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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์เรือ่ ง การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจยั
นาฏยศิลป์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ค้นหาแนวความคิดทีไ่ ด้หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์ โดยมีวิธีด�ำเนินการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งมือทีป่ ระกอบไปด้วย ข้อมูลทางเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้าน
นาฏยศิลป์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัย การสังเกตการณ์ การสัมมนาในชั้นเรียน
การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการวิจัย สื่อสารสนเทศ และเกณฑ์มาตรฐานศิลปิน สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์ที่ให้ความส�ำคัญกับแนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลการวิจยั พบว่าแนวความคิดทีไ่ ด้หลังจากสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์
ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์งานใหม่มี 10 ประการ โดยการค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัยเป็นสาระส�ำคัญอันดับแรก
ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ รองลงมาคือการค�ำนึงถึงจริยธรรม
ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ การค�ำนึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์ การค�ำนึงถึง
การสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้นาฏยศิลป์ การค�ำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในงานนาฏยศิลป์ การค�ำนึงถึงแนวคิดของ
นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ การค�ำนึงถึงศิลปะการละครกับการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ การค�ำนึงถึงสัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์
การค�ำนึงถึงทฤษฎีด้านนาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมทั้งการค�ำนึงถึงการสร้างสรรค์การแสดงที่เป็นศิลปะเพื่อ
ศิลปะ ตามล�ำดับ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ
ค�ำส�ำคัญ: จริยธรรมการวิจัย นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ การลักลอกงานวิชาการ การละเมิดจริยธรรมการวิจัยนาฏยศิลป์ นาฏยศิลป์
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Abstract

This research article is a part of Doctor of Fine and Applied Arts research entitled, “The Creation
of a Dance Research”, aimed to clarify the concept behind the creation of a dance reflecting ethics in
dancing. This study was completed by creative and qualitative methodology. The data was collected by
analyzing with previous research, expert interviewing and relevant respondents including self-experiences,
observation and class seminar about ethics in research, multimedia and also artist standards. These ideas
could lead to the creation of dance with hidden concepts.
The research results indicated that the creation of dance a dance reflecting ethics in dance had
paid much attention to the creation of new styles with ethic research as the priority, then reflecting ethic
in dance followed by ethic concept, creativity for whoever correlated with Thai dancing, social reflection,
creative style, post-modern dance, drama performance and Thai dancing, uniqueness, dance theory, the
art of playing music and visual art and also artistic performance based respectively. Consequently, the
results were closely correlated with all research objectives.
Keywords: Ethics In Dance Research, Creative Dance, Plagiarism, Poor Ethics In Dance Research, Dance

บทน�ำ

จริยธรรมประกอบไปด้วยค�ำทั้งสองค�ำ คือ จริย
หมายถึง ความประพฤติที่พึงประสงค์ และค�ำว่า ธรรม
หมายถึง ความประพฤติดี ความถูกต้อง คุณความดี ความชอบ
(ประทีป ฉัตรสุภางค์; ภัทรียา กิจเจริญ และดรุณี ภู่ขาว,
2559: 3) ในขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี
พุทธศักราช 2554 ได้ให้ค�ำนิยามไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ออนไลน์)
นอกจากนีส้ าโรช บัวศรี ได้ให้คำ� นิยามไว้วา่ จริยธรรม หมายถึง
หลั ก ความประพฤติ ที่ อ บรมกิ ริ ย า และปลู ก ฝั ง ลั ก ษณะ
นิ สั ย ให้ อ ยู ่ ใ นครรลองของคุ ณ ธรรมหรื อ ศี ล ธรรม เป็ น
แนวทางการประพฤติในสิ่งที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม
และตนเอง (สาโรช บั ว ศรี , 2552 อ้ า งถึ ง ใน ประที ป
ฉัตรสุรางค์ และคณะ, 2559: 3)
ทั้ งนี้ สภาพสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น มี ป ั ญ หาด้ า น
จริยธรรมเป็นปัญหาส�ำคัญ แม้ว่าปัญหาด้านจริยธรรมเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก้ไข หรืออาจสายเกินไปที่จะแก้ไข แต่ก็มี
ความจ� ำ เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข เพราะเป็ น เรื่ อ งที่ ทุก คนควรจะ
ร่วมมือกันท�ำ ทัง้ นีเ้ พราะปัญหาด้านจริยธรรมจะส่งผลกระทบ
ต่อบริบททางสังคมในทุก ๆ ด้าน จนอาจลุกลามกลายเป็น
ปัญหาระดับสังคม ประเทศชาติ และหมู่มวลมนุษยชาติได้
ในที่สุด

ปัจจุบนั สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้มงุ่ เน้นให้มกี าร
ผลิตผลงานวิจัยที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรตระหนักถึงมิใช่จำ� นวนของงานวิจยั ทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น หากแต่เป็นคุณภาพของผลงานนั้น ซึ่งสิ่งที่จะ
ท�ำให้ผลงานดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพทีส่ มบูรณ์และทรงคุณค่าทาง
ภูมปิ ญ
ั ญาอย่างแท้จริง คือ จริยธรรมทางการวิจยั ซึง่ นราพงษ์
จรัสศรี ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “ธรรมหรือกฎที่เป็นข้อ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ การสื บ ค้ น ค้ น คว้ า สอบสวน
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธกี ารหรือขัน้ ตอนต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้
มาซึ่งค�ำตอบ โดยผ่านกระบวนการตามหลักของการวิจัยที่
ดี” (นราพงษ์ จรัสศรี, 2560: 12) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบัน
การศึกษาที่มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
นาฏยศิลป์ ต่างก็มงุ่ เน้นให้มกี ารผลิตผลงานวิจยั เพิม่ มากขึน้
ทัง้ ในรูปแบบของงานสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์ และการวิจยั
ในรูปแบบเอกสาร แต่กลับมิได้มุ่งเน้นในการสร้างความ
ตระหนักเรือ่ งจรรยาบรรณของผูว้ จิ ยั ทีด่ คี วบคูก่ นั ไป ซึง่ อาจ
ท�ำให้ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์นั้น
ถูกละเลยไป ทั้งในมุมมองของผู้วิจัย ผู้ประเมิน ตลอดจนผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกภาคส่วน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งของจริยธรรมทางการวิจยั มีความส�ำคัญอย่าง
มากต่อการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์แขนง
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ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด้านของงานศิลปะที่แวดวงวิชาการต้อง
ตระหนัก และให้ความส�ำคัญเทียบเท่ากับศิลปวิทยาการอืน่ ๆ
ในปั จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใน
ประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ใน
ระดับปริญญาบัณฑิต มีการจัดรายวิชาเกีย่ วกับการวิจยั ทาง
นาฏยศิลป์โดยตรง หรือรายวิชาทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการวิจยั
ทางนาฏยศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอน
และลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารท� ำ วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นาฏยศิ ล ป์
นอกจากนี้อีกหลายสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้ก�ำหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านการน�ำเสนอ
ผลงานนิพนธ์ทเี่ รียกว่าวิทยานิพนธ์ เพือ่ ใช้ขอส�ำเร็จการศึกษา
หรือแม้แต่ผทู้ ปี่ ฏิบตั งิ านเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จะต้อง
ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งต่างก็ต้องอาศัย
ผลงานวิจยั เป็นหนึง่ ในผลงานทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณาด้วย
เช่นกัน
แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนว่า แวดวง
วิชาการด้านนาฏยศิลป์กลับมุ่งเน้นแต่จ�ำนวนผลผลิตของ
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ทเี่ พิม่ มากขึน้
แต่กลับมิได้มงุ่ เน้นในการสร้างความตระหนักเรือ่ งจริยธรรม
ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ควบคู่กันไป ส่งผลให้สภาพปัญหา
ของการละเมิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ยังสามารถ
พบเห็นได้อยู่เป็นระยะ ทั้งจากที่เกิดจากความตั้งใจหรือ
ไม่ได้ตั้งใจ ส่วนหนึ่งก็คือการน�ำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับ
บทลงโทษของผูล้ ะเมิดจริยธรรมการวิจยั หรืออาจเรียกได้วา่
เป็นการคัดลอกทางวิชาการ (Plagiarism) อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของจริ ย ธรรมการวิ จั ย โดยมี ก ารน� ำ เสนอข่ า วออกสู ่
สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอีกจ�ำนวน
ไม่ น ้ อ ยที่ รู ้ กั น เฉพาะวงจ� ำ กั ด เท่ า นั้ น ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ก็ มี
ประสบการณ์โดยตรงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิด
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์อีกด้วย ทั้งนี้ ประเด็นอัน
น่ า สนใจที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการละเมิ ด จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย
นาฏยศิลป์นนั้ พบว่า (นราพงษ์ จรัสศรี. 2560) สาเหตุปจั จัย
ที่ส่งผลต่อการกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ทั้งสิ้น 10 ประการ ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง
ผลประโยชน์สว่ นตน การเกรงกลัวต่ออ�ำนาจทีเ่ หนือกว่า การ
ท�ำผิดกระบวนการ การละเมิด การปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลเพือ่
ประโยชน์อนั มิชอบในงานวิจยั การเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูท้ มี่ ี

อิทธิพล การใช้พื้นที่ในงานวิจัยเพื่อท�ำลายผู้อื่น และการ
ละเว้นหน้าที่ของกรรมการ
จากความส� ำ คั ญ ของสภาพปั ญ หาจริ ย ธรรม
ทางการวิจยั และผลการวิจยั เกีย่ วกับจริยธรรมทางการวิจยั
นาฏยศิลป์ดงั ทีไ่ ด้นำ� เสนอมาข้างต้นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงเกิดแนวทาง
ในการน�ำประเด็นดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏยศิลป์
โดยพิ จ ารณาด้ า นการออกแบบองค์ ป ระกอบการแสดง
และการค้นหาแนวความคิดทีไ่ ด้ภายหลังจากการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ อีกทั้งจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจยั สร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตใน
ประเทศไทยนั้นพบว่า ยังไม่ปรากฏการน�ำแนวคิดเรื่อง
จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ ม าใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่
สะท้อนสภาพปัญหาของสังคมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มาก่อน ดังนัน้ การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ครัง้ นี้
จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางศิลปะที่จะช่วยกระตุ้นเตือน
สะท้อน และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มผู้ชม เช่น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์นักวิชาการ และบุคคล
ทั่วไป ได้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�ำผิดจริยธรรม
ทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ทีอ่ าศัยผลงานศิลปะเป็นตัวขับเคลือ่ น
และน� ำ เสนอ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ เป็ น การสร้ า งเกราะก� ำ บั ง ทาง
วิชาการ และให้ผเู้ กีย่ วข้องได้มสี ว่ นร่วมในการตระหนักรูก้ าร
ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางของ
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ต่อไปในอนาคต
อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อแวดวงการศึกษาทาง
ด้านนาฏยศิลป์อีกด้วย
ดั ง นั้ น วงการศึ ก ษาทางด้ า นนาฏยศิ ล ป์ ค วร
ตระหนักรู้ถึงปัญหา แสวงหาแนวทางป้องกัน ตลอดจนการ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทัง้ เป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ และส่งเสริม
ให้นักวิจัยหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า
แก่วงการนาฏยศิลป์สืบต่อไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
คู่คุณธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ค้ น หาแนวความคิ ด ที่ ไ ด้ ห ลั ง จากการ
สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนจริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดของ
กระบวนการวิจัยและวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเรื่องนี้อาศัยรูปแบบ
ของงานวิจยั เชิงคุณภาพผสมผสานกับงานวิจยั เชิงสร้างสรรค์
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนง
ด้วยกัน ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ โดยมีขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย คือ 1) การศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3) การสังเกตการณ์หรือการส�ำรวจ
ภาคสนาม 4) การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ด้านนาฏยศิลป์ 5) การตรวจสอบและปรับปรุงผลงานนาฏยศิลป์
และ 6) การน�ำเสนอผลงานนาฏยศิลป์สู่สาธารณชน และ
การวิพากษ์ผลงานอย่างอิสระ
2. เครื่องมือการวิจัย งานวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยดังต่อไปนี้
		 2.1 การส�ำรวจข้อมูลเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การวิจัยนาฏยศิลป์ จริยธรรมทางการวิจัย
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ จริยศาสตร์ประยุกต์กับ
ประเด็นปัญหาจริยศาสตร์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลี ย นผลงานทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จริ ย ธรรม
ทางการวิจยั นาฏยศิลป์ จรรยาบรรณนักวิจยั ผลงานนาฏยศิลป์
และศิลปะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เป็นต้น
		 2.2 การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนาฏยศิลป์และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงาน
วิจัย ทั้งการสัมภาษณ์ในเชิงลึกแบบเดี่ยว และการสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนาฏยศิลป์
2.3 การส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้เข้า
ร่วมการสัมมนาในชั้นเรียน เรื่อง จริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์ ในรายวิชาการบริหารจัดการทางศิลปกรรม จัด
โดย นิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (นาฏยศิลป์) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการสัมมนา
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมทางการวิจัย

		 2.4 สื่อสารสนเทศอื่นๆ ผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเสนอประเด็นจริยธรรม
ในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ โดยมุ ่ ง เน้ น เนื้ อ หาสาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ อาทิ วีดทิ ศั น์ และสือ่ ออนไลน์
เป็นต้น
2.5 แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนาฏยศิลป์
ศิลปิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อน�ำมาเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม และ
แบบสอบถาม
4. ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562			
5. การสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงาน
ผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 5.1 ทดลองและปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองและปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานนาฏยศิลป์จากการทดลอง
และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
5.2 การตรวจสอบผลงาน การสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
มีขนั้ ตอนการตรวจสอบผลงานจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนาฏยศิลป์
ด้วยการประเมินผลงาน การน�ำเสนอข้อคิดเห็น และแนวทาง
ในการปรับปรุงผลงาน เพือ่ น�ำมาพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
		 5.3 การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ
ผู้วิจัยได้จัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์
และนิทรรศการต่อสาธารณชน ตลอดจนมีการประเมินผล
จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์อีกด้วย
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5.4 การประเมินผล ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลจากการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์มาท�ำการประเมิน
วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลที่ได้มาจากแบบสอบถาม
การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาศัยองค์
ความรู้จากผลการวิจัยของนราพงษ์ จรัสศรี เรื่องจริยธรรม
ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดการกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิจัย ร่วมกับการ
ศึกษาประเด็นของการลักลอกทางวิชาการ (Plagiarism)
และการสัมภาษณ์ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานวิจยั ท�ำให้ผวู้ จิ ยั
พบว่าแนวความคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏย
ศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ซึง่ เป็นสิง่
ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ควรค�ำนึงถึงความ
ส�ำคัญในการออกแบบผลงานในอนาคต ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น
10 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย
		 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ประเด็นส�ำคัญที่ผู้วิจัย
ค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การค�ำนึงถึง
จริยธรรมทางการวิจัย เหตุเพราะประเด็นดังกล่าวมีความ
ส�ำคัญเป็นอันดับแรกทีน่ กั วิจยั และนักวิชาการต้องตระหนัก
อย่างยิ่ง อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความก้าวหน้า
ทางวิชาการของศาสตร์ต่าง ๆ โดย ธรากร จันทนะสาโร ได้
สนับสนุนความคิดเรื่องการค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย
ภายหลังจากการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไว้ว่า “การ
ค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจยั เป็นประเด็นส�ำคัญเป็นอันดับ
แรก ๆ ที่ผู้วิจัยจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้ชม อย่างน้อยก็
เป็นการตีแผ่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร เพื่อกระตุ้นให้
สังคมทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้กลับมาตระหนัก
เรื่องนี้อย่างจริงจัง ป้องกัน หาทางออก และการแก้ไขหรือ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง” (ธรากร จันทนะสาโร,
สัมภาษณ์. 25 ตุลาคม 2561) ในขณะเดียวกัน ดัยนยา
ภูติพันธุ์ ได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันไว้ว่า
“จริยธรรมและจรรยาบรรณในงานวิจัยทางศิลปกรรมมี
ความส�ำคัญมากที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องหมาย

แสดงถึงการเป็นผูม้ ศี ลี ธรรมและจริยธรรมทีด่ แี ล้ว ยังสะท้อน
ถึงการให้เกียรติต่อตนเอง และผู้ร่วมสายอาชีพด้วย และยัง
ส่ ง ผลถึ ง อนาคต และการด� ำ รงอยู ่ ข องสายอาชี พ ทาง
ศิลปกรรมนั้น ๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ” (ดัยนยา ภูติพันธุ์, อ้าง
ถึงใน นราพงษ์ จรัสศรี, 2560: 38)
ส่ ว นส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของการค� ำ นึ ง ถึ ง
จริยธรรมทางการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันกระแส
เรือ่ งการตืน่ ตัวต่อเรือ่ งการลักลอกงานวิชาการ (Plagiarism)
เริม่ ขยายเป็นวงกว้างมากขึน้ อีกทัง้ ยังมีการน�ำเสนอข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ ถู ก ลงโทษจากผลของการลั ก ลอกงาน
วิชาการ ทั้งจากสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศ และอีก
จ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน แต่
รับรูก้ นั อยูอ่ ย่างจ�ำกัดในวงแคบ ประเด็นนีจ้ งึ เป็นการอธิบาย
ได้ว่า ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อน
ถึงจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ผูว้ จิ ยั และกลุม่ ผูช้ มต่าง
ก็ตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งในฐานะของ
ผู้ถูกละเมิดและผู้ละเมิด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
แนวคิดเรื่องการค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย
จึงเป็นภาพสะท้อนส�ำคัญของผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน
นาฏยศิลป์ โดยน�ำเสนอผ่านองค์ประกอบส�ำคัญทางด้าน
นาฏยศิลป์ คือ บทการแสดง กล่าวคือ ในส่วนของบทการแสดง
ผูว้ จิ ยั มีการน�ำเสนอเนือ้ หาหรือปัจจัยส�ำคัญทีม่ ตี อ่ การกระท�ำ
ผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครงเรื่องที่แบ่ง
ออกเป็น 2 องก์ คือ องก์ที่ 1 สัมมนาเรื่องจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์ และองก์ที่ 2 ค�ำสาป ในขณะที่ลีลานาฏย
ศิลป์นั้น ผู้วิจัยได้น�ำเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวที่
อิงมาจากบทการแสดง โดยสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ รวมทั้งการ
ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาจริยธรรมทางการวิจัยเรื่อง การลักลอกงานวิชาการ
(Plagiarism) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 87
ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน
โดยเห็นว่าประเด็นเรื่องการค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย
เป็นสาระส�ำคัญอันดับแรกภายหลังจากการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ทั้งนี้จริยธรรมทางการวิจัยกับจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์ส�ำหรับงานวิจัยฉบับนี้มีประเด็นส�ำคัญที่
แตกต่างกันกล่าวคือ จริยธรรมทางการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะ
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กรรมการวิจยั แห่งชาติได้กำ� หนดไว้ แต่ในส่วนของจริยธรรม
ทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ คื อ ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เรื่ อ ง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ทีก่ ล่าวถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
การกระท� ำ ผิ ด จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ ทั้ ง 10
ประการ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายไว้ในล�ำดับต่อไป
		 2) การค� ำ นึ ง ถึ ง จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย
นาฏยศิลป์
		 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ประเด็นส�ำคัญอีกประการ
หนึ่งที่ผู้วิจัยค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ
การค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ เหตุเพราะประเด็น
ดังกล่าวมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์งานนาฏย
ศิลป์ครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์ คือ แรงบันดาลใจของผู้วิจัยจากสิ่งเร้า ซึ่งก็คือ
ผลการวิจัยจากงานวิจัยเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏย
ศิลป์ของนราพงษ์ จรัสศรี โดยผลการวิจัยได้ระบุถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
10 ประการ ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง ผลประโยชน์
ส่วนตน การเกรงกลัวต่ออ�ำนาจที่เหนือกว่า การท�ำผิด
กระบวนการ การละเมิด การปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลเพือ่ ประโยชน์
อันมิชอบในงานวิจัย การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีอิทธิพล
การใช้พนื้ ทีใ่ นงานวิจยั เพือ่ ท�ำลายผูอ้ นื่ และการละเว้นหน้าที่
ของกรรมการ ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำปัจจัยดังกล่าวทั้ง 10 ประการ
มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการค้ น หารู ป แบบการแสดง ผ่ า น
กระบวนการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ โดย
การออกแบบองค์ประกอบในการแสดง ได้แก่ การออกแบบ
บทการแสดง และการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ เป็นต้น
กล่าวคือ ในส่วนของบทการแสดง ผู้วิจัยมีการน�ำเสนอ
เนือ้ หาหรือปัจจัยส�ำคัญทัง้ 10 ประการทีม่ ตี อ่ การกระท�ำผิด
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครงเรื่องที่แบ่งออก
เป็น 2 องก์ คือ องก์ที่ 1 สัมมนาเรื่องจริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์ และองก์ที่ 2 ค�ำสาป ในขณะทีล่ ลี านาฏยศิลป์นนั้
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวที่อิงมาจาก
บทการแสดง โดยสะท้อนถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ
กระท� ำ ผิ ด จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ ซึ่ ง การ
สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ในครั้งนี้จะเป็นการน�ำร่องการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ที่ผนวกแนวความคิด
ทางด้ า นจริ ย ธรรมและศิ ล ปกรรมศาสตร์ เ ข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น

ท�ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของจริยธรรมใน
การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้สนับสนุนความคิด
เรือ่ งการค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ภายหลัง
จากการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไว้ว่า “งานวิจัยด้าน
นาฏยศิลป์มักเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสาร
การสัมภาษณ์นาฏยศิลปิน หรือเป็นการผลิตงานแสดง ซึง่ มีความ
แตกต่างจากสภาพปัญหาการละเมิดจริยธรรมทางการวิจัย
ของศาสตร์แขนงอื่น ๆ ดังนั้นต้องเป็นการน�ำเสนอหรือชี้น�ำ
ให้ เ ห็ น ผลเสี ย หรื อ การลงโทษ ไม่ ท างใดก็ ท างหนึ่ ง
เพื่อกระตุ้นเตือนมิให้การละเมิดนั้นเป็นเรื่องปกติวิสัยของ
สถาบันอุดมศึกษา” (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์. 25
ตุลาคม 2561) ในขณะเดียวกัน ณรงค์ คุม้ มณี ได้แสดงความ
คิดเห็นในลักษณะเดียวกันไว้ว่า “ผู้วิจัยจะต้องค�ำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการวิจยั เพราะหากผูว้ จิ ยั ทุกคนมี
ความรับผิดชอบ ไม่ลักลอกงานของผู้อื่นไปเป็นของตนเอง
นัน้ ก็จะเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ให้
ก้าวหน้าต่อไป” (ณรงค์ คุม้ มณี, อ้างถึงใน นราพงษ์ จรัสศรี,
2560: 42) นอกจากนี้ นราพงษ์ จรัสศรี ได้สนับสนุนความ
คิดเรื่องการค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ไว้ว่า
“จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์เป็นเสมือนหนึ่งแผนที่
ส�ำหรับใช้น�ำทาง เพื่อตรวจสอบหรือชี้วัดถึงพัฒนาการของ
องค์ความรูท้ างนาฏยศิลป์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็น
หลั กสากล” (นราพงษ์ จรัส ศรี , 2560: 67) กล่า วคือ
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์เป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อวงการศึกษาของประเทศชาติ ในฐานะดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งควรมีการเผยแพร่จริยธรรม
ในการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์สู่สาธารณชน โดยการใช้องค์
ความรู้แบบสหสาขาวิชา รวมทั้งมีหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถน�ำการแสดงผลงานสร้างสรรค์
ทางด้ า นนาฏยศิ ล ป์ อ อกเผยแพร่ สู ่ ร ะดั บ สากลบนเวที
นานาชาติ ให้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ด้วยลีลาและ
ท่าทางการเคลื่อนไหวผ่านงานนาฏยศิลป์ นอกจากนี้ยังพบ
ว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 79 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าประเด็นเรื่องการค�ำนึงถึง
จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ เป็ น สาระส� ำ คั ญ อี ก
ประการหนึ่งภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่
สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
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3) การค�ำนึงถึงการแสดงทีส่ ร้างสรรค์ เพือ่ ผูท้ มี่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์
ในการสร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ประเด็นส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การ
ค�ำนึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การวิจยั ทางนาฏยศิลป์ ทัง้ นีก้ ารแสดงสร้างสรรค์สำ� หรับงาน
วิจัยฉบับนี้ คือ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ที่
สร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การแสดง
สร้างสรรค์ทเี่ ป็นศิลปะเพือ่ ศิลปะ ทีม่ ไิ ด้คำ� นึงถึงความบันเทิง
หรือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ดังนัน้ คุณค่าของ
งานศิ ล ปะเพื่ อศิ ล ปะจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นหลัก ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทาง
นาฏยศิลป์ครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ชมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทางนาฏยศิลป์ อาทิ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และเยาวชน
รุน่ ใหม่ เป็นต้น ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นให้งานนาฏยศิลป์ชดุ นีเ้ ป็นสือ่ ทาง
ความคิดเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เพื่อสื่อสาร
เรือ่ งจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์แก่ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการวิจัยนาฏยศิลป์ในแวดวงวิชาการด้านนาฏยศิลป์
โดยตรง ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต และ
นักศึกษาทุกระดับชัน้ ปริญญา ทัง้ นีเ้ พราะในปัจจุบนั สถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์
ในประเทศไทย มีการผลิตผลงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านนาฏยศิลป์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งส�ำคัญที่
ควรตระหนั ก ถึ ง มิ ใ ช่ จ� ำ นวนของงานวิ จั ย และผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หาก
แต่เป็นคุณภาพของผลงานนัน้ ซึง่ ก็คอื จริยธรรมทางการวิจยั
นาฏยศิลป์ อันเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทาง
นาฏยศิลป์ควรตระหนักและให้ความส�ำคัญในทุกขั้นตอน
ของการด�ำเนินการวิจัย
ทั้งนี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้สนับสนุนความคิด
เรื่ อ งการค� ำ นึ ง ถึ ง การแสดงที่ ส ร้ า งสรรค์ เพื่ อ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ทางนาฏยศิ ล ป์ ภ ายหลั ง จากการ
สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไว้วา่ “งานสร้างสรรค์นี้ ควรจะ
สะท้อนภาพลักษณ์โดยตรงต่อผู้ที่ศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์
ทั้งที่เป็นครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หรือนาฏยศิลปิน
โดยเฉพาะการน�ำประเด็นเรือ่ งการละเมิดจริยธรรม มาใช้ใน
การออกแบบงานนาฏยศิลป์ เพราะด้วยสาระที่เป็นด้านลบ
แต่น�ำมาใช้สร้างงานศิลปะ จึงได้ผลงานศิลปะที่มีพลังด้าน

บวก ในการแสดงออกของศิลปะเข้าไปผสมผสาน” (ธรากร
จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2561) ในขณะเดียวกัน
นราพงษ์ จรัสศรี ได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกัน
ไว้ว่า “งานสร้างสรรค์นี้ควรสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นการ
กระท� ำ ผิ ด จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้อง หรือสิ่งที่ศึกษาในงานวิจัย ยกตัวอย่างเช่น หาก
เป็นการบิดเบือนข้อมูลที่ได้จากวิจัย หรือการเขียนข้อมูลที่
ไม่เป็นความจริงในงานวิจยั จะท�ำให้ผอู้ นื่ เกิดความเข้าใจผิด
ได้” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์. กันยายน 2561) ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ปัจจัยดังกล่าวทัง้ 10 ประการ ซึง่ เป็นผลจากการ
วิจัยเรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ของนราพงษ์
จรัสศรี มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหารูปแบบการแสดง
ผ่านกระบวนการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์
โดยการออกแบบองค์ประกอบในการแสดง ได้แก่ การ
ออกแบบบทการแสดง และการออกแบบลีลานาฏยศิลป์
เป็นต้น กล่าวคือ ในส่วนของบทการแสดง ผู้วิจัยมีการน�ำ
เสนอเนือ้ หาหรือปัจจัยส�ำคัญทัง้ 10 ประการทีม่ ตี อ่ การกระท�ำ
ผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครงเรื่องที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ฉาก ตามแนวคิดในการออกแบบการแสดง
สร้างสรรค์ โดยน�ำแนวคิดการออกแบบบทการแสดงแบบ
ภาพปะติด หรือ คอลลาจ (Collage) ซึ่งผู้วิจัยได้ร้อยเรียง
ภาพการแสดงแต่ละฉากให้มคี วามต่อเนือ่ งกัน อาทิ ฉากการ
แสดงเบิกโรงออกแขกในช่วงการเปิดงานสัมมนา ฉากการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ฉากการประกวดนางงามมิสจริยธรรม ฉากระบ�ำรัสเซีย และ
จบลงด้วยฉากของการสาปแช่ง ในขณะทีล่ ลี านาฏยศิลป์นนั้
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวที่อิงมาจาก
บทการแสดงในแต่ละฉาก โดยสะท้อนถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผล
ให้ เ กิ ด การกระท� ำ ผิ ด จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 65 ให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าประเด็น
เรื่ อ งการค� ำ นึ ง ถึ ง การแสดงที่ ส ร้ า งสรรค์ เพื่ อ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์ เป็นสาระส�ำคัญอีก
ประการหนึ่งภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่
สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
4) การค�ำนึงถึงการสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้
นาฏยศิลป์
ในการสร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ประเด็นส�ำคัญอีกประการ
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หนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การ
ค�ำนึงถึงการสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้นาฏยศิลป์ ซึง่ ในงาน
วิจัยนี้มุ่งเน้นการสะท้อนสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเรื่อง
ปัญหาด้านจริยธรรมในบริบทของสังคมไทยด้านการศึกษา
เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง เน้ น ในประเด็ น ปั ญ หา
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เพราะจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์เป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อวงการ
ศึกษาด้านนาฏยศิลป์ของประเทศชาติ แต่กลับพบว่ามีการ
ทุจริตเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดจริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การคัดลอกงาน
วิชาการและวรรณกรรม โดยที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
(Plagiarism) การบิดเบือนข้อมูล และการใช้งานวิจัยเป็น
เครื่องมือที่ใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น ตาม
ที่ผลการวิจัยเรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ของ
นราพงษ์ จรัสศรี ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ 10 ประการ
อันเป็นการน�ำเสนอประเด็นใหม่ที่สะท้อนสภาพสังคมของ
แวดวงวิชาการในปัจจุบนั ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การมีอยูข่ อง
ระบบอาวุโสแบบไทยโบราณในสังคมไทยปัจจุบัน การมี
ระบบพวกพ้องในองค์กรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับกระบวนการ
วิจยั ทางนาฏยศิลป์ การคาดหวังผลประโยชน์จากบุคคลหรือ
องค์กรใด ๆ จนท�ำให้เกิดการท�ำงานวิจัยที่มีผลเบี่ยงเบน
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์กบั ตัวบุคคลหรือองค์กรนัน้ ๆ การเกรงกลัวใน
อ�ำนาจที่เหนือกว่าในสังคมไทย การน�ำระเบียบวิธีวิจัยมา
สวมใช้กบั งานทีไ่ ม่ได้ถกู สร้างขึน้ มาจากกรรมวิธขี องการวิจยั
การเอางานของผู้อื่นมาเป็นงานของตน โดยที่ไม่ขออนุญาต
และไม่มีการอ้างอิง การมีพฤติกรรมของการเขียนข้อมูลไม่
ครบ โดยการจงใจสร้างข้อมูลเท็จ ตลอดจนการเลือกเผย
แพร่ ข ้ อ มู ล ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู ้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากกว่ า
เนือ่ งมาจากการเกรงกลัวต่ออิทธิพล ดังนัน้ แนวคิดเรือ่ งการ
สะท้อนสภาพสังคมโดยใช้นาฏยศิลป์ จึงเป็นภาพสะท้อน
ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏย
ศิลป์ โดยน�ำเสนอผ่านองค์ประกอบส�ำคัญทางด้านนาฏย
ศิลป์ คือ บทการแสดง และลีลานาฏยศิลป์ ในส่วนของบท
การแสดง ผูว้ จิ ยั มีการน�ำเสนอเนือ้ หาหรือปัจจัยส�ำคัญทีม่ ตี อ่
การกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครง
เรื่องที่แบ่งออกเป็น 2 องก์ คือ องก์ที่ 1 สัมมนาเรื่อง
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ และองก์ที่ 2 ค�ำสาป
ซึ่งบทการแสดงได้สะท้อนถึงความด่างพร้อยทางวิชาการที่

เกิดขึ้นจริงในแวดวงวิชาการทางด้านนาฏยศิลป์ จากปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การกระท� ำ ความผิ ด จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย
นาฏยศิลป์ ซึง่ เป็นผลจากการวิจยั เรือ่ งจริยธรรมทางการวิจยั
นาฏยศิลป์ ของนราพงษ์ จรัสศรี ในขณะทีล่ ลี านาฏยศิลป์นนั้
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวที่อิงมาจาก
บทการแสดง โดยสะท้อนถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการกระท�ำ
ผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 59 ให้ความ
คิดเห็นทีส่ อดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่า
ประเด็นเรื่องการค�ำนึงถึงการสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้
นาฏยศิลป์เป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจาก
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์ ทั้งนี้ ณรงค์ คุ้มมณี ได้สนับสนุนความคิด
เรื่องการค�ำนึงถึงการสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้นาฏยศิลป์
ไว้ว่า “นาฏยศิลป์ที่มุ่งเน้นเรื่องสภาพสังคม มักจะเป็นงาน
ศิลปะที่เข้าถึงผู้ชมส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่อง
ความคิดเห็นหรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ หรือมี
ความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ” (ณรงค์ คุม้ มณี, 2559: 140) นอกจาก
นี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดงความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกัน
ไว้ว่า
สภาพสังคมที่เกิดขึ้น ควรเป็นสังคมในแวดวงการ
ศึ ก ษาด้ า นนาฏยศิ ล ป์ เ ป็ น ส� ำ คั ญ เมื่ อ การแสดง
เสร็จสิน้ เหล่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับวงการศึกษาด้าน
นาฏยศิลป์ต้องตระหนักรู้ ตื่นตัว และหันกลับมาให้
ความส�ำคัญเกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมทางการ
วิ จั ย ด้ า นนาฏยศิ ล ป์ ม ากขึ้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
มาตรการป้องกัน บทลงโทษ และผลเสียทีม่ ไิ ด้สง่ ผล
เฉพาะผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น แต่ผลเสียดังกล่าวมีผลต่อ
มาในระยะยาว และยิง่ ปัจจุบนั เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี
การเสาะหาข้อมูล หรือการถูกเปิดเผยข้อมูล จึงไม่ใช่
เรื่องที่เป็นไปได้ยากอีกต่อไป สังคมการศึกษาระดับ
อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น รากฐานที่ มั่ น คงในเรื่ อ งนี้
(ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2561)
ดังนั้นวงการศึกษาด้านนาฏยศิลป์ควรตระหนักรู้
ถึงปัญหา แสวงหาแนวทางป้องกัน ตลอดจนการร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการด�ำเนินการเกีย่ ว
กั บ จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
รวมทัง้ เป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจและส่งเสริมให้นกั วิจยั หรือ
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ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่วงการ
นาฏยศิลป์สบื ต่อไป โดยมุง่ เน้นการพัฒนาความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม
5) การค�ำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในงานนาฏยศิลป์
ในการสร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ประเด็นส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือการ
ค�ำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในงานนาฏยศิลป์ โดยพิจารณา
ว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติ
อย่ า งหนึ่ ง ที่ ศิ ล ปิ น ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานนาฏยศิ ล ป์ พึ ง มี
นับตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจาก
สิ่งเร้าต่าง ๆ การค้นหารูปแบบการแสดง การค้นหาแนว
ความคิดทีน่ ำ� มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์
การปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ ตลอดจนแนว
ความคิดทีไ่ ด้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ น
การเลือกประเด็นที่สะท้อนสภาพสังคม เรื่อง จริยธรรม
ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ มาน�ำเสนอผ่านองค์ประกอบด้าน
บทการแสดง ผ่านการน�ำเสนอการแสดงตามแนวคิดของ
นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ เริ่มจากองก์ที่ 1 สัมมนาเรื่อง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอการแสดง
ในรูปแบบของงานสัมมนา เริ่มด้วยการแสดงเบิกโรงเป็น
ปฐมฤกษ์ในการจัดงานสัมมนา ต่อด้วยการสัมมนาเรื่อง
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ จากประเด็นอันน่าสนใจ
จากงานวิจัยเรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ของ
นราพงษ์ จรัสศรี ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาและวิเคราะห์ถงึ สาเหตุปจั จัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการกระท�ำความผิดจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์
ทั้งสิ้น 10 ประการ ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง
ผลประโยชน์สว่ นตน การเกรงกลัวต่ออ�ำนาจทีเ่ หนือกว่า การ
ท�ำผิดกระบวนการ การละเมิด การปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลเพือ่
ประโยชน์อนั มิชอบในงานวิจยั การเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูท้ มี่ ี
อิทธิพล การใช้พื้นที่ในงานวิจัยเพื่อท�ำลายผู้อื่น และการ
ละเว้นหน้าทีข่ องกรรมการ นอกจากนีภ้ ายในงานสัมมนายัง
มีการประกวดนางงามจริยธรรม เพือ่ ค้นหานางงามทีม่ คี ณ
ุ ค่า
คู่ควรกับต�ำแหน่งนางงามจริยธรรม ต่อด้วยการแสดงใน
องก์ที่ 2 ค�ำสาป ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอเรือ่ งราวความด่างพร้อยทาง
วิชาการที่เกิดขึ้นจริงในแวดวงวิชาการทางด้านนาฏยศิลป์
และจบลงด้วยจุดจบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำ
ความผิ ด จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ โดยผู ้ วิ จั ย มี

แนวคิดการออกแบบบทการแสดงแบบภาพปะติด หรือ
คอลลาจ (Collage) ซึง่ เป็นการร้อยเรียงภาพการแสดงแต่ละ
ฉากให้มีความต่อเนื่องกัน ท�ำให้ผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน
ทั้ ง นี้ นราพงษ์ จรั ส ศรี ได้ แ สดงทรรศนะที่
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของผู้วิจัยไว้ว่า “ส�ำหรับการ
ออกแบบงานนาฏยศิลป์ขึ้นมาชุดหนึ่ง ผู้สร้างงานควรต้อง
ค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์เป็นอันดับแรก และ
ในกระบวนการออกแบบก็ตอ้ งไม่ให้เกิดความรูส้ กึ ต่อผูช้ มใน
ลักษณะที่ว่าเป็นผลงานที่ซ�้ำกับอดีต หรือไม่มีสิ่งแปลกใหม่
เกิดขึ้น ดังนั้นในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จึงจ�ำเป็นต้องมี
การคิดอย่างแยบยล” (นราพงษ์ จรัสศรี, อ้างถึงใน ธรากร
จันทนะสาโร, 2557: 84) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อย
ละ 52 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เช่น
เดียวกัน โดยเห็นว่าประเด็นเรื่องการค�ำนึงถึงความคิด
สร้างสรรค์ในงานนาฏยศิลป์เป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึง่
ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
6) การค�ำนึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่
ในการสร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ประเด็นส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การ
ค�ำนึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ดังที่ปรากฏ
อย่างเด่นชัดในการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้คำ� นึง
ถึงความเรียบง่ายในการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ตามแนวคิด
ของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ โดยการน�ำลีลาและท่าทางการ
เคลือ่ นไหวจากกิจวัตรประจ�ำวันทัว่ ไปมาใช้ในการสร้างสรรค์
ประกอบกับการออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบการท�ำซ�ำ้ (Repetitive Movement) โดยมีลลี านาฏยศิลป์
แบบเรียบง่าย และกระท�ำซ�้ำไปซ�้ำมา เพื่อเน้นย�้ำในสิ่ง
ที่ผู้วิจัยต้องการสื่อสารและน�ำเสนอต่อผู้ชม รวมทั้งการ
ออกแบบลีลานาฏยศิลป์ด้วยการด้นสด (Improvisation)
นอกจากนีใ้ นด้านการถ่ายทอดสาระส�ำคัญของเรือ่ งราวการ
แสดงที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์นั้น ซึ่ง
ประเด็นจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์นบั เป็นสิง่ ทีแ่ ปลก
ใหม่ โดยผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายก็มุ่งเน้นความเรียบง่าย
โดยภาพการแสดงที่ปรากฏตามท้องเรื่องจะเป็นการจัด

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีการออกแบบเครือ่ งแต่งกายของนักแสดงให้
มีความสอดคล้อง เหมาะสม และสมจริงอย่างตรงไปตรงมา
ตามบทบาทของนักวิชาการที่ปรากฏอยู่จริงในชีวิตประจ�ำ
วัน เป็นต้น
ทัง้ นี้ ณรงค์ คุม้ มณี ได้สนับสนุนความคิดเรือ่ งการ
ค�ำนึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ไว้ว่า “การ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ที่ได้น�ำแนวคิดของ
นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่มาใช้ จะให้ความสนใจไปกับความ
เรียบง่าย สามารถใช้แนวคิดนีไ้ ด้กบั ทุกองค์ประกอบของการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์” (ณรงค์ คุ้มมณี,
2559: 144) นอกจากนี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดงความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของผู้วิจัยไว้ว่า
นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
เป็นการสร้างงานตามแนวคิดหลังสมัยใหม่ แม้ว่าผู้
สร้างงานอาจไม่คาดคิดมาก่อนว่าผลงานนั้นจะเข้า
ข่ายงานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ก็ตาม ส่วนส�ำคัญ
ของงานนาฏยศิ ล ป์ ห ลั ง สมั ย ใหม่ คื อ การแสดง
ความหมาย การเล่าเรือ่ ง การอธิบายประเด็นทีผ่ สู้ ร้างงาน
สนใจอย่างตรงไปตรงมา โดยอาศัยลักษณะส�ำคัญ
ของแนวคิดศิลปะหลังสมัยใหม่ที่ว่าด้วย การเกิดขึ้น
ที่ใดก็ได้ เป็นสิ่งใดก็ได้ และตีความอย่างไรก็ได้ มา
เป็นส่วนประกอบ งานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ จึง
เป็นเสมือนกับทางออกของนาฏยศิลปินในปัจจุบัน
ผูท้ มี่ ภี มู คิ วามรูม้ ากพอทีจ่ ะจ�ำกัด และก�ำหนดผลงาน
ของตนให้เป็นงานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ (ธรากร
จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2561)
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 49 ให้ความ
คิดเห็นทีส่ อดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่า
ประเด็ น เรื่ อ งการค� ำ นึ ง ถึ ง แนวคิ ด ของนาฏยศิ ล ป์ ห ลั ง
สมัยใหม่เป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจากการ
สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจยั
นาฏยศิลป์
7) การค�ำนึงถึงศิลปะการละครกับการสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์
การสร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึงความ
ส�ำคัญของการน�ำศิลปะการละครมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน

นาฏยศิลป์ เพือ่ ให้การแสดงสามารถสือ่ สารกับผูช้ มได้ชดั เจน
มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้าน
ศิลปะการละครมาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์
ดังปรากฏอย่างเด่นชัดในการออกแบบบทการแสดงโดยการ
ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของการจัดงานสัมมนา ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำ
แรงบั น ดาลใจมาจากปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การกระท� ำ ผิ ด
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 10 ประการ จากผลการ
วิจยั เรือ่ งจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ของนราพงษ์ จรัสศรี
ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง ผลประโยชน์ส่วนตน
การเกรงกลัวต่ออ�ำนาจที่เหนือกว่า การท�ำผิดกระบวนการ
การละเมิด การปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลเพือ่ ประโยชน์อนั มิชอบ
ในงานวิจยั การเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูท้ มี่ อี ทิ ธิพล การใช้พน้ื ที่
ในงานวิ จั ย เพื่ อ ท� ำ ลายผู ้ อื่ น และการละเว้ น หน้ า ที่ ข อง
กรรมการ ดังนัน้ ในการวางโครงสร้างบทการแสดงนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงยังคงรักษาความส�ำคัญของปัจจัยทัง้ 10 ประการดังกล่าว
ไว้เช่นเดิม ประกอบกับยังคงรักษาการวางโครงสร้างบทการ
แสดงจากประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ในบรรยากาศของชัน้ เรียน
รายวิชาการบริหารจัดการทางศิลปกรรม หลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ในช่วงสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน
ได้มีการน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล ในรูป
แบบของการจัดงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อเรือ่ งจริยธรรม
ทางการวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการสร้างความน่าสนใจให้กับ
การแสดง โดยการน�ำเสนอภาพการแสดงในรูปแบบของ
ศิ ล ปะการละครผ่ า นการสร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ใน
บรรยากาศตามท้องเรือ่ งของการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
แต่ได้เพิ่มเติมบทการแสดงในฉากการประกวดนางงาม
มิสจริยธรรมสอดแทรกเข้าไปด้วย เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ
บทการแสดงโดยการค�ำนึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลัง
สมัยใหม่ ที่มิได้มุ่งเน้นเรื่องความกลมกลืนของแต่ละองค์
ประกอบในการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์แต่อย่างใด ดังที่
นราพงษ์ จรัสศรี ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการออกแบบบทการแสดงใน
ฉากการประกวดนางงามมิสจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาพการแสดงทีป่ รากฏไว้วา่ “นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่จะไม่
มุ่งเน้นเรื่องความกลมกลืน ไม่มีอุดมคติ มีสิ่งที่กัดกัน ขัดกัน
หรือไม่เข้ากันเลย ดังนั้นเรื่องการประกวดนางงามกับเรื่อง
จริยธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน
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ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัย และการน�ำ
เสนอเรื่ อ งของนางงามกั บ จริ ย ธรรมก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจ
แปลกใหม่ และหายาก” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์,
3 กันยายน 2561)

ภาพที่ 1: การประกวดนางงามมิสจริยธรรม
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ผู้วิจัยค�ำนึงถึงคือ บทการ
แสดงจะต้องครอบคลุมสาระส�ำคัญของเรื่องอย่างครบถ้วน
โดยอาศัยการเล่าเรือ่ งตามแบบศิลปะการละครทีผ่ สมผสาน
ผ่านการออกแบบสร้างงานนาฏยศิลป์อย่างลงตัว ในขณะที่
ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้
หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนจริยธรรม
ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เรื่อง การค�ำนึงถึงศิลปะการละคร
กับการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ ไว้ว่า
การใช้ตวั ช่วยจากศาสตร์ทางการละครเข้ามาในงาน
นาฏยศิลป์ มิใช่เรื่องแปลกใหม่ ในวงการนาฏยศิลป์
ต่างประเทศก็มกี ระบวนการน�ำเสนอในท�ำนองนีเ้ ช่น
เดียวกัน จุดที่น่าสนใจคือ ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ครั้งนี้น่าจะประสบผลส�ำเร็จ หากมีการผสมผสาน
ทักษะการแสดงหลาย ๆ แบบไว้ด้วยกัน ก็จะท�ำให้
การแสดงดูเข้าถึงกลุม่ ผูช้ มได้งา่ ยขึน้ ขณะเดียวกันก็
เป็นความสร้างสรรค์ ทีพ่ บได้ไม่บอ่ ยนักในงานนาฏยศิลป์
(ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2561)
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 45 ให้ความ
คิดเห็นทีส่ อดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่า
ประเด็นเรือ่ งการค�ำนึงถึงศิลปะการละครกับการสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์เป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึง่ ภายหลังจาก

การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจ
ประเด็ น เรื่ อ งจริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ ที่ ผู ้ วิ จั ย
ต้องการจะสื่อสารแก่ผู้ชมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
8) การค�ำนึงถึงสัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์
การสร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
จริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ประเด็นส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การ
ที่ผู้วิจัยค�ำนึงถึงการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ ทั้งนี้
เพราะการสือ่ สารสาระส�ำคัญของการแสดงบางประการนัน้
ผู้วิจัยไม่สามารถสื่อสารผ่านการแสดงโดยตรงได้ เพราะ
ประเด็นการละเมิดจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ทผี่ วู้ จิ ยั
ต้องการน�ำเสนอ อาจจะมีผลกระทบในการพาดพิงถึงบุคคล
ใดบุคคลหนึง่ หรือเหตุการณ์ทพี่ บว่าปรากฏขึน้ จริงในสังคม
ดังที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในการออกแบบอุปกรณ์ประกอบ
การแสดง ในฉากการประกวดนางงามมิสจริยธรรม ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ค�ำนึงถึงข้อควรระวังในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏยศิลป์ชุดนี้ เพื่อมิให้มีการพาดพิงถึงบุคคลใดที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประเด็นของการกระท�ำผิดจริยธรรมทางการ
วิจัยที่อาจเกิดขึ้นจริงในสังคม โดยการออกแบบอุปกรณ์
ประกอบการแสดงในเชิงสัญลักษณ์ให้นางงามผูเ้ ข้าประกวด
ถือป้ายประท้วงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการ
กระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ เพือ่ แสดงให้เห็น
ถึงการต่อต้านการกระท�ำความผิดจริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์ แต่มิได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ของชวิ ต รา
ตันติมาลา ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ “ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏยศิลป์ ทีส่ ามารถสืบค้นไปจนถึงการกระท�ำความผิดของ
บุคคลใดได้นั้นต้องพึงระวัง เปรียบเหมือนกับการดูละครที่
อ้างอิงชีวิตจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท�ำให้บุคคลที่ถูก
อ้างอิงถึงนั้นได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น
ศิลปินผูส้ ร้างสรรค์ผลงานต้องระมัดระวัง เพือ่ หลีกเลีย่ งการ
ตัดสินหรือการตีตราว่าใครคือผู้ผิด เพราะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินผู้
สร้างสรรค์ผลงานพึงกระท�ำ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรือ่ งการ
กระท�ำผิดกฎหมาย” (ชวิตรา ตันติมาลา, สัมภาษณ์, 19
มิถุนายน 2561) ในขณะที่ ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์
ไว้ว่า “สัญลักษณ์นั้นต้องผ่านกระบวนการออกแบบและ
คั ด เลื อ กให้ เ หมาะสม สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ควรต้ อ งเป็ น

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความหมายซ่อนเร้น” (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25
ตุลาคม 2561)

ภาพที่ 2: การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ ป้ายประท้วง
การกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบลีลานาฏยศิลป์โดย
ค�ำนึงถึงการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ ผ่านลีลาและ
ท่าทางการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการกระท�ำผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ทั้ง
10 ประการ ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ลีลานาฏยศิลป์ที่
เป็นท่าหลัก ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง ผลประโยชน์
ส่วนตน การเกรงกลัวต่ออ�ำนาจที่เหนือกว่า การท�ำผิด
กระบวนการ การละเมิด การปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลเพือ่ ประโยชน์
อันมิชอบในงานวิจัย การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีอิทธิพล
การใช้พนื้ ทีใ่ นงานวิจยั เพือ่ ท�ำลายผูอ้ นื่ และการละเว้นหน้าที่
ของกรรมการ เป็นต้น

ภาพที่ 3: ตัวอย่างการออกแบบลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวที่สื่อ
ให้เห็นถึงระบบพวกพ้อง
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

ทัง้ นีย้ งั พบว่ากลุม่ ผูช้ มร้อยละ 41 ให้ความคิดเห็น
ทีส่ อดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าประเด็น

เรื่องการค�ำนึงถึงสัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์เป็นสาระ
ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจากการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู ้ วิ จั ย สามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางด้ า น
นาฏยศิลป์ โดยมุง่ เน้นการค�ำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการใช้
สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์ที่ค�ำนึงถึงจริยธรรมของศิลปินในการ
น�ำเสนอผลงาน ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงผลกระทบของการเล่า
เรือ่ งราวประเด็นการละเมิดจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์
เพื่อมิให้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
9) การค� ำ นึ ง ถึ ง ทฤษฎี ด ้ า นนาฏยศิ ล ป์
ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยค้นพบได้
หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การค�ำนึงถึงทฤษฎีด้าน
นาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ที่ผู้วิจัยน�ำมาใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์และ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการค้นหารูปแบบการแสดงจาก
องค์ประกอบในการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์ อาทิ การออกแบบ
แสงเพือ่ เพิม่ มิตขิ องภาพการแสดงทีป่ รากฏอยูบ่ นพืน้ ทีแ่ สดง
ตลอดจนการน�ำทฤษฎีทางด้านดุริยางคศิลป์มาใช้ประกอบ
ในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่องการออกแบบเสียง เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ธรากร จั น ทนะสาโร ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
การค�ำนึงถึงทฤษฎีดา้ นนาฏยศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ และทัศนศิลป์
ไว้ว่า
เป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นได้กับงานนาฏยศิลป์
เพราะงานนาฏยศิลป์ควรจะต้องอาศัยองค์ประกอบ
เชิ ง ทฤษฎี หรื อ แนวคิ ด จากศาสตร์ ใ กล้ เ คี ย งนั้ น
จึงท�ำให้ผลงานนาฏยศิลป์นั้น ๆ มีลักษณะเฉพาะ
บางอย่าง นาฏยศิลป์ไม่อาจน�ำเสนอได้ด้วยตัวเอง
ก็จ�ำเป็นต้องอาศัยแนวคิดจากศาสตร์อื่น ๆ มาช่วย
ซึง่ การวิจยั สร้างสรรค์ครัง้ นี้ ควรจะต้องค�ำนึงเรือ่ งการ
ผสมผสานแนวคิดศาสตร์อื่น ๆ ด้วย ย่อมสร้าง
ปรากฏการณ์ให้กับนาฏยศิลป์ในมิติที่แตกต่างไป
และเป็นแนวทางให้กบั การสร้างงานอืน่ ๆ ในอนาคต
ด้วย (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม
2561)
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ในขณะที่ ณรงค์ คุ้มมณี ได้แสดงความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันไว้ว่า “การน�ำแนวคิดทางด้านนาฏยศิลป์ที่
ส� ำ คั ญ มาใช้ จะช่ ว ยในเรื่ อ งของการถ่ า ยทอดลี ล า
ดุริยางคศิลป์จะช่วยสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวกับการได้ยิน
ส่งเสริมให้การแสดงมีความสมจริง และทฤษฎีทัศนศิลป์จะ
ช่วยในเรือ่ งการจัดวาง การออกแบบฉาก และการเลือกใช้สี
เป็นต้น” (ณรงค์ คุ้มมณี, 2559: 143)
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 38 ให้ความ
คิดเห็นทีส่ อดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่า
ประเด็นเรือ่ งการค�ำนึงถึงทฤษฎีดา้ นนาฏยศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์
และทัศนศิลป์ เป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึง่ ภายหลังจาก
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์
		 10) การค�ำนึงถึงการสร้างสรรค์การแสดงที่
เป็นศิลปะเพื่อศิลปะ
ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยค้นพบได้
หลั ง จากการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน คื อ การค� ำ นึ ง ถึ ง การ
สร้างสรรค์การแสดงทีเ่ ป็นศิลปะเพือ่ ศิลปะในการสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์
โดยผูว้ จิ ยั ให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม
ซึง่ การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมไปด้วยนัน้ จะส่งผลให้การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
มีคุณค่าและมีลักษณะเฉพาะตน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการ
สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ชุดนี้เป็นปรากฏการณ์ของการ
สร้างสรรค์การแสดงที่เป็นศิลปะเพื่อศิลปะ โดยสร้างความ
แปลกใหม่ในเรือ่ งของประเด็นจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์
ที่ น� ำ เสนอผลปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การกระท� ำ ผิ ด จริ ย ธรรม
ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ จากงานวิจัยเรื่องจริยธรรมทางการ
วิจัยนาฏยศิลป์ของนราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งเป็นประเด็นทาง
สังคมที่มีผู้คนอีกจ�ำนวนไม่น้อยได้รับรู้กันเฉพาะในวงจ�ำกัด
เท่านั้น ประกอบกับการสร้างสรรค์การแสดงในประเด็น
ส�ำคัญนี้ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ ธรากร จันทนะ
สาโร ได้แสดงความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกับการวิเคราะห์ของ
ผู้วิจัย ไว้ว่า “นาฏยศิลป์ก็เช่นเดียวกัน ความงดงามที่เกิด
ขึน้ หาใช่จากองค์ประกอบทีป่ รากฏแวดล้อมเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นความภาคภูมใิ จของบรรพชน ทีไ่ ด้รว่ มกันขัดเกลางาน
นาฏยศิ ล ป์ จนสามารถสื่ อ ตอบสนอง และให้ อ ะไรไว้
เบือ้ งหลังกับสังคมหรือผูช้ ม การท�ำงานนาฏยศิลป์เพือ่ นาฏยศิลป์
จึงเป็นปรัชญาที่ส�ำคัญ ซึ่งควรปรากฏอยู่ในงานสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์ทกุ ผลงาน” (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25
ตุลาคม 2561)
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 31 ให้ความ
คิดเห็นทีส่ อดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่า
ประเด็นเรื่องการค�ำนึงถึงการสร้างสรรค์การแสดงที่เป็น
ศิลปะเพื่อศิลปะ เป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลัง
จากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรม
ทางการวิจัยนาฏยศิลป์

อภิปรายผล

แนวความคิ ดที่ ไ ด้ ห ลั ง จากการสร้ า งสรรค์ ง าน
นาฏยศิลป์ทสี่ ะท้อนจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ผูว้ จิ ยั
ได้มงุ่ เน้นการสร้างสรรค์ใหม่ โดยการน�ำเสนอเนือ้ หาและรูป
แบบในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนจริยธรรม
ทางการวิจยั นาฏยศิลป์ ผ่านการสร้างสรรค์เพือ่ ให้เกิดความ
แปลกใหม่ของรูปแบบ (Form) และแบบอย่าง (Style)
บนพืน้ ฐานแนวความคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับนาฏยศิลป์
และจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง
จริ ย ธรรมทางการวิ จั ย นาฏยศิ ล ป์ ผู ้ วิ จั ย ควรค� ำ นึ ง ถึ ง
แนวความคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ ซึ่ง
มุง่ เน้นถึงประเด็นจริยธรรมทางการวิจยั เป็นอันดับแรก ทัง้ นี้
เพราะจริ ย ธรรมทางการวิ จั ย เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
คุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า ของงานวิ ช าการ ซึ่ ง นั ก วิ จั ย และนัก
วิชาการต้องตระหนักถึงอยู่เสมอ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ต่าง ๆ
รองลงมาคือการค�ำนึงถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
การค�ำนึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการวิจยั ทางนาฏยศิลป์ การค�ำนึงการสะท้อนสภาพสังคม
โดยใช้นาฏยศิลป์ การค�ำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในงาน
นาฏยศิลป์ การค�ำนึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่
การค�ำนึงถึงศิลปะการละครกับการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
การค� ำ นึ ง ถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นงานนาฏยศิ ล ป์ การค� ำ นึ ง ถึ ง
ทฤษฎีด้านนาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมทั้ง
การค�ำนึงถึงการสร้างสรรค์การแสดงทีเ่ ป็นศิลปะเพือ่ ศิลปะ
ตามล�ำดับ ทัง้ นีก้ ารได้มาซึง่ แนวความคิดหลังการสร้างสรรค์
ผลงานที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีทนี่ ำ� มาใช้ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
อาทิ แนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง แนวคิด

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การใช้ความหลากหลายของรูปแบบการแสดง แนวคิดการ
ใช้ ท ฤษฎี ท างด้ า นการสื่ อ สารการแสดง แนวคิ ด การใช้
สัญลักษณ์เพื่อการสื่อสาร แนวคิดการใช้ทฤษฎีทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ แนวคิดการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม
แนวคิ ด การค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และแนวคิ ด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีการน�ำ
แนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ด้านนาฏยศิลป์ อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์
ในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ ของดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ด้านนาฏยศิลป์มาจากนราพงษ์ จรัสศรี ศิลปินผูบ้ กุ เบิกนาฏยศิลป์
ร่ ว มสมั ย ในประเทศไทย นอกจากนี้ ใ นอนาคตศิ ล ปิ น ผู ้
สร้างสรรค์ผลงานอาจมีการน�ำแนวความคิดทีไ่ ด้หลังจากการ
สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น มาบูรณาการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ชดุ อืน่ ๆ อย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์
ทีม่ คี วามแปลกใหม่ มีความหายาก และไม่เคยปรากฏมาก่อน

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็นการน�ำเสนอแนวความ
คิดหลังที่ได้จากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง
จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ สร้ า งสรรค์ ง านนาฏยศิ ล ป์ ที่
สะท้อนถึงจริยธรรมในประเด็นอื่น ๆ ตลอดจนเป็นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ตอ่ ไปในอนาคต
2. การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการเพิม่ ต�ำราหรือเอกสาร
ทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรมทางการวิจยั นาฏยศิลป์
ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่ายังไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งนี้ผู้ศึกษาทาง
ด้ า นนาฏยศิ ล ป์ แ ละผู ้ ส นใจทั่ ว ไปจะมี แ หล่ ง ค้ น คว้ า ทาง
วิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ซึ่งเป็นผลดีต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีวิจัย

ชวิตรา ตันติมาลา. อาจารย์ประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สัมภาษณ์วันที่ 19
มิถุนายน 2561.
ธรากร จันทนะสาโร. อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม
2561.
ธรากร จันทนะสาโร. อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สัมภาษณ์วนั ที่ 28 ตุลาคม 2561.
ธรากร จันทนะสาโร. (2557). นาฏยศิลป์จากแนวคิดไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาศิลปกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ คุม้ มณี. (2559). บทอัศจรรย์: นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยจากแนวคิดในวรรณคดีไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นราพงษ์ จรัสศรี. ศาสตราจารย์วิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สัมภาษณ์วันที่ 3 กันยายน 2561.
นราพงษ์ จรัสศรี. (2560). จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์. กรุงเทพฯ: โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นราพงษ์ จรัสศรี. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์. ใน วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ.
19 (1) : 65-71.
ประทีป ฉัตรสุภางค์; ภัทรียา กิจเจริญ และดรุณี ภู่ขาว. (2559). จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสถา. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2554). สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2561, จาก http://www.
royin.go.th/dictionary/.

