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อาจารยช์ชัวาลย ์ชิงชยั หวัหน้าภาควิชาปรชัญาและศาสนา เข้าถวายพระพรชยัมงคล 

ในโอกาสวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรชักาลท่ี ๙ (วนัท่ี ๑๒ ส.ค.) 
ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 

 
 

 

จากบรรณาธิการ 

จดหมายข่าวภาควิชาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ฉบบัเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 
เป็นฉบบัทีห่า้ ฤดฝูนอากาศรอ้นชืน้แบบนี้ อาจต้องระวงัสุขภาพ
กนัมากขึน้นะครบั ดว้ยความห่วงใย ส่วนนิสติทีเ่ริม่ลงทะเบยีน
เรียนรายวิชาต่าง ๆ ก็อย่าลืมว่าต้องตรวจสอบรายวิชาที่
ลงทะเบยีนใหค้รบถว้นและถูกตอ้งนะครบั 
 

 

ขา่วกจิกรรมในรอบเดอืน 

ทีค่ณาจารยข์องภาควชิาฯ ไดเ้ขา้รว่ม 
    

 
 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๑ 

  
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๒ 

Source: Faculty of Humanities, KU Facebook 
 

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชยั หวัหน้าภาควิชา
ปรชัญาและศาสนา เข้าร่วม "พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ปี
การศกึษา ๒๕๖๑" ณ โรงละครประเสรฐิ ณ นคร ส านกัพพิธิภณัฑ์และวฒันธรรมการเกษตร ใน
การนี้ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีตัม ์แสงแก้ว เขา้ร่วมในฐานะรองคณบดฝ่ีายพฒันานิสติและ
นิสติเก่าสมัพนัธ ์คณะมนุษยศาสตร ์และอาจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา เขา้ร่วมในฐานะ
ประธานหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติของภาควชิาปรชัญาและศาสนา 
 
๒. วนัศุกรท์ี ่๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารยช์ชัวาลย ์ชงิชยั หวัหน้าภาควชิาปรชัญาและ
ศาสนา เขา้ร่วมในฐานะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์ ในโครงการ "Kasetsart University 
International Open House 2018" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รบัความร่วมมอืกบัโครงการ
หลกัสูตรนานาชาตขิองคณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เพื่อต้อนรบันักเรยีนจาก
สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมคีณะมนุษยศาสตรเ์ป็นแกนน า 

 
ภาพประกอบกิจกรรมท่ี ๒ 

Source: Faculty of Humanities, KU Facebook 
๓.  วนัเสาร์ที ่๑๘ -วนัอาทติย์ที ่๑๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหวัไผ่ 
เขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที ่๒๑ Teaching Leadership 
๒๐๑๘” รุ่นที ่๓ ณ ส านกับรกิารคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
การอบรมในโครงการนี้จดัโดยศูนย์วจิยัและบรกิารวชิาการ คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 

๔. วนัพุธที่ ๒๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีตัม์ แสงแก้ว อาจารย์ 
ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา และอาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหวัไผ่ เขา้ร่วมในโครงการอบรมเชงิ
ปฏิบัติก าร เพื่ อ เ สริมสร้ า งปร ะสิทธิภ าพการ เ รียนการสอนส าหรับอ าจารย์ ใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การเรยีนรูเ้ชงิรุกแบบรวมพลงัของครูมอือาชพี” ณ หอ้ง
ประชุม ๔๐๑ ชัน้ ๔ ส านกับรกิารคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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๕. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน ได้รบัการตอบรบัให้เข้าร่วมน าเสนอบทความวิจยักับ
สหพนัธ์สมาคมปรชัญานานาชาต ิ(International Federation of Philosophical Societies - 
FISP) ในการประชุมสมัมนาระดบัโลก (The World Congress of Philosophy) ครัง้ที ่๒๔ ที่
กรุงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี ในวนัจนัทรท์ี ่๑๓ -วนัจนัทรท์ี ่๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในการนี้ ได้น าเสนอบทความวจิยั “A Theravāda Buddhist Rejection of the Indeterminist 
Clinamen” ในกลุ่มประชุมสมัมนา Comparative Philosophy และ “Inexorable Mobile Phones” ใน
กลุ่มประชุมสมัมนาพเิศษ Society Session of ‘South-east Asian Philosophy: Prospects for 
Future Development’ 

 

นดัหมายส าคญัในเดอืนถดัไป 

(กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

จากปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- วนัองัคารที ่๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสุดทา้ยของการบนัทกึขอจบการศกึษาของนิสติที่
คาดว่าจะขอจบการศกึษาและวนัสุดทา้ยของการถอนรายวชิาโดยไมต่ดิ W 

- วนัเสารท์ี ่๒๒ - วนัอาทติยท์ี ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัสอบกลางภาคตามตารางปกติ
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรที์ค่ณาจารยใ์นภาควิชาฯ จะเข้ารว่ม 
- วนัพุธที่ ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัจดังานโครงการเสวนาวิชาการเนื่องในวาระ
เกษยีณอายุฯ รองศาสตราจารย ์ดร.วทิยา ศกัยาภนินัท ์เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
 

 

 
Picture: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nagarjuna.gif 

‘Nāgārjuna [public domain work of art] 

       “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 

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

 

ค าแปล 
      “ในอีกแง่หนึ่ง ปฏทิรรศน์ทางภววทิยาซึ่งเราเรยีกว่า “ปฏทิรรศน์ของนาคารชุน” นัน้ 
แมว้่าอย่างที่เราเห็น ๆ กนัมาตลอดว่าจะเป็นปฏิทรรศน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัปฏทิรรศน์ว่าด้วย
ความสามารถแสดงออกทางภาษากต็าม แต่ปฏทิรรศน์ของนาคารชุนกจ็ดัไดว้่าแตกต่างและ
เป็นปฏทิรรศน์ที่เราไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนเลย หากว่านาคารชุนเขา้ใจถูกต้องแล้วในการ
วพิากษ์ต่อสารตัถะทีว่่าแทท้ีจ่รงิสรรพสิง่ไรซ้ึง่ธรรมชาตมิลูฐานใด ๆ นัน่กย็่อมชี้ว่า สรรพสิง่
ลว้นแล้วแต่มธีรรมชาตเิดยีวกนัคอืความว่าง นัน่คอืทัง้มแีละไม่มธีรรมชาตดิงัที่ว่านัน้ สิง่นี้
แหละคอืผลลพัธโ์ดยตรงของการยอมรบัลกัษณะเชงิลบของคุณสมบตัแิห่งความว่าง ซึ่งเป็น
คุณสมบตัทิี่นาคารชุนเป็นคนแรกทีอ่ธบิายในรายละเอียดไว้อย่างเต็มที่ และสิง่นี้ก็ถือเป็น
แกนกลางของระบบปรชัญาทีเ่ขาไดส้าธติใหเ้หน็มาแต่ตน้” 

จดหมายข่าวภาควชิาปรัชญาและศาสนา ฉบับที่ ๕ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่ปรึกษา- อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้าภาควชิาฯ) / ผู้จดัท า- อาจารย์ ดร. เทพทว ีโชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ) 


