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ประวตับิลัเลต่์

พัฒนาการสูก่ารเตน้บลัเลต่์



ศลิปะการเตน้บลัเลต่ ์

 เมล็ดพันธ์

 การเจรญิเตบิโต

 การผลดิอกออกผล



เมล็ดพันธข์องศลิปะการเตน้บลัเลต่์

ราชส านักอติาลี



เมล็ดพันธข์องศลิปะการเตน้บลัเลต่์

อติาลี

 ความเจรงิรุง่เรือ่งทางดา้น
นาฏยกรรมของชาวตะวนัตก
ปรากฏเดน่ชดั ณ ประเทศอติาล ี
เมือ่ราวศตวรรษที ่14 โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในรปูแบบของศลิปะที่
เรยีกวา่ “บลัเลต่”์

ท าไมตอ้งเป็นอติาล?ี

 เพราะบลัเลต่เ์ป็นศลิปะการเตน้ร า
ทีถ่อืก าเนดิในชว่งเวลาทีเ่รยีกวา่
ยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ หรอืยคุเรอ
เนสซองค ์ประมาณศตวรรรษที ่
14-18 ประเทศอติาล ี



พัฒนาการของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 สิง่ทีม่อีทิธพิลส าคญัตอ่
พัฒนาการของศลิปะการเตน้
บลัเลต่ใ์นยคุแรก คอื อทิธพิลของ
ศลิปะกรกีโบราณ เชน่                                     
- การเขยง่เทา้เพือ่ยกตวัลอยใหดู้
เบา                                              
- การหนัศรีษะในทศิทางตรงกนั
ขา้มกบัการเคลือ่นไหวของขา 
และล าตวั

รากศพัยจ์ากภาษอติาเลยีน

 คน้พบหลักฐานค านยิามศัพทจ์าก
หนังสอื Arte Saltandi et Choreas
Ducendi ของ Domenico

เมล็ดพันธข์องศลิปะการเตน้บลัเลต่์



กจิกรรมบนัเทงิของราชส านักอติาลี

คามเีดยี เด ลาเต ้
(Commedia dell’ Arte) 
คอื การเตน้ร าในแนว
ตลกขบขนั    



กจิกรรมบนัเทงิของราชส านักอติาลี

คอรท์ดา๊นซ ์(Court Dance) 
รปูแบบของนาฏยศลิป์ราช
ส านัก เพือ่การเฉลมิฉลองใน
ราชพธิอีภเิษกสมรสของ
กษัตรยิ ์และเพือ่ตอ้นรับราช
อาคนัตกุะ

Danse de la Renaissance aux journées du Patrimoine 'Gratie A.mp4


กจิกรรมบนัเทงิทีไ่ดร้ับความนยินอยา่งแพร่หลาย

กจิกรรมบนัเทงิทีไ่ดรั้บความนยิม
ในชว่งครสิตศกัราชที ่14 และ 15

 Interludes (อนิเทลิลดู) การ
แสดงฉลบัฉาก หรอืคัน้ระหวา่
การเสริฟ์อาหาร

 Masquerades (มาซเคอะเรด) 
การเตน้ร าสวมหนา้กาก

 Mummers (มมัเมอะ) การแสดง
ละครใบ ้

ราชส านัก
อติาลี

Interludes

Masquerades

Mummers



การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

ราชส านักฝร่ังเศส



พระนางแคทเธอร ีเดอ เมดชิ ี                 
บตุรแีหง่ตระกลูเมดชิ ีประเทศอติาล ี              
ผูท้รงหลงใหลในศลิปะการเตน้บลัเลต่ ์              
ทรงอภเิษกสมรสกบัเจา้ชายอองรทีี ่2
แหง่ฝรั่งเศส

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

พระนางแคทเธอร ีเดอ เมดชิี

(CATHERIN DE MEDICI)

พระเจา้อองรทีี ่2

(HENRI DUC D’ ORLEANS)



ราชส านักฝร่ังเศส

 พระนางแคทเธอรนี เดอ เมดชิ ี
ทรงน าเอาศลิปะการเตน้บลัเลต่์
เขา้มาเผยแพรย่งัประเทศฝร่ังเศส

การวางรากฐานการแสดงบลัเลต่์

 ปีครสิตศกัราช 1573 พระนาง
แคทเธอรนี เดอ เมดชิ ีไดจั้ดการ
แสดงตอ้รับเอกอคัรราชทตูแหง่
ประเทศโปแลนด์

 การแดสงชดุ Le Ballet des 
Polonais 

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์



การแดสงชดุ Le Ballet des Polonais 
ซึง่เป็นการวางรากฐานการแสดงบลัเลต่ ์
เดอ กรู ์ขึน้เป็นครัง้แรกในฝรั่งเศส

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์



การแดสงชดุ Ballet Comique de la 
reine (บลัเลต่ ์คอมมกิ เดอ รา ไรน)์
ผลงานบลัเลต่ท์ีส่รา้งชือ่เสยีงใหแ้ก ่
บาลทาซาร ์เดอ โบโชเยอร ์ผูม้ี
บทบาทส าคญัในการผลคิการแสดง
บลัเลต่ใ์หแ้กพ่ระนางแคทเธอรนี เดอ 
เมดชิ ีและราชส านักฝร่ังเศส

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์



ยคุทองของบลัเลต่์

 ครสิศกัราชที ่1643-1715  
บลัเลต่ม์คีวามรุง่เรือ่งถงึจดุสงูสคุ
ในประเทศฝ่ังเศส เนือ่งจากเป็น
ชว่งเวลาทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่14 ขึน้
ครองราชยส์มบตัิ

 พระเจา้หลยุสท์ี ่14 พระองคเ์ป็นผู ้
ทีส่นพระทยัในศลิปะการเตน้
บลัเลต่เ์ป็นอยา่งมาก ครขูอง
พระองค ์มชีือ่วา่ “ปิแอร ์โบชอม” 
(Pierre Beauchamp)

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

พระเจา้หลยุสท์ี ่14



เหตสุนับสนุน

 พระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทรงฝึกฝนการ
เตน้บลัเลต่เ์ป็นประจ า ซึง่ท าให ้
เหลา่ขา้ราชบรพิารตอ้งรว่ม
ฝึกซอ้มและแสดงรว่มกนัโดย
ปรยิาย

 บลัเลต่เ์รือ่ง เลอ บลัเลต่ ์เดอ ลา 
นุย (Le Ballet de la Nuit) ท าให ้
พระเจา้หลยุสท์ี ่14 ไดรั้บการ
ขนานนามวา่ The Sun King

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

https://houseappeal.wordpress.com/2012/07/06/the-radiance-of-
the-sunburst-mirror/



เหตสุนับสนุน

 พระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทรงปรับ
บรเิวณภายในหอ้งบอลรมูมาเป็น
เวทยีกพืน้แบบอติาเลยีน 

 การปรับเวทสีง่ผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงรปูแบบการแสดง
โดยสิเ้ชงิ 

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 ปีครสิตศกัราช 1661 พระเจา้
หลยุสท์ี ่14 ทรงสรา้งสถาบนัสอน
เตน้ร าขึน้แหง่แรกในประเทศฝ่ัง
ตะวนัตก ในชือ่ อะคาเดม ีรอยลั
เดอ ลา ดอ๊งส ์(Acade’mie 
Royale de la Danse)

 ปิแอร ์โบชอม เป็นผูก้ าหนดทา่
แมบ่ทของเทา้ในศลิปะการเตน้
บลัเลต่เ์ป็นคนแรก

ต ำแหน่งท่ำเท้ำทั้งห้ำท่ำ ประมวลจำกบันทกึของรำโม



การเปลีย่นแปลงหลังจากกอ่ตัง้สถาบนัสอนเตน้ร าในฝร่ังเศส

 ศลิปะบลัเลต่ถ์กูถา่ยทอดจาก
สงัคมชัน้สงูสูส่ามญัชน

 ศตวรรษที ่17 เกดิรปูแบบการ
แสดงใหมท่ีเ่รยีกวา่ เดอะ บลัเลต่ ์
อองเทร ่(The Ballet a entre’) 

 ปี 1750 เกดิรปูแบบการแสดง
บลัเลต่ท์ีช่ดัเจน เนน้การเลา่
เรือ่งราวแตไ่มม่คี าพดู เรยีกวา่ 
บลัเลต่ด์กัซยิง (Ballet d’ action)

การเจรญิเตบิโตของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 ชนี จอรช โนแวรแ์ละฟรานซ ์ฮลิ
เฟอรด์ิง้ ไดแ้ยกการเตน้ร าออก
จากละครเพลง

 มาร ีคามาโก ปฏวิตัรเครือ่งแตง่
กายผูห้ญงิโดยการตดั
ชายกระโปรงสุม่ยาวใหส้ัน้ขึน้จน
เห็นขอ้เทา้



อทิธพิลการเขา้สูย้คุบลัเลต่โ์รแมนตกิ

บัลเลต่โ์รแมนตกิ

 ลกัษณะพเิศษของบลัเลต่โ์รแมน
ตกิ คอื การเคลือ่นไหวทีแ่ลดเูบา
ลอย

 ลา ซลีฟีด คอื บลัเลต่โ์รแมนติ
กเรือ่งแรก ถกูสรา้งโดย ฟิลลปิโป 
ทกัลโิอนี

 มาร ีทกัลโิอน ีนักเตน้หญงิผูใ้ช ้
รองเทา้ปลายเทา้คนแรกของโลก

 บลัเลต่โ์รแมนตกิเป็นการแสดงที่
ไดรั้บอทิธพิลจากเทพนยิาย

 เนือ้หาการแสดงในแนว
จนิตนาการเพอ้ฝัน เกีย่วกบั
อารมณ์ สิง่เหนอืธรรมชาต ิเป็นตน้

พัฒนาการของบลัเลต่ย์คุโรแมนตกิ



บลัเลต่เ์รือ่ง La Sylphide

ฟิลลปิโป ทักลโิอน ีไดส้รา้ง              
โรแมนตกิเรือ่งแรกในปี                
ครสิตศกัราช 1832 ซีง่เป็น
เรือ่งราวความรักระหวา่งหนุ่ม
ชาวสก็อตแลนดก์บัวญิญาณ
นางไม ้ มาร ีทักลโิอน ีราชนิแีหง่โรแมนตกิบลัเลต่์



การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

ประเทศรัสเซยี



เหตกุารเคลือ่นตวัจากฝร ัง่เศสสูร่สัเซยี

 ความซ ้าซากจ าเจของรปูแบบการ
แสดง

 การปฏวิตักิารเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง

 ความมัน่คงทางอาชพี เปิดการ
แสดง ณ โรงละครในกรงุเซนตปี์
เตอรเ์บอรก์ และมอสโก

การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 ปีครสิตศกัราช 1738 ความเดน่ชดั
ของบลัเลต่ใ์นรัสเซยี โดยการ
กอ่ตัง้โรงเรยีนแหง่แรก                
ชือ่ อมิพเีรยีล บลัเลต่ ์สคลู               
(The Imperial Ballet School)

นกัเตน้และนกัออกแบบทา่เตน้เดนิทางออกนอกประเทศ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเดนิทางไปสูป่ระเทศรสัเซยี



ผูส้นบัสนนุ

 จกัรพรรดนิแีอนนา อวิานอฟนา่
- ผูใ้หก้ารสนับสนุน อมิพเีรยีล 
บลัเลต่ ์สคลู  (The Imperial Ballet 
School)

การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 ชนี บบัตสิ ลองเด ชาวฝร่ังเศส
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีนคนแรก 

และ
- เป็นผูว้างรากฐานศลิปะการ

เตน้บลัเลต่ใ์หแ้ก ่อมิพเีรยีล บัลเลต่ ์
สคลู 

- ผูท้ าใหเ้กดิคณะแสดงบลัเลต่์
อาชพีคณะในประเทศรัสเซยี



การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 มาเรยีส เปตป้ิา นักเตน้ และนักออกแบบ
ทา่เตน้ชาวฝร่ังเศส               
- ผูว้างรากฐานทีม่ัน่คงใหแ้กว่งการ

บลัเลต่ใ์นประเทศรัสเซยี
- หวัหนา้นักเตน้ในคณะอมิพเีรยีลบลัเลต่ ์

ณ กรงุเซนปีเตอรส์เบอรก์                                  
- สรา้งผลงานชิน้อมตะเรือ่ง สวอนเลค 

เจา้หญงินทิรา เดอะนัทแครกเกอร ์ณ                  
โรงละครอมิพเีรยีล มารยีนิสกีเ้ธยีเตอร์
- การใชเ้ทคนคิการเตน้คูใ่นบลัเลต่ ์           

(Pas de deux) ประกอบดว้ย โรแมนตกิ               
อะดาจโิอ (Romantic Adagio) วาเลยีชัน่            
(Variation) โคดา (Coda)

บคุคลส าคญั



การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 เลฟ อวิานอฟ ผูช้ว่ยคนส าคญัของมาเรยีส 
เปตป้ิา ในการสรา้งสรรคผ์ลงานบลัลต ์
เรือ่ง สวอนเลค เดอะนัทแครกเกอร์

บคุคลส าคญั



การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 เซอรเก ้เดยีกเิลฟ ผูท้ าใหศ้ลิปินบลัเลต่์
ไดรั้บการกลา่วขานถงึมากทีส่ดุ                   
- กอ่ตัง้คณะบลัเลต่ ์ชือ่ คณะบลัตร์สุ 

(Ballet Russe)                                                 
- สรา้งความตกตะลงึแกโ่ลกตะวนัตก 

โดยการน าศลิปิน บลัเลต่ช์าวรัสเชยีน เปิด
การแสดง ณ กรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส

บคุคลส าคญั



การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 กระตุน้ใหเ้กดิการตืน่ตวัทางดา้นศลิปะการเตน้บลัเลต่์

 น าพามาซึง่การเปิดโรงเรยีนสอนบลัเลต่ ์และคณะบลัเลต่ป์ระจ าชาติ

คณะบลัตร์สุ (Ballet Russe) สรา้งอะไร?

Marius Petipa Vaslav Nijinsky George Balanchine Branislava Nijinska

Leonide Massine



จากรากฐานทีด่ ีสูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง (ค.ศ.1573-2016)

ปัจจบุนับลัเลต่ม์บีทบาทอยูใ่นประทศตา่งๆทั่วทกุมมุโลก ไมว่า่จะปรากฏใน
รปูแบบของโรงเรยีน คณะบลัเลต่ ์หรอืการบรรจใุนหลกัสตูรการเรยีนการสอนใน
ระดบัอดุมศกึษา ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ศลิปะการเตน้แขนงนีค้งความเป็นอมตะ

การผลดิอกออกผลของศลิปะการเตน้บลัเลต่์


