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2.9. ---------------.  (2518).  จาก King Lear ผาน Woyzeck ไปสู Fin  

   de partie: หรือวิวัฒนาการของความโหดเหี้ยมทางปรัชญา  

   ในละครตะวันตก. วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย 

   ศิลปากร, 1(1). (พิมพซ้ํา 2524. ใน ทางไปสูวัฒนธรรม 
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    แหงการวิจารณ, [น. 108-123]. กรุงเทพฯ: ดวงกมล). (พิมพ 

   ซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.10. ---------------.  (2520).  พ้ืนฐานการวิจัยทางมนุษยศาสตร.  วารสาร 

    อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1(2).  (พิมพซ้ํา 2524.   

    ใน ทางไปสู วัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 220-244].  

    กรุงเทพฯ: ดวงกมล). 

2.11. ---------------.  (2520).  วรรณคดีวิจารณและวรรณคดีศึกษา (พิมพ 

   ครั้งท่ี 2).  ใน วรรณไวทยากร: วรรณคดี, (น. 1-53). กรุงเทพฯ:  

   โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคม 

    สังคมศาสตรแหงประเทศไทย. (พิมพซ้ํา 2549. ใน วิถีแหง 

   การวิจารณ: ประสบการณจากสามทศวรรษ, [น. 117- 

    182].  กรุงเทพฯ: ชมนาด). 

2.12. ---------------.  (2520).  สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการ 

   พัฒนาการวิจัยดานภาษาและวรรณคดี. (ในการสัมมนา 

   เรื่อง การพัฒนาการวิจัยดานมนุษยศาสตร  วันท่ี 16-18  

   กันยายน  2519 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

   ประสานมิตร กรุงเทพฯ). วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย  

   ศิลปากร, 1(1), 3-26. (พิมพซ้ํา 2524. ใน ทางไปสูวัฒนธรรม  

     แหงการวิจารณ, [น. 245-270].  กรุงเทพฯ: ดวงกมล). 

2.13. ---------------.  (2521).  ละครกับอักษรศาสตร.  สูจิบัตรการแสดง 

   ละครพูดคําฉันทเรื่อง มัทนะพาธา วันท่ี 14-16 กุมภาพันธ  
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   2521  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

   นครปฐม.  (พิมพซ้ํา 2524.  ใน ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการ 

    วิจารณ, [น. 103-107]. กรุงเทพฯ: ดวงกมล). (พิมพซ้ํา 2544.   

   ใน ครุนคิดพินิจนึก. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.14. ---------------.  (2521).  วิจารณอังคาร กัลยาณพงศ.  (คัดจาก 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากวีนิพนธดีเดน 

   ของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ครั้งท่ี 6/2515 วันท่ี  

   30 พฤศจิกายน 2515).  ใน อังคาร กัลยาณพงศ, บางกอก 

    แกวกําศรวล หรือ นิราศนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ :  

   มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป. (พิมพซ้ํา 2524. ใน ทาง 

   ไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 273-274]. กรุงเทพฯ:  

    ดวงกมล). 

2.15. ---------------.  (2521, พฤษภาคม).  วิธีการเชิงอัตนัยและปรนัยใน 

   วรรณคดีวิจารณ [ฉบับวรรณกรรม]. จุลสารสังคมศาสตร 

   และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2(1), 43-68. (พิมพ 

   ซ้ํา 2524. ใน ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 73- 

   102]. กรุงเทพฯ: ดวงกมล). 

2.16. Nagavajara, Chetana. (1978). On the teaching of literature  

    at the university level [Special issue].  Journal of  

    the Faculty of Arts, Silpakorn University, 2(1-2).    

    (Reprinted 1996. In Comparative literature from a  
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     Thai perspective. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn  

     University Press).    

2.17. ---------------.  (1980). From self-help through foreign aid to  

   cooperation.  Journal of the Graduate School,  

    Srinakharinwirot University. 

2.18. ---------------.  (1980). Higher education and cultural  

   preservation and promotion in Thailand. Journal  

   of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 3(2). 

2.19. เจตนา นาควัชระ.  (2524).  ขอคิดบางประการเก่ียวกับการสอน 

   วรรณคดีและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและเยอรมัน.  (เอกสาร 

   ประกอบการสัมมนาของคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513).  ใน ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการ 

   วิจารณ, (น. 140-145).  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

2.20. ---------------.  (2524).  ขอยกเวนและกฎเกณฑ: ละครเบรคชทใน 

   สังคมไทย.  วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

   4(2).  (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรม 

   แหงการวิจารณ, [น. 186-228].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).   

   (พิมพซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.   กรุงเทพฯ:  

    ประพันธสาสน). 

2.21. ---------------.  (2524, ธันวาคม).  ทองเท่ียวไปในอาณาจักร 

    วรรณคดีศึกษา (ภาค 1). โลกหนังสือ, 5(3). (พิมพซ้ํา  
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   2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ,  

   [น. 299-317].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ). (พิมพซ้ํา 2548.   

   ใน ตามใจฉัน-ตามใจทาน: วาดวยการวิจารณและการวิจัย,  

    [น. 145-189].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.22. ---------------. (2524). แนวทางการวิจัยทางมนุษยศาสตร. (เอกสาร 

    เสนอในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยดาน 

   มนุษยศาสตรและศิลปะ: วิธีการวิจัย วันท่ี 22-24 สิงหาคม  

   2523 ณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ). วารสาร 

   มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 5(8). (พิมพ 

   ซ้ํา 2524.ใน ทางไปสู วัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น.  

   189-219]. กรุงเทพฯ: ดวงกมล).     

2.23. ---------------.  (2524).  แนวทางรวมในการวิจารณศิลปะ.  (เอกสาร 

   เสนอในการสัมมนาการวิจารณศิลปะ  วันท่ี  8-13 เมษายน      

    2523 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

   นครปฐม). ใน ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, (น. 3- 

   57).  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

2.24. ---------------. (2524). แนะนํา คนนอก (L’Étranger) ของ อัลแบรต  

    กามูส (Albert Camus). (บทบรรยายรายการ วรรณกรรม 

    เอกของโลก สถานีวิทยุศึกษา วันท่ี 10 เมษายน 2521). ใน  

    ทางไปสู วัฒนธรรมแหงการวิจารณ ,  (น. 275-283) .   

    กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
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2.25. ---------------.  (2524).  แนะนํา เฟาสต (Faust) ของ เกอเธ  

   (Goethe).  (บทบรรยายรายการวรรณกรรมเอกของโลก  

   สถานีวิทยุศึกษา วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2520).  ใน ทางไปสู 

    วัฒนธรรมแหงการวิจารณ, (น. 284-290).  กรุงเทพฯ:  

   ดวงกมล.  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก. กรุงเทพฯ:  

   ประพันธสาสน). 

2.26. ---------------.   (2524).   บทบาทของศิลปน นักวิจารณ  และ 

   ประชาชน.  (บทบรรยายเน่ืองในการจัดนิทรรศการศิลปกรรม  

   ครั้งท่ี 3 ของอาจารยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ 

   พิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 25 กันยายน 2522 ณ  

   หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ).  ใน ทางไปสู 

   วัฒนธรรมแหงการวิจารณ, (น. 58-72).  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

2.27. ---------------.  (2524).  อันสืบเน่ืองมาจาก อันตราคนี.  (บทวิจารณ 

   การแสดงละครเรื่อง อันตราคนี [Antigone] ของ Jean  

   Anouilh วันท่ี 8-25 กรกฎาคม 2519 ณ หอประชุมเล็ก  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ).  ใน ทางไปสูวัฒนธรรม  

   แหงการวิจารณ, (น. 291-297). กรุงเทพฯ: ดวงกมล.  (พิมพ 

   ซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.28. Nagavajara, Chetana. (1981). Education without the concept  

   of two cultures. In Cultural heritage versus  
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    technological development – Challenges to  

   education.  Singapore: Maruzen Asia.  

2.29. ---------------.  (1981). Higher education and cultural  

   preservation and promotion in Thailand. In Higher  

   Education and Development: Proceedings of a  

   Seminar of Japan Society for the Promotion of  

    Science (JSPS) and National Research Council of  

   Thailand (NRCT).  Tokyo, Japan: Japan Society for  

   the Promotion of Science. 

2.30. เจตนา นาควัชระ.  (2525).  ความคิดเรื่องความเปนอ่ืนในการศึกษา 

   วรรณคดี.  ภาษาและหนังสือ,  15(1),  22-40.  (พิมพซ้ํา  

   2532.  ใน เ พ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร : รวม 

   บทความทางวิชาการ,  [น. 191 -215 ].   กรุ ง เทพฯ :  

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).   

2.31. ---------------.  (2525).  จากการชวยตัวเอง ผานความชวยเหลือเพ่ือ 

   การพัฒนา ไปสูความรวมมือระหวางประเทศ (ยอจาก 

   บทความภาษาอังกฤษ เรื่อง From self-help through  

   foreign aid to cooperation).  ใน 120 ปแหงมิตรภาพ 

    เยอรมัน-ไทย.  กรุงเทพฯ: สถานเอกอัครราชทูต  สหพันธ 

   สาธารณรัฐเยอรมนี.   
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2.32. ---------------.  (2525, มกราคม-มีนาคม, พฤษภาคม).  ทองเท่ียวไป 

    ในอาณาจักรวรรณคดีศึกษา (ภาค 2-5).  โลกหนังสือ, 5(4-  

   6, 8).  (รวมภาค 1-5 พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบ 

   ของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 299-377].  กรุงเทพฯ:  

   เทียนวรรณ). 

2.33. ---------------.  (2525).  ปรัชญากับการมองโลก.  (เรียบเรียงจาก 

    การบรรยายในการสัมมนาเรื่อง  การศึกษาแนวความคิด 

   ของคนไทยในอดีตและปจจุบัน จัดโดยสาขาวิชาปรัชญา   

    คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 13-14  

   พฤษภาคม 2525). วารสารธรรมศาสตร, 11(4), 49-53.   

   (พิมพซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร:  

   รวมบทความทางวิชาการ [2525-2532], [น. 31-39].   

   กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).                                

2.34. ---------------.  (2525).  รําลึกถึง ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ.  ใน  

   แวนวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ: อานไทย. 

2.35. ---------------.  (2525, เมษายน).  วิจารณรวมเรื่องสั้นชุด ราษฎร 

    หางเครื่อง ของ อาจินต ปญจพรรค. ปาจารยสาร, 9(4).   

    (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการ 

    วิจารณ, [น. 92-106]. กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ). 

2.36. ---------------.  (2525, กันยายน).  วิจารณ คําพิพากษา ของ ชาติ  

   กอบจิตติ.  โลกหนังสือ, 5(12), 192-203.  (พิมพซ้ํา 2530.   



580 | มี วิ จ า ร ณ จึ ง มี วิ จั ย  

 

   ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 75- 

    91]. กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ). 

2.37. ---------------.  (2525).  วิธีการของมนุษยศาสตร.  (เอกสารเสนอใน 

   การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  มนุษยศาสตร: อะไร ทําไม  

   อยางไร วันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2525 ณ คณะมนุษยศาสตร   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม).  วารสารธรรมศาสตร, 11(3), 97- 

   108.  (พิมพซ้ํา 2528, วารสารจันทรเกษม, [183]).  (พิมพ 

   ซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวม 

   บทความทางวิชาการ, [น. 3-28].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัย).                                                  

2.38. Nagavajara, Chetana.  (1982).  Modernization and cultural  

    heritage – Our dilemma?. Humanities Review,  

   Srinakharinwirot University, 3(2).  (Reprinted 2004.   

   In Fervently mediating: Criticism from a Thai  

   perspective, [pp. 51-67].  Bangkok, Thailand:  

   Chomanad). 

2.39. ---------------.  (1982).  Von der Selbsthilfe über Entwicklungshilfe  

    zur Zusammenarbeit. In 120 Jahre Deutsch- 

    Thailändische Freundschaft. Bangkok, Thailand:  

    Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. (in  

    German). (Reprinted 1999. In Wechselseitige Erhellung  
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    der Kulturen: Gesammelte Aufsätze. Chiangmai,    

     Thailand: Silkworm Books).   

2.40. เจตนา นาควัชระ.  (2526).  การศึกษาวิชามนุษยศาสตร: วิธีการ.   

   วารสารมนุษยศาสตร  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย  

   เชียงใหม, 11(2). 

2.41. ---------------.  (2526).  แนวทางการประเมินคุณคาวรรณคดีใน 

   วรรณคดีวิจารณ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ-อเมริกา ใน 

   ศตวรรษท่ี 20 (สรุปความจากรายงานการวิจัยเรื่อง 

   เดียวกัน).  วารสารธรรมศาสตร, 12(1), 106-122.  (พิมพ 

   ซ้ํา 2532. ใน เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวม 

    บทความทางวิชาการ, [น. 219-252].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ  

   มหาวิทยาลัย). 

2.42. ---------------.  (2526 ) .  แนวทางการ วิจัยทางมนุษยศาสตร .   

   (เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการ  เรื่อง    การวิจัยดาน 

   มนุษยศาสตรและศิลปะ: วิธีการวิจัย วันท่ี 22-23 สิงหาคม  

   2523 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ).  ใน นงเยาว  

   กาญจนจารี (บ.ก.), การวิจัยดานมนุษยศาสตรและศิลปะ:  

   ทัศนะของนักวิชาการไทย .   กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัย.   
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2.43. ---------------.  (2526).  แนวทางการสรางประวัติวรรณคดี.  วารสาร  

   ธรรมศาสตร, 12(4), 109-127.  (พิมพซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือ 

   ความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ,  

   [น. 295-338].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 

2.44. ---------------.  (2526). วรรณคดีศึกษากับอุดมศึกษา (แปลจาก    

    Literary study and higher education, ASAIHL lecture  

   of the year 1982). [อักษรศาสตร 15 ป]. วารสาร 

    อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 6(1-2).  (พิมพซ้ํา  

   2532.  ใน  เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวม 

   บทความทางวิชาการ, [น. 255-291]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ  

   มหาวิทยาลัย). 

2.45. -------------. (2526, เมษายน). วัฒนธรรมแหงการวิจารณ: บทเสวนา.   

   ปาจารยสาร, 10(1). (พิมพซ้ํา 2526.  ใน กุลชีพ วรพงษ  

   [บ.ก.], รอยตอแหงยุคสมัย: รวมความคิด ทัศนะท่ีเลือกสรร 

    จากกาลเวลา.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง). (พิมพซ้ํา  

   2532.  ใน เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวม 

   บทความทางวิชาการ, [น. 43-90].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัย).           

2.46. ---------------.  (2526).  วาดวยเพลงไทยสากล: ขอคิดจากวันรําลึก 

   ถึงบรมครูผูใหกําเนิด. วารสารธรรมศาสตร, 12(3), 208- 

    213.  (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรม 
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    แหงการวิจารณ, [น. 276-290].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).   

    (พิมพซ้ํา 2540.  ใน เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน, [น. 8- 

    17].  กรุงเทพฯ: อมรินทรวิชาการ). 

2.47. Nagavajara, Chetana. (1983). Brecht’s reception in  

    Thailand: The case of Die Ausnahme und die Regel.   

   Monatshefte, 75(1), 46-54. (Reprinted 1996. In  

   Comparative literature from a Thai perspective.   

   Bangkok, Thailand:    Chulalongkorn University Press).    

2.48. ---------------.  (1983).  Literary study and higher education  

   (ASAIHL lecture of the year 1982). In A. Tatlow  

   (Ed.), The Teaching of Literature in ASAIHL  

   Universities: Proceedings of a Seminar of the  

    Association of Southeast Asian Institutions of  

    Higher Learning, held at the University of Hong  

   Kong, 13-15 December 1982. Hong Kong: Hong  

   Kong University Press.   

2.49. ---------------.  (1983, April).  Literary study and higher  

   education (Summary).  ASAIHL Newsletter, 14(1). 

2.50. เจตนา นาควัชระ.  (2527). มรดกของสุนทราภรณ: ขอคิดเชิง 

   วิจารณ.  วารสารธรรมศาสตร, 13(1), 121-134.  (พิมพซ้ํา  

   2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ,  
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   [น. 247-275].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).  (พิมพซ้ํา 2540.   

   ใน เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน, [น. 18-37].  กรุงเทพฯ:  

   อมรินทรวิชาการ).   

2.51. ---------------.  (2527).  วาดวย ความสําเร็จและความลมเหลว ของ 

   อาจารยบุญเหลือ. (อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล. 

   บุญเหลือ เทพยสุวรรณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2527) ใน บุญ 

    บําเพ็ญ.  (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรม 

    แหงการวิจารณ, [น. 62-74]. กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ). 

2.52. ---------------.  (2527, มกราคม).  วิจารณรวมเรื่องสั้นชุด ขุนทอง... 

   เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ของ อัศศิริ ธรรมโชติ.  (บทบรรยาย 

   ออกอากาศ สถานีวิทยุศึกษา วันท่ี 2 ธันวาคม 2524). ถนน 

   หนังสือ,  1.  (พิมพซ้ํ า 2530. ใน ทางอันไมรูจบของ 

   วัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 107-119].  กรุงเทพฯ:  

   เทียนวรรณ). 

2.53. ---------------.  (2528, ธันวาคม).  ขอคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับการแสดง 

   ละครเรื่อง กาลิเลโอ ของ แบรทอลท เบรคชท (ฉบับยอ).   

   มติชนสุดสัปดาห, 8(2829). (พิมพซ้ํา 2530 [ฉบับสมบูรณ].   

   ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 170- 

   185].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ). (พิมพซ้ํา 2544. ใน ครุนคิด 

   พินิจนึก. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 
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2.54. ---------------.  (2528).  ทัศนะเรื่องการวิจัย: บทสัมภาษณ. จุลสาร 

   ไทยคดีศึกษา, 3(4).  (พิมพซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือความอยูรอด 

   ของมนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ, [น. 547- 

   569]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 

2.55. ---------------.  (2528).  เริ่มตนท่ีเชิงตะกอน.  ใน 100 ป เทพศิรินทร.   

   กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 

2.56. ---------------. (2528). สถาบันฯ สมัย ดร.คุนเซล. ใน 25 ป สถาบัน 

    เกอเธ กรงุเทพฯ 2503-2538. กรุงเทพฯ: สถาบันเกอเธ. 

2.57. Nagavajara, Chetana. (1985). Higher education in Thailand: A  

   critical review. Education in Asia and the Pacific  

   (UNESCO). 

2.58. ---------------.  (1985). Literary historiography and socio- 

    culture transformation: The case of Thailand. Journal  

    of the Siam Society, 73 (Part 1 & 2), 60-76. (Reprinted  

   1996. In Comparative literature from a Thai  

   perspective. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn  

   University Press).    

2.59. ---------------.  (1985). Juger ou ne pas juger: Débat sur  

   l’évaluation littéraire dans la critique allemande,  

   française et anglo-américaine du vingtième siècle.  
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    Bulletin de l’Association Thaïlandaise des  

   Professeurs de Français, 8(31). (in French). 

2.60. ---------------.  (1985).  Erinnerungen aus der Künzel-Ära.  In  

   25 Jahre Goethe-Institut Bangkok 1960-1985.   

   Bangkok, Thailand: Phikanes Press.  (in German).   

   (Reprinted 1999.  In Wechselseitige Erhellung der  

   Kulturen: Gesammelte Aufsätze. Chiangmai, Thailand:  

   Silkworm Books). 

2.61. เจตนา นาควัชระ.  (2529).  ความเปนอ่ืนของวัฒนธรรมฝรั่งเศส  

   (L’altérité de la culture française).  (เอกสารเสนอใน 

   การประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ ภาษาและวรรณคดี 

   ฝรั่งเศส วันท่ี 11-12 มกราคม 2529 ณ จุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ).  วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 

   แหงประเทศไทย, 9(33).  (พิมพซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือความอยู 

   รอดของมนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ [น. 93-  

   133].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 

2.62. ---------------.  ( 2529) .  คิด ถึงครู : ความคิด -ความเรี ยง  ของ  

   ศาสตราจารย ดร.กานดา ณ ถลาง. (อนุสรณในงาน 

   พระราชทานเพลิงศพ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2529 ณ วัด 

   เทพศิรินทราวาส). 
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2.63. ---------------.  (2529).  แนะนําวรรณคดีศึกษาของ เคลาส เวงค.   

   วารสารอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 8(2). 

2.64. ---------------.  (2529).  บทนําวาดวยวรรณคดีวิจารณของ ม.ล. 

    บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. ใน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ,  

   แวนวรรณกรรม รวมบทความ.  กรุงเทพฯ: อานไทย. (พิมพ 

   ซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ,   

   [น. 34-61].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).  (พิมพซ้ํา 2539.  ใน  

   ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, แวนวรรณกรรม รวมบทความ  

   [พิมพครั้งท่ี 2].  กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง).   

   (พิมพซ้ํา 2539.  ใน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, แวน 

    วรรณกรรม รวมบทความ  [พิมพครั้งท่ี 3]. กรุงเทพฯ:  

    กองทุนหมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ).   

2.65. ---------------.  (2529, เมษายน).  อีดิปุสจอมราชันย ความเปนอ่ืน 

   ของปุราณคติตะวันตก. บานไมรูโรย.  (พิมพซ้ํา 2530.  ใน  

   ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ,  [น. 156- 

   169].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน  

   ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.66. ---------------.  (2529, มิถุนายน).  ฝากความหวังไวกับเด็ก: ขอคิด 

   เก่ียวกับการแสดงดนตรีของวงดนตรีเยาวชนอาเซียน.   

   บานไมรูโรย, 2(5).  (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบของ

      วัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 231-246].  กรุงเทพฯ:  
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   เทียนวรรณ).  (พิมพซ้ํา 2540.  ใน เพราะรักจึงสมัครเขามา 

   เลน, [น. 215-225].  กรุงเทพฯ: อมรินทรวิชาการ). 

2.67. ---------------.  (2529, กรกฎาคม).  ลอดิลกราช: พันธนาการของ 

    สัจนิยม.  บานไมรูโรย, 2(6). (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอัน 

    ไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 146-155].   

   กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ). (พิมพซ้ํา 2544. ใน ครุนคิดพินิจ 

   นึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.68. ---------------.  (2529, สิงหาคม).  ศัตรูท่ีลื่นไหล: แงมุมหน่ึงของ 

   วรรณกรรมไทยรวมสมัย. (เอกสารเสนอในการประชุมทาง 

   วิชาการเรื่อง 100 ป นวนิยายไทย วันท่ี 30 กรกฎาคม–                       

   1 สิงหาคม 2529 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร  

   กรุงเทพฯ).  ถนนหนังสือ, 4(2). (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทาง 

   อันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ , [น. 3-33].   

   กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).  

2.69. Nagavajara, Chetana.  (1986). Brecht in Hong Kong: No  

    sign of Brecht-fatigue.  PANAP: Performing Arts  

    Newsletter in Asia and the Pacific, 4(1).   

   (Reprinted 2004. In  Fervently mediating: Criticism  

         from a Thai perspective, [pp. 251-254]. Bangkok,  

    Thailand: Chomanad). 
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2.70. ---------------. (1986). The sense of the past in the poetry of  

   Angkarn Kalayanaphong. In Angkarn Kalayanaphong:  

    A contemporary Siamese poet. Bangkok, Thailand:    

   Sathirakoses-Nagapradipa Foundation. In Comparative  

   literature from a Thai perspective. Bangkok,  

   Thailand: Chulalongkorn University Press).     

2.71. ---------------.  (1986).  Werten oder nicht werten: Perspektiven  

    aus germanistischer und außergermanistischer  

   Sicht.  In A. Schöne (Ed.), Kontroversen, alte und  

    neue,  Bd. 11, (pp. 218-227). (Akten des VII.  

   Internationalen Germanisten-Kongresses, Göttingen  

   1985).  Tübingen, Germany: Max Niemeyer. (in  

    German).   (Reprinted  1999. In  Wechselseitige  

   Erhellung der Kulturen: Gesammelte Aufsätze.  

   Chiangmai, Thailand: Silkworm Books).   

2.72. เจตนา นาควัชระ.  (2530).  บทบาทของวาทยกรในวัฒนธรรม 

   ดนตรีตะวันตก. สองทศวรรษ อักษรฯ ศิลปากร คณะ 

   อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (พิมพซ้ํา 2531,  

   พฤษภาคม-มิถุนายน. ถนนดนตรี, 2[7-8]).  (พิมพซ้ํา  

   2532.  ใน เ พ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร : รวม 

   บทความทางวิชาการ, [น. 137-167]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ  
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    มหาวิทยาลัย).  (พิมพซ้ํา 2540.  ใน  เพราะรักจึงสมัครเขา 

   มาเลน, [น. 102-130].  กรุงเทพฯ: อมรินทรวิชาการ).    

2.73. ---------------.  (2530).  พิเคราะหมหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัย 

   เปด (บทสัมภาษณ).  ใน เอกสารสืบเน่ืองจากการสัมมนา 

   ทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการผลิตบัณฑิตของจุฬาลงกรณ  

    มหาวิทยาลัย เน่ืองในวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   ครบรอบ 70 ป วันท่ี 26-27 มีนาคม  2530. กรุงเทพฯ:  

   ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (พิมพซ้ํา 2532.  ใน  

   เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวมบทความทาง 

   วิชาการ , [น.  601 -626 ].  กรุ ง เทพฯ :  จุฬาลงกรณ 

    มหาวิทยาลัย). 

2.74. ---------------.  (2530ก).  พ่ีชายท่ีแสนดี: พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   เกาในระบบอุดมศึกษาไทย.  ใน 70 ป จุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในรอบ 10 ป  

   2520-2529  (เลม 2).  กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ.   

   (พิมพซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร:  

    รวมบทความทางวิชาการ, [น. 573-584]. กรุงเทพฯ:  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 

2.75. ---------------.  (2530ข).  เอกลักษณไทยท่ีไมตองมีใครเรียกรองให 

   รณรงค.  ใน 70 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รําลึกอดีต  

   (เลม 3).  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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2.76. ---------------.  (2530).  ศิลปกรรมของ กัญญา เจริญศุภกุล: พลัง 

   แฝงเบ้ืองหลังพ้ืนผิว.  สูจิบัตรนิทรรศการ ภาพพิมพหิน– 

    จิตรกรรมหมึกดําของกัญญา.  (จัดแสดงวันท่ี 10-26  

   กรกฎาคม 2530 ณ หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ).  (พิมพซ้ํา  

   2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ,  

   [น. 291-295].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ). 

2.77. ---------------.  (2530, มิถุนายน).  นานาทัศนะทางวิชาการเรื่องไทย 

    ศึกษา (บทสัมภาษณ). จุลสารไทยคดีศึกษา, 5(1).  (พิมพซ้ํา  

     2532.   ใน  เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวม 

      บทความทางวิชาการ, [น. 629-653]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

     มหาวิทยาลัย). 

2.78. ---------------.  (2530, สิงหาคม).  คือผูอภิวัฒน: ทางอันแจมใสของ 

   ละครเวทีไทย.  ถนนหนังสือ,  5(2).  (พิมพซ้ํา 2530.  ใน  

    ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการวิจารณ, [น. 134- 

    145].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน  

   ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.79. ---------------.  (2530, ตุลาคม).  สูฝนอันยิ่งใหญ หรือการไตบันได 

   เสียงไปสูโลกแหงอุดมคติ.  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 34(18).   

   (พิมพซ้ํา 2530.  ใน ทางอันไมรูจบของวัฒนธรรมแหงการ 

   วิจารณ, [น. 123-133].  กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ).  (พิมพซ้ํา  

   2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 
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2.80. ---------------.  (2530, ธันวาคม). กลับไปดู คือผูอภิวัฒน ของ 

   พระจันทรเสี้ยวการละคร. ถนนหนังสือ, 5(6). (พิมพซ้ํา  

   2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.81. ---------------.  (2530, ธันวาคม-2531, มกราคม).  เมื่อบีเอสโอกาว 

     ยางเขาสูวงการนานาชาติ.  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 34(28- 

    29).  (พิมพซ้ํา 2540.  ใน เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน,                             

    [น.154-165].  กรุงเทพฯ: อมรินทรวิชาการ).    

2.82. Nagavajara, Chetana.  (1987, January).  The plight of the  

   modern scientist. Journal of Letters, Faculty of  

   Arts, Chulalongkorn University, 19(1). (Reprinted  

   2004.  In Fervently mediating: Criticism from a  

    Thai perspective, [pp. 31-47].  Bangkok, Thailand:  

   Chomanad). 

2.83. ---------------. (1987). Brecht in Hong Kong oder die  

    Überwindung der Brecht-Müdigkeit. In Fruchtbare  

   Mißverständnisse – Zur Rezeption einer fremden  

   Kultur. (Bericht des vierten DAAD Nachkontaktseminars  

   für Dozenten des Faches Deutsch an thailändischen  

   Universitäten, 13.-15. Februar 1987 in Cha-Am,  

   Phetchaburi).  Bangkok, Thailand: Ramkamhaeng  

   University. (in German). (Reprinted 1999. In    
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    Wechselseitige Erhellung der Kulturen: Gesammelte  

   Aufsätze.  Chiangmai, Thailand: Silkworm Books). 

2.84. ---------------. (1987). Von majestätischer Würde zur  

   Cocakolonisation: Gedanken zum Kulturaustausch  

   aus thailändischer Sicht.  Jahresbericht der Thai-  

   Deutschen Gesellschaft, 2.  (Shortened version in  

   German).  (Reprinted 1999. In Wechselseitige  

   Erhellung der Kulturen: Gesammelte Aufsätze.   

   Chiangmai,  Thailand: Silkworm Books). 

2.85. เจตนา นาควัชระ.  (2531).  ทิศทางของการศึกษาวรรณคดี 

    เปรียบเทียบ.  (เรียบเรียงจากบทบรรยายในการสัมมนา 

    เรื่อง แนวคิดในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ วันท่ี 20  

    พฤษภาคม 2529 ณ มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร  

    กรุงเทพฯ).  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับศิลปะ:   

    การอนุรักษและพัฒนา, 9(1).  (พิมพซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือ 

    ความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ,  

    [น. 341-394].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).   

2.86. ---------------.  ( 2 53 1 ) .  เ บ รค ชท กั บฝ รั่ ง เ ศ ส  [20  ป  คณ ะ 

    อักษรศาสตร]. วารสารอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

     10 (2).  (พิมพซ้ํ า 2532.  ใน เ พ่ือความอยูรอดของ 



594 | มี วิ จ า ร ณ จึ ง มี วิ จั ย  

 

     มนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ, [น. 397- 460].   

      กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).   

2.87. ---------------.  (2531, ตุลาคม).  เยื่อไม มิติใหมของเพลงสุนทราภรณ.   

    สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 34(18). (พิมพซ้ํา 2540.  ใน  

    เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน , [น. 78-90]. กรุงเทพฯ :  

     อมรินทรวิชาการ). 

2.88. ---------------.  (2531, พฤษภาคม).  วาดวยละครเพลง: ทัศนะสืบเน่ือง  

   จากบทวิจารณ สูฝนอันยิ่งใหญ. ปาจารยสาร, 17(3). (พิมพซ้ํา  

   2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.89. ---------------.  (2531, มิถุนายน).  ศิลปะกับการสื่อสารทางสังคม:  

    ความเปนไปไดในการวิจัยรวมสาขา.  (เอกสารเสนอในการ 

    ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยรวมสาขา: การสื่อสาร          

    ทางสังคม วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2531 ณ คณะ 

     มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม). วารสารอักษรศาสตร  

     มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11(1).  (พิมพซ้ํา 2532.  ใน เพ่ือ 

    ความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ  

    [2525-2532], [น. 171-188]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ  

    มหาวิทยาลัย).   

2.90. ---------------.   (2531, 28 มกราคม).  หรรษาราตรี: ความละเมียด 

    ละไมท่ีเทวาลัยขะแม. มติชนรายวัน, น 11.  (พิมพซ้ํา  

    2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 
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2.91. Nagavajara, Chetana.  (1988). An aesthetics of reticence:  

    On Chamnongsri L. Rutnin’s poetry.  In Chamnongsri  

       L. Rutnin: On the white empty page. Bangkok,   

    Thailand: Pleasant Media. (Reprinted 1996. In  

     Comparative literature from a Thai perspective.  

     Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University Press).     

2.92. เจตนา นาควัชระ.  (2532).  ขอคิดเก่ียวกับการสรางโครงการวิจัย 

   ดานมนุษยศาสตร.  (เอกสารเสนอในการประชุมปฏิบัติการ 

   เรื่อง การเขียนโครงการวิจัย [สาขาสังคมศาสตรและ 

   มนุษยศาสตร] วันท่ี 22-23 มกราคม 2530 ณ จุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัยกรุง เทพฯ).  ใน เ พ่ือความอยู รอดของ  

   มนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ [2525-2532], [น.  

    587-598].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2.93. ---------------.  (2532). จุดอับหรือทางแหงความหวังของอุดมศึกษา 

    ไทย.  (เอกสารเสนอในการประชุมแบบเขมเรื่อง สาระของ 

    แผนอุดมศึกษาระยะยาว จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย วันท่ี 4- 

    6 พฤศจิกายน 2531 ชลบุรี).  ใน เพ่ือความอยูรอดของ 

   มนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ [2525-2532], [น.  

    657-665].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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2.94. ---------------.  (2532, พฤษภาคม).  ไชคอฟสก้ีขนานแท?: บทเรียน 

      จากคอนเสิรตของ USSR State Symphony Orchestra.   

    สยามรัฐสัปดาห วิจารณ ,  35(49) .  ( พิมพซ้ํ า  2540.                      

     ใน เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน, [น. 226-234].  กรุงเทพฯ:  

    อมรินทรวิชาการ).                             

2.95. ---------------.  (2532).  บทนําสุนทราภรณวิชาการ.  ใน สุนทราภรณ  

     วิชาการ : การสัมมนาสุนทราภรณ วิชาการ ในวาระ 

   ครบรอบ 50 ป คณะดนตรีสุนทราภรณ. (จัดโดยคณะ 

    อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมศิลปากร  

   วันท่ี 12-17 มิถุนายน 2532 ณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพฯ). 

2.96. ---------------.  (2532).  ประสบการณทางภาษา.  (เรียบเรียงจาก 

    บทบรรยายในการสัมมนาเรื่อง  การสอนภาษาไทยใหมี 

    คุณภาพและการดํารงคุณคาภาษาไทย จัดโดยกรมสามัญ 

    ศึกษา วันท่ี 15 ธันวาคม 2526 ณ หอสมุดแหงชาติ  

    กรุงเทพฯ).  ใน วุฒิชัย มูลศิลป (บ.ก.), สายธารแหง 

    ความคิด.  (จัดพิมพโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมทาง 

    วิชาการฉลองครบรอบ 60 ป  อาจารยคุณวรุณยุพา  

   สนิทวงศ ณ อยุธยา, กุมภาพันธ 2532).  กรุงเทพฯ :  

   คณะกรรมการจัดกิจกรรมทางวิชาการฉลองครบรอบ 60  

   ป อาจารยคุณวรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา. (พิมพซ้ํา  

   2532.  ใน เพ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร: รวม 
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    บทความทางวิชาการ ,  [น. 463- 506].   กรุ ง เทพฯ :  

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).  (พิมพซ้ํา 2537.  ใน จาก 

    ความคิดสูความอาน ผานภาษา: เอกสารประกอบการ 

   ประชุมทางวิชาการ จัดโดยโครงการพัฒนาซอฟตแวร                       

   เ พ่ือระบบการจัดเ ก็บและสืบคนสารนิเทศ สมาคม 

   หองสมุดแหงประเทศไทย รวมกับศูนย เทคโนโลยี 

   อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  วันท่ี 21-23  

   พฤศจิกายน 2537  ณ หองประชุมกองหอสมุดแหงชาติ  

   ทาวาสุกรี  กรุ ง เทพฯ.  กรุง เทพฯ : ศูนย เทคโนโลยี 

    อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ).   

2.97. ---------------.  (2532, มีนาคม).  ละครเพลงสมัยใหม: จุดบรรจบ 

  ระหวางประเพณีไทยกับตะวันตก. (เอกสารเสนอในการ 

  ประชุมทางวิชาการเรื่อง มิติใหมของวรรณคดีวิจารณและ 

   วรรณคดีศึกษา  จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร วันท่ี 18-19  

  มกราคม 2532 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตวังทาพระ  

  กรุงเทพมหานคร). ศิลปวัฒนธรรม, 10(5).  (พิมพซ้ํา  

  2532.  ใน เ พ่ือความอยูรอดของมนุษยศาสตร : รวม 

  บทความทางวิชาการ [2525-2532], [น. 509-543].    

   กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน  

  ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน).    



598 | มี วิ จ า ร ณ จึ ง มี วิ จั ย  

 

2.98. ---------------.  (2532). เหลียวหลังแลหนาเพ่ืออนาคตการอุดมศึกษา 

    ไทย.  (ปาฐกถาศาสตราจารย ดร.อุบล เรียงสุวรรณ วันท่ี  28    

    พฤศจิกายน 2531 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ).   

    ศึกษาศาสตรปริทัศน, 5(2).  (พิมพซ้ํา 2532. ใน เพ่ือความ 

    อยูรอดของมนุษยศาสตร: รวมบทความทางวิชาการ, [น.  

    669-693]. กรุงเทพฯ:   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).        

2.99. Nagavajara, Chetana.  (1989).  Brecht’s relevance: A Thai  
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   Brecht Yearbook (Vol. 14).  (Reprinted 1996.  In  
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2.100. ---------------.  (1989). A persistence of music drama:  

     Reflections on modern Thai theatre. Tenggara 23,  
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    ตะวันตกนิพนธ. รวมบทความทางวิชาการของภาควิชาภาษา 

    ตะวันตก  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

    จัดพิมพเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย 



เ จ ต น า  น า ค วั ช ร ะ | 599 
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   (Reprinted 2004. In Fervently mediating: Criticism  

   from a Thai perspective, [pp. 19-29]. Bangkok,  

    Thailand: Chomanad). 

2.102. ---------------.  (1989). The Thai popular song and its  

    literary lineage.  (Paper presented  at the annual  

    meeting of Council on Thai Studies [COTS]  
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   ไทยจากหลักฐานทางวรรณคดี. ใน วิธีคิดของคนไทย, (น.  

   25-56).  (รายงานผลการสัมมนาเรื่อง วิธีคิดของคนไทย จัด 

   โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาปรัชญา รวมกับ 

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ วันท่ี 18 มีนาคม  

   2539 ณ หองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย).   

    กรุงเทพฯ:  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  (พิมพ 

   ซ้ํา 2540, กรกฎาคม.  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ 
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   ไทยศึกษา: ประวัติศาสตร การเมือง และวรรณกรรม, 17[2],  

   121-139). (พิมพซ้ํา 2545. วารสารสถาบันวิจัยศิลปะ- 

    วัฒนธรรม, 4[1]).  (พิมพซ้ํา 2548.  ใน ตามใจฉัน-ตามใจ 

    ทาน: วาดวยการวิจารณและการวิจัย, [น. 113-143].   

   กรุงเทพฯ: คมบาง).    

2.138. ---------------.  (2539, พฤษภาคม).  โลกาภิวัตนของคนกลุมนอย:  

   การแสดงดนตรีของวง World Philharmonic.  สยามรัฐ 

   สัปดาหวิจารณ, 42(50-51).  (พิมพซ้ํา 2540.  ใน เพราะ 

   รักจึงสมัครเขามาเลน, [น. 277-285].  กรุงเทพฯ: อมรินทร 

   วิชาการ). 

2.139. ---------------.  (2539ก, กรกฎาคม).  วาดวยหนูนอยมหัศจรรย  

    ขอคิดจากการมาเยือนของนักไวโอลิน Midori (ภาค 1).   

     สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 43(9).   

2.140. ---------------.  (2539ข, ตุลาคม).  วาดวยหนูนอยมหัศจรรย  

    ขอคิดจากการมาเยือนของนักไวโอลิน Midori (ภาค 2, 3).   

   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 43(20, 21).  (รวม 3 ภาค พิมพ 

   ซ้ํา 2540.  ใน เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน, [น. 264-276].   

   กรุงเทพฯ: อมรินทรวิชาการ). 

2.141. ---------------.  (2539, กันยายน).  ไชคอฟสก้ีอีกแลว (...): ใครจะ 

     โวยกับผมบาง.  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 43(18).  (พิมพซ้ํา  
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   2540.  ใน เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน, [น. 209-214].   

    กรุงเทพฯ: อมรินทรวิชาการ). 

2.142. ---------------.  (2539, ตุลาคม).  อมาเดอุส ความสําเร็จของละคร 

    ไมอวนไมผอม.  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, 43(22) .  (พิมพ 

    ซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.143. Nagavajara, Chetana.  (1996, May). The Brechtian connection:  

   Innovations on contemporary Thai stage. The  

    European Legacy: Toward New   Paradigms, Part  

    3, 1(3). (Official journal of the International Society  

    for the Study of European Ideas). https://doi.org/  

    10.1080/10848779608579554 (Reprinted 2004. In  

   Fervently mediating: Criticism from a Thai  

      perspective, [pp. 239-249]. Bangkok, Thailand:  

   Chomanad). 

2.144. ---------------.  (1996). The Golden Jubilee and five decades  

    of Thai visual arts.  In Art in the reign of Rama IX  

    (Vol. 3). Bangkok, Thailand: The Rama IX Art  

   Museum Foundation.  (Two separate versions, in  

   Thai and in English). (Reprinted 2004.  In Fervently  

    mediating: Criticism from a Thai perspective,                  

   [pp. 123-137].  Bangkok, Thailand: Chomanad). 

https://doi.org/%20%0b%20%2010.1080/10848779608579554
https://doi.org/%20%0b%20%2010.1080/10848779608579554
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2.145. ---------------.  (1996). Trends in literary evaluation in  

   twentieth-century German, French and Anglo  

   American criticism.  In Comparative literature from  

    a Thai perspective. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn  

   University Press.    

2.146. เจตนา นาควัชระ.  (2540, มีนาคม).  ขอคิดบางประการเก่ียวกับ 

   สังคมและวัฒนธรรม.  ใน หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ 26  

   มีนาคม 2540: มหาธีรราชานุสรณ 80 ป แหงการสถาปนา 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ: องคการบริหาร 

   สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2.147. ---------------.  (2540).  ความประสานสัมพันธระหวางวรรณศิลป 

    กับคีตศิลปในเพลงสุนทราภรณ.  (ใน สุนทราภรณวิชาการ:  

   การสัมมนาสุนทราภรณวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ป  

   คณะดนตรีสุ นทราภรณ  จัด โดยคณะอักษรศาสตร   

    มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมศิลปากร วันท่ี 12-17  

   มิถุนายน 2532 ณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพฯ).  ใน เพราะ 

    รักจึงสมัครเขามาเลน, (น. 38-77). กรุงเทพฯ: อมรินทร 

   วิชาการ. 

2.148. ---------------.  (2540).  จิตรกรรมของ วินัย ผูนําพล: ทางเลือก 

   ระหวางสังคมอารยะกับสังคมอนารยะ.  สูจิบัตรจิตรกรรม 

   ภาพวาดสีนํ้ามันชุดชีวาลัยแหงถ่ินใตไทย-ฝรั่งเศส ของ วินัย  
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    ผูนําพล.  (จัดแสดงวันท่ี 27 มีนาคม–24 เมษายน 2540 ณ  

    หองนิทรรศการ ช้ัน 18 อาคารไทยวา สาทรใต กรุงเทพฯ). 

2.149. ---------------. (2540). ดนตรีของผู เลน ดนตรีของผูฟง.  ใน  

     เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน, (น. 3-7). กรุงเทพฯ: อมรินทร 

    วิชาการ. 

2.150. ---------------.  (2540).  บทบาทของศิลปศาสตรกับวัฒนธรรม 

   และการศึกษา.  (เรียบเรียงจากปาฐกถาในการสัมมนาทาง 

   วิชาการเรื่อง ศิลปศาสตรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

   โดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 14-15  

    พฤศจิกายน 2539 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ).  ใน  

   ศิลปศาสตรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย: รายงานการ 

    สัมมนาวิชาการ, (น. 35-46). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (พิมพซ้ํา 2546. ใน ศิลปสอง 

    ทาง, [น. 275-301].  กรุงเทพฯ: คมบาง).     

2.151. ---------------.  (2541).  ผลลัพธของงานวิจัยทางมนุษยศาสตร 

   และสังคมศาสตร. ใน มาตรฐานสากลของคณะวิชาการ 

   อักษรศาสตร ศิลปศาสตร และมนุษยศาสตร.  (การประชุม 

   ทางวิชาการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ป คณะอักษรศาสตร  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 ณ หอง 

    ประชุม ช้ัน 7 อาคาร 50 ป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

    พระราชวังสนามจันทร นครปฐม). 
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2.152. ---------------.  (2541, พฤศจิกายน).  ประชาธิปไตยในดนตรีการ:  

   การมาเยือนของ ออรเฟอุส เชมเบอร ออรเคสตรา (Orpheus  

    Chamber Orchestra). เนช่ันสุดสัปดาห, 7(337-338),  

    60. (พิมพซ้ํ า 2544. ในครุนคิดพินิจนึก .  กรุงเทพฯ :  

   ประพันธสาสน). (พิมพซ้ํา 2545. ใน สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร  

    [บ.ก.], พลังการวิจารณ: รวมบทวิจารณรวมสมัย, [น. 213- 

    220]. กรุงเทพฯ: คมบาง).           

2.153. ---------------.  (2541, ธันวาคม).  กลับไปหาตนแบบ: วงดนตรี 

    คอนแชรโต เคิลน (Concerto Köln) กับการคนเพชรใน 

   ตม.  เนช่ันสุดสัปดาห, 7(339), 41.  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน  

   ครุนคิดพินิจนึก. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.154. ---------------.  (2541, ธันวาคม).  ทางสองแพรงของ บีเอสโอ: จะ 

   ไปกับปอปหรือจะอยูกับคลาสสิก. เนช่ันสุดสัปดาห, 7(340),  

    41.  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก. กรุงเทพฯ:  

    ประพันธสาสน). 

2.155. ---------------.  (2541, ธันวาคม).  โลกาภิวัตนของคนกลุมนอย  

   (อีกแลว): การมาเยือนของวงดนตรีเชมเบอรแหงเมือง 

    มันโทวา.  เนช่ันสุดสัปดาห, 8(343), 53-54. (พิมพซ้ํา  

    2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.156. Nagavajara, Chetana.  (1998, March).  The conciliatory  

    rebels: Aspects of contemporary Thai literature.   
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   Manusya: Journal of Humanities, 1(1), 72-87.  

   (Reprinted 2004.  In Fervently mediating: Criticism  

   from a Thai perspective, [pp. 195-221].  Bangkok,  

   Thailand: Chomanad). 

2.157. ---------------.  (1998). Einführungsrede anläßlich des Seminars:  

   Aspekte deutsch-thailändischer Beziehungen. Forum  

   Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur, 3.   

   กรุงเทพฯ : สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย   

   (Thailändischer Deutschlehrerverband).  (in German).   

   (Reprinted 1999. In Wechselseitige Erhellung der  

   Kulturen: Gesammelte Aufsätze. Chiangmai, Thailand:  

   Silkworm  Books).   

2.158. เจตนา นาควัชระ.  (2542).  การวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม.  (เอกสาร 

     เสนอในการสัมมนาทางวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย 

    ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 10-11  

     กันยายน 2541 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง  

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี).  ใน  

     หนังสือวิชาการศิลปวัฒนธรรม ลําดับท่ี 2.   

2.159. ---------------.  (2542, กุมภาพันธ).  ศิษยฝรั่งท่ีวิญญาณยังเปน 

   ไทย: วาดวยรวมเรื่องสั้นภาษาอังกฤษของ ศุภาศิริ สุพรรณ 

   เภสัช.  เนช่ันสุดสัปดาห, 8(350), 30-31.  (พิมพซ้ํา 2545.   
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   ใน สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร [บ.ก.], พลังการวิจารณ: รวม 

   บทวิจารณรวมสมัย [น. 57-62].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.160. ---------------.  (2542, มีนาคม).  ใครไมอยากเครียดเชิญทางน้ี:  

   เมื่อ จอหน จอรจิอาดิส กลับมาเยือนเพ่ือนเกา.  เนช่ันสุด 

    สัปดาห, 8(355), 56-57.  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจ 

   นึก. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.161. ---------------.  (2542, สิงหาคม, กันยายน).  ใครกันแนท่ีมาจาก 

    ดินแดนท่ีไรดุรยิางคศิลป: เมื่อเยอรมันยอมสยบทานเซอร 

   ชาวอังกฤษ (ตอน1, 2).  เนช่ันสุดสัปดาห, 8(377, 378),  

    62, 62-63.  (พิมพซ้ํา 2544. ใน ครุนคิดพินิจนึก. กรุงเทพฯ:  

    ประพันธสาสน). 

2.162. ---------------.  (2542, กันยายน).  เมื่อนักเปยโนเอกปะทะม็อบ 

   มือถือเมืองไทย.  เนช่ันสุดสัปดาห, 8(379), 47.  (พิมพซ้ํา  

   2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.163. ---------------.  (2542, ตุลาคม-พฤศจิกายน).  ความเบิกบานของ 

   อาจารยภาษาตางประเทศ (1-3). เนช่ันสุดสัปดาห, 8(386- 

    388), 62-63, 59-60, 60-61.  (พิมพซ้ํา 2560.  ใน การ 

    วิจารณกับทวิวัจนขามชาติ, [น. 289-307].  กรุงเทพฯ:  

     คมบาง). 

2.164. ---------------.  (2542, ธันวาคม).  ศิลปะกับการวิจารณสองทาง 

    ใหแกกัน.  สกุลไทย, 46(2542),  66-67.  (พิมพซ้ํา 2545.   
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    ใน สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร [บ.ก.], พลังการวิจารณ: รวม 

   บทวิจารณรวมสมัย [น. 51-56].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.165. ---------------.  (2542, ธันวาคม).  อุดมศึกษาในกระแสของความ 

    เปลี่ยนแปลง.  (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ  

   สืบสานปราชญา...สืบศรัทธาอักษราจารย งานเชิดชูเกียรติ 

   อาจารยอาวุโส  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

    วันท่ี 6 สิงหาคม 2540 นครปฐม).  วารสารอักษรศาสตร  

    มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22(2), 30-48.  (พิมพซ้ํา 2548.  ใน  

    เกากับใหม อะไรไหนดี: มนุษยศาสตรไทยในกระแสของ 

   ความเปลี่ยนแปลง, [น. 121-137].  กรุงเทพฯ: คมบาง).  

2.166. Nagavajara, Chetana,  (1999).  Frankreich 1940 und sein  

    literarischer Niederschlag bei André Maurois, André  

    Simone, Lion Feuchtwanger und Bertolt Brecht.  In  

    Wechselseitige Erhellung der Kulturen: Gesammelte  

   Aufsätze. Chiangmai, Thailand: Silkworm Books.  

   (in German). 

2.167. ---------------.  (1999).  Das literarische Leben in Thailand.  In  

     Wechselseitige Erhellung der Kulturen: Gesammelte  

     Aufsätze.  Chiangmai, Thailand: Silkworm Books.  

   (in German). 
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2.168. เจตนา นาควัชระ. (2543). โลกาภิวัตนทางปญญา: วิวาทะกวีนิพนธ 

     รวมสมัยไทย-ตะวันตก. ใน จรัญ โฆษณานันท (บ.ก.), วิถี 

    สังคมไทย: สรรนิพนธทางวิชาการ เน่ืองในวาระหน่ึง 

   ศตวรรษ ปรีดี พนมยงค, ชุดท่ี 1 ภูมิปญญา กระบวนทัศน 

   ใหม และจินตนาการใหม, (น. 56-79). กรุงเทพฯ: โครงการ 

   จัดงานฉลอง 100 ป รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค.   

   (พิมพซ้ํา 2544.  ใน ประเวศ วะสี และ ยุคศรีอาริยะ  

   [บ.ก.], ภูมิปญญา กระบวนทัศนใหม และจินตนาการใหม.   

   กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดําเนินงานฉลอง 100 ป ชาตกาล  

   นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน).  (พิมพ 

    ซ้ํา 2545. ใน ธีระ นุชเปยม [บ.ก.], เอเชีย-ยุโรปศึกษา  

   ปรัชญาและแนวทาง.  กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ).   

   (พิมพซ้ํา 2546. ใน ศิลปสองทาง, [น. 187-224]. กรุงเทพฯ:  

   คมบาง). 

2.169. ---------------.  (2543,  มกราคม).  การวิจัยในฐานะความพึงพอใจ 

    สวนตน?.  ประชาคมวิจัย, 5(29),  35-38. (พิมพซ้ํา 2548.   

   ใน ตามใจฉัน-ตามใจทาน: วาดวยการวิจารณและการวิจัย,  

   [น. 237-244].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.170. ---------------.  (2543, มกราคม).  เมื่อไวโอลินสองไมเปนมือรอง 

    ของใคร: การมาเยือนของ บูดาเปสต เชมเบอร ซิมโฟนี.   
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   เนช่ันสุดสัปดาห, 8(396), 70-71.  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน  

   ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.171. ---------------.  (2543, กุมภาพันธ). ความพยายามท่ีนายกยอง:  

   Die Winterreise ของ Franz Schubert.  เนช่ันสุดสัปดาห,  

   8(401), 70-71.  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิดพินิจนึก.    

   กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.172. ---------------.  (2543, กุมภาพันธ).  ม็อบมือถือเหิมเกริมอีกแลว 

   ในรายการคอนเสิรต เทิดพระเกียรตินวมินทร.  เนช่ันสุด 

   สัปดาห, 8(402), 60-61.  (พิมพซ้ํา 2544.  ใน ครุนคิด 

   พินิจนึก. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน). 

2.173. ---------------.  (2543, มีนาคม 25).  ศิลปะสนองคุณ: วาดวย 

   คอนเสิรตเพ่ือรําลึกถึง ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค. กรุงเทพ 

   ธุรกิจ (จุดประกาย), 13(4202), 18. (พิมพซ้ํา 2548. ใน  

   จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบท 

   วิจารณ, [น. 115-122].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.174. ---------------.  (2543, เมษายน).  จากศิษยเกาดวยใจภักดิ์: วา 

   ดวยความถดถอยของวงดนตรีจากทูบิงเงน. เนช่ันสุด 

   สัปดาห, 8(412), 52-53. (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดิน 

    แมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น.  

   169-173].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 
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2.175. ---------------.  (2543, สิงหาคม).  ใครวาเปนไปไมได...สุทิน เทศารักษ  

    กับ ไวโอลินมาราธอน เมื่ออายุ 73. เนช่ันสุดสัปดาห,  

   9(427), 52-53.  (พิมพซ้ํา 2548.  ใน จากแผนดินแมสู 

   แผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น. 141- 

    147].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.176. ---------------. (2543, กันยายน). วาดวยบุคลิกภาพทางคีตศิลป:  

    ชรินทร นันทนาคร ในรายการเพลงรักดอกไมบาน. สกุลไทย,   

    46(2395), 64-69, 84. (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดินแม 

   สูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น.  

   105-111].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.177. ---------------.  (2543, ธันวาคม 18).  หิมะตกท่ีเมืองเวนิส: การ 

   กลับมาของวงดนตรีเชมเบอรแหงสหภาพยุโรป. เนช่ัน 

   สุดสัปดาห, 9(446), 53.  (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดิน 

    แมสูแผนดินอ่ืน:  รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น.  

   163-167].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.178. Nagavajara, Chetana. (2000). Furcht und Elend des   

    lyrischen Unternehmens: Erfahrungen einer  

    komparatistischen Forschung. In Germanistentreffen  

    Tagungsbeiträge. Deutschland – Indien – Indonesien –  

   Philippinen – Taiwan – Thailand – Vietnam.   
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    Bangkok, 3.-8.10.1999.  Bonn, Germany: DAAD. (in  

    German). 

2.179. เจตนา นาควัชระ. (2544). การวิจารณสองทางใหแก กัน.   

     (ปรับปรุงและเรียบเรียงจาก ปาฐกถาพิเศษเน่ืองในงาน 

    สังสรรคและรําลึกถึง ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ พ.ศ.  

    2543 วันท่ี 9  มกราคม 2543 ณ สยามสมาคมฯ กรุงเทพฯ).   

    ใน วุฒิชัย มูลศิลป  (บ.ก.), สายธารแหงความคิด 2 :  

    สารนิพนธเชิดชูเกียรติทานผูหญิงวรุณยุพา สนิทวงศ ณ  

    อยุธยา เน่ืองในวโรกาสอายุครบ 72 ป, (น. 287-316).   

    กรุงเทพฯ: กองทุนเพ่ือวิชาการวรุณยุพา สนิทวงศฯ.  (พิมพ 

    ซ้ํา 2545. ใน งานเชิดชูเกียรติ เสนีย เสาวพงศ.  กรุงเทพฯ:  

   มติชน).  (พิมพซ้ํา 2546.  ใน ศิลปสองทาง, [น. 63-99].   

   กรุงเทพฯ: คมบาง).  

2.180. ---------------.  (2544).  วาดวยบทละครท่ีดี: คําตอบของนักวิชาการ  

    เยอรมันตอคําถามของนักวิชาการไทย (แปลจากตนฉบับ 

   ของ ไรนโฮลด กริมม).  ใน ครุนคิดพินิจนึก.  กรุงเทพฯ:   

    ประพันธสาสน. 

2.181. ---------------. (2544).  ทศวรรษใหม: ศิลปะกับมนุษย. (บท 

     บรรยาย เสนอในการประชุมสัมมนาผูสอนทัศนศิลปท่ัว  

   ประเทศไทย จัดโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 

   ภาพพิมพ วันท่ี 5 มีนาคม 2541 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  



เ จ ต น า  น า ค วั ช ร ะ | 623 

 

  ศิลปากร กรุงเทพฯ). วารสารสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2(2), 14-56. (พิมพซ้ํา  

    2548.  ใน เกากับใหมอะไรไหนดี: มนุษยศาสตรไทยใน 

    กระแสของความเปลี่ยนแปลง, [น. 49-68].  กรุงเทพฯ:  

   คมบาง).     

2.182. ---------------.  (2544, มีนาคม 1).  มัทนา: ตนทาง ปลายทาง  

   หรือทางตันของอุปรากรไทย. กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย).   

   (พิมพซ้ํา 2545.  ใน ธีระ นุชเปยม [บ.ก.], เอเชีย-ยุโรป 

   ศึกษา ปรัชญาและแนวทาง.  กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ).   

   (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวม 

   บทความวิชาการและบทวิจารณ, [น. 123-132]. กรุงเทพฯ:  

   คมบาง).  

2.183. ---------------.  (2544, กรกฎาคม).  เพราะรักจึงสมัครเขามาเลน:  

   โอกาสทองของยาจก วณิพกทางคีตศิลป.  เนช่ันสุดสัปดาห,  

    10(475), 56-57. (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดินแมสู 

   แผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น. 149- 

      154].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.184. ---------------.  (2544, สิงหาคม).  50 ป เพ็ญศรี-รพีพร: บทเรียน 

   จากยุคทองในอดีต.  สกุลไทย, 47(2444), 22, 109.  (พิมพ 

    ซ้ํา 2548.  ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความ 

   วิชาการและบทวิจารณ, [น. 99-104].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 
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2.185. ---------------. (2544, ตุลาคม 13). วาดวยความเครียดทาง 

   จริยธรรม การทาทายของละครเพลง  เมืองนิมิตร. กรุงเทพ 

   ธุรกิจ (จุดประกาย), 6.  (พิมพซ้ํา 2545.  ใน สุวรรณา  

   เกรียงไกรเพ็ชร [บ.ก.], พลังการวิจารณ: รวมบทวิจารณรวม 

    สมัย, [น. 205-211]. กรุงเทพฯ: คมบาง). (พิมพซ้ํา 2548.   

    ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและ 

   บทวิจารณ, [น. 227-232]. กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.186. Nagavajara, Chetana. (2001). Imaginärer Dialog: Die  

   zeitgenössische thailändische Lyrik und ihre  

   westlichen Gesprächspartner. In Das Gedichtete  

   behauptet sein Recht. (Festschrift für Walter  

   Gebhard zum 65. Geburtstag). Frankfurt am Main,  

   Germany: Peter Lang.  (in German).  (Reprinted 2013.  

   In Auf der Suche nach einer grenzüberschreitenden  

   Wissenschaftskultur, [pp. 147-166].  Nakhon Pathom, 

  Thailand: Department of German, Silpakorn  

   University).   

2.187. ---------------. (2001). Mehrfach entfremdet: Möglichkeiten der  

   wechselseitigen Bereicherung der ausländischen  

    Germanistiken. In Globalisierung und Identität.  

   (Viertes internationales Germanistik-Symposium in  
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   Taiwan, 5.-6. Mai 2001, Fu Jen Universität in  

   Teipeh). Taipei, Taiwan: Fu Jen Catholic University.  

   (Reprinted 2013. In Auf der Suche nach einer  

   grenzüberschreitenden Wissenschaftskultur, [pp.  

   49-73]. Nakhon Pathom, Thailand: Department                       

   of German, Silpakorn University).  (in German).   

2.188. เจตนา นาควัชระ.  (2545).  ทิศทางใหมของทัศนศิลปรวมสมัย:  

    สิ่งท่ีทาทายนักวิจารณศิลปะ.(เรียบเรียงจากบทบรรยายนํา 

    ช่ือ เ พ่ือความอยูรอดของทัศนศิลป : ความหวังของนัก 

    วิจารณ  ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลปเรื่อง  

   ประสบการณ ของผู ส ร า งและ นัก วิชาการ  จัด โดย 

    โครงการวิจัย สกว. การวิจารณในฐานะพลังทางปญญาของ 

    สังคมรวมสมัย วันท่ี 9-10 มิถุนายน 2544 ณ มหาวิทยาลัย 

    ศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ). วารสารศิลปะ คณะ 

   จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย 

   ศิลปากร, 1(1), 195-203.  (พิมพซ้ํา 2546.  ใน ศิลปสอง 

   ทาง, [น. 225-236].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.189. ---------------.  (2545).  แนวทางการสรางทฤษฎีศิลปะจาก 

   แผนดินแม.  (แปลและเรียบเรียงจาก  ปาฐกถานํา A la  

    recherche des théories indigènes ในการสัมมนาเรื่อง  

    Théorie et critique littéraire en France วันท่ี 19-22  
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    กุมภาพันธ  2544 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่ งชัน  

    กรุงเทพฯ).  วารสารสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย  

    ศรีนครินทรวิโรฒ, 3(2), 11-21. (พิมพซ้ํา 2546. ใน  

    ศิลปสองทาง, [น. 101-124]. กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.190. ---------------.  (2545). เรียนรูอยางไทยในกระแสโลกาภิวัตน.   

    (ปาฐกถานําในการประชุมวิชาการของคณะมนุษยศาสตร 

    และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 18-19  

   กรกฎาคม 2545  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก).  ใน  

   วัฒนธรรมแหงการเรียนรูของคนไทย: รวมบทความนําเสนอ 

    ในการประชุมวิชาการประจําป 2545 คณะมนุษยศาสตร 

    และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร, (น. 1-19).   

    พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย  

   นเรศวร. (พิมพซ้ํา 2546.  ใน ศิลปสองทาง, [น. 127-151].   

   กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.191. ---------------.  (2545).  เอเชีย-ยุโรปศึกษา แนวทางการศึกษา 

    เปรียบเทียบทางความคิดและวัฒนธรรม.  ใน ธีระ นุชเปยม  

    (บ.ก.), เอเชีย-ยุโรปศึกษา ปรัชญาและแนวทาง, (น. 5-28).     

   กรุงเทพฯ: โครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา. (พิมพซ้ํา 2546.   

   ใน ศิลปสองทาง, [น. 153-186].   กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.192. ---------------.  (2545, ตุลาคม 7).  วิถีคนกลา: การแสดงเชลโล 

    กับเปยโนท่ีซอยเกอเธ. กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย).  (พิมพ 
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    ซ้ํา 2548.  ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความ   

    วิชาการและบทวิจารณ, [น. 157-162]. กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.193. ---------------.  (2545, ตุลาคม 14).  เฟาสทมาราธอน (ฉบับไทย).   

    กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย). (พิมพซ้ํา 2548. ใน จาก 

    แผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบท 

    วิจารณ, [น. 233-238].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.194. ---------------.   (2545, พฤศจิกายน 18).  คํากลาวหาจากศาลา 

    ทวงศพ.  กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย), น. 6. (พิมพซ้ํา 2548.   

    ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและ 

    บทวิจารณ, [น. 239-243].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.195. ---------------. (2545, พฤศจิกายน). วัฒนธรรมทางความคิดกับ 

    ภาษา. (เรียบเรียงจากคําบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมทาง 

    ความคิดกับการใชภาษา โดยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  

    วันท่ี 13  ธันวาคม 2538 ณ หองประชุม ช้ัน 2 คณะ 

    ศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรุ ง เทพฯ) .  

    ปาจารยสาร, 29(2). (พิมพซ้ํา 2552, กรกฎาคม. วารสาร 

    สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 11[1],  5-10). (พิมพซ้ํา  

    2548.  ใน ตามใจฉัน-ตามใจทาน: วาดวยการวิจารณและ 

    การวิจัย, [น. 213-  236].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.196. ---------------.  (2545, พฤศจิกายน 25).  วาดวยพันธนาการของ 

    สัจนิยม (ภาค 2).  กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย). (พิมพซ้ํา  
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    2548. ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความ 

    วิชาการและบทวิจารณ, [น. 221-226]. กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.197. Nagavajara, Chetana.  (2002).  A la recherche des théories  

    indigènes. ใน ธีระ นุชเปยม (บ.ก.), เอเชีย-ยุโรปศึกษา  

    ปรัชญาและแนวทาง.  กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ. (in  

    French). 

2.198. เจตนา นาควัชระ. (2546). กวีนิพนธรวมสมัยในฐานะทวิวัจนขาม 

    ชาติ.  ใน ธีระ นุชเปยม (บ.ก.), จากตะวันออก-ตะวันตก สู 

    โลกาภิวัตนทางปญญา. กรุงเทพฯ: เฟองฟา พริ้นติ้ง.  

   (พิมพซ้ํา 2546. ใน กวีนิพนธนานาชาติ: การศึกษาเชิง 

    วิจารณ, [น. 13-54].  กรุงเทพฯ: คมบาง).  (พิมพซ้ํา 2560.   

     ใน การวิจารณกับทวิวัจนขามชาติ, [น. 61-103]. กรุงเทพฯ:  

    คมบาง).     

2.199. ---------------. (2546). ความสัมพันธระหวางวิจิตรศิลปกับ 

   มนุษยศาสตรท่ีไมอาจแยกกันได: กรณีศึกษาจากประเทศ 

    ไทย.  (ปรับปรุงและเรียบเรียงจากคําบรรยายเรื่องเดียวกัน  

    วันท่ี 28 สิงหาคม 2544 ณ หองประชุมคณะศิลปกรรม 

    ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ).  ใน  

    จุไรรัตน ลักษณะศิริ (บ.ก.), ภาษาและวรรณกรรมไมเคย 

    ตาย ,  (น.  1 -12) .  (รวมบทความวิชาการภาษาและ 

     วรรณกรรมสาร ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  
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    มหาวิทยาลัยศิลปากร).  กรุงเทพฯ: แซทโฟร พริ้นติ้ง.   

    (พิมพซ้ํา 2548.  ใน เกากับใหม อะไรไหนดี: มนุษยศาสตร 

    ไทยในกระแสของความเปลี่ยนแปลง, [น. 69-82] กรุงเทพฯ:  

   คมบาง). 

2.200. ---------------. (2546). ท่ีมาท่ีไปของการวิจัยทางมนุษยศาสตร 

    และสังคมศาสตร. ใน บนเสนทางสูภูมิปญญาชาติ หน่ึง 

    ทศวรรษ สกว. ทัศนะและมุมมอง, (น. 44-51). กรุงเทพฯ:  

    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  (พิมพซ้ํา 2548.  ใน  

    ตามใจฉัน-ตามใจทาน: วาดวยการวิจารณและการวิจัย, [น.  

    245-252]. กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.201. ---------------. (2546).  ลักษณะเฉพาะและอัจฉริยภาพของภาษา  

     เยอรมัน พินิจจากกวีนิพนธรวมสมัย. (ปรับปรุงจากรายงาน 

    การวิจัย บทวิเคราะหและสรรนิพนธกวีนิพนธเยอรมัน:                  

      บทท่ี 5).  ใน ศรีชไมยาจารย, (น. 45-66).  (พิพิธนิพนธ 

    เ ชิด ชู เ กีย รติ ศาสตราจารย  ด ร .ประ เส ริ ฐ  ณ นคร   

   ศาสตราจารยวิสุทธ์ิ บุษยกุล เน่ืองในโอกาสมีอายุครบ 84  

    ป ใน พ.ศ. 2545). กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการชําระ 

    กฎหมายตราสามดวง คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร 

    ไทยฯ กระทรวงวัฒนธรรม.  (พิมพซ้ํา 2548. ใน ตามใจฉัน- 

    ตามใจทาน: วาดวยการวิจารณและการวิจัย, [น. 191- 

    212].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 
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2.202. ---------------. (2546). วิกฤตการณของมนุษยศาสตร (พิมพครั้ง 

     ท่ีสอง).  ใน ศิลปสองทาง, [น. 237-274]. กรุงเทพฯ: คมบาง. 

2.203. ---------------.  (2546).  ศิลปะสองทางใหแกกันในวัฒนธรรมไทย.   

    (แปลจาก Chetana  Nagavajara.  [1992]. Wechselseitige  

     Erhellung der Künste in der thailändischen Kultur.   

     In Europa Provincia Mundi: Essays in comparative  

      literature and European studies offered to Hugo  

     Dyserinck on the occasion of his sixty-fifth  birthday,  

      [pp. 449-463]. Amsterdam, Netherlands: Rodopi).   

     ใน ศิลปสองทาง,  (น. 37-61).  กรุงเทพฯ: คมบาง.   

2.204. ---------------.  (2546).  หนาท่ีอันหนักหนวง: การวิจารณในฐานะ 

      สื่อกลางระหวางศิลปนกับมหาชน.  (แปลจากปาฐกถาเรื่อง  

     Fervently mediating: Criticism between the artist  

     and the public ในการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง ทบ 

     และทวนความเปนจริงในศิลปะรวมสมัย วันท่ี 10 มิถุนายน  

     2546 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  

     กรุงเทพฯ).  ใน Overseas/โพนทะเล: โครงการสรางสรรค 

    ศิลปกรรมระหวางชาติโพนทะเล  (The OVERSEAS  

    International Art Project) เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60  

     ป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย  

    ศิลปากร พ.ศ. 2546, ในหัวขอ เพราะรักจึงสมัครเขามา 
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    สนอง: การวิจารณในฐานะสื่อกลางระหวางศิลปนกับ 

    มหาชน, (น. 23-29).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

    (พิมพซ้ํา 2546, เฉพาะตอนท่ี 3 วาดวย การเติบใหญของ 

    คนกลาง.  จุลสารการวิจารณในฐานะพลังทางปญญาของ 

    สังคมรวมสมัย ภาค 2, 1[3], 1-5). (พิมพซ้ํา 2548. ใน จาก 

    แผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบท 

    วิจารณ, [น. 23-36].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.205. ---------------.  (2546, เมษายน 14).  โลกาภิวัตนท่ีพึงปรารถนา:  

     เมื่อวาทยกรญี่ปุนกับนักดนตรีไทยคืนความเปนฝรั่งเศส 

    ใหแกฝรั่งเศส. กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย). (พิมพซ้ํา  

    2548.  ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความ 

    วิชาการและบทวิจารณ, [น. 183-187].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.206. ---------------. (2546, พฤษภาคม 19). เมื่อศิลปะยากท่ีจะสอง 

    ทางใหแกกัน: วาดวยการแสดงอุปรากรขลุยวิเศษของ 

    โมซารท. กรุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย). (พิมพซ้ํา 2548.   

    ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและ 

     บทวิจารณ, [น. 135-139].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.207. ---------------. (2546, กรกฎาคม). เมื่อวัยวุฒิกับวุฒิภาวะมา 

     บรรจบกัน: รายการรวงทองมินิมาราธอนท่ีโรงละครแหงชาติ.   

     สกุลไทย, 49(2544).  (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดินแมสู 
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     แผนดินอ่ืน: รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น. 93- 

     98].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.208. ---------------.  (2546, สิงหาคม 11).  เขาจึงมาหาความหมาย:  

     การแสดงไวโอลินของ เลโอ ฟลลิปส. กรุงเทพธุรกิจ (จุด 

     ประกาย). (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดินแมสูแผนดิน 

    อ่ืน: รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น. 189-194].   

     กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.209. ---------------.  (2546, ธันวาคม ). ทฤษฎีแผนดินแม  รหัสลับ 

     ปรัชญาศิลปะแหงยุคสมัย. Resound Magazine, 5. 

2.210. Nagavajara, Chetana. (2003). Fervently mediating: Criticism  

    between the artist and the public. In OVERSEAS  

    International Art Project. Bangkok, Thailand:  

    Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts,  

    Silpakorn University.  (in English with Thai version  

    in the same volume).  (Reprinted 2004. In Fervently  

     mediating: Criticism from a Thai perspective, [pp.  

    3-16].  Bangkok, Thailand: Chomanad). 

2.211. ---------------.  (2003).  In search of indigenous theories. In  

     Dedications to Her Royal Highness Princess Galyani  

    Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra  

    on Her 80th Birthday.  Bangkok, Thailand: The  
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    Siam Society. (Reprinted 2004.  In Fervently  

    mediating: Criticism from a Thai perspective, [pp.  

    325-343].  Bangkok, Thailand: Chomanad). 

2.212. ---------------.  (2003, January). The inseparable bond between  

    fine arts and humanities: A Thai case study.   

    Silpakorn University International Journal, 3(1-2).  

    (Reprinted 2004.  In Fervently mediating: Criticism  

    from a Thai perspective, [pp. 107-121].  Bangkok,  

    Thailand: Chomanad). 

2.213. ---------------.  (2003, March).  An imaginary dialogue: A  

    comparative look at contemporary Thai and  

    Western poetry. Manusya: Journal of Humanities,  

    6(1).   (Reprinted 2004.  In Fervently mediating:  

     Criticism from a Thai perspective, [pp. 255-270].   

    Bangkok, Thailand: Chomanad). 

2.214. ---------------. (2003).  Auf der Suche nach indigenen Theorien.   

    Weimarer Beiträge, 49(2).  (Reprinted 2013. In Auf    

    der Suche nach einer grenzüberschreitenden  

    Wissenschaftskultur, [pp. 383-406]. Nakhon Pathom,  

    Thailand: Department of German, Silpakorn  

      University).  (in German).   
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2.215. เจตนา นาควัชระ.  (2547).  การวิจารณ: พลังทางปญญาท่ีสอง 

    ทางใหสังคม.  (ปรับปรุงและเรียบเรียงจากคําบรรยายนําใน 

    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจารณสัญจร ครั้งท่ี 1 ใน 

   หัวขอ การวิจารณ: พลังทางปญญาท่ีสองทางใหสังคม วันท่ี  

   18-19 มีนาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา).  ใน  

   วินัย พงศศรีเพียร (บ.ก.), จัตุศันสนียาจารย, (น. 9-24).  

    (พิพิธนิพนธเชิดชูเกียรติ พลตรี หมอมราชวงศศุภวัฒย  

    เกษมศรี, อาจารยจุลทัศน พยาฆรานนท, ดร.เกษม  

    ศิริสัมพันธ และ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล เน่ืองในโอกาสมี 

    อายุครบ  72 ป  ในพุทธศักราช 2547) .  กรุ ง เทพฯ :  

   คณะกรรมการ ชําระประ วัติศาสตร ไทย กระทรวง 

   วัฒนธรรม. (พิมพซ้ํา 2548.  ใน เกากับใหมอะไรไหนดี:  

    มนุษยศาสตรไทยในกระแสของความเปลี่ยนแปลง, [น.  

    173-187].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.216. ---------------.  (2547).  เกากับใหมอะไรไหนดี: จากมนุษยสัมผัส 

      มนุษย สูประสบการณทุติยภูมิ.  (เรียบเรียงจากปาฐกถานํา 

     ในการประชุมวิชาการเรื่อง โลกเกาโลกใหม: ความเช่ือมโยง 

     ระหวางทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับระบบเศรษฐกิจและ 

    การจัดการยุคใหม วันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2547 ณ หอง 

    ประชุม Main Conference Room อาคารศูนยฝกอบรม 

    และควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย 
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    นเรศวร พิษณุโลก).  ใน ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมใน 

   ระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม, (น. 7-32).  (รวม 

    บทความจากการประชุมวิชาการประจําป 2547  มหาวิทยาลัย  

    นเรศวร).  พิษณุโลก: คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ 

    ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. (พิมพซ้ํา 2548. ใน เกากับ 

     ใหมอะไรไหนดี: มนุษยศาสตรไทยในกระแสของความ 

     เปลี่ยนแปลง, [น. 19-48].  กรุงเทพฯ: คมบาง). 

2.217. ---------------.  (2547).  จุดเช่ือมตอระหวางวัฒนธรรมมุขปาฐะกับ 

    วัฒนธรรมลายลักษณ: ขอสังเกตจากการแสดงลําตัดคณะ 

    แมประยูร ยมเยี่ยม รวมกับ ชินกร ไกรลาส วันท่ี 7 มีนาคม  

    2547 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ.  จุลสารการวิจารณในฐานะ 

    พลังทางปญญาของสังคมรวมสมัย ภาค 2, 2(1), 1-4.   

    (พิมพซ้ํา 2547, พฤษภาคม, ปกษหลัง. นิตยสารขวัญเรือน,  

    36[780]). (พิมพซ้ํา 2548. ใน จากแผนดินแมสูแผนดินอ่ืน:  

     รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ, [น. 83-90] กรุงเทพฯ:  

    คมบาง). 

2.218. ---------------.  (2547).  ทําเรื่องมัณฑนาใหเปนวิชาการ.  ใน จุไรรัตน  

      ลักษณะศิริ (บ.ก.), เบิกฟา มัณฑนา โมรากุล, (น. 29-39).   

    กรุงเทพฯ: ชมนาด. 
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2.219. ---------------.  (2547) .  บทสั ง เ คราะห ร าย งานการสัมมนา  

    มัณฑนาวิชาการ.  ใน จุไรรัตน ลักษณะศิริ (บ.ก.), เบิกฟา  

    มัณฑนา โมรากุล, (น. 23-28).  กรุงเทพฯ: ชมนาด. 

2.220. ---------------.  (2547).  ประสบการณผานสื่อกลางและผลกระทบ 
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    1, พฤศจิกายน 2546–กันยายน 2547 โดยเครือขายวิจัย 
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    cultural divides, [pp. 333-402].  Nakhon Pathom,  

    Thailand: Faculty of Arts, Silpakorn University).  

2.243. เจตนา นาควัชระ.  (2550).  จากมหาชนไปสูฝูงชน: วาดวยการรับ 

     งานศิลปะในสังคมรวมสมัย.  ใน วินัย พงศศรีเพียร (บ.ก.),  

     สรรพสาระ ประ วัติศาสตร–มนุษยศาสตร  เ ลม  1 .   
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     ศิวรักษ ท่ีขาพเจารูจัก. ใน ลอดลายผามวง: มุมมองจาก 

     กัลยาณมิตรในวาระครบ 6 ทศวรรษของ ส. ศิวรักษ .  
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3.18    (2543, ธันวาคม).  ในทรรศนะของ ศ. ดร.เจตนา นาควัชระ –  

    ทัศนา นาควัชระ [บทสัมภาษณ].  GM, 15(245). 

3.19   (2545, มิถุนายน 27).  สัมภาษณ ศ. ดร.เจตนา นาควัชระ: ปลูก 
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     th/home/page2.ogo?mod=mod_ptcms&ContentID=  

     6198&S…27/6/45 

3.20    (2545, พฤศจิกายน).  สัมภาษณศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. 

    เจตนา นาควัชระ: การวิจารณมาจากชีวิตและเปนสวนหน่ึง 
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http://www.oracgatgau,cin/05/web/%20%0b%20%20%20th/
http://www.oracgatgau,cin/05/web/%20%0b%20%20%20th/
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3.21     (2546, พฤศจิกายน).  สัมภาษณพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ  

    ดร. เจตนา นาควัชระ. กลิ่นดอกแกว คืนสูเหยา 86 อักษร  

     ศิลปากร 60.  กรุงเทพ: แซทโฟร พริ้นติ้ง. 
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3.23    (2552).  ขอคิดวาดวยกระบวนการยุติธรรม [บทสัมภาษณ].  ใน  

     สุนทรียา เหมือนพะวงศ (บ.ก.), 3 ป สถาบันวิจัยรพี 
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3.24    (2556, กุมภาพันธ 6). รายการตอบโจทย ตอนปณิธานกวี.   
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3.25    (2558).  ขอคิดวาดวยกระบวนการยุติธรรม [บทสัมภาษณ] (พิมพ 

    ครั้ง 2). ใน จุดยืนของมนุษยศาสตร , (น. 283-297).   
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     เบอรลนิเสรีวาดวยทวิวัจนขามวัฒนธรรม.  (2017. Video- 

     Interview with IRC-Fellow Chetana Nagavajara).   

     http://www.thaicritic.com/?p=3785 

3.27   (2560, สิ งหาคม 8) .  บันทึกงาน มุ ทิตาจิต 80 ป  เจตนา  

       นาควัชระ. http://www.thaicritic.com/?p=3852 

http://www.thaicritic.com/?p=1390
http://www.thaicritic.com/?p=3785
http://www.thaicritic.com/?p=3852
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4.2     Brecht, Bertolt. (2531, ตุลาคม). แดคนรุนหลัง [An die  
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http://www.thaicritic.com/?p=4092
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    (เจตนา นาควัชระ, ผูแปล).  กวีนิพนธเยอรมันรวมสมัย บท 

   วิเคราะหและสรรนิพนธ. (รายงานการวิจัยเรื่อง กวีนิพนธใน 
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    ในฐานะพลังทางปญญาของสังคมรวมสมัย: ประสบการณ 
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     สากลกวางใหญนัก. http://www.thaicritic.com/?p=  
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http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202213
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202213
http://www.thaicritic.com/?p=2638
http://www.thaicritic.com/?p=2653
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202854
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202854
http://www.thaicritic.com/?p=2937
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202956
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7.21 ---------------. (2559, มกราคม 6). บันทึกการเสวนา เมื่อวรรณศิลป 

     สองทางใหคีตศิลป (2). http://www.thaicritic.com/?p=  

     2962                          

7.22 ---------------. (2559, มกราคม 6). บันทึกการเสวนา เมื่อวรรณศิลป 

     สองทางใหคีตศิลป (3). http://www.thaicritic.com/?p=  

     2964                         

7.23 ---------------. (2559, มกราคม 6). บันทึกการเสวนา เมื่อวรรณศิลป 

     สองทางใหคีตศิลป (4). http://www.thaicritic.com/?p=  

     2966                           

7.24 ---------------. (2559, กุมภาพันธ 29). เพลงกระบ่ีไรเทียมทานของ  

     ซาราห ชาง กับปญหาการเติบโตของหนูนอยมหัศจรรย.   

     http://www.thaicritic.com/?p=3039 

7.25 ---------------. (2559, มีนาคม 17). การบริหารความเสี่ยง: วง 

     ซิมโฟนีออรเคสตราแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. http://  

     www.thaicritic.com/?p=3062 

7.26 --------------. (2559, มีนาคม 29). วงดนตรีคือสายใยแหงมิตรภาพ. 

     http://www.thaicritic.com/?p=3141 

7.27 ---------------. (2559, กรกฎาคม 4). ผูรักสมัครเลนท่ีไมใชมือ 

     สมัครเลน (ฉบับยอ). http://www.thaicritic.com/?p=  

     3300 

http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202962
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202962
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%20%202964
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%20%202964
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202966
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%202966
http://www.thaicritic.com/?p=3039
http://www.thaicritic.com/?p=3141
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%203300
http://www.thaicritic.com/?p=%20%0b%203300
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7.28 ---------------. (2559, พฤศจิกายน 22). เมื่องานเล็กกลายเปนงานท่ี 

     ยิ่งใหญ: จากการสนทนากับศาสตราจารยมหาวิทยาลัย 

     ศิลปากรแหงกรุงเบอรลิน. http://www.thaicritic.com/?  

     p=3605 

7.29 ---------------. (2560, เมษายน 18). บทวิจารณการแสดงของวง 

     ดนตรีคายดนตรีฤดูรอน ประจําป 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัย  

     ศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษและไทย): Confessions of a  

     recanter และ จากอริสโตเติล ผานไชคอฟสก้ี มาสูยาซากิ:                       

       หรือ ประสบการณทางดนตรีท่ีอธิบายไดยาก. http://  

     www.thaicritic.com/?p=3792 

7.30 ---------------. (2561, กุมภาพันธ 2). ปาฐกถาพิเศษ รอดไดเพราะ 

     แมไมเพลงไทย. http://www.thaicritic.com/?p=3924 

7.31 ---------------. (2561, กุมภาพันธ 9). บทคัดยอ วงดนตรีเครื่องสาย 

     ฝรั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรึงผูฟงท่ีสยามสมาคมได:  

     Standing ovation for a student orchestra from                                 

     the Hong Taew Conservatory in Taling Chan. http://  

     www.thaicritic.com/?p=3929 

7.32 ---------------. (2561, กรกฎาคม 9). ดวยใจปรารถนาของผูเลน –  

     สมใจปรารถนาของผูฟง คอนเสิรตดนตรีเชมเบอรของ 

     สถาบันคารายานแหงกรุงเบอรลิน. http://www.thaicritic.  

     com/?p=3964   

http://www.thaicritic.com/?%20%0b%20p=3605
http://www.thaicritic.com/?%20%0b%20p=3605
http://www.thaicritic.com/?p=3924
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7.33 ---------------.  (2562, มีนาคม 22) .  การ เติบโตของหนูนอย 

     มหัศจรรย. http://www.thaicritic.com/?p=4080  

7.34 ---------------.  (2562, มิถุนายน 17). ดวยหลักการของศิลปะสอง 

     ทางใหแกกัน.  http://www.thaicritic.com/?p=4110 

7.35 ---------------. (2562, สิงหาคม 14). วัฒนธรรมการแสดงท่ีเหมาะสม 

     กับสังคมรวมสมัย: วงโจงกระเบนท่ีสยามสมาคม. (With  

     summary of review: A performance culture in  

     consonance with our contemporary society: The  

     Chong Kraben Ensemble at the Siam Society).   

     http://www.thaicritic.com/?p=4128 

 

ศิลปะการแสดง-ละคร 

7.36 เจตนา นาควัชระ. (2554, มกราคม 24). สุนทราภรณ เดอะมิวสิคัล:  

   ความปรารถนาดีของคนขาดรากและรากขาด. http://  

   www.thaicritic.com/?p=43                                                           

7.37 ---------------.  (2554, กรกฎาคม 10).  บทวิเคราะห จิตวิทยาสังคม 

   จากการแสดงละครในตอน ศึกกะหมังกุหนิง. http://www.  

    thaicritic.com/?p=243 

7.38 ---------------. (2554, กรกฎาคม 14). คือผูอภิวัฒน...ทางอันแจมใส 

   ของละครเวทีไทย. http://www.thaicritic.com/?p=251 

http://www.thaicritic.com/?p=4080
http://www.thaicritic.com/?p=4110
http://www.thaicritic.com/?p=4128
http://www.thaicritic.com/?p=251
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7.39 ---------------. (2554, กรกฎาคม 14). บทแปลและวิเคราะห วาดวย 

   ละครเรื่อง แม ของเบรคชท  http://www.thaicritic.  

   com/?p=266 

7.40 ---------------.  (2554, กรกฎาคม 14).  ละครพูดกับวิญญาณ 

   ประชาธิปไตย. http://www.thaicritic.com/?p=270 

7.41 ---------------.  (2554, กรกฎาคม 14). แฮมเลต หรือ ความลมเหลว 

   ของอุดมศึกษาไทย. http://www.thaicritic.com/?p=260 

7.42 ---------------. (2554, กันยายน 12). สูฝนอันยิ่งใหญ: บทวิจารณโดย  

   เจตนา นาควัชระ และ คําอธิบายตอบกลับโดยผูกํากับ  

   ยุทธนา มุกดาสนิท.  http://www.thaicritic.com/?p=309 

7.43 ---------------. (2555, มกราคม 6). เกิด-ดับ: เมื่ออภิปรัชญาสื่อได 

   ดวยละคร. http://www.thaicritic.com/?p=427 

7.44 ---------------. (2555, กุมภาพันธ 2). สรางแลวจึงรื้อ: รามเกียรติ์ไทย 

   ในมหกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ.  http://  

   www.thaicritic.com/?p=435 

7.45 ---------------. (2555, กุมภาพันธ 17). ถึงอยางไร ๆ ก็ไมเหมือนเดิม:  

   หน่ึงในดวงใจ สุนทราภรณ เดอะมวิสิคัล.  http://www.  

   thaicritic.com/?p=454 

7.46 ---------------. (2555, มีนาคม 11). การเสวนา มุมมองนักวิชาการ 

   ละคร กับ 10 ป เทศกาลละครกรุงเทพ (1). http://www.  

   thaicritic.com/?p=508 

http://www.thaicritic.com/?p=270
http://www.thaicritic.com/?p=260
http://www.thaicritic.com/?p=309
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7.47 ---------------.  (2555, มีนาคม 13).  การเสวนา มุมมองนักวิชาการ 

   ละคร กับ 10 ป เทศกาลละครกรุงเทพ (2).  http://www.  

   thaicritic.com/?p=516 

7.48 ---------------. (2555, กรกฎาคม 9). ละครใบท่ีตองการจะเอาชนะ 

      ความใบ. http://www.thaicritic.com/?p=934 

7.49 ---------------.  (2556, กันยายน 20). เมื่อถูกฉีกออกจากบริบท ตัว 

    บทก็หลงทาง หรือ เมื่อราซีนถูกกระทําโดยคณะละคร 

      เยอรมัน. http://www.thaicritic.com/?p=1694 

7.50 ---------------.  (2558, กุมภาพันธ 24). มรดกของสุนทราภรณ:  

    กอน/กวาจะถึง ขอใหเหมือนเดิม–สุนทราภรณ เดอะมิวสิคัล.   

     http://www.thaicritic.com/?p=2490 

7.51 ---------------. (2558, มิถุนายน 10). มังกรสลัดเกล็ด: หัวเลี้ยวของ 

    ละครไทยรวมสมัย. http://www.thaicritic.com/?p=2613 

7.52 ---------------. (2558, ตุลาคม 14). แกลงทําง่ีเงาไปเรื่อย ๆ นานเขา 

    ก็ง่ีเงาไปจริง ๆ: วาดวยวงการละครเยอรมันยุคปจจุบัน.   

    http://www.thaicritic.com/?p=2849 

7.53 ---------------. (2559, สิงหาคม 19). มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ):  

     กระบวนการลดรูปจากละครอวน มาเปนละครผอม.   

    http://www.thaicritic.com/?p=3435 

7.54 ---------------. (2559, สิงหาคม 23). วาดวยความโหดเหี้ยมทาง 

    ปรัชญา.  http://www.thaicritic.com/?p=3451 

http://www.thaicritic.com/?p=934
http://www.thaicritic.com/?p=1694
http://www.thaicritic.com/?p=2490
http://www.thaicritic.com/?p=2613ฃ
http://www.thaicritic.com/?p=2849
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7.55 ---------------. (2559, กันยายน 5). การเสวนา องคประกอบการ 

    วิจารณในการเรียนการสอนศิลปะการละคร.  http://www.  

    thaicritic.com/?p=3480 

7.56 ---------------. (2560, พฤษภาคม 29).  Len Likay play of my  

     life or be yourself and other people will appreciate  

      you!.  (in Thai). http://www.thaicritic.com/?p=3827 

7.57 ---------------. (2560, พฤศจิกายน 15). สองเรื่องสองรส: ขอคิดจาก 

    เทศกาลละครกรุงเทพ 2560. http://www.thaicritic.  

    com/?p=3895 

 

ทัศนศิลป 

7.58 เจตนา นาควัชระ. (2554, มีนาคม 2). สาว-สาว-สาว: มาดวยกัน  

    แตยังไมไปดวยกัน (นิทรรศการผลงานศิลปะจากโครงการ 

    บทบาทของวัฒนธรรมไทยในศิลปะรวมสมัย). http://www.  

     thaicritic.com/?p=49                             

7.59 ---------------. (2554, มิถุนายน 23). บทวิเคราะห ผูหญิงในจิตรกรรม 

    ฝาผนังไทย.  http://www.thaicritic.com/?p=132           

7.60 ---------------. (2558, พฤษภาคม 22). บทความจากนิทรรศการการ 

     แสดงศิลปะสายสมัพันธแหงมิตรภาพ: 504 ป ไทย-โปรตุเกส  

    โดย สมบูรณ หอมเทียนทอง. นวัตกรรมของ สมบูรณ  

http://www.thaicritic.com/?p=3827
http://www.thaicritic.com/?p=132
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     หอมเทียนทอง: วาทกรรมของคนพูดนอย. http://www.  

    thaicritic.com/?p=2585    

7.61 ---------------. (2559, มีนาคม 22). นิทรรศการ นามธรรม: สัจจะ 

    แหงศิลปะ ของ อิทธิพล ตั้งโฉลก. http://www.thaicritic.  

    com/?p=3119 

7.62 ---------------. (2560, มกราคม 13). พระราชาพาใหศิลปะเกิดใหม.   

    (แปลและเรียบเรียงจากตนฉบับช่ือ Mourning becomes  

    the Thai people: October 13th and an artistic  

    renaissance).  http://www.thaicritic.com/?p=3679 

 

ท่ัวไป 

7.63 เจตนา นาควัชระ. (2554, มิถุนายน 23). บทวิเคราะห อวสานของ 

    ประวัติศาสตรศิลป. http://www.thaicritic.com/?p=151                                

7.64 ---------------. (2554, มิถุนายน 24). บทวิเคราะห มรณกรรมของ 

    ผูแตง. http://www.thaicritic.com/?p=206  

7.65 ---------------. (2554, มิถุนายน 24). ศัตรูท่ีลื่นไหล: แงมุมหน่ึงของ 

    วรรณกรรมไทยรวมสมัย.  http://www.thaicritic.com/?  

    p=181 

7.66 ---------------. (2554, พฤศจิกายน 24). ตกอยูทามกลางลมท่ีเปลี่ยน 

     ทิศ : สภาพของการวิจารณในปจจุบัน.  http://www.    

     thaicritic.com/?p=414 

http://www.thaicritic.com/?p=3679
http://www.thaicritic.com/?p=151
http://www.thaicritic.com/?p=206
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7.67 ---------------. (2555, พฤษภาคม 17). คลิปปาฐกถา เพราะรักจึง 

    สมัครเขามารวม: อาเซียนฉบับสามัญชน.  http://www.  

    thaicritic.com/?p=871           

7.68 ---------------. (2555, สิงหาคม 25). โครงการฯ ขอแสดงความ 

    เสียใจอยางสูงตอการสูญเสีย คุณอังคาร กัลยาณพงศ –  

    Obituary: Angkarn Kalayanaphong. http://www.  

    thaicritic.com/?p=948 

7.69 ---------------. (2556, กุมภาพันธ 18).  เพราะรักจึงสมัครเขามารวม:  

    อาเซียนฉบับสามัญชน. http://www.thaicritic.com/?  

    p=1395 

7.70 ---------------. (2556, กันยายน 20). ประสบการณตรงอยูท่ีไหน: ไป 

    ฟงการเสวนาของนักวิจารณ เยอรมัน .  http://www. 

    thaicritic.com/?p=1698 

7.71 ---------------. (2556, พฤศจิกายน 13). การบรรยาย การวิจารณใน 

    ฐานะประสบการณ: การรับ การครุนคิดพินิจนึก การ 

    แสดงออก. http://www.thaicritic.com/?p=2018 

7.72 ---------------. (2556, พฤศจิกายน 25). การวิจารณสองทางใหแก 

    กัน.  http://www.thaicritic.com/?p=2046 

7.73 ---------------. (2556, พฤศจิกายน 25). จากศิลปะสองทางใหแกกัน  

    สูการวิจารณสองทางใหแกกัน. http://www.thaicritic.  

    com/?p=2050 

http://www.thaicritic.com/?%20%0b%20p=1395
http://www.thaicritic.com/?%20%0b%20p=1395
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7.74 ---------------. (2556, พฤศจิกายน 25). ศิลปะสองทางใหแกกันใน 

    วัฒนธรรมไทย.  http://www.thaicritic.com/?p=2054 

7.75 --------------. (2557, มกราคม 10). เรื่องของท่ีสุด ท่ีพิสูจนไดยาก. 

    http://www.thaicritic.com/?p=2072 

7.76 ---------------. (2557, กันยายน 19). โลกของหลักการ ไมใชโลกของ 

    เน้ือหา.  http://www.thaicritic.com/?p=2266 

7.77 ---------------. (2557, ตุลาคม 14). ผมนึกวาตกรถไฟเท่ียวสุดทาย 

    คนเดียว ความจริงผมมีเพ่ือนรวมทางและรวมทุกขอีกหลาย 

    คน.  http://www.thaicritic.com/?p=2417 

7.78 ---------------. (2559, มกราคม 8). การใชจดหมายเหตุในการวิจัย 

    ทางมนุษยศาสตร: ประสบการณของนักวิชาการดานยุโรป 

    ศึกษา. (วิดีโอ).  http://www.thaicritic.com/?p=2983 

7.79 ---------------. (2559, สิงหาคม 24). บทวิจารณดนตรีคลาสสิกของ  

    ศ. ดร.เจตนา นาควัชระ ไดรับการเผยแพรในระดับ 

     นานาชาติ.  http://www.thaicritic.com/?p=3469 

7.80 ---------------. (2559, กันยายน 15). การเผยแพรผลงานวิชาการใน 

    ระดับนานาชาติ.  http://www.thaicritic.com/?p=3512 

7.81 ---------------. (2560, พฤษภาคม 9). ความเบิกบานของอาจารยผูสูง 

    วัย.  http://www.thaicritic.com/?p=3815 

7.82 ---------------. (2560, สิงหาคม 8).  บันทึกงาน 80 ป  เจตนา  

     นาควัชระ. http://www.thaicritic.com/?p=3852 
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