แนะนํา แล้วเหมือนเค้า บรรยากาศดีอะไรดี อยางเงี
่ ็
่ ้ย
จ๋ า: ใช่ หรื อไมกแบบไปลองพวกร้
านแบบที่เราเคยไป แบบ Moroccan Food อะไรอยางเงี
็ ่อไง กไปลองประเทศอื
็
่ ้ย
คือแบบอาหารไทยมันเยอะแล้วกเบื
่นบ้าง อะไรอยางเงี
แอน: แล้วกมี็ ดูซีรีส์
ั
่
่ พวก Gossip Girls Desperate Housewives อะไรอยางงี
่ ้
จ๋ า: ซี รีส์อเมริ กนซะสวนใหญ
ั
แอน: เรากติ็ ดกนหมดเลย
ผูส้ ัมภาษณ์: เออ แล้วตัค๊ ทําไรอะวันเสาร์ อาทิตย์
ตัค๊: ไม่ ก็...
่ ็ ั
ผูส้ ัมภาษณ์: หรื อวากไปกบพวกนี
้ 2 คน
็ ั
่ ่ เหมือนแบบ ถ้าอาทิตย์ไหนที่ไมได้
่ ไปอะไรอยางเงี
่ ้ ย ตัค๊ กจะแบบ
็
ตัค๊: กไปกบพวกนี
้ แหละ แตวา

่ ้ ย คือรอไปจนถึงดึกๆ ตัค๊ กนอนดู
็
นอนตื่นสายมากๆ แล้วตัค๊ กดู็ บอลอะไรอยางเงี
บอลที่บา้ น
ผูส้ ัมภาษณ์: ทีมโปรดคือทีมอะไร
ตัค๊: ตัค๊ ชอบลิเวอร์พลู
ั เปลา่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วนี่เคยไปเที่ยวผับกนรึ
่ งผับ มันจะเป็ นเหมือนแบบ ผับแอนด์เรสตอรองค์ คือแบบ เออมีนงั่ แยกเป็ นฝั่งดริ๊ งค์
จ๋ า: ผับเหรอ คือเราที่เราไปมันไมเชิ
ั ่งอาหารอะไรอยางเงี
่ ้ ย แตคื่ อถ้าเป็ นผับแบบเอ็กซ์ตรี มคือที่เข้าไปเต้นอะไรอยางเงี
่ ้ ย เออไมเคย
่ แตวาแอน
่่
กบฝั
แอนเคยไปหนิ
็
แอน: กเคยไป
ผูส้ ัมภาษณ์: ที่เมืองไทยเหรอ
็ นแบบแนวๆเหมือนก็คือคล้ายๆเมืองนอกนะ
แอน: ใช่ ที่ฟังค์ก้ ี ฟังค์ก้ ี วิลลา่ เออ คือกจะเป็
่ นกแบบอารมณ์
็
็
่ ่
่
เราวามั
เดียวกนั ก็คือแบบ กไปแดนซ์
แตสวนใหญ
่ ็
็ ดนตรี สดด้วยเลนเพลงไทย
่
อกจะมี
ผับที่เมืองไทยมันจะเน้นเป็ นเปิ ดแผน่กคื็ อเปิ ดแบบมิกซ์เป็ นเพลงมิกซ์ หรื อไมกแบบหรื
่
่ ้ ย กคื็ อจะเลนแบบจั
่
่ ้ ย อืมกสนุ
็ กดี
เลนไรอยางเงี
งหวะมันส์ๆอยางเงี
่ งเข้าผับได้
ผูส้ ัมภาษณ์: อ้าว แล้วอายุเทาไรถึ
แอน: 20 อืม
ั เปลา่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วดื่มแอลกอฮอล์ อายุเท่ากนรึ
่ ่ 20 เหมือนกนั
แอน: ใชนาจะ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วปกติชอบฟังเพลงประเภทไหนอะ ไทยหรื อตางประเทศ
ั ่่ ่
่ ่ชอบ เพราะวาอาจจะเป็
่
จ๋ า: คือถ้าเราอะเราชอบแบบเมกนั คือแบบไมจํ่ าเป็ นต้องเป็ นเมกนแตวาสวนใหญที
นเพราะวา่ แบบ
่ ่
่
่ที่มนั เปิ ดในวิทยุอะ คือถ้าไมใชเพลงไ
่ ้ ย กจะเป็
็ นเพลงเมกนแบบ
ั
ทย คือถ้าเป็ นเพลงฝรั่งอยางเงี
สวนใหญ
Taylor Swift
่ ้ ย เออกฟั็ งพวกนั้ น
พวกที่ดงั ๆที่แบบฮอลลีวดู ที่ดงั ๆที่เมกากคื็ อดังที่ไทยด้วยอะไรอยางเงี
่ ็ เพลงไทยเบาๆเนอะ เพลงแบบพวก Singular เบาๆอะไรอยางเงี
่ ้ ย พวกแนวอยางงั
่ ้ นอะ
แอน: เออกฟั็ งหมด แล้วก็ แตกมี
่ ้ย
็ ่ ่ ้ นมันดูน่าฟัง มันกฟั็ งได้เรื่ อยๆอะไรอยางเงี
มันแบบอินดี้ ฟังสบายๆ เรากวาอยางงั
่ ่ ั
่ ้ ย เป็ นเพลงของฝั่งเอเชียเนี่ย
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วมีเพลงของชาติอื่นอีกมัย๊ ที่แบบไมใชเมกนอะไรอยางเงี

ดังมัย๊ ที่ไทย
แอน: โหย ตอนนี้ เกาหลี เกาหลีฟีเวอร์มาก
ั เปลา่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วชอบฟังเพลงเกาหลีกนรึ
่ ่ าชอบมากนาจะเป็
่
่ ้ย
จ๋ า: เราคือฟังได้ แตวาถ้
นแอนอะไรอยางเงี
็ ยนิ ไปทุกที่อยูแ่ ล้ว
ตัค๊: แบบเพลงที่ฮิตๆเรากได้
แอน: ใช่ กฟั็ งนะ
่ ้ ยกจะชอบเปิ
็
ตัค๊: เหมือนตามแบบพวกศูนย์การค้าอะไรอยางเงี
ด
็
่ ้ ยเนอะ แบบชองเพลง
่
่
่ ็ ดแตเพลงเกาหลี
่
แอน: ใชๆ่ ชอบเปิ ด อืมแล้วกแบบตาม
MTV อะไรอยางเงี
สวนใหญกจะเปิ
่ นได้แล้ว เพราะแบบเพลงเกาหลีมนั จะแบบทั้ งร้อง ทั้ งเต้นไปด้วยกนอะไรอยางเงี
ั
่ ้ย
จ๋ า: บางทีแบบเห็นจนจําทาเต้
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วชอบนักร้องคนไหนเป็ นพิเศษ
แอน: จ๋ าอะ
็
่
่
ั
่ ้ ย เราชอบแบบ Faber Drive
จ๋ า: คือของเรา เรากแบบ
คือสวนใหญตอนนี
้ เราจะฟังแบบเมกนไรอยางเงี
่ ็
่ ้ย
แบบออกสไตล์แบบร็ อคหรื อไมกแบบ
Taylor Swift เหมือนแบบคันทรี่ ผสมป๊ อปอะไรอยางเงี
็ สบายๆอะไรอยางเงี
่ ้ ย เออ
ซึ่ งมันฟังแล้วกแบบ
่ ค๊ หรอ คือตัค๊ กชอบทั
็
่ ้ย
ว่ ไปอะไรอยางเงี
ตัค๊: สวนตั
่ ่ ็ นไปที่เพลงสากลที่เป็ นแบบจากทางฝั่งยุโรปหรื อวาทางอเมริ
่
่ ้ย
แตวากจะเน้
กาอะไรอยางเงี
่ ่งออกอัลบั้ มใหม่ ชอบทั้ งอัลบั้ มเลย
่่
ํ งชอบๆอยูเ่ ลยกเป็
็ น Maroon 5 เพราะวาเพิ
แตวาตอนนี
้ ที่ตคั๊ กาลั
่ า ที่จริ งเค้าฟังหมดเลยทุกเพลงเกาหลี ญี่ปุ่น จีน หรื อ ไทย อะไรอยางเงี
่ ้ ย กฟั็ งหมดเลยที่มนั เป็ นแบบ
แอน: เค้า สวนเค้
่ นแนวที่มนั ฟังสบายๆ อยางถ้
่ าเกดเพลงไทยกชอบวาน
ิ
็
่ ธนกฤตอะไรอยางเงี
่ ้ ย ที่แบบเหมือนร้องเพลงชิวๆ
แตจะเป็
่
่ ้ย
แบบฟังได้เรื่ อยๆ แบบมันไมปวดหู
อะไรอยางเงี
่ ้
ตัค๊: เปิ ดตอนแบบฝนตกอะไรอยางงี
่ ้ น บรรยากาศ
แอน: ใช่ อะไรอยางงั

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 20 1 .
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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