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บทคัดย่อ

	 	 ทศันวธิวีทิยาชาตพินัธุว์รรณาในโรมาเนยี	มจีดุมุง่หมายสำาคัญ	คอื	การศกึษาวธิคีดิแบบ

สามัญสำานกึในชวีติประจำาวนัของชาวโรมาเนยีทีป่รากฏจากการสงัเกตแลว้สรา้งสรรคก์ารสือ่ความ

หมายจากภาพถา่ย	โดยมนีกัวจิยัเปน็เจา้ของผลงานสรา้งสรรค์ของตนเอง	ซึง่ได้ข้อสรปุแนวคดิเพือ่

สร้างสรรค์	คือ	ประเทศโรมาเนียเป็นหน้าต่างแสดงความเป็นยุโรปเดิม	(Window	to	view	the	

old	Europe)	แบ่งหัวข้อย่อยในการสร้างสรรค์ผลงานภาพชุด	ออกเป็น	5	ชุด	คือ	1.	ชาวโรมาเนีย	

(People)	 2.	 ลักษณะบรรยากาศของบ้านเมืองและชุมชน	 (Environment)	 3.	 ศรัทธาศาสนา	

(Religion)	4.	อาหาร	(Food)	และ	5.	ความรู้สึกส่วนตัวของผู้วิจัยในฐานะผู้สร้างสรรค์งาน	(What	

I	feel)

คำาสำาคัญ: ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณา	/	โรมาเนีย

Abstract

	 	 The	main	objective	of	the	creative	research	entitled	“Visual	Ethnometh-

odological	 in	 Romania”	was	 to	 study	 of	 Romanian	 apparent	 daily	 routine	 and	

common	senses	visualised	through	photography	of	the	researcher	as	the	photo	

grapher.	The	concept	of	the	work	were	“Romania:	the	Window	to	view	the	old	

Europe”	which	divided	to	5	photographic	sets	1.	Romanian	People	2.	Environment	

of	the	cities	and	communities	3.	Religion	Faith	4.	Romanian	Food	and	5.	What	I	

feel:	the	Artist	expression.
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ที่มาและความสำาคัญ

	 แรงบนัดาลใจทีท่ำาใหเ้กดิงานวจัิยเชิงสร้างสรรคเ์ชงิศลิปะนี	้เกดิจากการทีผู่ว้จิยัไดม้โีอกาสใชร้ะยะ

เวลาระยะหนึ่งในประเทศโรมาเนียในฐานะอาจารย์รับเชิญ	 (Visiting	 Lecturer)	 จึงใช้วิธีวิทยาชาติพันธ์ุ

วรรณา	 ในการศึกษาวิจัยกลุ่มคน	 (ethnos)	 กับการใช้ชีวิตประจำาวันของชาวโรมาเนียผ่านภาพถ่ายที่

แสดงออกถึงชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว	 โดยผู้วิจัยเป็นชาวไทยที่พำานักอยู่ใน

ประเทศโรมาเนยีในฐานะผูม้าเยอืนจากตา่งทวปี	จงึใช้วธิกีาร	สงัเกตวุธิีคิดแบบสามัญสำานกึในชวีติประจำา

วัน	เช่น	ความเป็นอยู่	การเดินทาง	อาหารการกิน	กิจกรรมด้านศาสนา		ประกอบกับการศึกษาความเป็น

มา	เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติและสังคม	ผ่านทางพิพิธภัณฑ์	สถานที่สำาคัญ		และคำาบอกเล่าของ

คนในชุมชน	 และบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจำาวันของชาวโรมาเนียด้วยภาพถ่ายเชิงสารคดี	 โดยบันทึก

ตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นของวิถีชีวิต	(Documentary	Photography)	เพื่อเน้นการสื่อความหมาย

ตามสามัญสำานึกของการใช้ชีวิตของชาวโรมาเนีย

วัตถุประสงค์การวิจัยและการสร้างสรรค์

	 1.	 การศึกษาวิธีคิดแบบสามัญสำานึกในชีวิตประจำาวันของชาวโรมาเนียที่ปรากฏจากการสังเกต

ด้วยการสื่อความหมายจากภาพถ่าย	 ระหว่าง	 วันท่ี	 2-14	 ตุลาคม	 2560	ณ	 เมืองบูคาเรสต์	 และเมือง												

การาช	ประเทศโรมาเนีย

	 2.	สรา้งสรรค์ภาพถา่ยความเปน็อยู	่การเดนิทาง	อาหารการกนิ	กจิกรรมดา้นศาสนาของโรมาเนยี

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 Harold	Garfinkel	(1967,	p.	10-11)	ได้ให้แนวความคิด	ว่า	วิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณา	(Ethno-

methodological)	 เป็นวิธีการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 และ

พรรณนาถงึวฒันธรรมทีเ่ปน็สามญัสำานกึของกลุม่คนนัน้	วธิวีทิยานีเ้ป็นการปฏบัิตกิารท่ีผูว้จัิยแฝงตวัเข้าไป

คลุกคลีกับกลุ่มคนหรือชุมชน	 และค้นหาลักษณะของการดำาเนินชีวิตของบุคคล	 หรือของกลุ่มบุคคลใน

สังคมหนึ่ง	ๆ	หรือในชุมชนหนึ่ง	ๆ	ตามความเชื่อ	ทัศนคติ	ค่านิยม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ศาสนา	และ

ภาษา	ในขณะเดียวกัน	Sarah	Pink	ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้ภาพถ่าย	และเทคโนโลยีในวิธีวิทยาชาติ

พันธุ์วรรณา	ไว้ว่า	นักวิจัยชาติพันธ์ุวรรณาทำางานเหมือนช่างภาพ	(Ethnographer	as	Photographer,	

2007,	 p.	 68-69)	 ผู้วิจัยจะสะท้อนภาพถ่ายทางชาติพันธุ์วรรณาโดยเข้าใจถึงแนวคิดนี้เป็นการให้ข้อมูล

ผ่านการถ่ายภาพ	 และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่างภาพกับกลุ่มคนที่ศึกษา	 ว่ามีจุดยืนและหน้าที่

คนละด้าน	 ช่างภาพเป็นผู้บันทึกภาพและสะท้อนภาพออกมาให้เห็น	 ในขณะท่ีผู้ถูกถ่ายภาพ	 (photo-

graphic	subjects)	ก็ยังคงตัวตนของตนเองด้วยการแสดงออกในแบบตนเอง

	 ผู้วจัิยจงึใชแ้นวคดิวธิวีทิยานี	้ในการสรา้งกระบวนการสรา้งสรรคง์าน	จากวธิคีดิแบบสามญัสำานกึ

ในการใช้ชีวิตประจำาวันของชาวโรมาเนีย	และสะท้อนออกมาภาพสื่อภาพถ่าย

กระบวนการสร้างสรรค์งาน

	 1.	ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	ผู้วิจัยศึกษา	ความเป็นมา	ประวัติศาสตร์		เพื่อให้เข้าใจพื้น

ฐานของประชาชนประเทศโรมาเนียจากแหล่งค้นคว้าต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.1	การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	Ilie	Zanfir	(2014)	ได้บันทึกรูปแบบ

เรียงความเล่าเรื่อง	(Essays)	กล่าวถึงการพัฒนาเมืองการาช	(Galati)	เมืองอุตสาหกรรมริมแม่นำ้าดานูป																	
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ที่	ได้ระบุว่า	เมืองนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการค้าและ

อตุสาหกรรมของยโุรปตะวันออก	ในตน้ศตวรรษท่ี	20	

มีการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม	 ศาสนา	 และศิลปะ	

แตไ่ด้หยดุลงเนือ่งจากเกดิการถูกยดึครองโดยกองทัพ

เยอรมนัในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่	หลงัจากนัน้ใน

ปจัจบุนักย็งัคงเปน็เมอืงอตุสาหกรรม	(ภาพที	่1)	และ	

Gruenwald	และ	Stanciu	(2013)	ได้กล่าวแนะนำา

เมืองบูคาเรสต์	 ว่าเป็นศูนย์กลางของการผสมผสาน

ศิลปะด้านสถาปัตยกรรมในยุโรปตะวันออก	ถูกเรียก

ขานว่า	 เมืองปารีสน้อย	 (Little	 Paris)	 เพราะมี

เอกลักษณ์ในการผสมผสานศิลปะสมัยต่างๆ	 ตั้งแต่

สมัยที่ถูกจักรวรรดิออตโตมันยึดครอง	(Brancovian	

style)	 จนเมื่อชาวโรมาเนียได้รับอิสรภาพ	 จึงเกิด

แนวทางศิลปะของตนเอง	(Neo-Romanian	style)	

และในศตวรรษที	่19	กไ็ดร้บัอทิธพิลจากฝรัง่เศสเปน็

อย่างสูงจึงมีแนวทางของ	Art	Nouveau	(ภาพที่	2)	

นำา้และในยุคคอมมวินสิต	์สถาปัตยกรรมต่างๆในเมอืง

หลวง	ของประเทศโรมาเนยี	กม็ลีกัษณะเหมอืนชมุชน

ที่อาศัยในตึกแบบอุตสาหกรรม	 (Communist	 era	 style)	 ซึ่งคล้ายกับสถาปัตยกรรมในประเทศ

เกาหลีเหนือ	

	 	 1.2	 การพูดคุยหาข้อมูลจากบุคคล	 เช่น	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 เจ้าหน้าท่ีสถาน

เอกอัครราชทูตไทย	มัคคุเทศก์	 เป็นต้น	ซึ่งรวมถึงการนำาเที่ยวไปยังย่านชุมชนต่างๆ	เช่น	สวนสาธารณะ	

ยา่นตลาด	เขตอารามบา้นพระสงฆข์องครสิตศ์าสนานกิายออโธดอกซ	์และศกึษาขอ้มลูเชงิลกึจากพิพธิภัณฑ์

ประวตัศิาสตร	์ซึง่จะมลีกัษณะการคดัเลอืกเร่ืองราวเฉพาะเดน่	ๆ 	ในแตล่ะชว่งเวลาของประวตัศิาสตรช์าต	ิ

มานำาเสนอให้กับผู้ชม

	 2.	สังเกตปรากฏการณ์	ในสังคม	เช่น	พฤติกรรมในชีวิตประจำาวันของผู้คนในสถานที่ต่าง	ๆ	การ

อยู่	 การกิน	ลักษณะการทำางาน	การใช้เวลาว่าง	การใช้ชีวิตร่วมกัน	และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสังคม	

นอกจากนั้นแล้วยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นต่าง	ๆ	ด้วย

	 3.	บันทึกภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราว	กระบวนการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น	เป็นลักษณะขนานกัน

ไปทั้ง	 3	 กระบวนการ	 (Parallel)	 โดยจะนำาข้อมูลท่ีได้เพิ่มเติมในระหว่างการดำาเนินการ	 มาสร้างสรรค์

ภาพถ่ายเพิ่มขึ้น	เพื่อสื่อความหมายผ่านภาพถ่ายให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน (Photographic Equipment)

	 อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานครัง้นี	้ผูว้จิยัเดนิทางไปยงัประเทศโรมาเนียด้วยตนเองเพยีง

คนเดียว	 จึงใช้กล้องถ่ายภาพ	 Nikon	 D750	 จำานวน	 2	 กล้อง	 เพื่อสะดวกในการบันทึกภาพโดยไม่ต้อง

เปลี่ยนเลนส์	โดยกล้องแต่ละตัวจะติดตั้งเลนส์	2	ช่วงให้แตกต่างกัน	คือ	Nikon	AFS	24-120	f/4	G	และ	

Nikon	AFS	58	mm	f/1.4	G	นอกจากนั้นแล้วก็ยังใช้กล้องถ่ายภาพ	SJ	Action	Camera	M20	ซึ่งเป็น

เลนส์มุมกว้างถึง	166	องศา	ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์ภาพมุมกว้างได้เพิ่มขึ้น	นอกจากนั้นแล้วยัง

ภาพที่	1	ภาพมุมสูงของเมืองการาช

เมืองอุตสาหกรรมริมแม่นำ้าดานูป

ภาพที่	2	ภาพอาคารสถาปัตยกรรม

ในเมืองปารีสน้อย	เมืองบูคาเรสต์
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ใช้ขาตั้งกล้องขนาดพกพา	Manfrotto	Be	Free	เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ภาพที่ต้องใช้ชัตเตอร์ความเร็ว

ตำ่า	และใช้คอมพิวเตอร์	Mac	Book	Pro	13”	Ratina	ในการเก็บข้อมูล	ตกแต่งภาพ	และตรวจสอบผล

งานภาพถ่าย	และผู้วิจัย	ขอขอบพระคุณ	บจก.นิคอน	เซลส์	(ประเทศไทย)	ในการสนับสนุนอุปกรณ์กล้อง

และเลนส์ดังกล่าวในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย

การตรวจสอบข้อมูล (ภาพถ่าย)

	 หลังจากที่ได้สร้างสรรค์งานเสร็จแล้ว	 ผู้วิจัยได้นำาผลงานภาพชุดที่สร้างสรรค์มานำาเสนอในช้ัน

เรียน	ณ	 มหาวิทยาลัย	 Danubius	 รวมทั้งหมด	 2	 ครั้ง	 ซ่ึงมีผู้เรียนเป็นนักศึกษาชาวโรมาเนียตามราย

ละเอียด	ดังนี้	 (ครั้งที่	1)	วันที่	10	ตุลาคม	2560	นักศึกษาชั้นปีที่	1	ภาควิชาการประชาสัมพันธ์	คณะ

นิเทศศาสตร์	รวม	19	คน	อาจารย์ผู้สอน	1	คน	และ	อาจารย์ผู้ประสานงาน	อีก	1	คน	รวมทั้งหมด	21	

คน	และ	(ครัง้ที	่2)	วนัที	่11	ตุลาคม	2560	นักศกึษาชัน้ปทีี	่3	ภาควชิาจติวทิยาการสือ่สาร	คณะนเิทศศาสตร	์

รวม	24	คน	อาจารย์ผู้สอน	1	คน	และ	อาจารย์ผู้ประสานงาน	อีก	1	คน	รวมทั้งหมด	26	คน

คำาแนะนำาจากการนำาเสนอ

	 อาจารย์และนักศึกษาจากการนำาเสนอในช้ันเรียนท้ัง	 2	 ครั้ง	 มีข้อแนะนำาดังต่อไปนี้	 ผลงาน

ภาพถา่ย	ผู้สรา้งสรรคส์รา้งผลงานไดน้า่ประทบัใจ	จงัหวะในการจบัภาพไดด้	ีมอีงคป์ระกอบภาพทีช่ว่ยใน

การเล่าเรื่องได้ดี	และมีความสวยงามสะดุดตา	นอกจากนั้นแล้ว	ยังให้ความเห็นอีกว่า	ภาพที่นำาเสนอเป็น

ภาพที่ชาวโรมาเนียพบเห็นได้ทั่วไป	 ไม่นึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนแปลกหน้า	 และมีความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมอย่างมากต่อผู้วิจัย

ผลการวิจัย

	 ประเทศโรมาเนีย	 อยู่ในทวีปยุโรปตะวันออก	 มีประชากรประมาณ	 19	 ล้านคน	 (ข้อมูลจาก														

National	Institute	of	Statistics	of	Romania)	ใช้โรมาเนียซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน	ผู้คนส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์	มีเมืองหลวง	คือ	บูคาเรสต์	โดยมีภูมิศาสตร์ใกล้เคียง	คือ	เทือก

เขาคาร์เพเทียน	 แม่นำ้าดานูป	 ฮังการี	 เซอร์เบีย	 ยูเครน	 บัลแกเรีย	 เส้นเวลา	 (Timeline)	 สำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของประเทศโรมาเนีย	มีดังนี้

ศตวรรษที่	5	โรมันตะวันตก	ล่มสลาย	(กรุงโรม)

                                                                  

ศตวรรษที่	14	โรมาเนียถูกจักรวรรดิออตโตมันยึดครอง

(เมืองหลวง	คือ	กรุงคอนสแตนติโนเปิล)

                                                                  

ช่วง	WW	I	และ	II	ถูกเยอรมันยึดครอง

                                                                  

หลังสงคราม	รัสเซียจัดการให้เป็นคอมมิวนิสต์	

                                                                  

ปฏิวัติใหญ่	ในปี	1989	และเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบัน
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	 ผลจากการคน้ควา้ขอ้มลูผา่นบคุคลตา่งๆ	ขอ้มลูเบือ้งตน้	ทีเ่ปน็ขอ้มลูสำาคญัทีช่าวโรมาเนยีแนะนำา

กับผู้วิจัยในฐานะคนต่างถิ่น	คือ	การเข้าใจถึง	“ที่มา”ของชาวโรมาเนีย	3	เรื่อง	คือ	ตำานานของโรมุลุส	และ	

แรมุส	สถาปัตยกรรมเสาทราจัน	และเรื่องราวของมาตาฮารีสายลัยสมัยสงครามโลกครั้งที่	1

	 1.เรื่องตำานานของโรมุลุส	 และ	 แรมุส																

(771	 ปีก่อนคริสตกาล)	 เป็นบุคคลใน

ตำานานเกี่ยวกับการก่อต้ังกรุงโรม	 ทั้งสองเป็นบุตรชาย

ฝาแฝดของเรอา	ซลิวอิา	นกับวชหญงิพรหมจรรย	์กบัมาร์

ส	เทพเจ้าแห่งสงคราม	โรมุลุส	และแรมุส	ถูกทิ้งไว้ริมแม่นำ้

าไทเบอร์มาตั้งแต่แบเบาะ	 และเติบโตข้ึนจากการเลี้ยงดู

ของหมาป่า	(ภาพที่	3)	เมื่ออายุ	18	ปี	โรมุลุสและแรมุสอ

อกเดินทางจากหมูบ่า้นเพือ่ไปต้ังหมูบ่า้นใหม	่หมูบ่า้นของ

โรมุลุสชื่อ	“โรม”	หมู่บ้านของแรมุสชื่อ	“รีมอเรีย”	ต่อมา

ทั้งคู่เกิดขัดแย้งกันและได้ประลองกำาลังกันและแรมุสเสีย

ชีวิต	ส่วน	 -โรมลุสุไดเ้ปน็กษัตรยิอ์งคแ์รกของโรม	

ซึ่งเป็นที่มาของคำาว่า	โรมาเนีย	ที่แปลว่า	ชาวโรมัน	

	 2. “เสาทราจัน”	(Trajan’s	Column)	คือ	

เสาสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ

ทราจัน	(Emperor	Trajan)	แห่งจักรวรรดิโรมัน	(ภาพที่	

4)	 เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ	 และเครื่องหมายแห่ง

อำานาจอันเกรียงไกรของโรมันในอดีต	 โดยสร้างตามมติ

ของสภาแห่งโรมัน	(The	Roman	Senate)	เพื่อสดุดีพระ

เกยีรติแด่จักรพรรดิทราจัน	ทีม่ชียัชนะตอ่สงครามดาเช่ียน	

(The	Dacian	wars)	เมื่อปี	ค.ศ.113	เมืองหลวงบูคาเรสต์	

ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เดิมที่เสาทราจันตั้งอยู่

	 3.	เรื่อง“มาตา	ฮารี”	 (Magaretha	Geet-

ruida	Zelle)	แต่งงานกับ	รูดอล์ฟ	แมค	

ลาว	 (Rudolph	 MacLeod)	 นายทหารแห่งกองทัพ

อาณานิคมดัตช์เชื้อสายสก็อต	 ไปใช้ชีวิตร่วมกันท่ีชวา	

อาณานคิมของฮอลนัดาสมยันัน้	หลงัแตง่งานสาม	ีมปีญัหา

ชีวิตจากความเจ้าชู้ของเธอ	 สามีจึงตอบโต้ด้วยการม่ัวกับ

หญิงอ่ืน	 เม่ือทั้งคู่เดินทางกลับฮอลันดาก็ตัดสินใจแยกกัน

อยู่	 เธอจึงเดินทาง	 ไปกรุงปารีสตามลำาพังในปี	 1905

                                                                    

ภาพที่	5	ภาพมาตาฮารีแสดงการเต้นเปลื้องผ้า	u

ภาพที่	3	รูปปั้นโรมุลุส	

และแรมุส	ดื่มนำ้านมของหมาป่า

ภาพที่	4	ศิลปะงานแกะสลัก

ที่ใช้ประกอบรอบเสาทราจัน
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เธอสร้างชื่อเสียงขึ้นมาด้วยการเป็นนักเต้นระบำาแบบตะวันออก	ด้วยชุดที่ประดับด้วยอัญมณีแพรวพราว

ทัว่ร่าง	ภายใต้ชือ่ในวงการว่า	“มาตา	ฮารี”	(ภาพที	่5)	หลงัจากนัน้	เธอจงึหันไปเป็นนางบำาเรอใหก้บัชนชัน้

สูง	ทั้งนักการเมือง	และนายทหารในหลายประเทศ	ทำาให้ฝรั่งเศสพยายามให้เธอล้วงความลับจากนักการ

ทูต	นักการเมือง	นายทหาร	รวมถึงมกุฎราชกุมารวิลเฮล์มแห่งปรัสเซีย	แต่เธอถูกทูตเยอรมันหักหลัง	จึง

ถูกรัฐบาลฝรั่งเศสจับกุมและสั่งประหารชีวิต	ตำานานกล่าวว่า	เธอเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความตายอย่าง

กล้าหาญขอให้เพชฌฆาตไม่ต้องปิดตาของเธอขณะลั่นไก

	 ทั้ง	3	 เรื่องราวนี้	 ผู้วิจัยได้แนวทางสืบค้นข้อมูล

จากบุคคล	 และได้ค้นคว้าจากการแสดงนิทรรศการ

ภายในพพิธิภณัฑร์ะดบัชาตใินเมอืงบคูาเรสต	์จงึไดใ้ชเ้ปน็

แนวทางในการทำาความเขา้ใจความเปน็ชนชาตโิรมาเนยี	

จากการสือ่ความหมายผา่นเรือ่งราวทัง้	3	เรือ่ง	คอื	ความ

มีท่ีมาท่ีไปตามตำานานของชนชาติ	 ประเทศแห่งนี้เป็น

ศูนย์กลางของโลกมาก่อน	 และความภูมิใจในยุค

สงครามโลกครั้งที่	 1	 (หลังยุควิคตอเรียน)	 ซึ่งเป็นความ

นิยม	“โลกเก่า”	ของชาวโรมาเนีย	 	ที่สามารถพบได้ใน

สื่อภายในประเทศ	 เช่น	สื่อโทรทัศน์	ที่ยังคงใช้เรื่องราว

ในยคุสงครามโลกครัง้ที	่1	เปน็บรบิทในภาพยนตรม์วิสกิ

วดิโีอของเพลงพืน้เมอืงในปัจจบุนั	ชือ่เพลง	ZI-I	RUSEA-

SCA	DUPA	MINE	ของศิลปิน	NADIA	DULUMAN	เล่า

เรื่องราวการกลับมาของวีรบุรุษสงคราม	 และเป็นที่ชื่น

ชอบของสาว	ๆ	หมู่บ้านในชนบท	(ภาพที่	6)

	 จากผลของการศกึษาเชงิชาตพินัธุว์รรณา	ผูว้จัิย

จึงได้บันทึกภาพสร้างสรรค์งาน	 โดยสะท้อนความเป็น	

“โรมาเนยี”	ตามแรงบนัดาลใจ	ทีไ่ดม้สีว่นรว่ม	ไดข้อ้สรปุ

จากที่ปรากฏให้เห็นได้จากชีวิตประจำาวัน	คือ	โรมาเนีย	เป็นหน้าต่างแสดงความเป็นยุโรปเก่า		และได้ผล

งานสร้างสรรค์	ดังต่อไปนี้

Romania: Window to view the old Europe

	 ประเด็นที่	 1	บรรยากาศโดยรวม	 (Environment)	 	มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่คงความ

คลาสสิก	มีการอนุรักษ์อาคารในยุคสงครามโลกครั้งที่	1	 (ช่วงทศวรรษ	1920)	เมืองเงียบสงบปราศจาก

ความวุ่นวาย	ผูค้นใหค้วามสำาคญักบัการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม	และมคีวามนยิมเพลงยคุทศวรรษ	1980	(ภาพ

ที่	8-17)

ภาพที่	6		การกลับมาของวีรบุรุษสงคราม	ใน

เพลงชื่อเพลง	ZI-I	RUSEASCA	DUPA	MINE

ภาพที่	7	ภาพจากมิวสิกวิดีโอ	

เพลง	ZI-I	RUSEASCA	DUPA	MINE

ของศิลปิน	NADIA	DULUMAN
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17

ภาพในหมวดบรรยากาศโดยรวมของโรมาเนีย

                                                                         

8.	อาคารสถาปัตยกรรมยุคกลาง:โบสถ์แบบศิลปะโรมาเนส

                                                                            

9.	อาคารในแบบ	Art	Nouveau	ที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส

                                                                            

10.	อาคารในแบบ	Modern	ในยุคคอมมิวนิสต์

                                                                           

11.	ภาพมุมกว้างภายในร้านหนังสือ	Carturesti	Carusel	(

                                                                           

12-14.	ผู้คนบนท้องถนนแม้ในยามวิกาลก็เดินได้อย่างปลอดภัย

                                                                           

15.	ต้นโอ๊ค	(Oak	Tree)	ที่ถูกอนุรักษ์ไว้ใน	CERNICA	MONASTERY

                                                                           

16	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัย	Danubius	เก็บผลโอ๊ค	(Acorn)	

                                                                           

17.	หอนาฬิกาในสวนสาธารณะ	และความรักในการอยู่กับธรรมชาติ

      

14 16

12 13 15

10 11

8 9
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 ประเด็นที่ 2 ผู้คน (People) ชาว

โรมาเนีย	 มีจิตใจรักสงบ	 ให้ความเคารพ

ต่อกฎหมาย	มีระเบียบ	มีความสุขกับการ

ใช้ชีวิต	 รักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข	 รัก

ธรรมชาติ	 รักการผ่อนคลายในสวน

สาธารณะ	และรักเด็ก	ให้ความสำาคัญกับ

กิจกรรมนอกบ้านของเด็ก	ๆ		(ภาพที่	18	

-	ภาพที่	52)

18

19

28

25

20

21 22

23 24

29 30

26 27

                                           

ภาพในหมวดผู้คน
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ภาพในหมวดผู้คน
                                                                        

18	หนุ่มสาวเดินคลอเคลียใจกลาง

เมืองหลวง

                                                                         

19-21	ชีวิตยามบ่ายคล้อยแบบ

สบาย	ๆ

                                                                         

22	พนักงานในร้านอาหารย่าน	Old	

Town

                                                                         

23-24	คนชราเดินไปโบสถ์อย่าง

กระฉับกระเฉง	และภาพการสูบ

บุหรี่ในที่สาธารณะ

                                                                         

25-27	พ่อค้าแม่ค้าในตลาดดอกไม้

และผลไม้	เมืองการาช

                                                                         

28	ผู้คนถูกฝึกให้มีมารยาทในการ

ข้ามถนนเป็นอย่างดี

                                                                         

29-30	เดินทางท่ามกลางสายฝน

                                                                         

31-33	ภาพความผูกพันของผู้คน

โรมาเนียกับสุนัข

                                                                         

	34-36	ภาพสุนัขในถนนสาธารณะ

                                                                         

	37-38	ภาพสุนัขในถนนสาธารณะ

                                                                         

	39-41	ภาพเด็ก	ๆ	ในที่สาธารณะ

                                                                         

	42-43	ภาพเด็ก	ๆ	ในที่สาธารณะ

                                                                         

	44-46	ภาพการใช้ชีวิตบนท้องถนน

ที่ดูแปลกตาสำาหรับผู้วิจัย

                                                                         

31 32 33

34 35 36

37 38

39 40

42 43

44 45

41

46
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                 ประเด็นที่ 3 ศาสนา 

   

	 	 (Religion)	 มีศรัทธาใน

ศาสนาสูง	วันอาทิตย์ซึ่งเป็น

วันที่มีการประกอบพิธีทาง

ศาสนา	เมืองจึงเงียบสงบ	ร้าน

คา้ปดิท้ังเมอืง	มกีารสนบัสนนุ

ศาสนาและรักษาไว้ซ่ึงวิถีของ

คริสต์ออโธดอกซ์	(วิถีคริสต์

โบราณ)	(ภาพที่	53	-	61)	

53.	ภาพสัญญะแสดงความหมาย

ทางศาสนา

                                                                        

54	ภาพโบสถ์ขนาดเล็กที่พบเห็น

ได้ทั่วไป

                                                                        

55	ภาพภายในโบสถ์คริสต์นิกาย	

ออโธดอกซ์

                                                                        

47	ชายหนุ่มซื้อดอกไม้

                                                                        

48-50	หนุ่มสาวเดินเล่นท่ามกลางสายฝน

อย่างสนุกสนาน

                                                                         

51-52	ผู้คนใช้ชีวิตท่ามกลางสายฝน

                                                                         

 

 

    

47

48 49 50

51

52

53

54

55
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56	 ภาพกิจกรรมของพระสงฆ์และผู้

ดูแลวัด

                                                                        

57	 ภาพสัญลักษณ์ทางศาสนา

พบเห็นได้เป็นปกติทั่วไป

                                                                         

58	ภาพพระสงฆ์ในศาสนาคริสตนิ์กา

ยออโธดอกซ์

                                                                         

59	ภาพนักบวชหญงิในศาสนาคริสต์

นิกายออโธดอกซ์

                                                                         

6 0 	 ภ า พ โ บ ส ถ์ ค ริ ส ต์ ที่ เ ป็ น

สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์

                                                                       

61	ภาพบริเวณอาราม

                                                                        

                                                                      

62-64	ภาพรา้นขนมปงัทีต่ัง้อยูท่ัว่ทกุ

เมือง

                                                                        

 

56

57

58 59

60 61

 ประเดน็ที ่4 อาหาร (Food) ชาวโรมาเนยีใช้สว่นประกอบอาหารทีม่คีวามสด	อาหารสว่น

ใหญ่มีความเปรี้ยว	 ในขณะเดียวกัน	 เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชีส	นำ้าผึ้ง	 แฮม	และ

เบคอน	(ตามภาพประกอบที่	62-76)

62 63

64
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65-66	 ภาพเครื่องกรองนำ้าในปลาย

ศตวรรษที่	 19	 และ	 ภาพเณรกับ

ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ในอาราม

                                                                        

	67	ภาพเคบับ	(Kebab)	อาหารของ

ชาวอาหรับ	 อิทธิพลของจักรวรรดิ

ออตโตมัน

                                                                         

68	ภาพ	 Polenta	 เครื่องเคียงยอด

นิยมจากแป้ งข้ าว โพดของชาว

โรมาเนีย

                                                                         

69	-	70	ภาพสลัด	และชุดอาหารเช้า	

ที่เน้นความสดของส่วนผสม

                                                                         

71-72	ภาพชดุอาหาร	ทีเ่นน้ความสด

ของส่วนผสม

                                                                         

73-74	ภาพอาหารหลกัจดัจานพรอ้ม

สลัดและพริกใหญ่

                                                                         

75-76	ภาพอาหารแบบโรมาเนีย

                                                                        

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76
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 ประเด็นที่ 5 ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์งานในฐานะผู้มาเยือน (What I feel) มีความรู้สึก

สงบ	และปลอดภัย	รู้สึกถึงความงามสง่า	 (Elegant)	และความภูมิใจ	 (Pride)	ของชาวโรมาเนีย	 (ภาพที่	

77-82)

การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเทศศาสตร์        

	 การศกึษาวธิคิีดแบบสามญัสำานกึในชวีติประจำาวนัของชาวโรมาเนยีทีป่รากฏจากการสงัเกตแลว้

สร้างสรรค์การสื่อความหมายจากภาพถ่าย	 โดยมีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ของตนเองในงาน

วิจัยเชิงสร้างสรรค์	“ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย”	นี้	สามารถนำามาใช้และมีความสำาคัญใน

การถ่ายภาพเชิงสารคดี	ตามที่	กฤษณ์	ทองเลิศ	(2554,	น.	141)	ระบุว่า	ภาพถ่ายเชิงสารคดี	เป็นภาพถ่าย

ที่ยืนยันความเป็นจริงของปรากฏการณ์	และสามารถสื่อเรื่องราวได้สอดคล้องกับเนื้อหาสารคดี	มีการจัด

ถา่ยภาพบนพืน้ฐานของความจรงิเพือ่ใหภ้าพสวยงาม	หรอืสือ่ความหมายไดช้ดัเจนขึน้ได	้แตจ่ะตอ้งไมท่ำา

มากไปจนบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม	 การสร้างสรรค์ด้วยวิธีคิดแบบ

สามัญสำานึกของกลุ่มคนนี้	จึงเป็นสาระสำาคัญในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงสารคดี

ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สำาคัญดังนี้	

	 1	 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์สื่อภาพถ่ายของช่างภาพชาวโรมาเนียเพื่อนำามาเปรียบเทียบมุม

มอง.ต่อสามัญสำานึกในชีวิตประจำาวันว่าเป็นอย่างไร	มีความแตกต่างหรือไม่	อย่างไร

                                                                        

77.-78	 ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

งานในฐานะผู้มาเยือน

                                                                        

79 - 80 	 ภ าพคว ามรู้ สึ ก ขอ งผู้

สร้างสรรค์งานในฐานะผู้มาเยือน

                                                                        

81 - 82 	 ภ าพคว ามรู้ สึ ก ขอ งผู้

สร้างสรรค์งานในฐานะผู้มาเยือน

                                                                        

77 78

79 80

81 82



116 Siam Communication Review Vol.18 Issue 24 (January-June 2019)

	 2.	ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชิ้นนี้	มีเพียงมุมมองในเมืองหลวง	และเมืองท่า	ยังขาดมุมมองของ

วิถีเกษตรกร	และ	เมืองท่องเที่ยว	เนื่องจากมีเวลาน้อยเกินไป	ทำาให้ขาดข้อมูล	(ภาพถ่าย)	ที่เกี่ยวข้องกับ

วิถีชาวบ้านนอกเขตเมือง	เช่น	เมือง	Brasov	และเมือง		Transilvania
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