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University Culture

Thai transcript:

ิ
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม กพู็ ดถึงเรื่ องเรี ยนไปแล้ว มาพูดเรื่ องกจกรรม
มัง่ดีกวา่ เออที่มหาวิทยาลัยอะ เออ
่ ิ
่ นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่เมืองไทย
ทั้ งสองรู้สึกวากจกรรมไหนที
่รู้สึกวาเป็
ิ
่ ่เดนที
่ ่สุด เหมือนคนทั้ งประเทศรู้แล้วแบบ
ตัค๊: อืมที่จริ งแล้วมันกมี็ หลายกจกรรมนะ
แตตั่ ค๊ วาที
่ ั
็
เป็ นอะไรที่สืบทอดตอกนมานานกคงจะเป็
นฟุตบอลประเพณี ของมหาลัยตัค๊ กคื็ อ ธรรมศาสตร์
แล้วกอี็ กมหาลัยนึงคือจุฬาลงกรณ์
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วฟุตบอลประเพณี นี่เป็ นยังไงมัง่
แอน: มันจัดที่ไอนี่ สนามราชมัง เอ้ย ศุภชั ลาศัย
่
่ ็
็
่
ั แล้วกมี็ แบบประกวดแบบเชียร์ลีดเดอร์
ตัค๊: อ๋ อ ใชๆๆๆๆ
จัดที่นน่ั ทุกปี ใชกจะมาจั
ดที่นี่ แล้วเค้ากจะมาแขงบอลกน
่ ้ ย กองเชียร์
อะไรอยางเงี
่
่
แอน: ใช่ คือมันจะเป็ นแบบเหมือนยิง่ ใหญเลยนะ
เป็ นศักดิ์ ศรี ของมหาลัย เพราะมันต้องถายทอดสดออก
โห
่
่ วาแบบปี
่
่ ้ ย แล้วกจะมี
็ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ใชมั่ ย๊
แบบออกขาวหนั
งสื อพิมพ์เลยเนอะวันตอมา
นี้ ใครชนะ อะไรอยางเงี
่ แบบอือหื อ อุปกรณ์ อะไรอยางเงี
่ ้ย
มีกองเชียร์ มีแบบพวกแสตนด์ ประกวดหมดทุกอยาง
ตัค๊: การแปรภาพอะ
่ ้ นอะ
แอน: ใช่ อยางงั
่ าอะไรยังเงี้ ย เป็ นจุดเดนของที
่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วที่ธรรมศาสตร์มีกิจกรรมอื่นอีกมัย๊ ที่แบบรู้สึก เออ นาจดจํ
่นี่
็ ไอนี่ไง กจกรรมตอนที
ิ
แอน: อ๋ อ กจะมี
่เราเข้ามา กคื็ อจะเป็ นไอเนี่ย ที่แบบให้กินข้าวของธรรมศาสตร์ เออตอนแบบเนอะ
ที่รับรับนักเรี ยนใหม่
ตัค๊: อ๋ อ แล้วกมี็ ไปปลูกข้าว

แอน: ใช่ แล้วให้ไปดูไสลด์ แบบตรงสนามหญ้าธรรมศาสตร์ที่แบบเป็ นไสลด์ที่ตรงนั้ นที่มนั มี 14 ตุลาอะไรยังเงี้ ย
็ นแบบบิวต์อารมณ์ อะไรยังงี้
แบบเปิ ดเป็ นภาพเหตุการณ์นกั ศึกษา โห เหมือนแบบ ตอนนั้ นกจะเป็
ตัค๊: ทําให้เรารักมหาลัยมากขึ้ น
แอน: ใช่
่ าอยางเงี
่ ้ ย ในชีวติ มหาลัย
ผูส้ ัมภาษณ์: เออ แอนแล้วมีกิจกรรมอื่นอีกรึ ปะ ที่แบบ อือ รู้สึกวา่ นาจดจํ
่ กจกรรมรั
ิ
็
บน้อง กของเรามั
นจะเป็ นตอน
แอน: แบบพวกรับน้องใชมั่ ย๊ มันขนาดไมได้
่
็ แบบให้เรามา คือเราจะมารวมตัวกนหมดทั
ั
เอาตอนเริ่ มแรกที่เป็ นรับน้องคณะแบบใหญๆเลยนะ
เค้ากจะมี
้ ง ทั้ งแบบทั้ งคณะเลย
ิ
่ ็ อจะเป็ นพี่แฝง คือรุ่ นพี่อะ มาปลอมตัวเป็ นรุ่ นเราอยางเงี
่ ้ย
แล้วก็ แล้วกมี็ พี่แฝง เค้าจะมีแบบกจกรรมเดนๆกคื
็ ่ ้จกั ใครเนอะ
คือตอนนั้ นเราไปเรากไมรู
ตัค๊: ใช่
็
็ นเพื่อนกบรุ
ั ่ นพี่ แล้วตอนหลังเค้ามาเฉลยอะไรอยางเงี
่ ้ย
แอน: แบบ ทุกคนกแบบอยากจะหาเพื
่อน นึ กออกปะ บางคนกไปเป็
็
ิ
เออแล้วกแบบ
แล้วกมี็ให้ไปไหนอะ ให้ทาํ กจกรรมแบบร้
องพงร้องเพลง
่ งหวัดด้วย
ตัค๊: ไปตางจั
แอน: เออมีต่างจังหวัดด้วยกมี็
่
่ ็
่ ้ย
ตัค๊: แบบสวนใหญกจะพาไปตามพวกแบบทะเลอะไรอยางเงี
็ ทาํ กจกรรมแบบเลนเกมส์
ิ
่
่ ้ ย เนอะ
แอน: อืม แล้วกให้
อะไรอยางเงี
่ ี
ตัค๊: ร้องเพลง เลนกฬา
่ ้ นมากกวา่
แอน: ใช่ อยางงั
ั
ั เร็ วขึ้ น
ตัค๊: แบบทําให้คนรู้จกั กนมากขึ
้ น แบบเป็ นเพื่อนกนได้
ื 2 ปี แล้ว ทั้ ง 2 ประทับใจอะไรบ้างในชีวติ มหาลัย
ผูส้ ัมภาษณ์: เออกเรี็ ยนมาเกอบ
็ นพวกแบบ ไอเวลาเรี ยนอะไรอยางเงี
่ ้ ย คือเราจะต้อง
แอน: อืม กจะเป็
่ ง่ แบบจูจ้ ้ ีอะไรอยางเงี
่ ้ ยเหมือนเราเหมือนนักเรี ยนมัธยมอะ คือมัธยมเหมือนอาจารย์เค้าจะแบบใสใจ
่
คืออาจารย์เค้าจะไมมานั

่ ้ ย ตลอดเวลา แตมหาลั
่
แบบเข้าใจมัย๊ จะมาแบบ คือเค้าจะมายุง่ วุน่ วายอะไรอยางเงี
ยเราไมจํ่ าเป็ นไง
็
่ ็
็
่ ้ ย หรื อไมกขอเข้
่ ็ าห้องนํ้ ากไมต้
็ ่ องขออาจารย์อะไรอยางเงี
่ ้ย
คือเราอยากเดินออกกอยากเดิ
น หรื อไมกแบบกออกเลยอะไรอยางเงี
ตัค๊: เหมือนการอยูม่ หาลัยมันมีอิสระมากขึ้ น
แอน: อืม ใช่
่ ้ ยอีกตอไป
่
ตัค๊: แบบไมต้่ องอยูใ่ นกรอบของแบบความเป็ นเด็กอะไรอยางเงี
็
่ ดไปรเวทได้ดว้ ยไง คือไมจํ่ าเป็ นต้องใสยู่ นิฟอร์ม ตั้ งแต่
แอน: ใช่ เออ แล้วกมหาลั
ยเราแตงชุ
่ ้ย
ไมจํ่ าเป็ นต้องใสชุ่ ดมหาลัยตั้ งแตปี่ 1 อะไรอยางเงี
่
ตัค๊: มันแตกตางไปจากมหาลั
ยทุกมหาลัยในประเทศไทย
แอน: ใช่
ตัค๊: เพราะวา่ ยังไงนักศึกษากต้็ องใสชุ่ ดมหาลัย
่ ามีเสรี ภาพทุกตารางนิ้ว
แอน: เพราะธรรมศาสตร์ เค้าบอกวาเค้
ี๊ นพูดถึงเรื่ องเครื่ องแบบที่ตอ้ งใสอะ
่ เออเป็ นยังไงบ้าง แบบเหมือนกนรึ
ั เปลาแตละมหาลั
่ ่
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม เมื่อกเห็
ย
ั เปลา่
เหมือนกนรึ
็
ั
ตัค๊: มันกแทบจะเหมื
อนกนหมดเลยนะ
่ มอะเนอะ
แอน: ใช่ อือ ซื้ อได้หมดแคเข็
่
็ ยกเว้นแบบที่จุฬาเนี่ยแหละ ปี 1 เค้าจะบังคับให้ใสแบบเป็
ตัค๊: คือ ใช่ กจะมี
นพลีทส์สีน้ าํ เงินแบบยาวๆ แตคื่ อมหาลัยเราอะ
่ นกระโปรงทรงเอไปเลยกได้
็ หรื อวาใสเป็
่ ่ นพลีทส์กได้
็ แตสวนใหญแล้
่ ่
่ วกจะเป็
็ นเสื้ อสี ขาว แขนสั้ นเทานี
่ ้
ใครจะเลือกใสเป็
็ นกระโปรงสี ดาํ
แล้วกเป็
ผูส้ ัมภาษณ์: อ๋ อ โอเค
็ เข็มมหาลัย
แอน: อืม แล้วกจะมี
่ ็ มีแยกอีกไปนะ วาถ้
่ าแบบสมมติเป็ นเหตุการณ์ เค้าเรี ยกวาไรอะ
่
่ ธีการ อะไรอยางเงี
่ ้ย
ตัค๊: เออ แตกจะมี
เหมือนแบบเป็ นชวงพิ
แอน: อ๋ อ ใชๆ่
่
ตัค๊: มหาลัยเราอะ นักศึกษากต้็ องใสกระโปรงยาวไปจนถึ
ง...

แอน: ตาตุ่ม
่ ้ นเลยอะ
ตัค๊: ใช่ ข้อเท้า อะไรอยางงั
่ ้ ย เอ้ย 6
แอน: ใช่ แล้วกติ็ ดกระดุมเม็ดที่ 5 ด้วย อะไรอยางเงี
ตัค๊: อือ ใช่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วมีแบบ มีกฎระเบียบอะไรมัย๊ เรี ยนมหาลัย เหมือนอยูม่ ธั ยมปลายไรงี้ มย๊ั
่
่ นกคื็ อจะเป็ นแบบเหมือนต้องแตงตั
่ วให้เกยรติ
ี อาจารย์นิดนึงอะ
แอน: มันก็ มันกมี็ นะ สวนใหญมั
ตัค๊: ใชๆ่
่
็ ่ เพราะวามั
่ นกต้็ องแบบให้เกยรติ
ี สถานที่ อะไรอยางเงี
่ ้ย
แอน: คือบางทีแบบใส่ ส้ ันมาก หรื อใสแบบโป๊
มากมันกไมได้
่ ่
่
็ ภาพทุกตารางนิ้ว เค้ากไมได้
็ ่ มานัง่ บังคับ แบบเหมือนนักศึกษาชายอะ
แตสวนใหญธรรมศาสตร์
อืม ธรรมศาสตร์เค้ากเสรี
็ ่ ดนักศึกษาหญิงกได้
็ คือไมซี่ เรี ยส
ที่แบบมีใจรักหญิง อยากจะเป็ นผูห้ ญิง กแตงชุ

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

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
bloodshed 4 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 badges 5 .
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.
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