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Planning a Wedding
Thai transcript:

่
ั วเนี่ยนะคะ ไมทราบวาขั
่
่ ้ นตอนตอไปคื
่
ออะไรคะ
ผู้สัมภาษณ์ : คะ่ หลังจากที่หนุ่มสาวตกลงปลงใจจะแตงงานกนแล้
่
ั หลังจากที่ได้มีการคบหารื อกนมาสั
ั
ผู้ชาย: ครับ หลังจากที่หนุ่มสาวตกลงปลงใจที่จะแตงงานกน
กระยะหนึ่ง
ั
จริ งๆโดยทัว่ ไปแล้วหนุ่มสาวของไทยจะมีการคบกนประมาณสามปี
ประมาณนั้ น สามปี
่
ั
ั ว ทางฝ่ ายชายกจะให้
็ ผใู้ หญที่ ่เรี ยกวาเถ้
่ าแกนะครั
ั ่ ่
าสาว
เมื่อได้รู้นิสัยซึ่ งกนและกนแล้
บไปมีการพูดคุยกบพอแมของเจ้
่ ่ยเป็ นผูใ้ หญที่ ่ฝ่ายชายให้ความเคารพนับถือ อาจจะเป็ นหัวหน้าของฝ่ ายชาย
ซึ่ งผูใ้ หญเนี
็ การเดินทางไปที่บา้ นของเจ้าสาว
กจะมี
่ นทางไปที่บา้ นเจ้าสาวแล้ว คือเถ้าแกเดิ
่ นทางไปพูดคุยเรื่ องอะไรคะ
ผู้สัมภาษณ์ : และหลังจากที่เถ้าแกเดิ
่ องการจะสู่ ขอ แล้วหลังจากนั้ น ตกลงกนั เรื่ องอะไรอีก
นอกจากวาต้
่ ็
่ ่
งพอแมของฝ่
ายเจ้าสาววา่ จะพูดถึงในเชิงของสิ นสอดนะครับ
ผู้ชาย: ทางเถ้าแกกจะสอบถามถึ
่ จ่ายอะไรตางๆที
่ ่ทางฝ่ ายเจ้าสาวจะเรี ยกจากฝ่ ายเจ้าบาว
่
หรื อคาใช้
่
่
หลังจากที่เถ้าแกและผู
ใ้ หญของฝ่
ายเจ้าสาวได้มีการพูดคุยในเรื่ องสิ นสอดทองหมั้ นแล้วนะครับ
็ การพูดถึงฤกษ์ในการที่จะมีการหมั้ นกนแล้
ั วกฤกษ์
็ ในการแตงงาน
่ นะครับ
ลําดับถัดไปกจะมี
่
่
ั
ผู้สัมภาษณ์ : ขอโทษนะคะ ไมทราบวาการหาฤกษ์
นี่ ผูใ้ หญทั่ ้ งสองฝ่ ายนี่จะหาฤกษ์โดยปรึ กษากบใครคะ
่่
ผู้ชาย: อ๋ อ ปกติแล้วก็จะมีผมู้ ีความรู้ดา้ นฤกษ์งามยามดี ไมวาจะเป็
นเรื่ องเดือน หรื อปี นั้ นเป็ นปี อะไร
็ อนไหนเป็ นเดือนที่เป็ นมงคลนะครับ สวนวั
่ นนั้ นเค้ากจะมี
็ ตาํ รา กจะเปิ
้ ดตําราดูกนตอนนั
ั
แล้วกเดื
้ นเลยนะครับ
ั ่ องวันแตงงานจริ
่
ั างคะ่
งกนบ้
ผู้สัมภาษณ์ : อ๋ อคะ่ อะคราวนี้ มาถามกนเรื
่
่
ั ่
่ บายให้ฟังหนอยคะ
่ ่
ไมทราบวาในตอนเช้
ามีพิธีการกนอยางไรบ้
างคะ ชวยอธิ
่
่
ผู้ชาย: จริ งๆแล้วพิธีการแตงงานนะครั
บ คือจะมีสองขั้ นตอนนะครับ มีการหมั้ นและการแตงงานจริ
งเลย
่ าสาวของไทย บางครั้ งเค้ากจะมี
็ การดูฤกษ์งามวาวั
่ นหมั้ นกบวั
ั นแตงงานอาจจะเป็
่
กคื็ อบางคูข่ องเจ้าบาวเจ้
นคนละวัน

่ ่นะครับ
แตบางคู
ั ็
่ าและแตงทั
่ นทีหลังจากหมั้ นเส
กมี็ ฤกษ์งามยามดีในวันเดียวกนกสามารถดํ
าเนินการได้โดยที่อาจจะมีการหมั้ นในชวงเช้
ั
ร็ จ และกมี็ การฉลองการสมรสในวันเดียวกนในตอนกลางคื
นเลย
ผู้สัมภาษณ์ : อ๋ อ 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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