กิจกรรมของศูนยอินเดียศึกษา
ประจําป 2553 (2010)
4 มกราคม 2553 คณะผูแทนการศึกษาจากวิทยาลัย PATIL เมืองปูเน ประเทศอินเดีย ภายใต
การนําของ Prof. Sagar Dhole Patil ไดมาเยือนศูนยอินเดียศึกษา พรอมดวยนํานักศึกษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยปูเน คณะผูแทนจากอินเดียไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแงมุมตางๆ ในดานการศึกษา รศ.
ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์ และอาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา ไดนําชมสถานที่ตางๆ
เชน หอประชุม หองสอนวิชาการตางๆ และ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะผูแทนไดพบกับทาน
อธิการบดี ดร.สุรพล นิติไกรพจน และคณาจารยหลายทาน คณะผูแทนจากอินเดียมีความประทับใจ และ
ชื่นชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนอยางมาก และไดบรรทึกภาพไวมากมาย
13 มกราคม 2553 ศูนยอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดอบรมโครงการ “ ระบบ
การศึกษาตอในประเทศอินเดีย และการขอทุนรัฐบาลอินเดีย” โดยมี อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนย
อินเดียศึกษา ไดบรรยายถึงรายละเอียดตางๆ และไดมีการซักถามขอควรทราบหลายประการ มีนักศึกษา
และผูสนใจเขารวมฟงบรรยายประมาณ 70 คน การบรรยายในครั้งนี้ชวยใหนักศึกษา เขาใจถึงระบบ
การศึกษาและวิธีการตางๆในการสมัครขอทุนรัฐบาลและการใชทุนสวนตัวไปศึกษาตอ
2 กุมภาพันธ 2553 สถานีวิทยุศึกษา ไดสัมภาษณ อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดีย
ศึกษา เกี่ยวกับระเบียบการขอทุนรัฐบาลอินเดียไปศึกษาตอ ณ ประเทศอินเดีย และรายละเอียดตางๆ ซึ่ง
อาจารยอรุณ เฉตตีย ไดแจงใหทราบถึงรายละเอียดและวิธีการตางๆ ซึ่งนักศึกษาไทยจะไดยื่นขอทุน
รัฐบาลอินเดียไดอยางถูกวิธีการ
6 – 7 กุมภาพันธ 2553 บริษัท Jet Airlines และ A Atairs (ศูนยสงเสริมการศึกษาระหวางชาติ)
ไดจัดงานพิเศษ “The great International Education Fair” ณ ศูนยสิริกิติ์ โดยเชิญ สถาบันการศึกษาของ
อินเดียตางๆ มา รวมเปด Booth ใหความสะดวกในการติดตอขอขอมูลการศึกษา เชน สถานที่ศึกษา และ
วิชาการที่สอนของสถาบันตางๆ ในอินเดีย และ ไดเชิญศูนยอินเดียศึกษาไปรวมงานโดยบรรยายถึงระบบ
การศึกษาในระดับ มัธยม ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก โดยมีผูทรงคุณวุฒิบรรยายคือ

1. รศ.ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา
2. รศ.ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา กรรมการศูนยอินเดียศึกษา
3. อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา
ซึ่งมีผูเขารวมฟงการบรรยาย และซักถามขอของใจอยางลมหลาม
8 – 10 กุมภาพันธ 2553 ศูนยอินเดียศึกษาไดรับการติดตอจากผูแทนสถาบันการศึกษาจาก
ประเทศอินเดียหลายสถาบันใหชวยติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเยี่ยมเยือน
และปรึกษาหารือ เรื่องการศึกษา และเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยของสถาบันตอสถาบัน
16 กุมภาพันธ 2553 ศูนยอินเดียศึกษา จัดอบรมพิเศษ Intensive Course “อินเดียศึกษา”
(India Studies) ณ หองบรรยายปริญญาโท สตรีศึกษา บรรยายโดย อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการ
ศูนยอินเดียศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร , การเมืองการปกครอง , สังคม และวัฒนธรรมอินเดียอัน
หลากหลายพรอมทั้ง การใชชีวิตอยูในประเทศอินเดียอยางมีความสุข บรรยายโดย รศ.ดร.นงลักษณ เทพ
สวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา ซึ่งมีนักศึกษา, ขาราชการ , และผูแทนหนวยงานตางๆ มารวมเขารับ
ฟงการอบรม เปนจํานวนมาก ศูนยอินเดียศึกษาไดแจกเอกสารวิชาการตางๆ มากมาย ใหกับผูเขารวมการ
อบรมโดยไมคิดมูลคาใดๆ ผูเขารวมการอบรมทุกคนมีความประทับใจที่ไดรับความรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบาน
วันที่ 3 – 17
มีนาคม 2553 ศูนยอินเดียศึกษา มธ. ไดใหความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติในเรื่องการทําวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัยระดับชาติตามโครงการของ
MOU ของสองสถาบันแหงชาติ คือ National Research Council of Thailand (NRCT) และสภาวิจัย
แหงชาติอินเดีย (Indian Council Social Science Research ) (ICSSR) ซึ่งไดจัดสง Prof. Dr. Renu
Jotana มาทําวิจัยเรื่อง “Leadership Quality Women Executive in India and Thailand” และ Prof.
Dr. Mamata Swain มาทําวิจัยเรื่อง “Participatory Irrigation Management in Thailand: Policy,
Program and Practice” ซึ่งนักวิจัยทั้งสองไดทําวิจัยสําเร็จภายใตการดูแล และติดตอประสานงานโดย
ศูนยอินเดียศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

17 – 18 มีนาคม 2553 ศูนยอินเดียศึกษาไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดเชียงรายให
ไปบรรยาย “ภารตะวิ ท ยาและความสั ม พัน ธ ร ะหว า งประเทศ ในมุ ม มองของ การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมประเทศสาธารณรัฐอินเดีย” ผูอํานวยการศูนย รองศาสตราจารย. ดร.
นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ไดมอบหมายให อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยไปบรรยายวิชาการดังกลาว
ในโครงการฝกอารม หลักสูตร “ความเขาใจเพื่อนบานตางวัฒนธรรมสําหรับผูบริหาร” และคณาจารย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การบรรยายไดสรางความเขาใจ และเสริมความรูแกผูรับฟงอยาง
หลากหลาย
19 เมษายน 2553 Prof. Hiroshi Yamashita จากมหาวิทยาลัย Tohoku, ญี่ปุน ไดมาเยือนศูนย
อินเดียศึกษา เพื่อขอความรวมมือในดานการทําวิจัยเรื่อง “รามเกียรติ์กับมุมมองของคนไทย”
รอง
ศาสตราจารย ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนย และอาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนย
อินเดียศึกษา ไดใหการตอนรับ และใหขอมูลตางๆอยางละเอียดตอ Prof. Hiroshi. และไดใหเอกสารเรื่อง
รามเกียรติ์ฉบับภาษาอังกฤษเปนอภินันทนาการ นอกจากนี้ Prof. Hiroshi. ยังขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในประเทศไทยนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน Prof. Hiroshi. มีความประทับใจเปน
อยางมากที่ไดรับขอมูลที่ตองการในการทําวิจัยครั้งนี้
26 เมษายน 2553 สํานักขาวทีนิวสไดติดตอศูนยอินเดียศึกษา เพื่อขอสัมภาษณ อาจารยอรุณ
เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เกี่ยวกับการสืบเชื่อสายของศากยวงศและ
วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลพรอมทั้งประวัติของแควนตาง ๆ
ในชมพูทวีปในยุคอดีตจนถึงปจจุบัน ขอมูลที่ไดรับจากศูนยอินเดียนี้จะนําออกอาศในรายการวิทยุอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเสริมความรูตอผูฟงรายการระหวางเดือนพฤษภาคม 2553
9 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 3 ศู น ย ส ภ า วิ จั ย แ ห ง ช า ติ ไ ด ข อ ค ว า ม ร ว ม มื อ ศู น ย อิ น เ ดี ย ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการจัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานสังคม
สงเคราะห เขา รวมประชุ มที่ เมือ งโบปาล ประเทศอิ นเดี ย และไดเชิ ญ รศ.ดร.นงลั ก ษณ เทพสวัส ดิ์
ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา เปนกรรมการจัดหาวิทยากร และเขารวมประชุมที่ประเทศอินเดีย ในเดือน
พฤศจิกายน 2553

15 มิถุนายน 2553 สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย ไดติดตอศูนยอินเดียศึกษา
เพื่อขอความรวมมือในการประสานงานจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา เพื่อรวมประชุม ณ
ประเทศเวี ย ดนาม ศู น ย อิ น เดี ย ศึ ก ษาได ช ว ยประสานงานติ ด ต อ วิ ท ยากร จากสถาบั น ต า งๆ เช น
มหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ , มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร , มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ร าชวิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยมหามุงกุฎราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล
15 มิถุนายน 2553 สถาบันพระปกเกลาไดสงผูแทน อาจารยเมธัส อนุวัตรอุดม มาติดตอศูนย
อินเดียศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ และขอขอมูลเกี่ยวกับประเทศอินเดียในดานความรูตางๆ เรื่องการปกครอง
การบริหาร และระบบของสังคม ในแควนแคชเมีย (Kashmir) ซึ่งมีความเปนเอกภาพในความขัดแยง
เกี่ยวกับศาสนา อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา ไดอธิบายใหความรูตางๆ อยางละเอียด
เพื่อนํานักศึกษาซึ่งเปนขาราชการระดับสูงจํานวน 30 คน เดินทางไปดูงาน ณ สถานที่ดังกลาว
21 มิถุนายน 2553 บริษัทเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก (National Geographic) ไดติดตอขอความ
รวมมือจากศูนยอินเดี ยศึกษา มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร เพื่อ ช วยตรวจสอบ ชื่อ เมื อ ง , ชื่อ วิหาร และ
ตัวสะกดภาษาสันสกฤตที่ถูกตอง เพื่อจัดพิมพเอกสารเผยแพร อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดีย
ศึกษา ไดชวยตรวจสอบ แกไข และใหคําแนะนําในขอ มูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดพิมพเพื่อ
การศึกษา
23 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค ไดสงผูแทนฝายวิชาการ ดร.มโน เมตตา
นันโธ เหลาวานิชย ประธานโครงการหลักสูตรอินเดียศึกษา และอาจารยอัครพงษ คําคูณ มาเยือนศูนย
อินเดียศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ กับ รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา และอาจารย
อรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา เกี่ยวกับการจะเปดหลักสูตรปริญญาตรี “อินเดียศึกษา” (India
Studies BA) ศูนยอินเดียศึกษาพรอมใหความรวมมือ และยินดีสนับสนุนในโครงการนี้ เนื่องจากจะเปน
ประโยชนในดานการเสริมความรูเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบาน ที่กําลังพัฒนาในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะ ดานเศรษฐกิจ และสารสนเทศ (Information Technology) ศูนยอินเดียศึกษาไดเรียก
ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้

14 กรกฎาคม 2553 ศูนยอินเดียศึกษาไดเรียกประชุมคณะกรรมการศูนยอินเดียศึกษา ไดมีการ
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี้
1. รายงานกิจกรรมตางๆ ของศูนยอินเดียศึกษาที่ผานมาใหกรรมการรับทราบ
2. ปรึกษาเรื่องแผนงานของศูนยอินเดียศึกษาในปจจุบัน และอนาคต
3. ปรึกษาเรื่อง ความรวมมือและการสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค ในการที่จะเปด
การศึกษาหลักสูตร “อินเดียศึกษา” ระดับปริญญาตรี (India Studies) ในอนาคต เพื่อสงเสริมความรูตอ
นักศึกษาไทยที่สนใจ และนักศึกษาของประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พมา และจีน
21 กรกฎาคม 2553 Mr. Ashok Kumar Pawa ผูจัดทํานิตยสาร City Times ไดมาเยือนศูนยอินเดีย
ศึกษา เพื่อขอความรวมมือในดานขอมูลความรู และการออกแบบจัดทํานิตยสารฉบับพิเศษ เพื่อเปนการ
ฉลอง 64 ป ของการไดรับอิสรภาพของประเทศอินเดีย (64th Indian Independence) โดยมี อาจารยอรุณ
เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา เปนผูใหขอมูลความรู และชวยออกแบบภาพปก เนนศิลปดานอารย
ธรรมอันเกาแกกอนกับการพัฒนาดานเทคโนโลยียุคใหมของอินเดีย นิตยสารจะพิมพแจกในวันที่ 15
สิงหาคม 2553
23 สิงหาคม 2553 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ไดมาขอความรวมมือจาก
ศูนยอินเดียศึกษา เพื่อจัดทําขอมูลพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอินเดียในอดีต และปจจุบันทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการคนควาของนักศึกษา และนักวิชาการในฐานะที่อินเดีย และ
ประเทศจีนกําลังมีความเจริญเติบโต ทางดานเศรษฐกิจในทั่วเอเชีย อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนย
อินเดียศึกษาไดใหความรวมมือ และใหคําแนะนําในแงมุมตางๆ รวมทั้งความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ
ระหวางไทยและอินเดีย คณะนักศึกษามีความประทับใจ เปนอยางมาก
23 สิงหาคม 2553 คณะนักศึกษาจาก คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมาเยือน
ศูนยอินเดียศึกษา และขอความรวมมือในการจัดทําหนังสือพิมพธรรมศาสตร โดยขอทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบสังคมของอินเดียวาดวยชั้นวรรณะ และวัฒนธรรมของอินเดีย อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนย
อินเดียศึกษา ไดใหการตอนรับ และไดบรรยายเกี่ยวกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรมเชิงวิชาการดานตางๆ ของ
ระบบสังคมอินเดียนับแตยุคอดีตจนถึงปจจุบัน คณะนักศึกษายังไดสอบถามขอมูลตางๆมากมาย ซึ่งจะ
นําไปลงในหนังสือพิมพธรรมศาสตร เพื่อเสริมความรูตอผูที่สนใจตอไป

14 ตุลาคม 2553 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (NRCT) ไดขอความรวมมือจากศูนย
อินเดียศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ Scholar จากอินเดีย Dr. Mrs. Anupam Sharma จากคณะ
รัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย C.C.S College, Meerat, อินเดียเดินทางมาทําวิจัยในประเทศไทย เกี่ยวกับ
“Urbanization Process and Role of Police in Prevention of Crime : Comparative Study of India
and Thailand” ศูนยอินเดียศึกษาไดติดตอประสานงานกับทางราชการไทย ใหผูทําวิจัยไดเขาพบ และ
สัมภาษณนายตํารวจระดับสูง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมตางๆ ของประเทศไทย และ
ประเทศอินเดีย นักวิจัยมีความพอใจและชื่นชมตอการใหความรวมมือของศูนยอินเดียและทางการไทย
การทําวิจัยนั้นตั้งแตวันที่ 15 – 30 ตุลาคม 2553 และ เสนอผลงานตอคณาจารยที่สนใจและบุคคลทั่วไป ที่
หอง 202 อาคารเอนกประสงค 3 ชั้น 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น.
28 ตุลาคม 2553 ศูนยอินเดียศึกษา ไดจัดบรรยายวิชาการ จากผลงานวิจัยของ Asst.
Prof.
Anupam, C.C.S. College, Meerat, India , ในหัวขอ “ Urbanization Process and Role of Police in
Prevention on of Crime : A Comparative Analytical Study of India and Thailand” ณ หอง 202
อาคารเอนกประสงค 3 ชั้ น 2 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษา คณาจารย และข า ราชการของ
คณะกรรมการของสภาวิจัยแหงชาติเขารวมฟงดวยความสนใจ และมีการซักถามขอมูลตางๆ เพื่อเปนการ
เสริมความรู
11 พฤศจิกายน 2553 รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา ไดรับเชิญจาก
คณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ (วช.) ไปร ว มประชุ มวิ ช าการ เรื่อ ง “ความไมเ ท า เที ย มในสั ง คม” โดยมี
คณาจารยจากประเทศไทยหลายทานไปรวมเสนอบทความทางวิชาการระหวางวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน
2553 ณ เมืองโภปาล (Bhopal) India เพื่อแรกเปลี่ยนความรูระหวางกัน กับคณาจารยของประเทศอินเดีย
จัดดําเนินการประชุมโดย สภาวิจัยสังคมศาสตรแหงอินเดีย (ICSSR)
15 พฤศจิกายน 2553 บริษัท เอ็นวายกรุป จํากัด (N.Y. Group Co.) ไดขอความรวมมือดาน
วิชาการเสนอผาน สถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) ไดขอความรวมมือจากศูนยอินเดียศึกษา โดยขอ
สัมภาษณ อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา เกี่ยวกับความรู และขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ประเทศอินเดีย ในหัวขอที่นาสนใจดังนี้
- ประวัติศาสตรดานการศึกษาของอินเดียในอดีตและปจจุบัน

- การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของอินเดียในยุคปจจุบัน
- การพัฒนาทางดาน Information Technology (IT) ของอินเดีย
- อุตสาหกรรมภาพยนตอินเดียในอดีต และปจจุบัน
อาจารยอรุณ เฉตตีย ไดใหขอมูลอยางละเอียด เปนที่ประทับใจของผูสัมภาษณเปนอยางมาก
ความรูอันหลากหลายนี้จะนําไปออกอากาศผานสถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) ในเร็วๆ นี้

