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ทัศนวิธวี ทิ ยาชาติพนั ธุว์ รรณาในโรมาเนีย มีจดุ มุง่ หมายสำ�คัญ คือ การศึกษาวิธคี ดิ แบบ
สามัญสำ�นึกในชีวติ ประจำ�วันของชาวโรมาเนียทีป่ รากฏจากการสังเกตแล้วสร้างสรรค์การสือ่ ความ
หมายจากภาพถ่าย โดยมีนกั วิจยั เป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง ซึง่ ได้ขอ้ สรุปแนวคิดเพือ่
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)
คำ�สำ�คัญ: ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณา / โรมาเนีย
Abstract

The main objective of the creative research entitled “Visual Ethnomethodological 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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ที่มาและความสำ�คัญ
แรงบันดาลใจทีท่ �ำ ให้เกิดงานวิจยั เชิงสร้างสรรค์เชิงศิลปะนี้ เกิดจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มโี อกาสใช้ระยะ
เวลาระยะหนึ่งในประเทศโรมาเนียในฐานะอาจารย์รับเชิญ (Visiting Lecturer) จึงใช้วิธีวิทยาชาติพันธุ์
วรรณา ในการศึกษาวิจัยกลุ่มคน (ethnos) กับการใช้ชีวิตประจำ�วันของชาวโรมาเนียผ่านภาพถ่ายที่
แสดงออกถึงชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยผู้วิจัยเป็นชาวไทยที่พำ�นักอยู่ใน
ประเทศโรมาเนียในฐานะผูม้ าเยือนจากต่างทวีป จึงใช้วธิ กี าร สังเกตุวธิ ีคิดแบบสามัญสำ�นึกในชีวติ ประจำ�
วัน เช่น ความเป็นอยู่ การเดินทาง อาหารการกิน กิจกรรมด้านศาสนา  ประกอบกับการศึกษาความเป็น
มา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติและสังคม ผ่านทางพิพิธภัณฑ์ สถานที่สำ�คัญ  และคำ�บอกเล่าของ
คนในชุมชน และบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจำ�วันของชาวโรมาเนียด้วยภาพถ่ายเชิงสารคดี โดยบันทึก
ตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นของวิถีชีวิต (Documentary Photography) เพื่อเน้นการสื่อความหมาย
ตามสามัญสำ�นึกของการใช้ชีวิตของชาวโรมาเนีย
วัตถุประสงค์การวิจัยและการสร้างสรรค์
1. การศึกษาวิธีคิดแบบสามัญสำ�นึกในชีวิตประจำ�วันของชาวโรมาเนียที่ปรากฏจากการสังเกต
ด้วยการสื่อความหมายจากภาพถ่าย ระหว่าง วันที่ 2-14 ตุลาคม 2560 ณ เมืองบูคาเรสต์ และเมือง            
การาช ประเทศโรมาเนีย
2. สร้างสรรค์ภาพถ่ายความเป็นอยู่ การเดินทาง อาหารการกิน กิจกรรมด้านศาสนาของโรมาเนีย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Harold Garfinkel (1967, p. 10-11) ได้ให้แนวความคิด ว่า วิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณา (Ethnomethodological) เป็นวิธีการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ
พรรณนาถึงวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสามัญสำ�นึกของกลุม่ คนนัน้ วิธวี ทิ ยานีเ้ ป็นการปฏิบตั กิ ารทีผ่ วู้ จิ ยั แฝงตัวเข้าไป
คลุกคลีกับกลุ่มคนหรือชุมชน และค้นหาลักษณะของการดำ�เนินชีวิตของบุคคล หรือของกลุ่มบุคคลใน
สังคมหนึ่ง ๆ หรือในชุมชนหนึ่ง ๆ ตามความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และ
ภาษา ในขณะเดียวกัน Sarah Pink ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้ภาพถ่าย และเทคโนโลยีในวิธีวิทยาชาติ
พันธุ์วรรณา ไว้ว่า นักวิจัยชาติพันธ์ุวรรณาทำ�งานเหมือนช่างภาพ (Ethnographer as Photographer,
2007, p. 68-69) ผู้วิจัยจะสะท้อนภาพถ่ายทางชาติพันธุ์วรรณาโดยเข้าใจถึงแนวคิดนี้เป็นการให้ข้อมูล
ผ่านการถ่ายภาพ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่างภาพกับกลุ่มคนที่ศึกษา ว่ามีจุดยืนและหน้าที่
คนละด้าน ช่างภาพเป็นผู้บันทึกภาพและสะท้อนภาพออกมาให้เห็น ในขณะที่ผู้ถูกถ่ายภาพ (photographic subjects) ก็ยังคงตัวตนของตนเองด้วยการแสดงออกในแบบตนเอง
ผูว้ จิ ยั จึงใช้แนวคิดวิธวี ทิ ยานี้ ในการสร้างกระบวนการสร้างสรรค์งาน จากวิธคี ดิ แบบสามัญสำ�นึก
ในการใช้ชีวิตประจำ�วันของชาวโรมาเนีย และสะท้อนออกมาภาพสื่อภาพถ่าย
กระบวนการสร้างสรรค์งาน
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยศึกษา ความเป็นมา ประวัติศาสตร์   เพื่อให้เข้าใจพื้น
ฐานของประชาชนประเทศโรมาเนียจากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ Ilie Zanfir (2014) ได้บันทึกรูปแบบ
เรียงความเล่าเรื่อง (Essays) กล่าวถึงการพัฒนาเมืองการาช (Galati) เมืองอุตสาหกรรมริมแม่นํ้าดานูป                 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 24 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

ที่ ได้ระบุว่า เมืองนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการค้าและ
อุตสาหกรรมของยุโรปตะวันออก ในต้นศตวรรษที่ 20
มีการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และศิลปะ
แต่ได้หยุดลงเนือ่ งจากเกิดการถูกยึดครองโดยกองทัพ
เยอรมันในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ หลังจากนัน้ ใน
ปัจจุบนั ก็ยงั คงเป็นเมืองอุตสาหกรรม (ภาพที่ 1) และ
Gruenwald และ Stanciu (2013) ได้กล่าวแนะนำ�
ภาพที่ 1 ภาพมุมสูงของเมืองการาช
เมืองบูคาเรสต์ ว่าเป็นศูนย์กลางของการผสมผสาน
เมืองอุตสาหกรรมริมแม่นํ้าดานูป
ศิลปะด้านสถาปัตยกรรมในยุโรปตะวันออก ถูกเรียก
ขานว่า เมืองปารีสน้อย (Little Paris) เพราะมี
เอกลักษณ์ในการผสมผสานศิลปะสมัยต่างๆ ตั้งแต่
สมัยที่ถูกจักรวรรดิออตโตมันยึดครอง (Brancovian
style) จนเมื่อชาวโรมาเนียได้รับอิสรภาพ จึงเกิด
แนวทางศิลปะของตนเอง (Neo-Romanian style)
และในศตวรรษที่ 19 ก็ได้รบั อิทธิพลจากฝรัง่ เศสเป็น
อย่างสูงจึงมีแนวทางของ Art Nouveau (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 ภาพอาคารสถาปัตยกรรม
นํา้ และในยุคคอมมิวนิสต์ สถาปัตยกรรมต่างๆในเมือง
ในเมืองปารีสน้อย เมืองบูคาเรสต์
หลวง ของประเทศโรมาเนีย ก็มลี กั ษณะเหมือนชุมชน
ที่อาศัยในตึกแบบอุตสาหกรรม (Communist era style) ซึ่งคล้ายกับสถาปัตยกรรมในประเทศ
เกาหลีเหนือ
1.2 การพูดคุยหาข้อมูลจากบุคคล เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทย มัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการนำ�เที่ยวไปยังย่านชุมชนต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ
ย่านตลาด เขตอารามบ้านพระสงฆ์ของคริสต์ศาสนานิกายออโธดอกซ์ และศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากพิพธิ ภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ จะมีลกั ษณะการคัดเลือกเรือ่ งราวเฉพาะเด่น ๆ ในแต่ละช่วงเวลาของประวัตศิ าสตร์ชาติ
มานำ�เสนอให้กับผู้ชม
2. สังเกตปรากฏการณ์ ในสังคม เช่น พฤติกรรมในชีวิตประจำ�วันของผู้คนในสถานที่ต่าง ๆ การ
อยู่ การกิน ลักษณะการทำ�งาน การใช้เวลาว่าง การใช้ชีวิตร่วมกัน และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสังคม
นอกจากนั้นแล้วยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย
3. บันทึกภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราว กระบวนการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะขนานกัน
ไปทั้ง 3 กระบวนการ (Parallel) โดยจะนำ�ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมในระหว่างการดำ�เนินการ มาสร้างสรรค์
ภาพถ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อสื่อความหมายผ่านภาพถ่ายให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน (Photographic Equipment)
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เดินทางไปยังประเทศโรมาเนียด้วยตนเองเพียง
คนเดียว จึงใช้กล้องถ่ายภาพ Nikon D750 จำ�นวน 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
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ใช้ขาตั้งกล้องขนาดพกพา Manfrotto Be Free เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ภาพที่ต้องใช้ชัตเตอร์ความเร็ว
ตํ่า และใช้คอมพิวเตอร์ Mac Book Pro 13” Ratina ในการเก็บข้อมูล ตกแต่งภาพ และตรวจสอบผล
งานภาพถ่าย และผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ บจก.นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) ในการสนับสนุนอุปกรณ์กล้อง
และเลนส์ดังกล่าวในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย
การตรวจสอบข้อมูล (ภาพถ่าย)
หลังจากที่ได้สร้างสรรค์งานเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้นำ�ผลงานภาพชุดที่สร้างสรรค์มานำ�เสนอในชั้น
เรียน ณ มหาวิทยาลัย Danubius รวมทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งมีผู้เรียนเป็นนักศึกษาชาวโรมาเนียตามราย
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 (ครัง้ ที่ 2) วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 ภาควิชาจิตวิทยาการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์
รวม 24 คน อาจารย์ผู้สอน 1 คน และ อาจารย์ผู้ประสานงาน อีก 1 คน รวมทั้งหมด 26 คน
คำ�แนะนำ�จากการนำ�เสนอ
อาจารย์และนักศึกษาจากการนำ�เสนอในชั้นเรียนทั้ง 2 ครั้ง มีข้อแนะนำ�ดังต่อไปนี้ ผลงาน
ภาพถ่าย ผูส้ ร้างสรรค์สร้างผลงานได้นา่ ประทับใจ จังหวะในการจับภาพได้ดี มีองค์ประกอบภาพทีช่ ว่ ยใน
การเล่าเรื่องได้ดี และมีความสวยงามสะดุดตา นอกจากนั้นแล้ว ยังให้ความเห็นอีกว่า ภาพที่นำ�เสนอเป็น
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 แม่นํ้าดานูป ฮังการี เซอร์เบีย ยูเครน บัลแกเรีย เส้นเวลา (Timeline) สำ�คัญทาง
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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ผลจากการค้นคว้าข้อมูลผ่านบุคคลต่างๆ ข้อมูลเบือ้ งต้น ทีเ่ ป็นข้อมูลสำ�คัญทีช่ าวโรมาเนียแนะนำ�
กับผู้วิจัยในฐานะคนต่างถิ่น คือ การเข้าใจถึง “ที่มา”ของชาวโรมาเนีย 3 เรื่อง คือ ตำ�นานของโรมุลุส และ
แรมุส สถาปัตยกรรมเสาทราจัน และเรื่องราวของมาตาฮารีสายลัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

1.

เรื่ อ งตำ � นานของโรมุ ลุ ส และ แรมุ ส                
(771 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นบุคคลใน
ตำ�นานเกี่ยวกับการก่อตั้งกรุงโรม ทั้งสองเป็นบุตรชาย
ฝาแฝดของเรอา ซิลวิอา นักบวชหญิงพรหมจรรย์ กับมาร์
ส เทพเจ้าแห่งสงคราม โรมุลุส และแรมุส ถูกทิ้งไว้ริมแม่นํ้
าไทเบอร์มาตั้งแต่แบเบาะ และเติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดู
ของหมาป่า (ภาพที่ 3) เมื่ออายุ 18 ปี โรมุลุสและแรมุสอ
อกเดินทางจากหมูบ่ า้ นเพือ่ ไปตัง้ หมูบ่ า้ นใหม่ หมูบ่ า้ นของ
โรมุลุสชื่อ “โรม” หมู่บ้านของแรมุสชื่อ “รีมอเรีย” ต่อมา
ทั้งคู่เกิดขัดแย้งกันและได้ประลองกำ�ลังกันและแรมุสเสีย
ชีวิต ส่วน
-โรมุลสุ ได้เป็นกษัตริยอ์ งค์แรกของโรม
ซึ่งเป็นที่มาของคำ�ว่า โรมาเนีย ที่แปลว่า ชาวโรมัน

ภาพที่ 3 รูปปั้นโรมุลุส
และแรมุส ดื่มนํ้านมของหมาป่า

2.

“เสาทราจัน” (Trajan’s Column) คือ
เสาสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ
ทราจัน (Emperor Trajan) แห่งจักรวรรดิโรมัน (ภาพที่
4) เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ และเครื่องหมายแห่ง
อำ�นาจอันเกรียงไกรของโรมันในอดีต โดยสร้างตามมติ
ของสภาแห่งโรมัน (The Roman Senate) เพื่อสดุดีพระ
เกียรติแด่จกั รพรรดิทราจัน ทีม่ ชี ยั ชนะต่อสงครามดาเชีย่ น
(The Dacian wars) เมื่อปี ค.ศ.113 เมืองหลวงบูคาเรสต์
ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เดิมที่เสาทราจันตั้งอยู่

3.

เรื่อง“มาตา ฮารี” (Magaretha Geetruida Zelle) แต่งงานกับ รูดอล์ฟ แมค
ลาว (Rudolph MacLeod) นายทหารแห่งกองทัพ
อาณานิคมดัตช์เชื้อสายสก็อต ไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ชวา
อาณานิคมของฮอลันดาสมัยนัน้ หลังแต่งงานสามี มีปญ
ั หา
ชีวิตจากความเจ้าชู้ของเธอ สามีจึงตอบโต้ด้วยการมั่วกับ
หญิงอื่น เมื่อทั้งคู่เดินทางกลับฮอลันดาก็ตัดสินใจแยกกัน
อยู่ เธอจึงเดินทาง ไปกรุงปารีสตามลำ�พังในปี 1905
ภาพที่ 5 ภาพมาตาฮารีแสดงการเต้นเปลื้องผ้า u

ภาพที่ 4 ศิลปะงานแกะสลัก
ที่ใช้ประกอบรอบเสาทราจัน
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เธอสร้างชื่อเสียงขึ้นมาด้วยการเป็นนักเต้นระบำ�แบบตะวันออก ด้วยชุดที่ประดับด้วยอัญมณีแพรวพราว
ทัว่ ร่าง ภายใต้ชอื่ ในวงการว่า “มาตา ฮารี” (ภาพที่ 5) หลังจากนัน้ เธอจึงหันไปเป็นนางบำ�เรอให้กบั ชนชัน้
สูง ทั้งนักการเมือง และนายทหารในหลายประเทศ ทำ�ให้ฝรั่งเศสพยายามให้เธอล้วงความลับจากนักการ
ทูต นักการเมือง นายทหาร รวมถึงมกุฎราชกุมารวิลเฮล์มแห่งปรัสเซีย แต่เธอถูกทูตเยอรมันหักหลัง จึง
ถูกรัฐบาลฝรั่งเศสจับกุมและสั่งประหารชีวิต ตำ�นานกล่าวว่า เธอเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความตายอย่าง
กล้าหาญขอให้เพชฌฆาตไม่ต้องปิดตาของเธอขณะลั่นไก
ทั้ง 3 เรื่องราวนี้ ผู้วิจัยได้แนวทางสืบค้นข้อมูล
จากบุค คล และได้ค้นคว้าจากการแสดงนิทรรศการ
ภายในพิพธิ ภัณฑ์ระดับชาติในเมืองบูคาเรสต์ จึงได้ใช้เป็น
แนวทางในการทำ�ความเข้าใจความเป็นชนชาติโรมาเนีย
จากการสือ่ ความหมายผ่านเรือ่ งราวทัง้ 3 เรือ่ ง คือ ความ
ภาพที่ 6  การกลับมาของวีรบุรุษสงคราม ใน มีที่มาที่ไปตามตำ�นานของชนชาติ ประเทศแห่งนี้เป็น
เพลงชื่อเพลง ZI-I RUSEASCA DUPA MINE ศู น ย์ ก ลางของโลกมาก่ อ น และความภู มิ ใ จในยุ ค
สงครามโลกครั้งที่ 1 (หลังยุควิคตอเรียน) ซึ่งเป็นความ
นิยม “โลกเก่า” ของชาวโรมาเนีย  ที่สามารถพบได้ใน
สื่อภายในประเทศ เช่น สื่อโทรทัศน์ ที่ยังคงใช้เรื่องราว
ในยุคสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เป็นบริบทในภาพยนตร์มวิ สิก
วิดโี อของเพลงพืน้ เมืองในปัจจุบนั ชือ่ เพลง ZI-I RUSEASCA DUPA MINE ของศิลปิน NADIA DULUMAN เล่า
เรื่องราวการกลับมาของวีรบุรุษสงคราม และเป็นที่ชื่น
ภาพที่ 7 ภาพจากมิวสิกวิดีโอ
ชอบของสาว ๆ หมู่บ้านในชนบท (ภาพที่ 6)
เพลง ZI-I RUSEASCA DUPA MINE
จากผลของการศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรณา ผูว้ จิ ยั
ของศิลปิน NADIA DULUMAN
จึงได้บันทึกภาพสร้างสรรค์งาน โดยสะท้อนความเป็น
“โรมาเนีย” ตามแรงบันดาลใจ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วม ได้ขอ้ สรุป
จากที่ปรากฏให้เห็นได้จากชีวิตประจำ�วัน คือ โรมาเนีย เป็นหน้าต่างแสดงความเป็นยุโรปเก่า  และได้ผล
งานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
Romania: Window to view the old Europe
ประเด็นที่ 1 บรรยากาศโดยรวม (Environment)  มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่คงความ
คลาสสิก มีการอนุรักษ์อาคารในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 (ช่วงทศวรรษ 1920) เมืองเงียบสงบปราศจาก
ความวุน่ วาย ผูค้ นให้ความสำ�คัญกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และมีความนิยมเพลงยุคทศวรรษ 1980 (ภาพ
ที่ 8-17)
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8

9

10

11

12

13

14

16

15

ภาพในหมวดบรรยากาศโดยรวมของโรมาเนีย
8. อาคารสถาปัตยกรรมยุคกลาง:โบสถ์แบบศิลปะโรมาเนส
9. อาคารในแบบ Art Nouveau ที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส
10. อาคารในแบบ Modern ในยุคคอมมิวนิสต์

17

11. ภาพมุมกว้างภายในร้านหนังสือ Carturesti Carusel (
12-14. ผู้คนบนท้องถนนแม้ในยามวิกาลก็เดินได้อย่างปลอดภัย
15. ต้นโอ๊ค (Oak Tree) ที่ถูกอนุรักษ์ไว้ใน CERNICA MONASTERY
16 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย Danubius เก็บผลโอ๊ค (Acorn)
17. หอนาฬิกาในสวนสาธารณะ และความรักในการอยู่กับธรรมชาติ
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18

19

20
21

ประเด็นที่ 2 ผู้คน (People) ชาว
โรมาเนีย มีจิตใจรักสงบ ให้ความเคารพ
ต่อกฎหมาย มีระเบียบ มีความสุขกับการ
ใช้ชีวิต รักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข รัก
ธรรมชาติ รั ก การผ่ อ นคลายในสวน
สาธารณะ และรักเด็ก ให้ความสำ�คัญกับ
กิจกรรมนอกบ้านของเด็ก ๆ  (ภาพที่ 18
- ภาพที่ 52)
22

28
23

ภาพในหมวดผู้คน

24

29

30

26

27

25
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31

32

33

ภาพในหมวดผู้คน
18 หนุ่มสาวเดินคลอเคลียใจกลาง
เมืองหลวง
19-21 ชีวิตยามบ่ายคล้อยแบบ
สบาย ๆ

34

35

36

22 พนักงานในร้านอาหารย่าน Old
Town
23-24 คนชราเดินไปโบสถ์อย่าง
กระฉับกระเฉง และภาพการสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะ

37

25-27 พ่อค้าแม่ค้าในตลาดดอกไม้
และผลไม้ เมืองการาช

38

28 ผู้คนถูกฝึกให้มีมารยาทในการ
ข้ามถนนเป็นอย่างดี
29-30 เดินทางท่ามกลางสายฝน

39

40

31-33 ภาพความผูกพันของผู้คน
โรมาเนียกับสุนัข

41

34-36 ภาพสุนัขในถนนสาธารณะ
37-38 ภาพสุนัขในถนนสาธารณะ
39-41 ภาพเด็ก ๆ ในที่สาธารณะ

42

43

42-43 ภาพเด็ก ๆ ในที่สาธารณะ
44-46 ภาพการใช้ชีวิตบนท้องถนน
ที่ดูแปลกตาสำ�หรับผู้วิจัย

44

45

46
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47 ชายหนุ่มซื้อดอกไม้

47

51

48-50 หนุ่มสาวเดินเล่นท่ามกลางสายฝน
อย่างสนุกสนาน
51-52 ผู้คนใช้ชีวิตท่ามกลางสายฝน

48

49

50

52

				
			
53

54

ประเด็นที่ 3 ศาสนา
(Religion) มี ศ รั ท ธาใน
ศาสนาสูง วันอาทิตย์ซึ่งเป็น
วั น ที่ มี ก ารประกอบพิ ธี ท าง
ศาสนา เมืองจึงเงียบสงบ ร้าน
ค้าปิดทัง้ เมือง มีการสนับสนุน
ศาสนาและรักษาไว้ซึ่งวิถีของ
คริ ส ต์ อ อโธดอกซ์ (วิ ถี ค ริ ส ต์
โบราณ) (ภาพที่ 53 - 61)
53. ภาพสัญญะแสดงความหมาย
ทางศาสนา
54 ภาพโบสถ์ขนาดเล็กที่พบเห็น
ได้ทั่วไป
55 ภาพภายในโบสถ์คริสต์นิกาย
ออโธดอกซ์

55
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56

56 ภาพกิจกรรมของพระสงฆ์และผู้
ดูแลวัด
57 ภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ท างศาสนา
พบเห็นได้เป็นปกติทั่วไป
58 ภาพพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์นกิ า
ยออโธดอกซ์

57

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

58

59

60

61

61 ภาพบริเวณอาราม

ประเด็นที่ 4 อาหาร (Food) ชาวโรมาเนียใช้สว่ นประกอบอาหารทีม่ คี วามสด อาหารส่วน
ใหญ่มีความเปรี้ยว ในขณะเดียวกัน เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชีส นํ้าผึ้ง แฮม และ
เบคอน (ตามภาพประกอบที่ 62-76)
62

63

64

62-64 ภาพร้านขนมปังทีต่ งั้ อยูท่ วั่ ทุก
เมือง
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65-66 ภาพเครื่องกรองนํ้าในปลาย
ศตวรรษที่ 19 และ ภาพเณรกั บ
ผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ในอาราม

65

66

67 ภาพเคบับ (Kebab) อาหารของ
ชาวอาหรับ อิทธิพลของจักรวรรดิ
ออตโตมัน
68 ภาพ Polenta เครื่องเคียงยอด
นิ ย มจากแป้ ง ข้ า วโพดของชาว
โรมาเนีย
69 - 70 ภาพสลัด และชุดอาหารเช้า
ที่เน้นความสดของส่วนผสม
71-72 ภาพชุดอาหาร ทีเ่ น้นความสด
ของส่วนผสม
73-74 ภาพอาหารหลักจัดจานพร้อม
สลัดและพริกใหญ่
75-76 ภาพอาหารแบบโรมาเนีย

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)
77

78

77.-78 ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์
งานในฐานะผู้มาเยือน
7 9 - 8 0 ภ า พ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ผู้
สร้างสรรค์งานในฐานะผู้มาเยือน

79

81

80

8 1 - 8 2 ภ า พ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ผู้
สร้างสรรค์งานในฐานะผู้มาเยือน

82

การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเทศศาสตร์ 							
การศึกษาวิธคี ดิ แบบสามัญสำ�นึกในชีวติ ประจำ�วันของชาวโรมาเนียทีป่ รากฏจากการสังเกตแล้ว
สร้างสรรค์การสื่อความหมายจากภาพถ่าย โดยมีนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ของตนเองในงาน
วิจัยเชิงสร้างสรรค์ “ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย” นี้ สามารถนำ�มาใช้และมีความสำ�คัญใน
การถ่ายภาพเชิงสารคดี ตามที่ กฤษณ์ ทองเลิศ (2554, น. 141) ระบุว่า ภาพถ่ายเชิงสารคดี เป็นภาพถ่าย
ที่ยืนยันความเป็นจริงของปรากฏการณ์ และสามารถสื่อเรื่องราวได้สอดคล้องกับเนื้อหาสารคดี มีการจัด
ถ่ายภาพบนพืน้ ฐานของความจริงเพือ่ ให้ภาพสวยงาม หรือสือ่ ความหมายได้ชดั เจนขึน้ ได้ แต่จะต้องไม่ท�ำ
มากไปจนบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การสร้างสรรค์ด้วยวิธีคิดแบบ
สามัญสำ�นึกของกลุ่มคนนี้ จึงเป็นสาระสำ�คัญในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงสารคดี
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สำ�คัญดังนี้
1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์สื่อภาพถ่ายของช่างภาพชาวโรมาเนียเพื่อนำ�มาเปรียบเทียบมุม
มอง.ต่อสามัญสำ�นึกในชีวิตประจำ�วันว่าเป็นอย่างไร มีความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร
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2. ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชิ้นนี้ มีเพียงมุมมองในเมืองหลวง และเมืองท่า ยังขาดมุมมองของ
วิถีเกษตรกร และ เมืองท่องเที่ยว เนื่องจากมีเวลาน้อยเกินไป ทำ�ให้ขาดข้อมูล (ภาพถ่าย) ที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชาวบ้านนอกเขตเมือง เช่น เมือง Brasov และเมือง  Transilvania
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