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Planning a Wedding 

 
 
Thai transcript: 
 

ผ้สัมภาษณ์ู  : คะ ่ หลงัจากท่ีหนุมสาวตกลงปลงใจจะแตงงานกนแลว้เน่ียนะคะ ไมทราบวาขนัตอนตอไปคืออะไรคะ่ ่ ั ่ ่ ่้  

ผ้ชายู : ครับ หลงัจากท่ีหนุมสาวตกลงปลงใจ่ ท่ีจะแตงงานกน หลงัจากท่ีไดมี้การคบหารือกนมาสัก่ ั ั ระยะหน่ึง 

จริงๆโดยทวัไปแลว้หนุมสาวของไทยจะมีการคบกนประมาณสามปี ประมาณนนั สามปี ่ ้่ ั

เม่ือไดรู้้นิสัยซ่ึงกนและกนแลว้ ทางฝ่ายชายกจะใหผู้ใ้หญท่ีเรียกวาเถา้แกนะครับไปมีการพดูคุยกบพอแมของเจา้สาว ั ั ็ ่ ่ ั ่ ่่

ซ่ึงผูใ้หญเน่ียเป็นผูใ้หญท่ีฝ่ายชายใหค้วามเคารพนบัถือ อาจจะเป็นหวัหนา้ของฝ่ายชาย ่ ่

กจะมีการเดินทางไปท่ีบา้นของเจา้สาว็  

ผู้สัมภาษณ์: และหลงัจากท่ีเถา้แกเดินทางไปท่ีบา้นเจา้สาวแลว้ คือเถา้แกเดินทางไปพดูคุยเร่ืองอะไรคะ ่ ่

นอกจากวาตอ้งการจะสูขอ แลว้หลงัจากนนั ตกลงกน่ ่ ั้ เร่ืองอะไรอีก  

ผ้ชายู : ทางเถา้แกกจะสอบถามถึงพอแมของฝ่ายเจา้สาววา จะพดูถึงในเชิงของ่ ็ ่ ่ ่ สินสอดนะครับ 

หรือคาใชจ้ายอะไรตางๆท่ี่ ่ ่ ทางฝ่ายเจา้สาวจะเรียกจากฝ่ายเจา้บาว ่

หลงัจากท่ีเถา้แกและผูใ้หญของฝ่ายเจา้สาวไดมี้การพดูคุยในเร่ืองสินสอดทองหมนัแลว้่ ่ ้ นะครับ 

ลาํดบัถดัไปกจะมีการพดูถึงฤกษใ์นการท่ีจะมีการหมนักนแลว้กฤกษใ์นการแตงงาน็ ั ็ ่้ นะครับ 

ผู้สัมภาษณ์: ขอโทษนะคะ ไมทราบวาการหาฤกษน่ี์ ผูใ้หญทงัสองฝ่ายน่ีจะหาฤกษโ์ดยปรึกษากบใครคะ ่ ่ ่ ั้  

ผ้ชายู : อ๋อ ปกติแลว้กจ็ะมีผูมี้ความรู้ดา้นฤกษง์ามยามดี ไมวาจะเป็นเร่ืองเดือน หรือปีนั่ ่ ้นเป็นปีอะไร 

แลว้กเดือนไหนเป็นเดือนท่ีเป็นมงคลนะครับ สวนวนันนัเคา้กจะมีตาํรา กจะเปิดตาํราดูกนตอนนนัเลยนะครับ็ ่ ็ ้ ั้ ้  

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อคะ อะคราวนีมาถามกนเร่ืองวนัแตงงานจริงกนบา้งคะ ่ ั ่ ั ่้

ไมทราบวาในตอนเชา้มีพิธีการกนอยางไรบา้งคะ่ ่ ั ่  ชวยอธิบายใหฟั้งหนอยคะ่ ่ ่  

ผู้ชาย: จริงๆแลว้พิธีการแตงงานนะครับ คือจะมีสองขนัตอนนะครับ มีการหมนัและการแตงงานจริงเลย ่ ่้ ้

กคือบางคูของเจา้บาวเจา้สาวของไทย บางครังเคา้กจะมีการดูฤกษง์ามวาวนัหมนักบวนัแตงงานอาจจะเป็นคนละวนั ็ ่ ่ ็ ่ ั ่้ ้



แตบางคูนะครับ ่ ่

กมีฤกษง์ามยามดีในวนัเดียวกนกสามารถดาํเนิ็ ั ็ นการไดโ้ดยท่ีอาจจะมีการหมนัในชวงเชา้้ ่ และแตงทนัทีหลงัจากหมนัเส่ ้

ร็จ และกมีการฉลองการสมรสในวนัเดียวกนในตอนกลางคืนเลย ็ ั  

ผู้สัมภาษณ์ : อ๋อ โอเคคะ่  

 
 
English translation: 
 
Interviewer: What happens after a couple decides to get married? 
 
Man: After they decide to get married after being together for a certain amount of time 
(normally Thai couples are together for about 3 years before getting married), the man 
will ask an elder which we call “Tao Kae” to meet the parents of the woman at her house. 
This elder may be someone whom the man respects or his boss at work.  
 
Interviewer: What is the purpose of the Tao Kae’s visit? What does he discuss with the 
woman’s parents?  
 
Man: The Tao-Kae will basically talk about the Bride-Price and wedding expenses. After 
that, they will talk about the auspicious date and time for the engagement and wedding 
ceremony.     
 
Interviewer: Excuse me, but how do they determine the auspicious date and time? Who 
do they consult with?  
 
Man: Normally, they will consult with gurus about the auspicious dates, months, and 
year. These gurus have sacred books that they refer to. 
 
Interviewer: And now, can you please explain the process of the engagement and 
wedding ceremony?  
 
Man: Yes, there are two parts to the wedding. The first part is the morning engagement 
and the wedding ceremony. For some Thai couples, if the auspicious date for the 
engagement and that of the wedding are different, they will host them separately. 
However, for some, whose auspicious date of the two ceremonies fall on the same day, 
they will host the engagement ceremony in the morning and the wedding reception at 
night.  
 
Interviewer: Oh ok.   
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