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Wedding Reception

Thai transcript:

่
่
่ วที่เมืองไทยนี่นิยมจัดกนที
ั ่ไหนคะ
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่ แล้วพิธีแตงงานในตอนกลางคื
นเนี่ยคะ่ สวนใหญแล้
่
ผูช้ าย: ครับ พิธีการแตงงานในตอนกลางคื
นเรี ยกวา่ การฉลองพิธีสมรสนะครับ
็ ดกนตามโรงแรมตางๆ
ั
่ ซึ่ งโรงแรมเนี่ยเป็ นโรงแรมขนาดใหญ่
กคื็ อโดยทัว่ ไปกจะจั
จริ งๆแล้วกต้็ องเป็ นสถานที่ที่สามารถจุจาํ นวนแขก
ผูส้ ัมภาษณ์: ที่สามารถรองรับ...คนได้เยอะ
่ องประมาณการกนแล้
ั ววา่ เออ่
ผูช้ าย: ทีสามารถรองรับ...เจ้าสาวเจ้าบาวต้
ี ต่างๆของทั้ งสองฝ่ ายเนี่ยมาจํานวนเทาไหร
่ ่
ได้มีการเชิญแขกผูม้ ีเกยรติ
ั านวนนะครับ แขกเหรื่ อที่จะมาในงาน
เราจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมกบจํ
่
่ วพิธีในตอนกลางคืนเนี่ยคะจะเริ
่
ี่
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่ สวนใหญแล้
่ มเวลากโมงคะ
ี ของเจ้าบาวเจ้
่ าสาวกคื็ อประมาณ 6 โมงครึ่ ง ถึง หนึ่งทุ่ม 6
ผูช้ าย: โดยทัว่ ไปเวลานัดหมายของแขกผูม้ ีเกยรติ
่
่
่
ั ่บริ เวณ...
โมงครึ่ งเป็ นสวนใหญนะครั
บ เป็ นการนัดหมายวามาพร้
อมกนที
ผูส้ ัมภาษณ์: สถานที่จดั งาน
ผูช้ าย: สถานที่จดั งานนะครับ ประมาณนั้ นเวลา
ี มาถึงงานนี่จะมีใครต้อนรับอยูห่ น้างานบ้างคะ
ผูส้ ัมภาษณ์: โอเคคะ่ แล้วทีน้ ีพอ พอแขกผูม้ ีเกยรติ
่
จะมีลาํ ดับขั้ นตอนพิธีการงานกลางคืนอยางไรบ้
างคะ
็ การนําปัจจัยซองเงินนะครับมา
ผูช้ าย: ครับ โดยทัว่ ไปแล้วนะครับ แขกที่มากจะมี
่ องมีญาติของอาจจะเป็ นเจ้าบาวหรื
่ อเจ้าสาวมาอยูท่ ี่โต๊ะแล้วกมาดู
็ แลถึงการลงนามคําอวยพ
โดยที่ในพิธีงานกคื็ อวาจะต้
่
็
่
่ แล้วกจะมี
็ ของชํารวยนะครั
่
รในสมุดลงนามอะไรตางๆนะครั
บ แล้วกอาจจะมี
เรื่ องการชวยเหลื
อเงินทองตางๆ
บ
่ วเิ นียร์นะครับ ของชํารวยตางๆกให้
่ ่ ็ ในขณะนั้ น เสร็ จแล้วลําดับถัดไปกเจ้
็ าบาว
่ เจ้าสาวกจะ
็
เค้าเรี ยกวาซู

่ เจ้าสาวจะเป็ นผูต้ อ้ นรับอยูห่ น้างานนะครับแล้วกจะนํ
็ าแขกเหรื่ อที่มาเนี่ยไปถายรู
่ ปรวมกน
่ ั
จริ งๆแล้วเจ้าบาว
่
่ ั นหมู่คณะ กลุ่มยอยๆนะครั
่
ถายภาพรวมกนเป็
บ
็ เจ้าหน้าที่หรื อคนที่ได้รับมอบหมายนําพาแจกตางๆไปยั
่
่ ั
แล้วกจะมี
งโต๊ะที่จะทานอาหารรวมกนนะครั
บ
ภายในงานนัน่ เอง
่
่
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่ และไมทราบวา
ผูช้ าย: ครับ
็
่มนึงถึงทุ่มครึ่ งนะครับเพื่อจะให้รอแขกให้มาในงานอยางพร้
่ อมเพรี ยงกนนะ
ั
จนจนจริ งๆแล้วเนี่ยระยะเวลากประมาณทุ
ครับ โดยประมาณ พิธีการจะเริ่ มจริ งๆประมาณ ประมาณทุ่มครึ่ งนะครับ หนึ่งทุ่มครึ่ งครับ
่ าดับพิธีการให้ฟังหนอยคะ
่ ่
ผูส้ ัมภาษณ์: และชวยลํ
็ ่ มอยางเป็
่ นทางการกคื็ อวา่
ผูช้ าย: เออซึ่ งเวลาโดยประมาณเนี่ยหนึ่งทุ่มครึ่ งนะครับ พิธีการกจะเริ
จริ งๆอาจจะต้องมีพิธีกรนะครับ พิธีกรอาจจะมีพิธีกรชายและพิธีกรหญิงนะครับ
่
่ าสาวที่อยูห่ น้างานนะครับเข้าไป
เป็ นการประกาศให้ผทู้ ี่มาในงานรับทราบวาอาจจะ
ต้องมีการเชิญเจ้าบาวเจ้
็ การเออ่ ประกาศให้กบแขกได้
ั
ไปยังเวทีต่างๆ นะครับเดินเข้าไปในเวทีแล้วกจะมี
ทราบถึง เออ่ อาจจะมี
่ หรื อในสมัยใหมนี่ ้ กจะมี
็ การทําวีดิโอเพรเซ็นเทชัน่ วาเจ้
่ าบาว
่
เค้าเรี ยกมีการสอบถามตางๆ
ั ่อไหร่ ที่ไหน และกอาจจะมี
็
การจําลอง ม็อคอัพ
เจ้าสาวได้มีการพบกนเมื
่ ที่จะทําให้แขกในงานสามารถรับรู้ได้วา่...
ทําเป็ นละครหรื อเป็ นเรื่ องราวตางๆ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: วาความรั
กของเค้าเป็ นยังไงนะคะ
่ ่อไหร่ แล้วกอาจจะมี
็
่ เจ้าสาวเล็กน้อยวา่ เออ่ ...
ผูช้ าย: ความรักของคู่บ่าวสาวได้เริ่ มมาตั้ งแตเมื
ประวัติของเจ้าบาว
ผูส้ ัมภาษณ์: เป็ นใครมาจากไหน
่ กเป็ นใครมาจากไหน ลูกเต้าเหลาใครนะครั
่
่
ผูช้ าย: ตั้ งแตเด็
บ แล้วกมี็ การศึกษาเป็ นอยางไรบ้
าง ทํางานที่ไหนนะฮะ
็
่
่ ั นะครับ
่จะแตงงานรวมกน
จนถึงปัจจุบนั นี้ แล้วกทั็ ้ งคู่ได้พบรักกนั กตกลงปลงใจที
่
นัน่ คือในชวงของวี
ดิโอเพรเซ็นเทชัน่

English translation:
Interviewer: In Thailand, where do most weddings take place?
Man: The wedding reception or as we call it the wedding celebration is normally held in
hotels, mostly big hotels that can hold…guests…
Interviewer: …that can hold a lot of guests
Man: Yes, that can hold the… the bride and groom must have estimated the number of
guests from both sides so that they can reserve the hotel that matches the amount of
people who are coming.
Interviewer: Ok, so at around what time does the wedding reception start?
Man: Normally, the designated meeting time is from around 6:30 to 7:00 pm, mostly 6:30
pm. They usually let the guests know about where to meet…
Interviewer: You mean the venue of the wedding?
Man: Yes, the venue of the wedding at around that time.
Interviewer: Ok, when the guests arrive at the wedding, who is there to greet them? What
is the procedure of the evening celebration?
Man: Normally, the guests would bring envelopes of gifts, which are handled by the
relatives of either the bride or the groom. They will also take care of wedding guest
books and wedding gifts. They are also responsible for distributing souvenirs before the
ceremony starts. The bride and groom are actually at the entrance to greet the guests.
Next, there will be a group of people who escort the guests to take pictures with the bride
and groom and then to their dinner seats in the event.
Interviewer: Yes, and I was wondering whether…
Man: And this will last until around 7:00 or 7:30 pm in order to wait for all the guests to
arrive. The ceremony officially starts around 7:30 pm.
Interviewer: Can you please explain a step by step process of the ceremony?
Man: As I mentioned before, the ceremony officially starts at 7:30 pm. There are usually
two MCs—one male and one female—who will call the bride and groom to enter the
event onto the stage. Once the bride and groom reach the stage, the MCs will ask about
the story of their relationship. Nowadays, there is also a video presentation about when
and where the bride and groom first met. This may be presented through the form of a
film or play in order for the guests to know…

Interviewer: About the story of their love.
Man: Yes, about when their love grew and it might also give a little bit of background
information on the bride and the groom…
Interviewer: Like where they’re from…
Man: Yes, their background since childhood. For example, who their parents are, where
they studied and worked and how the two met and fell in love and decided to get married.
That’s the gist of the video presentation.
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