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Thai transcript: 
 

ผูส้ัมภาษณ์: อืม กพดูถึงเร่ืองเรียนไปแลว้็  มาพดูเร่ืองกจกรรมิ มง่ัดีกวา่ เออท่ีมหาวทิยาลยัอะ เออ 

ทงัสองรู้สึกวากจกรรมไหนท่ีรู้สึกวาเป็นจุดเด้ ่ ิ ่ ่นของมหาวทิยาลยัท่ีเมืองไทย 

ตค๊ั: อืมท่ีจริงแลว้มนักมีหลายกจกรรมนะ็ ิ  แตตคัวาท่ีเดนท่ีสุด่ ่ ่๊  เหมือนคนทงัประเทศรู้แลว้แบบ้  

เป็นอะไรท่ีสืบทอดตอกนมานานกคงจะเป็นฟุตบอลประเพณีของมหาลยัตคั่ ั ็ ๊  กคือ็  ธรรมศาสตร์ 

แลว้กอีกมหาลยันึงคือจุฬาลงกรณ์็  

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ฟุตบอลประเพณีน่ีเป็นยงัไงมง่ั 

แอน: มนัจดัท่ีไอน่ี สนามราชมงั เอย้ ศุภชัลาศยั 

ตค๊ั: อ๋อ ใชๆๆๆๆ่  จดัท่ีนนัทุกปี่  ใชกจะมาจดัท่ีน่ี่ ็  แลว้เคา้กจะมาแขงบอลกน็ ่ ั  แลว้กมีแบบประกวดแบบเชียร์ลีดเดอร์็  

อะไรอยางเงีย่ ้  กองเชียร์ 

แอน: ใช่ คือมนัจะเป็นแบบเหมือนยงิใหญเลยนะ่ ่  เป็นศกัดิศรีของมหาลยั์  เพราะมนัตอ้งถายทอดสดออก่  โห 

แบบออกขาวหนงัสือพิมพเ์ลยเนอะวนัตอมา่ ่  วาแบบปีนีใครชนะ่ ้  อะไรอยางเงีย่ ้  แลว้กจะมีประกวดเชียร์ลีดเดอร์ใชมยั็ ่ ๊  

มีกองเชียร์ มีแบบพวกแสตนด ์ประกวดหมดทุกอยาง่  แบบอือหือ อุปกรณ์ อะไรอยางเงีย่ ้  

ตค๊ั: การแปรภาพอะ 

แอน: ใช่ อยางงนัอะ่ ้  

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ท่ีธรรมศาสตร์มีกจกรรมอ่ืนอีกมยัท่ีแบบรู้สึกิ ๊  เออ นาจดจาํอะไรยงัเงีย่ ้  เป็นจุดเดนของท่ีน่ี่  

แอน: อ๋อ กจะมีไอน่ีไง็  กจกรรมตอนท่ีเราเขา้มาิ  กคือจะเป็นไอเน่ีย็  ท่ีแบบใหก้นขา้วของธรรมศาสตร์ิ  เออตอนแบบเนอะ 

ท่ีรับรับนกัเรียนใหม่ 

ตค๊ั: อ๋อ แลว้กมีไปปลกูขา้ว็  



แอน: ใช่ แลว้ใหไ้ปดูไสลด ์แบบตรงสนามหญา้ธรรมศาสตร์ท่ีแบบเป็นไสลดท่ี์ตรงนนัท่ีมนัมี้  14 ตุลาอะไรยงัเงีย้  

แบบเปิดเป็นภาพเหตุการณ์นกัศึกษา โห เหมือนแบบ ตอนนนักจะเป็นแบบบิวตอ์ารมณ์้ ็  อะไรยงัง้ี 

ตค๊ั: ทาํใหเ้รารักมหาลยัมากขึน้  

แอน: ใช่  

ผูส้ัมภาษณ์: เออ แอนแลว้มีกจกรรมอ่ืนอีกรึปะิ  ท่ีแบบ อือ รู้สึกวา่ นาจดจาํอยางเงีย่ ่ ้  ในชีวติมหาลยั  

แอน: แบบพวกรับนอ้งใชมยั่ ๊  มนัขนาดไมได้่  กจกรรมรับนอ้งิ  กของเรามนัจะเป็นตอน็  

เอาตอนเริมแรกท่ีเป็นรับนอ้งคณะแบบใหญๆเลยนะ่ ่  เคา้กจะมีแบบใหเ้รามา็  คือเราจะมารวมตวักนหมดทงัั ้  ทงัแบบทงัคณะเลย้ ้  

แลว้ก ็แลว้กมีพ่ีแฝง็  เคา้จะมีแบบกจกรรมเดนๆกคือจะเป็นพ่ีแฝงิ ่ ็  คือรุนพ่ีอะ่  มาปลอมตวัเป็นรุนเราอยางเงีย่ ่ ้  

คือตอนนนัเราไปเรากไมรู้จกัใครเนอะ้ ็ ่   

ตค๊ั: ใช่ 

แอน:  แบบ ทุกคนกแบบอยากจะหาเพ่ือน็  นึกออกปะ บางคนกไปเป็นเพ่ือ็ นกบรุนพ่ีั ่  แลว้ตอนหลงัเคา้มาเฉลยอะไรอยางเงีย่ ้  

เออแลว้กแบบ็  แลว้กม็ีใหไ้ปไหนอะ ใหท้าํกจกรรมแบบร้องพงร้องเพลงิ  

ตค๊ั: ไปตางจงัหวดัดว้ย่  

แอน: เออมีตางจงัหวดัดว้ยกมี่ ็   

ตค๊ั: แบบสวนใหญกจะพาไปตามพวกแบบทะเลอะไรอยางเงีย่ ่ ็ ่ ้  

แอน: อืม แลว้กใหท้าํกจกรรมแบบเลนเกมส์็ ิ ่ อะไรอยางเงีย่ ้  เนอะ 

ตค๊ั: ร้องเพลง เลนกฬา่ ี  

แอน: ใช่ อยางงนั่ ้ มากกวา่ 

ตค๊ั: แบบทาํใหค้นรู้จกักนมากขึนั ้  แบบเป็นเพ่ือนกนไดเ้ร็วขึนั ้  

ผูส้ัมภาษณ์: เออกเรียนมา็ เกอบื  2 ปีแลว้ ทงั้  2 ประทบัใจอะไรบา้งในชีวติมหาลยั 

แอน: อืม กจะเป็นพวกแบบ็  ไอเวลาเรียนอะไรอยางเงี่ ้ย คือเราจะตอ้ง 

คืออาจารยเ์คา้จะไมมานงัแบบจูจี้อะไรอยางเงียเหมือนเราเหมือนนกัเรียนมธัยมอะ่ ่่ ้ ้  คือมธัยมเหมือนอาจารยเ์คา้จะแบบใสใจ่  



แบบเขา้ใจมย๊ั จะมาแบบ คือเคา้จะมายงุวนุวายอะไรอยางเงีย่ ่ ่ ้  ตลอดเวลา แตมหาลยัเราไมจาํเป็นไง่ ่  

คือเราอยากเดินออกกอยากเดิน็  หรือไมกแบบกออกเลยอะไรอยางเงีย่ ็ ็ ่ ้  หรือไมกขอเขา้หอ้งนาํกไมตอ้งขออาจารยอ์ะไรอยางเงีย่ ็ ็ ่ ่้ ้   

ตค๊ั: เหมือนการอยมูหาลยัมนัมีอิสระมากขึน่ ้  

แอน: อืม ใช่ 

ตค๊ั: แบบไมตอ้งอยใูนกรอบของแบบความเป็นเดก็อะไรอยางเงียอีกตอไป่ ่ ่ ่้  

แอน: ใช่ เออ แลว้กมหาลยัเราแตงชุดไปรเวทไดด้ว้็ ่ ยไง คือไมจาํเป็นตอ้งใสยนิูฟอร์ม่ ่  ตงัแต้ ่ 

ไมจาํเป็นตอ้งใสชุดมหาลยัตงัแตปี่ ่ ่้  1 อะไรอยางเงีย่ ้  

ตค๊ั: มนัแตกตางไปจากมหาลยัทุกมหาลยัในประเทศไทย่  

แอน: ใช่ 

ตค๊ั: เพราะวา่ ยงัไงนกัศึกษากตอ้งใสชุดมหาลยั็ ่  

แอน: เพราะธรรมศาสตร์เคา้บอกวาเคา้มีเสรีภาพทุกตารางนิว่ ้   

ผูส้ัมภาษณ์: อืม เม่ือกเห็นพดูถึงเร่ืองเคร่ืองแบบท่ีตอ้งใสอะี๊ ่  เออเป็นยงัไงบา้ง แบบเหมือนกนรึเปลาแตละมหาลยัั ่ ่  

เหมือนกนรึเปลาั ่   

ตค๊ั: มนักแทบจะเหมือนกนหมดเลยนะ็ ั   

แอน: ใช่ อือ ซือไดห้มดแคเขม็อะเนอะ้ ่  

ตค๊ั: คือ ใช่ กจะมียกเวน้แบบท่ีจุฬาเน่ียแหละ็  ปี 1 เคา้จะบงัคบัใหใ้สแบบเป็นพลีทส์สีนาํเงินแบบยาวๆ่ ้  แตคือมหาลยัเราอะ่  

ใครจะเลือกใสเป็นกระโปรงทรงเอไปเลยกได้่ ็  หรือวาใสเป็นพลีทส์กได้่ ่ ็  แตสวนใหญแลว้กจะเป็นเสือสีขาว่ ่ ่ ็ ้  แขนสันเทานี้ ่ ้ 

แลว้กเป็นกระโปรงสีดาํ็  

ผูส้ัมภาษณ์: อ๋อ โอเค 

แอน: อืม แลว้กจะมีเขม็มหาลยั็  

ตค๊ั: เออ แตกจะมี่ ็  มีแยกอีกไปนะ วาถา้แบบ่ สมมติเป็นเหตุการณ์ เคา้เรียกวาไรอะ่  เหมือนแบบเป็นชวงพิธีการ่  อะไรอยางเงีย่ ้  

แอน: อ๋อ ใชๆ่  

ตค๊ั: มหาลยัเราอะ นกัศึกษากตอ้งใสกระโปรงยาวไปจนถึง็ ่ ... 



แอน: ตาตุม่  

ตค๊ั: ใช่ ขอ้เทา้ อะไรอยางงนัเลยอะ่ ้   

แอน: ใช่ แลว้กติดกระดุม็ เมด็ท่ี 5 ดว้ย อะไรอยางเงีย่ ้  เอย้ 6 

ตค๊ั: อือ ใช่  

ผูส้ัมภาษณ์: แลว้มีแบบ มีกฎระเบียบอะไรมยัเรียนมหาลยั๊  เหมือนอยมูธัยมปลายไรงีมยั่ ้ ๊   

แอน: มนัก ็มนักมีนะ็  สวนใหญมนักคือจะเป็นแบบเหมือนตอ้งแตงตวัใหเ้กยรติอาจารยนิ์ดนึงอะ่ ่ ็ ่ ี   

ตค๊ั: ใชๆ่  

แอน: คือบางทีแบบใส่สันมาก้  หรือใสแบบโป๊มากมนักไมได้่ ็ ่  เพราะวามนักตอ้งแบบใหเ้กยรติสถานท่ี่ ็ ี  อะไรอยางเงีย่ ้  

แตสวนใหญธรรมศาสตร์่ ่ ่  อืม ธรรมศาสตร์เคา้กเสรีภาพทุกตารางนิว็ ้  เคา้กไมไดม้านงับงัคบั็ ่ ่  แบบเหมือนนกัศึกษาชายอะ 

ท่ีแบบมีใจรักหญิง อยากจะเป็นผูห้ญิง กแตงชุดนกัศึกษาหญิง็ ่ กได้็  คือไมซีเรียส่  

 

English translation: 
 
Interview: We already talked about academics, now let’s talk about activities. At your university, 
which activity do you think is unique to Thai universities? 
 
Tuck: Actually there are many but I think the most original and long lasting one is the 
Traditional CU1-TU2 Football3 game. 
 
Interviewer: Can you tell us more about it? 
 
Anne: It is held at the Rajmungala…no… Supachalasai Stadium. 
 
Tuck: Yes yes yes yes yes, it is held there every year and we have a football match, cheerleader 
and cheer staff competition between the two universities.  
 
Anne: Yes, and it is such a huge event, putting the university’s dignity on a thread because it is 
broadcasted live and covered in the newspaper the next day. And we have cheerleader and cheer 
staff competition, right? Everything is a competition, even the equipment we use to cheer.  
 
Tuck: Yes, like the organization of the images by the cheer crew.  

                                                 
1 CU = Chulalongkorn University  
2 TU = Thammasat University 
3 In Thailand, we use British English to call soccer.  



 
Anne: Yes, something like that.  
 
Interviewer: And are there other activities that you feel are memorable and unique to Thammasat 
University?  
 
Anne: Oh, there is this activity that we had to eat Thammasat rice when we first entered the 
university.  
 
Tuck: Oh, and we also planted rice. 
 
Anne: Yes, and they showed us slideshows of student demonstrations during the October 14th 

bloodshed4 at the actual site, which create a very sentimental atmosphere. 
 
Tuck: It makes you love the university more.  
 
Anne: Yes. 
 
Interviewer: Anne, are there other activities that you think are memorable during your university 
years?  
 
Anne: Oh, then that would be the New Student Orientation. In our case, each department has its 
own orientation which gathers all the students in the department. And the upperclassmen 
disguise themselves as freshmen. Back then, we did not know anyone, right?  
 
Tuck: Yes.  
 
Anne: Everyone just wanted to make friends, you know. Some even befriended upperclassmen 
without knowing that they’re not in our year. And there were also singing activities.  
 
Tuck: We also went to the provinces.  
 
Anne: Yes, the provinces too.   
 
Tuck: They mostly took us to the beach, something like that.  
 
Anne: Yes. And we played games, right?   
 
Tuck: And singing and sports.  
 
Anne: Yes. It was more like that. 

                                                 
4 I think the speaker is referring to the October 6th 1976 Thammasat massacre where a large number of Thammasat 
students were shot by authorities for protesting against the return to Thailand of a former military ruler, Thanom 
Kittikachorn. 
October 14th 1973 is also significant in Thai history but involved a larger public participation, not solely Thammasat 
students, and did not take place on the campus itself.  



 
Tuck: It enabled us to know more about one another and become friends faster.  
 
Interviewer: So after almost two years of university, what impressed you two the most?  
 
Anne: During classes, professors are not picky with their students, like during the high school 
years. Back in high school, teachers always care about you; they bother you all the time. But in 
university, you can walk out of the class whenever you want and you can go to the toilet without 
asking for permission.   
 
Tuck: Being in university gives you more freedom.   
 
Anne: Yes. 
 
Tuck: You are no longer restricted by the notion of being a kid anymore.  
 
Anne: Yes, and at my university, we can wear casual attire to class. We don’t necessarily need to 
wear a uniform, no matter what year we are.   
 
Tuck: It’s different from other universities in Thailand.  
 
Anne: Yes.  
 
Tuck: No matter what, students [at other universities] still need to wear university uniforms.   
 
Anne: Because Thammasat claims to provide freedom in every square inch.  
 
Interviewer: You were talking about uniforms that you need to wear, what does it look like? Is it 
the same for every university?  
 
Tuck: They are almost all the same. 
 
Anne: Yes. They are the same except for the badges5.  
 
Tuck: Yes. But for Chulalongkorn University, they require first year students to wear long 
pleated blue skirts. While at our university, students can choose between A-shaped and pleated 
skirts. But for most universities, students wear white short-sleeved shirts and black skirts.  
 
Interviewer: Oh ok. 
 
Anne: Yes, and also a university badge. 
 
Tuck: Yes. And there are also times of… what do you call it?  Kind of like ceremonial events. 
 
Anne: Oh, yes yes. 
                                                 
5 Each badge is unique to each university. It is usually in the form of the university’s symbol. 



 
Tuck: During ceremonial events, students at our university need to wear long skirts which 
reach… 
 
Anne: Their ankles. 
 
Tuck: Yes. To the ankle, something like that. 
 
Tuck: Yes. And you are supposed to button your 5th oh I mean 6th button too. 
 
Tuck: Umm…yes. 
 
Interviewer: And are there rules, like in high school, in your university? 
 
Anne: There are some. But they are mostly about how the students should respect the professors 
by dressing politely.  
 
Tuck: Yes.  
 
Anne: Sometimes, you can’t wear things that are too short or too revealing because you should 
respect the place. But at Thammasat, they are pretty open for students just like how they claim in 
their motto, “Freedom in every square inch.” For example, male students who prefer to dress like 
female can do so. They are not serious about it.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 


