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บทที่ 1 

จุดกําเนิดนาฏกรรมในวัฒนธรรมตะวันตก 
ก่อนที่มนุษย์จะอ่านออกเขียนได้ เดิมทีนั้นมีกลุ่มคนได้อาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคม 

ซึ่งเราสามารถทราบได้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในยุคอารยธรรมโบราณได้จากหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร์ อาทิ ภาพเขียนในถ้ํา สิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากงานหัตถกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรม เป็นต้น 
นาฏกรรมเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ผ่านสังคมวัฒนธรรมที่เป็นรหัสหมายระหว่างคนในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละชุมชนและมีความแตกต่า
งกัน 
อีกทั้งนาฏกรรมมักจะถูกนํามาใช้ในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายในเหตุการณ์สําคัญๆของการดํารงชีวิตขอ
งกลุ่มมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีพมนุษย์ 
สิ่งแรกที่เป็นจุดประสงค์สําคัญของการใช้นาฏกรรมในสมัยโบราณคือ 
การใช้นาฏกรรมเพื่อใช้ในจุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมการบูชาธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ 
เป็นต้น พิธีกรรมการบูชาเป็นประเพณีของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความเชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติ 
เพื่อสื่อให้เห็นถึงการกระทําหรือเจตนาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังที่เซริก์ คิง ได้อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรม (Ritual) ว่า 
“[พิธีกรรม] เป็นคํานิยามที่สะท้อนให้เห็นถึงการกระทํา (Action) 
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองให้วัตถุประสงค์บรรลุผล” (เซริก์ คิง: 2537) 
สามารถจําแนกพิธีกรรมเพื่อการบูชาได้อยู่ 4 ประเด็นคือ 

 
- พิธีกรรมเพื่อการแนะนําสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชน (Initiation Rituals) 
- พิธีกรรมการล่าสัตว์ (Rituals of the Hunt and of Animals) 
- พิธีกรรมเพื่อการรักษาโรคและพิธีศพ (Healing and Funeral Rituals) 
- พิธีกรรมเพื่อการสงครามและการอาวุธ (War and Weapons Rituals) 

 
พิธีกรรมเพื่อการแนะนําสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชน (Initiation Rituals) 
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ภาพประกอบที่ 1 
ที่มา: พีระ พันลูกท้าว 

 
ทุกสังคมวัฒนธรรมย่อมมีพิธีกรรมในการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่แตกต่างกัน อาทิ 

การฟ้อนบายศรีสู่ขวัญทางภาคอีสานของประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 
การจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ที่จะมีการกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่จากคณาจารย์ รุ่นพี่เป็นต้น 
เมื่อผู้เข้าร่วมพิธีได้ผ่านพิธีกรรมนี้ จึงทําให้ผู้เข้าพิธีมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนในสังคม 
ชุมชนและวัฒนธรรมเหล่านั้น การสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มที่มีรูปแบบเดียวกัน 
สีสันเดียวกันย่องสื่อความหมายให้เห็นว่าคนในกลุ่มสังคมวัฒนธรรมชุดนี้มีความเป็นเผ่าพันธ์ 

 
 
นาฏกรรมในยุคโบราณนั้นเป็นส่วนประกอบสําคัญของพิธีกรรม โดยมีการลอกเลียน กิริยาต่างๆ 

จากสัตว์และสิ่งแวดล้อมเช่นการเลียนแบบท่าทางสัตว์เมื่อไปพบเห็นสัตว์ที่มีลักษณะใหญ่โตหรือสัตว์ที่มีลักษณ
ะแปลกไปจากสิ่งที่คนในชุมชนเคยพบเห็น 
การลอกเลียนกริยาท่าทางเพื่อเป็นการสื่อสารและอธิบายความให้เกิดความเข้าใจในหมู่สังคมชุมชนนั้นๆจึงมีคว
ามจําเป็นอย่างยิ่ง 
การเต้นรําเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าในยุคโบราณเกิดจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจและไม่มีเหตุผลรองรับในเชิงต

รรกะทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอาทิ ฝนตก ฟ้าร้อง ไฟไหม้ ฯลฯ 
มนุษย์เหล่านั้นคิดว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากการดลบันดาลของเทพเจ้า 
ดังนั้นเมื่อมนุษย์ได้รับผลกระทบจากอันเกิดจากภัยทั้งหลายเหล่านั้น มนุษย์จึงสร้างพิธีกรรมใหป้รากฏขึ้น เช่น 
พิธีบูชาไฟ 
พิธีบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อความอุดมสมบูรณ์ซึ่งในพิธีเหล่านี้จะมีการเต้นรําโดยลอกเลียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิ
ดต่างๆ การเคลื่อนไหวเป็นลักษณะกลุ่มไปในทิศทางต่างๆ 
อาจจะทําท่าทางที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่บางครั้งจะเห็นผู้เข้าร่วมพิธีนุ่งห่ม
ชุดที่ทําจากหนังสัตว์หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น ส่วนที่เขา หรือหัวกะโหลกเป็นต้น 
ซึ่งในการเต้นนี้ต้องอาศัยเสียงหรือดนตรีให้จังหวะประกอบ ทั้งนี้เสียงดนตรีอาจจะมาจากการโห่ร้อง 
การเคาะเกราะหรือวัสดุที่ทําให้เกิดเสียง โดยเริ่มจากจังหวะง่ายๆอาจเป็นจังหวะเดียวตลอด 
แล้วจึงแทรกทํานอง ในที่สุดก็มีการขับร้อง ในระยะแรกๆ คงเป็นคําหรือวลีสั้นๆ ซึ่งร้องซ้ําไปซ้ํามา 
ต่อมาจึงพัฒนาเนื้อร้องซึ่งมีความหมาย หากเป็นการบวงสรวงเทพเจ้า 
คําร้องก็จะเป็นการสวดอ้อนวอนสดุดีเทพเจ้าเนื้อเพลงหรือคําร้องนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของวรรณคดี 
การร่ายรํามีประโยชน์ทางอ้อมกล่าวคือ เป็นการแสดงออกทางร่างกายและจิตใจอย่างสนุกสนาน 

และความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม ในยุคโบราณการเต้นรํามีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต  
ความกลัวในอํานาจคุกคามจากธรรมชาติ ความต้องการในการอยู่รอดจากภัยพิบัติ 
การมีทรัพยากรอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยให้มนุษย์มีพิธีกรรมเพื่อการขจัดปัดเป่า อธิฐานอ้อนวอน 
หรือการแสดงความสํานึกในบุญคุณแด่อํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ไม่มีเหตุผลในทางวิทยาศาสต
ร์ ลักษณะของพิธีกรรมเช่นนี้น่าจะกระทําในโอกาสที่มีผู้คนมาชุมนุมกันเป็นจํานวนมากที่เป็นโอกาสพิเศษๆ 
เช่น พิธีกรรมบวงสรวงเทพเจ้า พิธีฉลองชัยชนะ หรือเทิดทูนวีรกรรม 
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พิธีขอฝนขอความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์เมื่อมีผู้คนมาชุมนุมกันอยู่เป็นจํานวนมากก็จําเป็นที่จะต้องมีบริเวนที่ใ
ช้แสดงจัดแยกไว้เพื่อเป็นจุดสนใจของงานพิธีกรรม ต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นเวทีการแสดง 
         
สรุปได้ว่าพิธีกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับนาฏกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้มีวิวัฒนาการจนเป็นการเต้นรําแ
ขนงต่างๆที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
บางครั้งนาฏกรรมมีการเสื่อมสลายไปเพราะขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมนุษย์มีความพึงพอใจในสิ่งใหม่แ
ละขาดการสืบทอดสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นวงจรแห่งการเปลี่ยนแปลงทางนาฏกรรม 
 
1.1 อารยธรรมแห่งดินแดนเมดิเตอร์เรเนียน 

ถึงแม้ว่าการเต้นรําในยุคสมัยดังกล่าวมิได้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใช้ในการแสดงเฉกเช่นในแถบเอเชียที่ใช้นาฏกรรมเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมและพิธีการทางศาสนาต
ลอดจนความบันเทิงนั้น แต่เรายังคงสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหล่งต่างๆ 
พบว่าการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าที่ใด ทั่วทุกมุมโลกจะมีความคล้ายคลึงกันคือ 

1 เพื่อประกอบพิธีกรรม 
2 เพื่อพิธีทางศาสนา 
3 เพื่อความบันเทิง 

      
เพื่อเป็นการจําแนกเป็นกลุ่มชนต่างๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและ
พัฒนาการของ Dance ในแต่ละภูมิภาคสําคัญๆของโลกให้มีความเข้าใจมากขึ้นดังนี้ 
 
 
 1.1.1 Babylonia 
        สภาพทางภมิศาสตร์เป็นทะเลทราย 
เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแดนบาบิโลเนียแต่ดินแดนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นศูนย์กลางความเจริญในทางด้านปร
ะวัติศาสตร์ดินแดนแห่งนี้อยู่บริเวณแถบตะวันออกกลาง แหล่งโบราณคดีที่ถูกค้นพบ 
อาทิห้องสมุดขนาดใหญ่และแผ่นจารึกที่ทําจากดินเหนียวซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านโบราณคดี ศาสนา 
พิธีการและเทศกาลงานรื่นเริงต่างๆ ดังจะเห็นได้จากอะคิตุ “Akitu” 
เป็นเทศการงานรื่นเริงที่สําคัญของชาวบาบิโลเนียน 
พวกเขาจะทําการเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงโดยมีการแสดงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอภินิหา
รของผู้วิเศษคือการต่อสู้ของเทพเจ้ามาร์ดัก (Marduk) กับมังกรเป็นต้น 
     
จุดประสงค์หลักในพิธีกรรมของชาวบาบิโลเนียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็เพื่อให้มีความมั่นใจว่าผลผลิตทางด้านการ
เกษตรของพวกเขาจะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ซึ่งพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี 
 1.1.2 Egypt 
        
เมื่อนึกถึงอียิปต์สิ่งแรกที่คุ้นหูคุ้นตาคือสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดมหึมาแฝงเร้นไปด้วยความพิศวงที่หน้าค้นหาคําตอบ 
นั้นก็คือสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรารู้จักคือ ปิรามิด 
ชนกลุ่มนี้จะมีสิ่งก่อสร้างเป็นสัญลักษณ์และเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ของปิรามิดที่สิ่งก่อสร้างดังกล่าวมีเสน่ท์มนต์ขลั
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งชวนให้ผู้คนมากมายได้ขบคิดถึงความน่าทึ่งในการก่อสร้างวัตถุสถานได้อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ 
ทั้งนี้มีช่องทางหลายทางที่สามารถเข้าถึงอารยธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชาติอิยิปต์ได้จากภาพยนต์หรือสารคดีที่มีให้ศึกษาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
     ชนชาวอิยิปต์มักจะทําการเฉลิมฉลองหรือประกอบพิธีกรรมต่อแม่น้ําไนส์แม่น้ําสายโลหิตที่มีความยาวกว่า 
1000 mile 
ซึ่งเป็นแม่น้ําที่มีความยาวมากที่สุดในโลกและหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนชนชาวอิยิปต์มาเป็นเวลาช้านานการประกอบ
พิธีนิยมในช่วงที่น้ําหลากเพื่อให้พืชพรรณธัญหารมีความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่น่าสนใจอีกประการที่จะลืมไม่ได้ก็คือ
ชาวอิยิปต์มีความเชื่อในเรื่องของความเป็นอมตะไม่มีวันตาย 
ดังนี้แล้วเราจะเห็นวิธีการจัดการเกี่ยวกับศพหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เรียกว่า มัมมี่ 
โดยการใช้ผ้าพันไปรอบๆศพจะไม่มีการเผาหรือทําลายศพในลักษณะอื่น 
เพื่อว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสักวันพวกเขาจะสามารถกลับมามีชีวิตขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง 
      เทพธิดาไอซิส(Isis) เทพเจ้าที่ชนชาวอิยิปต์ให้ความนับถือ 
มีบทบาทอย่างมากในตํานานของประเทศอิยิปต์เช่นเดียวกับเทพเจ้า Orisis 
ตามตํานานได้กล่าวว่าเทพธิดาไอซิสได้แนะนําให้รู้จักการเต้นรําและการดนตรีให้กับชาวอิยิปต์ดังนั้นเราจะเห็น
การเต้นรําและการดนตรีได้ในการแสดงเฉลิมฉลองพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ทางด้านการกสิกรรมตลอดจนการแสดง
การเต้นรําในงานเลี้ยงฉลองในงานพิธีการต่างๆ 
      พิธีกรรมทางด้านอื่นๆ 
ของชาวอิยิปต์ที่ปรากฏให้เห็นคือจะมีการฝึกหัดการเต้นรําเพื่อให้มีอย่างต่อเนื่องไม่ให้สูญหายไป 
โดยราชสํานักของอิยิปต์และวิหารศักดิ์สิทธิ์กับคณะนักร้องประสานเสียงที่อยู่ตามโบสถ์หรือเทวทาสี 
เทวทาสาในอินเดียหรือนางรําแก้บนที่ศาลพระพรหมเอราวัณที่ประเทศไทยในปัจจุบัน 
1.1.3 Greece 
         ที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ 
ในยุคสมัยของกรีกโบราณก็จะยังคงมีอิทธิพลความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าผู้ซึ่งสามารถดลบัลดาลสิ่งต่างๆให้เป็
นไปและมีอิทธิพลทางด้านจิตใจของชนชาวกรีกโบราณเรามักจะได้ยินชื่อเรียกเทพเจ้ากรีก 
ได้อย่างคุ้นหูจากจากสื่อแขนงต่างๆ อาทิ เทพเจ้าอพอลโล อาธีน่า โอลิมปัส ฯลฯ 
ศิลปะการเต้นรําพร้อมด้วยการดนตรี วรรณกรรม 
และการละครของยุคกรีกโบราณเป็นช่วงยุคเฟื่องฟูที่มีความเจริญ ความอิ่มตัว 
ในเรื่องของศิลปะแขนงต่างๆเป็นอย่างมาก มีความเชื่อกันว่าการเต้นรําเป็นต้นแบบของการทํากิจกรรมต่างๆ 
ของเทพเจ้าพิธีกรรมหรือการบูชาเทพเจ้าที่เป็นที่รู้จักกันดีในช่วงสมัยกรีกโบราณและเป็นที่นิยมของผู้คนชามก
รีกมากที่สุดนั้นคือ พิธีกรรมการบูชาเทพเจ้า Dionysian, Dionysus  
 
1.1.4 Roman Empire 
       
ความสามรถพิเศษของคนชนชาติโรมันคือการวางรากฐานทางด้านวิศวกรรมสิ่งปลูกสร้างชาวโรมันมักไม่ค่อยใ
ห้ความสําคัญในเรื่องของศิลปะการเต้นรําเท่าไหร่นักเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของการเมืองการปกครองสิ่งที่เป็
นที่นิยมมากที่สุดของชาวโรมันก็คือกีฬาการรบราฆ่ากันของเหล่านักรบผู้กล้า(Gladiator) 
รบกันในสนามประลองในลักษณะที่ป็นวงกลม (Arena stage) 
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ใครมคีวามสามารถและมีความแข็งแกร่งที่สุดถือเป็นผู้กล้า 
ผู้ชนะเลิศและจะได้รับคํานิยมและความน่าเชื่อถือความศรัทธาจากมหาชน 

หนังสือ A.M Nagler’s A Source Book in Theatrical History บทที่ 2 ประวัตฺศาสตร์โรม 
จะกล่าวถึงการเต้นรําโดยการแสดงกิริยาท่าทาง (Mimetic dances) 
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการละครโรมันภายหลังได้กลายมาเป็นลักษณะเด่นแต่เป็นเอกลักษณ์ของการละครโรมันที่เ
รียกว่า Theatrical Dance เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องราวในแบบของละครผสมผสานกับการเล่าเรื่องราว 
โดยอาศัย Dance เป็นตัวเชื่อมเนื้อหาของเรื่องซึ่งจะทําให้การแสดงมีมิติมีความน่าสนใจมากขึ้น 
ภายหลังมีการพัฒนาจนกลายเป็นการเล่าเรื่องจนกลายเป็นการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์แบบมีทั้งการเล่าเรื่อง 
การร้องเพลง การเต้นรําที่เรียกว่า “ละครเพลง”(Musical play) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
บัลเลต์ 
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ภาพประกอบที่ 

ที่มา: พีระ พันลูกท้าว 
 

บัลเลต์ถือกําเนิดขึ้นในทวีปยุโรปในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (ภาษาฝรั่งเศส Renaissance, 
ภาษาอิตาเลี่ยน Rinascimento) มีความหมายว่าการกําเนิดใหม่ คือการนําศิลปะวิทยาการของกรีก 
โรมันมาฟื้นฟูเสียใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมในทวีปยุโรป 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ การเมือง และศาสนา  

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ หรือเรเนสซองส์ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 
เป็นยุคสมัยที่ศิลปกรรมของกรีกและโรมันซึ่งเป็นศิลปะที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกแขนงได้ถูกนํามาศึกษาใหม่แ
ละรื้อฟื้น 
อาทิงานสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความหมายของความมีอํานาจและความเจริญรุ่งเรืองผ่านสิ่งก่อสร้างอาทิ 
ลักษณะของหลังคาที่มีความโค้ง การสร้างเสาขนาดใหญ่ประดับตกแต่งอาคารยกตัวอย่างเช่น 
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ออกแบบโดย บรามันเต (Bra Mrante) และไมเคิล 
แองเจโล (Michel Angelo) 
สิ่งก่อสร้างนี้นับว่าเป็นมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาเช่นเดียว
กัน 
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ภาพประกอบที่ 

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
ที่มา: พีระ พันลูกท้าว 

 

 
ภาพประกอบที่ 

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
ที่มา: พีระ พันลูกท้าว 
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ภาพประกอบที่ 

การใช้เสาที่มีขนาดใหญ่:ร่องรอยสถาปัตยกรรมในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 
ที่มา: พีระ พันลูกท้าว 

จากภาพประกอบที่ 
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะที่โดดเด่นในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการอาทิ 
การใช้หลังคาที่มีความโค้ง การใช้เสาขนาดใหญ่เป็นต้น 
นอกจากนี้งานประติมากรรมในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่จะเน้นให้เห็นถึงความงามของสรีระมนุษย์อาทิ 
เส้นสายลายกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ดังจะเห็นได้จากผลงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงของไมเคิ
ล แองเจโล ที่ได้สร้างสรรค์รูปปั้นเดวิดที่มีสัดส่วนสรีระที่สมบูรณ์แบบที่สุด 
ซึ่งบัลเลต์จะมีความคล้ายคลึงกับการนําเสนอความงามในด้านสรีระร่างกายมนุษย์ 
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ภาพประกอบที่ 

ที่มา: พีระ พันลูกท้าว 
รูปปั้นเดวิดหนึ่งในสัญลักษณ์ของศิลปะแห่งยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  

 
 บัลเลต์ ถือกําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอิตาลี ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 
ในยุคแรกเริ่มนั้นบัลเลต์จะถูกใช้เพื่อเป็นการแสดงในการสร้างความสนุกสนานให้กับเหล่าขุนนางชั้นสูงในราช
สํานักที่มักจะมีการประชุมสันนิบาตซึ่งจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองในลักษณะที่มีความหรูหรา ฟุ่มเฟือย 
ตลอดจนมีการประดับประดาตกแต่งสถานที่นั้นจะมีความ ประณีต ละเอียดลออ วิจิตร บรรจง 
รวมไปถึงงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ดนตรี กาพย์ กลอน ปรากฏขึ้นเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นยิ่งนัก 
เพื่อให้เหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ของเหล่าขุนนางราชสํานัก 
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โดยมากแล้วการจัดงานในลักษณะเช่นนี้มักจะจัดในสถานที่ที่มีความโอ่อ่ากว้างขวาง 
เป็นห้องโล่งที่มีความกว้างและความสูงที่มีขนาดใหญ่มาก 
ตัวอย่างเช่นห้องท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวังเป็นต้น 
ส่วนการแสดงในงานเลี้ยงนั้นมักจะจัดเป็นการแสดงที่มีความสัมพันธ์กับเมนูอาหารที่จะรับประทาน 
กรณีตัวอย่างเช่นการแสดงเรื่อง “The Story of Jason and the Golden Fleece” ที่กล่าวถึง 
เจสันผู้กล้าหาญของชาวกรีกโรมัน เดินทางไปค้นหาขนแกะทองคํา ก่อนที่จะเสริฟ์อาหารคือเนื้อแกะย่าง 
ซึ่งการแสดงเรื่อง“The Story of Jason and the Golden Fleece” 
ยังนํามาใช้แสดงและเป็นที่นิยมรับในสังคมของรูปแบบการเต้นบัลเลต์กระทั้งปัจจุบันและมีรูปแบบทางการเต้น
รําอย่างหลากหลายขึ้นเพื่อให้มีความทันสมัยต่อยุคและเหตุการณ์ปจจุบัน 
      หนังสือประกอบการแสดงบัลเลต์เรื่อง “The Little Academy” (2545) โดย หม่อมหลวงปรียพรรณ 
ศรีธวัช แห่งสถาบัน Chaingmai Ballet Academy จ.เชื่ยงใหม่ อธิบายว่า 
“บัลเลต์เป็นศิลปะชั้นสูงของชาวตะวันตก ซึ่งเทียบเท่ากับโขนของไทย 
เริ่มก่อกําเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอิตาลี โดยการเต้นในราชสํานักเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า “Ballo” ซึ่งแปลว่า 
การเต้นรํา จัดในงานเลี้ยงเพื่อแสดงความอลังการและยิ่งใหญ่ ของแต่ละเมือง” 
      
การเต้นบัลเลต์ของเหล่าขุนนางราชสํานักมีการพัฒนาที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในประเทศฝรั่งเศสจากหลักฐาน
ที่ปรากฏสืบมาได้ชี้ให้เห็นว่า มีการแสดงบัลเลต์ที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในกรุงปารีสเมื่อ ปีค.ศ. 1581 เรื่อง 
“Le Ballet Comique de la Rein”(The Queen’s Ballet comedy) การแสดงในครั้งนั้นแสดงนําโดย 
Balthazar de Beaujoyeux ผู้ซึ่งเป็นนักไวโอลินเแสดงร่วมกับเหล่าขุนนางราชสํานักแห่งพระนาง Catherine 
de medicis ซึ่งเป็นการแสดงของเหล่าขุนนางชั้นสูงที่สมัครใจมาร่วมแสดงกับพระบรมวงศานุวงศ ์
ลักษณะของการแสดงจะแสดงบนเวทียกพื้นในท้องพระโรงและผู้ชมการแสดงจะนั่งชมอยู่โดยรอบเวทีการแสด
งในลัษณะที่นั่งที่ทําเป็นระเบียงยาว 3 ทิศทาง (Proscenium Stage) 
แบบในโรงมหรสพและสามารถชมการแสดงได้จากชั้นบนของท้องพระโรง 
เจตนารมณ์ของการแสดงของศิลปะการเต้นบัลเลต์ยุคแรกเริ่มจะมุ่งเน้นทางด้านความสนุกสนานและความบันเ
ทิงมาดังจะเห็นได้จากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การจัดตกแต่งประดาประดับสถานที่ 
จะเป็นไปด้วยความอลังการทั้งสิ้น 
การเต้นบัลเลต์ในราชสํานักมาถึงจุดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงระหว่าง ค.ศ.1643-1715 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะวิทยาการด้านความบันเทิงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 
แห่งฝรั่งเศสผู้ซึ่งมีความหลงใหลและรักการเต้นบัลเลต์เป็นอย่างมาก 
      การแสดงบัลเลต์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
และเหล่าขุนนางราชสํานักได้รับการสร้างสรรค์บทเพลงประกอบการแสดงโดย Jean Baptiste Lully 
นักประพันธ์เพลงลูกครึ่งอิตาลี่ฝรั่งเศส และ Pierre Beauchamp นักออกแบบลีลาท่าเต้นชาวฝรั่งเศส ซึ่ง 
Pierre Beauchamp ผู้นี้เองเป็นผู้บัญญัติศัพท์แม่ท่าของศิลปะการเต้นบัลเลต์ 
จนเป็นแบบอย่างในการเต้นรําของศิลปะแขนงนี้ไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันสามารถจําแนกลักษณะองค์ประกอบก
ารแสดงของเหล่าขุนนางราชสํานักได้ ดังต่อไปนี้ 
Performer (ผู้แสดง) 
    การแสดงในราชสํานักผู้แสดงจะต้องเป็นบุคลผู้สูงศักดิ์ 
มิใช่บุคคลธรรมดาสามัญสืบเนื่องจากการเรียนรู้การเต้นรําในแบบราชสํานักจะมีเฉพาะในราชสํานักเท่านั้น 
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โดยหากจะมีการแสดงผู้แสดงมักจะใช้เวลาในการเตรียมตัวหลายชั่วโมงในเรื่องของการแต่งกาย 
การใส่เครื่องประดับทรงผม ตลอดจนการแต่งหน้า อยู่ที่หน้ากระจกเป็นเวลานาน 
      หน้ากากก็เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ให้ความบันเทิงสนุกสนานในหมู่ขุนนางราชสํานัก 
เพราะจะเป็นหน้ากากรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย 
ในหลายๆดินแดนแถบยุโรปในสมัยนั้นก็มักจะนิยมใช้หน้ากากเพื่องานรื่นเริงอันหรูหราสืบเนื่องจากการใช้หน้า
กากนั้นสามารถที่จะพรางตัวและปะปนไปกับผู้คนได้ในช่วงเวลาของงานรื่นเริง 
งานสงสรรค์ก่อนที่จะดื่มจนมึนเมา 
สิ่งนี้อาจเป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งของแนวความคิดในสมัยนั้นในการสื่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่หนุ่มสาว 
นอกจากนี้หากว่าชายหนุ่มใดได้หมายปองหญิงสาว 
เขาผู้นั้นก็สามารถไปกระซิบที่ข้างหูบอกถึงความในใจหรือแสดงความเจ้าชู้ได้อย่างไม่เขินอาย 
แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความทรงจําเมื่อนานแสนนานมาแล้ว 
ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นแล้วนี่คือข้อดีของการใช้หน้ากากในงานรื่นเริงสังสรรค์ 
           ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า ความสามารถในการแสดงมีทั้งเรื่องราวความรัก ความสนุกสนาน 
ที่ซึ่งราชสํานักดินแดนในแถบยุโรปต้องการที่จะแสดงให้เห็น 
และยังประกอบไปด้วยการแสดงทางดนตรีที่เป็นการเกริ่นนําการแสดงจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวในการแสดงที่น่
าดูชม  อาจจะมีการแสดงที่เป็นภาษาใบ้(Pantomines) 
และเทคนิคพิเศษอื่นๆในระหว่างการแสดงนอกเหนือจากความมั่งคั่งทางด้านทรัพย์ยากรแล้วยังแสดงให้เห็นถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงหรือชนชั้นราชสํานักอีกด้วย 
Musicians (นักดนตรี) 
            นักดนตรีจะต้องเป็นนักดนตรีที่มีความชํานาญ  ดนตรีเป็นสิ่งที่ผู้คนทุกชนชั้นให้ความนิยม 
ทุกๆราชสํานักในดินแดนแถบยุโรปจะต้องมีนักประพันธ์เพลงและนักดนตรีที่อยู่ประจําราชสํานัก 
โอกาสในการใช้ดนตรีก็คือจะใช้บรรเลงในขณะที่เสิร์ฟอาหารและที่สําคัญใช้เพื่อบรรเลงประกอบการแสดงเครื่
องดนตรีที่ใช้ในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องสาย (Instrument) 
Themes and Ideas(แก่นของเรื่องและแนวความคิด) 
      เรื่องราวที่ใช้ในการแสดงอันหรูหรา 
วิจิตรตระการตานั้นนําเอาเค้าโครงและเรื่องราวจากวรรณกรรมและตํานานที่เลือกสรรแล้ว ในช่วงปี ค.ศ.15-
ค.ศ.16 เป็นช่วงอิ่มตัวของยุคกลางเรื่องราวที่ใช้แสดงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตํานานเทพเจ้า เช่น Julius, 
Caesar, Cleopatra, Venus, Cupid, Hercules  เป็นต้น 
Dancing (การเต้นรํา) 
           การเต้นรําเป็นเครื่องบ่งชี้พื้นฐานของวิธีคิด 
การเคลื่อนไหวร่างกายตลอดจนลักษณะทางกายภาพของผู้แสดงในช่วงยุคสมัยนั้น 
อาจารย์ผู้สอนการเต้นรําให้กับเหล่าขุนนางราชสํานักมักจะใช้เวลานานนับชั่วโมงในการสอนลูกศิษย์โดยเริ่มจา
กการสอนอารมณ์การแสดงภาษาใบ้หรือละครใบ้(Pantomine) 
และท่าเต้นรําที่เหมาะสมกับบทบาทต่างๆที่ได้รับจากนั้นก็เป็นการนําเสนอผลงานการแสดง 
การเต้นรําส่วนใหญ่จะเต้นรํากันในห้องโถงที่มีขนาดใหญ่สามารถจุคนได้มากและจะเต้นรํากันตลอดทั้งคืน 
 
 
2.1 บุคคลสําคัญทางบัลเลต์ 
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2.1.1 CATHERINE  DE’ MEDICI 
CATHERINE  DE’ MEDICI แคทเทอรีน เดอมิดิชี (1519-1589) 
หรือสมเด็จราชินีแห่งฝรั่งเศสเกิดที่ประเทศอิตาลี เป็นบุตรตรีของ Lord Lorenzo 
ขุนนางผู้สูงศักดิ์ซึ่งปกครองแคว้น Urbino ในอิตาลี CATHERINE 
เติบโตและแวดล้อมไปด้วยงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงประเภทต่างๆ 
ด้วยเหตุที่พระนางเกิดในตระกูลชนชั้นสูงจึงมีงานศิลปะที่วิจิตรบรรจงประเภทต่างๆ 
และงานศิลปะที่หลากหลายประดับประดาตกแต่งสถานที่ 
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่พระนางจะเป็นผู้ที่รักงานศิลปะหลายๆประเภทและเป็นที่น่าสังเกตุว่าพระนางให้ความ
สําคัญเป็นพิเศษในกิจการงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ งานชุมนุมเต้นรํา การประชุมสันนิบาต 
เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวมของงานศิลปะและความบันเทิง 
ที่พระนางมักจะจัดขึ้นอยู่บ่อยครั้งให้กับญาติวงศ์ในเมือง ฟรอเร้นซ์ ประเทศอิตาลี 
            ในปี 1533 เป็นช่วงเวลาอันดีที่สองราชสํานักแห่งยุโรปคือ ราชสํานักแห่งอิตาลี 
และราชสํานักแห่งฝรั่งเศส ได้สืบสานความเป็นสําพันธ์มิตรแก่กันและกัน เมื่อพระนาง CATHERINE DE’ 
MEDICI ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้า Henry (ภายหลังเป็นกษัตริย์ Henry ที่ 2) ขุนนางผู้สูงศักดิ์ครองแคว้น 
Orleans ในฝรั่งเศส 
          ในบันทึกของบิดาของพระเจ้า Henry กล่าวว่า CATHERINE มีถ้อยแถลงว่า 
พระนางมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเต้นรําและการแสดงของเหล่าขุนนางราชสํานักแห่งอิตาลีเป็นอ
ย่างมากและคาดหวังว่าพระนางจะต้องทรงอนุญาตให้เหล่าขุนนางราชสํานักแห่งฝรั่งเศสได้เรียนรู้วิธีการเต้นรํา
แบบราชสํานักอิตาลีบ้าง ด้วยความมีบารมีและอํานาจอันสูงศักดิ์ของพระนาง Catherine 
พระนางได้รับสั่งให้ศิลปินชาวอิตาลีไม่ว่าจะเป็น จิตรกร นักดนตรี นักกวี นักเต้นรํา ครูผู้สอน (หนึ่งในนั้นคือ 
Balthazar Beaujoyeux) มายังราชสํานักฝรั่งเศส 
เพื่อถ่ายทอดศิลปะวิทยาการทางด้านการเต้นรําและสร้างความบันเทิงให้แก่ราชสํานักฝรั่งเศส 
ในฐานะสมเด็จพระราชินี 
พระนางได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมงานตลอดจนการเตรียมสถานที่อย่างขะมักเขม้นในงานราชพิธีเฉลิมฉล
องตลอดจนการพบปะสังสรรค์ของเหล่าขุนนางราชสํานักอย่างละเอียดละออมีความประณีต   
 การเต้นรําของเหล่าขุนนางในราชสํานักได้มีการพัฒนาเรื่อยมารวมไปถึงการฝึกฝนการเต้นรําอย่างจริง
จัง  ตลอดจนดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง  วรรณกรรมหรือเนื้อเรื่อง  
ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะทางด้านการเต้นให้มีความสอดคล้
องกลมกลืนเพื่อใช้ในการแสดงเนื่องในโอกาสต่างๆ ที่มักจะมีขึ้นอยู่เสมอในช่วงเวลาดังกล่าว 
 การเต้นรําเพื่อการสร้างสรรค์นั้นก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทางการเมือง กล่าวคือพระนาง Catherine 
มีความหวังที่จะหยุดความโกลาหล ความวุ่นวายของสงครามทางศาสนาของประชาชนในฝรั่งเศสระหว่างนิกาย 
Catholics และ นิกายProtestants ซึ่งพระนางมีจิตใจกว้างขวางโอบออ้มอารี 
โดยพระนางได้ตั้งนโยบายทางศาสนาในฝรั่งเศสเพื่อลดความขัดแย้งในกลุ่มผู้นับถือศาสนานิกายต่างๆ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา และความใจดีเกื้อกูล 
และแสดงถึงพระบารมีในฐานะสมเด็จพระราชินีที่มีต่อประชาชนในประเทศฝรั่งเศส 
 
2.1.2 Pierre Beauchamp (1636 - 1705) 
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 Pierre    Beauchamp  ปิแอร์ โบชอม เป็นทั้งนักดนตรีและนักเต้นรํา 
โดยพื้นฐานครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวศิลปินเหมือนครอบครัวอื่นๆในยุคสมัยนั้น  ในปี 1650  
พระเจ้าหลุยส์ที่  14  ได้ทรงมอบให้  Pierre   Beauchamp  
ดูแลกิจการงานบัลเลต์เขาได้ทําการแสดงการเต้นบัลเลต์หลายต่อหลายครั้งกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  
และเหล่าขุนนางราชสํานัก  นอกจากนี้เขายังได้รับการแต่งตั้งผู้อํานวยการของ The Academic Royale Da 
Dance โดยการมอบหมายของ Lully ผู้ที่มีบทบาทด้านการเต้นบัลเลต์อีกคนหนึ่ง  
นอกจากนี้เขายังสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับวงการบัลเลต์โดยการประดิษฐ์ตําแหน่งหลังของบัลเลต์ทั้ง 5  
(5 Position) ของมือและเท้า แต่เขาอาจจะไม่ใช้ผู้ที่ประมวลแบบฝึกหัดเพื่อใช้ฝึกฝนก็เป็นไปได้ 
 Thornot Arbeau  ผู้ซึ่งเกิดในปี ค.ศ. 1519  และเป็นผู้เขียนหนังสือ ORCHESOGRAPHPE  
และจัดพิมพ์ที่  Langres ในปี ค.ศ. 1588 ในหนังสือเล่มนั้นได้กล่าวและ พรรณนาว่าหลังการเปิดต้นขา  (ture 
– out leg)  และเท้าจะต้องมีการวางน้ําหนักให้เท่าเทียมกันทั้ง 2 ข้าง  
นี้คือรากฐานของความสมบูรณ์แบบในตําแหน่งการวางท่าทางของ Clssical  Ballet  ซึ่งได้วางกฎเกณฑ์โดย  
Pierre    Beauchamp  ในเวลาต่อมา 
 Pierre    Beauchamp ได้ออกแบบลีลาท่าเต้นในละครร้องสลับกับการเต้นรําอย่างมากมาย 
เขาได้ลาออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการของ The Academic Royale Da Dance ภายหลังจากที ่Lully 
เสียชีวิต Pierre    Beauchamp มีกลเม็ดพรายที่หลักแหลมในการเต้นบัลเลต์ 
เราสามารถกล่าวได้ว่าเขาคือบุคคลแรกที่ทําท่าเทคนิคขั้นสูงอย่าง Tours en l’air เป็นคนแรก 
 
2.2 บัลเลต์ในศตวรรษที ่20 หรือยุคเฟื่องฟูของบัลเลต์คลาสสิค (Ballet in 20th Century)  
       ในขณะที่เปติป้า Petipa ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบท่าเต้นอย่างมีกฎและทฤษฎีโฟคีน 
Fokine 
ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการบัลเลต์อย่างแท้จริงในเรื่องของการออกแบบลีลาท่าเต้น ฉาก 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
เขาสามารถทําให้แนวความคิดและแรงบันดาลใจของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้จากการเข้ามามีบทบาทในคณะ The 
Ballet Russes 
ซึ่งเป็นคณะบัลเลต์ขึ้นใหม่โดยการดูแลควบคุมโดยศิลปินนักเต้นชาวรัสเซียที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีคือ Sergei 
Diaghilev 
     The Ballet Russes เปิดตัวที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1909 
และได้รับความนิยมจากผู้ชมทันที ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว 
นักเต้นอาชีพชายหลายคนในหมู่นักเต้นชายชาวรัสเซียมีอยู่หนึ่งคนที่ได้รับความนิยมสูงและเป็นที่ชื่นชอบจากผู้
ชมนั่นก็คือ Vasilav Nijinsky สืบเนื่องจากนักเต้นชายหลายคนที่มีความสามารถสูง 
ส่วนใหญ่ไปอาศัยอยู่ที่ปารีสกันหมดมีบางส่วนที่ยังคงอาศัยอยู่ในรัสเซีย 
นอกจากนี้การที่คณะบัลเลต์รุสได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างมาก 
เนื่องจากได้มีการนําเอาวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงบัลเลต์จากต่างแดนมาทําเป็นการแสดงบัลเลต์เชิงสร้างสร
รค์ ทั้งนี้บุคคลผู้อยู่เบื่องหลังความสําเร็จนี้คือ Michael Fokine 
ผู้ซึ่งได้สร้างความเป็นปึกแผ่นและมีเอกลักษณ์ในการผูกเรื่องราวของวรรณกรรมบัลเลต์เรื่องหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วย
แก่นเรื่อง เนื้อหาสาระ จากรัสเซียและนิทานพื้นบ้านในแถบเอเชียมาผสานเข้าด้วยกัน ผลงานของเขามีดังนี้ 
บัลเลต์เรื่อง The Firebird(1910) Sheherazade(1910)และ Petrushka (1911) 
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      The Ballet Russes 
ได้กลายมาเป็นคณะบัลเลต์ที่ได้รับความนิยมเหมือนเป็นปรากฏการณใ์หมท่างบัลเลต์และสร้างความน่าตื่นตาตื่
นใจสําหรับผู้คนในยุคสมัยนั้นด้วยเหตุที่มีนักเต้นที่สามารถทําท่าเทิคนิคชั้นสูงได้ 
รูปร่างบุคลิกเป็นที่ต้องตาประทับใจผู้ชม 
ตลอดจนวรรณกรรมที่นํามาใช้ในการแสดงได้นําเอาวรรณกรรมทั้งในและนอกรัสเสียมาปรับใช้ในคณะบัลเลต์ 
ชื่อเสียงของ The Ballet Russes เองได้ค้ําจุนและเลี้ยงดูตัวเองอย่างสบายตลอดระยะเวลา 20 
ปีที่คณะยังแสดงผลงานอยู่ ถึงแม้ว่านักเต้นบัลเลต์ส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงล้วนแล้วแต่เป็นชาวรัสเชีย 
(ในจํานวนนั้นมีนักออกแบบเครื่องแต่งกาย Leon Bakst และ Alexandre Benois 
นอกจากนี้ยังมีนักประพันธ์คือ Igor Stravinsky) Diaghilev ได้ว่าจ้างศลิปิน นักเต้นและนักประพันธ์เพลง 
หลายคนจากยุโรปมาร่วมงานบัลเลต์อาทิ Pablo Picasso และ Maurice Ravel นักออกแบบลีลาท่าเต้น 
Diaghilev,	  Fokine,	  Branislava,	  Nijinska,	  Massine (รัสเซีย),	  George	  Balanchine (อเมริกัน) และ Serge	  Lifar 
(ฝรัง่เศส)	  The	  Ballet	  Russes	  ได้แตกแขนงไปยังที่ต่างๆในแถบยุโรป 
ผลจากการขยายตัวนี้เองทําใหผู้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัลเลต์มีความตื่นตัวขึ้นทั่วทั่งภูมิภาคของโลก	  
        	  
	  
	  
	  
	  
2.3	  ประวัติบัลเลตโ์ดยสังเขป Ballet	  History (Time	  Line)	  

    บัลเลต์เป็นศิลปะการเต้นรําชั้นสูงมีกําเนิดขึ้นที่ประเทศอิตาลี เจริญเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศส 
และผลิดอกออกผลที่ประเทศรัสเซีย พัฒนาการของบัลเลต์มีมาตามลําดับยุคสมัยมากกว่า 700 
ปีเป็นข้อดีของบัลเลต์ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสํานักยุโรปหลายแห่งจึงทําให้บัลเลต์นั้นแพร่ขยายไปทั่วทุกมุ
มโลก การถ่ายเทและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของบัลเลต์โดยการตระเวนแสดงของคณะบัลเลต์ต่างๆ 
การย้ายถิ่นฐานของศิลปินบัลเลต์นั้น 
ก่อให้เกิดค่านิยมทางด้านการเสพย์งานศิลปะที่ได้รับการพัฒนามาจากการเต้นในราชสํานัก ทักษะการเรียนรู้ 
วิธีการแสดงกลเม็ดเด็ดพราย ตลอดจนมารยาทในการชมบัลเลต์ จึงทําให้เกิดบริบทเฉพาะของบัลเลต์ที่เรียกว่า 
“วัฒนธรรมบัลเลต์” เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยเพื่อจรรโลงสร้างสรรค์ศิลปะแขนงนี้เรื่อยมา 
กระทั่งปัจจุบันบัลเลต์ยังคงได้รับความนิยมและไม่มีทีท่าจะหยุดยั้งซึ่งพัฒนาการ 
และยังมีการจัดการแข่งขันการเต้นบัลเลต์ในแต่ละภูมิภาคของโลกที่ขึ้นชื่อก็คือ The International Ballet 
Compettition นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเต้นบัลเลต์ที่ได้ยินกันอย่างคุ้นหูคือ Style RAD , CSTD, Ceccheti 
, Vaganova เป็นต้น ที่มีผู้สืบทอดวิธกีารเต้นดังกล่าวกระทั่งปัจจุบัน 
ดังจะเห็นได้จากการที่มีสถาบันการสอนบัลเลต์เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในระดับประถม (Primary) 
จนกระทั้งระดับมหาวิทยาลัย (Colleage/University) ในระดับปริญญาโท สาขา MA Ballet Studies ใน 
Roehampton University ณ สหราชอาณาจักร และ School of Art University of Washington ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    
บัลเลต์ถือเป็นเครื่องให้ความบันเทิงกับผู้ที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและบัลเลต์เป็นเครื่องบงชี้ความเจริ
ญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและเป็นความภาคภูมิใจของประเทศนั้นๆได้อีกด้วย 
โดยสังเกตได้จากประเทศมหาอํานาจต่างๆอาทิรัสเซีย อเมริกา จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศสฯลฯต่างก็มีสถาบันและคณะบัลเลต์ประจําชาติโดยมีหน้าที่โดยการให้ความบันเทิง 
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสาน 
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นต้นจะเห็นว่าหากป
ระเทศใดมีความเจริญความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและอื่นๆ 
ก็จะมีอานิสงฆ์ทําให้ความเจริญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยเช่นกัน 
    
ประวัติบัลเลต์ดังต่อไปนี้จะเป็นจะเป็นการเรียงรําดับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่สําคัญของบัลเลต์ตลอดจนบุ
คคลผู้ที่มีบทบาทต่อบัลเลต์ เรียงตามปีค.ศ.ตั้งแต่แรกเริ่มประวัติศาสตร์บัลเลต์จนกระทั้งถึงศตวรรษที่ 20 ดังนี้ 

Before 1700 
1489: Bergonzio di Botta ได้นําเสนอการแสดงบัลเลต์ในงานเลี้ยงรื่นเริงมื้ออาหารค่ํา ณ ประเทศอิตาลี 
1581: กําเนิดบัลเลต์เรื่องแรกของโลกคือบัลเลต์เรื่อง La Ballet Comique de la Reine 
ออกแบบลีลาท่าเต้นโดย Balthasar de Beaujoyeaux 
1584: กําเนิดโรงละคร Teatro d’Olympico ในประเทศอิตาลี 
1588: เกิดหนังสือภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเต้นรําเล่มแรกชื่อ Orche’songraphie เขียนโดย Thoinot 
Arbeau  
         พิมพ์เพื่อบรรยายและพรรณนาเกี่ยวกับการเปิดกล้ามเนื้อ (Turn-out) 
1653: พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (Sun King) เต้นรํา The Sun God ใน La Ballet de la Nuit พระอาจารย์ของ  
         พระองค์ Pierre Beauchamps เริ่งบัญญัติศัพท์ชื่อเรียกสําหรับ บัลเลต์ 
1655-1729 Louis Pe’court ผู้เป็นแบบอย่างของนักเต้นชายอาชีพ 
1661: พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงก่อตั้ง Academic Royal de Danse 
1665-1738 Mile Lafontaine เป็นนักเต้นอาชีพหญิงคนแรก 
 
 
บุคคลสําคัญในยุคนี้ได้แก่ 
Catherine de Medici          (1519-1589) 
Jean Baptiste Lully           (1632-1687) 
Pierre Beauchamp            (1636-1705) 
Louis Pecourt                  (1655-1729) 
Marie Theresa Subligny     (1666-1735) 
Jean Balon                      (1676-1739) 
Nicole Blondy                  (1677-1747) 
Francoise Prevost             (1680-1741) 
Louis Dupre                     (1697-1774) 
 

18th Century 
1713: The Academic Royal de Danse ถูกยุบและยุติบทบาทลง 
1725: Pierre Rameau ครูสอนเต้นรําชาวฝรั่งเศสเขียนหนังสือ Dancing Master 
หนังสือเล่มนี้มีความสําคัญเป็น 
        อย่างมากในเรื่องตําแหน่งทั้ง 5 ของบัลเลต์ 5 Positions 
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1726: Marie Carmargo เปิดตัวการแสดงครั้งแรกและคู่แข่งของเธอ Marie Salle 
ก็ได้เปิดตัวการแสดงครั้งแรก 
        ในปี 1727 
1733: Marie Salle สร้างสรรค์การแสดงของเธอโดยใส่เพียงเสื้อคลุมผู้หญิง 
1738: Jean-Baptiste Lade’ ก่อตั้ง The Imperial Ballet School ใน St.Petersburg 
1758: Jean-Georges Noverre ผู้มีฉายา Shakespeare of Ballet ผลิตผลงานบัลเลต์ชิ้นแรกใน Lyon และ 
       เขียนทฤษฎีแนวทางของเขาเกี่ยวกับการเต้นรํา 
1760: Jean-Georges Noverre จัดพิมพ์หนังสือของเขาชื่อ Letters on the Dance 
1772: Maximilien Gardel ยกเลิกการใช้หน้ากากในการแสดง 
1780: John Durang นักเต้นชายชาวอเมริกันคนแรกแสดงบัลเลต์ใน Philadelphia 
1786: Dauberval ออกแบบลีลาเต้นบัลเลต์เรื่อง La Fille Mal Gardee 
เป็นบัลเลต์ที่มีความเก่าแก่ที่ปัจจุบันก็ยังคงนํามาใช้แสดงอยู่ 
1789: การปฏิวัติในฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้น 
1791: ครั้งแรกที่คณะบัลเลต์ของอเมริกาทําการแสดงใน Charleston 
บุคคลสําคัญในยุคนี้ได้แก่ 
Pierre Rameau                  (circa 1700) 
Marie Salle                       (1707-1756) 
Marie Camargo                  (1710) 
The Vestris Family              (circa 1726) 
Jean Georges Noverre         (1727-1810) 
The Georges Noverre          (circa 1741) 
Jean Dauberval                  (1742-1806) 
Marie Madeleine Guimard    (1743-1816) 
Charles le Picq                   (1744-1806) 
Anoine Bournonville           (1760-1843) 
Charles Louis Didelot          (1767-1837) 
Salvatore Vigano                (1769-1821) 
Jean Aumer                       (1774-1833) 
The Taglioni Family            (circa 1777) 
The Coulon Family             (circa 1778) 
Jean Corali                        (1779-1854) 
Carlo Blasis                        (1797-1878) 

19th century 
1804: Napoleaon ประกาศตนเป็นผู้ปกครองราชอาณาจักรฝรั่งเศส 
1820: Carlo Blasis เขียนตําราเบื่องต้นทางทฤษฏีและการปฏิบัติศิลปะการเต้นรํา 
1828: Marie Taglioni เปิดตัวการแสดงของเธอครั้งแรก ณ the Paris Opera 
1830: Carlo Blasis จัดพิมหนังสือ The Code of Terpsichore  
1832: Filipo Taglioni ออกแบบท่าเต้นบัลเลต์เรื่อง La Sylphide เป็นจุดเริ่มต้นของบัลเลต์ยุคโรแมนติก 
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1841: บัลเลต์เรื่อง Giselle ได้รับการออกแบบลีลาท่าเต้นโดย Jean Coralli และ Julles Perrot เต้นโดย   
        Carlotta Grisi 
 
1842: Chistian Johansson เดินทางไปกับ Marie Taglioni 
สู่รัสเซียต่อมาได้กลายเป็นครูสอนเต้นรําที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย 
1845: Pas de Quatre ถูกออกแบบลีลาท่าเต้นโดย Jules Perrot ณ โรงละครแห่งสมเด็จพระราชินีอังกฤษ 
ในกรุงลอนดอน 
1848: Fanny Elssler และ Jules Perrot ไปอยู่ที่รัสเซีย Perrot อยู่ที่รัสเซียกว่า 10 ปีและเป็นผู้นําแห่ง the 
Maryinski Ballet 
1852: Lev Ivanov ผู้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของบัลเลต์ชาวรัสเซียจบการศึกษาจาก the Imperial 
School 
1858: Auther Saint-Leon รับหน้าที่หัวหน้าคณะบัลเลต์ Bolshoi ต่อจาก Perrot 
1870: Marius Petipa รับหน้าที่ต่อจาก Auther Saint-Leon มาเป็นผู้อํานวยการคณะบัลเลต์ the Bolshoi 
เป็นผู้อํานวยการผู้เดียวกว่า 30 ปี 
1870: Auther Saint-Leon กลับมาสู่ปารัสอีกครั้งแงะได้ออกแบบลีลาท่าเต้นในบัลเลต์เรื่อง Coppelia เป็น 
บัลเลต์เรื่องสุดท้ายที่ทําการแสดงใน the Paris Opera 
1890: บัลเลต์กลายมาเป็นศิลปะชั้นรองเมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะแขนงอื่นๆในดินแดนแถบตะวันตก 
และไม่คงอยู่ในอเมริกา นอกจากนี้บุคคลทั้ง 3 จากรัสเซียคือ Enrico Cecchetti, Sergei Diaghilev และ 
Agrippa  
Vaganovaได้สร้างสรรค์งานบัลเลต์ตลอดทั่วทั้งยุโรปและอเมริกา  
1890: Enrico Cecchetti กลายมาเป็นนักเต้นและครูสอนเต้นบัลเลต์ ณ The Imperial school 
1892: การแสดงครังแรกของ Marius Petipa ในการแสดงบัลเลต์เรื่อง The Nutcracker ณ โรงละคร The  
       Maryinsky Theatre ใน St.Petersburg 
บุคคลสําคัญในยุคนี้ได้แก่ 
The Petipa Family             (circa 1800) 
Fanny Elssler                    (1810-1884) 
Jules Perrot                      (1810-1909) 
Fanny Cerrito                    (1817-1909) 
Christian Johansson           (1817-1903) 
Yelena Andreianova           (1819-1857) 
Lucile Grisi                        (1891-1899) 
Augusta Maywood              (1825-1876) 
Carolina Rosati                   (1826-1905) 
Emma Livry                       (1842-1863) 
Virginia Zucci                     (1847-1930) 
Enrico Cechectti                 (1850-1928) 
Giovanni Lepri                    (1850-1860) 
Nicolai Legat                      (1869-1937) 
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Alexander Gorsky               (1870-1924) 
Olga Preobrajenska             (1870-1962) 
Sergei Diaghilev                  (1870-1929) 
Mathilde Kschessinska         (1872-1971) 
Vera Trefilova                     (1875-1943) 
Yekaterina Geltzer               (1876-1962) 
Sophie Fedorova                 (1879-1963) 
Lubov Egorrova                   (1880-1972) 
Mikhail Fokine                     (1880-1942) 
Mikhail Mordkin                    (1880-1944) 
Anna Pavlova                       (1881-1931) 
Alexandre Volinine                (1882-1955) 
Serge Grigoriev                    (1883-?) 
Adolph Bolm                        (1884-1951) 
Tamara Karsavina                  (1885-1978) 
Ida Rubinstein                        (1885-1960) 
Anatole Baourman                 (1888-1962) 
Sol Hurok                              (1888-1974) 
Vera  Karalli                         (1888-1972) 
Vaslav Nijinsky                      (1888-1950) 
Laulent Novikoff                   (1888-1956) 
Marie Rambert                     (1888-1982) 
Ludmila Schollar                   (1888-1978) 
Bronislava Nijinska                (1891-1972) 
Magaret Craske                    (1892-1990) 
Pierre Vladimorov                 (1893-1970) 
Leonide Massine                   (1895-1979) 
Anatole Obouhkoff                 (1895-1962) 
Olga Spessivtseva                 (1895-1991) 
Felia Doubrovska                   (1896-1981) 
Lydia Sokolova                       (1896-1974) 
Nicholas Zverev                           (1897-1965) 
Sergei Denham                             (1897-?) 
Helene Antonova                          (1898-1974) 
Ninette De Valois                          (1898-2001) 
Nicholas Efimov                            (1899-?) 
Vere Nemtchinova                        (1899-1984) 
Leon Woizikowski                          (1899-1975) 
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20th Century 

1971: เกิดการปฏิวัติในรัสเซีย 
1909: Sergei Diaghilev นําบัลเลต์กลับมาสู่โลกตะวันตกกับคณะบัลเลต์ของเขา Ballet Russes 
เขาได้เป็นผฝุ้นําของบัลเลต์ในยุโรปและในอเมริกากว่า 20 ปี 
1910: Sol Hurok เริ่มต้นรวบรวมผู้คนเพื่อใช้ในการแสดงครั้งแรกของเขา 
1910: มีการก่อตั้งคณะบัลเลต์ในอเมริกา Chicago Opera Ballet ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก 
1929: The Dorothy Alexander เริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มเพื่อแสดงภายหลังกลายมาเป็น The Atlanta Civic 
Ballet 
1933: หลังจากที่ Diaghilev เสียชีวิต Rene’Blum และ Col de basil ก่อตั้งคณะบัลเลต์ the Ballet 
Russes  
       de Monte Carlo ยึดถือแบบอย่างของ Ballet Russes 
1933: the Sun Francisco Ballet ถูกก่อตั้งโดย Adolph Bolm 
1933: Lincoin Kirstein และ George Balanchine เริ่มต้นก่อตั้ง the School of American Ballet ใน  
        Hartford 
1934: The Catherine Littleld Ballet company กลายมาเป็น The Philadelphia Ballet 
1934: School of American Ballet ย้ายไปที่นิวยอร์ค 
1934: American Ballet Company ทําการแสดงเปิดตัวเป็นครั้งแรก 
1936: Ballet Caravan ทําการแสดงเปิดตัวเป็นครั้งแรก 
1946: Ballet Society ทําการแสดงเปิดตัวเป็นครั้งแรก 
1948: Ballet Society ได้กลายเป็น The New York City Ballet 
1954: Joffrey Ballet ทําการแสดงครั้งแรก ณ 92nd Street Y 
1969: Eliot Feld ก่อตั้งคณะของเขาเป็นครั้งแรก 
1971: Dance Theatre of Harlem แสดงครั้งแรกในนิวยอร์ค ณ พิพิธภัณฑ์ Guggenheim 
 
บุคคลสําคัญในยุคนี้ได้แก่ 
Serge Lifar                        (1903-1986) 
George Balanchine             (1904-1983) 
Alexandra Danilova             (1904-1997) 
Anton Dolin                        (1904-1983) 
Ruth Page                           (1905-1991) 
Catherine Littlefield              (1905-1951) 
Tamara Geva                        (1908-1997) 
Paul Petroff                          (1908-1987) 
Anthony Tudor                      (b.1910) 
Galina Ulanova                      (1910-1998) 
Igor Youskevitch                   (1912-1994) 
Robert Pagent                       (1913-2001) 
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Frederic Franklin                   (b.1914) 
Nicholas Orloff                     (b.1914) 
Mai Slavenska                      (b.1914) 
Janet Reed                           (1916-2000) 
Andre Eglevsky                   (1917-1977) 
Tatiana Riabouchinska          (1917-2000) 
Nathalie Krassovska              (b.1918) 
Jerome Robbins                   (1918-1999) 
Irina Baronova                     (b.1919) 
Edward Caton                      (1919-1997) 
Vladimir Dokoudovsky           (1919-1998) 
John Kriza                           (1919-1975) 
Michael Kidd                       (b.1919) 
Sono Osato                         (b.1919) 
Tamara Toumanova             (1919-1997) 
Sonia Wojcikowska              (b.1919) 
Leon Danielian                     (1920-1997) 
Nana Gollner                       (1920-1980) 
Nora Kaye                           (1920-1987) 
Maria Karnilova                     (b.1920) 
Marie Jeanne                       (b.1920) 
Alicia Alonso                        (b.1921) 
Nicholas Magallanes              (1922-1977) 
Melissa Hayden                     (b.1923) 
Maria Tallchief                         (b.1925) 
Mary Ellen Moylan                   (b.1926) 
Patricia Wilde                          (b.1928) 
Cynthia Gregory                      (b.1940) 
2.4 จุดเริ่มต้นของบัลเลต์ในรัสเซีย The Beginnings of Russian Ballet 
        บัลเลต์เข้ามาสู่รัสเซียภายหลังยุโรปตะวันตก ในปีค.ศ. 1698 Peter 
ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการบัลเลต์ได้กลับมาที่รัสเซียหลังจากได้ยืดกําหนดระยะเวลาการออกตระเวนแสดงในแถบตะวัน
ตกและตัดสินใจเป็นพวกหัวคิดสมัยใหม่และได้นําเอาศิลปะวิทยาการแขนงใหม่ๆมาสู่ประเทศของเขาเอง 
กล่าวคือเขาได้นําเอาการแต่งกายแบบชาวตะวันตกและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของศิลปะ 
การเมืองและเศรษฐกิจ 
เขาได้เชื้อเชิญบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลายจากหลายประเทศเพื่อช่วยในการยกระดับแนวความคิดและจิตวิญญ
าณด้านศิลปะให้มีความก้าวหน้า ในยุคนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ Jean – Baptiste Lande (1734-1748) 
เมื่อสมเด็จพระราชินี Anna 
มีความประทับใจในการเล่นดนตรีเดี่ยวผนวกกับการท่องบทอาขยานของลูกศิษย์ของเขาเมื่อพระนางได้เริ่มเข้า
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ศึกษาในโรงเรียนนี้เมื่อปี ค.ศ.1738 ต่อมาโรงเรียนนี้ได้กลายมาเป็น the St.Petersburg Imperial Ballet 
school. 
      Catherine ผู้กว้างขวางในวงการบัลเลต์เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ค้ําจุนในเรื่องของศิลปะวิทยาการอย่างมาก 
เธอได้แต่งตั้งคณะกรรมการของโรงละคร ธhe Imperial Theatre เพื่อดูแลในกิจการของบัลเลต์โดยเฉพาะ 
นอกจากนี้เมื่อค.ศ.1774 ที่โรงเลี้ยงเด็กกําพร้าในกรุงมอสโคว 
เธอยังได้สนับสนุนให้มีโรงเรียนบัลเลต์โดยเธอเป็นผู้ลงทุนให้ภายใต้การควบคุมดูแลของ Filippo Beccari 
ในปีค.ศ.1801 Charles Didelot เป็นผู้จุดประกายสร้างสรรค์งานบัลเลต์ในยุคนั้น 
ผลงานของเขาจะสามารถเห็นได้ที่ St.Petersburg Bolshoi Theatre ภายหลังเรียกว่า Maryinky Theatre 
ปัจจุบันเรียกว่า The Kirov Ballet  
          บัลเลต์รัสเซียยังคงสร้างปรากฏการณบ์ัลเลต์สู่ดินแดนในภูมิภาคยุโรป 
แต่เหมือนราวกับว่านักเต้นในยุโรปต่างก็ย้ายถิ่นฐานออกจากรัสเซียที่ที่มีโรงละครที่มีความงดงามและเงินค่าจ้า
งก้อนโตที่จ่ายให้กับเหล่าศิลปินรับเชิญ ทําให้นักเต้นคนอื่นๆ 
ที่มาจากยุโรปนั้นไม่สามารถที่จะทําอาชีพนี้ในรัสเซียได้อย่างถาวร 
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่านักเต้นผู้และครูสอนหลายคนต่างก็หลั่งไหลมาอยู่ที่ตลาดการซื้อขายบรรดาเหล่าศิลปินใ
นรัสเซีย อาทิ Jean – Baptiste Lande, Louis Duport, Jules Perrot, Arther Saint – Leon, Marie 
Taglioni, Lucile Grahm, Fanny Cerrito, Fanny Elssle, และ Carlotta Grisi 
นักเต้นระดับโลกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักเต้นรัสเซียทั้งสิ้น 
          Marie Taglioni ได้พาคู่เต้นคนใหม่ของเธอ Christian Johason ไปอยู่ที่ St.Petersburg 
ภายหลังจากที่สัญญาการเป็นนักสดงบัลเลต์ของ Taglioni หมดลง จากนั้น Johnson 
ก็ได้กลายมาเป็นผู้นํานักเต้นและเป็นครูหนึ่งเดียวที่มีบารมีมากที่สุดคนหนึ่ง อีกทั้งJohnson 
ยังให้การสนับสนุนนักเต้นชายส่วนใหญ่ในรัสเซีย 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์นักเต้นโดยเฉพาะนักเต้นชายให้มีโอกาสในการแสดงและยึดถือเอาบัลเลต์เป็
นอาชีพ ในสถานการณ์ขณะนั้นที่ไม่สามารถที่จะรั้งนักเต้นดีๆที่มาจากภุมิภาคอื่นๆไว้ในรัสเซียได้ 
นักเต้นชายที่เหลือต่างก็ออกไปหางานทําในดินแดนแถบยุโรป ดังจะเห็นได้จากการที่ Rudolph Nureyev 
นักเต้นบัลเลต์ชาวรัสเซียที่ได้ผันตัวเองออกจากรัสเซียไปอยู่ที่ฝรั่งเศส 
เขาไดแ้สดงการเต้นบัลเลต์ในแบบของตัวเขาเองได้อย่างพิศดารจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก 
ข้อเท็จจริงนั้นก็คือนูริเยฟได้รับการฝึกฝนบัลเลต์อยู่ในรัสเซีย 
และด้วยเหตุนี้เองที่บัลเลต์รัสเซียได้สร้างปรากฏการณ์ความแปลกมหัศจรรย์ออกสู่สายตาชาวโลกตลอดเวลาไ
ม่ขาดสาย 
         Marie Danilova (1793-1810) เข้ามาเป็นสมาชิกของ The St.Petersburg School เมื่ออายุได้ 8 ปี 
เธอมีความสามารถและมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นด้วยเหตุนี้จึงทําให้เธอเป็นที่ดึงดูดต้องตาโดยเฉพาะกับ Chares-
Louis Didlot ที่ให้ความสนใจเธอเป็นพิเศษและเธอก็ได้ปรากฏตัวในการแสดงบัลเลต์ครั้งแรกในปีถัดมา 
ในช่วงเวลานั้นเธอมีอายุได้ 15 ปี และเต้นรําคู่กับ Louis Didlot  
        Marie Danilova สําเร็จการศึกษาจาก The St.Petersburg School เมื่อปี 1809 
การเต้นในรูปแบบของเธอจะเป็นในลักษณะการเคลื่อนไหวที่แคล่วคล่องว่องไวและยังทําให้ผู้ชมร่วมลุ้นไปในข
ณะที่เธอทําการแสดง นอกจากนี้ Marie Danilova 
เป็นนักเต้นที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ในการแสดงอย่างรุนแรง 
อีกทั้งในเรื่องของความรักเธอไร้ซึ่งความสุขในเรื่องรักๆใคร่ๆกับ Louis Didrlot (คาดว่าเธอคงหลงรัก Louis 
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Didrlot แต่ฝ่ายชายอาจไม่สนใจใยดี ) และสิ่งนี้ก็เป็นตัวบ่อนทําลายสุขภาพของเธอเอง 
เธอเสียชีวิตด้วยวัณโรคเมื่ออายุแค่เพียง 17 ปีเท่านั้น 
      Avdotia Ilyinitshna Istomina (1799-1848) สําเร็จการศึกษาในปี 1815 และภายใน5 
ปีเธอได้แสดงการเต้นรําแบบแสดงท่าทางแทนคําพูดเป็นคนแรก เธอเป็นนักเต้นที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเส้นผมสีดําที่เป็นเส้นตรงได้สัดส่วน รูปร่าง ทรวดทรงของเธองามอย่างลงตัวสมบูรณ์แบบ 
นอกจากนี้เธอยังทําท่าเทคนิคในการเต้นรําได้อย่างไม่มีที่ติ ไม่ว่าจะเป็นการเขย่ง 
การหมุนรอบตัวทําให้เธอดูโดดเด่นกว่าผู้อื่นเมื่อเปรียบเทียบกันเวลาแสดงร่วมกับนักเต้นคนอื่นๆ 
นอกเหนื่อจากความสามารถทางด้านการเต้นรําแล้ว เธอยังมีความสามารถในเรื่องของการแสดง (Acting) 
อีกด้วยและด้วยความสามารถในเรื่องการแสดงของเธอนี่เองที่เป็นแรงบัลดาลใจให้กับ Pushkin 
เขียนเรื่องราวของบัลเลต์เรื่อง Prisoner of the Caucasus ในปีค.ศ. 1836 ให้เธอ 
สืบเนื่องจากการนักเต้นคนอื่นๆ เธอได้รับบาดเจ็บที่เท้าของเธอ ทําให้เธอเต้นได้ไม่มากเท่าใดนัก 
และท้ายที่สุดเธอก็ปลดเกษีนณตัวเองลงเมื่อปี ค.ศ. 1836 เธอเสียชีวิตด้วยโรคอหิวาตกโรค 12 ปีหลังจากนั้น 
              เมื่อ Marie Taglioni ได้มาพํานักอยู่ที่ St.Petersburg นั้น Elena Andreianova (1819-1857) 
นักเต้นบัลเลต์ระดับ Ballerina ผู้ซึ่งจบการศึกษาจาก The Imperial Theatre School เธอไดค้บหากับ 
Alexandre Guedenov ผู้อํานวยการ The Imperial Theatre, Elena Aadeianova 
เป็นนักเต้นบัลเลต์หญิงรัสเซียคนแรกกับการรับบท Giselle ในปีค.ศ. 1842 Alexandre Guedenov 
ได้เตรียมการให้ Elena Andreianova ในการออกตระเวนแสดงที่ปารีส แต่การแสดงของเธอ ณ La scala 
กลับไม่เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชม เมื่อ Elena Andreianova อายุได้ 34ปี 
เธอได้ถูกบังคับให้ปลดเกษียณตัวเองออกจาก The Imperial Theatre 
เพราะไม่สามารถที่จะรับมือกับนโยบายทางการเมืองการปกครองของสังคมศิลปะการเต้นรําที่มีกฏข้อบังคับอยู่
มากมายจึงทําให้เธอได้ย้ายตัวเองไปอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ซึ่งเธอได้เสียชีวิตที่นั้นเมื่ออายุได้เพียง 48 ปี 
           ในปีค.ศ.1864 Paul Andreyevich Gerdt (1844-1917) สําเร็จกาศึกษาจาก The St.Petersburg 
School และในปีค.ศ.1866 เป็นนักเต้นที่มีทักษะสูงและมีชื่อเสียงมากตลอดระยะเวลากว่า50 ปี  Gerdt 
เป็นนักเต้นชาวรัซียที่มีชื่อสียงมากที่สุดตลอดระยะเวลาในการเต้นของเขา เขาเป็นนักเต้นที่มีความสูง 
ผิวเหลือง และหล่อเหลามากๆ และนักเต้นหญิงทุกคนโดยเฉพาะนักแสดงนํา (Ballerina) 
มีความปราถณาที่จะได้เต้นคู่กับเขา เขาเป็นลูกศิษย์ของ Chistian Johansson และ Marius Pettipa 
และเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับบทพระเอกหรือผู้แสดงนําบัลเลต์หลายเรื่องของ Pettipa และ Lev 
Ivanov รวมไปถึงบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคือ Sleeping Beauty, Kalkabrino, The nutcracker 
,Cinderella, Halye de Cavalerie, Raymonda และ SwanLake 
        Paul Andreyevich Gerdt ได้รับการพิจารณาให้ได้รับบทบาทในการแสดงบัลเลต์เรื่อง La Fille du 
Danube สืบเนื่องจากความสามารถพิเศษของเขาในเรื่องของการแสดงละครใบ้ (Mine) ผนวกกับการเต้นรํา 
เขาได้เริ่มต้นเต้นรําแบบคู่ที่เรียกว่า Pas de Deux และการตีบทการแสดงและละครใบ้ให้กับ Anna Pavlova, 
Tamara Karsavina, Mikhail Fokine, Sergei และ Nicolai Lagat พวกเขาเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของ Gerdt 
ที่มีชื่อเสียงที่สุด 
         ลูกสาวของ Gerdt ที่ชื่อ Elizaveta (1891-1975) ได้กลายมาเป็นนักเต้นที่ได้รับความนิยม ณ The 
Maryinsky Theatre ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เธอยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Ballerina ในปีค.ศ. 1919 
ลักษณะการเต้นของเธอมีเทคนิคในการเต้นคลาสสิคคัลบัลเลต์เป็นที่นิยมและยกย่องสําหรับผู้ที่ได้ชมการแสดง
ของเธอ 
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             หลังจากการปฏิวัติในรัสเซียเธอได้พํานักอยู่ในรัสเซียและปี ค.ศ.1934 เธอก็ได้ย้ายไปพํานักที่ 
Moscow ที่ซึ่งเธอได้กลายมาเป็นครูสอนบัลเลต์ ณ The Bolshoi Ballet Maya Plisetkaya และ Ekaterina 
Maximova เป็นหนึ่งในจํานวนลูกศิษย์ของเธอที่มีชื่อเสียงที่สุด 
ทางรัฐบาลได้ให้รางวัลตอบแทนในคุณงามความดีโดยเธอได้เป็นศิลปินแห่งชาติรัสเซีย R.S.F.S.R. 
ในปีค.ศ.1925 และอีกครั้งในปีค.ศ.1951 
            ในปี 1773 ณ 
ที่ประชุมกรรมการของสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าในกรุงมอสโควได้หารือกันว่าหากมีการนําเอาบัลเลต์มาสอนเด็กๆ 
จะมีประโยชน์อย่างมาก และ Filippo Beccari ได้เสนอตัวเป็นครูผู้สอนให้กับเด็กกําพร้าเหล่านั้น ฟิลิโป 
เคคารีท่ําให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนในสังคมรัสเซีย 
ก็สืบเนื่องมาจากความสามารถทางด้านการสอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
นอกจากนี้เขายังยินยอมที่จะไม่รับเงินเดือนจนกว่าลูกศิษย์ของเขาจะมีความสามารถและหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเ
องอย่างเต็มที่ โดยได้กําหนดข้อตกลงนี้กับที่ประชุมกรรมการสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าและจะต้องจ่ายเงินให้กับ 
ฟิลิโป เคคารี่ 250 รูเบิลสําหรับนักแสดงนําและ 150 รูเบิลสําหรับนักแสดงประกอบในแต่ละการแสดง 
          หลังจากนั้น 3 ปี ผลตอบรับเกินความคาดหมาย กล่าวคือลูกศิษย์ของฟิลิโป เคคารีท่ั้ง 62 คน 
เป็นนักแสดงเต้นเดี่ยว (solo) 24 คน และนักเต้นส่วนที่เหลือเป็นนักเต้นประกอบ 
ด้วยเหตุนี้โรงเลี้ยงเด็กกําพร้าจึงกลายมาเป็นสถานที่สําหรับการฝึกฝนบัลเลต์ในมอสโควและปัจจุบันนี้โรงเลี้ยงเ
ด็กกําพร้านี้ก็คือ The Bolshoi Ballet นั้นเอง 
          บัลเลต์ในมอสโควมีการพัฒนาในตัวเองมีเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นแบบฉบับเฉพาะ 
ซึ่งนักวิจารณ์ชาวอังกฤษที่ชื่อ Morley กล่าวถึง Ballerina ของ Bolshoi ว่า บัลเลต์ The Bolshoi Ballet 
(Moscow)เป็นหนึ่งในบัลเลต์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นหนึ่งในคณะบัลเลต์ในรัสเซียที่ประสบความ
สําเร็จ สิ่งที่เป็นตัวอย่างของ Ballerina ในมอสโควก็คือมีสายตาที่เป็นแววประกาย 
รูปร่างลักษณะค่อนข้างจะเจ้าเนื้อและขาสั้น (ในสมัยนั้นลักษณะเช่นนี้ถือว่าสวยงาม) 
และสิ่งที่ทําให้เกิดความประหลาดใจให้กับผู้ชมก็คือการกระโดดหมุนไปบนอากาศ(Tour de force) 
ที่สภาพเหมือนผีหรือวิญญาณที่ลอยอยู่ลางๆเหนือพื้นเวทีแสดงในโรงละคร St.Petersburg-Leningrad 
Morley กล่าว 
        Elena Andreianova ผู้ซึ่งจบการศึกษาจาก The Imperial School กลายมาเป็น Ballerina 
ของโรงละคร Maryinsky เธอเป็นคนรักของ Alexander Guedenov ผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการของโรงละคร 
The Imperial Theatre อย่างไรกต็ามทั้งสองก็มีความขัดแย้งกันเมื่อได้เชื้อเชิญนักเต้นรับเชิญระดับ 
Ballerina จากฝรั่งเศสอาทิ  Marie Taglioni และ Fanny Elssler 
มาแย่งชิงบทบาทนางเอกที่สําคัญในการแสดงของเธอไปทําให้ผู้ชมชาวรัสเซียเกิดความนิยมชมชอบ จึงทําให้ 
Elena Andreianova เกิดความเสียใจและหมดหวังในช่วงเวลาที่นักเต้นรับเชิญได้มาทําการแสดง 
เพื่อเป็นการปลอบโยนนางผู้เป็นที่รัก Guedenov ได้ส่งเธอเพื่อเป็นดารานักเต้นที่มอสโควในคณะ The 
Bolshoi Ballet Moscow นอกจากนี้แฟนๆผู้คลั้งไคล้ Ballerina คนอื่นๆ 
ในคณะบัลเลต์ต่างก็รู้สึกไม่พอใจที่นักเต้นที่อื่นมาแทรกแทรงและมีบทบาทมากกว่านักเต้นจาก St.Petersburg 
ในช่วงระหว่างการแสดงแทนที่ผู้ชมจะโยนดอกไม้กลับโยนซากแมวตายขึ้นเวทีแทน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้มารยาทและไม่สมควรจะเกิดขึ้นในบริบทบัลเลต์ ณ ขณะนั้น  
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       Andreianova 
ได้เดินทางออกจากรัสเซียไปพํานักอยู่ในปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสที่ซึ่งเธอได้เสียชีวิตลงที่นั้นภายหลั
งจากการย้ายไปอาศัยที่ปารีส 3 ปี 
         ในปี 1917 หลังจาการปฏิวัติรัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้แต่งตั้งให้ The Bolshoi Ballet เป็นคณะบัลเลต์ 
ของประเทศรัสเซีย โรงเรียนสอนเต้นรําใน St.Petersburg และ Moscow 
มีความต่างกันในเรื่องของการเข้าถึงการปฏิบัติท่าเทคนิค 
เรื่องราวที่ใช้ในการแสดงบัลเลต์ในอดีตที่ได้นํามาแสดงในปัจจุบันก็มีความหลากหลายและมีความแตกต่างด้วย
เช่นกันภายหลังจากการปฏิวัติ โรงเรียนสอนเต้น St.Petersburg ได้อาศัยเทคนิคที่ได้รับการสร้างสรรค์โดย 
Vaganova เพื่อเป็นแม่แบบการฝึกปฏิบัติในช่วงแรกเริ่มของคณะบัลเลต์ The Bolshoi Ballet 
 
2.5 บัลเลต์โรแมนติกและบัลเลต์คลาสสิคมีความแตกต่างกันอย่างไร? 
 เป็นเรื่องยากสําหรับผู้ที่สัมผัสบัลเลต์อย่างผิวเผินจะสามารถจําแนกลักษณะของบัลเลต์ในรูปแบบต่าง
ๆได้ชัดเจน  และทราบอย่างลึกซึ่งถึงคุณลักษณะในการแสดง  
แคเราจะสามารถชี้ให้เห็นถึงลักษณะหรือนาฏยลักษณ์ของบัลเลต์ระหว่างบัลเลต์โรแมนติกและบัลเลต์คลาสสิค
ได้อย่างเข้าใจโดยง่าย ดังรายละเอียดดังนี้ 
2.5.1 Romantic Ballet 
               
ยุคโรแมนติกบัลเลต์เป็นยุคสมัยของการเต้นบัลเลต์ที่มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของเครื่องแต่งกาย 
เรื่องราวที่ใช้ในการแสดง 
ตลอดจนองค์ประกอบด่านอื่นที่ทําให้บัลเลต์ยุคนี้มีความเด่นชัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะมากกว่ายุคการเต้นในร
าชสํานัก 
   
 ลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของโรแมนติกบัลเลต์คือนักเต้นหญิงจะมีบทบาทท่าทางการแสดงมากกว่านั
กเต้นชายอาจกล่าวว่าได้ยุคนี้เป็นยุคทองของนักเต้นหญิงเลยก็ว่าได้เพราะถ้าหากเราได้ย้อนดูประวัติศาสตร์ขอ
งบัลเลต์เราจะพบว่ามีนักเต้นหญิงที่โด่งดังหลายคนปรากฏอยู่มากมาย 
สิ่งหนึ่งเป็นจุดเด่นที่สําคัญของโรแมนติกบัลเลต์คือเรื่องราวหรือวรรณกรรมที่ใช่ในการแสดงจะเป็นเรื่องราวเห
นือธรรมชาติ(Supernatural) ที่จะพรรณนาถึงความรัก  จิตวิญญาณ  สิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้  
สิ่งเพ้อฝันและจินตนาการ  อาทิเช่นบัลเลต์เรื่อง ลาซีลฟิค  จีเซล เป็นต้น  
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้นักเต้นหญิงจะนิยมใส่กระโปรงพองยาวจรดแข้งสีขาวทรงระฆังคว่ําที่เรียกว่ากระโปร
ง TUTU  
เหตุที่นิยมใส่กระโปรงชนิดนี้ก็สืบเนื่องมาจากลักษณะของการโปรงจะมีความพลิ้วไหวเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง
ๆได้ดี  นอกจากนี้นักเต้นชายยังมีส่วนช่วยให้นักเต้นหญิงมีความโดดเด่น 
กล่าวคือการช่วยประคับประคองนักเต้นหญิงในการเต้นรําเป็นคู่(Pax De Deux)  
จนทําให้นักเต้นชายถูกมองว่าเป็นแค่ตัวช่วยให้นักเต้นหญิงมีความโดดเด่น  
บางครั้งบทบาทในการแสดงเป็นผู้ชายนักเต้นหญิงก็จะสวมบทบาทแสดงเป็นผู้ชาย  
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บัลเลต์โรแมนติกนั้นจะไม่ปรากฏกระบวนท่าเทคนิคที่พิสดารมากมายเหมือนกับบัลเลต์คลาสสิคอาทิก
ารกระโดดหมุนตัวไปในอากาศ (tour  en  l’air) การทําหมุนบนปลายเท้าแล้วเหวี่ยงขาไปรอบๆ ตัว 
(fourte’) เป็นต้น 

บัลเลต์โรแมนติกเรื่อง La sylphide เป็นบัลเลต์ที่ทําให้ความเป็นยุคโรแมนติกมีความชัดเจน 
มีเอกลักษณ์มากขึ้น บัลเลต์เรื่อง La sylphide ทําการแสดงครั้งแรก ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พี่ค.ศ. 
1832 เป็นยุคเริ่มต้นของการการแนะนําให้ผู้คนได้รู้จักบัลเลต์โรแมนติก 
          Marie Taglioni รับบทเป็น Sylphide 
ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเทพธิดานางไม้ที่มีอิทธิฤทธิ์เธฮมีความรักและความรักของเธอได้ถูกทําลายโดยการไม่สนใจใย
ดีจากชายหนุ่ม บัลเลต์ Sylphide ได้รับการสร้างสรรค์และออกแบบลีลาท่าเต้นโดย บิดาของเธอเองคือ Filipo 
Taglioni บัลเลต์ Sylphide จะมีจุดเด่นคือมีการเต้นโดยใช้ปลายเท้าที่เรียกว่า Toe 
เพื่อให้ผู้แสดงนั้นเปรียบเสมือนเทพธิดานางไม้สามารถเหาะได้เพราะการเต้นบัลเลต์ที่ใช้การยืนด้วยปลายเท้าจ
ะทําให้ผู้แสดงแลดูเบา ลอย พลิ้วไหวราวกับลอยเหนืออยู่บนอากาศได้จริงๆ และ Marie Taglioni 
ก็สามารถเต้นรําบนปลายเท้าได้เป็นอย่างดีจนได้รับการกล่าวขานถึงกระทั้งปัจจุบัน 
    บัลเลต์เรื่อง La sylphide เกิดขึ้นได้จากความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 
ด้านของเต้นบัลเลต์อาทิเรื่องราวในการแสดง รูปแบบ เทคนิค ตลอดจนเครื่องแต่งกายที่ใช้ 
เป็นบัลเลต์ที่ประสบความสําเร็จและผู้ชมให้ความสนใจอย่างตอ่เนื่อง 
ประการแรกคือการสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของมนุษย์และวิญญาณที่ไม่อาจสามารถจะอยู่ร่วมกันได้ใน
ภพภูมิของโลกมนุษย์ ประการที่สองเรื่องราวที่ใช้แสดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณภูตผีปีศาจ 
ซึ่งนักแสดงจะนิยมใส่กระโปรงพองสีขาวทรงระฆังคว่ําที่เรียกว่า TUTU เป็นที่นิยมกันในบัลเลต์โรแมนติก 
จีเซล และ ลา ซีลฟีด 
           อย่างไรก็ดีบัลเลต์โรแมนติกก็ไม่ได้ถูกจํากัดให้แสดงแต่เฉพาะเรื่องราวของวิญญาณเท่านั้น 
ดังจะเห็นได้จากนักเต้นบัลเลต์ชาวออสเตรีย Fanny Elssler 
เป็นผู้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเรื่องของการเต้นรําในลักษณะโลกียวิสัย 
การเต้นของเธอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Cachucha (in Le Diable Boiteux ปีค.ศ. 1836) 
ซึ่งเป็นการเต้นรําเดี่ยวในแบบ Spanish Style แสดงกับ Castanets (เครื่องประกอบเสียงดนตรี แคซ – 
ทะเน็ทซ เป็นลูกกลมสองลูกคล้ายกรับ)  
         ผู้หญิงจะมีส่วนสําคัญอย่างมากในบัลเลต์โรแมนติก ถึงแม้ว่านักเต้นชายดีๆ 
หลายคนอย่างเช่นนักเต้นชาวฝรั่งเศสคนนี้ Jules Perrot และ Arthur Saint – Leon แสดงการเต้นรํา 
พวกเขายังถูกให้ความสําคัญน้อยกว่านักเต้นหญิง 
      อย่างไรก็ดี ณ กรุงปารีส บัลเลต์เริ่มเข้าสู่ยุคตกต่ําเช่นนักเต้นชายไม่ได้รับอนุญาตให้แสดง ณ โรงละคร 
Paris Opera ในช่วงระหว่าง กลางคริสศตวรรษที่ 19 ยกเว้นแต่บัลเลต์เรื่อง Coppelia 
(ออกแบบลีลาท่าเต้นโดย Saint – Leon) ที่อนุญาตให้นักเต้นชายสามารถทําการแสดงได้ 
บัลเลต์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จ แต่ถึงกระน้นไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่ต้องใช้นักเต้นชายเป็นหลัก 
นักเต้นหญิงกเ็ป็นผู้แสดงแทนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของนักเต้นหญิงในยุคนี้เป็นอย่างมากและแสดงให้เ
ห็นว่านักเต้นชายเพิกเฉย และไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควร 
       ในประเทศเดนมาร์กก็ยังคงรักษาความเป็นมาตรฐานของบัลเลต์ โรแมนติก 
นักออกแบบท่าเต้นชาวเดนมาร์กที่ชื่อ Bourmonville 
ไม่เพียงแต่ที่จะก่อตั้งและวางระบบการฝึกฝนการเต้นบัลเลต์เท่านั้น 
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แต่ยังออกแบบสร้างสรรค์ท่วงท่าและวิถีลีลาของร่างกายให้มีอิสระในการแสดงมากขึ้นอาทิ 
การแสดงท่าทางเจรจากับท่วงท่าในการแสดงบัลเลต์รวมไปถึงเรื่องราวที่เขาได้ออกแบบลีลาท่าเต้นในบัลเลต์เรื่
อง La Sylphide และบัลเลต์อีกหลายเรื่องที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์เขาก็ยังคงแสดงอยู่โดยคณะ Royal 
Denish Ballet กระทั่งปัจจุบัน 
       
ในประเทศรัสเซียก็ยังคงมีการรักษารูปแบบการเต้นบัลเลต์ด้วยความมีเอกภาพเช่นเดียวกันกับเดนมาร์กในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ชายชาวฝรั่งเศส Marius Pettipa กลายมาเป็นหัวหน้านักออกแบบลีลาท่าเต้นของคณะ 
The Imperial Russian Ballet 
เขาประสบความสําเสร็จอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์บัลเลต์ในเรื่องราวของงานรื่นเริงยามราตรี 
ผลงานของเขาได้ถูกรวบรวมและจัดให้การเต้นรํามีการเต้นร่วมกันกับฉากละครใบ้ 
ผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ Sleeping Beauty (1890) และ Swan Lake 
กับผู้ช่วยออกแบบท่าเต้นกับชาวรัสเซียคือ Lev Ivanov ประพันธ์เพลงโดย Peter Llich Tchaikovsky 
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     Pas De Quatre                           Three Graces 

ภาพตัวอย่างโรแมนติกบัลเลต์ 
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_ballet  

เราสามารถสังเกตเครื่องแต่งกายของบัลเลต์โรแมนติกแล้ว  
เราทราบได้ทันทีว่านี้คือบัลเลต์โรแมนติกโดยมีวิธีสังเกตได้อย่างง่ายดายดังนี้ 

− กระโปรงพองยาวสีขาวทรงระฆังคว่ํา (TUTU) 
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− เรื่องราวที่ใช้ในการแสดงหากเป็นเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติเช่นจิตวิญญาณ ภูตผี นางไม้เหล่านี้เป็นต้น 
แสดงว่าเป็นบัลเลต์โรแมนติก 

− กิริยาท่าทางในการแสดงโดยมากมักจะมีความเชื่องช้ากว่าบัลเลต์คลาสสิค 
− การบวนท่าเทคนิคไม่ค่อยปรากฏความพิสดาร ความยากในการปฏิบัติ 
− นักเต้นหญิงจะมีบทบาทมากกว่านักเต้นชาย 

 

 
กระโปรง Tutu และลีลาการเต้นของนักเต้นหญิงในบัลเลต์โรแมนติก 

ที่มา: www.coreofculture.org 
2.5.2 Classical Ballet 
 บัลเลต์คลาสิคเป็นพัฒนาการของบัลเลต์โรแมนติกที่องค์ประกอบทุกๆอย่างที่มีอยู่ในบัลเลต์โรแมนติก
ได้รับความพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใช้ในการแสดง  
เครื่องแต่งกายของนักแสดง  ฉากไฟ  แสงสี  
เรื่องราววรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงตลอดจนการฝึกปฏิบัติในการทํากระบวนท่าเทคนิคที่มีความซับซ้อน 
ยุ่งยาก มากกว่าโรแมนติกบัลเลต์ 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าในยุคโรแมนติกเรื่องราววรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกั
บสิ่งที่เหนือธรรมชาติ (Supernatural) ที่จะพรรณนาถึงความรัก จิตวิญญาณ สิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ 
สิ่งเพ้อฝันและจิตนาการ ในบัลเลต์คลาสสิค  
วรรณกรรมหรือเรื่องราวที่ใช้ในการแสดงจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงหรือเหมือนและมีความเป็นมนุษย์มาก
ขึ้น  ในเรื่องราวมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถเข้าถึงและจับต้องได้ เนื้อหาจะมีเรื่องราวของนิทาน  นิยาย  
เรื่องเล่า  ตํานาน  บทประพันธ์ ตลอดถึงวรรณกรรมของกวีผู้โด่งดังของโลกเช่นเรื่อง  เจ้าหญิงนิทรา  
ซินเดอเรล่า  นัทเครกเกอร์ ลาบายาแดร์ สวอนเลค ดองกีโฮเต้ เป็นต้น 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะมีความกระชับและมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวมากกว่าบัลเลต์โรแมนติก

โดยความยาวของกระโปรงแต่เดิมมีความยาวอยู่  ณ  
บริเวณหน้าแข้งก็จะหดสั้นลงเป็นกระโปรงสั้นอยู่เหนือเข่าและบานไปรอบๆตัว 
เพื่อความสะดวกในการเตะขาสูงตลอดจนการทางเทคนิคที่มีความพิสดาร  
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ความซับซ้อนยากต่อการปฏิบัตินอกจากนี้การที่พัฒนาเครื่องแต่งกายเพื่อให้มีความสะดวก กะทัดรัด 
ก็เพื่อให้ง่ายต่อการเต้นรําในลักษณะคู่ (Pas de deux) 
อีกด้วยและเพื่อเป็นการเปิดให้เห็นถึงสรีระร่างกายให้เห็นท่าเต้นที่ยากและแม่นยําให้ช่วงขาและชัดเจนยิ่ง
ขึ้น  
อีกทั้งยังแบ่งบันความทัดเทียมในเรื่องของการแสดงระหว่างและนักเต้นชายและนักเต้นหญิงมีความทัดเที
ยมกันจะไม่แบ่งชั้นวรรณะเฉกเช่นเดียวกับบัลเลต์โรแมนติก  
นักเต้นหญิงจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแสดงลีลาท่าทางที่อ่อนช้อยผนวกกับความแข็งแรงไปในข
ณะเดียวกัน  นักเต้นชายจะต้องมีพละกําลังในการะประคับประครองนักเต้นหญิงให้ยกขึ้นลอยเหนือศีรษะ 
การประคองการหมุนของนักเต้นหญิงให้อยู่ในวงแขนเป็นต้นซึ่งบัลเลต์คลาสสิคมีโครงสร้างในการแสดงกา
รเต้นรําแบบคู่  (Pas de deux) เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ดังนี้  

1. เต้นออกเพลงด้วยเพลงที่ 1  (Opening) 
2. เต้นเดี่ยวชายหรือหญิงออกมาสลับการเต้น (solo) 
3. เต้นลาโรง (coda) 

 
เราสามารถสังเกตเครื่องแต่งกายของบัลเลต์คลาสสิคแล้ว 
เราจะทราบได้ทันที่ว่านี่คือบัลเลต์โรแมนติกโดยมีวิถีสังเกตได้อย่างง่ายดังต่อไปนี้ 

− เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีความกะทัดรัดเปิดให้เห็นท่าเต้นที่ยากและแม่นยําของช่วงขาเคลื่
อนไหวได้โดยสะดวกและเอื้อต่อการปฏิบัติท่าเทคนิค 

− เรื่องราวและวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงจะเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงหรือเหมือนและมีคว
ามเป็นมนุษย์มากขึ้น  ในเรื่องราวมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างลึกซึ้ง  
เนื้อหาจะมีเรื่องราวของนิทาน  นิยายเรื่องเล่า ตํานาน 
บทประพันธ์ตลอดถึงวรรณกรรมของกวีผู้โด่งดังของโลก 

− มีการปฏิบัติท่าเทคนิคทั้งชายและหญิงที่มีความยากและซับซ้อนเช่นการหมุนตัวมากกว่า 
1 รอบ (pirouette’) การโดดเตะขาไปในอากาศ    (grand jete’)  การตีสลับขา 
(brise’) ตลอดจนการเต้นในกระบวนท่าใหญ่เหล่านี้เป็นต้น 

− นักเต้นหญิงและนักเต้นชายมีความทัดเทียมกันในการแสดง  
แบ่งโครงสร้างทางการแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดเจน 
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Classical Ballet 

ที่มา: www.mdt.co.uk  
ตัวอย่างเรื่องราวที่ใช้ในแสดงบัลเลต ์
Romantic 

−   La sylphide 

−   Les sylphide 

−   Giselle 

−   Romeo and Juliet 
 
 

Classic 

− Swan lake 

− Don Quixote 

− Nutcracker 

− Paquita 

− Raymonda 

− Sleeping Beauty 

− Cinderella 

− La bayadere’ 

− Coppelia 
2.6 ตัวอย่างเรื่องราวหรือวรรณกรรมที่ใช้แสดงบัลเลต์ 
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2.6.1 Romantic Ballet: Giselle 

             
                  Giselle Act 2   ที่มา: www.nytimes.com 

 
ที่มา: www.balletandopera.com  

บัลเลต์เรื่องจีเซลเค้าโครงเรื่องโดย Theophile Gautier ร่วมกับ Vernoy de Saint Georges 
ประพันธ์เพลงโดย Adolphe Adam ออกแบบฉากโดย Ciceri ออกแบบลีลาท่าโดย Jules Perrot และ Jean 
Coralli ผู้ที่ได้รับบทจีเซลคนแรก (Primierre Ballerina) คือ Carlotta Grisi และ Adele Dumilatre 
รับบทไมท่า(Myrtha) ราชินีแห่งวิญญาณ 
บัลเลต์เรื่องจีเซลจัดเป็นผลงานบัลเลต์ชิ้นโบว์แดงของโลกอีกเรื่องหนึ่ง 
ที่เป็นอมตะบัลเลต์โรแมนติกที่คณะบัลเลต์ต่างๆ ทั่วโลกยังคงใช้แสดงตราบจนปัจจุบัน 
บัลเลต์จีเซลได้รับการออกแบบลีลาท่าเต้นเมื่อ ค.ศ. 1841 หลังจากบัลเลต์เรื่องลาซีลฟีดร่วม 10 ปี  
บัลเลต์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสีย ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อความรัก 
ซึ่งเกิดกับหญิงชาวบ้านธรรมดา วรรณะต่ํา ที่ถูกหลอกลวงโดยขุนนางราชสํานัก 
ที่อ้างว่าเขาไม่มีคนรักแต่อย่างใด เหตุนี้จึงทําให้จีเซลมีความรักต่อเขาเพียงผู้เดียว 
บัลเลต์เรื่องจีเซลนอกจากการสะท้อนให้เห็นเพียงเรื่องเศร้าของความรักที่ไม่สมหวังเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทําร้ายจิตใจ และยังมีผลเกี่ยวกับทางด้านการเมืองอีกด้วย  
กล่าวคือความเหลื่อมล้ําของชนชั้นระหว่างความรักที่ถูกกีดกันโดยของขอบเขตของวรรณะเป็นต้น  
อย่างไรก็ตามเรื่องของจีเซลก็สามารถทําให้พิจารณาถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับจีเซลในเรื่องของความไม่เหมาะสม
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ในเรื่องความรัก  ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางสังคม  วัฒนธรรมตลอดจนการปกครองในขณะนั้น  
ซึ่งเป็นช่วงสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี 

 
หนังสือ Dancing women female bodies on stage กล่าวถึงบัลเลต์เรื่องจีเซลว่า 

จีเซลสะท้อนให้เห็นถึงเกี่ยวกับความเป็นสากลและความเหนือธรรมชาติในเรื่องความรักระหว่างชนชั้นและภูติ
ผีและแสดงใหเ้ห็นถึงความอดทนของตัวละครในการดําเนินเรื่องขณะที่หนังสือ  Ballerina  The art   of  
women  in  classical  ballet  กล่าวถึง  Carlotta Grisi  นักบัลเลต์ดาวรุ่งของ  The  Paris  Opera  
ว่าเป็นผู้ที่มีความช่ําชองในการเต้นบัลเลต์ที่เบา  ลอย  พลิ้วไหวได้ในอากาศเป็นอย่างดี  
ดังนั้นการประดิษฐ์ท่าเต้นบัลเลต์เรื่องจีเซล  จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเธอโดยเฉพาะ 

จีเซลเป็นศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมในด้านการเมือง  
ตลอดจนความรักข้ามชนชั้นนอกจากนี้ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะบัลเลต์ต่างๆ  
ที่นําเอาจีเซลมาทําการแสดงตั้งแต่อดีตกระทั้งปัจจุบัน 

เนื้อเรื่องย่อตามลักษณะของการเต้นแบบเล่าเรื่องราว 
องค์ที่ 1 
 Hilarion  ชายผู้หลงรัก Giselle แต่จีเซลไม่ได้มีใจให้ฮิลลาเลียนได้พบความจริงที่ว่า Albrtch 
ได้ปลอมแปลงตนมาเพื่ออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อจีเซลกับอัลเบรชพบกัน 
ทั้งสองไดเ้ต้นรําสาบานรักต่อกัน เต้นในท่วงท่าเดียวกัน 
อันเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมของชนชาติตะวันตกจะไม่มีแบ่งแยกและกีดกันทางเพศในเวลาที่พ
วกเขาเต้นรํากันทั้งเพศชายและเพศหญิงย่อมมีความทัดเทียมกัน  จากนั้นทั้งคู่ได้ถูกขัดขวางโดย  
ฮิลลาเลี่ยน  ที่กลับเข้ามาร่วมฉากเต้นระบํากับหญิงสาวชาวไร่ที่มาชวนจีเซลไปเก็บองุ่นในฤดูเก็บเกี่ยว  
แต่จีเซลกลับเป็นผู้ชักชวนและทําให้หญิงสาวเหล่านั้นสนุกสนานกับการเต้นรําพื้นเมืองและอัลเบรชก็เ
ข้ามาร่วมเต้นรําซึ่งเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในการเต้นรําทุกๆ 
คนจึงพูดและปฏิบัติดีต่อเขาและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคมของจีเซล 
 
 แม่ของจีเซล Berthe  ดุด่าจีเซลที่ไม่ได้ช่วยทํางานและยังได้เล่าถึงตํานานของ  Wilis  
วิญญาณที่คอยล่าเด็กผู้หญิงที่ชื่นชอบการเต้นรํา  
และแม่ของจีเซลได้กล่าวกับจีเซลว่าขณะนี้จีเซลก็มีลักษณะผู้หญิงที่มีความรู้สึกอ่อนไหวง่าย 
จากนั้นได้มีงานเลี้ยงของราชสํานักซึ่งได้ถูกจัดขึ้นในหมู่บ้านของจีเซล 
เจ้าชายขอร้องให้แม่ของจีเซลช่วยจัดที่พักให้กับขบวนเสด็จ  พระธิดาของเจ้าชาย  Bathide  
รู้สึกประทับใจและเอ็นดูจีเซล  ผู้ซึ่งได้สารภาพว่าเธอกําลังอยู่ในความรักและ  Bathide  
ก็ได้บอกกับจีเซลว่าเธอเองก็กําลังจะหมั้นเช่นเดียวกัน  จีเซลก็ได้ทราบเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจ  
ซึ่งในขณะนั้นผู้ตามเสด็จต่างก็เข้าไปพักผ่อนในกระท่อมของจีเซล  
ซึ่งเป็นเวลาขณะเดียวกันกับที่บรรดาหนุ่มสาวชาวไร่พากันมาที่บ้านของจีเซล  
แต่ท่ามกลางความสนุกสนานนั้นฮิลลาเลียนได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวตนของอัลเบรซ 
 
 ในขณะนั้นเจ้าชายและบาบิลก็ได้ชะโงกหน้าออกมาจากกระท่อม 
พวกเขาได้สังเกตเห็นอัลเบรชผู้ซึ่งคู่หมั้นของบาบิล  จีเซลรู้เรื่องก็ถึงกลับเป็นบ้า  
จีเซลได้ระบายความเสียใจ  เพื่อระงับจิตใจโดยการเต้นรําจังหวะทวิสอย่างรุนแรง  
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เพราะเธอต้องการที่จะลืมความทรงจําที่เคยได้เต้นอย่างมีความสุขเมื่อครั้งก่อนกับอัลเบรช  
และในที่สุดจเีซลกเ็สียชีวิตเพราะเธอได้ฆ่าตัวตายเพราะคมดาบประจําตัวของอัลเบรชนั้นเอง 
 
 
 
องค์ที่ 2 
 
 เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าดิบชื้นที่ตั้งของสุสานจีเซล  ในตอนกลางคืนราชินีแห่งภูตผีชื่อ  Mytha  
ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเต้นรํารอบๆอาณาจักรของเธออย่างสง่าผ่าเผยในมือทั้ง  2  ข้างถือกิ่งโรสแมรี่  
(Rosemany)  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจําและความจงรักภักดีที่หล่อนมีต่อชายคนรัก  
แต่ความอาฆาตแค้นพยาบาทของหล่อนให้ออกมาเต้นรําแบบแผนของปีศาจ  
ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากการเต้นรําของหญิงสาวชาวไร่ทั่วไป  เต้นแบบวิลลิส  มีความงาม  
อ่อนช้อย  โดยการเต้นอย่างช้าๆ  สวยงาม  ซึ่งการเต้นในลักษณะนี้โดยเฉพาะบัลเลต์เรื่องจีเซล  
ถือว่าเป็นการเต้นรําของปีศาจประดุจวิญญาณชั่วร้ายของพวกผีดูดเลือดในพื้นที่นั้นๆ  
สุดท้ายของการเต้นนี้เหล่าวิลลิส  จะเคลื่อนที่ข้ามเวทีไปด้วยท่า  ‘Arabesque Pecche’ดูคล้ายๆ  
ว่าพวกเขาเต้นได้เหมือนสัตว์ที่กําลังคืบคลานหรือดูอย่างผิวเผินคล้ายๆ  
กับแมลงที่อยู่ตามผิวน้ําในท้องทะเลสาป 
 
 ในที่สุดจีเซลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากหลุมศพของเธอและเต้นด้วยท่า  Arabesgue  
พร้อมกับการหมันเป็นวงกลม  
ประหนึ่งว่าเธอไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้หรือเหมือนกับถูกครอบงําโดยพลังภายนอกบางอย่าง  
ซึ่งในตอนแรกเธอก็ไม่สนุกสนานกับการเต้นนี้เลยเพราะการเต้นนี้ขัดต่อความรู้สึกเต็มใจของเธอ  
ซึ่งจะสามารถแบ่งแยกในแต่ละฉากได้ว่า  ฉากที่ 1 
จะทําให้มองเห็นประสบการณ์ความมีอิสระจากสังคมเล็กๆของจีเซล  
การดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและฉากที่ 2 จีเซลก็มีพลังที่คล่องแคล่ว  
ว่องไวเป็นที่ประทับใจของไมท่า  แต่ไม่มีความอิสระเลย  มือของจีเซลที่อ่อนโยน  
การกระโดดหรือทีท่าต่างๆ  
ตลอดจนการเคลื่อนไหวร่างการเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งแม้ว่าเธอจะไม่มีกําลังใจจากใคร  
เธอก็สามารถอยู่ได้ของตัวเธอเอง 
ในคืนนั้นไมท่าได้ปลุกวิญญาณของจีเซลขึ้นมาจากหลุมฝังศพทันใดนั้นฮิลลาเลียนได้พลัดหลงเข้ามาจึง
ถูกไมท่าเป็นคนกําจัดเขาโดยการให้เต้นรําให้เหนื่อยและหมดแรงตายแต่เขาก็ได้ถูกเหล่าวิญญาณพลัก
ตกเขาในขณะที่เต้นรํา 
       อัลเบรชได้มาเคารพหลุมศพของจีเซลและกําลังจะโดนไมท่ากําจัดเป็นคนต่อไป 
แต่โชคดีที่วิญญาณของจีเซลยังคงอาลัยอาวรณ์ในคนรักของเธอ 
จึงได้คอยช่วยเหลือโดยการเต้นรําร่วมกับอัลเบรชเพื่อถ่วงเวลาจนรุ่งสร่าง 
ไมท่าและบริวารก็ต้องสลายตัวไปไม่สามารถทําอะไรอัลเบรชได้ 
ในฉากสุดท้ายจบลงด้วยโศกนาฏกรรมแห่งความพลัดพรากเมื่ออัลเบรชมองวิญญาณของจีเซลที่ค่อยๆ
ล่องลอยจนลับตาไป 
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2.6.2 Classical Ballet 
Don Quixote 
ผู้ประพันธ์เพลง Ludwing Minkus 
ผู้ออกแบบลีลาท่าเต้น Marius Pettipa 
บัลเลต์ 3 องค์ 
ดัดแปลงมาจากนวนิยายของมิเกล เซอร์วานเตส 
แสดงครั้งแรก ณ โรงละคร The Bolshoi Theatre Moscow ปีพ.ศ. 2412 
     
บัลเลต์คลาสสิคเรื่องดองกิโฮเต้นี้เป็นสุดยอดบัลเลต์คราสสิคเรื่องหนึ่งของโลกอีกเช่นกันที่คณะบัลเลต์ต่างๆ 
ทั่วโลกต่างก็ได้นําเอาบัลเลต์เรื่องนี้มานําเสนอเพราะเป็นบัลเลต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง 
คือมีการสอดแทรกเอาการเต้นแบบสเปนไปผสมผสานได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์มีการแสดงท่าเทคนิคที่ซับซ้อน
ยากต่อการปฏิบัติแบบใช้กระบวนท่าที่รวดเร็วและตื่นเต้น 
     บัลเลต์เรื่องดองกีโฮเต้ เป็นเรื่องของชายผู้ซึ่งมีความฝันที่ชื่อ ดองกีโฮเต้ได้เดินทางออกไปยังเมืองต่างๆ 
จนเขาและผู้ติดตามได้เดินทางมาถึงเมืองบาร์เซโลน่าได้พบกับคีตรีและหลงรักเธอผู้ซึ่งเป็นลูกสาวของลอเร็นโซ 
แต่ลอเร็นอยากให้ลูกสาวของตนนั้นได้แต่งงานกับขุนนางผู้มั่งมี 
แต่คีตรีก็มิได้ยินยอมที่จะแต่งงานด้วยแต่อย่างได้ จึงได้หลบหนีไปกับคนรักของเธอที่ชื่อบาซิล 
ซึ่งมอีาชีพเป็นช่างตัดผม ลอเร็นโซ กามาซและดองกีโฮเต้ ต้องออกไปตามหาจนได้ไปเจอพวกเขาที่ค่ายยิปซี 
ที่นี่ดองกีโฮเต้ได้กังหันลมทําให้เขาเกิดจินตนาการว่ากังหันลมนั้นเป็นปีศาจ 
ดองกีโฮเต้จึงได้ทําการต่อสู้กับกังหันลมแต่ตัวเขาก็ได้ติดกับใบกังหันลมแล้วพลัดตกลงมาสลบแน่นิ่งไป 
ในช่วงเวลานั้นเขาได้ฝันเห็นเทพธิดา 
นางฟ้าได้ออกมาเริงระบําทขณะที่ดองกีโฮเต้สลบอยู่นั้นบาซิลและคีตรีทั้งสองคนได้หลบหนีไป 
ในที่สุดลอเร็นโซเองก็ตามหาลูกสาวเขาจนพบและเตรียมจะให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับกามาซ 
บาซิลจึงใช้อุบายใช้มีดแทงตัวตาย เพื่อที่จะให้ลอเร็นเกิดความสงสารและยอมรับในความรักของเขาทั้งสอง 
บาซิลสามารถตบตาลอเร็นได้สําเร็จโดยความช่วยเหลือของดองกีโฮเต้ 
บาซิลและคีตรีก็ได้แต่งงานกันและดองกีโฮเต้ก็ออกไปผจญภัยต่อไป 
ดังตัวอย่างเรื่องราวหรือวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงของบัลเลต์ทั้งบัลเลต์โรแมนติกและบัลเลต์คราสสิคเราจะเ
ห็นความแตกต่างของการใช้เรื่องราวและวรรณกรรมที่มีความแต่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวและวรรณกรรมของบัลเลต์ที่สนุกสนานและให้แง่คิด คติในการดํารงชีวิตอีกมากมาย 
ฉะนั้นในเรื่องราวและวรรณกรรมที่ยกตัวอย่างมานั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง 
ฉะนั้นแล้วองค์ประกอบด้านอื่นๆก็จะสามารถทําให้เราได้ชี้ชัดว่าเรื่องราวหรือวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงเหล่า
นี้เป็นต้น 
แต่ประการสําคัญที่สุดก็คือจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านบัลเลต์ด้วยเช่นกันเราจึงจะทราบอย่างลึกซึ้งได้ถึงปร
ะเภทคุณลักษณะของบัลเลต์ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
2.7 บัลเลต์ของสถาบัน The Royal Academy of Dance ( RAD ) ในประเทศไทย 
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  สําหรับในประเทศไทย มีการสอนบัลเลต์ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน The Royal Academy 
of Dance มีอยู่แพร่หลายในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
แต่การเรียนบัลเลต์ตามหลักสูตรนี้ให้ได้ผลนั้นควรเรียนกับครูบัลเลต์ที่ได้ Registered Teacher 
หรือเป็นครูขึ้นทะเบียนกับสถาบัน The Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
เพราะครูเหล่านี้จะต้องผ่านการศึกษารายละเอียดวิชาสรีระวิทยาและจิตวิทยาการสอนเด็กนอกจากนี้ทางสถา
บันฯ จะส่งบุคลากรมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ให้ครูบัลเลต์เหล่านั้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครูจึงมีความรู้ทันสมัย (Up 
to Date) อยู่เสมอ 
      บัลเลต์ในประเทศไทยที่มีครู Registered 
จากอังกฤษที่ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนมานานกว่า 10 ปีแล้ว 
ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเพียงบางส่วนมีดังนี้ 
เชียงใหม่มี 2 แห่ง 
1.โรงเรียนเชียงใหม่นาฏกรรมสากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเลต์ อคาเดมี) ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม 
อํานวยการสอนโดย ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัชและคณะครู 
2.โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว อํานวยการสอนโดย อาจารย์สบหทัย กันทาธรรม 
กรุงเทพมหานครมี 10 แห่ง 
1.โรงเรียนนาฏศิลป์สากลวราพร กาญจนา อํานวยการสอนโดย ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมชฯ อ.กาญจนา 
ชลวิจารณ์และคณะครู 
2.โรงเรียนบัลเลต์พรพิมล อํานวยการสอนโดย อ.พรพิมล กันทาธรรม และคณะครู 
3.โรงเรียนบัลเลต์สุจีรา อํานวยการสอนโดย อ.ม.ล.สุจีรา วิศิษฏ์กุล และคณะครู 
4.วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ และโรงเรียนอนุบาลเสสะเวช อํานวยการสอนโดย อ.เดือนเต็ม เกษะโกมล 
และคณะครู 
5.โรงเรียนอารีย์ นาฏกรรม อํานวยการสอนโดย อ.อารีย์ สหเวชภัณฑ์ 
และคณะครูและจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทอีก 2 แห่ง 
6.สถาบัน Dance Centre อํานวยการสอนโดย อ.วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะครู 
7.สถาบัน Bangkok Dance อํานวยการสอนโดย อ.วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ และคณะครู 
8.สถาบัน Bangkok City Ballet อํานวยการสอนโดย อ.มาซาโกะ ฮิราตะ 
9.สถาบัน Point Studio อํานวยการสอนโดย อ.เหมือนฝัน อําพันแสง 
10.สถาบัน Home Creative อํานวยการสอนโดย ดร.สุดา เชิดเกียรติกุล 
เนื้อหาหลักสูตรของสถาบัน The Royal Academy of Dance ( RAD ) 
การจัดลําดับการเรียนการสอนเป็นขั้นเป็นตอนหลักสูตร The Royal Academy of Dance  
( RAD ) ชั้นละ 1 ปี ดังนี้คือ 
Pre – Primary (พรีพรายแมรี่) 
Primary (พรายแมรี่) 
Grad (เกรด)      1 
Grad (เกรด)      2 
Grad (เกรด)      3 
Grad (เกรด)      4 
Grad (เกรด)      5 
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เมื่อจบเกรด 5 แล้วสามารถเลือกเรียน แบบเพื่อประกอบอาชีพได้ต่อไป คือ 
Intermediate Foundation (อินเทอร์มีเดียท ฟาวเดชั่น)            
Intermediate (อินเทอร์มีเดียท)                                              
Advance Foundation (แอ๊ดว๊านซ์ ฟาวเดชั่น) 
Advance 1 (แอ๊ดว๊านซ์1) 
Advance 2 (แอ๊ดว๊านซ์2) 
 
2.8 รูปแบบบัลเลต์ในประเทศไทยในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมตะวันตก  

    “…การเรียนทางด้านนาฏศิลป์สากลนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายที่ดีแล้ว 
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกและมีบุคลิกที่ดี 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ (EQ) 
ให้สอดคล้องกันแบบองค์รวม เป็นการเพิ่มพูนทั้งด้านสมาธิ ระเบียบวินัยและการเข้าสังคม 
เพื่อเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในกลุ่ม ส่วนประโยชน์ในทางการแพทน์นั้น 
แพทย์บางท่านแนะนําว่าการเรียนเต้นสามารถช่วยในการปรับข้อบกพร่องทางสรีระของร่างก
าย เช่นในกรณีกระดูกสันหลังคด ขาโก่งเท้า/ขาบิดเข้าและยังช่วยรักษาโรคสมาธิสั้นเป็นต้น 
นอกเหนือไปจากนั้น 
การเรียนวิชานาฏศิลป์สากลยังเป็นวิชาซึ่งใช้ในการสอบเอ็นทรานซ์เข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
ทั้งยังสามารถนําความรู้ใประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่มีรายได้ที่มั่นคง 
เช่นการเป็นคุณครู นักเต้น นักแสดง โค้ชแสดงหรือนักออกแบบท่าเต้น” 
(โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว: 2012)  

 
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคือบัลเลต์เป็นนาฏกรรมที่คนไทยให้ความสนใจและได้รับค

วามนิยม โดยเฉพาะคนชนชั้นกลาง-
สูงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนสืบเนื่องจากมีค่าเล่าเรียนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนาฏกรรมสกุลอื่นๆที่ปรากฏ
ในประเทศไทย นี่อาจเป็นสาเหตุทําให้ผู้มาเรียนบัลเลต์มีฐานะและการถูกมองจากสังคมว่าเป็นผู้มีอันจะกิน 
(Well to do)  อันเป็นเหตุทําให้สถานะและภาพลักษณ์ทางสังคมนั้นแลดูมั่งคั่ง 
อาจกล่าวได้ว่าการบริโภควัฒนธรรมของชาติตะวันตกในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ศิลปะการแสดง 
ดนตรี และอื่นๆจะสามารถทําให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความเป็นคนรุ่นใหม่ (New Generation) 
ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ใหม่ๆของโลกได้ 
นอกจากนี้รูปแบบบัลเลต์ในประเทศไทยสามารถบ่งชี้สถานะได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับเอามาจากชนชาติจะวั
นตก เป็นรูปแบบการเต้นที่แตกต่างไปจากระบํา รําฟ้อน 
โขนและการละเล่นตลอดจนมหรสพต่างๆที่ปรากฏในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 
อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการเต้นบัลเลต์เป็นปรากฏการณ์ร่วมสมัยในบริบททางวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ในขณะที่บัลเลต์ได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทย “…เมื่อใดและอย่างไรนั้นยังไม่มีการระบุไว้อย่างแน่ชัด 
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มีบุคคลมากมายที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์บัลเลต์ในประเทศไทย มีการแสดงบัลเลต์หลายครั้งหลายหน 
มีหลักฐานและคําเล่าขานที่แสดงให้เห็นถึงประวัติและวิวัฒนาการของการเต้นบัลเลต์ในประเทศไทย 

จากหลายแหล่งข้อมูล” (สุพรรณี บุญเพ็ง: 2542, 3) 
รูปแบบการเต้นบัลเลต์ค่อนข้างเป็นคลื่นนาฏกรรมใหม่สําหรับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา 60 
ปีที่ผ่านมา 
จัดว่าเป็นช่วงที่เป็นยุคอันเรืองรุ่งของบัลเลต์ในกลุ่มชนชั้นของผู้มีสตางค์หรือคนรวยนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
คนมักคิดว่าบัลเลต์นั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงเพราะเป็นสิ่งที่นําเสนอความงดงามสัดส่วน ความสมดุล 
ทางด้านสรีระร่างกายตลอดจนการแสดงออกทางสีหน้า 
กิริยาอาการในลักษณะต่างๆมากกว่าศิลปะแขนงอื่นๆจึงเป็นเรื่องที่ “คนบัลเลต์” 
ถูกครหาว่าเป็นผู้ชายไม่เต็มร้อย 
แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเสรีภาพและเป็นเรื่องของโอกาสที่เปิดกว้างสําหรับผู้คนให้ขบคิดว่าบัลเลต์นั้น 
แท้ที่จริงแล้วเป็นรูปแบบการเต้นของทั้งผู้ชายและผู้หญิง (Masculinity and Femininity)  

บัลเลต์ได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างมากในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งบัลเลต์ได้รับใช้สังคมไทยในรูปแบบต่างๆ อาทิ ฑูตทางวัฒนธรรม ความบันเทิงเฉพาะกลุ่มคน 
การสร้างอาชีพ การศึกษา ตลอดจนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนี้บัลเลต์ยังได้รับการอุปถัมภ์จากพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย 
เช่นการจัดให้มีการแสดงบัลเลต์ร่วมสมัยเรื่อง 
มโนห์ราโดยนําเอาอัตลักษณ์ของนาฏกรรมไทยและบัลเลต์มาผสมผสานกันเพื่อทําให้เกิดบัลเลต์สไตล์ไทยขึ้นม
าเป็นต้น  
2.8.1 ทําไมบัลเลต์ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ารัดรูป 
    มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทําไมบัลเลต์ต้องแต่งกายด้วยชุดรัดรูป 
ผู้สวมใส่ไม่เกิดความกระดากอายบ้างหรอกหรือ 
ผู้เขียนจะขออธิบายว่าบัลเลต์เป็นศิลปะที่จะต้องเน้นในเรื่องของเส้นสาย ลาย มุม ความโครงเว้าของร่างกาย 
ฉะนั้นชุดที่ใส่จะต้องเอื้อประโยชน์ดังที่กล่าวไป 
นอกจากนี้เพื่อเป็นการสะดวกต่อการฝึกฝนในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อ การเตะขาสูง การเหวี่ยงขา สรุปสั้นๆ 
คือเพื่อเอื้อต่อการทําท่าเทคนิคในบัลเลต์ที่มีอยู่หลากหลายมาก 
เช่นนี้แล้วหากเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราๆท่านๆสวมใส่อยู่จะไม่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ผิดแ
ปลกไปจากคนธรรมดา 
อาจจะทําให้เครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้าได้รับความเสียหายได้หากไม่ได้รับการใช้งานที่เหมาะสม 
เช่นใส่กางเกงขายาวแล้วเตะเหวี่ยงขาไปด้านข้างอาจจะทําให้กางเกงเป้าแตกได้ง่าย 

แนวความคิดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายจะมีลักษณะเปิดออกสู่ด้านข้างที่เรีย
กว่า Turn out คําๆนี้เรามักได้ยินกันอยู่เสมอในหมู่นักเต้นบัลเลต์หรือในห้องเรียน 
ดังนั้นการที่จะมองเห็นกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจนจะต้องมีการใส่เสื้อผ้ารัดรูปเพื่อที่จะสามารถมองเห็นและบังคับ
ทิศทางกล้ามเนื้อได้ชัดเจนประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การใส่เสื้อผ้ารัดรูปจะสามารถทําให้เห็นถึงบุคลิกภาพของนักเต้นได้อย่างชัดเจนที่สุดและสามารถแก้
ไขข้อบกพร่องด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แบบ 
อาทิเราสามารถมองเห็นพุงของนักเต้นและบอกให้นักเต้นเก็บพุงในขณะที่ทําการเรียนการสอนหรือนักเต้นขาโ
ก่งเราก็สามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ได้โดยการให้นักเต้นหมั่นที่จะ Turn out อยู่เป็นประจําสม่ําเสมอ 
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เช่นนี้ก็จะสามารถทําให้เรียวขานั้นงดงามได้ตรงตามบุคลิกลักษณะของนักเต้นบัลเลต์ 
หรือนักเต้นหลังค่อมกส็ามารถมองเห็นข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ทันทีและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในขณะนั้น 
การใส่ชุดรัดรูปนั้นใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสีย 
นอกจากนี้เรายังสามารถมองเห็นข้อดีเช่นลักษณะโครงสร้างของร่างกายและพัฒนา ต่อยอดๆขึ้นไปได้อีก 
ความสะดวกในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะการเต้นในลักษณะคู่ซึ่งเรียกว่า Pas de Deux หรือเต้นมากกว่าหนึ่งคน 
เพราะบางครั้งนักเต้นจะต้องมีความใกล้ชิดกันอย่างมากในขณะทําการเต้นรําในลักษณะนี้เช่น 
การยกลอยขึ้นเหนือศีรษะโดยนักเต้นชายยกนักเต้นหญิง 
การประคองของนักเต้นชายเพื่อให้นักเต้นหญิงสามารถที่จะทําท่าทางได้มากกว่าหรือแลดูอัศจรรย์ใจมากกว่า
ทําท่าทางเพียงลําพัง หากว่ามีเครื่องแต่งกายที่ไม่กระชับ 
สะดวกต่อการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายในขณะฝึกซ้อมได้ 
และบางครั้งก็อาจทําให้ความสมบูรณ์ของกระบวนท่าผิดเพี้ยนหรือไม่สมบูรณ์ 
นอกจากนี้เครื่องประดับอื่นเช่นสร้อยคอ ต่างหู นาฬิกา 
ก็ไม่อนุญาตให้สวมใส่ในขณะที่ทําการฝึกซ้อมหรือแสดง เพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้อย่างคาดไม่ถึง 

การแต่งกายของบัลเลต์ในการแสดงปรากฏสืบเนื่องมาจากยุคสมัยแห่งการเริ่มต้นศิลปะแขนงนี้คือในร
าชสํานักแห่งประเทศอิตาลี 
หากเราได้สืบค้นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชสํานักอิตาลีเราจะเห็นถึงลักษณะของเครื่องแต่งกายของขุนนางราช
สํานักมีความคล้ายคลึงกับปัจจุบันนี้ จึงทําให้เกิดเป็นประเพณีสืบกันมากระทั่งปัจจุบัน 

 
2.8.2 เครื่องแต่งกายในการฝึกซ้อมบัลเลต์เป็นอย่างไร 
เครื่องแต่งกายในการฝึกซ้อมบัลเลต์ทั้งชายและหญิงโดยทั่วไปจะมีความเหมือนกันแตกต่างกันเพียงแค่รายละเ
อียดปลีกย่อยแค่นั้นเอง ก็จะขออธิบายปลีกย่อยดังนี้ 
 
นักเต้นชาย 
เสื้อใส่ Leotard/กางเกงรัดรูป Tight/กางเกงชั้นในสําหรับผู้ชาย Dance Belt หรือ 
Supporter/ถุงเท้า/รองเท้า Soft Shoe นักเต้นชายจะใส่รองเท้าชนิดนี้อย่างเดียวเท่านั้น 

เครื่องแบบนักเต้นชาย 
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ที่มา: www.janieharris.co.uk          ที่มา: www.danceinforma.com 

 
นักเต้นหญิง 
เสื้อใส่ Leotard/กางเกงรัดรูป Tight/กางเกงชั้นในสําหรับผู้หญิง Dance Belt /ถุงเท้า/รองเท้า Soft Shoe 
หรือ Toe Shoe 
ในกรณีที่นักเต้นจะต้องเต้นระบําบนปลายเท้าจะต้องอาศัยรองเท้าชนิดนี้เท่านั้นและจะไม่นิยมสวมใส่ในนักเต้
นชาย 

เครื่องแบบนักเต้นหญิง 
     

 
ที่มา: www.lexingtonballet.org 
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เครื่องแบบนักเต้นหญิง 

ที่มา: www.orlandoballetschool.org 
2.9 คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนเต้นรําทางดานนาฏกรรมตะวันตก 

มีหลายคนคิดไปต่างๆนานาว่าคนจะเรียนเต้นรําทางด้านนาฏกรรมตะวันตกจะต้องรูปร่าง หน้าตาดี 
แต่ข้อเท็จจริงทีไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนซึ่งจะนํามาเปิดเผยในที่นี้ก็คือขอให้มีใจรักใคร่อยากเรียน 
มีความมุ่งมั่นอันแน่แน่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนผอมเสมอไป 
เพราะได้ปรากฏแล้วว่าคนอ้วนก็สามารถที่จะเรียนและสามารถประกอบอาชีพบัลเลต์ได้ 
นอกจากนี้ยังทําให้รูปร่างจากคนที่อ้วนๆกลับกลายมาเป็นคนผอมได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
นอกจากนี้ผู้เรียนจะต้องมีความสมบูรณ์ของร่างกายครบ 32 ประการ จะต้องไม่เป็นโรคที่สังคมไม่รังเกียจ 
เช่นโรคเหงือก ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก     
มีกลิ่นใต้วงแขนอย่างชนิดที่ใครๆไม่สามรถเข้าใกล้ได้อย่างระยะใกล้ชิด 
เป็นโรคผิวหนังโดยเฉพาะที่เท้าจะต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 
เพราะหากเป็นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วผู้นั้นจะต้องรีบไปเปลี่ยนอาชีพของตนในทันทีและสามารถพยากรณ์ได้
ว่าจะไม่มีใครเข้าใกล้และเต้นคู่ด้วยอย่างแน่นอน 
อีกทั้งจะต้องเป็นผู้ที่สามารถนับจังหวะและเข้าใจของจังหวะได้  หากไม่เช่นนั้นแล้วฟังเพลงไม่ได้  
จับจังหวะได้ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถเรียนได้อย่างที่ต้องการ 
 
2.10 โภชนาการกับการเต้นรําตะวันตก 

โดยมากแล้วนักเต้นรําจะเป็นผู้ที่มีการบริโภคอาหารที่มีอัตราสูงกว่าคนธรรมดาโดยทั่วไปเพราะจะต้อ
งใช้พลังงานในการขับเคลื่อน  และการบังคับร่างกายให้เป็นไปดังต้องการและจะต้องใช้ร่างกายส่วนต่างๆ  
มากกว่าคนปกติ  10  เท่า  ด้วยเหตุนี้เองนักเต้นมีอายุมากก็จะไม่สามารถเต้นได้อย่างนักเต้นหนุ่มสาว  
แต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปดังพุทธดํารัสที่ว่า “อนิจจัง วัตตะสังขารา”สังขารที่ไม่เที่ยง 
ในต่างประเทศนักเต้นค่อนข้างจะไม่ค่อนทานอาหารฟุ่มเฟือย  กระจุกกระจิก (Junk food) 
แต่จะทานเป็นเวลาเป็นมื้อทั่วๆ ไป  
หากนักเต้นคนไหนเริ่มรู้สึกว่าตนเองมีน้ําหนักที่มากขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน  
ก็ควรที่จะต้องงดอาหารประเภทที่เป็นไขมันสะสมตามผิวหนัง  อาหารจําพวกน้ําหวาน  
ช็อกโกแลตก็สามารถให้พลังงานเป็นอย่างดีททแต่ก็ควรทานให้พอเหมาะและพอเพียงไม่ควรที่จะทานมากเกิน
ความจําเป็น 
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เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีสุขลักษณะนิสัยการกิน  
แต่ในละมื้อนั้นก็มักที่จะมีผักนานาชนิดในการรับทานร่วมกับน้ําพริก ป่น แจ่ว  
ซึ่งเป็อาหารสุดวิเศษของชาวอีสาน และก็เป็นอาการที่ทานแล้วไม่อ้วน 
นอกจากนี้ก็ยังสามารถให้พลังงานได้ไม่แพ้อาหารแถบตะวันตก  
ดังนั้นเราควรที่จะรู้ประมาณในการบริโภคไม่ตามใจปากตนเองจนเกินไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะชอบทานอาห
ารจุกจิก  
ให้มีวินัยในการรับประทานมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่กล่าวไว้ว่าศิลปะแขนงนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ร่างกายเ
ป็นสื่อเพื่อให้เกิดสุนทรียะรสอย่างสูงสุด  
เพื่อประโยชน์และความสําเร็จอันพึงจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตอันใกล้นี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 3 

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของบัลเลต์สู่การเต้นรูปแบบ  Modern Dance 
ในปี ค.ศ. 1920 และ ค.ศ. 1930 Modern Dance  

เริ่มมีการพัฒนาในสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมัน นักเต้น Modern Dane ชาวอเมริกาหลายคนอาทิ  
Matha Graham  และ  Doris Humphrey  นักเต้น  Modern Dance  ชาวเยอรมัน  Mary Wigman  
และนักเต้นคนอื่นๆ  ได้หนีกรอบแห่งการเต้นรําแบบมีหลักการและจารีตตลอดจนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ  
ของศิลปะการเต้นบัลเลต์เพื่อสร้างสรรค์การเต้นรําที่เป็นการแสดงออกของการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่
างๆ  
ตามแบบของตนเองและออกแบบลีลาท่าเต้นให้มีความสัมพันธ์และใกล้เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตจริงของม
นุษย์บัลเลต์ก็ได้รับผลกระทบจากการสร้างสรรค์ศิลปะการเต้นรําในรูปแบบของ Modern Dace  
จึงต้องปรับเปลี่ยนเรี่องราวที่ใช้ในการแสดงให้มีความสัมพันธ์และใกล้เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตจริงของมนุ
ษย์อย่าง Modern Dance 
 ในปี ค.ศ. 1932  นักออกแบบลีลาท่าเต้นชาวเยอรมัน เคริ์ก จูส์  Kurt  Jooss  
ได้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงบัลเลต์ชื่อ  The  Green  Table  
เพื่อหยุดความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีใจรักและชื่นชอบการเต้นบัลเลต์ (สันนิษฐานว่าเป็นยุคเริ่มต้นของ Modern 
Dance จึงทําให้ผู้รักการเต้นบัลเลต์เกิดข้อขัดแย้งกับผู้รักการเต้น Modern Dance) 
 แอนโทนี่ ทิวดอ Antony Tudor  
เป็นผู้พัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของการแสดงออกภายในจิตใจให้แสดงออกสู่ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งเราจะเห็นนักเต้นบัลเลต์ได้แสดงออกทางร่างกายเพื่อสื่อสารการแสดงให้เกิดความเข้าใจเช่นแสดงความรักก็
จะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับที่หน้าอกข้างซ้ายเป็นต้น รูปแบบการเต้น Modern Dance  
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ในที่สุดแล้วก็ได้เพิ่มเติมลักษณะการใช้ง่านส่วนต่างๆของร่างกายอย่างบัลเลต์เพื่อเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นแบ
บฉบับของ Modern Dance  โดยเฉพาะ การใช้ลําตัว การนอนราบไปกับพื้น 
หรือแม้แต่การนั่งกับพื้นทซึ่งลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายดังกล่าวมิได้ปรากฏอยู่ในศิลปะการเต้นและรูป
แบบการเต้นรําที่ได้รับความนิยมก็ยังคงอยู่ในรูปแบบของศิลปะการเต้นบัลเลต์ 
 ในปี ค.ศ. 1944  นักออกแบบลีลาท่าเต้นชาวอเมริกัน เจอโรม รอบบิ้นส์  Jerome  Robbins  
สร้างสรรค์การแสดงบัลเลต์ชุด  Fancy Free  ซึ่งถือเอารูปแบบการแสดงของ  Jazz  Dance  
มาพัฒนาให้เป็นรูปแบบการแสดงของละครเพลงแนวตลก (Musical  Comed) 
อีกทั้งแนวความคิดของการเต้นรําแบบบริสุทธิ์ (Pure Dance) ก็ได้รับความนิยมในช่วงขณะหนึ่งเช่นกัน 
 ในปี ค.ศ. 1930 มีการนําวงดนตรี  Symphony  Orcrestra มาบรรเลงประกอบการแสดงบัลเลต์  
เพื่อแสดงความเจตนารมณ์ของบทเพลงและการแสดงโดยนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน   Ludwig  Van  
Beethoven และ Johannes  Brahms  และ  Balanchine  
เองก็เป็นผู้สร้างสรรค์เค้าโครงเรื่องราวที่ใช้ในการแสดงและการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานประกอบกั
บดนตรีในบัลเลต์เรื่อง  Jewel (1967) 
 สองคณะบัลเลต์ชื่อดังแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์กเมื่อปี ค.ศ. 1940  คือ  คณะ  
American  Ballet  Theatre  และคณะ  New  York  City  Ballet  
นักบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงหลากหลายคนต่างก็จบการศึกษาจากโรงเรียน  School  of  American  Ballet  
Theatre  ก่อตั้งโดย บาลองชีน Balanchine  และ  คริสตีน Kirstein   

ในปีค.ศ. 1934  ตั้งแต่ช่วงกึ่งกลางศตวรรษที่ 20  
มีคณะบัลเลต์คณได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเมืองหลายๆเมืองตลอดทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศแคนนาด
าหนึ่งในนั้นคือคณะบัลเลต์  The  National  Ballet  of  Cannada  (1951)  ใน  Toronto  Ballet  
Canadiens  ใน  Montrial  (1952)  The  Pennsylvania  Ballet  (1963)  และ  The  Houston  Ballet  
(1963)  ใน  Philadephia 
 ต้นปี ค.ศ. 1956  คณะบัลเลต์ของประเทศรัสเซีย  ยกตัวอย่างเช่น  Bolshoi  Ballet  และ  Kiro  
Ballet  ได้เปิดทําการแสดงในแถบตะวันตกเป็นครั้งแรก  
การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกทางการละครประกอบกับการเต้นบัลเลต์เทคนิค  
ทําให้เกิดผลกระทบอย่างมากในวงการบัลเลต์  
จากผลกระทบดังกล่าวก็เป็นผลสืบเนื่องทําให้ลักษณะและวิธีการแสดงของบัลเลต์ได้รับอิทธิพลจากประเทศรัส
เซียและรับเอาวิธีการแสดงแบบรัสเซียทั่วทั้งโลกกระทั่งปัจจุบัน  
โดยนักเต้นชาวรัสเซียที่ได้ไปสร้างสรรค์งานบัลเลต์และได้นําเอาวิธีการเต้นตลอดจนเทคนิคต่างๆมาใช้นั้นก็คือ  
รูดอฟ นูริเยฟ Rudolf  Nureyev  ผู้อํานวยการฝ่ายศิลป์  The paris  Opera  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983  ถึง ปี 
ค.ศ. 1989  Natalia  Makarova  และ  Mikhail  Baryshnikov  ผู้อํานวยการคณะบัลเลต์  The  American  
Ballet  Theatre  และ  New  York  City  Balley  จากปี ค.ศ. 1908  ถึง  ปี ค.ศ. 1989 

การเต้นรําโดยทั่วไปและจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในช่วงเริ่มต้นของยุคกลางค.ศ.  1960 
บัลเลต์เริ่มที่จะมีการแสดงเพื่อให้เด็กได้ชมรวมทั้งเนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดงตลอดจนรูปแบบการแสดงดังจะเห็
นได้จากบัลเลต์เรื่อง The Nutcracker ที่นิยมนํามาแสดงในช่วงเทศกาลคริสต์มาส 
          นอกจากนั้นยังมีกีฬาที่เกี่ยวกับการเต้นรําอยู่ด้วย 
รวมไปถึงนักกีฬาก็ให้ความสนุกสนานเช่นเดียวกันกับกีฬาชนิดอื่นๆ 
และเป็นที่น่านิยมนับถือเพราะความสามารถของเหล่านักกีฬาที่มีการออกท่าทางได้อย่างมีพรสวรรค์ห้าวหาญอ
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ย่างเช่น กีฬาลีลาศ นอกจากนี้ดนตรีในแขนงRock and roll และ jazz 
ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเพลงประกอบกีฬาดังกล่าวก็นํามาใช้ประกอบการแสดงกับบัลเลต์หลายๆเรื่องด้วยเช่นกั
น 

ทุกวันนี้เรื่องราวของบัลเลต์ที่ใช้ในการแสดงในอดีตจึงมีความหลากหลายที่มีเอกลักษณ์อย่าง 
โดดเด่น  
ที่ปัจจุบันก็ได้มีการสร้างสรรค์เรื่องราวที่ใช้ในการทําการแสดงบัลเลต์ขึ้นใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงนําเอาเรื่องรา
วของบัลเลต์ที่มีผลงานชิ้นอมตะในอดีตนํากลับมาแสดงอยู่อย่างต่อเนื่อง  
เรื่องราวบ้างเรื่องก็อาจจะนําเสนอในแนวของ  Modern Dance 
ซึ่งก็จะมีนักออกแบบท่าเต้นจะต้องทดลองออกแบบท่าเต้นทั้งสองแนวทางกล่าวคือ แบบดั้งเดิม 
(Conventional Ballet) และสร้างสรรค์ (Fusion) 
ขึ้นมาใหม่และนักเต้นจะต้องพยายามที่จะเพิ่มเติมเทคนิคของพวกเขาเองตลอดจนวิธีการแสดงการออกอารม
ณ์  นอกเหนือจากการที่ได้รับการฝึกปฏิบัติอยู่อย่างเป็นประจําสม่ําเสมอ  
เพื่อรองรับแนวคิดตลอดจนวิธีการแสดงของนักออกแบบท่าเต้นที่จะต้องเป็นผู้สร้างผลงานให้กับนักเต้นได้ใช้แ
สดงต่อไป 
 การตะเวนออกแสดงของคณะบัลเลต์ก็จะมีการเผยแพร่ประสบการณ์ทางด้านศิลปะและการเต้นรําออ
กสู่สายตาผู้ชม  บางครั้งเราก็จะมีความอิ่มเอิบเมื่อได้ชมการแสดงบัลเลต์จากคณะที่มีความสามารถสูง  
นอกจากนี้ก็ยังเป็นการถ่ายเทวัฒนธรรมและมีการแลกเปลี่ยนทัศนะคติทางด้านบัลเลต์  
เพราะศิลปะการเต้นบัลเลต์นั้นได้แพร่กระจายไปทุกมุมโลกแล้ว  
บางครั้งการได้มีโอกาสชมการแสดงบัลเลต์โดยบ่อยครั้งก็จะสามารถทําให้เราเป็นผู้ที่มรจิตใจรักงานศิลปะแขน
งนี้ก็เป็นไปได้  อีกทั้งเราจะสามารถรับรู้เทคนิคและวิถีการเต้นแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ  
จนทําให้เราเกาะติดสถานการณ์มีความทันสมัยอยู่เสมอ  
ฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นนาฏยศิลปินก็ควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างในแนวทางแห่งความสําเร็จทั้งแก่ตนเองและผู้
อื่นต่อไป 
 
3.1 จุดเริ่มต้นของรูปแบบการเต้น Modern Dance 
 รูปแบบการเต้น  Modern  Dance  ถูกพัฒนาและเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18  
ที่ประเทศสหัฐอเมริกาและประเทศเยอรมัน  Modern  Dance  มีความคล้ายคลึงกับศิลปะสมัยใหม่ 
(Modern Art) รวมไปถึงดนตรี 
ในการเต้นศิลปะการเต้นรูปแบบใหม่ที่มีการอ้างอิงถึงศิลปะการเต้นในรูปแบบอื่นๆซึ่งถือได้ว่ารูปแบบการเต้นช
นิดนี้ตลอดจนนักเต้นเองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในการที่จะสื่อลักษณะการแสดงออกทางความรู้สึกผ่านกา
รเคลื่อนไหวร่างกายให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดในการแสดงได้อย่างลงตัว 
 รูปแบบการเต้น  Modern  Dance 
เป็นจุดเปลี่ยนของศตวรรษหลังจากที่ผู้เสพย์งานบัลเลต์เริ่มมองหาศิลปะแขนงใหม่ๆเพื่อสนองตอบรสนิยมของ
ตนเอง  กล่าวได้ว่าผู้ให้กําเนิดศิลปะการเต้นแขนงนี้คือ  Isadora  Duncan  
และกลุ่มนักเต้นผู้บุกเบิกกลุ่มแรกๆ คือ  Loie  Fuller  และ  Ruth  St  Denis  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
Rodolf  von  Laban  และ  Mary  Wigmen  ในประเทศเยอรมัน เป็นต้น 
3.2 Modern  Dance  ในอเมริกา 
 3.2.1 Isadora  Duncan   
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         ที่มา: www.en.wikipedia.org  
อิซาดอร่า ดันแคน เกิดระหว่าง ค.ศ. 1878 – 1927  เป็นนักเต้นชาวอเมาริกัน  เกิดที่เมืองซาน 

ฟรานซิสโก  เธอได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้กําเนิดศิลปะการเต้น  Modern  Dance  
ในช่วงแรกนั้นผลงานการแสดงของเธอไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไรนักในประเทศสหรัฐอเมริกา  
โดยครั้งแรกเธอได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกที่มีการนําเอาเคาโครงศิลปะของกรีก  
มาเป็นแรงบันดานใจในการสรา้งสรรค์ผลงาน  
แต่ผลงานการแสดงของเธอได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นที่  Budapest 
(1903) Berlin (1904) ต่อมาที่ London  และ New York (1908) Isadora  Duncan  
เป็นผู้บุกเบิกในการแลกเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการนักเต้นโดยทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีอิสสระไร้ซึ่งพันธน
าการแล้วแสดงความรู้สึกโดยการเคลื่อนไหวร่างการเป็นสื่อ  
นอกจากนี้เธอยังได้รับแรงบันดาในโนการเต้นจากศิลปะการละครในยุคกรีกโบราณ 
เธอจะเต้นโดยไม่มีอะไรหุ้มห่อที่เท้ากล่าวคือเต้นแบบเท้าเปล่าประกอบกับดนตรีที่ไม่ค่อยนิยมใช้ประกอบการแ
สดงเต้นเท่าใด เช่น เสียงรองเท้ากระทบกัน  เสียงจากธรรมชาติเป็นต้น 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการเต้นรําของเธอ  
จะแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ของชาวกรีกโดยจะใช้เป็นเสื้อคลุมของผู้หญิงชนิดรัดเอวให้มีความเหมาะสมกั
บการเต้นในลักษณะของเธอโดยเฉพาะใช้ผ้าพันคอหลากสีประดับตกแต่งที่บ่าของเธอ 

จากการที่เธอตะเวนไปที่ต่างๆก็ทําให้เธอมีโรงเรียนสอนศิลปะการเต้น Modern  Dance  ใน  
Berlin, Paris, Moscow  และ  London  ซึ่งมีความกล้าหาญมากที่เธอได้เปิดสอนการเต้น  Modern  
Dance  ในต่างแดน  นอกจากนี้ ดันแคนยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเต้น Modern  Dance 
เนื่องจากการที่เป็นผู้บุกเบิกศิลปะแขนงนี้จึงทําให้เธอมีบทบาทมากที่สุด  Isadora  Duncan  
ได้แต่งงานกับชาวรัสเชียที่ชื่อ  Sergei  Yesenin 

 
ดันแคนสร้างความประหลาดใจ  

ความประทับใจและความปลื้มปิติให้กับผู้ชมงานของเธอโดยการแสดงออกทางจิตวิญญาณความรู้สึกภายในที่แ
สดงสื่อผ่านออกมาทางการเคลื่อนไหวร่างกายในสิ่งที่เธอเองเรียกว่า  การเต้นรําแบบอิสระ  “FREE  DANCE” 
หรือ “Free Spirit” จิตวิญญาณอิสระ 
โดยมีการสวมใส่เสื้อคลุมชนิดมีแขนและรัดเอวอย่างง่ายๆเช่นเดียวกันกับการที่เธอได้นําเอารูปร่างรูปทรงของแ
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กกันกรีกโบราณมาเป็นแรงบันดาใจในการเต้นหลายๆ  ชุดการแสดงของเธอ  
การแสดงของเธอจะเป็นการเรียงร้อยกิริยาท่าทางให้มีการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องประหนึ่งดังที่สายน้ําที่ไหลเวี
ยนซึ่งจะทําให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างธรรมชาติ  
เธอมีจุดประสงค์ในการเต้นเพื่อสื่อแนวความคิดที่เป็นนามธรรมของอารมณ์โดยการใช้ดนตรีที่เป็นตัวกระตุ้นทํา
ให้เกิดพลังในการเต้น  
เธอมีความกล้าที่จะท้าทายความสามารถของตนเองโดยจะเลือกเอาเพลงที่มนักประพันธ์เพลงสําคัญๆ  อาทิ  
Beethoven, Wagner และ Gluck มาใช้แสดง 
 ถึงแม้ว่า  Isadora  Duncan  จะก่อตั้งโรงเรียนสอนศิลปะการเต้น  Modern  Dance  
และมีผู้คนดําเนินรอยตามแบบอย่างของเธอเป็นจํานวนมาก  เทคนิคการเต้นแบบด้นสนของเธอ 
(Improvisation)  แสดงความเป็นตัวตนของเธออย่างสูง  
เช่นนี้จึงทําให้เธอเป็นที่รู้จักและประสบความสําเร็จในทุกด้าน  
ยากที่ใครจะเทียบเคียงและมีความสามารถตลอดจนพรสวรรค์เหมือนเธอได้  Isadora Duncan 
คือผู้บุกเบิกแห่งวงการเต้นรําในรูปแบบของ Modern Dance ผู้ซิ่งมีความหลงใหลในศิลปะกรีก 
และเป็นที่มาแห่งแรงบันดาลใจในการสร้างงาน Modern Dance ของเธอ 

เรื่องราวที่ใช้ในการแสดง Modern Dance ในแบบของดันแคนจะสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดของ 
Isadora Duncan 
ที่ต้องการให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงเรื่องราวและภาพลักษณ์ของความเป็นกรีกผ่านออกมาทางผลงานการแสดงของเธ
อ ไม่ว่าจะเป็นการนําเอาแนวความคิด การดึงเอาภาพลักษณ์ (motif) 
ของรูปปั้นเทพเจ้ากรีกมาเป็นลักษณะการเคลื่อนไหว 
ที่มีอิสระเสรีซึ่งต่อมาการเต้นในลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักเต้นคนอื่นๆและผู้ชม 
   Isadora Duncan ได้แสดงการเต้นครั้งสุดท้ายในฝรั่งเศส 
และเธอได้เสียชีวิตลงเมื่อผ้าพันคอชนิดยาวของเธอได้ปลิวไปพันกับล้อรถยนต์ในขณะที่เธอกําลังขับรถอยู่ช่วงใ
นเวลากลางคืน 
3.2.2 Loie  Fuller   

 
ที่มา: www.loiefullerproject.blogspot.com  

ลอย ฟูลเลอร์ไม่ได้ฝึกฝนการเต้นรําอย่างจริงจังเมื่อเปรียบเทียบกับนักเต้นโมเดิร์น ด๊านซ์คนอื่นๆ 
เธอใช้การเต้นรําเลียนแบบและอธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  เช่นเปลวเพลิง  ดอกไม้  ผีเสื้อ  
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โดยทําการทดลองแสดงบนเวทีพร้อมแสงสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  
เอกลักษณ์ในการสร้างการแสดงของฟูลเลอร์คือการใช้ผ้าและแสง ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ทันสมัยในขณะนั้น 
นอกจากนี้การแสดงของฟูงเงอร์ยังเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับการจัดนิทรรศการศิลปะ เช่นการจัดภาพนิ่ง 
รูปปั้นประติมากรรม แต่ไม่ได้สื่อสารเรื่องราวที่ใช้ในการแสดง 
โดยสรุปแล้วเทคนิคการเต้นของฟูลเลอร์ไม่ปรากฏเด่นชัดนอกจากเทคนิคในการใช้อุปกรณ์ในการแสดงที่เชื่อยโ
ยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงและอุปกรณ์ 
ซึ่งวิธีการแสดงแบบนี้เองทําให้มีผู้ดําเนินรอยตามแบบอย่างฟูลเลอร์และพัฒนามาเป็นเทคนิคของตนอย่างเช่น 
นักเต้นที่ชื่อ อัลวิน นิโคไล Alwin Nicolai 

 
3.3 Modern Dance ในเยอรมัน 
 ปรากฏการณข์อง Modern  Dance  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
จะได้รับความสนใจจากผู้ที่นิยมชมชอบ “นาฏกรรมทางเลือก” (Alternative Dance)  Modern  Dance  
ในเยอรมันก็ค่อยๆปรากฏอัตลักษณ์ออกมาสู่สายตาชาวโลกและมีพัฒนาการ 
มีความเจริญอย่างค่อยเป็นค่อยไปในศูนย์กลางของทวีปยุโรป ประเทศเยอรมันนี่เองที่ที่ทําให้ รูดอฟ วอง 
ลาบาน  Rudolf  von  Laban  เป็นผู้บุกเบิกและผู้คนให้ความเชื่อถือมากที่สุด  
แม้ว่าเกือบจะไม่มีหลักฐานยืนยันทางด้านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะกล่าวพรรณนาถึงผลงานการออก
แบบลีล่าท่าเต้นของเขาที่จะเป็นสิ่งยืนยันแต่เขาก็ได้รับการกล่าวขานถึงกระทั้งปัจจุบัน 
 
 

3.3.1 Rudolf  von  Laban   

  
ที่มา: www.tanzarchiv-leipzig.de  
ในปี ค.ศ. 1910  Rudolf  von  Laban  ได้ก่อตั้งโรงเรียนเต้นรําขึ้นใน  Munich  ที่ซึ่ง  Mary  

Wigman  ได้เข้ารับการศึกษาเป็นลูกศิษย์ของเขา ปี ค.ศ. 1930  
เขาได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศอังกฤษที่ซึ่งเขาได้วางรากฐานและก่อตั้ง  The  Art  Movement  
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Studio  ที่เมือง  Manchester  เมื่อปี ค.ศ. 1946 และเขาได้ทํางานอยู่ที่นั้นตลอดจนกระทั่งเขาเสียชีวิตลง 
ลาบานเป็นผู้วางระบบการบันทึกท่าเต้นที่เรียกว่า  Laban  Lotation 

หลังจากที่  Mary  Wigman  ได้ศึกษากับลาบาน 
วิกแมนได้ทําการแสดงในประเทศเยอรมันและเปิดโรงเรียนการเต้นของเธอเองใน  Dresden  ใน ค.ศ. 1920 
เธอได้กลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อศิลปะการเต้นรําในเยอรมันและเป็นต้นตํารับในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ 
Expressive Movement และยงัตะเวนไปแสดงที่ต่างๆ มากมาย 
 แม้ว่าโรงเรียนสอนการเต้นของวิกแมนจะถูกปิดลงโดยพรรคนาซีซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านการเมื
องที่ส่งผลกระทบต่อศิลปะทุกๆ แขนงในเยอรมัน ขณะนั้นเธอก็ได้เปิดโรงเรียนสอนเต้นรําขึ้นอีกครั้งใน  Berlin  
เมื่อปี ค.ศ. 1948  บุคคลสําคัญของวงการการเต้นในเยอรมันมี  Kurt  Jooss  และลูกศิษย์ของเขา  Pina  
Bausch  เป็นต้น 
3.4 Modern Dance รุ่นที่ 2 
ชีวประวัติของมาร์ธ่า แกรม Biography  of  Martha  Graham 

มาธ่า เกรม ผู้คิดค้นเทคนิคการเต้นโมเดิร์น ด๊านซ์ ที่เรียกว่า คอนแทรกชั่นและรีลีส Contraction 
and Release เกรม เกิดที่เมือง Pittsburgh, Pennsylvania เมือปี  1894  บิดาของเธอมีอาชีพเป็นหมอ 
ต่อมาครอบครัวของเกรเฮมย้ายไปอยู่ที่ Santa  Barbrra,California  เมื่อเกรมอายไุด้ 7 ขวบ 
ได้ชมการแสดงของ Ruth Saint – Denis 
และนี้เองเป็นแรงบันดาใจให้กับตัวเธอเองที่จะก้าวสู่ความเป็นนักแสดงในฐานะนักเต้น  
และนี่เองเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของนักเต้นที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนามว่าMartha  Graham ในเวลาต่อมา 

Martha  Graham  จบการศึกษาทางด้าน  Theatre  and  Dance  จาก  University  of  
Cumnoch  เมื่อปี ค.ศ. 1916  จากนั้นได้ร่วมงานกับโรงเรียนสอนเต้นรํา  Denis  Shawn  ใน  Los angeles  
ที่ทําให้มาธ่า เกรม ได้พบกับนักประพันธ์เพลง  (Composer)  ที่ชื่อ  Louis  Horst  

ปี ค.ศ.  1916  มาธ่า  เกรม  ได้ลาออกจากโรงเรียนสอนเต้นรํา  Denis  Shawn  School  
และหลังจากนั้น 3 ปี  เธอได้สอนอยู่ที่  Eastman  School  of  Rochester 

การแสดงเดี่ยวครั้งแรกของเธอ  (solo  dance)  เกิดขึ้นเมื่อวันที่  18 เมษายน  ค.ศ. 1926  
ในมหานครนิวยอรค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (48 th Street Theater) 
การแสดงครั้งแรกของเธอได้เต้นรําประกอบเพลง Schumann, Debussy, Ravel  
และนักประพันธ์เพลงคนอื่นๆ ซึ่ง Louis Horst  
ก็คือผู้เล่นดนตรีประกอบการเต้นของเกรแฮมนั้นเองนักประพันธ์เพลงหลายคนบรรเลงให้กับเกรมก็เพราะว่า  
เกรมเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์และทักษะในการเต้นโมเดิร์นแดนซ์ 
และเกรมก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นที่เป็นผู้หญิงของการเต้นแขนงนี้อีกด้วย 

ปี 1938 เกรม ได้เปิดสอนศิลปะการเต้นรําขึ้นเป็นของเธอเอง คือโรงเรียน Martha  Graham  
School of Contemporary Dance 
ผลงานของเกรมในช่วงเวลานั้นจะเป็นการแสดงในเรื่องราวที่ว่าด้วยปัญหาของสังคมและในปี ค.ศ. 1936 
เกรมก็ได้จะปฎิเสธที่จะแสดงการเต้นรําในงานกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 
สืบเนื่องจากชาวเยอรมันได้คร่าชีวิตผู้คนอันเป็นที่รักของเธอ  เธอจึงไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือ (คาดว่าเกรม 
กล่าวถึงทหารนาชี) นอกจากนี่เกรมยังเป็นผู้สร้างสรรค์การบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของลัทธิจักรวรรดินิยม 
ของพลเรือนในสเปน ในรูปแบบการแสดงที่เรียกว่า Deep song โดยใช้จังหวะที่มีความประหลาด ลึกลับ 
มีความเก่าแก่และคงซึ่งกลิ่นอายของความเป็นอินเดียและแม็กซิกัน 
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ปี ค.ศ. 1938 Mr.s Roosevelt ได้เชื่อเชิญเกรมไปทําการแสดงการเต้น Modern Dance 
ต่อหน้าประธานาธิบดี ณ ทําเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งเกรมได้ทําการแสดงต่อหน้าประธานาธิบดีมาแล้ว 8 คนสร้างสรรค์ผลงานการแสดงกว่า 170 
ชุดการแสดงหยุดเต้นเมื่ออายุได้ 76 ปี 

เกรม กล่าวว่า นักเต้น Dancer จะต้องใช้ร่างกายกว่าคนปกติหลายเท่า กล่าวคือ 
การใช้พละกําลังอย่างมากในการฝึกฝนทางด้านร่างกายทางด้านการเต้นรําซึ่งจะต้องมีการใช้ความยืดหยุ่นและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อสูง ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อนักเต้นมีอายุมากขึ้น ความเสื่อม 
ความสึกหรอของร่างกาย จะทําให้โครงสร้างของร่างกายไม่สามารถใช้งานได้ตามใจปราถนา 

คณะการแสดงเต้นรําของเกรม ถูกเชิญไปแสดงในฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1984 โดยการเชื้อเชิญของ 
Rudoff Nureyev นักเต้นผู้เป็นตํานานกล่าวขานของโลก ณ The Paris Opere และเกรแฮมก็ได้รับรางวัล 
Legion d’ Honneur 
และเกรแฮมยังเป็นผู้ที่ช่วยพัฒนาการเต้นโมเดินร์ด๊านซ์โดยการนํารูปแบบการเต้นทั่วโลกที่มีอยู่หลากหลายมา
สู่การเต้นรูปแบบของ Modern Dance ชื่อของมาธ่า เกรม เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ Mother of 
Modern Dance โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา 

มาธ่า  เกรม   เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1991  ในขณะที่ทําการแสดงบัลเลต์ชุดใหม่สําหรับกีฬาโอลิมปิก  
ที่กรุงบาเซโลน่า  ประเทศสเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4  
Contemporary Dance 
คอนเทมพรี่ ด๊านซ ์

4.1 คอนเทมพรี่ ด๊านซโ์ดยสังเขป 
หากกล่าวถึงคําว่าคอนเทมพรี่ ด๊านซ์แล้ว 

ผู้เขียนเชื่อว่ามีผู้อ่านหลายคนยังไม่เข้าใจในตัวตนตลอดจนบริบทของคอนเท็มพรี่ด๊านซ์สืบเนื่องจากนัยยะของ
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คอนเทมพรี่ 
มีอยู่มากมายและขึ้นอยู่กับวิธีการตีความในแต่ละบริบททางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและมีอัตลักษณ์ที่สะท้
อนความเป็นปัจเจกบุคคลในการสร้างสรรค์งานประเภทนี้ 
มีนักวิชาการตลอดจนศิลปินได้ให้นิยามและคําจํากัดความคอนเทมพรี่หรือนาฏกรรมร่วมสมัยในบริบทไทย 
ดังนี้ 

คอนเทมพรี่ด๊านซ์เกิดขึ้นหลังจากปรากฏการณ์ของโมเดิร์นและโพสโมเดิร์นด๊านซ์ เมื่อต้น คศ.19 
คําว่าคอนเทมพรี่ ด๊านซ์ในบริบทของวัฒนธรรมตะวันตกคือ การเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ 
(ในขณะนั้น)ที่ไม่ต้องการกฏระเบียบและข้อบังคับของบัลเลต์และนาฏกรรมชนิดอื่นๆตลอดทั่วทั้งโลก 
และได้คิดค้น ต่อยอด เทคนิคเพื่อสร้างความเป็นเฉพาะและตํารับเทคนิคที่ได้มาจากผู้คิดค้นนั้นๆ อาทิ เทคนิค 
คอนแทคอิมโพรไวเซชั่น (Contact Improvisation) หรือ อเล็กซานเดอร์เทคนิค (Alexander Technique) 
เป็นต้น คอนเทมพรี่ด๊านซ์ มิใช่การปฏิวัติรูปแบบการเต้นที่ได้ปรากฏอยู่แล้วในโลกใบนี้ 
แต่เป็นนาฏกรรมทางเลือกให้กับศิลปินที่จะได้มีโอกาสเสาะแสวงหาวิธีคิดวิธีการประกอบสร้างงานนาฏกรรมใ
หม่ๆเกิดขึ้น โดยอาจจะเป็นการทําซ้ํา (Repeating) ต่อยอด (Developing) ปฏิเสธ (Rejecting) เป็นปฏิปักษ์ 
(Antagonist)  หลอมรวม (Fusing) ผสมผสาน (Integrating) นี่คือสาเหตุที่มทําให้รูปแบบ (Form) 
ของคอนเทมพรี่มีความหลากหลาย อยากที่จะเข้าถึงได้ในระยะเวลาอันสั้น ศาสตราจารย์คริส 
แบบเนอร์แมนยืนยันคอนเทมพรี่ด๊านซ์ในบริบทของประเทศอังกฤษว่า: 

…คําว่าคอนเทมพรี่ด๊านซ์แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเต้น[ตํารับ]ของอังกฤษ 
หากจะกล่าวถึงรูปแบบของโมเดิร์นด๊านซ์นั่นก็คือการประยุกต์โครงสร้างรูปแบบการเต้นมาจากประเท
ศอื่น (คริส แบนเนอร์แมนอ้างอิงในแมคคิม, 2547: 13)  

 
การอ้างอิงอย่างชัดเจนว่ารูปแบบคอนเทมพรี่ด๊านซ์ของศาสตราจารย์คริส แบนเนอร์แมน 

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์รูปแบบ “คอนเทมพรี่ด๊านซ์”หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า 
การเต้นร่วมสมัยหรือสมัยใหม่หรือสมัยปัจจุบันของบริบทอังกฤษ (British Context) 
สามารถทําให้ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคอนเทมพรี่ด๊านซ์ได้มีความเข้าใจในบริบทของรูปแบบการเต้นชนิดนี้ๆได้มากขึ้นเ
มื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเต้นโมเดิร์นและโพสโมเดิร์นด๊านซ์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
ในบริบทของประเทศอื่นๆอาทิ เยอรมันนีที่มีรูปแบบการเต้นเชิงการแสดง (Dance as Theatre) 

ที่มีลักษณะเรียกขานให้อยู่ในรูปแบบของการเต้นคอนเทมพรี่ด๊านซ์ว่า Tanz Theatre (Dance Theatre) โดย 
ศิลปินผู้ล่วงลับ Pina Bausch พีน่า เบาวช์ 
เป็นผู้ริเริ่มและเจ้าตํารับการใช้ศิลปะการละครเข้ามามีส่วนร่วมสําคัญในการแสดงการเต้นในลักษณะดังกล่าว 
เบาวช์ไม่เพียงแต่สร้างเทคนิคเพื่อฝึกหัดนักแสดงเท่านั้น เธอยังได้นําเอาวิธีการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 
อารมณ์ ความรู้สึก (Expression) มาสอดผลสานในการเต้นในแบบของเธอ  
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Tanz Theatre 

ที่มา: www.theguardian.com  
 
นอกจากนี้ในบริบทการเต้นคอนเท็มพรี่หรือนาฏกรรมร่วมสมัยในวัฒนธรรมอื่นอย่างเช่นญี่ปุ่นมี    

บูโต (Butoh) ก็ได้สร้างปรากฏการณ์และความนิยมไปทั่วโลก ลักษณะการแสดงของบูโตประกอบไปด้วย 
นาฏกรรม การละคร การด้นสดและการสะท้อนร่องรอยภาษาท่าทางของนาฏกรรมดั้งเดิมเชิงจารีตของญี่ปุ่น 
การเคลื่อนไหวของนักแสดงบูโตจะเคลื่อนไหวในลักษณะเชื่องช้าและใช้เวลานาน 
ดังนั้นนักแสดงจะต้องมีพละกําลังกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อตอบสนองภาษาท่าทางของบูโต 
อีกทั้งบูโตยังมีอัตลักษณ์ที่เป็นเอกภาพคือมีการใช้หน้าตาแสดงอารมณ์ ความรู้สึก 
ซึ่งจะแตกต่างกับวิธีการแสดงการเต้นคอนเทมพรี่ในแบบวัฒนธรรมตะวันตกที่มักจะไม่นิยมการแสดงออกทาง
สีหน้า เว้นเพียงแต่ Tanz Theatre เท่านั้น นอกจากนี้บูโตได้รับอิทธิพลจากวิธีการแสดงของ Tanz Theatre 
ที่นิยมแสดงออกในเชิงเยอรมัน เอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ (German Expressionist) 
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Butoh 

ที่มา: www.almotxav.tumblr.com  
 

กลับเข้ามาสู่บริบทของประเทศไทยเกี่ยวกับการเต้นคอนเทมพรี่ ณ 
ที่นี้ผู้เขียนจะขอใช้คําว่านาฏกรรมร่วมสมัยเพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าลักษณะการแสดงและวิ
ธีประกอบสร้างนาฏกรรมร่วมสมัยเป็นของบริบทในวัฒนธรรมไทย พีรพงศ์ เสนไสย อธิบายว่า: 

นาฏกรรมร่วมสมัย หรือนาฏกรรมร่วมสมัย 
เป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะการแสดงที่พบเห็นได้ทุกยุคทุกสมัย 
นาฏกรรมร่วมสมัยในยุคหนึ่งๆ 
นั้นเกิดขึ้นจากนาฏยศิลปินมีความต้องถ่ายทอดวิธีการคิด การออกแบบ 
สร้างสรรค์ นําเสนอรูปแบบวัฒนธรรมบันเทิงแบบใหม่แก่สังคม 
หากเป็นที่ยอมรับอย่างสูง มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ มีการเลียนแบบ 
นั่นย่อมหมายถึงความสําเร็จของกระบวนการคิด 
การออกแบบและสร้างสรรค์ของศิลปิน อาจนําสู่นาฏกรรมอมตะในที่สุด 
(Classical Style) 
ในขณะที่ผลงานของนาฏยศิลปินคนใดไม่มีการแสดงเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
ผลงานดังกล่าวก็ห่อนหายเลือนลางตามกาลเวลา 
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นาฏกรรมร่มสมัยสามารถดํารงอยู่ได้ย่อมขึ้นอยู่กับความช
อบ ความพึงพอใจของผู้ชมเป็นผู้ประเมินซึ่งเสมือนผู้พิพากษาสูงสุด 
ผู้มีอํานาจชี้ขาดในวัฒนธรรมบันเทิงแห่งสมัยนั้น ๆ ทว่า ในความเป็นจริง 
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ศิลปะล้วนเปลี่ยนปรับตามวิวัฒน์ของกาลเวลา มีความเจริญรุ่งเรือง 
หม่นมัว จางหายตามกระแสของกาลเวลา 

 
นาฏกรรมในสมัยหนึ่ง ๆ มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

เนื่องเพราะการปะทะสังสรรค์ของกลุ่มชนในสังคม การศาสนา การสงคราม 
การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การท่องเที่ยว การติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขาย 
ซึ่งล้วนเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ชุมชน 
หรือสังคมมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ 
ความคิดความอ่านของกันและกัน 
นาฏยศิลปินได้รวบรวมและเก็บข้อมูลจากการพบปะนั้นสู่กระบวนการคิดก
ารสร้างสรรค์ในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยุคสมัยแห่งการเชื่อมสัมพันธไมตรีด้วยการคมนาคม 
การสื่อสารอย่างไร้พรมแดน 
ทําให้ศิลปินมีโอกาสได้พบเห็นงานศิลปะได้อย่างง่ายดาย จากนั้น 
จึงหลอมประสบการณ์สุนทรีย์จากสิ่งที่ได้สัมผัสสู่กระบวนการสร้างสรรค์งา
น อาจจะด้วยความเบื่อหน่ายกับรูปแบบเดิม 
ที่กระทบความต้องการของจิตใจก่อกวนให้เกิดความซ้ําซากจําเจ 
อาจจะสร้างขึ้นมาด้วยการหยิบยืมทางศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ 
มาผสมผสานกับตัวตนและรากเหง้าของตนเอง 
หรือสรรหากระบวนการประดิษฐ์คิดสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ๆ 

 
นาฏกรรมร่วมสมัยได้รับความนิยม 

ความพึงใจของสังคมไทยในระดับหนึ่ง 
ดังจะเห็นได้จากมีสถาบันการศึกษาด้านนาฏกรรมได้พยายามเพิ่งหลักสูตรเ
นื้อหาการเรียนการสอนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการจัดการแสดงนาฏกรรมร่วมสมัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มีการเชื้อเชิญชนชาติต่างๆ 
เข้ามาแสดงในประเทศเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เป็นต้น 
ด้วยเป็นปรากฏการณ์แบบใหม่ที่สว่างขึ้นในสังคมบันเทิง 
จึงเป็นที่จดจ่อสนใจของผู้เสพย์งาน (พีรพงศ์ เสนไสย: 2550, หนา้1-2) 

 
ดังที่พีรพงศ์ เสนไสยได้กล่าวมานั้น 

นาฏกรรมร่วมสมัยก็คือศิลปะการฟ้อนรําในปัจจุบันกาลที่หลบหลีกหรือต่อยอดมาจากธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อ
กันและหยิบยืมภาษาท่าเต้นทางวัฒนธรรมอื่นมาสร้างสรรค์งานเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆทางศิลปะการแส
ดงในขณะที่พีรพงศ์ เสนไสยได้กล่าวเกี่ยวกับนาฏกรรมร่วมสมัยนั้น พิเชษฐ์ 
กลั่นชื่นอธิบายความเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า [นาฏกรรมร่วมสมัย] 
เชื่อมโยงภาษาท่าทางนาฏกรรมไทยกับทักษะการฝึกฝนคอนเทมพรี่เทคนิคจากวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อเป็นการ
สร้างความหมายใหม่ให้กับนาฏกรรมชนิดใหม่แก่วัฒนธรรมไทย (พิเชษฐ์ กลั่นชื่น ด๊านซ์ คอมปานี, 2554) 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ราชบัณฑิต (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2556) 
อธิบายนาฏกรรมร่วมสมัยในบทสนทนาระหว่างผู้เขียนกับในเฟสบุ้คว่า 
“นาฏกรรมร่วมสมัยเป็นลักษณะที่ศิลปินทําปฏิกิริยากับสังคม” ดังที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ 
ราชบัณฑิต ได้อธิบายอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
หากจะมองย้อนกลับไปในบริบทของวัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานเต้นนอกเหนือจากจารีต 
ต่างก็ได้ทําปฏกิริยากับสังคมทั้งนั้น ปฏิกิริยากับสังคมในที่นี่ผู้เขียนตีความว่า คือการสอดแทรกสาระ ข้อคิด 
แง่คิด ความประหลาดใจ ความต้องการเสพย์งานศิลปะที่ไม่ซ้ําซากจําเจ 
ความต้องการเป็นปัจเจกชนตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทางด้านนาฏกรรม 

การประกอบสร้างงานนาฏกรรมร่วมสมัยในประเทศไทยสามารถเห็นถึงวิธีการสร้างงานในลักษณะผส
มผสาน (Fusion) โดยการหยิบยืม ขโมย ลอกเลียนแบบเชิงวิชาการ ก่อให้เป็นรูปเป็นร่างใหม่ 
(Deconstruction) นํามาสร้างใหม่ (Reconsideration) เป็นต้น 
ซึ่งการประกอบสร้างในลักษณะดังกล่าวสามารถพบเห็นได้จากงานร่วมสมัยของ 
ศิลปินและนักวิชาการในประเทศไทยหลายท่าน ซึ่งผู้เขียนจะไม่ยกตัวอย่างในเอกสารประกอบการสอนนี้ 
ดังนั้นนิสิตจะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและใช้ทักษะในการหมั่นศึกษาและสังเกตว่าประเภทและวิธีการประก
อบสร้างนาฏกรรมร่วมสมัยในบริบทประเทศไทยเป็นอย่างไร 
นิสิตจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองและสามารถนําไปใช้ได้จริงเมื่อนิสิตได้ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่จะต้
องมีการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ให้สมกับคําว่าบัณฑิต ศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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