กิจกรรมของศูนยอินเดียศึกษา
ประจําป 2552 (2009)
21 มกราคม 2552 ศูนยอินเดียศึกษาไดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ และรับทราบการ
ดําเนินงานของศูนยอินเดียในเรื่องตางๆ ที่ผานมา คณะกรรมการไดพิจารณาความเปนไปไดหรือไมใน
การที่จะเปดหลักสูตรระดับปริญญาโทอินเดียศึกษา
23 มกราคม 2552 ศูนยอินเดียศึกษาจัดบรรยายในหัวขอ “การศึกษาตอในประเทศอินเดีย และ
การขอทุนรัฐบาลอินเดีย” บรรยายโดย อาจารย อรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนย ซึ่งมีนักศึกษาจาสถาบัน
ตางๆ มารวมฟงและซักถามขอมูลตางๆ ดวยความสนใจ ศูนยอินเดียศึกษามีความปราถนาที่จะสงเสริม
การศึกษานักศึกษาในการขอทุนรัฐบาลอินเดียไปศึกษาตอที่ประเทศอินเดียในระดับปริญญาตรี – ปริญญา
โท และปริญญาเอก จึงยินดีสนับสนุนนักศึกษาในเรื่องนี้มาโดยตลอด
26 มกราคม 2552 สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไยไดจัดงานฉลองวันชาติอินเดีย
“Republic Day of India” ณ โรงแรม Shangrilla และไดเชิญคณะกรรมการศูนยอินเดียศึกษา ไปรวมงาน
เชนกัน
31 มกราคม 2552 รศ.ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา และ ผศ.ดร. จี
รพัฒน ประพันธวิทยา กรรมการศูนยไดไปรวมบรรยาย “การศึกษาตอในประเทศอินเดีย” ในงานจัด
นิทรรศการการศึกษาตอในประเทศอินเดีย ณ ศูนยศิริกิติ์ มีผูสนใจไปรวมงานมากมาย
4 กุมภาพันธ 2552 ศูนยอินเดียศึกษาไดจัดอบรมพิเศษ Intensive Course “อินเดียศึกษา”
(India Studies) ณ หองบรรยายปริญญาโท สตรีศึกษา บรรยายโดย อาจารยอรุณ เฉตตีย เกี่ยวกับเรื่อง
ประวัติศาสตร , การเมืองการปกครอง , สังคม และวัฒนธรรมอินเดีย พรอมทั้งการใชชีวิตอยูในอินเดีย
อย า งมี ค วามสุ ข บรรยายโดย รศ. ดร. นงลั ก ษณ เทพสวั ส ดิ์ ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษา ข า ราชการ และผู แ ทน
หนวยงานตางๆ มารวมเขารับการอบรมจํานวนมาก ทุกคนมีความประทับใจที่ไดรับความรูเพิ่มเติม

23 กุมภาพันธ 2552 ศูนยอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดกิจกรรมสาธิตการแสดง
ฟอนรํา (นาฎศิลปะอินเดีย) ภายใตการนําของทานอาจารย การะกานี วิตล ราว (Karkhani Vital Rao)
จากสถาบัน นาฎศาสตร Lasya Studio ซึ่งมีนักศึกษา ผูสนใจ คณาจารย รวมฝกฝนนาฎลีลาดวยความ
สนใจ ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และมีผูสนใจและชาวตางชาติรวมชม
การแสดงดวยความประทับใจ
3 มีนาคม 2552 ศูนยอินเดียศึกษา ไดไปรวมงานวันระลึกการกอตั้ง อาศรมไทย – ภารต โดยทาน
สวามี สัตย นันทบุรี ผูเปนปราชญของอินเดีย และเปนสหายของปราชญไทยหลายทาน เชน ทานพระยาจ
นุมาราชชน , พระองคเจาวรรณไวทยาภรณ ฯลฯ
9 มีนาคม 2552 กลุมนักศึกษาจากคณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมาเยือน
ศูนยอินเดียศึกษา เพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับเรื่องชุมชนอินเดียในประเทศไทย (Indian Community in
Thailand) ซึ่งเดินทางมาตั้งรกรากอยูในเมืองไทย ยอนอดีตตั้งแตสมัยสุวรรณภูมิ – สุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสิน อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษาไดใหการตอนรับ และบรรยายถึงประวัติ
ความเปนมาอยางละเอียด เพื่อใหนักศึกษาไดเก็บขอมูล เพื่อทําวิจัย นักศึกษาทุกทานมีความพอใจและยินดี
ไดรับขอมูลตางๆ อยางมากมาย
16 มีนาคม 2552 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดขอความรวมมือจากศูนยอินเดีย
ศึกษา ชวยฝกงานใหแก นางสาวจิตตวดี ตันติหาชัย นักศึกษา ป 3 สาขาระหวางประเทศ ณ ศูนย
อินเดียศึกษา เปนเวลา 45 วัน เกี่ยวกับความรูดานงานระหวางประเทศ โดยมอบหมายให อาจารยอรุณ
เฉตตี ย เลขานุ ก ารศู น ย อิ น เดี ย ซึ่ ง เป น อดี ต ที่ ป รึ ก ษาฝ า ยการศึ ก ษาและวั ฒ นธรรม ของสถาน
เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย เปนผูมีความรูและประสบการณในเรื่องการทูต การตางประเทศ
และภารตะวิทยา เปนผูชวยฝกฝน มีรองศาสตราจารยประจําคณะสังคมศาสตรเปนอาจารยที่ปรึกษา

3 เมษายน 2552 ศูนยอินเดียศึกษาไดสงผูแทนศูนยฯ ไปรวมการประชุม The 1st APAC
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ซึ่งจัดโดยคณะบดี Thammasat Business School ณ Hyatt Erawan Hotel ซึ่งไดมีผูเชี่ยวชาญทางได
เศรษฐกิจ มารวมบรรยายเกี่ยวกับ วิกฤตเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน มีผูสนใจจากสถาบันตาง ๆ เขารวม
ฟงบรรยายในครั้งนี้
8 เมษายน 2552 บริษัท N.D. Travel ไดสงผูแทน นายชวลิต ศรีรัตติกาลกุล มาเยือน ศูนย
อินเดียศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและขอขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการตอนรับ Tour จาก
อินเดีย ซึ่งมีขอมูลในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร และความรูดานสังคมอินเดียทั่ว ๆ ไป
4 พฤษภาคม 2552 ศู น ย อิ น เดี ย ศึ ก ษาได ส ง นางสาวจิ ต ตวดี ตั น ติ ห าชั ย นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร สาขาระหวางประเทศ ชั้นปที่ 3 ซึ่งมาฝกงาน ณ ศูนยอินเดีย
ศึกษา ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2552 ศูนยอินเดียศึกษาไดใหแนะแนวในการปฏิบัติงาน
และเสริมความรูดานการตางประเทศ ภายใตการดูกแลของ รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนย
อินเดียศึกษา และ อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา นางสาวจิตตวดี ไดกลาวอําลาศูนย
ดวยความตื้นตันใจและภาคภูมิใจที่ไดรับความอันหลากหลาย พรอมสงมอบผลงานการฝกงานใหอาจารย
ชญานิษฐ พูลยรัตน ผูชวยคณะบดีฝายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร
13 พฤษภาคม 2552 รศ.ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา ไดไปรวม
ประชุมสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (NRCT) เพื่อเตรียมงานการจัดประชุมนานาชาติ ณ จังหวัด
เชียงใหม ระหวางวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2552 โดยมีคณาจารย และนักวิชาการจากประเทศอินเดีย
มารวมสัมมนาวิชาการ กับนักวิชาการของประเทศไทยในหัวขอ “Multi Cultural Diversity” การจัด
ประชุมครั้งนี้ มีสภาวิจัยแหงชาติเปนเจาภาพ และศูนยอินเดียศึกษาชวยติดตอประสานงาน ณ Cenara
Duang Tawan เชียงใหม ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษารวม (Joint Advisory Committec)

15 พฤษภาคม 2552 รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา ไดไปรวมงาน
แสดงความยินดี Dr. Satya Vrat Shastri ซึ้งไดรับการประกาศเกียรติคุณ India’s Highest Literature
Honou (JNANPITH AWARD) จากรัฐบาลอินเดีย ณ โรงแรม Sheraton Grand Sukhumvit โดยมี
คณาจารย และผูมีเกียรติไปรวมงานหลายทาน
1 มิถุนายน 2552 คณะนักศึกษาจากตางประเทศ จํานวน 8 คน จาก Sandiago State
University ในโครงการ แรกเปลี่ยนนักศึกษาและอเมริกา ไดมาเยือนศูนยอินเดียศึกษา ภายใตการนําของ
รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา ผูซึ่งทําหนาที่สอนภาษาไทย นักษามีความ
สนใจในเรื่องภาษาไทยเปนอยางมาก อาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา ไดอธิบายให
ทราบถึงที่มาของภาษาไทยบางคํา ซึ่งมีตนรากมาจากภาษา บาลี และภาษาสันสฤต พรอมยกตัวอยางให
นักศึกษาไดรับทราบอยางละเอียด
9 กรกฎาคม 2552 Mr. Deepak Miglani ผูแทนของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศ
ไทย ไดมาเยือนศูนยอินเดียศึกษาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “มหาตมาคานธี”
และ จัดนิทรรศการแสดงภาพเกี่ยวกับชีวประวัติของทานมหาตมาคานธี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2552
13 กรกฎาคม 2552 ศาสตราจารย Dr. Manoj Kumar Vital Rao จากมหาวิทยาลัย Lucknow, India
ไดมาเยือนศูนยอินเดียศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลเกี่ยวกับการทําวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย และเรื่องตางๆ เพื่อจัดพิมพเอกสารทางวิชากร
16 กรกฎาคม 2552 Mr. Christopher Rego, ผูอํานวยการผลิตภาพยนตรสารคดี ณ เมือง มุมโบ ได
เยือนศูนยอินเดียศึกษาเพื่อขอความรวมมือในการผลิตภาพยนตรสารคดีเกี่ยวกับชุมชนชาวอินเดียใน
เมื อ งไทย และความสั ม พั น ธ ด า นวั ฒ นธรรมของไทยและอิ น เดี ย รศ. ดร. นงลั ก ษณ เทพสวั ส ดิ์
ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา และอาจารย อรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา ไดใหการตอบรับ
และไดใหแนวทางในการผลิตภาพยนตรสารคดีดังกลาว ซึ่งสรางความชื่นชมตอ Mr. Christopher Rego
เปนอยางยิ่ง และเมื่อมาถายทําภาพยนตเมือใดจะติดตอขอความรวมมือศูนยอินเดียศึกษาเชนกัน

17 กรกฎาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ไดขอความรวมมือจากศูนยอินเดียศึกษา เชิญอาจารย
อรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา ไปบรรยายวิชาการในหัวขอ “เปดประตูสูอินเดีย – มุมมองดาน
ประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา” โดยมีคณาจารย ครู จากโรงเรียน
ตางๆ กวา 150 โรงเรียน และขาราชการผูสนใจเขารวมฟงการบรรยายตลอดทั้งวันที่โรงแรม “Princes
Palace” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง “ความกาวหนาของ Technology” ของชาวอินเดียโดย นักศึกษาที่
จบจากประเทศอินเดียในดาน IT โดยเฉพาะ อาจารยอรุณ เฉตตีย ยังไดจัดนาฎศิลปอินเดีย โดยความ
รวมมือของ อาจารย Vital Rao ผูอํานวยการศูนยการแสดงนาฎศิลปอินเดียแสดงใหผูเขารวมสัมมนาอีก
ดวย และผูเขารวมสัมมนามีความพอใจเปนอยางมากที่ไดรับความรูที่หลากหลาย
19 กรกฎาคม 2552 ศูนยอินเดียศึกษาไดรับการติดตอจากสภาวิจัยแหงชาติ (NCCT – ICSSR)
รว มมื อ รศ.ดร. นงลั ก ษณ เทพสวัส ดิ์ ผู อํ า นวยการศูน ย อิ น เดี ยศึ ก ษา ให ช ว ยดู แ ลนั ก วิ จั ย จากอิ น เดี ย
Associate Prof. (Mrs.) Dr. Renu Janata และ Associate Porf. Dr. Mamata Swain ซึ่งเดินทางมาทําวิจัยใน
ประเทศไทยตามขอตกลง MOU ที่ไดทํากันไวระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดีย
27 กรกฎาคม 2552 นายนาเรศ โครานา และ นาย อาเจ ภาวา คณะกรรมการอาศรมไทยภารตะ
ไดมาเยือนศูนยอินเดียศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานวันระลึกทานมหาตมาคานธี ใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
28 กรกฎาคม 2552 รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา ไดรับเชิญใหเขา
รวมประชุม ณ กระทรวงการตางประเทศ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการทํา Road Show ที่ประเทศอินเดีย ซึ่ง
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไทยและคณะจะเดินทางไปพรอมกับนักธุรกิจไทยและสมาคมนักเรียนเกาอินเดีย
10 สิงหาคม 2552 Prof. Dr. Rana Purnshottam Kumur Seth ผูเชี่ยวชาญดานพุทธศาสตร
(Buddhist Studies) จากมหาวิทยาลัย Delhi ไดมาเยือนศูนยอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ซึ่งอาจารย อรุณ เฉต
ตีย เลขานุการศูนยอินเดียศึกษา ไดใหขอมูลตางๆ ตอ Dr. Rana

10 สิงหาคม 2552 Mr. William Tan, อุปทูตสิงคโปร ประจําประเทศไทย (Deputy Chief of
Mission) ไดมาเยือนศูนยอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อขอทราบขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางไทย-อินเดีย ในดานตางๆ รศ. ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา และ
อาจารย อรุณ เฉตตีย เลขานุการศุนยอินเดียศึกษา ไดใหการตอนรับอยางอบอุน ทานอุปทูตสิงคโปรมี
ความประทับใจในกิจกรรมตางๆ ของศูนยอินเดียศึกษา และไดขอเอกสารจากศูนยอินเดียศึกษาเพื่อไป
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2552 ศูนยการเรียนรูสาขาวัฒนธรรมศาสตร สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเชิญ อาจารยอรุณ เฉตตีย ไปบรรยายวิชาการในหัวขอ “ศาสนาพราหมณฮินดู” ณ หอสมุดแหงชาติ ใหนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 25 คน และ คณาจารย 6 คน ซึ่งให
ความรูตอผูเขาฟงบรรยายอยางมาก
16 สิงหาคม 2552 ศูนยอินเดียศึกษา ไดติดตอประสามนงานกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ประจําประเทศไทย และสถานบัน TATA Institute of Science, Mumbai (India) เพื่อนําคณาจารยจากคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินทางไปเซ็นสัญญา MOU. กับสถาบันดังกลาวที่ประเทศอินเดีย
ในดาน IT คณาจารยจากคณะสังคมศาสตร ผูเดินทางไปอินเดียคือ
1. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
2. รศ.ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุลย
3. รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
4. รศ.ดร.ระพีพรรณ คําหอม
5. รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์
6. ดร.พงศเทพ วรกิจโภคาธร

คณะบดีคณะ สังคมสงเคราะหศาสตร
รองคณะบดี ฝายวิชาการและวิจัย
หัวหนาภาควิชาการพัฒนาชุมชน
หัวหนาภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
อาจารยประจําคณะสังคม / ผูอํานวยการศูนย
อินเดียศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ

28 กันยายน 2552 คณะกรรมการศูนยอินเดียศึกษาไดประชุมปรึกษาหารือในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน การทํากิจกรรม และเรื่องการจัดประชุมสัมมานาวันรําลึกวันเกิดปที่ 140 ปของทานมหาต
มาคานธี ในวั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2552 โดยจะร ว มมื อ กั บ องค ก รต า งๆ เช น อาศรมไทย-ภารตะ , สถาน
เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย และ ธนาคารอินเดียสาขากรุงเทพฯ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้
จะมีการจัดภารตวัฒนธรรมปริทรรศ การแสดงภาพชีวประวัติคานธี คณะกรรมการเห็นชอบทุกประการ
2 ตุ ล าคม 2552 ศู น ย อิ น เดี ย ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร โดยความร ว มมื อ กั บ อาศรม
วัฒนธรรมไทย-ภารต , สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย และธนาคารอินเดียโอเวอรซีส
สาขากรุงเทพฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มหาตามาคานธีและสันติภาพโลก (Mahatma Gandhi and
World
Peace)
และภารตวั ฒ นธรรม “ปริ ท รรศ ” ณ หอประชุ ม เล็ ก (หอประชุ ม ศรี บู ร พา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพื่อรวมเฉลิมฉลองวันคลายวันเกิดครบรอบปที่ 140 ของทาน
มหาตมาคานธี ในงานนี้ยังมีการแสดง ภารตนาฎยัม โดยคณะนาฏศิลปคเณศัน จากประเทศมาเลเซีย การ
แสดงการรํ า “กถั ก ” จากศู น ย กิ จ กรรมสตรี อิ น เดี ย , การบรรยายเรื่ อ ง “หลั ก อหิ ง สาของคานธี ”
โดย ดร.อาจอง ชุมสาย พรอมการแสดง “ชีวประวัติคานธี” โดยยอโดยโรงเรียนสตยาไส จังหวัดลพบุรี
และการบรรยายเรื่อง “มหาตามาคานธี มหาบุรุษที่โลกไมลืม” โดยอาจารยอรุณ เฉตตีย เลขานุการศูนย
อินเดียศึกษา พรอมฉายภาพยนตรเรื่อง “มหาตมาคานธี” ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมเปน
อยางมาก
8 ตุลาคม 2552 MR. R.K. Ray, อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Vishva Bharati, India และภริยา ได
เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รศ.ดร.นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา ได
เชิญเขาพบทานรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธเพื่อปรึกษาหารือ และแรกเปลี่ยนความคิดเห็นในดาน
วิชาการ และเพื่อสงเสริมความสัมพันธทางดานวิชาการตอกันและกันในอนาคต

7 พฤศจิกายน 2552 ศูนยอินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหความรวมมือกับมูลนิธิดี
มทอง กรุงเทพมหานคร และองคกรตางๆ ที่รวมกันจัดกิจกรรมรําลึกครบรอบ 100 วันการจากไปของ
อาจารยกรุณา กุศลาศัย ณ หอประชุมชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร อาจารยกรุณา กุศ
ลาศัย เปนปราชญดานภารตวิทยาแหงแผนดินไทย และเปนศิลปนแหงชาติคนหนึ่งในดานศิลปกรรม
คณะกรรมการของศูนยอินเดียศึกษา และบุคคลสําคัญขององคกรตางๆ ไปรวมงานกันอยางลนหลาม มี
การแสดงนาฎศิลปะอินเดีย การแสดงดนตรี กวีนิพนธ ฯลฯ เปนที่ประทับใจของผูรวมงานเปนอยางมาก
25 พฤศจิกายน 2552 รศ.ดร. นงลักษณ เทพสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยอินเดียศึกษา พรอมดวย
คณะกรรมการศูนยอินเดียศึกษา ผศ.ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา และ ศาสตราจารยศรีสุรางค พูลทรัพย
ไดเดินทางไปรวมประชุม International Ramayana Conference ที่ รัฐ Mysore ประเทศอินเดียระหวางวันที่
25-30 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งมีวิทยากรและนักวิชาการจากประเทศตางๆ ไปรวมประชุมมากมาย

