จดหมายข่าว ภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อาจารย์ชชั วาลย์ ชิ งชัย หัวหน้ าภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา เข้าถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (วันที่ ๑๒ ส.ค.)
ณ อาคารสารนิ เทศ ๕๐ ปี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ทีค
่ ณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม
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จากบรรณาธิ การ
จดหมายข่าวภาควิช าปรัชญาและศาสนา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้
เป็ นฉบับทีห่ า้ ฤดูฝนอากาศร้อนชืน้ แบบนี้ อาจต้องระวังสุขภาพ
กันมากขึน้ นะครับ ด้วยความห่วงใย ส่วนนิสติ ทีเ่ ริม่ ลงทะเบียน
เรีย นรายวิช าต่ า ง ๆ ก็อ ย่ า ลืม ว่ า ต้ อ งตรวจสอบรายวิช าที่
ลงทะเบียนให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับ

๑. วันพฤหัส บดีท่ี ๑๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ช ัช วาลย์ ชิงชัย หัว หน้ าภาควิช า
ปรัช ญาและศาสนา เข้าร่วม "พิธีไหว้ครูคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑" ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร สานักพิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ใน
การนี้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรตั ม์ แสงแก้ว เข้าร่วมในฐานะรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติ และ
นิสติ เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา เข้าร่วมในฐานะ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
๒. วันศุกร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา เข้าร่วมในฐานะกรรมการคณะมนุ ษยศาสตร์ ในโครงการ "Kasetsart University
International Open House 2018" ซึ่งเป็ นโครงการที่ได้รบั ความร่วมมือกับโครงการ
หลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อต้อนรับนักเรียนจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะมนุษยศาสตร์เป็ นแกนนา

ภาพประกอบกิ จกรรมที่ ๑
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๓. วันเสาร์ที่ ๑๘ -วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ Teaching Leadership
๒๐๑๘” รุ่นที่ ๓ ณ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
การอบรมในโครงการนี้จดั โดยศูนย์วจิ ยั และบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
๔. วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ตั ม์ แสงแก้ว อาจารย์
ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา และอาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่ เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิง
ปฏิ บ ั ติ ก าร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งปร ะสิ ท ธิ ภ าพการ เรี ย น การ สอ น ส าห รั บ อ าจารย์ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การเรียนรูเ้ ชิงรุกแบบรวมพลังของครูมอื อาชีพ ” ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๑ ชัน้ ๔ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน ได้ร บั การตอบรับให้เข้าร่ว มน าเสนอบทความวิจยั กับ
สหพันธ์สมาคมปรัชญานานาชาติ (International Federation of Philosophical Societies FISP) ในการประชุมสัมมนาระดับโลก (The World Congress of Philosophy) ครัง้ ที่ ๒๔ ที่
กรุงปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันจันทร์ท่ี ๑๓ -วันจันทร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้ ได้นาเสนอบทความวิจยั “A Theravāda Buddhist Rejection of the Indeterminist
Clinamen” ในกลุ่มประชุมสัมมนา Comparative Philosophy และ “Inexorable Mobile Phones” ใน
กลุ่มประชุมสัมมนาพิเศษ Society Session of ‘South-east Asian Philosophy: Prospects for
Future Development’
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นัดหมายสาคัญในเดือนถัดไป
(กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๑
- วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการบันทึกขอจบการศึกษาของนิสติ ที่
คาดว่าจะขอจบการศึกษาและวันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ตดิ W
- วันเสาร์ท่ี ๒๒ - วันอาทิตย์ท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วันสอบกลางภาคตามตารางปกติ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิ จกรรมของคณะมนุษยศาสตร์ทีค่ ณาจารย์ในภาควิ ชาฯ จะเข้าร่วม
- วัน พุธที่ ๑๒ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วัน จัดงานโครงการเสวนาวิช าการเนื่อ งในวาระ
เกษียณอายุฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินนั ท์ เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น.
“The ontological paradox, on the other hand - which we hereby name
‘‘Nāgārjuna’s Paradox’’- although, as we have seen, is intimately connected
with a paradox of expressibility, is quite distinctive, and to our knowledge is
found nowhere else. If Nāgārjuna is correct in his critique of essence, and if it
thus turns out that all things lack fundamental natures, it turns out that they all
have the same nature, that is, emptiness, and hence both have and lack that
very nature. This is a direct consequence of the purely negative character of
the property of emptiness, a property Nāgārjuna first fully characterizes, and
the centrality of which to philosophy he first demonstrates.” (Garfield & Priest
2003: 18 -19)
A Quote from: Jay L. Garfield & Graham Priest. 2003. “Nāgārjuna and the Limits of
Picture: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nagarjuna.gif

Thought” In Philosophy East & West Volume 53, Number 1 January 2003: 1–21)

‘Nāgārjuna [public domain work of art]

คาแปล
“ในอีกแง่หนึ่ง ปฏิทรรศน์ ทางภววิทยาซึ่งเราเรียกว่า “ปฏิทรรศน์ ของนาคารชุน ” นัน้
แม้ว่าอย่างที่เราเห็น ๆ กันมาตลอดว่าจะเป็ นปฏิทรรศน์ ท่เี กี่ย วข้องกับปฏิทรรศน์ ว่าด้ว ย
ความสามารถแสดงออกทางภาษาก็ตาม แต่ปฏิทรรศน์ของนาคารชุน ก็จดั ได้ว่าแตกต่างและ
เป็ นปฏิทรรศน์ ท่เี ราไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนเลย หากว่านาคารชุนเข้าใจถูกต้องแล้วในการ
วิพากษ์ต่อสารัตถะทีว่ ่าแท้ทจ่ี ริงสรรพสิง่ ไร้ซง่ึ ธรรมชาติมลู ฐานใด ๆ นัน่ ก็ย่อมชี้ว่า สรรพสิง่
ล้วนแล้วแต่มธี รรมชาติเดียวกันคือความว่าง นัน่ คือทัง้ มีและไม่มธี รรมชาติดงั ที่ว่านัน้ สิง่ นี้
แหละคือผลลัพธ์โดยตรงของการยอมรับลักษณะเชิงลบของคุณสมบัตแิ ห่งความว่าง ซึ่งเป็ น
คุณสมบัตทิ ่นี าคารชุนเป็ นคนแรกทีอ่ ธิบายในรายละเอียดไว้อย่างเต็มที่ และสิง่ นี้ก็ถือเป็ น
แกนกลางของระบบปรัชญาทีเ่ ขาได้สาธิตให้เห็นมาแต่ตน้ ”
จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๕ ประจาเดือนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา- อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จดั ทา- อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

