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 India Calling IX (2) presents various interesting articles such as Thai Cave Rescue: Meet 
the Maharashtra engineers who helped save Thai boys; Enabling Schools speak in Children’s 
Languages; Mumbai bans plastic bags and bottles; Caravan Car Rally for new Thai history  
6,000 curves:Thailand-Myanmar-India; Without and Within : Questions and Answers on the 
Teachings of Theravada Buddhism.

 We would like to thank all contributors who have submitted their articles to make this volume 
covering various aspects on India and ASEAN. We hope that these regular helping hands have cooperated 
with India Calling consistently which will strengthen the better understanding between India and ASEAN 
in general and Thailand in particular.

Assoc.Prof. Dr. Sophana  Srichampa
Editor-in-chief

India Calling IX (2) เสนอบทความที่น่าสนใจอาทิ ช่วยเด็กไทยท่ีติดถ�้ำ:พบกับวิศวกรรัฐมหำรำษฎระท่ี 

ช่วยชีวิตเด็กๆ; ส่งเสริมให้โรงเรียนพูดภำษำของเด็ก; มุมไบห้ำมใช้ถุงและขวดพลำสติก; คำรำวำนคำร์ แรลลี 

เปิดหน้ำประวัติศำสตร์ไทยไป-กลับหกพันโค้งไทย-เมียนมำ-อินเดีย; เมืองอัจฉริยะอินเดีย: เมืองชัยปุระ; ภำยนอก

และภำยใน : ค�ำถำมและค�ำตอบว่ำด้วยค�ำสอนของพุทธศำสนำเถรวำท 

ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่กรุณาส่งบทความมาตีพิมพ์จนท�าให้ฉบับนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอินเดียและอาเซียนใน

หลายมิติ บรรณาธิการหวังว่าความช่วยเหลือที่ท่านได้ร่วมมือกับ India Calling อย่างสม�่าเสมอจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง

ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างอินเดีย-อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทย

รองศำสตรำจำรย์ ดร.โสภนำ  ศรีจ�ำปำ

บรรณำธิกำรบริหำร

Namaste

สวัสดี
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 The story of the 13 wild boar survivors from the 
Thamluang Cave, Chiangrai province and the rescue teams 
from world over is well heard of. The world saw on live 
TV as how rescue operation was made to bring these 
boys and their coach. But hardly anyone noticed the help 
from India. India Calling would like to express sincerest 
gratitude of Thai people.
 
Thai Cave Rescue: Meet the Maharashtra engineers 
who helped save Thai boys
 They were the only Indians who took part in the 
gruelling mission. As the last four of the ‘Wild Boars’ 
boys and their coach were rescued from a flooded 
cave in northern Thailand on Tuesday, bringing an 
end to a gruelling and daring 18-day rescue mission to 
save the 13 who had gone missing on June 23, Prasad 
Kulkarni from Sangli district in Maharashtra and engineer 

CURRENT ISSUE 
By Shruti Ganapatye

India and the Young Footballers’  
Survival from Chiangrai Cave

Shyam Shukla from Pune were among the dozens who 
erupted in cheers near the site.
 The two engineers were the only Indians who 
helped out with the rescue operation and were part of 
the seven-member team from pump manufacturing 
company Kirloskar Brothers Limited, which was roped 
in by Thailand for the mission. One member each came 
from the Netherlands and the UK, and the rest from the 
company’s Thailand office. Kirloskar, which was the only 
team tasked with de-watering operations, has partnered 
with the Royal Government of Thailand on some projects 
in the past.
 The team was sent on July 5 to pump out water from 
the 4-km-long treacherous cave during adverse weather 
conditions.
  “Our work was to remove water from the cave, 
which has sharp 90° turns. The incessant rainfall posed a 
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อินเดียและทีมนักฟุตบอล

ที่รอดชีวิตจากถ�้าเชียงราย

huge problem as the water level just couldn’t recede. The 
generatorbased power supply was erratic. So, we had to 
use smaller pumps,” said Kulkarni, who is the production 
designer head at Kirloskar.

 He said rescuers faced frustrating challenges. “The 
cave is in a 20-sqkm hill, which was dark and damp. Its 
topography is such that even scuba divers could not help at 
times,” said Kulkarni, who has been working at Kirloskar 
Wadi in Sangli for the last 25 years.
 The only option in such a scenario was to deploy 
pumps.
 There were also other limitations; big pumps could 
not be installed. Kulkarni is Shukla, general manager of 
the department of corporate research and engineering 
development at Kirloskar, said, “Reaching the boys was 
a difficult task. The cave is very narrow and is not a plain 
terrain. But we managed to pump out the water from the 
cave.” 
 The Indians’ contribution was recognized by Mr. 
Chutintorn Gongsakdi, Ambassador of Thailand to India 
on his twitter.

 เรื่องรำวของทีมหมูป่ำท่ีรอดชีวิต 13 คนจำกถ�้ำหลวง 

จังหวัดเชียงรำยและทีมต่ำงๆ ที่ช่วยเหลือจำกทั่วโลกเป็นที่รับ

ทรำบ โลกรับชมปฏิบัติกำรช่วยเหลือเด็กๆ และโค้ชออกมำ

จำกกำรถ่ำยทอดสด แต่ไม่มีใครสงัเกตว่ำมีควำมช่วยเหลอืจำก

อินเดียร่วมด้วย India Calling จึงขอแสดงควำมขอบพระคุณ

อย่ำงจริงใจจำกคนไทย

ช่วยเด็กไทยท่ีติดถ�้ำ:พบกับวิศวกรรัฐมหำรำษฎระท่ีช่วยชีวิต

เด็กๆ

 พวกเขาเป็นชาวอินเดียกลุ่มเดียวที่มีส่วนร่วมในการภารกิจ

ที่เหน็ดเหนื่อย ในขณะที่เด็กสี่คนสุดท้ายพร้อมโค้ชทีมหมูป่า ได้รับ

ความช่วยเหลอืจากถ�า้ทีถู่กน�า้ท่วมทางภาคเหนือของประเทศไทยใน

วันองัคารนีเ้พ่ือยุตภิารกิจกู้ภัย 18 วันทีเ่หนือ่ยและกล้าหาญเพ่ือช่วย

ผู้รอดชีวิต 13 คนที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน  นายปราสาท 

กุลการนี จากอ�าเภอซังลี รัฐมหาราษฎระและวิศวกรนายชยัม สุขลา

จากปูเนเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนที่ร่วมช่วยเหลือใกล้บริเวณถ�้า
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 เขากล่าวว่าการกู้ชีพเผชิญกับความท้าทายท่ีน่าผิดหวัง 

“ถ�้าอยู่ในเนินเขาขนาด 20 ตารางกิโลเมตรซึ่งมืดและชื้น สภาพ

ภูมิประเทศท่ีเป็นเช่นน้ันแม้แต่นักด�าน�้าก็ไม่สามารถช่วยได้ในบาง

ครั้ง” Kulkarni ผู้ซึ่งท�างานที่ Kirloskar Wadi ในซังลีมา 25 ปีกล่าว

ตัวเลือกเดียวในกรณีดังกล่าวคือการใช้ปั๊ม

 นอกจากน้ียงัมข้ีอจ�ากดัอืน่ๆ ไม่สามารถติดต้ังป๊ัมขนาดใหญ่

ได้ Kulkarni คือนายสขุลาผูจ้ดัการท่ัวไปแผนกวจิยัและพัฒนาองค์กร

ของ Kirloskar กล่าวว่า “การเข้าถึงเด็กชายเป็นเรือ่งยาก ถ�า้แคบมาก

และไม่ใช่ภูมิประเทศธรรมดา แต่เราสามารถสูบน�้าจากถ�้าได้”

 วิศวกรทัง้สองคนนีเ้ป็นชาวอนิเดยีเพียงกลุม่เดยีวทีช่่วยปฏบิติั

การกู้ภัยและเป็นส่วนหนึ่งของทีมเจ็ดคนจากบริษัทผู้ผลิตเครื่อง

สูบน�้า Kirloskar Brothers Limited ซึ่งถูกส่งมาเพ่ือปฏิบัติภารกิจ

นี้ในประเทศไทย สมาชิกคนหนึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์และสหราช

อาณาจักรและส่วนที่เหลือจากส�านักงานประเทศไทยของ บริษัท 

Kirloskar ซึ่งเป็นทีมเดียวท่ีมีหน้าที่รักษาการรดน�้าร่วมกับรัฐบาล

ไทยในโครงการบางแห่งในอดีต

 ทีมงานได้ถูกส่งไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมเพื่อสูบน�้าออกจาก

ถ�า้ทีย่าวนานถึง 4 กิโลเมตรในช่วงทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อ�านวย “งาน

ของเราคอืการก�าจดัน�า้จากถ�า้ซึง่เป็นเป็นมมุฉาก ปรมิาณน�า้ฝนคงท่ี

เปน็ปญัหาใหญ่เนื่องจากไม่สามารถลดระดับน�า้ลงได้ แหล่งจา่ยไฟ

ไม่แน่นอน ดังนั้นเราจึงต้องใช้เครื่องสูบน�้าที่มีขนาดเล็ก” Kulkarni 

หัวหน้านักออกแบบของ Kirloskar กล่าว 
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INDIAN DIASPORA 
Aphirat Kamwang

100 years of Sri Guru Singh Sabha Singapore
 Sri Guru Singh Sabha is the ‘Sabha’ (council) of 
the religious congregational assembly of Sikhs, otherwise 
known as ‘Sangat’. The Singaporean Sri Guru Sing Sabha, 
established on June 24th, 1918, is one of the oldest Sikh 
councils to be established in Singapore and ASEAN1, 
and on June 1st of 2018, it turned 100 years, with the 
community celebrating this important event with pride. 
Its outstanding development was in 1932 when Sri Guru 
Singh Sabha built its first permanent Gurdwara at 40 
Wilkie Road as one of the seven officially recognized 
Gurdwaras in Singapore2.Its important social development 
was the establishment of a Punjabi language teaching 
school in 1947, the establishment of a women’s holy 
congregational council in 1982 and the founding of the 
‘Youth Wing’ in 1996 for developing the youth.

 

Sikh Temple or Sri Guru Singh Sabha (Wilkie Road)

Celebrating 100 years of  

Sri Guru Singh Sabha in Singapore

1 From my research, some of the oldest Gurdwaras in ASEAN are: Yangon, built in 1897; Chiang Mai (1907); Kuala Lumpur (1910); Central Gurdwara in 
Singapore (1912), and Medan, Sumatra Island (1920).
2 The Singaporean Central Sikh Temple is on Towner Road.
3 She came into office on September 14th, 2017 and is the first woman President of Singapore. She hails from a Muslim family of Malay ethnicity. This is due 
to the regulation where the Presidency is offered to each of the main ethnic groups in a 6 year cycle.
4 He hails from a family of Chinese ethnicity and professes Roman Catholicism as his faith.

The President of Singapore visits the Gurdwara
 In celebrating 100 years, Singaporean President 
Halimah Yacob3 presided as chairman of the opening 
ceremony along with Member of Parliament, Melvin Yong4 

and representatives from various important organizations 
as well as various ethnic and religious communities of 
Singapore, who joined about 500 members of the Sikh 
Sangat.
 Before the ceremony proper began, the president 
and her team visited the Sangat in the Gurdwara and paid 
their respects, and then visited Langar Hall, the Guru’s 
community kitchen, and an exhibition about the history 
of Sri Guru Singh Sabha.

   
President Halimah Yacob visited member of Sikh Sangat

 Traditional festivities were organized at Mount 
Emily Park, in the center of the park opposite the 
Gurdwara. The celebrations were fun and cheerful with 
Punjabi songs, art and culture being featured with great 
enthusiasm, including the world famous ‘Bhangra’ dance 
performed by the young men and women.
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 And when the important moment arrived, President 
Yacob unveiled the sign board celebrating a century of  
Sri Guru Singh Sabha before an audience of delighted  
and proud Sikh residents of today’s Singapore.
 In addition, Sri Guru Singh Sabha has also published 
a book called ‘Daastaan 1918-2018’, which is a fascinating 
book commemorating a century of the Sikh council in 
Singapore. The children and grandchildren are able to 
deliberate upon the images and acquaint themselves with 
their ancestors as they leaf through the book. The historic 
photos recall the past and offer the Sikh youth of today  
a taste of bygone times.

The ‘Daastaan 1918-2018’ book was presented to President Yacob

Farewell
 The history of Sri Guru Singh Sabha is a cause for 
celebration for the Sikhs of Singapore, a country where the 
citizenry can trace their roots to various nations, ethnicities 
and religions. The Sikhs, for one, regard the Punjab in 
India as their motherland but Singapore their home.
 And it is the acknowledgement of its multicultural 
society in national policy, as well as communal harmony, 
that makes the mutual respect for other cultures, ethnicities 
and religions so much a reality in Singapore, and its Sikh 
history is one such example that reflects the beauty of 
unity in diversity.

Hand in hand youth volunteers at the party

Behind the scenes, Sikhs tying their turbans

Cooking in the Langar (the free kitchen)

Author would like to thank the Sri Guru Singh Sabha and the Sikh Community of Singapore.

               ‘Bhangra’ dance                               Punjabi dance 

The opening ceremony
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ประธำนำธิบดีแห่งสิงคโปร์เยี่ยมคำรวะคุรุทวำรำ

 ในการเฉลิมฉลอง 100 ปี ท่านประธานาธิบดีแห่งสิงคโปร์  

ฮาลิมาห์ ยาคอบ (President Halimah Yacob)3 เป็นประธาน

ประกอบพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมลวิน 

ยอง (MP Melvin Yong)4 และผู้แทนจากหน่วยงานส�าคัญต่างๆ  

ซึ่งประกอบไปด้วยชนหลายเชื้อชาติและศาสนาในสิงคโปร์ ส่วน 

สังคัตแห่งชาวซิกข์ เข้าร่วมราว 500 ราย

 ในช่วงแรกหรือก่อนพิธีการ ท่านประธานาธิบดีและคณะ 

ได้เยี่ยมคารวะต่อสังคัตในคุรุทวารา จากนั้นได้เยี่ยมชม ‘ลังกัร’ หรือ 

ครัวคุรุศาสดา และชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ของศรีคุรุสิงห์สภา

 

   

ประธานาธิบดี ฮาลิมาห์ ยาคอบ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ศรีคุรุสิงห์สภา 

ร้อยปีศรีคุรุสิงห์สภำ

 ‘ศรีคุรุสิงห์สภา’ เป็นของชาวซิกข์เพ่ือการชุมนุมเจริญ

ธรรมตามหลักศาสนา หรือเรียกว่า ‘สังคัต’ โดยศรีคุรุสิงห์สภาแห่ง 

สิงคโปร์เริ่มสถาปนาตั้งแต่วันท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ.1918 ถือเป็น 

สภาของชาวซกิข์ทีเ่ก่าแก่แห่งหนึง่ในสงิคโปร์และประชาคมอาเซยีน1 

และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2018 เป็นวันครบรอบ 100 ปี ชุมชน

จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองในวาระส�าคัญด้วยความภาคภูมิใจ 

 พัฒนาการของศรีคุรุสิงห์สภามีความเด่นชัดเม่ือ ค.ศ.1932 

โดยได้ก่อสร้างคุรุทวาราถาวร ณ เลขที่ 40 วิลกีโรด (Wilkie Road) 

เป็นครุทุวาราทางการ 1 ใน 7 ของสงิคโปร์2 ส่วนพัฒนาการทางสงัคม

ที่ส�าคัญ ได้แก่ การตั้งโรงเรียนสอนภาษาปัญจาบ ค.ศ.1947 ก่อตั้ง

สภาสาธุชนสตรี ค.ศ.1982 และก่อตั้ง ‘Youth Wing’ พัฒนาเยาวชน 

ค.ศ.1996 

อภิรัฐ คำ�วัง

งานเฉลิมฉลอง 100 ปี ศรีคุรุสิงห์สภา สิงคโปร์

1 คุรุทวาราที่เก่าแก่ในอาเซียนล�าดับต้นๆ จากการศึกษาของผู้เขียน ได้แก่ ย่างกุ้ง ค.ศ.1897 เชียงใหม่ ค.ศ.1907 กัวลาลัมเปอร์ ค.ศ.1910 สิงคโปร์ (วัดซิกข์กลาง) ค.ศ.1912 

และเมืองเมดานบนเกาะสุมาตรา ค.ศ.1920 ตามล�าดับ

2 ศูนย์กลางของชาวซิกข์สิงคโปร์ตั้งอยู่ที่วัดซิกข์กลาง (Sikh Temple Central) ทาว์เนอร์โรด (Towner Road)

3 ท่านเข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2017 และเป็นประธานาธิบดีสตรีคนแรกของสิงคโปร์ ท่านมาจากครอบครัวชาวมุสลิม เชื้อสายมาเลย์ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก�าหนดที่

ทุก 6 ปี จะให้มีกลุ่มชาติพันธุ์หลักหมุนเวียนเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดี

4 ท่านมาจากครอบครัวเชื้อสายจีน และเป็นโรมันคาทอลิก

INDIAN DIASPORA 

คุรุทวาราศรีคุรุสิงห์สภา  

(Sikh Temple Sri Guru Singh Sabha) 

อาคารถาวรปัจจุบันสร้างเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม

ค.ศ.1932

ประธานศรีคุรุสิงห์สภา ติรโลก สิงห์ (Tirlok Singh)
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 ส�าหรับปะร�าพิธี จัดในสวนสาธารณะเมานท์เอ็มมิลีปาร์ค 

(Mount Emily Park) เรยีกได้ว่าเป็นงานกลางสวน ตรงข้ามครุทุวารา  

การเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจ เสียงเพลงและ 

ศิลปวัฒนธรรมปัญจาบทยอยน�าเสนอกันอย่างคึกคัก สนุกสนาน  

ทั้ง ‘ปังรา’ การเต้นร�าของชาวปัญจาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก 

การแสดงของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรี

 และในช่วงเวลาส�าคัญ ท่านประธานาธิบดีเป็นประธานเปิด

แพรคลุมป้ายงานเฉลิมฉลองศตวรรษแห่งศรีคุรุสิงห์สภา ท่ามกลาง

ความปราบปลื้มยินดีปรีดาของลูกหลานชาวซิกข์รุ่นปัจจุบัน 

ประธานาธิบดี ฮาลิมาห์ ยาคอบ และผู้แทนคุรุทวารา สิงคโปร์

กิจกรรมส�าหรับเด็ก ระบายสีภาพคุรุทวารา                      ปังรา เต้นร�าวัฒนธรรมปัญจาบ  

การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชน
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 และนอกจากน้ี ศรีคุ รุสิงห ์สภายังได ้จัดพิมพ์หนังสือ 

‘Daastaan 1918-2018’ เป็นหนังสืออนุสรณ์ที่ทรงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตร์เป็นอย่างย่ิง ภาพในเล่มประกอบด้วยภาพเก่าจ�านวน

มากจากอดีตสู่ปัจจุบัน บรรดาลูกหลานเมื่อได้ชมภาพเหล่านั้นแล้ว 

ก็ต่างช่วยกันพินิจพิเคราะห์ เพราะว่าได้พบกับบุคคลในภาพซึ่งเป็น

บรรพบุรุษและญาติมิตร ภาพเก่าเล่าเร่ืองย้อนความหลังและช่วย

ระลึกความทรงจ�าในวัยเยาว์ 

ส่งท้ำย

 ประวัติศาสตร์ศรีคุรุสิงห์สภาถือความปลื้มปิติต่อชาวซิกข์

รุ่นปัจจุบันในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยพลเมืองท่ีมี

บรรพบุรุษมาจากหลากหลายดินแดน หลายเช้ือชาติ หลายศาสนา 

ชาวซิกข์ถือเป็นตัวอย่างหน่ึงจากผู้ท่ีมีมาตุภูมิอยู่ในปัญจาบแห่ง 

อนุทวีปอินเดีย 

 การยอมรับของสิงคโปร์ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมน้ัน เป็น

ทั้งนโยบายระดับชาติและการด�ารงอยู่ร่วมกันในระดับประชาชน 

ท�าให้เกิดการเคารพให้เกียรติต่อทุกชน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดย

ประวัติศาสตร์ของชาวซิกข์สิงคโปร์เป็นสิ่งหน่ึงและเป็นสภาวะหน่ึง

ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นความงามของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ

หลากหลาย 

ขอขอบคุณ: ศรีคุรุสิงห์สภำและชุมชนชำวซิกข์ สิงคโปร์

ภาพหนึ่งจากนิทรรศการเล่าประวัติศาสตร์ย้อนหลายทศวรรษ
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 In eastern India a new state came into being in 
2000. It was named Jharkhand because of its rich natural 
resources. Jharkhand is highly multilingual. Around 32 
communities here speak in around 20 major languages. 
The state has declared 12 of those as second official lan-
guages. However schools across of the state spoke in Hindi 
from class 1. Children failed to understand textbooks and 
teachers. The state used to experience the nation’s highest 
dropout in early grades.

In 2011 the author set up a research cell for 
studying and supporting children’s languages. It was 
named as Mother-Tongue based Active Language Learning 
(M-TALL) akhra. It consisted of language teachers 
and workers from all 6 state universities, all language 
communities, civil society organizations, media and 
schools. In a series of consultations they discussed about 
issues related to children’s learning in school.

Initially M-TALL akhra planned to undertake 
a state wide socio-linguistic survey to study use of all 
languages in their communities and also children’s 
experience in schools. Around 150 multilingual research 
scholars visited 360 villages in 72 blocks of all 24 districts 
and interacted with children in early grades, teachers, 
and community leaders in their languages. To everyone’s 
surprise the study revealed that children across the state 
had serious problems with Hindi. At home, playground and 
local market around 96% children spoke mostly in their 
tribal or regional languages which are very different from 
Hindi. Each community recommended that mother-tongue 

Enabling Schools speak  

in Children’s Languages
based text and learning processes were needed for their 
children’s education, at least in initial years.

M-TALL akhra collected a wide variety of stories, 
songs, riddles, toys, games, idioms, etc. from rural areas. 
Using these, it developed bilingual picture dictionaries for 
children in 9 tribal and regional languages. Experiences 
of children were captured in these illustrated dictionaries 
covering a wide range of objects and events from each 
community. These were published for use in pre-school 
education centers. Children, teachers and communities 
found it very much useful as a learning tool.

Then M-TALL akhra designed a mother-tongue 
based pre-school education programme titled ‘Bhasha 
Puliya’ (language bridge) to strengthen children’s language 
learning and school readiness in early years. Initially 
Bhasha Puliya was piloted in 103 pre-school education 
centers. Now it runs in 1200 government pre-school 
education centers. 

In continuity, M-TALL akhra developed new 
textbooks in 5 tribal and regional languages for early 
primary grades. All these culturally sensitive textbooks 
are written in Devanagari script. Also textbooks have 
been developed in Olchiki (Script of Santhali language) 
and Warangchiti (Ho script). After training of teachers and 
community members a mother-tongue based multilingual 
education (MTB-MLE) programme has been initiated in 
around 1000 government schools of 10 districts.

The physical and learning environment of these 
schools have significantly changed. Each school has 
constituted community resource groups in the form of 
storytellers, singers, dancers, musicians, toymakers, 
traditional players, riddle makers, comedians, musicians, 
etc. They visit school as per an academic calendar to 
assist teachers and children facilitate effective learning 
processes. Schools have started setting up the local 
museums for their children.        

The state where children’s 
languages had no space in school, now 
is nurturing schools who facilitate a 
wide range of child-friendly learning 
processes in children’s languages. 
This is a significant achievement of 
the M- TALL akhra.
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มีรัฐเกิดใหม่ในรัฐอินเดียตะวันออกในปีพ.ศ. 2543 โดยรัฐ
นัน้ได้รบัการตัง้ชือ่ว่า ฌารขณัฑ์ เนือ่งจากทรพัยากรธรรมชาตท่ีิอดุม
สมบรูณ์  ฌารขณัฑ์ เป็นรฐัทีม่หีลากหลายภาษา ในจ�านวน 32 ชมุชน
มีการใช้ภาษากว่า 20 ภาษาหลักๆ รัฐได้ประกาศให้มีภาษาราชการ
ภาษาที่สองจ�านวน 12 ภาษา อย่างไรก็ตามโรงเรียนทั่วประเทศพูด
ภาษาฮินดีตั้งแต่ชั้น ป. 1 เด็ก ๆ ไม่เข้าใจในเนื้อหาและการสอน
ของครู  รัฐนี้จึงมีประสบกับปัญหาการออกกลางคันมากที่สุดในการ
ศึกษาขั้นต้น

ในปี พ.ศ. 2554 ผู้เขียนได้จัดท�าห้องวิจัยเพ่ือการศึกษา
และสนับสนุนภาษาของเด็ก โดยมีช่ือว่า ศูนย์การเรียนรู้ภาษาโดย
ใช้ภาษาแม่อัครา ประกอบไปด้วยครูสอนภาษาและพนักงานจาก
มหาวิทยาลัยรัฐ 6 แห่ง ชุมชนจากกลุ่มภาษาต่าง ๆ องค์กรแห่งภาค
ประชาสงัคม สือ่ และโรงเรยีน ในการปรกึษาหารอืดงักล่าว มกีารพูด
ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน

ในข้ันต้น ศูนย์อัคราฯ วางแผนท่ีจะท�าแบบส�ารวจทาง
ภาษาศาสตร์สังคมเพื่อศึกษาการใช้ภาษาทั้งหมดในชุมชนของพวก
เขาและประสบการณ์ของเด็กในโรงเรียน  นักวิจัยด้าน พหุภาษา 
ประมาณ 150 คนได้เข้าเยี่ยม 360 หมู่บ้านใน 72 บล็อกจากทั้งหมด 
24 อ�าเภอ และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กชั้นประถม ครู และผู้น�าชุมชนใน
แต่ละภาษาถ่ิน  ผลการศกึษาท�าให้ทกุคนแปลกใจคอืเดก็จากหลายๆ 
รัฐมีปัญหาภาษาฮินดี  เมื่อกลับถึงบ้าน หรือที่สนามเด็กเล่น หรือใน
ตลาด เด็กๆ จ�านวน 96% พูดภาษาชนเผ่าหรือภาษาท้องถิ่นซึ่งต่าง
จากภาษาฮินดี แต่ละชุมชนได้แนะน�าว่าการใช้ตัวหนังสือท่ีมาจาก
ฐานภาษาแม่ และกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อการศึกษา
ของเด็กๆ อย่างน้อยในช่วงปีแรกๆ

ศูนย์อัคราฯ รวบรวมนิทาน เพลง ปริศนา ของเล่น เกมส์ 
ส�านวน  ฯลฯ จากพ้ืนทีช่นบท  ใช้สิง่เหล่าน้ีในการพัฒนาพจนานุกรม
ภาพสองภาษาส�าหรบัเดก็ในเก้าชนเผ่าและเก้าภาษา  ประสบการณ์
ของเด็ก ๆ ได้ถูกรวบรวมไว้ในพจนานุกรมท่ีมีภาพประกอบน้ีซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาและเหตุการณ์หลากหลายจากแต่ละชุมชน ซึ่งได้
ตีพิมพ์และน�ามาใช้ในชั้นเรียนของศูนย์การเรียนรู้ก่อนเข้าชั้นเรียน 

เด็ก คร ูและชมุชนพบว่าพจนานุกรมน้ีมปีระโยชน์มากในฐานะทีเ่ป็น
เครื่องมือของการเรียนรู้

จากนั้น ศูนย์อัคราฯ ได้ออกแบบโปรแกรมการศึกษาก่อนวัย
เรยีนโดยใช้ภาษาแม่ชือ่ว่า ‘Bhasha Puliya’ (สะพานภาษา) เพ่ือเสรมิ
สร้างการเรียนรู้ภาษาของเด็กและความพร้อมของโรงเรียนในช่วงปี
แรกๆ ในข้ันต้น Bhasha Puliya เป็นโครงการน�าร่องในศูนย์การศกึษา
ก่อนวัยเรียน 103 แห่ง ในปัจจุบันได้เริ่มใช้ในศูนย์การศึกษาก่อน 
วัยเรียนของรัฐบาล 1,200 แห่ง

ต่อมาศูนย์อัคราฯได้พัฒนาหนังสือเรียนใหม่ ๆ ในห้าชนเผ่า 
ส�าหรบั 5 ภาษาถ่ินส�าหรบัการศกึษาในชัน้ประถมต้น หนังสอืเหล่านี้ 
ท่ีมีประเด็นละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมท่ีเขียนด้วยอักษรเทวนาครี 
และนอกจากน้ีหนังสือเหล่าน้ียังได้รับการพัฒนาให้เขียนด้วยอักษร
โอลชี (ตัวเขียนของภาษาสันตาลี) และอักษรวรังชิติ ( Warangchiti ) 
(ตวัเขยีนภาษาโห- Ho) หลงัจากให้การอบรมครแูละสมาชกิในชมุชน
ส�าหรบัโปรแกรมการศกึษาพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานได้รเิริม่
ขึ้นในโรงเรียนของรัฐบาลต่างๆประมาณ 1000 แห่งในสิบอ�าเภอ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมส�าหรับ
การเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ใน
แต่ละโรงเรียนได้รวบรวมกลุ ่มภูมิปัญญา ของชุมชนในรูปของ  
นกัเล่าเรือ่ง นกัร้อง นักเต้น นกัดนตร ีคนท�าของเล่น ผูเ้ล่นเครือ่งดนตรี
พื้นเมือง ผู้ทายปริศนา นักแสดงตลก นักดนตรี เป็นต้น พวกเขาไป
เย่ียมโรงเรียนตามปฏิทินการศึกษาเพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกให้
กับครูและนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนได้เริ่ม
ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส�าหรับเด็ก

รฐัท่ีไม่ได้สนับสนุนภาษาท้องถ่ินของเด็กในโรงเรยีน ปัจจบุนั
ได้สนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ให้เกิดการกระบวนการการเรียนรู้ที่เป็น
มิตรกับเด็กมากข้ึนโดยใช้ภาษาท้องถ่ินของเด็กๆ น่ีคือความส�าเร็จ
ที่ส�าคัญของ ศูนย์อัคราฯ

ธัญวรัตน์-ผู้แปล
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ส่งเสริมให้โรงเรียนพูดภาษาของเด็ก
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Mumbai bans plastic bags and bottles

ENVIRONMENT

 Mumbai has become the largest Indian city to ban 
single-use plastics, with residents caught using plastic 
bags, cups or bottles to face penalties of up to 25,000 
rupees (£276) and three months.
 Council inspectors in navy blue jackets have been 
posted across the city to catch businesses or residents still 
using plastic bags. Penalties have already kicked in for 
businesses and several, reportedly including a McDonald’s 
and Starbucks, have already been fined. Penalties range 

from 5,000 rupees for first-time offenders to 25,000 
rupees and the threat of three months’ jail for those caught 
repeatedly using single-use plastics.
 India recently hosted World Environment Day, 
which this year focused on the epidemic of plastic waste. 
About 6.3bn tonnes of plastic globally has been discarded 
into the environment since 1950, most of which will not 
break down for at least 450 years. Half of the world’s 
plastic was created in the past 13 years and about half of 
that is thought to be for products used once and thrown 
away, such as bags, cups or straws. India’s use of plastic 
is less than half of the global average: about 11kg a year 
per capita compared with 109kg in the US.
 India has among the highest rates of  mismanaging 
of plastic waste in the world, according to a 2015 study. 
Strewn plastic wrappers, cups and bags are a common 
sight on the streets of Indian cities and beaches and make 
up part of the mountain-sized landfills on the outskirts of 
major metropolitan areas such Delhi.
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มุมไบกลายเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของอินเดียท่ีห้ามการใช้

ถุงพลาสติกครั้งเดียว ด้วยการจับผู้อยู่อาศัยที่ใช้ถุง แก้วหรือขวด

พลาสติกต้องถูกลงโทษถึง 25,000 รูปี (276 ปอนด์) และถูกจ�าคุก

สามเดือน

ผู้ตรวจการสภาซึ่งสวมแจ็กเก็ตสีฟ้ากระจายอยู่ท่ัวเมืองเพ่ือ

จับธุรกิจหรือผู้อยู่อาศัยที่ยังใช้ถุงพลาสติก การลงโทษเริ่มกับธุรกิจ

และหลายๆ ท่ี รวมถึงแมคโดนลัด์ และสตาร์บกัส์ทีถู่กปรบัไปแล้ว การ 

ลงโทษผูฝ่้าฝืนส�าหรบัครัง้แรกเป็นเงนิ 5,000 รปีู ถึง 25,000 รปีู และ 

จ�าคุกสามเดือนส�าหรับผู้ที่ท�าผิดซ�้าๆ ด้วยการใช้พลาสติกครั้งเดียว

เมื่อเร็วๆ นี้ อินเดียเป็นเจ้าภาพวันส่ิงแวดล้อมโลก ส�าหรับปี

นี้เน้นเรื่องการระบาดของขยะพลาสติก พลาสติกประมาณ 6.3 ล้าน

ตนัทัว่โลกถูกท้ิงไปในสิง่แวดล้อมมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 ส่วนใหญ่จะ

ไม่ถูกย่อยสลายลงอย่างน้อย 450 ปี คร่ึงหนึ่งของขยะพลาสติกถูก

สร้างขึ้นเมื่อ 13 ปีที่ผ่านมา และครึ่งหนึ่งของขยะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง เช่น ถุง แก้ว หรือหลอด การใช้พลาสติกของ

อินเดียน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยของโลก ประมาณ 11 กิโลกรัม

ต่อปี/คน เมื่อเปรียบกัยสหรัฐฯ 109 กิโลกรัม

มุมไบห้ามใช้ถุงและขวดพลาสติก

Courtesy: https://www.theguardian.com/world/2018/jun/25/mumbai-india-bans-plastic-bags-and-bottles

อนิเดยีตดิอันดบัต้นๆ ของโลกทีก่�าจดัขยะพลาสตกิได้ไมด่ซีึ่ง

เป็นผลจากการศึกษาในปี 2015 พลาสติกห่อของ แก้ว ถุงเป็นสิ่งที่

เห็นชินตาเกล่ือนกลาดตามท้องถนนในเมืองต่างๆ ของอินเดียและ

ชายหาด และท�าให้เกิดภูเขากองขยะตามชานเมืองใหญ่ๆ เช่น เดลี

ENVIRONMENT
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MOVIE
Dr. Amarjiva Lochan

 It is a very new Hindi movie dealing with the issue 
of national security, human emotions and patriotism. 
The youngest son of a Muslim family settled in Benaras 
gets involved in terrorist activities, leading to a bomb 
blast massacre. His actions have an adverse effect on the 
family who are left to defend themselves as people who 
are innocent and not anti-nationals.The family’s friends 
from other faiths also turn foes, and the family has no 
other option but to defend themselves and prove that 
they are as loyal and as patriotic as anybody else in the 
country. Mulk throws light on how people fall prey to 
political agendas that intend to divide the country on the 
basis of ‘us’ vs ‘them’. It also emphasises that terrorism 
has no religion. 
 Rishi Kapoor as the patriarch performs his role 
with restraint and nuance. Prateik Babbar as a young 
Muslim boy who voluntarily chooses to involve himself 
in a terrorist act despite being raised in a family, which 

Mulk (ประเทศของฉัน) 

Mulk 

 ภาพยนตรเ์รือ่ง Mulk (ประเทศของฉนั) เปน็ภาพยนตรภ์าษา
ฮินดีเรื่องใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงของชาติ อารมณ์ความ
รู้สึกของมนุษย์ และความรักชาติ ลูกชายคนสุดท้องของครอบครัว
ชาวมุสลิมที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในเมืองพาราณสี มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ก่อการรา้ยน�าไปสูก่ารสงัหารหมูด่ว้ยระเบดิ การกระท�าของเขาท�าให้
ครอบครวัไดร้บัผลกระทบและตอ้งออกมาตอ่สูเ้พือ่ปกปอ้งตวัเองใน
ฐานะผู้บริสุทธ์ิและไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ต่อต้านประเทศชาติ เพ่ือน ๆ  
ของครอบครัวจากศาสนาอ่ืน ๆ ได้เปลี่ยนเป็นศัตรูและครอบครัว
ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปกป้องตัวเองและพิสูจน์ว่า พวก
เขามีความภักดีและมีจิตใจรักประเทศเหมือนเช่นพลเมืองคนอื่น ๆ 
Mulk เล่าเรื่องราวของผู้คนที่ตกเป็นเหย่ือของกลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง
ทางการเมอืงทีต่ัง้ใจจะแบง่แยกดนิแดนบนพ้ืนฐานของ การแบง่เปน็
พวก ‘เรา’ กับ พวก ‘เขา’  นอกจากนี้ในภาพยนต์เองยังมีการเน้นย้�า
ว่าการก่อการร้ายไม่มีศาสนา
 ริชิ กาปูร์ รับบทเป็นพระสังฆราชซึ่งแสดงออกต่อการกระท�า
สิ่งต่าง ๆ ด้วยความยับยั้งชั่งใจ  ประเตก บับบาร์ เป็นเด็กหนุ่มชาว
มสุลมิท่ีเลอืกท่ีจะน�าตวัเองไปอยู่ในแวดวงของผูก่้อการรา้ยแมจ้ะถูก
เลีย้งมาในครอบครวัทีไ่มไ่ดม้คีวามรูส้กึตอ่ตา้นชาต ิ ตาบซ ีปนันูเปน็
นักแสดงน�าในฐานะลูกสะใภ้ที่มีฉากในห้องพิจารณาคดี

has no allegiance to anti-national sentiments. Taapsee 
Pannu is the lead actress who as the daughter-in-law 
shines in the courtroom scenes.
 The movie focusses on some hard-hitting and 
burning issues, while also highlighting the crucial role 
that the media and various other channels of information 
play in disseminating the right news and facts to its 
citizens. 

 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เน้นประเด็นปัญหาที่มีความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึน ขณะเดียวกันก็เน้นบทบาทส�าคัญท่ีส่ือและข้อมูลช่องทาง
อื่น ๆ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้กับ
ประชาชน

ธัญวรัตน์-ผู้แปล



16 Vol.  IX (2)  2018

 Nidhi Chanani is a freelance illustrator, cartoonist and writer. She 
is the owner of Everyday Love Art. Her debut graphic novel, Pashmina, was 
released by First Second Books in October 2017 at the California College of 
Arts.  
 The story line moves around one Indian girl, Priyanka Das who lives 
abroad with single mother. While leaving away from India, she has so many 
unanswered questions: Why did her mother abandon her home in India 
years ago? What was it like there? And most importantly, who is her father, 
and why did her mom leave him behind? But Priyanka›s mom avoids these 
questions. For her , the topic of India is permanently closed.  For Pri,(the 
nickname of the girl),  her mother›s homeland existonly  in her imagination. 
That is, until she find a mysterious pashmina shawl  which was tucked away 
in a forgotten suitcase. When she wraps herself in it, she is transported to a 
place more vivid and colourful than any guidebook or Bollywood film. But 
is this the real India? And what is that shadow lurking in the background? 
To learn the truth, Pri must travel farther than she›s ever dared and find the 
family she never knew. In this heart-warming graphic novel debut, Nidhi 
Chanani weaves a tale about the hardship and self-discovery that is born 
from juggling two cultures and two worlds.

  นธิ ิชนาน ีเปน็นกัวาดภาพการ์ตนูนกัเขยีนการต์นูและนกัเขียนอิสระ เธอเป็น

เจ้าของผลงานท่ีชื่อ Everyday Love Art นวนิยายกราฟิกเปิดตัวของเธอเรื่องแรก 

ชื่อ Pashmina ได้รับการเปิดตัวจาก First Second Books ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 

2560 ที่วิทยาลัยศิลปะแคลิฟอร์เนีย

  เรื่องราวในนวนิยายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวอินเดียคนหนึ่ง ปรียานกะ ดาส 

อาศัยอยู่ในต่างประเทศกับแม่เล้ียงเด่ียว ในขณะท่ีออกจากอินเดียเธอมีค�าถามที่

ยังไม่ได้ตอบมากมาย: ท�าไมแม่ของเธอทิ้งบ้านของเธอในอินเดียเมื่อหลายปีก่อน?  

ชีวิตที่น่ันเป็นอย่างไร? และที่ส�าคัญที่สุดคือใครเป็นพ่อของเธอและท�าไมแม่ถึงท้ิง 

พ่อของเขา? แต่แม่ของปรียานกะ หลีกเลี่ยงท่ีจะตอบค�าถามเหล่าน้ี ส�าหรับเธอหัวข้อสนทนาท่ีเก่ียวข้องกับอินเดียถูกปิดถาวร ส�าหรับปรี  

(ชือ่เล่นของหญิงสาว) บ้านเกิดของแม่ของเธอมจีรงิเพียงแค่ในจนิตนาการของเธอเท่านัน้ นัน่คอืจนกว่าเธอจะพบผ้าคลมุไหล่ปัชมนีา ลกึลบั

ที่ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่ถูกลืม เม่ือเธอห่อหุ้มตัวเองไว้ในผ้าพันคอผืนนั้น เธอก็จะถูกพาตัวไปยังสถานที่ท่ีมีสีสันและสดใสกว่า 

หนังสือน�าเที่ยวหรือภาพยนตร์บอลลีวูด  แต่นี่คืออินเดียที่แท้จริงหรือ? เงาอะไรที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง? เมื่อต้องการรู้ความจริงปรี ต้องเดินทาง

ไกลกว่าท่ีเธอเคยกล้าเพ่ือหาครอบครัวท่ีเธอไม่เคยรู้จักและค้นหาความจริง ในนวนิยายกราฟฟิกเปิดตัวเล่มน้ีผู้อ่านจะได้ทราบซึ้งถึงความ

อบอุ่นใจ ผ่านการเล่าเรื่องของ นิธิ ชนานี ถักทอเรื่องราวเก่ียวกับความยากล�าบากและการค้นพบตัวเองท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเรียนรู้ความ

เปลี่ยนแปลงระหว่างสองวัฒนธรรมและสองโลก

ธัญวรัตน์-ผู้แปล

PASHMINA by Nidhi Chanani

BOOK REVIEW
Dr. Amarjiva Lochan

PASHMINA by Nidhi Chanani
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Caravan cars-rally for new Thai history 
6,000 curves Thailand-Myanmar-India

FOCUS
Sophana  Srichampa

Chair, Centre for Bharat Studies, RILCA, Mahidol University

Mr. Tharadol Thongruang, Minister Counsellor 
(Commercial) of Office of International Trade Promotion 
at Delhi, Republic of India under Department of 
International Trade Promotion, Ministry of Commerce 
in collaboration with Tata Motors (Thailand) Company 
Limited and Mr. Rachan Trairat held a “Drive Across 
Asia, 2018 car rally”, from 1-18 September 2018, 
bringing together representatives from various sectors 
as well as academics from Thailand in a convoy of 11 
cars including a sweeper. The group comprised nine 
women, including a five year-old girl, and 19 men all 
with a special interest in exploring the Trilateral highway 
linking Thailand-Myanmar-India for trade, investment 
and tourist potential in the northeastern part of India. 
Tawang in Arunachal Pradesh was the destination.

Before traveling, Mr. Rachan Trairat and Mr. 
Amnat Manarat provided the team with identification 
waistcoats, t-shirts and sweaters to wear during the 

expedition. Car registration documents and personal 
passports were collected by the organizing coordinator 
to facilitate procedures in advance.

The routes were Mae Sot-Myawaddy-Pa-An- 
Mawlumyine- Shwe Pyi 115 Miles Rest Camp (471 

km.- Sep.1)-Bagan (423 km.- Sep. 2)-Kalemyo (429 
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km.-Sep 3)-Tamu (242 km.-Sep 4)-Moreh (Manipur 
state, India-Imphal (108 km.-Sep 5)-Kohima (144 km., 
Nagaland state-Sep 6)-Dimarpur (68 km.)-Guwahati 
(278 km., Assam state-Sep 6, 7)-Bomdila (298 km, 
Arunachal Pradesh state-Sep 8)-Tawang (182 km.-Sep 
9-11)-Bhalukpong (287.5 km.-Sep 12)-Dimarpur (299 
km.-Sep 13)-Imphal (Sep 14)-Moreh-Tamu-Kalemyo 
(Sep 15)-Mandalay (491 km.-Sep 16)-Yangon (651 km.-
Sep 17)-Mae Sot (466 km.-Sep 18).

All total of 18 days, 5,169 km and six thousand 
curves in three countries, all made possible with the 
commitment, careful planning and organizational skills 
of the Thai team leader, Mr. Rachan Trairat (P’ Toy). 
Our support team made the most of ensuring safe driving 
throughout by means of effective communication, 
management and control. Car rally people of all ages 
become good friends, sharing food and experiences, 
supporting and helping each other when encountering 
the thrills, fears and challenges together. The drivers 
especially had to be ready for anything as many parts of 
the trip were tough, but they were always up to the task 
so we passengers could enjoy the beauty of the nature, 
religions, cultures and  friendships we shared with Thai, 
Myanmar and Northeastern Indian people we met along 
the way. We were so touched by these experiences that 
created life-long memories for all in the Thai team. There 
were always lessons for us to learn and situations to adapt 
to-that’s life. Business and investment opportunities and 
tourism is slowly beginning to thrive in the region and 

the entrepreneurs who participated in this adventure will 
surely help to grow the benefits more and more. Here are 
some impressions and feelings that several of our fellow 
travellers recounted to us: 

Mr. Tharadol Thongluang, Director of the Office 
of International Trade Promotion, Delhi, said, “As for 
the caravan rally from Thailand to India or from India to 
Thailand, I am ready to help in all aspects of the event. 
Both countries have good relations, especially in the 
Northeast of India. People are very close to the Thais. I 
want all peoples along the route to join each other via the 
road, which has three parties Thailand - Myanmar - India. 
We want to see clear connectivity between Thailand - 
Myanmar - India. The car rally activity is important to 
indicate that the road exists and connects us, showing 
that all types of vehicles can use it continuously. With 
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connectivity between the three countries happening, 
trade collaborations, cultural exchanges and tourism will 
lead to greater travel opportunities between Thailand - 
Myanmar - India, bringing us much closer to one another. 
This is because it helps us learn about each other and we 
become more friendly as a result. This road will benefit 
our sisters and  brothers in all three countries”.

Mr Rachan Trairat (team leader)1 “I have some 
previous experience organizing trips like this for myself, 
but this time it included various people, so it needed 
detailed preparation including documents, equipment, 
personal effects, etc. The hard thing was we needed to 
prepare for all the participants from beginning to end. 
We needed to know our participants, the route and many 
other details, which is different from organizing trips 
for oneself. What I like others may not. We needed to 
provide both convenience and deal with the hardships 
for participants. We also needed to be careful on costs, 
our safety– both accommodation and en-route–and 
communication opportunities prior to departure so no 
one would feel left out. Everyone needed to share the 
same things, eat and live the same way (except some 
might have their own food), deal with the same problems 
and discomforts of the ride the same way. In this case, 
you will have friends who are generous to each other, 
Thai style, which is amazing. Along the journey, you face 
hardships including, tiredness and no rest, lack of sleep, 
inconvenient toilet needs and many other problems as 
well. Apart from that, I needed to consider the best route, 
our pace and consult with local experts where we got 
lost. This is one of the best ways to share knowledge- 
especially where you’re in trouble, new knowledge is 
invaluable, so you learn to listen carefully. In planning 
the route you need to think about good hotels, proper 
(edible) food, beautiful views along the way, pit stops, 
souvenir or coffee shops, and almost everything else to 
make everyone is happy. When it comes to work, you 
need to put yourself in other people’s shoes. You want to 
meet and exceed expectations so, everyone makes new 

1 Author would like to thank Mr. Rachan Trairat and all hosts that allow academic from Bharat Studies, Mahidol University to join and learn from this journey. 
We are also thankful to Mr. Amnat Manarat for sharing information throughout the trip

friends, learns new things about the foreign religions, 
habits, cultures, traditions they encounter. The world is 
bigger than you think and you need to see that for yourself 
to find your true happiness. Travel by road provides you 
authentic, first-hand education”.

“This expedition wouldn’t have happened without 
good preparation, permission, route planning, the cars, 
the drivers’ appointment schedule for dignitaries, and 
official authorization for entry to certain areas. I just 
realized that we were the first Thai team to make this 
history and acknowledged the countless opportunities 
for business, trade, investment and tourism that exist in 
opening this region to each other. I hoped that after the 
basic infrastructure is finished- perhaps within 2-3 years, 
and connections are made available, then prosperity will 
follow. I will use this knowledge to share with business 
partners and youth in the future” (Mr. Khemchart 
Somjaiwong –President of Khon Khen Chamber of 
Commerce)

“It’s the first time in my life to travel in a convoy, 
a system where all cars and members need to be united 
and respect the leader, P’ Toy already displays the kind 
of  leadership that everyone accepts and at the same time 
he also accepts others. What’s more, I am impressed by 
learning about the arts and cultures of different ethnic 
and national groups, much of which I knew little about 
previously. I might have read a little before, but actually 
experiencing is more really impressed me. It’s a tiring 
and unpredictable at times but I’ll be happy to join a 
convoy again next time, even if I get totally exhausted”. 
(Mr. Pichet Mahawat)

“To begin, we need to get to know each other 
before traveling. We realized friendship, fun, good 
things, patience in many forms, but everything serves 
as lessons learned for the future. Though the sky and 
mountains are so high, our hearts will always be filled by 
both. I miss our generous friends, both Indian and Thai. 
We are the “Drive Across Asia” team.”  (Mr. Boonyarat 
Jenjai, Northern Traditional medicine practitioner).
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คาราวานคาร์ แรลลีเปิดหน้าประวัติศาสตร์ไทย

ไป-กลับหกพันโค้งไทย-เมียนมา-อินเดีย

โสภน� ศรีจำ�ป�

ประธ�นศูนย์ภ�รตะศึกษ� สถ�บันวิจัยภ�ษ�และวัฒนธรรมอินเดีย มห�วิทย�ลัยมหิดล

FOCUS

  นายธราดล ทองเรอืง ผูอ้�านวยการส�านักงานการค้าระหว่าง

ประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย กรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัททาทา มอเตอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด และนายราชัน ไตรรัตน์ได้จัดขบวนคาราวาน

คาร์ แรลลี Drive Across Asia 2018 ระหว่างวันที่ 1-18 กันยายน 

2561เพ่ือน�าตัวแทนภาคเอกชนจากหลากหลายสาขารวมท้ังนัก

วิชาการจากประเทศไทยพร้อมด้วยขบวนรถ 11 คันรวมทั้งรถช่าง

ซ่อมบ�ารุง คาราวานประกอบด้วยผู้หญิงเก้าคน (ในจ�านวนนี้มีผู้ร่วม

ขบวนอายุน้อยสุดเป็นเด็กหญิงอายุเพียงห้าขวบ) ผู้ชาย 19 คน รวม 

28 คน ท้ังนี้เพ่ือส�ารวจเส้นทางถนนไตรภาคีไทย-เมียนมา-อินเดีย 

และศึกษาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในรัฐทาง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือโดยมจีดุหมายปลายทางทีวั่ดตาวงั อ�าเภอ

ตาวัง รัฐอรุณาจัลประเทศ 

 ก่อนการเดนิทาง นายราชนั ไตรรตัน์ นายอ�านาจ มนรตัน์ และ

บรษิทัต่างๆ ได้อภนัินทนาการเสือ้ก๊ักประจ�าทมีพร้อมระบชุือ่ เสือ้ยืด 

และเสื้อกันหนาวเพ่ือใช้สวมใส่ในการเดินทางตามอัธยาศัย มีการ 

เตรียมเอกสารของรถยนต์ ของคนขับประจ�ารถ และพาสปอร์ตของ 

ผู้โดยสารเพื่อให้ผู้ประสานงานภาคเอกชนน�าไปด�าเนินการล่วงหน้า  

เส้นทางท่ีเดินทางได้แก่ แม่สอด-เมียวดี-พะอาน-เมาะละแหม่ง 

-Shwe Pyi 115 Miles Rest Camp (471 กิโลเมตร- 1 กันยายน)-

พุกาม (423 กิโลเมตร-2 กันยายน)-กาเลเมียว (429 กิโลเมตร- 

3 กันยายน)-ตามู (242 กิโลเมตร-4 กันยายน)-มอเรฮ์ (รัฐมณีปุร์ 
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อนิเดยี)-อมิฟาล (108 กิโลเมตร-5 กันยายน)-โกฮมิา (144 กิโลเมตร, 

รัฐนากาแลนด์-6 กันยายน)-ดิมาร์ปุร์ (68 กิโลเมตร)-กุวาฮาตี  

(278 กิโลเมตร, รัฐอัสสัม-7-8 กันยายน)-บอมดิลา (298 กิโลเมตร-  

รัฐอรุณาจัลประเทศ- 9 กันยายน)-ตาวัง (182 กิโลเมตร-9-11  

กันยายน)-ภาลุกปง (287.5 กิโลเมตร-12 กันยายน)-ดิมาร์ปุร์ (299 

กิโลเมตร-13 กันยายน)-อิมฟาล (14 กันยายน)-มอเรฮ์-กาเลเมียว  

(15 กันยายน)-มณัฑะเลย์ (491 กิโลเมตร-16 กันยายน)-ย่างกุ้ง (651 

กิโลเมตร-17 กันยายน)-แม่สอด (446 กิโลเมตร-18 กันยายน)

 รวมเวลา 18 วันกับระยะทาง 5,169 กิโลเมตร หกพันโค้งใน

สามประเทศ กับความมุง่มัน่ตัง้ใจและการวางแผนการจดัการเตรยีม

การอย่างเป็นระบบของผู้น�าทีมไทย นายราชัน ไตรรัตน์ (พ่ีต๋อย) 

พร้อมทีมสนับสนุน ท�าให้การเดินทางซึ่งส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว

ขับรถด้วยความปลอดภัยเพราะหัวหน้าทีมมีระบบการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถจัดการและควบคุมการเดินทางให้เกิดความ

ปลอดภัยได้ตลอดเส้นทาง ชาวคาร์แรลลทีกุเพศวยัได้รูจ้กัเป็นเพ่ือน

กัน แบ่งปันเสบียงอาหารที่ช่วยกันเตรียมไปแบบไม่อั้น ช่วยกัน

ท�าครวั ช่วยกันในทุกเรือ่ง ทกุท่านได้ประสบการณ์ในการขบัรถแบบ

หาไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวัน แม้ว่าการเดินทางหลายช่วงจะยาก

ล�าบากแต่ไม่เป็นอปุสรรคใดๆ เพราะด้วยความงดงามของธรรมชาติ  

ศาสนา วัฒนธรรม รวมทั้งมิตรภาพในหมู่ทีมไทย ชาวเมียนมา และ

ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียที่พวกเราได้สัมผัสและประสบ

พบเจอตลอดเส้นทางกลับสร้างความทรงจ�าที่ดีและความประทับ

ใจในการเดินทางให้กับทีมไทยเป็นอย่างมาก บนเส้นทางล้วนมีบท

เรียนให้พวกเราได้เรียนรู้และปรับตัวเสมอ โอกาสทางธุรกิจ การ

ลงทุนและการท่องเที่ยวเร่ิมเกิดข้ึนกับผู้ประกอบการบางท่านที่ 

ร่วมขบวนคาราวานในคร้ังนี้ และคงจะพัฒนาให้เจริญงอกงามย่ิงๆ 

ขึน้ต่อไป ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างความเหน็และความประทบัใจของผูจ้ดั 

และผู้ร่วมทีมคาราวาน

 นายธราดล ทองเรือง ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้า

ในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี กล่าวว่า “ส�าหรับคาราวานจากไทย

ไปอินเดียหรือจากอินเดียมาไทย ผมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

ในทุกด้าน ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ผู้คนมีความใกล้ชิดกับคน

ไทยผมอยากเห็นประชาชนได้มีการติดต่อกันผ่านเส้นทางถนนสาม

ฝ่ายไทย – เมียนมา – อินเดีย เราอยากเห็นการเชื่อมโยงท่ีชัดเจน

ระหว่างประเทศไทย – เมียนมา – อินเดีย กิจกรรมคาร์ แรลลีจึงเป็น

สิ่งส�าคัญที่จะบ่งบอกว่ามีถนนที่เชื่อมเราอยู่ และแสดงให้เห็นว่า 

ยานพาหนะทุกประเภทสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ด้วยความ

เชื่อมโยงระหว่างสามประเทศที่เกิดขึ้นความร่วมมือทางการค้า  

การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม และการท่องเทีย่วจะน�าไปสู ่โอกาสใน

การเดินทางระหว่างไทย – เมยีนมา – อนิเดีย และจะท�าให้เราใกล้ชดิกัน 

มากขึ้นเพราะช่วยให้เราเรียนรู ้ซึ่งกันและกันและท�าให้เราเป็น

มิตรกันมากขึ้น ด้วยเหตุน้ีถนนสายน้ีจะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้อง 

ทั้งสามประเทศ”

  “ประสบการณ์เล็กๆ จากคนที่ชอบขับรถไปเท่ียวเองมาเป็น

ผู้จัดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศร่วมกันเป็นขบวน จึงต้องมี

การเตรียมตัว เตรียมเอกสาร เตรียมข้าวของเครื่องใช้จ�าเป็นส่วน

ตัวและเผื่อเพ่ือนร่วมเดินทางมันเริ่มยากต้องท�าทุกอย่างเพ่ือทุกคน

ที่จะร่วมทาง..การติดต่อสื่อสารต้องท�าทั้งต้นทาง กลางทาง และ

ปลายทาง..ต้องศึกษาผู้ร่วมเดินทาง เส้นทาง และอีกหลายอย่าง

มากมายกว่าท่ีเคยเดินทางคนเดียว..ต้องเปิดใจว่าท่ีเราชอบ ผู้ร่วม

เดนิทางอาจไม่ชอบ..ต้องให้ทัง้ความสบายและล�าบากแก่ผูร่้วมเดิน

ทาง..ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับขบวน..ต้องคิดเรื่อง

ความปลอดภัยท้ังท่ีพักและเส้นทาง..การส่ือสารกับทุกท่านที่ร่วม

เดนิทางก่อนเดนิทางต้องเสมอภาคเท่าเทยีมกันทกุท่านเราถึงจะเดนิ

ทางกันได้อย่างไม่มีข้อแม้ ทุกท่านปฎิบัติเหมือนกัน อยู่เหมือนกัน  

ทานเหมือนกัน (อาจมีอาหารเสริมนิดหน่อยแล้วแต่ถนัดที่เตรียม

มา) เดินทางและขับรถในเส้นทางเดียวกัน..ในข้อเหล่าน้ีท�าให้เรา

มีแต่เพ่ือนที่ห่วงกัน เก้ือกูลกันปฎิบัติต่อกันแบบ “ไทยๆ” ที่น่าทึ่ง

ครบั..ในการเดนิทางมคีวามยากล�าบากจากเส้นทาง มคีวามอ่อนล้า 

อ่อนเพลีย ง่วงนอน หิวก่อนถึงที่รับประทานอาหาร อยากเข้าห้องน�้า 

อยากจอดพักผ่อน และอืน่ๆ อกีมาก น่ันคืออกีปัญหาระหว่างเดนิทาง

ทีผู่น้�าการเดนิทางต้องคดิและค�านึงเสมอในเส้นทาง..การใช้ความเรว็

ท่ีเหมาะสม..ท่ีดีท่ีสุดของขบวนเราคือเรามีผู้มีความรู้จริงในประเทศ 

สถานท่ี เมืองต่างๆ ท่ีผ่านคอยอธิบายให้เรามีความรู้เพ่ิมเติม.. 
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ผมเคยไปในหลายขบวนไม่มกีารให้ความรูแ้บบน้ี..หายง่วงด้วยครบั

เพราะมสีาระและน่าติดตามตลอด..การเลือกเส้นทาง..ท่ีพักระหว่าง

ทาง..อาหาร..โรงแรม..เป็นอีกเรื่องท่ีต้องคิดเยอะครับ..เส้นทางต้อง

เน้นข้างทางสวย..ท่ีจอดพักระหว่างทางต้องมีชากาแฟของซื้อของ

ขาย..อาหารโดยรวมต้องทานได้(ถึงแม้จะเบื่อ)..โรงแรมต้องหาดี

ท่ีสุดในเมืองน้ันๆ ถ้าท�าได้ทุกท่านสบายใจ..เอาล่ะครับคร่าวๆกับ

การเดินทางของเราคือ..เอาใจเค้ามาใส่ใจเราในการท�างาน..ผู้ร่วม

ทางได้ความตัง้ใจหรอืเจอสิง่ท่ีเกินตัง้ใจไว้ก่อนเดนิทาง..มเีพ่ือนเพ่ิม

ขึ้น..เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เข้าใจศาสนา..อุปนิสัย..วัฒนธรรม..ประเพณี

และอื่นๆอีกมากมายของเพ่ือนร่วมทวีปร่วมโลก..ครับสิ่งที่เราได้รับ

รู้แน่ๆคือ “โลกใบน้ีกว้างขว้างมากกว่าท่ีเราเคยคิด”..ต้องไปครับไป

ให้เห็นเองอย่างมีความสุข..การเดินทางด้วยรถทางถนนจะเห็นจะ

พบจะเจออะไรมากมายซึ่งมีประโยชน์มีความรู้สัมผัสได้จริงครับ..” 

ราชัน ไตรรัตน์ (หัวหน้าทีม)1

 “เป็นการเดนิทางท่ีไม่สามารถเกิดขึน้ได้ หากไม่มกีารเตรยีม

การท่ีดี ท้ังเรือ่งเส้นทาง การขออนุญาตต่างๆ การเตรยีมรถ เตรยีมคน 

ตลอดจนนัดหมายและท่ีส�าคัญต้องได้รับอนุญาตท้ังคนและขบวน

คาราวานให้เข้าพ้ืนท่ีด้ ได้รับทราบว่าคณะคาราวานของเราเป็นชุด

แรกจากประเทศไทยท่ีมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ครั้งน้ี สิ่งท่ีได้รับ

1 ผู้เขียนขอขอบพระคุณนายราชัน ไตรรัตน์และเจ้าภาพทุกท่านที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการของศูนย์ภารตะศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ และขอ

ขอบคุณนายอำานาจ   มนรัตน์ที่กรุณาแบ่งปันข้อมูลการเดินทางตลอดเส้นทาง

Photos by Mr. Manoj   Sahoo
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และเรยีนรูค้อืโอกาสทางธุรกิจ ทางการค้า การลงทนุ และการท่องเท่ียว 

ซึง่ประเทศไทยและสนิค้าไทยได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างดทีัง้ในพม่า 

และอินเดีย หวังว่าเมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วเสร็จอีกสองสามป ี

ข้างหน้า การเชื่อมโยงกันจะส่งผลดีตามมาอย่างมากมาย จะน�า 

ความรู้และข้อมูลที่ได้จากการเดินทางคร้ังน้ีไปเผยแพร่ต่อเพ่ือน

นักธุรกิจและเยาวชนต่อไป” ความคิดเห็นนายเขมชาติ สมใจวงศ์ 

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

 “เป็นการเดินทางแบบคอนวอยระยะไกลครั้งแรกในชีวิต  

รูปแบบการเดินทางที่รถทุกๆ คัน รวมถึงสมาชิกทุกๆ คนท่ีร่วมใน

ขบวนต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่ง ต้องให้ความร่วมมือ ความ

เคารพต่อการตัดสินใจกับผู้น�าขบวน ซึ่งพ่ีต๋อยได้แสดงให้ประจักษ์

ถึงภาวะผู้น�าที่ทุกๆ ท่านยอมรับแล้ว แต่ก็ต้องยอมรับเหตุผลท่ี 

สมาชิกเสนอด้วย 

 ส่วนความประทับใจพิเศษคือได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจาก 

ผู้คนหลายๆเชื้อชาติ หลายๆ ชนเผ่า จากท่ีไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

หรือรู้บ้างอย่างผิวเผิน ถึงจะเคยอ่านมาบ้างแต่ก็ไม่สู้สัมผัสจากต้น 

ต�ารบัจรงิ ...ประทับใจมากครบั ถึงจะเหน่ือยล้าจากการเดนิทาง รวม

ถึงการผดิเวลาไปบ้างจากก�าหนดการ ถ้ามโีอกาสก็อยากจะเดนิทาง

แบบคอนวอยอีกหลายๆ ครั้งจนกว่าจะหมดพลังครับ” (นายพิเชษฐ์ 

มหวัฒน์)

 “เริ่มแรก เริ่มรู้จัก เริ่มเดินทางด้วยกัน  มิตรภาพ ความสนุก 

ความดีงาม เริ่มปรากฎหลายตัวอย่าง  สอนให้รู้ว่า “ต้องอดทน”  

หลายรปู หลากหลายสิง่ท่ีได้เห็น “จะเก็บไว้เป็นบทเรยีน” ถึงฟ้ากว้าง 

เขาจะสูง แต่ใจพวกเรา “ยังเสมอกันเสมอ”  คิดถึงเพ่ือนผู้มีน�้าใจ 

ทุกๆ คน ทั้งเพื่อนชาวอินเดียและไทย  สมเป็น Drive Across Asia 

จริงๆ” (หมอเมืองบุญรัตน์ แพทย์ทางเลือก)
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Jaipur is the capital and the largest city of 
the Indian state of Rajasthan in Northwestern India. It was 
founded on 18 November 1727 by Jai Singh II, the ruler 
of Amer, and after whom the city is named. As of 2011, 
the city had a population of 3.1 million, making it the tenth 
most populous city in the country. Jaipur is also known 
as the Pink City, due to the dominant color scheme of its 
buildings. It is located 280 km from the Indian capital New 
Delhi. Jaipur is a popular tourist destination in India and 
forms a part of the west Golden Triangle tourist circuit 
along with Delhi and Agra. 

Indian Smart City Profile: Jaipur: Vision Statement 
and Goals

“Jaipur smart city aspires to enhance the quality of 
life for its citizens, and to leverage its heritage and tourism 
through innovative and inclusive solutions”

KNOW THE STATE OF INDIA
Asst. Prof. Dr. Kanopporn Wongarasin, RILCA, Mahidol University

Indian Smart City : Jaipur

Jaipur smart city is working on the following goals 
which are aligned to the vision statement. There are Smart 
Heritage and Tourism Precinct, Smart Mobility, Smart 
and Sustainable Civic Infrastructure, Smart Multi Modal 
Mobility, Smart Solid Waste Management.
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Area based development
The area based development is the key element of 

the Jaipur Smart City proposal (SCP). The idea is to take 
a compact area of the city for sustainable and inclusive 
development creating the model ecosystem which will act 
as source of inspiration to rest of city. The 3 important 
factors which were thought, debated and considered while 
narrowing down to an area were Smart Heritage and 
Tourism Precinct, Smart Mobility, Smart and Sustainable 
Civic Infrastructure.

The chosen area for area based development 
ultimately narrowed down to the walled city of Jaipur. 
This is a compact area covering an area of 600 acres. The 
area under Area Based Development defines the unique 
heritage of Jaipur and includes most of the Jaipur’s famous 
monuments on tourist and shoppers circuit. There are 34 
major projects planned under ABD which will change the 
face of walled city of Jaipur.

Blending modernity with heritage
Known for its architectural beauty and vibrant 

culture, the 18th century city of Jaipur is moving towards 
syncing its historic magnificence with modernity, as 

projects under the Centre’s Smart City Mission gain 
momentum. The ancient walled city has been chosen for 
Area-Based Development under the Smart City Mission 
where a blend of heritage with modernity is taking shape 
through projects like improvement and beautification of 
facades, restoration of heritage buildings and ‘smart roads’ 
with integrated traffic management system, among others. 

The biggest work which is going on under the 
mission is development of a ‘smart road’ in the walled city 
with features like every electric pole having CCTV camera, 
WiFi system, intelligent lights, environment monitoring 
system, information display system, charging points, 
bins with sensors and safe movement of pedestrians. The 
projects worth Rs 200 have been completed and worth 
Rs 900 crore are in the pipeline under the mission. The 
development of four underground tunnels (underpasses) 
- two between the Sanganeri Gate and the Jorawar Singh 
Gate for the passage of traffic, and two for parking areas 
under Johri bazaar -- is one of the ambitious projects 
for which a detailed project report will be completed 
soon. Ravi Jain, CEO of the Jaipur Smart City Ltd and 
commissioner of Jaipur Municipal Corporation, told. 

Traffic congestion is the biggest problem and to 
address that, we are constructing three big underground 
parking in Chandpole, Chaugan stadium and one in 
Jaipuri hospital, he said. The area under the area-based 
development includes most of the pink city’s famous 
monuments on tourist and shoppers circuit. Major heritage 
structures which need immediate attention are being 
covered under the ABD, which included redevelopment 
of the Govind Devji Temple, Talkatora lake as well as 
the Ram Niwas garden. In the walled city, eco-friendly 
corridor, night market and heritage walks are being 
planned. Under the smart city mission in Jaipur, it has also 
been aimed to promote tourism with increase of average 
tourists time spent in the city from the present 2.8 days 
to approx 3.5 days by2025.

Photo Courtesy:
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Park,_Jaipur
http://www.constructionworld.in/News/Connecting-the-Pink-City/86708
http://www.rajasthantourplanner.com/blog/famous-places-visit-rajasthan/
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ชัยปุระ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐราชสถาน

ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ชัยปุระรู้จักกันดีในนาม  

นครสีชมพู เน่ืองจากเป็นสีหลักของอาคารบ้านเรือน เมืองน้ีอยู่ห่าง

จากเมืองหลวงของอินเดีย กรุงนิวเดลีเป็นระยะทาง 280 กิโลเมตร 

ชยัปรุะเป็นจดุหมายปลายทางการท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงจากการเป็น

สามเหลี่ยมทองค�าการท่องเท่ียวฝั่งตะวันตกพร้อมกับอีกสองเมือง

คือ เดลี และ อัครา

คุณสมบัติเมืองอัศริยะชัยปุระ: วิสัยทัศน์และเป้ำหมำย

“เมืองอัจฉริยะชัยปุระตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพลเมือง และการใช้ประโยชน์จากมรดกโบราณสถานและการ

ท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุม”

เมืองอัจฉริยะชัยปุระจัดท�าวิสัยทัศน์เพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย 

ดังกล่าว นั่นคือ มรดกโบราณสถานและพื้นที่การท่องเที่ยวอัจฉริยะ 

การขนส่งอัฉริยะ โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะอย่างย่ังยืนอัจฉริยะ 

การขนส่งหลากหลายอัจฉริยะ การจัดการขยะมูลฝอยอัจฉริยะ

ชุด: รู้จักรัฐต่าง ๆ ในอินเดีย
ผศ.ดร.ขนบพร วงศ์ก�ฬสินธุ์, สถ�บันวิจัยภ�ษ�และวัฒนธรรมเอเชีย มห�วิทย�ลัยมหิดล

เมืองอัจฉริยะอินเดีย : เมืองชัยปุระ

กำรจัดกำรเชิงพื้นที่

การจัดการเชิงพ้ืนท่ีเป็นกุญแจส�าคัญของข้อเสนอเมือง

อจัฉรยิะของชยัปรุะ (SCP) แนวคดิท่ีน�าพ้ืนท่ีเขตชมุชนของเมือ่สูค่วาม

ย่ังยืนและการพัฒนาอย่างครอบคลุมโดยการพัฒนารูปแบบระบบ

นิเวศซึ่งจะด�าเนินงานทั่วทั้งเมือง ปัจจัยส�าคัญ 3 ประการที่ต้อง คิด 

ถกอภิปราย และพิจารณา ขณะที่ต้องก�าหนดพื้นที่เหล่านี้ให้แคบลง

นัน่คอื มรดกโบราณสถานและพ้ืนทีก่ารท่องเทีย่วอจัฉรยิะ โครงสร้าง

พื้นฐานสาธารณะสู่ความยั่งยืนอัจฉริยะ พื้นที่ถูกคัดเลือกให้แคบลง

ส�าหรบัการจดัการเชงิพ้ืนทีซ่ึง่ได้ผลเป็นพ้ืนทีก่�าแพงเมอืงชยัปรุะ พ้ืนที่

ชมุชนนีค้รอบคลมุพ้ืนท่ี 600 เอเคอร์ การจดัการเชงิพ้ืนท่ีรวมถึงโบราณ

สถานส�าคัญของชัยปุระและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมและร้านค้า 

ครบวงจร แผนงาน 34 โครงการหลักอยู่ใต้การจัดการเชิงพ้ืนที่ท่ีจะ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าภายในก�าแพงเมืองของชัยปุระ  

 

กำรกลมกลืนเข้ำหำกันของสมัยใหม่กับมรดกโบรำณ

ชัยปุระมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางสถาปัตยกรรม

และสสีนัทางวัฒนธรรม ในศตวรรษที ่18 ชยัปรุะมุง่หน้าสูก่ารพัฒนา

เชื่อมโยงกันท้ังประวัติศาสตร์ที่งดงามของเมืองกับความเป็นสมัย

ใหม่ ตามโครงการพันธกิจเมืองอัจฉริยะซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจาก
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สองด้านน้ี ก�าแพงโบราณของ

เมอืงถูกเลอืกให้เป็น การจดัการ

เชิงพ้ืนท่ีภายใต้พันธกิจเมือง

อัจฉริยะซึ่งการกลมกลืนเข้าหา

กันของมรดกโบราณสถานกับ

สมัยใหม่ที่จะท�าให้เห็นชัดเจน

เป็นรูปร่างด้วยโครงการ เช่น 

การพัฒนาสถาปัตยกรรมและ

ท�าให้สวยงาม การบูรณะมรดก

สิ่งก่อสร้างโบราณและ ‘ถนน

อัจฉริยะ’ กับการบูรณาการ

ระบบการจราจร และโครงการ 

อื่นๆ

ระวี เชน ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมืองอัจฉริยะ

ชัยปุระจ�ากัดและเทศมนตรีขององค์การเทศบาลชัยปุระกล่าวว่า  

งานท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีต้องจดัท�าตามพันธกิจคอืการพัฒนา ‘ถนนอจัฉรยิะ’  

ภายในก�าแพงเมอืงพร้อมกับอปุกรณ์จ�าเป็นต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด 

ระบบเทคโนโลยีโครงข่ายแบบไร้สาย ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบเฝ้า

ระวังเหตุการณ์อันผิดปกติ ระบบแสดงผลข้อมูล สถานีชาร์จ กล่อง

สัญญาณเซ็นเซอร์และความปลอดภัยส�าหรับคนเดินเท้า โครงการ

Photo Courtesy:
https://twitter.com/travelogy/status/865082105457291264
https://www.ixigo.com/johari-bazaar-jaipur-india-ne-1701737
http://www.rajassembly.nic.in/

Courtesy:
http://smartcities.gov.in/content/ 
https://www.jscljaipur.com/tenders.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaipur 
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/smart-city-jaipur-blending-modernity-with-heritage 

มูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วส่วน

โครงการ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐก�าลงอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน

ตามพันธกิจ การพัฒนาอุโมงค์ใต้ดินจ�านวน 4 แห่ง 2 แห่งแรก

ระหว่างประตูเมืองสันกาเนริและโจราวา สิงห์ เพ่ือเป็นเส้นทางการ

จราจรและอีก 2 โครงการส�าหรับลานจอดรถใต้ตลาดโจห์ริ ซึ่งเป็น

หน่ึงในโครงการที่มุ่งมั่นพัฒนาและรายงานโครงการจะด�าเนินการ

เสร็จเร็ววันนี้

การรจราจรแออัดเป็นปัญหาใหญ่และเพ่ือแก้ปัญหาน้ัน  

เราก�าลังก่อสร้างลานจอดรถใต้อุโมงค์ 3 แห่ง คือ จันด์โปล์ สนาม

กีฬาโชกัน อีกหนึ่งแห่งท่ีโรงพยาบาลชัยปุรี การพัฒนาการจัดการ 

เชิงพ้ืนท่ีได้รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของนครสีชมพู

เกือบทกุแห่งและ ศนูย์ค้าขายครบวงจร การบรูณะมรดกโบราณหลกั

ก็ได้รบัการใส่ใจโดยทันทซีึง่ด�าเนินงานอยู่ภายใต้การจดัการเชงิพ้ืนท่ี

และยังรวมถึงการพัฒนา วัดโกวินด์ เดฟจ ิทะเลสาปตาลกาโตรา และ 

สวนสาธารณะราม นิวาส แผนงานท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนคือ ภายใน

ก�าแพงเมือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถนนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตลาดนัดกลางคืนและการเดินชมโบราณสถาน เส้นทางเดินเท่ียว

โบราณสถาน ภายใต้พันธกิจเมืองอัจฉริยะชัยปุระมีเป้าหมาย 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นกันโดยการเพ่ิมเวลาเฉลี่ยการท่องเที่ยว 

ในเมืองจาก 2.8 วัน เป็น 3.5 วัน ภายในปี 2568
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PHILOSOPHY
Dr.Suvit Vibulsreth

Without and Within : Questions and Answers 

on the Teachings of Theravada Buddhism  
 Thai people having foreign friends specially 
westerners might have been asked questions about 
Theravada Buddhism worshipped by majority of Thai 
people in Thailand. Sometimes there are awkward 
questions. Foreigners, since they observe from without 
might have asked these questions out of curiosity.  What 
just mentioned now appear  in the book entitled “Without 
and Within” Questions and Answers on the Teachings of 
Theravada Buddhism, by Ajahn Jayasaro, a Farang monk, 
printed by Panyaprateep Foundation,2013, ISBN 978-
616-7574-141, 249 pages and is available for download 
at www.bia.or.th and www.jayasaro.panyaprateep.org, In 
“Words of appreciation”, Phra Brahmagunabhorn (P.A. 
Payutto), his Sangha title at that time (May 9,2013), wrote 
that “the publication of this book which is to be made 
available at hotels and other accommodations meets a 
long-standing need”
 The contents are divided into 7 chapters : 1) The 
Buddha 2) Dhamma 3) Sangha 4) Buddhist attitudes   
5) Buddhism in Thailand  6) The path of practice  7) Buddhist 
resources.
 Some questions in this book are presented here for the 
sake of contemplation in line with the intention of the title of 
the book, as follows :
 • What is enlightenment ?
 • What does “Dhamma” mean ?
 • What is merit ?
 • What are defilements 
 • How long does it take to get enlightened? 
 Question : To a visitor, the way that Thai Buddhists 
practice their religion does not always seem to agree with 
classic  Buddhist texts. Why does such a disparity exist?  
 Answer : Buddhism is not a crusading religion and 
has never sought to convert or eliminate its rivals, but rather 
to live alongside them in peace …..On the way, a number 
of non-Buddhist beliefs  have slipped  into the Buddhist 
mainstream. The latest challenge to be faced has been the 
huge social and cultural changes brought about by modern 
economic development. ……
 Some monasteries have grown rich and not used their 
wealth wisely. At the same time, a reaction to this rampant 
materialism is increasingly apparent and offers hope for the 
future.

 Question : The five 
precepts are considered to 
be the basic moral code for 
lay Buddhists. How is it that 
so few people who consider 
themselves Buddhists seem 
to keep these precepts?
 Answer :  Sadly 
it appears that many lay 
Buddhists do not consider 
their  moral conduct to be a 
necessary condition of their 
Buddhist identity. Buddhism 
rejects carrot-and -stick moral teachings in favors of an 
education of conduct. Unfortunately when the nature of 
their education is not effectively propagated, Buddhists can  
become more heedless than those fired with a desire for  
divine  reward and fear of eternal torment. 
 Question : There appears to be a significant amount 
of crime and  corruption in Thailand. How is this possible in 
such a thoroughly Buddhist country?
 Answer : Crime and corruption are  universal. Religion 
affiliation or lack of it is only one factor amongst many 
determining the level of crime in a society. Poverty, for one, is  
a more reliable indicator. Nevertheless it might be supposed 
that if a relationship were to be established   between the 
problems faced by a society and its dominant religion, that 
relationship would be found in :
 a) People justifying harmful action with religious 
teachings 
 b) People justifying harmful actions by distorting 
religious teachings 
 c) People acting in direct opposition to the teachings 
of their religion.
 Amongst Thais who consider themselves  
Buddhists, a) is unknown b) is rare and c) is common. 
 It could also be argued that the degree of crime and 
corruption in Thailand is an indication of how little an 
attempt has been made by its political leaders to ensure 
that Buddhist values are upheld in a period of rapid social 
and economic change.  

Photo Courtesy : https://www.amaravati.org/dhamma-books/without-and-within/
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Without and Within : Questions and Answers 

on the Teachings of Theravada Buddhism  

คนไทยท่ีมเีพ่ือนชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะฝรัง่ คงเคยได้รบัการ 

สอบถามต่าง ๆ เก่ียวกับพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ีคนไทยส่วน

ใหญ่ในประเทศนบัถือ และบางครัง้ก็มคี�าถามท่ีคนไทยคงไม่ถามกัน  

แต่ชาวต่างชาติ โดยท่ีเป็นการมองจากภายนอกสู่ภายใน จึงอาจ 

ถามด้วยความประหลาดใจก่ึงสงสัยก็อาจเป็นได้ ซึ่งสิ่งที่กล่าว

มา ได้ปรากฏในหนังสือท่ีชื่อว่า “ภายนอก และภายใน” (Without 

and Within) ตามด้วย “ค�าถามและค�าตอบว่าด้วยค�าสอนของ

พุทธศาสนาเถรวาท” จัดพิมพ์โดยมูลนิธิปัญญาประทีป ค.ศ. 2013  

ISBN 978-616-7574-141 มี 249 หน้า และสามารถดาวน์โหลด 

ได้ท่ี www.bia.or.th และwww.jayasaro.panyaprateep.org  

ในค�าขอบคุณ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)สมณศักดิ์ใน 

ขณะนั้นได้บันทึกไว้ว่า “การพิมพ์หนังสือเล่มน้ี เพ่ือไว้ตามโรงแรม

และสถานที่พักอื่น ๆ ได้ท�าให้ความต้องการที่รอคอยมานานได้

สัมฤทธิ์ผล” 

ในสารบัญได้แบ่งออกเป็น 7 บท คือ 1.พระพุทธเจ้า   

2.พระธรรม  3.พระสงฆ์  4.ท่าทีของชาวพุทธ  5.พุทธศาสนาใน

ประเทศไทย  6.วิถีแห่งการปฏิบตั ิ 7.แหล่งสบืค้นเก่ียวกับพุทธศาสนา 

ขอยกบางตวัอย่างในหนงัสอืเล่มน้ี เพ่ือประโยชน์ในการพินิจ

พิเคราะห์ ตามเจตน์จ�านงของชื่อหนังสือ ดังนี้ 

• อะไร  คือ การตรัสรู้

• ธรรมะ หมายถึงอะไร

• อะไร คือ การท�าบุญ

• อะไร คือ กิเลส

• ต้องใช้เวลานานเท่าใด จึงจะตรัสรู้

ค�าถาม : ส�าหรบัผูม้าเยือน วิธีทีช่าวไทยพุทธปฏิบติัในศาสนา

ดเูหมอืนจะไม่สอดคล้องกับต�าราพุทธต้นต�าหรบัเสมอไป เหตใุดจงึมี

ความแตกต่างกันเช่นนี้ 

ค�าตอบ : พุทธศาสนาไม่เคยมุ่งเปลี่ยนหรือก�าจัดคู่ต่อสู้ แต่

อยู่กับพวกเขาอย่างเคยีงคูอ่ย่างสนัต ิดงันัน้ ความเชือ่ท่ีไม่ใช่ของพุทธ

ศาสนา ก็ได้หลุดเข้ามาในสายหลักของพุทธศาสนา และสิ่งท้าทาย

ล่าสดุ คอื การเปลีย่นแปลงเชงิสงัคมและวัฒนธรรมอย่างใหญ่หลวง

ที่มากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ คุณค่าทางโลกได้เจาะ

ลึกเข้าสู่ประชาคมพุทธในหลายๆ ส่วน บางวัดได้ร�่ารวยขึ้น และไม่

ได้ใช้ทรัพย์อย่างชาญฉลาดในขณะเดียวกัน ได้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้

วัตถุนิยมนี้มากขึ้นและดูเหมือนจะให้ความหวังในอนาคต 

ดร. สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์

PHILOSOPHY

ค�าถาม : ศลีห้า ถอืว่าเป็นจรรยาบรรณพ้ืนฐานส�าหรบัชาวพุทธ 

ที่เป็นคฤหัสถ์ แล้วท�าไมจึงมีคนที่คิดว่าตนเองเป็น ชาวพุทธ เพียง

จ�านวนน้อยที่ดูเหมือนจะรักษาศีลเหล่านี้ 

ค�าตอบ : เป็นเรื่องน่าเศร้าท่ีดูเหมือนว่า ชาวพุทธที่เป็น

คฤหัสถ์ไม่พิจารณาว่าความประพฤติทางศีลธรรมของพวกเขาเป็น

เงื่อนไขจ�าเป็น  ในการบ่งชี้ว่า พวกเขาเป็นชาวพุทธ นอกจากนี้ พุทธ

ศาสนาปฏเิสธการสอนศีลธรรมแบบใช้พระเดชพระคุณ แต่ให้ศกึษา

จากการปฏิบัติแต่เมื่อการสอนในลักษณะนี้ ไม่ได้รับการถ่ายทอด

อย่างมีประสิทธิภาพ ชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ จึงละเลยมากกว่าผู้ที่มี

ความมุ่งมั่นเพ่ือได้รับผลตอบแทนในสรวงสวรรค์และความกลัวต่อ

การทนทุกข์ตลอดกาล

ค�าถาม : ดูเหมือนจะมีปริมาณอาชญากรรมและคอร์รัปชั่น

จ�านวนมากทีเดียวในประเทศไทย ท�าไมสิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นไปได้ใน

ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ

ค�าตอบ : อาชญากรรมและคอร์รปัชัน่มอียู่ทัว่โลก ความเก่ียว

พันกับศาสนาหรือไม่นั้น เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในหลายๆ องค์

ประกอบที่จะก�าหนดระดับของอาชญากรรมในสังคม ความยากจน

เป็นตัวชี้วัดท่ีน่าเชื่อถือได้มากกว่า ถึงกระน้ันก็ตาม อาจสมมุติได้

ว่าถ้าก�าหนดให้มีความเก่ียวพันระหว่างปัญหาที่สังคมประสบกับ

ศาสนาหลักของสังคมนั้น ๆ แล้ว ความเกี่ยวพันจะพบได้ในกรณีที่ 

1. ประชาชนยอมรับการกระท�าท่ีให้ผลร้ายด้วยค�าสอนของ

ศาสนาว่าเป็นสิ่งถูกต้อง

2. ประชาชนยอมรบัการกระท�าทีใ่ห้ผลร้ายด้วยการบดิเบอืน

ค�าสอนของศาสนาว่าเป็นสิ่งถูกต้อง

3. ประชาชนกระท�าในทางตรงข้ามกับค�าสอนของศาสนา

ของตนเอง

ในบรรดาคนไทยที่คิดว่าตนเองเป็นชาวพุทธน้ัน  ก) พบว่า

ไม่มี   ข) มีน้อย  และ  ค) มีอยู่ทั่วไป 

อาจมีข้อโต้แย้งว่า ระดับของอาชญากรรมและคอร์รัปชั่นใน

ประเทศไทย คือตัวชี้วัดว่า  ผู้น�าทางการเมืองได้ใช้ความพยายาม

น้อยเพียงไร ในการท�าให้แน่ใจว่า คุณค่าทางพุทธศาสนาได้รับการ

ยืนหยัดไว้ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว 

ภายนอกและภายใน : ค�าถามและค�าตอบ

ว่าด้วยค�าสอนของพุทธศาสนาเถรวาท



เปิดตัวโลโก เว็บไซต์ฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล

มหาตมา คานธี

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์  เปิดตัวโลโก้และเว็บไซต์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาลบิดาแห่งชาติ มหาตมา คานธีที่ 

ราชปติภาวัน กรุงนิว เดลีเมืองหลวงของประเทศ

โลโก้จะสร้างภาพลักษณ์ในรถไฟ  สายการบินแอร์ อินเดีย รถประจ�าทางของรัฐ เว็บไซต์รัฐบาล โฆษณาของรัฐบาล นอกเหนือจาก

การด�าเนินงานต่างๆ ของภาครัฐ

เว็บไซต์ท่ีถูกออกแบบมาชื่อ http://gandhi.gov.in/ จะระบุผู้เข้าชมจากภูมิศาสตร์ที่ต่างกันและให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลแก่ 

พวกเขา นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ปรัชญา เสียง วิดีโอ ภาพหายาก ในเว็บไซต์ด้วย

ตามการแถลงอย่างเป็นทางการ การเฉลิมฉลองจะด�าเนินการในสองปีต้ังแต่ 2 ตุลาคม 2018 ถึง 2 ตุลาคม 2020 ซึ่งจะจัดขึ้น 

ทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล มหาตมา คานธี

อมฤตา-แปล

 President Ram Nath Kovind launched the logo and 
the web portal for the commemoration of the 150th birth 
anniversary of Father of the Nation, Mahatma Gandhi, at 
Rashtrapati Bhawan in the national capital, New Delhi.
 The logo branding will be done in trains, Air India 
aircraft, state roadways buses, government websites, 
government advertisements besides public sector  
undertakings.
 The new web portal (http://gandhi.gov.in/) will 
identify visitors from different geography and serve them 
personalised information. Besides, information related to 
Gandhian literature, philosophy, audios, videos, rare photos 
are available in the portal.

Logo, Website For Mahatma Gandhi’s 150th 

Birth Anniversary Unveiled

 According to an official release, the two-year long celebrations from October 2, 2018 to October 2, 2020 will  
be held across the country and all over the globe to mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.
 A meeting of National Committee headed by the President was held in May 2018 to draw out a plan of action  
for the mega celebration.
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Courtesy: 
https://www.ndtv.com/india-news/logo-website-for-mahatma-gandhis-150th-birth-anniversary-https://www.indiatvnews.com/internet/news-president-ram-nath-
kovind-launches-logo-web-portal-for-mahatma-gandhi-birth-anniversary-464013unveiled-1918732
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 The Centre for Bharat Studies at Mahidol University in collaboration with the Indian Culture Centre 
(ICC), Bangkok started publishing India Calling—a bilingual newsletter (English-Thai)—since 2010. 
The newsletter aimed at promoting India to ASEAN has been distributed to library in various educational 
institutions and organizations across Thailand. Since India Calling becomes renowned for a resource  
platform that enhances better understanding between people to people, we are pleased to invite scholars 
and writers to share their experience, knowledge and information on socio-cultural perspectives on  
India.

 ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย  

ณ กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มตีพิมพ์จดหมายสองภาษา (อังกฤษ-ไทย) ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับความ 

สัมพันธ์ระหว่างอินเดียและอาเซียน จดหมายข่าวนี้ได้ส่งมอบไปยังห้องสมุดสถาบันการศึกษาและองค์การต่าง ๆ  

ทั่วประเทศไทย เนื่องจาก India Calling ได้กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสอง 

ภูมิภาค ศูนย์ภารตะศึกษาจึงขอเชิญนักวิชาการและนักเขียนร่วมส่งบทความเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูล 

เชิงสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับอินเดียต่อไป

2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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