
การก าเนิดนาฏยศิลป์ ในยุคแรกเริ่มนั้นเป็นส่วนประกอบส ำคัญของพิธีกรรม โดยมีกำร
ลอกเลียนแบบกิริยำท่ำทำงต่ำงๆ จำกสิ่งแวดล้อม เช่น กำรเรียนแบบท่ำสัตว์ เมื่อไปพบเห็นสัตว์ที่มีขนำด
ใหญ่โตหรือสัตว์ที่มีลักษณะแปลกๆ เพื่อเป็นกำรสื่อสำรเล่ำสู่กันฟังให้เกิดควำมเข้ำใจในหมู่สังคมของชุมชนนั้น 
กำรเต้นร ำเพื่อบวงสรวงเทพเจ้ำในยุคแรกเริ่มเกิดจำกควำมไม่รู้ ไม่เข้ำใจ ไม่มีเหตุผลทำงวิทยำศำสตร์ เมื่อ
เกิดปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติ อำธิ ฝนตก ฟ้ำร้อง ไฟไหม้ เป็นต้น มนุษย์เหล่ำนั้นคิดว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว
เกิดจำกกำรดลบัลดำลของเทพเจ้ำ ดังนั้นเมื่อมนุษย์ได้รับผลกระทบจำกภัยทั้งหลำยเหล่ำนั้น จึงได้เกิดมี
พิธีกรรมปรำกฏขึ้น เช่นพิธีบูชำไฟ พิธีบวงสรวงเทพเจ้ำเพื่อขอควำมอุดมสมบรูณ์ ซึ่งในพิธีเหล่ำนี้จะมีกำร
เต้นร ำโดยลอกเลียนแบบกิริยำท่ำทำงของสัตว์ชนิดต่ำงๆ รวมไปถึงเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยบำงครั้ง เรำจะเห็น
ผู้เข้ำร่วมพิธีนุ่งห่มชุดที่ท ำจำกหนังสัตว์หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น ส่วนที่เขำ และหัวกะโหลกเป็นต้น ซึ่งในกำร
เต้นนี้ต้องอำศัยดนตรีให้จังหวะประกอบ ทั้งนี้เสียงดนตรีอำจมำจำกกำร โห่ร้อง ในระยะแรกๆ คงเป็นค ำหรือ
วลีสั้นๆ ซึ่งร้องซ้ ำไปซ้ ำมำ ต่อมำจึงพัฒนำเนื้อร้องที่มีควำมหมำย หำกเป็นกำรบวงสวรวงเทพเจ้ำ ค ำร้องก็จะ
เป็นกำรสวดอ้อนวอนสดุดีเทพเจ้ำ เนื้อร้องหรือค ำร้องนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของวรรณคดี 

กำรร่ำยร ำมีประโยชน์ท่ำอ้อมกล่ำวคือ เป็นกำรแสดงออกทำงร่ำงกำยและจิตใจอย่ำงสนุกสนำน และ
ให้ควำมเพลิดเพลินแก่ผู้ชม ในยุคแรกเริ่มกำรเต้นร ำมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต ควำมกลัวจำกอ ำนำจ
คุกคำมจำกธรรมชำติ ควำมต้องกำรจำกกำรอยู่รอดจำกภัยพิบัติ กำรมีทรัพยำกรอำหำรอันอุดมสมบรูณ์ เป็น
ปัจจัยให้มนุษย์มีพิธีกรรมเพ่ือกำรขจัดปัดเป่ำ อธิฐำนอ้อนวอนหรือกำรแสดควำมส ำนึกในบุญคุณแด่อ ำนำจอัน
ศักดิ์สิทธ์ที่ไม่สำมำรถอธิบำยได้ ไม่มีเหตุผลในทำงวิทยำศำสตร์ ลักษณะของพิธีกรรมเช่นนี้น่ำจะกระท ำใน
โอกำสที่มีผู้คนมำชุมนุมกันเป็นจ ำนวนมำกที่เป็นโอกำสพิเศษๆ เช่น พิธีกรรมบวงสรวงเทพเจ้ำ พิธีฉลองชัย
ชนะ หรือเทิดทูนวีรกรรม พิธีขอฝน ขอควำมมั่งมี ควำมอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีผู้คนมำชุมนุมกันเป็นจ ำนวนมำกก็
จ ำเป็นที่จะต้องมีบริเวณท่ีใช้แสดงจัดแยกไว้ เพทื่อเป็นจุดสนใจของงำนพิธีกรรม ต่อมำได้วิวัฒนำกำรมำเป็น
เวทีกำรแสดง สรุปได้ว่ำพิธีกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับนำฏยศิลป์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและได้มีวิวัฒนำกำรจนเป็น
กำรเต้นร ำอย่ำงมีแบบแผนต่ำงๆ ที่มีอยู่อย่ำงแพรหลำยในปัจจุบัน บำงครั้งนำฏยศิลป์ก็มีกำรเสื่อมสลำยไป 
เพรำะขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมนุษย์มีควำมพึงพอใจในสิ่งใหม่ และขำดกำรสืบทอด สิ่งเหล่ำนี้เรำ
เรียกว่ำวงจรแห่งกำรเปลี่ยนแปลงทำงนำฏยศิลป์ (พีระ พันลูกท้ำว : นำฏยศิลป์ปริทรรศน์, 2546)  

 
ประวัติความเป็นมาของบัลเลต์โดยสังเขป 
 บัลเลต์ถือก ำเนิดขึ้นในยุโรปอยู่ในช่วงระหว่ำงยุค Renaissance หรือยุคสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยำกำร
ประมำณ ค.ศ 1300-1600 ณ รำชส ำนักแห่งอิตำลีและฝรั่งเศส  ครอบครัวของพวกขุนนำงรำชส ำนักอิตำลีจะมี
ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่มีควำมละเอียดลออ ประณีตในชีวิตประจ ำวัน อำทิ กำรแต่งกำย กำรสนทนำ จะมีควำมเอำ
ใจใส่เป็นพิเศษและมีลักษณะของควำมเป็นชนผู้ดีแห่งรำชส ำนักปรำกฏอยู่เสมอทั้งชำยและหญิงจนกลำยเป็นที่
นิยมอย่ำงมำกในยุคสมัยนั้น1  กำรเต้นบัลเลต์ในยุคแรก ปลำยศตวรรษที่ 14  ถูกจัดกำรแสดงขึ้นเพื่อสร้ำง
ควำมสนุกสนำนในหมู่ขุนนำงชั้นสูงในรำชส ำนักท่ีมีกำรจัดประชุมสันนิบำต ซึ่งจะมีกำรจัดงำนเลี้ยงรับรองใน
ลักษณะที่มีควำมหรูหรำ ฟุ่มเฟือย กำรประดับตกแต่งสถำนที่นั้นจะมีกำรประณีต ละเอียดลออวิจิตรบรรจง 
บัลเลต์ยังเป็นเพียงกำรแสดงประกอบส่วนหนึ่ง ในกำรแสดงที่นิยมในสมัยนั้นอันประกอบด้วย  
  

                                                 
1 Joan Cage:Dance through History,51 



Marquradu มีลักษณะเป็นขบวนแห่ และหยุดในบำงขณะ เพียง Post ท่ำนิ่งและอ่ำนโคลงกลอน 
 Mummers เป็นกำรเล่ำนิทำนสวมหน้ำกำก 
 Interludes เป็นกำรจัดกำรแสดงที่สัมพันธ์กับเมนูอำหำรที่จะรับประทำน เช่น กำรแสดงชุด “The 
Story of Jason and Golden Fleece” เป็นกำรกล่ำวถึง เจสันผู้กล้ำหำญของชำวกรีกโรมัน เดินทำงไป
ค้นหำขนแกะทองค ำ ก่อนที่จะเสริฟอำหำร คือ เนื้อแกะย่ำง   

บัลเลต์ได้ถูกพัฒนำอย่ำงช้ำ ๆ  จนถึงยุคสมัยของ Jean George Noverre จึงได้ดึงกำรเต้นบัลเลต์
แยกตัวเองออกมำจำกละคร และกำรร้อง Opera หรือกำรเล่ำนิทำนได้อย่ำงชัดเจน มีควำมสมบูรณ์แบบใน
ตัวเอง ทั้งทำงด้ำนเครื่องแต่งกำย ดนตรี เค้ำโครงเรื่อง กำรเต้นร ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเครื่องแต่งกำยท่ีมีลักษณะ
รุ่มร่ำม ในอดีตก็ถูกตัดทิ้งออกไป 

ในปี พ.ศ. 2124 พระนำง Catherine de Medici เจ้ำหญิงแห่งอิตำลี ผู้หลงใหลในศิลปะแห่งบัลเลต์
ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ำ Henri 2 แห่งฝรั่งเศส พระองค์จึงได้น ำศิลปะกำรเต้นบัลเลต์ไปเผยแพร่ในประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งในระยะเวลำไม่นำน ควำมนิยมในศำสตร์และศิลป์แห่งบัลเลต์ก็ได้แพร่กระจำยควำมนิยมออกไปทั่ว
ทั้งยุโรป รวมถึงกำรแสดงศิลปะประเภทต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นดนตรี ภำพเขียน กำพย์กลอน ปรำกฏขึ้นในสิ่งที่น่ำ
ตื่นตำ ตื่นใจ เพื่อให้เหมำะสมฐำนันดรศักดิ์ของเหล่ำขุนนำงรำชส ำนัก ถึงแม้ว่ำบัลเลต์จะเริ่มขึ้นในประเทศ
อิตำลี แต่ประเทศที่พัฒนำท ำให้บัลเลต์กลำยเป็นศิลปะที่เป็นที่นิยม คือ ประทศฝรั่งเศส จำกหลักฐำนที่ปรำกฏ
สืบมำได้ชี้เรื่อง “Le Ballet Comique de la Rein” (The Queen’s Ballet Comedy) กำรแสดงในครั้งนั้น
โดย Balthazar de Beaujoyeux นักไวโอลีน แสดงร่วมกับเหล่ำขุนนำงรำชส ำนักแห่งพระนำง Catherine 
de medicis ซึ่งเป็นกำรแสดงบนเวทียกพ้ืนในท้องพระโรง และผู้ชมกำรแสดงนั่งชมอยู่โดยรอบเวทีในลักษณะ
ที่นั่งทีท่ ำเป็นระเบียงยำว 3 ทิศทำง แบบในโรงมหรสพ และสำมำรถชมกำรแสดงได้จำกชั้นบนของท้องพระโรง 
กำรแสดงจึงเน้นในเรื่องของกำรแปรแถวเป็นส ำคัญ มักมีกำรใช้บทกวีและดนตรีประกอบกำรเต้นร ำ บัลเลต์ใน
รำชส ำนักฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะประกอบด้วยฉำกของกำรเต้นร ำที่มีเนื้อเรื่องน้อยที่สุดเนื่องจำกจำกเป็นกำร
ออกแบบเพ่ือให้ควำมบันเทิงของคนชั้นสูงเป็นหลัก  ควำมนิยมในศำสตร์และศิลป์แห่งบัลเลต์ก็ได้แพร่กระจำย
ไปทั่วทั้งยุโรป  ขณะทีบ่ัลเลต์อยู่ในฝรั่งเศส ได้รับควำมนิยมสูงสุดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ที่ 
14 แห่งฝรั่งเศส  พระองค์ได้สนพระทัยฝึกหัดกำรแสดงชนิดนี้ โดยมีพระรำชครูสอนเต้นร ำส่วนพระองค์ชื่อ 
Pierre Beauchamp และ Beauchamp ผู้นี้คือผู้แรกที่ก ำหนดท่ำแม่บทของบัลเลต์ให้เป็นแม่ฉบับที่ชัดเจน 
ตำมพระรำชด ำริของพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14  นอกจำกนั้นพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ทรงให้มีกำรจัดสร้ำงสถำบันกำร
เรียน กำรสอน เต้นร ำขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก ชื่อว่ำ Academie Royal de Danse ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกัน
ในนำม The Paris Opera และยังให้พระรำชครูสอนเต้นร ำส่วนพระองค์ Pierre Beauchamp ก ำหนดท่ำ
แม่บทของบัลเลต์ให้เป็นแบบฉบับที่ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 5 ท่ำ คือ 
      ท่ำที่1 เรียกว่ำ First 
      ท่ำท่ี 2 เรียกว่ำ Second  
      ท่ำท่ี 3 เรียกว่ำ Third 
      ท่ำท่ี 4 เรียกว่ำ  Fourth 
      ท่ำท่ี 5 เรียกว่ำ Fifth 
จำกควำมตรึงตำประทับใจในควำมยิ่งใหญ่ของฉำก เสื้อผ้ำ ดนตรีและเทคนิคทำงกำรเต้นของนักบัลเลต์
คลำสสิคท่ีพัฒนำขึ้นเรื่อย ๆ จนท ำให้เริ่มมีกำรใช้รองเท้ำปลำยเท้ำ ส ำหรับนักบัลเลต์หญิง(Ballerina) เรียกว่ำ 
Toe Shoes และมีกำรสวมกระโปรงสั้นเรียกว่ำ Tutu Classic ส่วนกระโปร่งยำวรูปทรงคล้ำยระฆังคว่ ำ 
เรียกว่ำ Tutu Romantic  โลกแห่งควำมงำมในศิลปะบัลเลต์สู่ควำมนิยมของคนทั่วโลก  



ช่วงส ำคัญของบัลเลต์เริ่มถึงจุดสูงสุดในช่วง ค.ส. 19 โดยกำรน ำของ Diaghilev ผู้น ำคณะ Ballet 
Russe จำกรัสเซีย ผู้ซึ่งน ำคณะบัลเลต์และนักบัลเลต์อำชีพชำวรัสเซียที่ควำมสำมำรถอย่ำงน่ำตกตะลึง เปิด
กำรแสดงครั้งแรกในยุโรป โดยให้ปำรีสเป็นเวทีแรกในกำรเปิดกำรแสดง ครั้งนั้นมีดำรำน ำที่ร่วมเดินทำงแสดง 
อำทิเช่น Mikhail Fokine, Tamara Karsavina และ Anna Pavlova เป็นต้น จำกกำรมำเยือนของคณะ
บัลเลต์ชำวรัสเซียในครั้งนี้อำจเรียกได้ว่ำ เป็นกำรเปิดโลกแห่งควำมงำมในศิลปะบัลเลต์สู่ควำมนิยมของคนทั่ว
โลก ดังเช่น ในอเมริกำ George Balanchine เป็นผู้สร้ำงรำกฐำนกำรเกิดคณะบัลเลต์ประจ ำชำติอเมริกันข้ึน
เป็นคณะแรก คือ คณะ New York City Ballet ในขณะที่ในอังกฤษ มำดำม Ninette de Valois ดำรำบัลเลต์
หญิงผู้ยิ่งใหญ่ ได้ก่อตั้งคณะบัลเลต์ประจ ำชำติอังกฤษขึ้น เรียกว่ำ คณะ The Royal Ballet ภำยใต้กำร
อุปถัมภ์จำกรำชวงศ์แห่งอังกฤษ2 
 กำรขยำยตัวของบัลเลต์ตะวันตก ได้เข้ำสู่ชำติแถบเอเชียด้วยเช่นกัน ที่เห็นได้เด่นชัดในกำรรับ
วัฒนธรรมด้ำนกำรเต้นร ำชนิดนี้ คือ ประเทศจีน ซึ่งรับเอำกำรเต้นบัลเลต์จำกรัสเซียมำปรับประยุกต์เข้ำกับกำร
ร่ำยร ำของจีน แต่เพ่ิมเติมด้ำนดนตรีและลีลำ ในลักษณะเครื่องดนตรีจีน และจัดวงดนตรีจีนประกอบบัลเลต์ใน
รูปแบบวง Orchestra ซึ่งมักแสดงเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรเสียสละ กำรกอบกู้บ้ำนเมือง เป็นต้น  
 อิทธิพลของบัลเลต์ไม่ได้แผ่ขยำยเข้ำไปในประเทศจีนเท่ำนั้น ประเทศไทยก็ได้รับกำรเผยแพร่เข้ำมำ
ภำยในประเทศ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อว่ำผู้น ำบัลเลต์เข้ำมำเมืองไทยเป็นคนแรก คือ มำดำม 
Clustine ชำวอิสรำเอล แต่ยังไม่มีกำรเปิดสอนบัลเลต์อย่ำงจริงจัง ในเวลำไม่นำนเธอจึงกลับสู่ประเทศของเธอ 
ในเวลำใกล้เคียงได้มีดำรำบัลเลต์หญิงระดับโลกคนหนึ่งเข้ำมำพ ำนักในประเทศไทยและเปิดกำรสอนเต้นบัลเลต์
เตม็รูปแบบขึ้น คือ คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน (Geneviev Lespagal Demon) ชำวฝรั่งเศส ซึ่ง
อำจถือได้ว่ำเธอเป็นคนแรกท่ีน ำบัลเลต์เต็มรูปแบบเข้ำมำในประเทศไทย และเธอยังเป็นผู้ที่ได้รับกำรวำงพระ
รำชหฤทัยจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช รัชกำลที่ 9 ให้เป็นผู้สร้ำงบัลเลต์เรื่อง
ไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพ่ือจุดประสงค์ในกำรต้อนรับรำชอำคันตุกะจำกต่ำงประเทศ คือเรื่อง 
มโนห์รำ โดยมีพระเจ้ำอยู่หัวเป็นคีตกวี ผู้ประพันธ์ดนตรีชุด กินรีสวีท (Kinaree Suit) และ The Hunter 
ส ำหรับบัลเลต์เรื่องนี้โดยเฉพำะ 
 

ประวัติและควำมเป็นมำในประเทศไทยเริ่มตั่งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่มีข้อมูลทำงเอกสำรหรือหลักฐำนที่แน่
ชัด แต่สันนิฐำนได้ว่ำกำรแสดงนำฏยศิลป์ตะวันตกได้เข้ำมำเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในประเทศไทยนั้นน่ำจะ
มำจะมีสำเหตุอยู่ 2 ประกำร คือกำรที่ครูและนักบัลเลต์ชำวต่ำงประเทศได้เข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ท ำให้น ำกำรเต้นบัลเลต์ที่ตนมีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำด้วย ตลอดจนได้มีโอกำสสอน
และจัดกำรแสดงในประเทศไทย และชำวไทยได้มีโอกำสไปเห็นหรือได้ศึกษำกำรเต้นบัลเลต์จำกต่ำงประเทศ
แล้วน ำกลับเข้ำมำสอนหรือแสดงในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของคนไทย 
  
กำรพัฒนำกำร กำรศึกษำทำงด้ำนศิลปะกำรเต้นบัลเลต์ในประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

2.1   ประวัติและกำรแสดงบัลเลต์ในส่วนกลำงของประเทศไทย 
2.2   กำรเคลื่อนย้ำยศิลปะกำรเต้นบัลเลต์สู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                                 
2 พีระพัน ลูกท้ำว ,Inside Western Dance หน้ำ 17. 



 
2.1   ประวัติและการแสดงบัลเลต์ในส่วนกลางของประเทศไทย 

ศิลปะกำรเต้นบัลเลต์มีกำรขยำยอิทธิพลมำยังประเทศไทย จำกหลังฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
ที่ปรำกฏในจดหมำยเหตุต่ำงๆ ทั้งที่เขียนโดยชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ เป็นที่ชัดเจนว่ำคนไทยได้มีกำร
ติดต่อค้ำขำยกับประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยำ อำทิ ชำวอินเดีย จีน ญี่ปุ่น โปรตุเกต และชำว
ยุโรป อีกหลำยประเทศท่ีเดินทำงเข้ำมำโดยทำงเรือ ในสมัยนั้นมีชำวต่ำงชำติเข้ำมำค้ำขำยมำกกว่ำล้ำนคน แต่
จำกหลักฐำนกำรเสียภำษีของชำวยุโรปและอเมริกำเหนือที่เข้ำมำอยู่อำศัยในกรุงศรีอยุธยำนั้น มีประมำณ 
1,000 คน สมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช (พ.ศ.2200-2231) ในปี พ.ศ.2231 พระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ฝรั่งเศสได้ส่งทูตจำกรำชส ำนักคือ ม.เซอร์วำลิแอร์ เดอโชมองต์ เข้ำเฝ้ำพระนำรำยณ์มหำรำชเพ่ือถวำยสำสน์
เจริญสัมพันธ์ไมตรี และจำกบันทึกของ เจษฎำจำรย์ ฟ. ฮีแล แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ เรื่องโกษำปำนไปประเทศ
ฝรั่งเศสได้กล่ำวว่ำพระยำโกษำปำนได้ไปประเทศฝรั่งเศสในช่วงประมำณปี พ.ศ.2229 ในครั้งนั้นเจ้ำพระยำ
โกษำปำนได้ดูละครโอเปร่ำเรื่องธิดพระสมุทร บัลเลต์เป็นที่นิยมกันมำกในฝรั่งเศสขณะนั้นเพรำะได้มีกำรน ำ
กำรแสดงบัลเลต์มำแสดงร่วมกับละครโอเปร่ำเรียกว่ำ โอเปร่ำบัลเลต์ (Opeera-ballet) ซึ่งได้มีกำรบันทึกไว้ใน
หนังสือของนักบัลเลต์ชำวฝรั่งเศส ชื่อ Raoul Feuillet ว่ำกำรแสดงโอเปร่ำ-บัลเลต์ ในสมัยนั้นมีกำรเน้นกำร
ร้องเพลงและกำรเต้นร ำพอๆกัน แต่ถึงจึงน่ำจะเป็นไปได้ที่พระยำโกษำปำนจะได้ดูกำรแสดงบัลเลต์ที่อยู่ในโรง
ละครโอเปร่ำด้วย แต่ถึงแม้ว่ำเจ้ำพระยำโกษำปำนจะได้ดูกำรแสดงบัลเลต์ที่อยู่ในโรงละครโอเปร่ำในครั้งนั้นก็
ตำม ก็ยังไม่มีหลักฐำนว่ำมีกำรเต้นหรือกำรแสดงบัลเลต์เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่อย่ำงไร3  ในปี พ.ศ.2476 เริ่มมี
กรมศิลปำกรเกิดขึ้น และในวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2477 พลตรีหลวงวิจิตวำทกำร (พ.ศ.2441-2505) ได้รับ
ต ำแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปำกร และได้ด ำเนินกำรจัดตั้งโรงเรียนนำฏดุริยำงคศำสตร์ ถึงแม้ว่ำในประเทศที่
เจริญแล้วมีโรงเรียนที่สอนกำรเต้นร ำและดนตรีมำนำนมำกดังเช่นในประเทศฝรั่งเศส แต่กำรจัดตั้งโรงเรียน
ส ำหรับสอนกำรฟ้อนร ำและดนตรีแห่งนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ถือว่ำอำชีพเต้นกินร ำ
กินเป็นอำชีพชั้นต่ ำจึงสร้ำงควำมล ำบำกให้กับพลตีหลวงวิจิตร วำทกำร ดังที่ท่ำนเคยเขียนในประวัติว่ำ 
“โรงเรียนนำฏดุริยำงคศำสตร์แห่งนี้ได้ตั้งขึ้นท่ำมกลำงมรสุมแห่งกำรนินทำว่ำร้ำย กำรโจมตีทุกทิศทุกทำงใน
หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ เพรำะตั้งแต่เกิดมำเป็นประเทศไทยก็ไม่เคยมีโรงเรียนชนิดนี้งำนเต้นกินร ำกินถือว่ำ
เป็นงำนชั้นต่ ำแม้จะรู้กันว่ำมีอยู่ในนำนำประเทศที่เจริญแล้ว ก็ยังเห็นกันอยู่ว่ำไม่เหมำะสมส ำหรับประเทศเรำ 
”4  หลังจำกโรงเรียนนำฏดุริยำงคศำสตร์ได้ท ำกำรสอนมำเป็นเวลำประมำณ 4 ปีจึงได้มีพิธีเปิดในวันที่ 1 
มิถุนำยน พ.ศ.2481 ซึ่งต่อมำในภำยหลังได้กลำยมำเป็นวิทยำลัยนำฏศิลป์ สังกัดกรมศิลปำกร และสำขำ
นำฏศิลป์สำกลหรือบัลเลต์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชำเอกขณะนั้นท ำกำรสอนโดยมำดำมสวัสดิ์ธนบำน ซึ่งเป็นชำว
ต่ำงประเทศ (ไม่ปรำกฏสัญชำติ) มีสำมีเป็นคนไทย  

กำรเต้นบัลเลต์ในประเทศไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้นใน
กรุงเทพมหำนคร โดยนักเต้นชำวต่ำงประเทศได้เข้ำมำในประเทศไทยและได้ท ำกำรสอนให้กับคนไทยและชำว
ต่ำงประเทศที่อยู่ในเมืองไทย ในปี พ.ศ.2494 ปรำกฏว่ำมีกำรเริ่มเปิดสอนบัลเลต์ขึ้นในโรงเรียนเอกชน ต่อมำ
ในปี พ.ศ.2497 คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน นักบัลเลต์ชำวฝรั่งเศส ถือสัญชำติอเมริกัน ได้เข้ำมำใน

                                                 
3 สุพรรณี บุญเพ็ง “ ประวัติบัลเลตใ์นประเทศไทย ” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยำลัย    
  จุฬำลงกรณม์มหำวิทยำลัย ,2542 ). หน้ำ 12. 
4 พลตรีหลวงวิจิตรวำทกำร ,ร ำลึก ๑oo ปีพลตรีหลวงวิจิตรวำทกำร:บทคัดสรรว่ำด้วยชีวประวัติและผลงำน                  
  หน้ำ 53. 



ประเทศไทยโดยกำรติดตำมสำมีที่เข้ำมำท ำงำนให้กับสถำนทูต สหรัฐอเมริกำในประเทศไทย  ุ 5 หลังจำกที่
คุณหญิงเดมอนได้เริ่มท ำกำรสอนบัลเลต์ในประเทศไทยได้ประมำณ 4 ปี  

ปี พ.ศ.2501 ถือเป็นกำรเริ่มต้นของควำมรุ่งเรืองของบัลเลต์ก็ว่ำได้ เนื่องจำก ท่ำนผู้หญิงทัศนีย์ บุณย
คุปต์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดำในขณะนั้นได้มำพบคุณหญิงเดมอนเพ่ือแจ้งว่ำสมเด็จพระ
นำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถทรงมีพระประสงค์ที่จะให้สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์รำชกัญญำ และ
พระสหำยได้ทรงศึกษำบัลเลต์กับคุณหญิงเดมอน โดยให้ทรงบัลเลต์ที่บ้ำนคุณหญิง เดมอน ในซอยประสำน
มิตร ในภำยหลังคุณหญิงเดมอนจึงได้เข้ำไปสอนที่โรงเรียนจิตรลดำ และได้ถวำยกำรสอนบัลเลต์แด่พระรำช
ธิดำอีกสองพระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณ์วลัยลักษณ์ ที่โรงเรียนจิตรลดำนั่นเอง นอกจำกคุณหญิงเดมอนจะได้ถวำยกำรสอนบัลเลต์แก่พระรำชธิดำ  
และพระสหำยแล้ว ยังได้ถวำยท่ำเต้นเพ่ือออกก ำลังพระวรกำยแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถในวัง
อีกด้วย  คุณหญิงเดมอนจัดกำรแสดงบัลเลต์กำรกุศลหลำยครั้ง โดยกำรแสดงบัลเลต์กำรกุศลครั้งแรกเกิดขึ้น
เนื่องจำกคุณหญิงเดมอนมีควำมเห็นว่ำสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์รำชกัญญำ ทรงบัลเลต์พอได้แล้ว
จึงอยำกจะจัดกำรแสดงขึ้นเพ่ือหำรำยได้เข้ำสภำกำชำดไทย คุณหญิงเดมอนจึงได้ปรึกษำกับท่ำนผู้หญิงสุมำลี 
จำติกวนิช ให้ช่วยเป็นประทำนจัดงำนให้ บัลเลต์กำรกุศลครั้งแรกจัดขึ้นที่หอประชุมวัฒนธรรม ถนนเสือป่ำ ซึ่ง
เป็นกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยนั้น (ประมำณ500 ที่นั่ง) เรื่องรำชินีดอกไม่ (Queen of the flower) 
ในกำรแสดงครั้งนี้สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์รำชกัญญำ ทรงบัลเลต์เป็นรำชินีดอกไม้ ประทับบนรำช
รถ ซึ่งเป็นกำรแสดงครั้งแรก และสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร ทรงร่วมกำรแสดงด้วย 
ในช่วงปี พ.ศ.2503-2504 เกิดกำรแสดงบัลเลต์ขึ้นอีกหลำยครั้งที่เป็นผลงำนของคุณหญิงเดมอน อำทิ กำร
แสดงบัลเลต์ประกอบเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด แสงเดือน (MahicBeam) เป็นกำรแสดงของนักแสดง 4 คน ซึ่ง
แทนถึงอำรมณ์ท้ัง 4  แสดงโดยคุณวนิดำ (สุขุม) ดุละลัมพะ คุณสุรำงค์ รักตะกนิษฐ์ และอีกสองคนไม่ทรำบชื่อ  
ซึ่งบทเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด แสงเดือนนี้ เป็นกำรที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชนิพนธ์ส ำหรับ
กำรแสดงบัลเลต์โดยเฉพำะ นอกจำกนี้ยังมีเรื่อง รำมเกียรติ์ องก์ 2  เรื่องบำเก็ตเท็ลล์ (Bagatelle) และกำร
แสดงบัลเลต์ประกอบเพลง เดบุซซี่ (Claude Debussy) และเรื่อง สปิงไทม์            อิน อะ ฟอเรสท์ 
(Springtime in a Forest) เป็นต้น6    

หลังจำกกำรเรียนกำรสอนบัลเลต์ในประเทศไทยได้ด ำเนินและพัฒนำมำจนถึงระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ. 
2505 ได้เกิดกำรแสดงที่ถือว่ำเป็นประวัติศำสตร์กำรแสดงบัลเลต์ ครั้งส ำคัญครั้งหนึ่งในประเทศไทย ได้แก่ 
กำรแสดงบัลเลต์ประกอบเพลงพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เรื่องมโนรำห์ ซึ่งนอกจำกจะ
เป็นกำรแสดงบัลเลต์ประกอบเพลงพระรำชนิพนธ์ทั้งเรื่องแล้ว พระองค์ได้ทรงเป็นผู้ควบคุมกำรซ้อมกำรแสดง
ด้วยพระองค์เอง และยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในกำรแสดงครั้งนี้ด้วย7  กำรแสดงบัลเลต์เรื่องมโนรำห์ครั้งแรกนั้น 
เกิดข้ึนสืบเนื่องจำก เมื่อ พ.ศ. 2504 พระบำทสมเด็จ                      พระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชนิพนธ์เพลง
ชุดมโนรำห์ ส ำหรับกำรแสดงบัลเลต์เรื่องมโนรำห์ สำเหตุที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสนพระทัย เรื่อง 
มโนรำห์ เพรำะทรงสนพระทัยกำรแสดงโนรำ ที่แสดงถวำยตัวหน้ำพระที่นั่ง โดยโนรำพุ่ม เทวำ ณ พลับพลำห
น้ำศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง เมื่อเสด็จเยี่ยมรำษฎรภำคใต้ เมื่อวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2502 และอีกหลำยแห่ง 

                                                 
5 เทปสัมภำษณ์ ,คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน , สิงหำคม 2545 
6 สุพรรณี บุญเพ็ง “ ประวัติบัลเลตใ์นประเทศไทย ” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยำลัย  
  จุฬำลงกรณม์มหำวิทยำลัย ,2542 ). หน้ำ 23 และหน้ำ 26 
7 สุพรรณี บุญเพ็ง “ ประวัติบัลเลตใ์นประเทศไทย ” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยำลัย  
  จุฬำลงกรณม์มหำวิทยำลัย ,2542 ). หน้ำ 23. 



พระองค์จึงโปรดให้พระศำสนโสภณ คัดโครงเรื่องจำก สุธนชำดกถวำย แต่เนื้อเรื่องยำวไปจึงทรงผูกโครงเรื่อง
เสียใหม่ให้กะทัดรัด เหมำะแก่กำรแสดงบัลเลต์ โดยทรงตัดตอนต้น ตอนปุโรหิต ตอนบูชำยัญ และตอนท้ำย
ออก จึงมีเรื่องย่อตำมบทพระรำชนิพนธ์ ดังนี้  

“ มีนำงกินรี ถูกพรำนไพรจับตัวมำถวำย เจ้ำชำยพอพระทัยนำงกินรี และนำงกินรีก็รักและชอบ
เจ้ำชำย เจ้ำชำยและนำงกินรีรักและปองดองกัน เจ้ำชำยจำกไปรบนำงกินรีโศกเศร้ำ เจ้ำชำยเสด็จกลับ นำง
กินรีมีควำมสุข ” แล้วจึงทรงน ำเพลงพระรำชนิพนธ์ที่ได้ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้ ทั้งที่เคยและไม่เคยเผยแพร่
น ำมำเชื่อมต่อกันด้วยวิธีกำรท ำเพลงที่ไม่ได้เป็นไปตำมแบบแผนธรรมดำ จับเอำหลำยๆ สิ่งมำเชื่อมต่อกัน 
(fantasia) ตำมภำพพจน์ และจินตนำกำรของกำรประพันธ์ 
ที่จินตนำกำรเกี่ยวกับกำรบรรยำย และเป็นรูปแบบของเพลงที่สำมำรถน ำเพลงหลำยๆ เพลงมำเชื่อมต่อกันได้ 
โดยททรงพยำยำมให้มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันของกำรแสดง ควำมชัดเจน และเวลำ ( Unity of Action, 
Clarity, Time ) เพ่ือให้ผู้ฟังและผู้ชมสำมำรถฟังเพลงและชมบัลเลต์ได้โดยไม่ต้องอธิบำยมำก  
โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

1. แสดงถึงอำรมณ์ต่ำงๆ กัน 
2. มีควำมเป็น Blue ในบทเพลง คือบทเพลงจะเป็นลักษณะที่เป็นเพลงช้ำซึ่งเป็นรูปแบบ 

หนึ่งของเพลงแจ๊ส 
3. มีควำมรู้สึกลึกๆ ท ำให้เกิดควำมประทับใจ ( อิมเพรสชั่นนิสต์ ) 

เพลงพระรำชนิพนธ์ที่ทรงบรรจุไว้ทั้งหมด 5 เพลง ตำมล ำดับดังนี้ 
  

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว ทรงน ำเพลงพระรำชนิพนธ์มำเชื่อมกัน ทรงแยกและเรียบเรียงประสำน 
และโปรดให้วงดนตรีสุนทรำภรณ์บรรเลง โดยทรงควบคุมกำรฝึกซ้อมด้วยพระองค์เอง พระรำชทำนนำมของ
บทเพลงบัลเลต์นี้ว่ำ กินรีสวีท ซึ่งประกอบด้วย 

1.   เพลงเริงวนำรมณ์ (Nature Waltz) ใช้เลียงของฟลุต และพิณบรรเลงถึงฉำกธรรมชำติอันสวยงำม
ในป่ำหิมพำนต์ เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ล ำดับที่ 31 

2. เพลงพรำนไพร (The Hunter) เป็นกำรบรรยำยลักษณะของพรำนป่ำด้วยเสียงเดี่ยวขอ 
เครื่องดนตรีต่ำงๆ เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ล ำดับที่ 32  

3. เพลงกินรี (Kinare Waltz) เป็นกำรบรรยำยลักษณะของกินรีที่อ่อนหวำน บริสุทธิ์  
งดงำมรำเริง ด้วยเสียงไวโอลิน เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ล ำดับที่ 33 

4. เพลงภิรมณ์รัก (A Love Story) เป็นกำรบรรยำยควำมรักระหว่ำงเจเชำยกัยนำงกินรี 
เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ล ำดับที่ 30  

5. เพลงอำทิตย์อับแสง (Blue Day) เป็นกำรบรรยำยควำมโศกเศร้ำอำดรูของนำงกินรีที่ 
เจ้ำชำยต้องจำกไปรบ เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ล ำดับที่ 7  

เพลงทุกเพลงจะมีประวัติทั้งสิ้น และเพลงแต่ละเพลงจะสำมำรถบรรยำยฉำกธรรมชำติ ควำมหมำย
ของอำรมณ์ ควำมรู้สึกของตัวละครตรงตำมควำมเป็นจริงด้วยท่วงท ำนอง จังหวะลีลำเสียงประสำน แนวเพลง
แต่ละเพลง ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้แยกและเรียบเรียงเสียงประสำนด้วยพระองค์เองทั้งชุดโดยทรงโปรดเกล้ำให้
วงดนตรีสุนทรำภรณ์บรรเลงและยังทรงควบคุมกำรฝึกซ้อมด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้พระอัฉริยภำพ
ทำงด้ำนดนตรีของพระองค์มิได้เป็นที่เลื่องลือเฉพำะในประเทศไทยเทท่ำนั้น เมื่อวันที่ 3 เดอืนตุลำคม พ.ศ. 



2507 วงดนตรี NQ. TonKunstler Orchestra8  ซึ่งควบคุมวงโดย ไฮน์ อัลเบอร์ก ได้อันเชิญบทเพลงมโนรำห์
ขึ้นแสดงที่ Concert Hall  กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย โดยที่สถำนีวิทยุกระจำยเสียงของรัฐบำลออสเตรีย
ได้ท ำกำรกระจำยเสียงไปทั่วประเทศและหลังจำกนี้อีก 2 วนั คือในวันที่ 5 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2507 ทรงได้รับ
กำรยกย่องจำกสถำบันกำรดนตรีและศิลปะกำรแสดงแห่งกรุงเวียนนำ ชื่อ Die Akademie Fur musik und 
Darstellende Kunst in Wien ( The Academy for Music and Performing Arts in Vienna ) ซึ่งก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2360 ทูลเกล้ำถวำยประกำศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูง ( The Certificate of Bestowal of the 
Honorary Membership ) โดยให้ทรงเป็นสมำชิกของสถำบันแห่งนี้ โดยทรงเป็นเสมือนสื่อสัมพันธ์ระหว่ำง
ตะวันตกและตะวันออก 
 ในกำรแสดงบัลเลต์เรื่องมโนรำห์ถึงแม้ว่ำจะเป็นกำรน ำศิลปะแขนงต่ำงๆ ทั้งของไทยและตะวันตกมำ
ผสมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนดนตรี ท่ำทำงกำรเคลื่อนไหว เครื่องแต่งกำย ฉำกแต่ก็สำมำรถผลิตผลงำน
ออกเป็นกำรแสดงที่มีคุณภำพและมีควำมกลมกลืนกันได้ดั่งที่ได้ปรำกฏเป็นบทควำมในหนังสือพิมพ์ The 
Bangkok Post ฉบับวันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2505 1  และทรงโปรดเกล้ำ ฯ พระรำชทำนให้คุณหญิงเดมอนเป็น
ผู้ออกแบบท่ำเต้นและฝึกซ้อมเพ่ือน ำออกแสดง ณ สวนอัมพร วันที่ 5-7 มกรำคม 2505  และวันที่ 8 มกรำคม 
พ.ศ. 2505 เป็นกำรถวำยแด่กษัตริย์และพระรำชินีประเทศเดนมำร์ก กำรแสดงบัลเลต์เรื่อง มโนรำห์ ครั้งนี้ได้
ถือว่ำเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรศึกษำของบัลเลต์ในเมืองไทยอีกระดับหนึ่ง อันเนื่องจำกบัลเลต์เป็น
กำรแสดงของชำวตะวันตก แต่ด้วยพระอัจฉริยะภำพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงพระรำชนิพนธ์บท
เพลง และทรงให้มีกำรออกแบบกำรเต้น โดยกำรผสมผสำนระหว่ำงนำฏยศิลป์ไทย กับนำฏยศิลป์ตะวันตก 
(บัลเลต์)ได้อย่ำงลงตัว สวยงำม และถือเป็นโอกำสอันดีที่ท ำให้ประชำชนได้รู้จัก เพรำะได้มีกำรถ่ำยทอดทำง
สื่อมวลชน นอกจำกนี้ในกำรแสดงครั้งนี้ยังมีควำมเป็นพิเศษกว่ำครั้งอ่ืนๆ คือ มีกำรประกอบพิธีทำงพรำหมณ์ 
และครอบครูนักแสดงเพ่ือคำมเป็นสิริมงคล เนื่องจำกมีนักแสดงป่วยหลำยท่ำน และก่อนกำรแสดงทุกครั้งจะ
เป็นกำรร ำเปิดโรงโดยหม่อมรำชวงศ์คึกฤทธิ์ ปรำโมท ดังนั้นปรำกฏในหนังสือพิมพ์ The Bangekok Post 
ฉบับวันพุธที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2505 ว่ำ “ As the prelude to thr Ballet , MR. Kukrit Pramoj performs 
the traditional ( Wia kru ) dance to pay respect to the sprite of long-dead teachers in the arts 
of Thai Claasic Dance. It is an old custum toperfrom this dance befor each perform of the 
classical drama ‘Manohra’. ”  

ลักษณะของเครื่องแต่งกำยครั้งนั้นเป็นกำรออกแบบของ Mr.Pierre Balmain ช่ำงออกแบบเสื้อผ้ำที่มี
ชื่อเสียงชำวฝรั่งเศส และเป็นช่ำงออกแบบเสื้อผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ โดยชุดที่ออกแบบ
ในครั้งนี้มีท้ังหมด 4 ชุดได้แก่ 

1.   ชุดนำงมโนรำห์ ซึ่งได้เห็นภำพรูปปั้นกินรีที่วัดพระแก้ว แล้งจึงได้จิตนำกำรอออกมำเป็นภำพร่ำง 
ของเครื่องแต่งกำย ซึ่งเป็นชุดผ้ำซำตินสีขำว ปักด้วยสีขำวและสีทอง หำงขนไก่ King Size ย้อมสีขำวและสีทอง 
ถุงนองปักด้วยเพชรเทียม ใส่เกี้ยวประดับด้วยขนนก 

2.   ชุดพระสุธน เป็นชุด 2 ท่อน ท่อนบนเป็นเสื้อหนังสีทองฉลุลำย ท่อนล่ำงเป็นถุงน่องหนำ (Tight) 
สีด ำ มีข้อปิดน่องท ำด้วยหนังสีทองฉลุลำย ใส่ชฎำ 

3.   ชุดนกยูง 
4.   ชุดง ู

                                                 
8 สุพรรณี บุญเพ็ง “ ประวัติกำรแสดงบัลเลต์เรื่องมโนรำห์ในประเทศไทย ” (รำยงำน 3504510 ระเบียบวิธีวิจัยทำงศิลปะ, 
2541 ). หน้ำ 17-19. 



ชุดพรำนบุญ เป็นกำรออกแบบของคณำจำรย์จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส่วนชุดที่เหลือเป็นกำรออกแบบ
และตัดเย็บโดยคุณกอบแก้ว (ไม่ทรำบนำมสกุล)  

เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2507 มีกำรแสดงบัลเลต์ เรื่องมโนรำห์ เกิดข้ึนอีกเป็นครั้งที่ 2  ณ หอประชุม
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เพ่ือเป็นกำรอ ำลำคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน ที่จะกลับไปประเทศ
อเมริกำในครั้งนั้น ซึ่งเป็นกำรออกแบบท่ำเต้นขึ้นใหม่โดยคุณวรำพร ชลวิจำรณ์ (ท่ำนผู้หญิงวรำพร ปรำโมช ณ 
อยุธยำ ) นักแสดงหลำยท่ำนยังเป็นนักแสดงที่เคยแสดงเมื่อครั้งแรก แต่มีกำรเปลี่ยนตัวนักแสดงบำงท่ำน โดย
ใช่ชื่อว่ำคณะมำดำมเดมอน ในกำรแสดงครั้งนี้คุณวนิดำ สุขุม ไม่ได้แสดงด้วยเนื่องจำกได้รับทุนกำรศึกษำไป
ศึกษำต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดงในครั้งนี้เป็นกำรอันเชิญบทเพลงที่เคยแสดงเมื่อครั้งแรก
มำทั้งชุด แต่กำรแสดงในครั้งนี้เป็นกำรอ ำนวยเพลงโดยหม่อมหลวงอัศนี ปรำโมท (ฯพณฯองคมนตรีพลเรือตรี 
หม่อมหลวงอัศนี  ปรำโมท ) บรรเลงโดยวงดนตรีทหำรเรือ เครื่องแต่งกำยเป็นกำรออกแบบโดยปีแอร์ บลำ
แมง ซึ่งได้มีกำรขอพระรำชทำนยืมมำจำกในวัง ในกำรแสดงครั้งนี้ส ำนักงำนข่ำวสำรอเมริกันประจ ำประเทศ
ไทยไดม้ีกำรจดบันทึกกำรแสดงเป็นฟิมล์ภำพยนตร์ไว้ ซึ่งในขณะนี้เก็บอยู่ที่หอภำพยนตร์แห่งชำติ (ศำลำยำ)  

ต่อมำในปี พ.ศ. 2521 ได้มีกำรจัดกำรแสดงเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  ในกำรจัดครั้งนี้เพ่ือเป็นกำร
ประเมินผลกำรสอนบัลเลต์ของคุณหญิงจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน เนื่องจำกส ำนักงำนข่ำงสำรอเมริกัน
จังหวัดขอนแก่น และมหำวิทยำลัยขอนแก่นได้เชิญให้คุณหญิงเดมอนไปสอนบัลเลต์ที่จังหวัดขอนแก่น โดยกำร
แสดงในครั้งนี้เป็นกำรลอกแบบจำกฟิมล์ภำพยนตร์ ซึ่งบันทึกกำรแสดงไว้ทั้งหมด  เครื่องแต่งกำยเป็นกำรขอ
พระรำชทำนยืมจำกพระรำชวัง ใช้นักแสดงจำกหำวิทยำลัยขอนแก่น ประมำณ 60 คน  

กำรแสดงครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2523 จัดขึ้นที่โรงละครแห่งชำติ จ ำนวน 3 รอบ เป็นกำรแสดงที่เกิดขึ้น
เนื่องจำก สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถทรงมีพระประสงค์ท่ีจะเห็นคุณหญิงเดมอนแสดงเองบ้ำง ใน
ครั้งนี้คุณหญิงเดมอนจึงแสดงเป็นนำงมโนรำห์เองเฉพำะในรอบกำรแสดงที่เสด็จทอดพระเนตเท่ำนั้น อีก 2 
รอบเป็นคุณลิซ่ำ กิลัสปีย์ และคุณชุลีกร เวชบุญ ท่ำนละ 1 รอบ ผู้แสดงเป็นพระสุธนคือคุณสมศักดิ์ พลสิทธิ์ 
ส่วนนำงกินรีจะเป็นนักแสดงจำกวิทยำลัยนำฏศิลป์ กรมศิลปำกร ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดงเป็นกำรอันเชิญบท
เพลงพระรำชนิพนธ์ มำแสดงทั้งชุดเช่นกัน 

ในปี พ.ศ. 2524 มีกำรแสดงบัลเลต์มโนรำห์ขึ้นอีก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลำคม และอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ทรำบ หำข้อมูลไม่ได้ เป็นกำรแสดงที่ต ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ จังหวัดนรำธิวำส และท่ีพระต ำหนักภูพำน
รำชนิเวศน์ จังหวัดสกลนครตำมล ำดับ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถทรงแปรพระรำชฐำน
ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว กำรแสดงที่เกิดขึ้งเนื่องจำกเป็นพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถที่ทรงมีพระรำชประสงค์ให้แสดงให้ 
ข้ำรำชบริพำร ชำวบ้ำน และเหล่ำศิลปำชีพได้ชม มิได้มีกำรออกข่ำวให้สื่อมวลชน ไม่มีกำรเก็บบัตรเข้ำชมกำร
แสดง นักแสดงเดินทำงโดยเครื่องบินทหำร และค่อนข้ำงกะทันหัน นักแสดงเดิมไม่สำมำรถเดินทำงไปแสดงได้ 
และมีนักแสดงไม่ครบ จึงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงนักแสดง และดัดแปรงกำรแสดงขึ้นใหม่ ให้ครบ 35 นำที 
เนื่องจำกเป็นกำรอันเชิญบทเพลงพระรำชนิพนธ์มำทั้งชุด ซึ่งในระหว่ำงกำรแสดงในครั้งนั้นสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถได้ทรงพระบรรยำยให้ผู้ชุมฟังว่ำเป็นศิลปะทำงตะวันออกและตะวันตกปนกัน เป็นกำรแสดง
ครั้งที่ 5 และท่ี 6  

วันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2525 มีกำรแสดงขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 7  พระรำชวังบำงประอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ เนื่องจำกเป็นกำรเฉลิมฉลองกรุงเทพมหำนครครบรอบ 200 ปี และในโอกำสที่เจ้ำหญิงอ
เล็กซำนดร้ำแห่งเค้นท์เสด็จเยือนประเทศไทย ลักษณะกำรแสดงต่ำงๆ ยังคงเป็นกำรแสดงเหมือนในกำรแสดง



ครั้งแรก เพียงแต่มีกำรเปลี่ยนตัวนักแสดงและดัดแปรเครื่องแต่งกำยบำงชุดให้เหมำะสม และตัดเย็บใหม่แทน
ชุดเก่ำท่ีไม่สำมำรถน ำมำใช้แสดงได้ 

ในปี พ.ศ. 2530 มีกำรแสดงบัลเลต์เรื่องมโนรำห์ขึ้นอีก 2 ครั้ง คือเม่ือวันที่ 3 – 6 กันยำยน ที่ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นกำรแสดงครั้งที่ 8 จ ำนวน 5 รอบ เป็นกำรร่วมกันของสมคมศิษย์เซ็นต์โยเซฟ
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และคุณวรำรมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ เพ่ือหำรำยได้ให้กับมูลนิธิต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยคุณ
วรำรมย์ไดประดิษฐ์ท่ำเต้นเป็นบัลเลต์ล้วน มิได้เป็นกำรผสมผสำนกันของร ำไทยและบัลเลต์เหมือนกับครั้ง
ต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ นักแสดงเป็นนักเรียนจำกโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟในพระบรมรำชูปถัมภ์และนักแสดงจำกแดนซ์
เซ็นเตอร์นอกจำกผู้ที่แสดงเป็นพระสุธนที่ได้เชิญนักเต้นมำจำกประเทศฮ่องกง ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดงครั้งนี้เป็น
กำรประพันธ์ขึ้นใหม่โดยคุณสินนภำ สำรสำสและคุณจิรพรรณ อังศวำนนท์ เครื่องแต่งกำยก็เป็นกำรออกแบบ
ใหม่โดยคุณเอ็กซ์ (ไม่สำมำรถหำชื่อและนำสกุลจริงได้) ใช้เวลำในกำรแสดงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที ส่วน
กำรแสดงอีก 2 ครั้งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 13 พฤศจิกำยน ที่โรงแรมดิโอเรียนเต็ล จ ำนวน 2 รอบ เป็น
ผลงำนเก่ำของคุณหญิงเดมอน มำซ้อมใหม่โดยมีกำรเปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่เกือบทั้งหมด 
เนื่องในวโรกำสเฉลิมฉลองพระชนมำยุครบ 60 พรรษำ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
มหำรำช จัดได้ว่ำเป็นกำรแสดงครั้งท่ี 9 

ในกำรแสดงครั้งที่ 10 เกิดขึ้นในวันที่ 18 – 20 ธันวำคม พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย นี้สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถทรงมีพระรำชเสำวณีย์ ผ่ำนท่ำนผู้หญิง 
สุประภำดำ เกษมสันต์ ณ อยุธยำ ให้น ำกำรแสดงบัลเลต์ประกอบเพลงพระรำชนิพนธ์มำแสดงอีกครั้งดังนั้นใน
วันรุ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน เข้ำเฝ้ำและทรงมีพระกระแส
รับสั่งในรำยละเอียดต่ำงๆ ของกำรแสดง โดยนอกจำกจะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในเรื่องค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ แล้วยัง
ทรงเป็นผู้เลือกนักแสดงน ำอีกด้วย โดยทรงมีพระรำชประสงค์ให้คุณสุริยำ พันธุชำ แสดงเป็นพระสุธน และคุณ
สุมำนกมล (ปรำโมช) รัตนมังคละ แสดงเป็นนำงมโนรำห์ แต่คุณสมำนกมลเกิดตั้งครรภ์ ไม่สำมำรถแสดงได้จึง
ให้ลูกศิษย์ทั้งสองของคุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน ได้แก่ คุณวริวรรณ รำชสุนทร และคุณกิดำกำร วรรณศิลป์ 
เป็นผู้แสดงแทน ส่วนนักแสดงตัวอื่นๆ ก็สุดแล้วแต่คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอนจะเลือกให้ใครแสดง นอกจำกนี้
ยังทรงให้เพ่ิมฉำกอุทยำน มีบทบูชำยัญ นำรีผล มีกำรท ำให้ปีกของนำงมโนรำห์สำมำรถถอดและใส่ได้ เพ่ือให้
กำรแสดงสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จึงทรงให้ คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน เพ่ิมบทเพลงพระรำชนิพนธ์เพลงอ่ืนเข้ำไป
ได้ เพื่อให้เวลำกำรแสดงเป็น 1 ชั่วโมง 30 นำที คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอนจึงเพ่ิมบทเพลงพระรำชนิพนธ์ขึ้งไป
อีกจ ำนวน 6 เพลงได้แก่ เพลงใกล้รุ่ง ลมหนำว ค ำหวำน ดวงใจกับควำมรัก แสงเดือน และเพลง Fun ใช้เวลำ
ในกำรซ้อมกำรแสดงประมำณ 6 เดือน ที่ศำลำดุสิตำลัย พระรำชวังสวนจิตรลดำ ทุกวันอำทิตย์ เนื่องจำกมี
นักแสดงส่วนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนและครูอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น กำรเตรียมงำนใช้เวลำประมำณ 1 ปี เพรำะ
เพลงพระรำชนิพนธ์ไพเรำะมำกและทีมงำนพยำยำมใช้ทุกอย่ำงให้ดีขึ้นกว่ำครั้งก่อนทั้งในกำรเต้นจะสมบูรณ์
ขึ้น กำรแต่งกำยก็จะสวยงำมมำก  ส ำหรับชุดที่ใช้ในกำรแสดงเป็นกำรตัดเย็บใหม่ทั้งหมด โดยกำรออกแบบ
ใหม่ของ Mr. Erik Mortensen ยกเว้นชุดนกยูงและชุดงู ที่เป็นกำรน ำเอำชุดเดิมที่เป็นกำรออกแบบของปีแอร์ 
บำลแมง มำซ่อมแซม เนื่องจำกบำงชุดไม่สะดวกต่อกำรเต้นคุณธีรพันธ์  วรรณรัตน์จึงน ำมำดัดแปลงให้ส่วนบน
โปร่งๆ กว้ำงๆ ขนนกที่กินรีใส่เป็นขนกระจอกเทศ โดยสั่งย้อมจำกต่ำงประเทศ กำรออกแบบดัดแปลง โดยใช้
เวลำประมำณ 7 เดือนและตัดเย็บประมำณ 4 เดือน ส่วนรำชรถและเก้ียวเป็นผลงำนของคุณหทัย บุญนำค 
และคุณสมควร แสนกมล  ในกำรออกแบบฉำก เวที และแสงนั้น ผู้ออกแบบได้พรรณนำว่ำฉำกที่ใช้เป็นศิลปะ



แบบอิมเพรสชั่นนิสต์ กำรออกแบบฉำก9 จะสวยงำมอ่อนหวำนดังเช่นภำพเขียนสีน้ ำที่หวำนสวย เพื่อให้เข้ำกับ
เพลงและกำรแสดง ฉำกมีที่ว่ำง (space) เยอะ มีควำมกว้ำงใหญ่ ลึก มีแสงเรืองรอง ระยิบ  ระยังเหมือน
คริสตัล ให้ควำมรู้สึกที่นุ่มหวำน มีมิติต่ำงๆ เหมือนภำพเขียนที่สำมำรถเดินเข้ำไปได้ กำรแสดงครั้งนี้มีประชน
สนใจมำก เนื่องด้วยบัลเลต์ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงดีจำกพระมหำกษัตริย์ จึงเกิดกำรยอมรับจำกบุคคล ทั่วไป
มำกขึ้น นอกเหนือจำกกำรย่อมรับจำกสังคมชั้นสูง  

จำกกำรพัฒนำในเรื่องกำรแสดงบัลเลต์ในส่วนกลำงของประเทศไทย ยังส่งผลถึงกำรพัฒนำทำงด้ำน
กำรศึกษำอีกด้วย โดยกำรสั่งสมประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถทำงบัลเลต์ของบุคลำกรในประเทศไทย จนมีประ
สิทธ์ภำพ  และเป็นกำรก่อเกิดกำรศึกบัลเลต์ในระดับอุดมศึกษำขึ้น ภำควิชำนำฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถือเป็นสถำบันแห่งแรกท่ีมีกำรเรียนกำรสอนวิชำบัลเลต์เข้ำเป็นหลักสูตร เริ่มตั้งแต่ 
พ.ศ. 2531 นอกเหนือจำกจุฬำลงกรณ์แล้วก็มีหลำยสถำบันที่เริ่มเปิดสอนต่อมำ คือ มหำวิททยำลัยศรีนคริน
ทนวิโรฒ ประสำนมิตร  
และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เป็นต้น เชื่อว่ำอีกประมำณ 5-10 ปีข้ำงหน้ำประเทศไทยคงจะมีโรงเรียนและ
สถำบันกำรศึกษำที่ให้ควำมรู้ทฤษฎีและปฏิบัติทำงด้ำนกำรแสดงบัลเลต์ที่มั่นคงทัดเทียบอำรยประเทศ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นคงต้องอำศัยบุคลำกรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนหน่วยงำนสถำบัน และองค์กรต่ำงๆ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน
ให้ศิลปะแขนงนี้พัฒนำสืบต่อไป  
 
2.2 การเคลื่อนย้ายศิลปะการเต้นบัลเลต์สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จำกกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของศิลปะกำรเต้นบัลเลต์ในส่วนกลำง โดยมีกำรเปิดสอน 
ในโรงเรียนทั้งภำครัฐ และเอกชน กำรศึกษำด้ำนนำฏยศิลป์ไม่ได้จ ำกัดอยู่เฉพำะในวิทยำลัยนำฏศิลป์อันเป็น
สถำบันที่จัดกำรเรียน กำรสอนนำฏยศิลป์เป็นอำชีพตั้งแต่นักเรียนที่จบชั้นประถม 6 แล้วพัฒนำขึ้นไปจนถึง
ระดับปริญญำตรีเท่ำนั้น แต่ยังมีกำรจัดกำรเรียน กำรสอนนำฏยศิลป์อยู่ในหลักสูตรระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำอีกด้วย และกำรมีวิชำนำฏยศิลป์ในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำก็มีส่วนส ำคัญในกำรบรรจุ
วิชำกำรศึกษำลงในหลักสูตรประกำศนียบัตรนำฏยศิลป์ชั้นสูง (ป.น.ส.) และหลักสูตรคุรุศำสตร์บัณฑิต สำขำ
นำฏศิลป์ไทย ของสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล เป็นต้น  

ทั้งนี้ยังมีกำรแสดงบัลเลต์ครั้งส ำคัญๆ เกิดขึ้นหลำยครั้ง โดยพระมหำกษัตริย์เป็นผู้ให้กำรสนับสนุน จึง
ท ำให้กำรแสดงแขนงนี้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลำย เมื่อครั้งอดีตกำรเรียน กำรสอน และกำรชมกำรแสดงบัลเลต์
หำชมได้ยำกมีแต่ในเฉพำะสังคมชั้นสูงเท่ำนั้น แต่ในปัจจุบันกำรเต้นบัลเลต์มีแพร่หลำยทั่งไป โดยพระเมตตำ
ของของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และพระบำทสมเด็จพระบรมรำชะนีนำถ ทรงโปรดเกล้ำให้จัดกำรแสดง
บัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์ เพ่ือใช้ในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ พร้อมทั้งโปรดเกล้ำให้จัด เพื่อเป็นกำรเผยแพร่แก่ประชำชน
ทั่วไป อำธิ  

ครั้งเมื่อสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ทรงเสด็จเยี่ยมรำษฎรทำงภำคใต้ ในวันที่ 1 ตุลำคม 
พ.ศ.2524 ณ เวทีกลำงแจ้ง พระต ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ จังหวัดนรำธวำส เปิดกำรแสดงในตอนกลำงคืน 1 
รอบ ควำมยำวประมำณ 35 นำที ออกแบบท่ำเต้นโดย คุณหญิงเจเนเวียฟเลสปันยอล  
เดมอล โดยอันเชิญบทเพลงพระรำชนิพนธ์ชุดมโนรำห์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล 
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อดุลยเดช ตอนที่ใช้ในกำรแสดงเป็นบัลเลต์ 1 ตอนเหมือนกำรแสดงครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำง
บัลเลต์กับร ำไทย เครื่องแต่งกำยที่ใช้ คือ ชุดที่ออกแบบโดย ปีแอร์ บำลแมง ซึ่งเป็นชุดเดี่ยวกันกับเมื่อแสดง
ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2523 นำงมโนรำห์ และนำงกินรีใส่ชุดแขนยำว และมีกระบังหน้ำเป็นเครื่องประดับศีรษะ 
นักแสดงน ำในครั้งนั้นคือ คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอล แสดงเป็นนำงมโนรำห์ , คุณสมศักดิ์ พลสิทธิ์  
แสดงเป็นพระสุธน, คุณเอกชัย ไก่แก้ว แสดงเป็น พรำนบุญ,              คุณผ่องแสง ตั้งประเสริฐชัย แสดงเป็น
นำงกินรี 10  จำกประวัติบัลเลต์เรื่องมโนรำห์ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นในส่วนของ ประวัติและกำรแสดงบัลเลต์ใน
ส่วนกลำงของประเทศไทย บุคคลส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเต้นบัลเลต์ ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ และเป็น
ผู้ออกแบบกำรแสดงบัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์ สนองพระกระแสรับสั่งของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว คือ 
คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
 กำรเคลื่อนย้ำยของศิลปะกำรเต้นบัลเลต์จำกสังคมเมืองในส่วนกลำงของประเทศไทย  
สู่สังคมเกษตรกรรมในส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเริ่มจำก คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปัน
ยอล เดมอน ในปี พ.ศ.2519 ทำงส ำนักข่ำวสำรอเมริกัน (USIS) ได้เชิญคุณหญิงเดมอน ให้มำสอนกำรเต้น
บัลเลต์ให้นักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลำ 6 วัน ประมำณ วันละ 
3-4ชั่วโมง เพ่ือเป็นกำรถ่ำยทอด และเผยแพร่กำรเต้นบัลเลต์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชำชนส่วนภูมิภำค กำรเรียน 
กำรสอนบัลเลต์ ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ครั้งนี้ถือได้ว่ำเป็นกำรขยำยตัว ขยำยโอกำส และพัฒนำกำร 
กำรศึกษำด้ำนกำรเต้นบัลเลต์ แห่งแรกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 หลังกำรเรียน กำสอนเสร็จสิ้นลง ทำง USIS ได้มีข้อตกลงกับทำงมหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้จัด
กิจกรรมกำรแสดงบัลเลต์ขึ้น เพ่ือเป็นกำรประเมิน กำรเรียน กำรสอน ของคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เด
มอน ทำงมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้จัดกำรแสดงบัลเลต์ครั้งแรก ในภำตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง มโนรำห์ โดย
มีคุณเอกชัย ไก่แก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษำ ที่ได้ศึกษำกำรเต้นบัลเลต์กับคุณหญิงเดมอน เป็นแกนน ำ
นักศึกษำในกำรจัด กำรแสดงบัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์  กำรแสดงบัลเลต์ครั้งนี้ เป็นกำรแสดงบัลเลต์ มโนรำห์ ครั้ง
ที่ 3 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2520 จัดกำรแสดงที่จังหวัดขอนแก่น ใช้เวลำในกำรแสดง 35 นำที มีนักแสดง ประมำณ 
60 ท่ำน กำรแสดงทีใ่ช้ เป็นกำรน ำกำรแสดงบัลเลต์ มโนรำห์ครั้งที่ 1 มำแสดง โดยกำรอัญเชิญบทเพลงพระ
รำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช   
 จำกจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำกำร กำรศึกษำศิลปะกำรเต้นบัลเลต์ได้เริ่มพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จำกแกน
น ำนักศึกษำสู่กำรเป็น อำจำรย์นำฏศิลป์สำกลหรือบัลเลต์ โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย  จังหวัดขอนแก่น 
 
ประวัติอาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว อาจารย์ผู้สอน วิชานาฏศิลป์สากล (บัลเลต์) 
 อำจำรย์เอกชัย ไก่แก้ว เป็นชำวจังหวัดกำญจนบุรี เกิดเม่ือวันที่ 24 กันยำยน 2496  เปน็ 
บุตรคนโตของ คุณเรืองชีพ ไก่แก้ว  อำชีพ รับรำชกำรต ำรวจ และคุณสุมำรี ไก่แก้ว  อำชีพรับรำชกำรครู เป็น
บุตรคนที่ 1 จำกจ ำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน 
 โดยเมื่อยังเด็กได้รับกำรศึกษำขั้นต้นในระดับชั้นประถมศึกษำจำกโรงเรียนวัดท่ำโลหะรำษฎร์บ ำรุง ชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นจำกโรงเรียนท่ำรำษฎรบ ำรุง ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียนวิสุทธรังสี และส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกคณะศึกษำศำสตร์ สำขำมัธยมศึกษำ (ชีววิทยำ-เคมี) ศึกษำศำสตร์บัณฑิต (ฑ .ส. 2520) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งในขณะที่ได้ศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีโอกำสศึกษำวิชำบัลเลต์ในโปรงแก
รมพิเศษ ซึ่งด ำเนินกำรสอนโดยคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน นักบัลเลต์ชำวฝรั่งเศส 
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เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้สอบเพื่อบรรจุรับรำชกำรครู ณ โรงเรียนแก่นนคร
วิทยำลัย เมื่อ ปี พ.ศ. 2521 เริ่มรับรำชกำรเมื่อวันที่ 17 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2521 สังกัด โรงเรียนแก่นนคร
วิทยำลัย กรมสำมัญศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดขอนแก่น แต่ได้รับกำรเรียกตัวให้ไปช่วยรำชกำรและ
ย้ำยไปประจ ำ ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน โดยท ำหน้ำที่สอนวิชำชีววิทยำ และควบคุมวงโยธวำทิตกระท้ัง ปี 
พ.ศ. 2529 อดีต ผอ.สุนันทำ ศุภนีละ ได้ติดต่อขอให้มำปฏิบัติหน้ำที่ ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัยอีกครั้ง เพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่ดังเช่นที่ได้กระท ำอยู่  ในโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 

ขณะเตรียมวงโยธวำทิตโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัยเพ่ือเข้ำประกวดชิงแชมป์ประเทศไทยนั้น อดีต ผอ.
สุนันทำ ศุภนีละ ได้ทรำบถึงเรื่องกำรที่ อำจำรย์เอกชัย ไก่แก้ว ต้องเดินทำงไปฝึกซ้อมบัลเลต์ เตรียมแสดงหน้ำ
พระท่ีนั้ง และได้เดินทำงไปดูควำมสำมำรถด้วยตนเอง จึงขอให้อำจำรย์ 
เอกชัย ไก่แก้ว เปิดสอนบัลเลต์ในโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสและขยำยโอกำสให้เด็ก
ต่ำงจังหวัด ได้มีสิ่งที่ดีงำมทัดเทียมกับส่วนกลำงมำกขึ้น ปัจจุบันอำจำรย์เอกชัย   
ไก่แก้ว เป็นอำจำรย์ประจ ำวิชำนำฏศิลป์สำกล ได้สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน โรงเรียนแก่น
นคร จังหวัดและประเทศชำติมำกมำย ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  คือ ตริตำภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เมื่อวันที่ 
5 ธันวำคม พ.ศ. 2531 และทวียำภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2541  
 
ผลงานการแสดงบัลเลต์ 
 นักแสดงน ำและนักแสดงที่ส ำคัญ ในกำรแสดงบัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์ 
 
ครั้งที่ 3  

แสดงวันที่   พ.ศ.2520  
สถำนที่    จังหวัดขอนแก่น 
เวลำ    ไม่ทรำบข้อมูล 
จ ำนวนรอบ   ไม่ทรำบข้อมูล 
เวลำที่ใช้ในกำรแสดง  35 นำท ี
จ ำนวนนักแสดง   ประมำณ 60 คน 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง เพ่ือเป็นกำรประเมินผลในกำรที่ส ำนักงำนข่ำวสำร 

อเมริกันประจ ำจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญคุณหญิง 
เจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน มำสอนบัลเลต์ 
ณ จังหวัดขอนแก่น 

 ผู้ประดิษฐ์ท่ำเต้น       ใช้ท่ำเต้นเหมือนกับกำรแสดงครั้งที่ 1 ทุกประกำร 
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ผสมผสำนกับร ำไทย 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  เป็นบัลเลต์ 1 ตอนเหมือนกำรแสดงครั้งที่ 1 
 ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  อัญเชิญบทเพลงพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระ 

เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 
 ผู้ออกแบบฉำก เวที และแสง ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
 ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  ใช้ชุดเหมือนกำรแสดงครั้งที่ 1 
 นักแสดงน ำ   คุณเอกชัย  ไก่แก้ว 
 



ครั้งที่ 4 
แสดงวันที่   พ.ศ. 2523 
สถำนที่    โรงละครแห่งชำติ 
เวลำ    จ ำนวน 3 รอบ 
จ ำนวนนักแสดง   ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ทรงมีพระกระแส 

รับสั่งว่ำต้องกำรที่จะเห็นคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล  
เดมอน เต้นเอง 

ผู้ออกแบบท่ำเต้น  คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  อัญเชิญเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด มโนรำห์ ใน 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 
 ผู้อ ำนวยเพลง   ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
 วงดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  เป็นบัลเลต์ 1 ตอน เหมือนเมื่อแสดงครั้งที่ 1 
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ผสมผสำนกับร ำไทย 
 ผู้ออกแบบฉำก เวที และแสง ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
 ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  ปีแอร์ บำลแมง ใช้ชุดเดิมน ำมำซ้อมใหม่โดยชุดนำง 

มโนรำห์ และชุดนำงกินนรีถูกน ำมำแก้ไข เป็นแขนยำว 
มีกระบังหน้ำเป็นเครื่องประดับศีรษะ 

 นักแสดงน ำ 
 นำงมโนรำห์  รอบท่ี 1 ซึ่งเป็นรอบที่สมเด็จพระนำง 

เจ้ำพระบรมรำชินีนำถ เสด็จทอดพระเนตร 
แสดง โดย 
คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 

       รอบท่ี 2   คุณลิซ่ำ  กิลัสปีย์ 
       รอบท่ี 3   คุณชุลีกร  เวชบุญ 
     พระสุธน คุณสมศักดิ์  พลสิทธิ์ 
     นำงกินรี คุณวริยำ  รัตนำภิรมย์ 
       คุณรสสุคนธ์   ไตรโภค 
       คุณสันทนำ (วิริยะกุล)  รสสุธรรม  
      คุณจริยำวลี (ดีภัก) ณ เชียงใหม่ 
       คุณฐปนีย์   ไพรีพินำศ 
       อีก 1 ท่ำนไม่สำมำรหำข้อมูลได้ 
     พรำนบุญ  คุณเอกชัย   ไก่แก้ว 
 
ครั้งที่ 5 

แสดงวันที่   1  ตุลำคม  พ.ศ. 2524 
สถำนที่    เวทีกลำงแจ้ง  พระต ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์   



จังหวัดนรำธิวำส 
เวลำ    กลำงคืน  จ ำนวน 1 รอบ 
บัตรรำคำ   ไม่มีกำรจ ำหน่ำยบัตร 
เวลำที่ใช่ในกำรแสดง  ประมำณ  35  นำที 
จ ำนวนนักแสดง   ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ทรงมีพระกระแส 

รับสั่งให้แสดงเพ่ือเป็นกำรแสดงพระรำชทำนให้แก่ข้ำ 
รำชบริพำร ชำวบ้ำนและเหล่ำศิลปำชีพได้ชม 

 ผู้สนับสนุนหลัก   สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 
 ประธำนในกำรจักงำน  สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 

ผู้ออกแบบท่ำเต้น  คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  อัญเชิญเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด มโนรำห์ ใน 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 
 ผู้อ ำนวยเพลง   ใช้เทปบันทึกเสียง 
 วงดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  ใช้เทปบันทึกเสียง 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  เป็นบัลเลต์ 1 ตอน เหมือนเมื่อแสดงครั้งที่ 1 
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ผสมผสำนกับร ำไทย 
 ผู้ออกแบบฉำก เวที และแสง ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  ปีแอร์ บำลแมง ใช้ชุดเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 
 2523 นำงมโนรำห์ และชุดนำงกินนรีใส่ชุดแขนยำว 
มีกระบังหน้ำเป็นเครื่องประดับศีรษะ 

นักแสดงน ำ 
นำงมโนรำห์ คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 

     พระสุธน คุณสมศักดิ์   พลสิทธิ์ 
     นำงกินรี  คุณผ่องแสง   ตั้งประเสริฐชัย 
       ท่ำนอ่ืนไม่สำมำรหำข้อมูลได้ 
     พรำนบุญ คุณเอกชัย  ไก่แก้ว 
 
ครั้งที่ 6 

แสดงวันที่   พ.ศ. 2524 
สถำนที่    พระต ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์   จังหวัดสกลนคร   
เวลำ    กลำงคืน  จ ำนวน 1 รอบ 
บัตรรำคำ   ไม่มีกำรจ ำหน่ำยบัตร 
เวลำที่ใช่ในกำรแสดง  ประมำณ  35  นำที 
จ ำนวนนักแสดง   ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ทรงมีพระกระแส 

รับสั่งให้แสดงเพ่ือเป็นกำรแสดงพระรำชทำนให้แก่ข้ำ 
รำชบริพำร ชำวบ้ำนและเหล่ำศิลปำชีพได้ชม 



 ผู้สนับสนุนหลัก   สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 
 ประธำนในกำรจักงำน  สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 

ผู้ออกแบบท่ำเต้น  คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  อัญเชิญเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด มโนรำห์ ใน 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 
 ผู้อ ำนวยเพลง   ใช้เทปบันทึกเสียง 
 วงดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  ใช้เทปบันทึกเสียง 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  เป็นบัลเลต์ 1 ตอน เหมือนเมื่อแสดงครั้งที่ 1 
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ผสมผสำนกับร ำไทย 
 ผู้ออกแบบฉำก เวที และแสง ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  ปีแอร์ บำลแมง ใช้ชุดเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 
2523 แต่น ำมำแก้ไขและดัดแปลงใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นแขนสั้นมี
กระบังหน้ำเป็นเครื่องประดับศีรษะ 

 ผู้แสดงน ำ 
นำงมโนรำห์ คุณกมลธิดำ  กมลนำวิน 

     พระสุธน คุณเอกชัย  ไก่แก้ว 
     นำงกินรี  คุณผ่องแสง  ตั้งประเสริฐชัย 
       ท่ำนอ่ืนไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
     พรำนบุญ ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
 
ครั้งที่ 7  

แสดงวันที่   21  ตุลำคม  พ.ศ. 2525 
สถำนที่    พระรำชวังบำงประอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   
เวลำ    กลำงคืน  จ ำนวน 1 รอบ 
บัตรรำคำ   ไม่มีกำรจ ำหน่ำยบัตร 
เวลำที่ใช่ในกำรแสดง  ประมำณ  35  นำที 
จ ำนวนนักแสดง   ประมำณ  100  ท่ำน 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง เป็นงำน  200  ปีสำยสัมพันธ์ กรุงเทพมีอำยุครบ  200  ปี เจ้ำ

หญิงอเล็กซำนด้ำร์ แห่งเค้นท์ เสด็จประเทศไทย 
 ผู้ออกแบบท่ำเต้น  คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 

ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  อัญเชิญเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด มโนรำห์ ใน 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 

 ผู้อ ำนวยเพลง   ใช้เทปบันทึกเสียง 
 วงดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  ใช้เทปบันทึกเสียง 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  เป็นบัลเลต์ 1 ตอน เหมือนเมื่อแสดงครั้งที่ 1 
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ผสมผสำนกับร ำไทย 
 ผู้ออกแบบฉำก เวที และแสง ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  ปีแอร์ บำลแมง ใช้กำรออกแบบของเดิม แต่ดัดปลงให้ 



เป็นแขนสั้น ใส่เกี้ยวและขนนกเป็นเครื่องประดับศีรษะ 
นักแสดงน ำ 

นำงมโนรำห์  คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
     พระสุธน คุณสมศักดิ์  พลสิทธิ์ 
     นำงกินรี  คุณผ่องแสง  ตั้งประเสริฐชัย 
       คุณมกลธิดำ  กมลนำวิน 
       คุณจำรุณี  หงส์จำรุ 
       คุณแสงระวี  อัศวรักษ์ 
       คุณลิซ่ำ  กิลัสปีย์ 
       อีก 1 ท่ำนเป็นชำวต่ำงประเทศ  
     พรำนบุญ คุณเอกชัย   ไก่แก้ว 
 
 
ครั้งที่ 8  

แสดงวันที่   3-6  กันยำยน  พ.ศ. 2530 
สถำนที่    ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
เวลำ    19.30 น.  จ ำนวน 5 รอบ 
บัตรรำคำ   ไม่มีกำรจ ำหน่ำยบัตร 
เวลำที่ใช่ในกำรแสดง  1  ชั่วโมง  30นำที 
จ ำนวนนักแสดง   ประมำณ  100  ท่ำน 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง -   ฉลองครบรอบ 60 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระ 

     เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 
- หำรำยได้ให้มูลนิธิต ำรวจตระเวนชำยแดน 
- หำรำยได้ให้โครงกำร กำรศึกษำส ำหรับเด็กยำกจน 
- หำรำยได้สมทบทุนสร้ำงสวนหลวง ร. 9 

วัตถุประสงค์   เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำบัลเลต์เป็นศิลปะ ของชำวตะวันตก 
เข้ำมำผสมผสำนได้อย่ำงงดงำมถ้ำมีใจรัก 

 ผู้สนับสนุนหลัก   สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 
 ประธำนในกำรจักงำน  -   สมำคมศิษย์เซ็นต์โยเซฟในพระบรมรำชูประถัมภ์ 
     -   คุณจิรวรรณ   กัทปนำทแสนยำกร 

ผู้ออกแบบท่ำเต้น  คุณวรำรมย์  ปัจฉิมสวัสดิ์  (แมคเกรเกอร์) 
ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  คุณหญิงจิรวรรณ อังศวำนนท์ และคุณสินนภำ  สำรสำส 
    จ ำนวน  10  ตอน 
ที่ปรึกษำทำงด้ำนเพลงไทย คุณครูบุญยัง  เกตุคง 

 วงดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  เดอะ บัทเตอร์ฟลำย (The Butterfly) 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  เป็นบัลเลต์ 2   
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ล้วนๆ 
 ผู้ออกแบบฉำก เวที และแสง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ซูไรมำน  เวศยำภรณ์ 



ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  คุณเอ็กซ์ (ไม่สำมำรถหำ๙อและนำมสกุลจริงได้) 
นักแสดงน ำ 

นำงมโนรำห์ คุณธนำภรณ์  รัตนเสน 
     พระสุธน  Mr. Hui Chi Kenung (ชำวฮ่องกง) 
     นำงกินรี คุณวรำรมย์  ปัจฉิมสวัสดิ์ 
       คุณศุภวรรณ  ภูทะวัง 
       คุณนุชรำฎ  อินทรลักษณ์ 
       คุณกุศลี  วำจำนนท์ 
       คุณกุลนัดดำ  ปัจฉิมสวัสดิ์ 
       คุณศุภรัตน์  ธรนินทร์ 
     พรำนบุญ คุณชำญณรงค์   ส ำรำญรมย์ 
 
ครั้งที่ 9  

แสดงวันที่   12-13  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2530 
สถำนที่    ห้องแกรนด์บอลล์รูม  โรงแรมโอเรียนเต็ล 
เวลำ    ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ (น่ำจะเป็นงำนกำลำดินเนอร์) 
บัตรรำคำ   ไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 
เวลำที่ใช่ในกำรแสดง  ประมำณ  35  นำที 
จ ำนวนนักแสดง   ประมำณ  60  ท่ำน 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง เพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษำของ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 
 ผู้สนับสนุนหลัก   โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ. 
 ประธำนในกำรจักงำน  สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 

ผู้ออกแบบท่ำเต้น  คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  อัญเชิญเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด มโนรำห์ ใน 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช 
 ผู้อ ำนวยเพลง   ใช้เทปบันทึกเสียง 
 วงดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  ใช้เทปบันทึกเสียง 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  เป็นบัลเลต์ 1 ตอน เหมือนเมื่อแสดงครั้งที่ 1 
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ผสมผสำนกับร ำไทย 
 ผู้ออกแบบฉำก เวที และแสง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ซูรมำน เวศยำภรณ์ 

ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  ปีแอร์ บำลแมง ใช้ชุดเหมือนเมื่อครั้งกำรแสดงครั้งที่ 7  
ปี พ.ศ. 2525 แต่เป็นชุดแขนยำว ใส่เกี้ยวขนนกเป็น 
เครื่องประดับ 

นักแสดงน ำ 
นำงมโนรำห์ คุณกมลธิดำ  กมลนำวิน 

     พระสุธน คุณเอกชัย  ไก่แก้ว 
     นำงกินรี คุณผ่องแสง  ตั้งประเสริฐชัย 



       คุณอำณิต  เศรษฐบุตร 
       คุณ Jennifer Van Der Linden  
       หม่อมหลวงรพีโพยม รพีพัฒน์ 
       คุณขวัญรัก  ชนะภัย 
       คุณสุกฤตำ  ชมธวัช 
     พรำนบุญ คุณชรัช  ช ำนำญเวช 
 
ครั้งที่ 10  

แสดงวันที่    18-20 ธันวำคม  พ.ศ. 2535 
สถำนที่    ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
เวลำ    19.00 น. , 19.30 น. และ 14.00 น. ตำมล ำดับ 
จ ำนวน     3 รอบ 
บัตรรำคำ   รอบท่ี  1  วันที่ 18 รำคำ 1,000 บำท , 800 และ 

   500 บำท 
    รอบท่ี  2  วันที่ 19 รำคำ 500 บำท และ 300 บำท 
    รอบท่ี  3  วันที่ 20 รำคำ 200 บำท และ 100 บำท 
เวลำที่ใช่ในกำรแสดง  1 ชั่วโมง 30 นำที 
จ ำนวนนักแสดง   130  ท่ำน 
มูลเหตุที่ท ำให้เกิดกำรแสดง -   เฉลิมฉลองกรุงเทพครบรอบ 200 ปี 
 

- สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถมีพระชนมำยุ 
     ครบ 60 พรรษำ 
- สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถมีพระรำช 

ประสงค์อยำกให้คนไทยได้มีโอกำสเห็น 
พระอัฉริยภำพทำงด้ำนดนตรีของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 ผู้สนับสนุนหลัก   สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 
 ประธำนในกำรจักงำน  ท่ำนผู้หญิงสุประภำดำ  เกษมสันต์ 

ผู้ออกแบบท่ำเต้น  คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
ผู้ช่วยฝึกซ้อมและควบคุมกำรแสดง  คุณวนิดำ  ดุละลัมพะ 
     คุณลำวัณย์ เดมอน ชุมสำย ณ อยุธยำ 
     คุณเอกชัย ไก่แก้ว 
     คุณผ่องแสง ตั้งประเสริฐชัย 
ดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  อัญเชิญเพลงพระรำชนิพนธ์ชุด มโนรำห์ และเพลง 

พระรำชนิพนธ์อ่ืนๆ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิ 
พลอดุลเดช มหำรำช โดยเพิ่มเพลงอีก 6 เพลง ๆได้แก่ เพลงใกล้
รุ้ง ลมหนำว ค ำหวำน ดวงใจกับควำมรัก แสงเดือน และเพลง 
Fun 



 ผู้อ ำนวยเพลง   พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนีปรำโมช 
 วงดนตรีที่ใช้ในกำรแสดง  วงดุริยำงค์ทหำรเรือ 
 ตอนที่ใช้ในกำรแสดง  2  ตอน 
 ลักษณะของกำรแสดง  เป็นกำรแสดงบัลเลต์ผสมผสำนกับร ำไทย 
 ผู้ออกแบบฉำก และเวที  คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตเวที 
 ผู้ออกแบบแสงและเสียง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ซูไรมำน เวศยำภรณ์ 
 ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำย  Mr. Mortensen  ออกแบบถวำย โดยคุณธีรพันธ์   

วรรณรัตน์ เป็นผู้ดัดแปลงตัดเย็บ (ยกเว้นชุดนกยูง) 
นักแสดงน ำ 

นำงมโนรำห์ รอบท่ี 1  (รอบเสด็จ) 
คุณรวิวรรณ  รำชสุนทร 

       รอบท่ี 2 และ 3  
คุณกิดำกำร   วรรณศิลป์ 

     พระสุธน คุณสุริยำ  พันธุชำ 
     นำงกินรี คุณผ่องแสง  ตั้งประเสริฐชัย 
       คุณอำณิต   เศรษฐบุตร 
       คุณขวัญรัก  ชนะภัย 
       คุณแมรี่โนล  เลำหชัย 
       คุณวนัสนันตร์  ตันทนะเทวินทร์ 
       คุณรวิวรรณ  รำชสุนทร 
       คุณกิดำกำร  วรรณศิลป์ 
     พรำนบุญ   คุณเอกชัย  ไก่แก้ว 
     ปุโรหิต  คุณชรัช  ช ำนำญเวท 
     ท้ำวทุมรำชแห่งกินนรนครคีรี  

คุณเอกชัย  ไก่แก้ว  
พระนำงจันทรำเทวีแห่งเมืองปัญจำละ  

คุณพิมพ์พรจ ำรัสพันธุ์ 
     กวำง  คุณพิมพ์พรจ ำรัสพันธุ์ 
     มักรีผล  คุณดลิน  ยังพิชิต 
       คุณแสนดี  พูลทรัพย์มณี 
       คุณเสำวลักษณ์  แย้มเพช็ร 
       คุณขวัญชนก  นิสยันต์ 
     ผีเสื้อ  คุณพิงยู  ซู 
       คุณสมหญิง  พูลทรัพย์มณี   
       คุณโสภำพรรณ  ศิริมังคโลดม 
       คุณเยำวภำ  ห้อยสังวำล 
     บริวำรแห่งเมืองนครไกรลำสคิรี 
       คุณดลิน  ยังพิชิต 



       คุณแสนดี  พูลทรัพย์มณี 
       คุณเสำวลักษณ์  แย้มเพช็ร 
       คุณขวัญชนก  นิสยันต์ 
     นำงสนมของพระนำงจันทำเทวี 
       คุณพิงยู  ซู 
       คุณสมหญิง  พูลทรัพย์มณี   
       คุณโสภำพรรณ  ศิริมังคโลดม 
       คุณเยำวภำ  ห้อยสังวำล 
     ดอกบัว  คุณอ ำนวยพร  วรรณศรี 
       คุณกนกพร  ทองธีรภำพ 
       คุณภัทรวรรณ  วัฒนำนนท์ 
       คุณซำยำกะ  ทำคัตสึ 
       คุณโสภำรัตน์  สุวรรณรงค์ 
       คุณสุวิสำส์  วัฒนำนนท์ 
       คุณธนิสสรำ  เหรียญทอง 
       คุณอุมมำ  กฤษณะกลิน 
       คุณอุไรกร  สตำนิคม 
       คุณวิชยำ  ศิริมังคโลดม 
       คุณวรรณจิต  แจ้งมณี 
     เสือ    คุณชรัช  ช ำนำญเวท 
       คุณอภิญญำ  น้อยผำง 
       คุณชิตพล  เปลี่ยนศิริ 
       คุณจิรศักดิ์  สุพรรณฝ่ำย 
       คุณปนัคฆพัน์  ศิริกำรรณ์ 
       คุณประยุทธ  ศิริกุล 
       คุณสมควร  อยู่บัว 
       คุณธนำ  ทวีถำวรสวัสดิ์ 
       คุณยุทธนำ  พิทักษ์ทำ 
       คุณยุทธนำ  เสงี่ยมศรี 
     ข้ำศึก  คุณยุทธนำ  พิทักษ์ทำ 
     กัสสปฤษี คุณประยุทธ  ศิริกุล 
     ผู้สงสำร  คุณอภิญญำ  น้อยผำง 
       คุณจิรศักดิ์  สุพรรณฝ่ำย 
     ทำสรับใช้ปุโรหิต 
       คุณอภิญญำ  น้อยผำง 
       คุณชิตพล  เปลี่ยนศิริ 
       คุณจิรศักดิ์  สุพรรณฝ่ำย 
       คุณปนัคฆพัน์  ศิริกำรณ์ 



       คุณประยุทธ  ศิริกุล 
       คุณสมควร  อยู่บัว 
       คุณธนำ  ทวีถำวรสวัสดิ์ 
       คุณยุทธนำ  พิทักษ์ทส 
       คุณยุทธนำ  เสงี่ยมศรี 

วันที่  13-15  ธันวำคม 2526   กำรแสดงบัลเลต์กำรกุศล เพื่อน ำรำยได้ทูลเกล้ำฯ ถวำย เป็นพระรำช
กุศลตำมพระรำชอัธยำศัยในสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ เป็นกำรแสดงบัลเลต์ประกอบเพลงของโช
แปง (Chopin et la dance) งำนรำตีสโมสร ณ โรงละครแห่งชำติ   ออกแบบท่ำเต้นโดยคุณหญิงเจเนเวียฟ 
เลสปันยอล เดมอน 

   น ำแสดงหญิง  หม่อมหลวงรพีโพยม  รพีพัฒน์ 
คุณแสงระวี  อัศวรักษ์ 

    คุณกมลิดำ  กมลนำวิน 
    คุณผ่องแสง  ตั้งประเสริฐชัย 
    คุณสำวิตรี  สัจจภินันท์ 
    หม่อมหลวงรพีโพยม  รพีพัฒน์  

   นักแสดงน ำชำย คุณสมศักดิ์  พลสิทธิ์ 
    คุณเอกชัย  ไก่แก้ว 
    คุณสมเฮง  นรเศรษฐีกุล 
    คุณศิริชัย  พิพัฒนำนุกูล 
    คุณอ ำนวย  เมฆชัย 
    คุณชำญชัย  ส ำรำญรมย์ 

คุณอนุรัตน์  พัฒนวิบูล  
 วันเสำร์ที่ 14 ธันวำคม 2528   กำรแสดงบัลเลต์กำรกุศลของโรงเรียนบัลเลต์คุณหญิงเจเนเวียฟ เลส
ปันยอล เดมอน เรื่อง พรีเซนต์เทชั่น ออฟ เดอะ สคูล (Presentation of tht school) ออกแบบท่ำเต้นโดย  
คุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน โรมิโอกับจูเลียต  โรมิโอรับบทโดยคุณเอกชัย  ไก่แก้ว จูเลียตรับบท
โดยคุณวนิดำ กมลนำวิน  และเดอะ วิลเลจ (The Village) ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ เพ่ือน ำ
รำยได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยโดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย ในสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ  
 วันพุธที่ 1 และวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎำคม 2530   สมำคมแพทย์สตรแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ และคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน ได้จัดกำรแสดงบัลเลต์น้อมเกล้ำครั้งที่ 1 ณ โรงละคร
แห่งชำติ เพื่อหำรำยได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำช
อัธยำศัย เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 5 รอบ  ประกอบด้วยกำรแสดง 3 ชุด คือ อะ 
เดย์ อิน เดอะ ปร์ค (A day in the Park) ระบ ำคู่จำกเรื่อง ดอน คิโฮเต้ (Pas de deux from Don Quixote) 
และแวริเอชั่น คลำสสิค (Variation Clasdsique)  ออกแบบท่ำเต้นและควบคุมกำรฝึกซ้อมโดยคุณหญิงเจเน
เวียฟ เลสปันยอล เดมอน  แสดงน ำโดยคุฯเอกชัย  ไก่แก้วและคุณกมลธิดำ  กมลนำวิน พร้องทั้งศิษย์คุณหญิง
เจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน 
 
ผลงานด้านบุคลากรดีเด่น 



 อำจำรย์เอกชัย ไก่แก้วเข้ำรับรำชกำรใน พ.ศ. 2521 ในอัตรำของโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย แต่ได้รับ
กำรเรียกตัวไปช่วยรำชกำรที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ได้รับผิดชอบดูแลวงโยธวำทิต และได้น ำวงโยธวำทิต
เข้ำประกวดชิงแชมป์ประเทศไทย ได้เป็นอันดับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2525 ในกำรฉลองสมโภชครบรอบ 200 ปี แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มจำกที่ไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนดนตรีเลย ทั้งที่จบกำรศึกษำด้ำน ชีวะ- เคมี จำกคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 ปี พ.ศ. 2529 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย สุนันทำ ศุภนีละ ได้เรียกตัวอำจำรย์เอกชัย ไก่
แก้ว กลับมำสอนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย และได้มอบหมำยให้ท ำวงโยธวำทิตเข้ำประกวดในปีต่อมำ จน
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยใช้เวลำเพียงปีเดียวเท่ำนั้น 
 
 อำจำรย์เอกชัยได้รับเกียรติ และได้รับควำมไว้ว่ำงใจจำกทำงส ำนักพระรำชวัง ให้เป็นนักแสมดงน ำใน
กำรแสดงบัลเลต์หน้ำพระท่ีนั่งหลำยต่อหลำยครั้งทั้งเม่ือเสด็จแปรพระรำชฐำน ไปยังพระรำชวังต่ำงๆ อยู่เป็น
ประจ ำสม่ ำเสมอ โดยเดินทำงไปฝึกซ้อมกับคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล  
เดมอน พระอำจำรย์ผู้ถวำยกำรออกก ำลังพระวรกำย สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ และพระเจ้ำลูกยำ
เธอ ซึ่งเป็นอำจำรย์สอนบัลเลต์ให้แก่ อำจำรย์เอกชัย ไก่แก้ว เมื่อสมัยเป็นนักศึกษำอยู่ที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
และได้ร่วมฝึกซ้อม และร่วมแสดงกับคุณหญิงเดมอน เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน 
 ปี พ.ศ. 2532 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เปิดโครงกำรช้ำงเผือก สำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก (บัลเลต์) 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ รับเพียง 1 คน อำจำรย์เอกชัย ได้ท ำกำรสอนและฝึกซ้อมให้กับนำยชรัช ช ำนำญเวช 
นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย ซึ่งมิได้เรียนทำงสำยนี้โดยตรง เพียงเคยร่วมกิจกรรมเท่ำนั้น ปรำกฏว่ำ 
นำยชรัช  ช ำนำญเวช สำมำรถสอบผ่ำน และเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของประเทศไทย 
 จำกกำรที่ต้องไปฝึกซ้อม และแสดงบัลเลต์ ให้กับส ำนักรำชวัง และหน่วยงำนต่ำงๆ อยู่เป็นประจ ำ 
อดีตผู้อ ำนวยกำรสุนันทำ ศุภนีละ จึงสนับสนุนให้อำจำรย์เอกชัย เปิดสอน วิชำนำฏศิลป์สำกล (บัลเลต์) 
ประกอบกับในปีนั้น นำยชรัช ช ำนำญเวช ได้สอบผ่ำนโครงกำรช้ำงเผือก ของจุฬำลงกรณ์หมำวิทยำลัย ได้  
วิชำนำฏศิลป์สำกล (บัลเลต์) แก่นนครวิทยำลัยจึงเกิดข้ึน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในปัจจุบันก็ยังเป็น
โรงเรียนเดียวในกรมสำมัญศึกษำ ที่เปิดกำรเรียน กำรสอนวิชำนี้  
 ปี พ.ศ. 2533 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย งดรับนักเรียนสำขำนี้ เนื่องจำกปัญหำบุคลำกร 
 ปี พ.ศ. 2534 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้เปิดรับนักเรียน-นักศึกษำ เข้ำศึกษำในวสำขำวิชำ
นำฏยศิลป์ตะวันตก (บัลเลต์) ตำมปกติ และประกำศรับเป็นจ ำนวน 5 คน ปรำกฏว่ำนักเรียน โรงเรียนแก่น
นครวิทยำลัย  สอบเข้ำได้ จ ำนวน 4 คน ภำยใต้กำรน ำของอำจำรย์เอกชัย ไก่แก้ว ที่ส ำคัญ 1 ใน 4 ของ
นักเรียนแก่นนครที่สอบได้ คือ นำยศิริมงคล นำฏยกุล สำมำรถท ำคะแนนสอบสูงสุด ได้เป็นอันดัน 1 ของคณะ
ศิลปกรรมศำสตร์ สำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก (บัลเลต์) และอีก 3 คนที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือก  คือ นำยสุริยำ 
พันธุชำ, นำงสำวรวิวรรณ รำชสุนทร, นำงสำวนัสนันท์ ตันทนเทวิน 
 
ผลงานการผลิตนักเรียนบัลเลต์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
 หำกจะกล่ำวถึงกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัยแล้วนั้น กิจกรรมดีเด่นทำงด้ำนบัลเลต์
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีควำมโดดเด่นและน่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้เปรียบเทียบได้จำกผลงำนที่ปรำกฏแก่สำยตำ
ทั้งชำวแก่นนครวิทยำลัยเอง และสำยตำบุคคลภำยนอก ทั้งในจังหวัด และระดับประเทศ เห็นได้ชักเจนที่สุด 
คือ อัตรำกำรส่งนักเรียนเข้ำสอบแข่งขันสู่ประตูมหำวิทยำลัย แทบจะบอกได้ว่ำ 100% เต็ม ดังบุคคลต่อไปนี้ 
 



 -    ปี พ.ศ. 2532   นักเรียนรุ่นบุกเบิก คือ นำยชรัช ช ำนำญเวช สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศใน
โครงกำรช้ำงเผือก สำขำนำฏศยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศสำสตร์ จุฬำลงกรณ์หมำวิทยำลัย ที่ประกำศรับ
เพียง 1 คน และเมื่อจบออกมำก็ได้รับกำรบรรจุเป็นอำจำรย์ประจ ำภำควิชำนี้ในทันที 

-   ปี พ.ศ. 2534   นำยศิริมงคล นำฏยกุล 
       นำยสุริยำ พันธุชำ 
       นำงสำวรววิรรณ รำชสุนมร 
        นำงสำวนัสนันท์ ตันทนะเทวินทร์ 

สอบเข้ำคณะศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ โดยที่ทำงมหำวิทยำลัยประกำศรับนิสิตเพียง 5 คน
เท่ำนั้น และที่ส ำคัญ นำยศิริมงคล นำฏยกุล ยังสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในสำขำนำฏยศิลป์
ตะวันตก (บัลเลต์) ของคณะอีกด้วย 
 -      ปี พ.ศ. 2536   นำยยุธนำ เสงี่ยมศรี สอบเข้ำสำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เช่นกัน 
 -     ปี พ.ศ. 2537   นำยยุทธนำ พิทักษ์ทำ และนำยสมควร อยู่บัว  สอบเข้ำสำขำนำฏยศิลป์
ตะวันตก คณะศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เช่นกัน 

-     ปี พ.ศ. 2539   นำยพีระ พันลูกท้ำว  
     นำยประยุทธ ศิริกุล 
     นำยจิรศักดิ์ สุพรรณฝ่ำย 
สอบเข้ำสำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้เช่นกัน โดยที่นำยพีระ 
พันลูกท้ำวสำมำรถสอบเข้ำในโครงกำรช้ำงเผือก ได้เป็นอันดับที่1 อีกครั้ง 

-    ปี พ.ศ. 2540   นำยวิมม์ สำสุนันท์ 
     นำยพัลลภ นำมโสม 
     นำยพัฒน์ พันลูกท้ำว 
     นำยชิตพล เปลี่ยมศิริ 
สอบเขำ้สำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลกรรมศสำตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   
 
ผลงานการสร้างบุคลากรทางด้านบัลเลต์ที่มีคุณภาพ 
 -   ปี พ.ศ. 2532   นักเรียนบัลเลต์รุ่นบุกเบิก คือนำยชรัช ช ำนำญเวช สอบได้คะแนนสูงสุดของ
ประเทศไทยในกำรสอบโครงกำรช้ำงเผือก สำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ที่ประกำศรับเพียง 1 คน และเมื่อจบกำรศึกษำก็สำมำรถผ่ำนกำรคัดเลือกให้เป็นอำจำรย์ประจ ำ
ภำควิชำนำฏยศิลป์ตะวันตก และได้รับทุนศึกษำทำงด้ำนบัลเลต์คลำสสิค ในหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศ
อิตำลี 
 -   ปี พ.ศ. 2533   นำงสำววนัสนันท์ ตันทนะเทวินทร์ เข้ำร่วมแสดง และแสดงเดี่ยวในชุด Fishing 
ในบัลเลต์น้อมกล้ำ ครั้งที่ 2 
นำงสำวรวิวรรณ รำชสุทร ได้รับบทผู้แสดงน ำในบัลเลต์ เรื่อง Wedding of the Butterfly ในงำนบัลเลต์น้อม
เกล้ำ ครั้งที่ 2  
นำยยุทธนำ พิทักษ์ทำ เข้ำร่วมแสดงในงำนบัลเลต์น้อมเกล้ำครั้งท่ี 2  
 - ปี พ.ศ. 2534 นำยศิริมงคล นำฏยกุล 
   นำยสุริยำ พันธุชำ 



   นำงสำววนัสนันท์ ตันทนะเทวินทร์ 
   นำงสำวรวิวรรณ รำชสุนทร 
สอบเข้ำคณะศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ โดยที่ทำงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประกำศรับ
เพียง 5 คน และที่ส ำคัญ นำยศิริมงคล นำฏยกุล ยังสำมำรถสอบได้คะแนนสูงสุดในสำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก 
ของคณะศิลปกรรมอีกด้วย 
 นำยศิริมงคล นำฏยกุล  และนำงสำวรวิวรรณ รำชสุนทร ได้เข้ำร่วม Work shop Bolshoi Taskent 
จำก U.S.S.R  และได้รับเชิญชวนให้ศึกษำต่อที่ Bolshoi ballet School Taskent 
 -   ปี พ.ศ. 2535 นำยสุริยำ พันธุชำ นิสิตสำขำนำฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รับบทเป็นพระสุธน ผู้แสดงน ำชำยภำคมนุษย์ในบัลเลต์ เรื่องมโนรำห์ 
   นำยศิริมงคล นำฏยกุล ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเต้นบัลเลต์คลำสสิค ผู้มี
ควำมสำมำรถเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย จำกคณะ LE June Ballet Dee France (JBF) และได้รับบท
ผู้วิเศษแห่งป่ำหิมพำนต์ แสดงน ำภำคสวรรค์ ในบัลเลต์ เรื่อง มโนรห์ 
   นำงสำวรวิวรรณ รำชสุนทร ได้คัดเลือก เข้ำท ำ Work shop ร่วมคลำส กับคณะ LE 
June Ballet Dee France (JBF)  ได้รับเลือกเป็นเยำวชนตัวอย่ำง จำกนิตยำสำร เพ่ือกำรศึกษำ กระจกเงำ  
และได้รับบทนำงมโนรำห์ ในรอบท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมรำชินีนำถทรงเสด็จ
ทอดพระเนตร 
   นำยยุทธนำ พิทักษ์ทำ เข้ำร่วมแสดงในบัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์ และได้รับกำรคัดเลือก
เข้ำท ำ Work shop ร่วมคลำส กับคณะ LE June Ballet Dee France (JBF)  
   นำยชิตพล เปลี่ยนศิริ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย เข้ำ
ร่วมแสดงบัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์ และได้รับกำรคัดเลือกเข้ำท ำ Work shop ร่วมคลำส กับคณะ LE June 
Ballet Dee France (JBF) 
   นำยประยุทธ ศิริกุล เข้ำร่วมแสดงบัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์, ศึกษำดูงำนกำรตัดเย็บชุด
บัลเลต์ กับ Bolshoi Taskent จำก U.S.S.R, ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำ Work shop ในคลำส ประชำชนผู้สนใจ
ชำวไทย กับคณะ LE June Ballet Dee France (JBF) และศึกษำดูงำนกำรตัดเย็บชุดบัลเลต์กับคณะ LE 
June Ballet Dee France (JBF) ณ ประเทศฝรั่งเศส 
   นำงสำววนัสนันท์ ตันทนะเทวินทร์ รับบทกินรี ในบัลเลต์ เรื่อง มโนรำห์ 

-   ปี พ.ศ. 2537 นำยยุทธนำ พิทักษ์ และนำยสมควร อยู่บัว สอบติดคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
   นำยศิริมงคล นำฏยกุล ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนนักแสดงไทย เพื่อแสดงในงำน
นำฏยศิลป์อำเซยีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชำติกรุงเทพ และประเทศฟิลิปปินล์ 
 นักเรียนบัลเลต์เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นบุคคลที่พิสูจน์ตัวเองว่ำเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในประเทศไทย ที่
สอบผ่ำนนักเรียนนับแสนเข้ำมหำวิทยำลัยไปได้ นักเรียนบัลเลต์เหล่ำนี้ล้วนถูกผ่ำนกำรหล่อหลอมมำด้วยวิธี
เดียวกัน โดยอำจำรย์เอกชัย ไก่แก้ว ผู้ควบคุมดูแลอบรมสั่งสอน และฝึกซ้อมให้แก่นักเรียนบัลเลต์ จนถึงวันนี้
กิจกรรมกำรเรียน กำรสอนได้ด ำเนินมำเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปีแล้ว โดยมีบุคำกรที่ยืนหยัดเอำจริงเอำจังอย่ำง
อำจำรย์เอกชัย และสมำชิกที่อยู่กันอย่ำงสมัครสมำนสำมัคคี อำจำรย์เอกชัยจะสอนเสมอว่ำให้ทุกคนสำมัคคี
กัน ดังจะเห็นได้จำกทุกวันหยุดสุดสัปดำห์นักเรียนรุ่นพี่ที่ประสบควำมส ำเร็จแล้ว ก็ยังกลับมำถ่ำยทอดควำมรู้
ควำมสำมำรถ ที่ได้ไปร่ ำเรียนมำ หรือหำกมีข่ำวครำวใหม่ๆ ในวงกำรบัลเลต์ พ่ีๆ ก็จะกลับมำบอกต่อรุ่นน้อง 
เพ่ือเปิดโอกำสให้รุ่นน้องผู้มีควำมสำมรถได้รับรู้ ให้เป็นก ำลังว่ำถึงแม้นจะอยู่ในส่วนภูมิภำคก็มิได้ถูกปิดหูปิดตำ



ไปกับควำมห่ำงไกล และเมื่อถึงเวลำปิดเรียนประจ ำภำค รุ่นพี่จะกลับมำร่วมตัวกันที่อำคำรบัลเลต์ โรงเรียน
แก่นนครวิทยำลัย เป็นจุดศูนย์กลำวง และร่วมกันฝึกซ้อมฝีมือให้เทียบเท่ำส่วนกลำง จนในที่สุดได้เป็นควำม
โดดเด่นในวงกำร จนนักเรียนหลำยต่อหลำยคน ได้ประสบผลส ำเร็จทำงกำรศึกษำ น ำควำมภำคภูมิใจมำสู่
โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย ได้อย่ำงยำกท่ีจะมีใครเหมือน 

จำกผลงำนข้ำงต้นจึงท ำให้อำจำรย์เอกชัย ไก่แก้ว  ได้รับควำมไว้วำงใจ และได้รับเกียรติให้เป็นผู้
ถ่ำยทอดศิลปะกำรเต้นบัลเลต์ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรก และแห่งเดียวของกรม
สำมัญศึกษำ ที่เปิดกำรเรียน กำรสอนบัลเลต์ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

 
        
 

 


