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Offering Best Wishes to the Newlyweds

Thai transcript:

่
่
่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วลําดับขั้ นตอนตอไปนะคะในการแตงงานนะคะหลั
งจากวีดิโอเพรเซ็นเทชัน่ แล้วเป็ นอะไรตอคะ
่ ่พิธีกรจะเชิญประธานในงานซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เจ้าบาว
่ เจ้าสาวให้ความเคารพนับถือนะครับ
็ นในชวงที
ผูช้ าย: กเป็
่ นหัวหน้าของเจ้าบาวหรื
่ อเจ้าสาวนะครับ
อาจจะเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นนักการเมือง หรื อวาเป็
่ งวา่ ทางเจ้าบาวมี
่ ความสามารถอยางไรบ้
่
ั าบาว
่ เจ้าสาวเป็ นอยางดี
่ ขึ้ นมานะครับเพื่อเลาถึ
ซึ่ งมีความรู้จกั คุน้ เคยกนักบเจ้
าง
่
่ ่อถืออยางไรครั
่
มีความนาเคารพเอ้
ย นาเชื
บ แล้วเจ้าสาวเป็ นคนลักษณะไหนอะไรประมาณนั้ นนะครับ
็
่ จากที่ประธานมีประสบการณ์มานะครับ
แล้วกอวยพรให้
คูบ่ ่าวสาวโดยให้ระลึกถึง มีคาํ สอนอะไรตางๆ
็ คาํ สั่งสอนตอคู
่ บ่ ่าวสาวเป็ นอยางดี
่ นะครับ
กจะให้
่
่ เจ้าสาวอยูบ่ นเวทีดว้ ยรึ เปลาคะ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: ขอโทษนะคะ แตเวลาประธานพู
ดอยูเ่ นี่ย เจ้าบาว
่ บ เจ้าบาว
่ เจ้าสาวต้องอยูบ่ นเวทีดว้ ยนะครับ โดยที่ประธานกให้
็ พรอะไรตางๆ
่
ผูช้ าย: ใชครั
ั
รับฟังแล้วกพู็ ดคุยกบแขกเหรื
่ อด้วย
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่ แล้วหลังจากนั้ น
ผูช้ าย: หลังจากนั้ น พิธีกรกมี็ การดื่มอวยพรให้ประธานนะครับ
็ ญชวนแขกเหรื่ อดื่มอวยพรไชโยนะครับให้กบั...
ประธานกเชิ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: คะและที
่ในเมืองไทยนี่ มีการเออ่ การ
ผูช้ าย: ดื่มอวยพร
่
ผูส้ ัมภาษณ์: ดื่มอวยพรเนี่ยคะ่ จะพูดวาอะไรคะ
ที่เมืองไทย
็ ญแจกผูม้ ีเกยรติ
ี ยนื นะครับดื่มอวยพรให้กบเจ้
ั าสาว
ผูช้ าย: ที่เมืองไทยก็ ประธานกขอเชิ
็ โดยมีการไชโยจํานวนสามครั้ ง
ซึ่ งเครื่ องดื่มนั้ นอาจมีแอลกอฮอล์ผสมหรื อไมมี่ หรื อเครื่ องดื่มทัว่ ๆไปกได้
่
ั ่บ่าวสาว
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง ทําให้ความรุ่ งเรื องตางๆให้
กบคู
่ ่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วเวลาทําไชโยนี่จะมีการพูดยังไงบ้าง ช่วยแสดงให้ดูหนอยคะ

ผูช้ าย: อะไรนะ ไชโย
่
่
ั ่ย ทํายังไงคะ
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่ ไชโยสามครั้ งอะคะ่ ไมทราบวาเวลาเค้
ากระทํากนเนี
็ ญแขกผูม้ ีเกยรติ
ี ยนื ขึ้ นแล้วก็
ผูช้ าย: กขอเชิ
ผูส้ ัมภาษณ์: ไชโย ไชโย ไชโย
่
็ นการเสร็ จพิธีในสวนของประธานในพิ
ผูช้ าย: แล้วกดื็ ่มนะครับ ดื่มจนหมดแกว้ แล้วกเป็
ธีนะครับ
็
็ การสัมภาษณ์ อา่
ประธานกจะลงมายั
งจากเวทีนะครับ เสร็ จแล้วพิธีกรกจะมี
่
่
่
่
่
คูเ่ จ้าสาวและเจ้าบาวนะครั
บวาความรู
้สึกของพิธีแตงงานเป็
นอยางไรบ้
าง ของคํ่าคืนวันนี้ รู้สึกอยางไรบ้
างนะครับ
่
็ นผลัดกนโดยอาจจะสอบถามฝั
ั
็
่
กจะเป็
บ เสร็ จแล้วกจะสอบถามฝั
่งเจ้าสาวกอนนะครั
่งเจ้าบาว
ั
่ นะครับ หลังจากนั้ นก็ เออ่ ให้เจ้าบาว
่ เจ้าสาวขอบคุณแขกที่ให้เกยรติ
ี มาในงานนะครับ
ให้มีการพูดคุยกบแขกตางๆ
็ ญเจ้าบาวและเจ้
่
่
แล้วกลํ็ าดับถัดไปพิธีกรกจะเชิ
าสาวทําพิธีตดั เค้กในวันแตงงานนะครั
บ
ซึ่ งเป็ นขั้ นตอนที่สาํ คัญอีกขั้ นตอนหนึ่งในการตัดเค้ก
่ ประธานในพิธี ประธานในงาน
็ าเค้กนั้ นไปยืน่ ให้กบผู
ั ใ้ หญหรื
่ อทานประธานกอน
่
เมื่อตัดเค้กแล้วนะครับกจะนํ
็ กบพอแม
ั ่ ่ ผูใ้ หญของเจ้
่
่
แล้วกให้
าบาวและเจ้
าสาวนะครับ เสร็ จแล้วหลังจากนั้ นนะครับก็
่
็ การไปถายรู
่ ปกบแขกผู
ั
ี ตามโต๊ะตางๆ
่ โดยมีการถายรู
่ ปเป็ นที่ระลึกเกบไว้
็
เจ้าบาวและเจ้
าสาวกจะมี
ม้ ีเกยรติ
ี ที่มาในงานนะครับ
โดยเรี ยงลําดับไปจนจบงาน จนจบทุกๆโต๊ะของแขกผูม้ ีเกยรติ

English translation:
Interviewer: What is the next step of the wedding ceremony after the video presentation?
Man: Next, the MCs would escort the principal of the ceremony, who is respected by the
bride and groom who can either be an elder, a politician, or the boss of the bride or
groom, to the stage. The principal of the ceremony is usually someone who knows both
the bride and groom very well. He will then tell the guests about the personality of the
groom and describe how reliable he is. Similarly, he will also talk about what kind of
person the bride is. In the end, he will give the couple the best wishes and teachings from
his own experience.
Interviewer: Sorry but while the principal is speaking, are the bride and groom also on the
stage with him?

Man: Yes, the bride and groom must also be on the stage while the principal is giving his
wishes and talking to the guests.
Interviewer: And after that...?
Man: After that, the principal will ask the guests to help him toast the couple by raising
their glasses.
Interviewer: Yes, and in Thailand while we are…
Man: Drinking a toast…
Interviewer: Yes, how do you say “cheers” in Thai when you toast?
Man: In Thailand, the principal will ask the guests to stand up, raise their glasses, and
drink a toast for the bride and groom. The drinks can either be alcoholic or not while
Chai-Yo-ing for three times, wishing the couple a prosperous love life.
Interviewer: And when you Chai-Yo [cheer while toasting], how do you say it?
Man: What? Chai-Yo?
Interviewer: Yes, the three-time Chai-Yo. How do you do it?
Man: The principal will ask the guests to stand up and…
Interviewer: Chai-Yo Chai-Yo Chai-Yo
Man: Then, everyone finishes the whole drink. This is the end of the part of the ceremony
that is led by the principal. Then, the principal will come down from the stage. After that,
the MCs will ask the bride and groom about how they feel about the wedding. They will
start by asking the bride first and then the groom. This is followed by a casual chat with
the guests. After this, the bride and groom will thank the guests for coming to their
ceremony and proceed to cut the wedding cake, which is one of the most important
procedures of the ceremony. They then bring the sliced cake to the elder or the principal
first and then to their parents. The last procedure of the ceremony is when the bride and
groom stop by each dinner table to take pictures with their guests.
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