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บทคััดย่่อ

� นไหวร่่างกาย
บััลเลต์์เป็็นศาสตร์์ที่่เ� ก่่าแก่่ศาสตร์์หนึ่่ง� ซึ่่ง� ถ่่ายทอดกัันมาหลายศตวรรษ เป็็นการเคลื่่อ

� โลก โดยนัักเต้้นต้้องจััดระเบีียบร่่างกายและกล้้ามเนื้้อ
� แบบแผนและเป็็นมาตรฐานเดีียวกัันทั่่ว
� ให้้ถููกต้้อง
ที่่มีี

� ่งผลต่่อการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย
� ฐานบััลเลต์์ที่่ส่
บทความวิิชาการนี้้� ผู้้�เขีียนต้้องการศึึกษาการมีีพื้้น
� ฐาน 7 ประการของการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกของ
การเต้้นแจ๊๊ส และระบำำ�สเปน โดยผู้้�เขีียนได้้นำำ�หลัักพื้้น
โจแอน ลอว์์สััน มาประกอบการวิิเคราะห์์ คืือ 1. การยืืน 2. การเปิิ ดออก 3. การวางตำำ�แหน่่งของร่่างกาย

� นถ่่ายน้ำำ��หนััก 7. การประสานกัันของร่่างกาย ซึ่่ง� พบว่่าหลัักพื้้น
� ฐาน 6. การเปลี่่ย
� ฐาน
4. การทรงตััว 5. กฎพื้้น
� ิทธิิพลและส่่งผลต่่อการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย การเต้้นแจ๊๊ส และระบำำ�สเปน นอกเหนืือจาก
ทั้้�ง 7 ข้้อนี้้มีีอิ

� ๆ ที่่ก
� ารมีีพื้้น
� ฐาน 7 ประการแล้้ว ผู้้�เขีียนยัังค้้นพบองค์์ประกอบอื่่น
� ฐานบััลเลต์์ยัังสามารถช่่วยพััฒนา
หลัักพื้้น
นัักเต้้นได้้ โดยแบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน คืือ 1. ด้้านสรีีระวิิทยา 2. ด้้านอารมณ์์ 3. ด้้านสมอง 4. ด้้านสัังคม

ซึ่่ง� ปัั จจััยทั้้�ง 4 ประการนี้้� จะส่่งเสริิมให้้นัักเต้้นสามารถนำำ�ศาสตร์์บััลเลต์์ไปประยุุกต์์ใช้้กัับนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย
การเต้้นแจ๊๊ส และระบำำ�สเปนให้้กว้้างขวางมากยิ่่ง� ขึ้้�น สร้้างความเป็็นมืืออาชีีพและรากฐานในการประกอบอาชีีพ
ในอนาคตต่่อไป
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Abstract
Ballet is an ancient form of dance that has been taught for centuries. This form of dance
includes structured and organized movements which have the same standard around the world.
Dancers must use their bodies and muscles properly and correctly to execute these movements.
In this article, the author aims to study if ballet foundations can contribute to contemporary dance,
jazz dance, and Spanish dance by referring to the seven basic principles of classical ballet
proposed by Joan Lawson. These seven basic principles comprise 1. stance 2. turn out 3. placing
4. laws of balance 5. basic rules 6. transfer of weight 7. co-ordination. The author has found that
these seven principles contribute substantially to contemporary dance, jazz dance, and Spanish
dance. Apart from these seven principles, the author has also found that there are other four
components which can help develop dancers’ skills. They are physiology, emotion, cognition, and
society, all of which enable dancers to better adopt their ballet foundations to contemporary
dance, jazz dance, and Spanish dance and develop their dance skills for their professional career
in the future.

Keywords: Ballet/ Contemporary dance/ Jazz Dance/ Spanish dance
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บทนำำ�

� นไหวร่่างกายที่่เ� ลีียนแบบมาจากธรรมชาติิอย่่างมีีระบบแบบแผน มีี
นาฏยศิิลป์์ หมายถึึง “การเคลื่่อ

� นไหวท่่าทางเหล่่านั้้�นให้้สอดคล้้องและกลมกลืืนไปกัับจัังหวะเสีียงร้้องหรืือเพลง
ความประณีีตในการเคลื่่อ
� ตอบสนองต่่อวััตถุุประสงค์์ใดวััตถุุประสงค์์หนึ่่ง� และให้้ความสำำ�คััญไปที่่ลีี
� ลาการเคลื่่อ
� นไหวเป็็น
ดนตรีี เพื่่อ
อัันดัับแรก”1

� าจากวััฒนธรรมที่่ไ� ม่่ใช่่ของไทยและตะวัันออก
นาฏยศิิลป์์ตะวัันตก คืือ “นาฏยศิิลป์์ที่มีีรู
่ � ูปแบบที่่ม

� ูปแบบที่่พั
� ัฒนามาจากวััฒนธรรมของทางซีีกโลกตะวัันตกแถบยุุโรป ได้้แก่่
หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า นาฏยศิิลป์์ที่่มีีรู
ประเทศอัังกฤษ ฝรั่่ง� เศส เป็็นต้้น”2

ในบทความวิิชาการนี้้� ผู้้�เขีียนนำำ�ศาสตร์์นาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย (Contemporary Dance) การเต้้นแจ๊๊ส
(Jazz Dance) และระบำำ�สเปน (Spanish Dance) ซึ่่ง� มีีการนำำ�เอาหลัักสููตรการเรีียนการสอนของต่่างประเทศ

� ะนำำ�เสนอว่่านัักเต้้นที่่มีีพื้้
� น
� ฐานบััลเลต์์
เข้้ามาใช้้ในประเทศไทยอย่่างชััดเจน โดยผู้้�เขีียนมีีวััตถุุประสงค์์ที่่จ

ติิดตััวมา จะส่่งผลหรืือสามารถช่่วยส่่งเสริิมให้้การเต้้นนาฏยศิิลป์์ตะวัันตกในรููปแบบดัังกล่่าว ดููสวยงาม
� เป็็นกรณีีตััวอย่่างในการศึึกษาและ
ลงตััวและถููกต้้องมากยิ่่ง� ขึ้้�น ผู้้�เขีียนจึึงได้้จำำ�แนกไว้้เป็็นประเด็็นต่่าง ๆ เพื่่อ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป

บััลเลต์์มาจากคำำ�ในภาษาอิิตาลีีว่่า บััลลีี (Balli) แปลว่่า “การเต้้นรำ��” หรืือ “นาฏยศิิลป์์” ซึ่่ง� มีีการ

� ิยมกัันในอาณาจัักรหรืือแว่่นแคว้้นของเจ้้าผู้้�ครองเหล่่านั้้�น
พััฒนามาจากการจััดการแสดงในราชสำำ�นัักที่่นิ
และต่่อมาการจััดการแสดงก็็ได้้แพร่่หลายเข้้าไปเจริิญงอกงามในประเทศฝรั่่ง� เศส3

� ัฒนาขึ้้�นใน
บััลเลต์์ (Ballet) คืือ การเต้้นรำ��ในเชิิงการละคร ชนิิดหนึ่่ง� ที่่พั
ยุุโรปตะวัันตกระหว่่างปีี คริิสตศัักราช 1300-1600 การเต้้นบััลเลต์์ไม่่จำำ�เป็็น
� ะต้้องเต้้นบนปลายเท้้าเสมอไป เพีียงแต่่การเต้้นบนปลายเท้้าโดยสวม
ที่่จ

รองเท้้าหััวตััดปลายแข็็งที่่เ� รีียกว่่า “Point Shoe” เป็็นลัักษณะเด่่นของการ
� นไหว ทิิศทาง การจััดองค์์ประกอบของร่่างกาย ในการ
เต้้นบััลเลต์์ ท่่าเคลื่่อ

� กำำ�หนดเฉพาะซึ่่ง� การเคลื่่อ
� นไหวร่่างกายของผู้้�ที่่เ� ต้้นต้้อง
เต้้นบััลเลต์์จะมีีชื่่อ

�
ทำำ�ให้้ได้้ถููกต้้องตามระเบีียบแบบแผนของท่่าทัักษะนั้้�น ๆ จึึงถืือว่่าได้้ ชื่่อ
ท่่าบััลเลต์์ส่่วนมากเป็็นภาษาฝรั่่ง� เศส4

� ิทธิิพลต่่อการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย การเต้้นแจ๊๊ส
� ฐานการเต้้นบััลเลต์์ นัับว่่าเป็็นปัั จจััยหนึ่่ง� ที่่มีีอิ
	พื้้น
� นไหวร่่างกายให้้เกิิด
และระบำำ�สเปน เพราะ “การเต้้นบััลเลต์์ช่่วยในการสร้้างสรรค์์ความงามจากการเคลื่่อ

� เป็็นโครงสร้้าง
� ฐานบััลเลต์์จึึงได้้เข้้าไปแทรกซึึมในการเต้้นรููปแบบดัังกล่่าว เพื่่อ
เส้้นและรููปทรง”5 ดัังนั้้�น พื้้น
� ะเป็็นพื้้น
� ข็็งแรงเพื่่อ
� นำำ�ไปสู่่�การเต้้นใน
� งต้้นในการจััดระเบีียบร่่างกายและ “เป็็นกุุญแจสำำ�คััญที่่จ
� ฐานที่่แ
เบื้้อ
� ๆ ได้้ดีี”6
รููปแบบอื่่น

� วของนราพงษ์์ จรััสศรีี” (วิิทยานิิพนธ์์ระดัับปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิต,
1. ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ, “การสร้้างสรรค์์ผลงานนาฏยศิิลป์์จากภาพเต้้นเดี่่ย
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2558), 11.
2. นราพงษ์์ จรััสศรีี, “นาฏยศิิลป์์ตะวัันตก,” สััมภาษณ์์โดย ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ, 24 กัันยายน 2563.
3. นราพงษ์์ จรััสศรีี, ประวััติินาฏยศิิลป์์ตะวัันตก (กรุุงเทพฯ : โรงพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2548), 5.
4. สุุรพล วิิรุุฬห์์รัักษ์์, นาฏยศิิลป์์รััชกาลที่่ � 9 (กรุุงเทพฯ : โรงพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2543), 4.
� วเนื่่อ
� งของบััลเลต์์และคณิิตศาสตร์์,” วารสารศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ปีีที่่ � 5, ฉบัับที่่ � 2
5. สิิริิธร ศรีีชลาคม, “ความเกี่่ย
(กรกฎาคม-ธัันวาคม 2561): 114.
� ฐานบััลเลต์์กัับนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย,” สััมภาษณ์์โดย ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ, 26 มีีนาคม 2563.
6. Patrice Leroy, “พื้้น
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� เขีียนได้้นำำ�มาประกอบการวิิเคราะห์์ คืือ หลัักพื้้น
� ฐานของการเต้้นบััลเลต์์ที่่ผู้้�
� ฐาน 7 ประการ
เทคนิิคพื้้น

ของการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิก ซึ่่ง� กำำ�หนดขึ้้�นอย่่างชััดเจนในปีี ค.ศ. 1723 โดย จอห์์น วีีฟเวอร์์ (John Weaver)

� อ
และในปีี ค.ศ. 1984 โจแอน ลอว์์สััน (Joan Lawson) ได้้เขีียนสรุุปลงในหนัังสืือที่่มีีชื่
่ � ว่่า บััลเลต์์ คลาส
ปริินซิิเปิิ ลส์์ แอนด์์ แพรคทีีซ (Ballet Class Principles and Practice) อัันได้้แก่่
� ูกต้้อง (Stance) โดยมีีองค์์ประกอบดัังนี้้� คืือ
1. การยืืนที่่ถู

		

1.1 การกดสะโพกลง และยืืดหลัังขึ้้�น

		

1.2 หััวไหล่่และสะโพกต้้องหัันไปในทิิศทางเดีียวกััน หััวไหล่่ไม่่ยก ไม่่ห่่อเข้้าหรืือออก

		
		
		

1.3 วางน้ำำ��หนัักอย่่างสมดุุลอยู่่�บนจุุดรัับน้ำำ��หนัักของเท้้า 3 จุุด
1.4 ศีีรษะตั้้�งตรง

1.5 ลำำ�ตััวตรงอยู่่�กึ่่ง� กลางเหนืือกระดููกเชิิงกราน

2. การเปิิ ดออก (Turn out)
		

2.1 หมุุนขาทั้้�งสองข้้างออกจากข้้อสะโพก ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เท้้าทั้้�งสองข้้างเปิิ ดออกด้้วย

		

2.2 วางหััวเข่่าอยู่่�ในระนาบตรงกัับขาและเท้้า ไม่่ว่่าเข่่าจะตึึงหรืืองออยู่่�

		

2.3 ข้้อเท้้าค้ำำ��ยัันและยืืดออกให้้อยู่่�ระนาบตรงกัับหััวเข่่า ไม่่บิิดเข้้าหรืือแบะออก

3. การวางตำำ�แหน่่งของร่่างกาย (Placing)
		

� นไหวสอดประสานสััมพัันธ์์กััน และมีีการเชื่่อ
� มโยงกัับสมดุุล
3.1 ร่่างกายแต่่ละส่่วนมีีการเคลื่่อ

แกนกลางของนัักเต้้น
		

� นไหว โดยแขน ไหล่่ ลำำ�ตััว ขา และเท้้าจะเคลื่่อ
� นตาม
3.2 สายตาและศีีรษะเป็็นตััวนำำ�การเคลื่่อ

4. การทรงตััว (Laws of Balance)
		

4.1 การยืืนแบบเอพอลมอง (Epaulement)

			
			

� งกัับขาที่่อ
� ยู่่�ข้้างหน้้าไปด้้านหน้้าเล็็กน้้อย
4.1.1 แบบด้้านธรรมชาติิ บิิดหััวไหล่่ข้า
้ งที่่ตร

�
� างหน้้าไปด้้านหน้้าเล็็กน้้อย
4.1.2 แบบด้้านตรงกัันข้้าม บิิดหััวไหล่่ข้า้ งที่่ตรงข้้
ามกัับขาที่่อยู่่�ข้้

		

4.2 การยืืนแบบตรงข้้าม (Opposition) ร่่างกายจะสามารถทรงตััวอยู่่�ได้้โดยยกแขนตรงกััน

		

4.3 การจััดวางน้ำำ��หนัักในการทรงตััวจะกระจายเท่่า ๆ กัันในทุุกส่่วนของร่่างกาย โดย

� ยู่่�ข้้างหน้้า
ข้้ามกัับขาที่่อ

� ุดเท่่าที่่จ
� ะทำำ�ได้้
พยายามใช้้แรงในการทรงตััวน้้อยที่่สุ
� ฐาน (Basic Rules)
5. กฎพื้้น
		

5.1 ศีีรษะ

			

� นไหวอย่่างอิิสระ และเป็็นตััวนำำ�การเคลื่่อ
� นไหวของร่่างกาย
5.1.1 ศีีรษะเคลื่่อ

			

5.1.2 ตามองไปด้้านหน้้า
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5.2 เท้้าและขา

			
			
			
เท้้าทั้้�งสองข้้าง
		

5.2.1 ขาอาจมีีการยืืดตรงหรืืองอก็็ได้้

� นไหวต่่าง ๆ
� ทั้้�งก่่อนและหลัังการเคลื่่อ
5.2.2 ส้้นเท้้าอยู่่�บนพื้้น

� นไหวจะผ่่านจุุดศููนย์์กลางของขาทั้้�งสองข้้างไปตามแนวยาวจนถึึง
5.2.3 การเคลื่่อ

5.3 หลัักการใช้้แขน

			

� นที่่ข
� องแขนจะต่่อเนื่่อ
� งลื่่น
� ไหล ก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกของการมีีชีีวิิต
5.3.1 การเคลื่่อ

และมีีความงามทางศิิลปะ
			
			

5.3.2 แขนทั้้�งสองข้้างไม่่อยู่่�หลัังไหล่่

� ฐานต่่าง ๆ ของแขน แขนจะต้้องมีีความโค้้งกลม
5.3.3 ในการทำำ�ท่่าพื้้น

			

5.3.4 แขนจะไม่่ข้้ามจุุดศููนย์์กลางของร่่างกายไปอีีกด้้านหนึ่่ง� เว้้นเสีียแต่่ว่่าจะมีี

			

� นไหวของแขน และรู้้�สึึกถึึงความสอดประสานกััน
5.3.5 นัักเต้้นควรจะรู้้�สึึกถึึงการเคลื่่อ

กำำ�หนดให้้ทำำ�ท่่านั้้�น ๆ โดยเฉพาะ

� นไหวของแขนและการเคลื่่อ
� นไหวทั้้�งร่่างกาย
ระหว่่างการเคลื่่อ
		

5.4 หลัักการจััดวางร่่างกาย

			

5.4.1 หััวไหล่่และสะโพกหัันไปในทิิศทางเดีียวกััน และอยู่่�ในระนาบเดีียวกััน ยกเว้้น

			

5.4.2 ทิิศทางการหัันของสะโพกจะกำำ�หนดทิิศทางของร่่างกาย

			

5.4.3 การหายใจต้้องเป็็นไปอย่่างปกติิ ไม่่มีีอะไรมาขััดขวาง

� มีีการใช้้กล้้ามเนื้้อ
�
� และร่่างกายอย่่างถููกต้้องไปในทิิศทางอื่่น
เมื่่อ

� นถ่่ายน้ำำ��หนััก (Transfer of Weight)
6. การเปลี่่ย
		
		
		

� นอีีกข้้างนึึง โดยจะเคลื่่อ
� นผ่่านจุุดศููนย์์กลางก่่อน
6.1 น้ำำ��หนัักทั้้�งหมดต้้องย้้ายไปยัังขาที่่ยืื

� คงต้้านแรงโน้้มถ่่วงตลอดการเคลื่่อ
� นไหวนั้้�น ๆ
6.2 นัักเต้้นต้้องสามารถทรงตััวได้้อย่่างมั่่น
� ฐานในบััลเลต์์ ได้้แก่่
6.3 ท่่ากระโดด 5 ท่่าพื้้น

			

6.3.1 ท่่าโซเท่่ (Sauté) เป็็นการกระโดดขึ้้�นไปจากสองขาและลงมาสองขา หรืือ

			

6.3.2 ท่่าทอง เลอเว (Temps Levé) เป็็นการกระโดดขึ้้�นไปจากขาหนึ่่ง� และลงมาขาเดิิม

� � นไปจากขาเดีียวและลงมาขาเดิิมที่่ก
� ระโดด
บางครั้้�งก็็เป็็นการกระโดดที่่ขึ้้
			
			
			

� นน้ำำ��หนัักจากสองขาไปขาเดีียว
6.3.3 ท่่าซีีซอน (Sissonnes) เป็็นท่่าที่่เ� ปลี่่ย

� นน้ำำ��หนัักจากขาเดีียวไปสองขา
6.3.4 ท่่าอะซอมเบล (Assemblés) เป็็นท่่าที่่เ� ปลี่่ย

� นน้ำำ��หนัักจากขาข้้างหนึ่่ง� ไปยัังขาอีีกข้้างหนึ่่ง�
6.3.5 ท่่าเจอเต้้ (Jetés) เป็็นท่่าที่่เ� ปลี่่ย

� การเปลี่่ย
� นถ่่ายน้ำำ��หนัักในขณะที่่ตั
� ัวลอยอยู่่�ในอากาศ
� ่มีี
� ฐานนี้้ที่
ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ว่่าท่่ากระโดด 3 ท่่าใน 5 ท่่าพื้้น
คืือ ท่่าซีีซอน (Sissonnes) ท่่าอะซอมเบล (Assemblés) และท่่าเจอเต้้ (Jetés)
		

� นที่่จ
� ากท่่าหนึ่่ง� ไปยัังอีีกท่่าหนึ่่ง� โดยผ่่านท่่าที่่ � 1 (1st Position) เสมอ
6.4 แขนและขาจะเคลื่่อ

ถ้้าสามารถทำำ�ได้้
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7. การประสานกัันของร่่างกาย (Co-ordination)
		

� เข้้าใจและสามารถทำำ�หลัักการทั้้�งหมด 6 ข้้อที่่ก
� ล่่าวมา
� ะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่อ
7.1 หลัักการนี้้จ

ได้้อย่่างถููกต้้อง และการประสานกัันของร่่างกายจะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างง่่ายดาย

� ฐาน 7 ประการของการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิก
ภาพที่่ � 1 ภาพแสดงถึึงการใช้้หลัักพื้้น
� า : ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ
ที่่ม

นาฏยศิิลป์์ ร่่วมสมััย (Contemporary Dance)
นาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยหรืือคอนเทมโพรารีี แดนซ์์ คืือ การเต้้นที่่เ� น้้นการแสดงออกทางอารมณ์์และ

� ตกต่่างกัันออกไปและเป็็นการเคลื่่อ
� นไหวของร่่างกายตามแรงโน้้มถ่่วง เน้้นการถ่่ายทอด
ความรู้้�สึึกที่่แ

� น
� ฐานการเต้้นบััลเลต์์จะช่่วยให้้
การเต้้นโดยการนำำ�เสนอในรููปแบบแนวคิิด วิิธีีการ มุุมมอง นัักเต้้นที่่มีีพื้้

� นไหวประสานกัันของร่่างกายในการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย นอกจากนี้้�
การยืืน การวางท่่าและการเคลื่่อ
� น
� แต่่พื้้น
� ฐานบััลเลต์์กัับผู้้�ที่่มีี
� ฐานการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยหรืือเป็็น
นัักเต้้นมืืออาชีีพในต่่างประเทศ ผู้้�ที่่มีีพื้้

� งของขาและกล้้ามเนื้้อ
� อ
� ที่่ต้
นัักเต้้นอิิสระจะมีีข้้อด้้อยทางด้้านสรีีระมากกว่่า โดยเฉพาะเรื่่อ
้ งใช้้กระโดดบ่่อย ๆ
� นไหวก็็จะแตกต่่างกัันไปด้้วย
จะไม่่มีีความแข็็งแรงเท่่า ความชััดเจนของท่่วงท่่าและลีีลาการเคลื่่อ

นาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยมีีหลายรููปแบบ ผู้้�เขีียนขอยกตััวอย่่างนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยที่พั
่ � ัฒนามาจาก

� สมผสานระหว่่างบััลเลต์์คลาสสิิก (Classical
คอนเทมโพรารีี บััลเลต์์ (Contemporary Ballet) ซึ่่ง� เป็็นการเต้้นที่่ผ

� งของเทคนิิค นัักเต้้น
� ฐานบััลเลต์์จึึงมีีความสำำ�คััญในเรื่่อ
Ballet) กัับ โมเดิิร์์น แดนซ์์ (Modern Dance) พื้้น

� งลีีลาของ
สามารถนำำ�เทคนิิคดัังกล่่าวมาดััดแปลงให้้เป็็นเทคนิิคการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยได้้ กล่่าวคืือ เรื่่อ
� งเส้้นตรงของร่่างกาย ทำำ�ให้้
� ฐานความเข้้าใจเรื่่อ
เส้้นสาย (Line of Ballet’s Body) การฝึึ กฝนบััลเลต์์จะปููพื้้น
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นัักเต้้นสามารถนำำ�เส้้นตรงนั้้�นมาดััดแปลงให้้เกิิดเป็็นเส้้นหยัักหรืือลีีลาของเส้้นสายใหม่่ขณะที่่เ� ต้้นและยัังก่่อ

� ักเต้้นสามารถเพิ่่ม
�
ให้้เกิิดความสวยงามทางศิิลปะได้้อีีกด้้วย ยกตััวอย่่างเช่่น ท่่าพาสเซ่่ (Passé) การที่่นั
เทคนิิคการหดตััว (Contraction) หรืือการปิิ ดเข้้า (Turn In) ของต้้นขาจากสะโพกก็็จะสามารถดััดแปลงให้้
เกิิดเป็็นท่่าใหม่่ นอกจากนี้้� การเต้้นแบบด้้นสด (Improvisation) นัักเต้้นสามารถพััฒนาการเต้้นของตััวเอง

� ร้้อมอยู่่�แล้้ว ก็็จะสามารถคิิดพััฒนา
� ฐานที่่พ
ให้้กว้้างไกลกว่่าเดิิม เปรีียบเสมืือนร่่างกายของนัักเต้้นนั้้�นมีีพื้้น
และสร้้างสรรค์์ท่่าเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยของตััวเองต่่อไปได้้
นอกจากนี้้� นัักเต้้นที่่เ� คยเรีียนบััลเลต์์มาจะรู้้�จัักคำำ�ศััพท์์ของท่่าเต้้นและเข้้าใจว่่าปฏิิบััติิอย่่างไร เช่่น

ท่่าย่่อ “พลีีเอ” (Plié) ท่่าชี้้เ� ท้้า “แบทมอง ทองดูู” (Battement Tendu) ท่่าเตะขา “กรอง แบทมอง” (Grand

Battement) ท่่าหมุุน “พีีรููแวต” (Pirouette) และท่่ากระโดด เช่่น ท่่ากรอง เจเต้้ (Grand Jété) หรืือแม้้กระทั่่ง�

� งของทิิศทาง เช่่น ข้้างหน้้า “เดอวอง” (Devant) และข้้างหลััง “แดริิแอ” (Derrière) ซึ่่ง� แน่่นอนว่่าคำำ�ศััพท์์
เรื่่อ
ที่่ใ� ช้้เต้้นส่่วนใหญ่่แล้้วมัักมาจากคำำ�ศััพท์์ของท่่าบััลเลต์์

� งการเปิิ ดออก การทรงตััว
� ฐานเรื่่อ
ภาพที่่ � 2 การเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยที่ใ่ � ช้้หลัักพื้้น
� นถ่่ายน้ำำ��หนััก และกฎพื้้น
� ฐาน
การวางตำำ�แหน่่งของร่่างกาย การเปลี่่ย
� า : ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ
ที่่ม

การเต้้นแจ๊๊ส (Jazz Dance)
� เมืืองของชาวแอฟริิกัันอเมริิกา รููปแบบการเต้้นแจ๊๊สได้้
การเต้้นแจ๊๊ส มีีรากฐานมาจากการเต้้นรำ��พื้้น

� ฐานของการเต้้นบััลเลต์์ การเต้้นแท๊๊ป (Tap Dance) และโมเดิิร์์น แดนซ์์ (Modern Dance) มาใช้้8
นำำ�พื้้น

� วามคมชััดของท่่า ลีีลาของเส้้นสาย ความเว้้าโค้้งของแขน ขา และ
ปัั จจุุบัันการเต้้นแจ๊๊สส่่วนมากจะเน้้นที่่ค
� ล่่องแคล่่วว่่องไว จัังหวะและเทคนิิคของการใช้้ขาและเท้้า การใช้้สะโพก การใช้้
ลำำ�ตััวที่่ไ� ด้้รููป การหมุุนตััวที่่ค

� สารกัับการประกอบสร้้างอััตลัักษณ์์กลุ่่�มวััฒนธรรมย่่อยของนัักเต้้น Cover Dance” (วิิทยานิิพนธ์์
8. ดิิฐพงศ์์ ประเสริิฐไพฑููรย์์, “การสื่่อ
ระดัับปริิญญามหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2558), 31.
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� งของการแยกส่่วนของร่่างกายเมื่่อ
�
หััวไหล่่ รวมไปถึึงการใช้้ศีีรษะและสายตา การเต้้นแจ๊๊สมีีจุุดเด่่นในเรื่่อ
� นไหวซึ่่ง� ต้้องเคลื่่อ
� นไหวอวััยวะทุุกส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกายนั้้�นให้้กลมกลืืน พลิ้้�วไหวไปในทิิศทางเดีียวกััน
เคลื่่อ
การเต้้นแจ๊๊สมีีหลายรููปแบบ เช่่น การเต้้นแจ๊๊สแบบนิิวออร์์ลีีน การเต้้นแจ๊๊สแบบสมััยคลาสสิิก 1920 (Classical

Jazz) การเต้้นแจ๊๊สแบบเธีียเตอร์์ แดนซ์์ (Theater Dance) ซึ่่ง� ใช้้ในโรงละครบรอดเวย์์ (Broadway) การเต้้นแจ๊๊ส
ยุุคปัั จจุุบัันและสตรีีทแจ๊๊ส (Street Jazz)
� ฐานทางเทคนิิคการเต้้นแจ๊๊สส่่วนใหญ่่ได้้มาจากการมีีพื้้น
� ฐานบััลเลต์์ ยกตััวอย่่างเช่่น การเปิิ ด
	พื้้น

� ได้้ดีี เทคนิิคการใช้้แขนซึ่่ง�
ออกของขา จะสามารถช่่วยให้้นัักเต้้นมีีการทรงตััวและสามารถควบคุุมกล้้ามเนื้้อ

� ส่่วนหลัังเป็็นตััวรองรัับน้ำำ��หนัักของแขน เช่่น ท่่าแขนต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่แขนลำำ�ดัับที่่ � 1 ถึึง
ทำำ�โดยการใช้้กล้้ามเนื้้อ
แขนลำำ�ดัับที่่ � 5 (Arm 1st Position - 5th Position) และท่่าแขนอาราเบสก์์ (Arabesque) เป็็นต้้น

� งของการเปิิ ดออก การทรงตััว หลัักการใช้้แขน
� ฐานเรื่่อ
ภาพที่่ � 3 การเต้้นแจ๊๊สที่่ใ� ช้้หลัักพื้้น
หลัักการจััดวางร่่างกาย การประสานกัันของร่่างกาย และแสดงความคมชััดลีีลาของเส้้นสาย
� า : ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ
ที่่ม

� นถ่่ายน้ำำ��หนัักจากขาอีีกข้้างหนึ่่ง� ไปยัังขาอีีกข้้างหนึ่่ง� เช่่น ท่่าชาซเซ่่
� ฐานของการเปลี่่ย
หลัักพื้้น

� เดีียวกัับท่่าบััลเลต์์ หลัักเทคนิิคการทรงตััว และกฎพื้้น
� ฐานและใช้้ชื่่อ
� ฐานในการใช้้
(Chassé) ซึ่่ง� เป็็นท่่าพื้้น

� ึ กฝนบััลเลต์์มาก่่อนจะมีีข้้อได้้เปรีียบในเรื่่อ
� งของการทำำ�ท่่าหมุุน
ศีีรษะและสายตาในการทำำ�ท่่าหมุุน ซึ่่ง� ผู้้�ที่่ฝึ
� คง ประกอบกัับความ
อย่่างเห็็นได้้ชััด ท่่ากระโดดก็็เช่่นกััน จะทำำ�ให้้นัักเต้้นสามารถควบคุุมร่่างกายได้้มั่่น
� น
� ฐานบััลเลต์์มาจะสามารถทำำ�ท่่ายกขา เตะขา กระโดดแตะขา หรืือการ
ยืืดหยุ่่�นของร่่างกาย คนที่่มีีพื้้
แอ่่นหลัังในการเต้้นแจ๊๊สได้้มากกว่่า
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� งของลีีลาของเส้้นสาย ผู้้�ที่่มีีพื้้
� น
� งการวางท่่าได้้สวยงาม
� ฐานบััลเลต์์จะสามารถเข้้าใจเรื่่อ
นอกจากนี้้� เรื่่อ

� งจากการทำำ�ลีีลาของเส้้นสายที่่ไ� ด้้รููปนั้้�นจะทำำ�ให้้เกิิดความคมชััดของท่่าได้้ชััดเจนมากยิ่่ง� ขึ้้�น ซึ่่ง�
กว่่า เนื่่อ
� วข้้องกัับวิิธีีการฝึึ กเรื่่อ
� งของการหายใจ
ไม่่ได้้มีีแค่่องค์์ประกอบของการใช้้แขน หรืือขาเท่่านั้้�น แต่่ยัังเกี่่ย

� หลัังให้้ถููกต้้อง ซึ่่ง� ล้้วนมาจากการ
การวางตำำ�แหน่่งของร่่างกาย วิิธีีการยืืดกลางลำำ�ตััว การใช้้กล้้ามเนื้้อ
� ฐานหลััก 7 ประการของบััลเลต์์
พื้้น

� นไหวและเคลื่่อ
� นที่่ข� องร่่างกาย “การเต้้นต้้องคำำ�นึึงถึึง เรื่่อ
� งการใช้้พื้้น
� ใ่ � ช้้ต่อ
� ที่่ที่
	ทิิศทางการเคลื่่อ
่ การเต้้น

� ่นั
� ักเต้้นจะต้้องทำำ�การเคลื่่อ
� นไหวบนเวทีี”9 ซึ่่ง� มุุมที่่กำำ�
� หนดด้้าน
� ที่่ที่
ตลอดจนความกว้้างหรืือความยาวของพื้้น

�
และมุุมต่่าง ๆ ที่่ใ� ช้้ตััวเลขเป็็นการกำำ�หนดในการฝึึ กฝนบััลเลต์์มานั้้�น สามารถนำำ�มาใช้้ในการเต้้นแจ๊๊สเพื่่อ
� นไหวอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกายให้้เกิิดมิิติแ
� นที่่ �
กำำ�หนดทิิศทางการเคลื่่อ
ิ ละกำำ�หนดทิิศทางการเคลื่่อ

ภาพที่่ � 4 มุุมในการเต้้นบััลเลต์์ของหลัักสููตรรอยััล อะเคเดมีี ออฟ แดนซ์์ (Royal Academy of Dance)
� า : ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ
ที่่ม

� ่วยเสริิมการเต้้นแจ๊๊สอย่่างเดีียว แต่่การเต้้นแจ๊๊สก็็ยัังช่่วยเสริิม
อนึ่่ง� บััลเลต์์อาจไม่่ใช่่ศาสตร์์ที่่ช่

� งการจััดวางร่่างกาย
การเต้้นบััลเลต์์ได้้อีีกเช่่นกััน กล่่าวได้้ว่่า นัักบััลเลต์์ส่่วนใหญ่่จะค่่อนข้้างมีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่อ
ให้้ถููกต้้องเสมอ มีีความเกร็็งเพราะนัักบััลเลต์์ต้้องพยายามฝืืนร่่างกายให้้ตนเองทรงตััวได้้อยู่่�ตลอดเวลา แต่่
� นไหวร่่างกายของนัักเต้้นพลิ้้�วไหวมากยิ่่ง� ขึ้้�น
นัักบััลเลต์์ที่่ไ� ด้้เรีียนการเต้้นแจ๊๊ส จะสามารถช่่วยให้้การเคลื่่อ
� งจากการหมุุนในการเต้้นแจ๊๊สนั้้�นจะมีีจัังหวะความคมชััดและเร็็ว สิ่่ง� ที่่ก
� าร
ยกตััวอย่่างเช่่น ท่่าหมุุน เนื่่อ
เต้้นแจ๊๊สนั้้�นเข้้าไปช่่วยเสริิมนัักเต้้นบััลเลต์์ คืือ การใช้้ศีีรษะ การปล่่อยคอ และความคมชััดของแขนและขา

ระบำำ�สเปน (Spanish Dance)
� เอกลัักษณ์์เฉพาะตััวและมีีรููปแบบอัันหลากหลาย เริ่่ม
� ระเทศ
� ต้้นขึ้้�นที่่ป
	ระบำำ�สเปนเป็็นการเต้้นรำ��ที่่มีี
� มีี
� ที่่ที่
� สายสเปนอาศััยอยู่่� ซึ่่ง� ในหลัักสููตร Spanish Dance Society ได้้แบ่่งระบำำ�สเปน
สเปนและพื้้น
่ � ชนเชื้้อ
ออกเป็็น 4 ประเภทหลััก ดัังนี้้� คืือ

9. ศิิริิมงคล นาฏยกุุล, นาฏยศิิลป์์ตะวัันตกปริิทััศน์์ (มหาสารคาม : คลัังนานาวิิทยา, 2557), 69.
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1. ระบำำ�ฟลาเมงโก (Flamenco Dance)
� เมืือง (Regional Dance)
2. ระบำำ�พื้้น

3. ระบำำ�สเปนแบบคลาสสิิก (Escuela Bolera)
4. ระบำำ�สเปนแบบร่่วมสมััย (Contemporary หรืือ Neo-Classic)
� งของเทคนิิคการเต้้นและมีีเสน่่ห์์เอกลัักษณ์์เฉพาะตััว
การเต้้นระบำำ�สเปนนั้้�น มีีความโดดเด่่นในเรื่่อ

� งของเสีียงเพลง ซึ่่ง� เครื่่อ
� งดนตรีีที่่ใ� ช้้เป็็นหลััก คืือ กีีตาร์์ หรืือ เสีียงที่่เ� กิิดจาก
เป็็นอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะเป็็นในเรื่่อ

เทคนิิคการใช้้เท้้า (Zapateado) การใช้้มืือ เช่่น การปรบมืือ (Palmas) หรืือการดีีดนิ้้�ว (Pitos) เอกลัักษณ์์
� นไหว การแสดงอารมณ์์ เศร้้า ดุุดััน เคร่่งขรึึม สง่่างาม สดใส ตลก
อีีกอย่่างหนึ่่ง� คืือ ลีีลาท่่าทางการเคลื่่อ

มีีชีีวิิตชีีวา และการแสดงออกทางสีีหน้้า เช่่น ขมวดคิ้้�ว พยัักหน้้า ล้้วนเป็็นเทคนิิคการเต้้นที่่โ� ดดเด่่นและ
มีีความเป็็นอััตลัักษณ์์ของระบำำ�สเปน
� นไหวของแขน (Braceo) การหมุุน (Vueltas) จัังหวะ (Rhythm) ประกอบการ
นอกจากนี้้� การเคลื่่อ

เต้้นต่่าง ๆ ทั้้�งจัังหวะช้้า จัังหวะปานกลาง ถึึงจัังหวะเร็็ว ซึ่่ง� บางครั้้�งเพลง ๆ หนึ่่ง� อาจมีีทั้้�งสามจัังหวะอยู่่�ใน
เพลงเดีียวกััน เทคนิิคการใช้้อุุปกรณ์์ประกอบในการเต้้นก็็เช่่นกััน อาทิิ กรัับสเปน (Castanets) พััด (Fan)

� ากและซัับซ้้อน ซึ่่ง� นัักเต้้นต้้องคิิด จดจำำ� และ
หมวก (Hat) หรืือ ผ้้าคลุุมไหล่่ (Shawl) ก็็เป็็นอีีกเทคนิิคหนึ่่ง� ที่่ย

� ล่่าวมาข้้างต้้นทั้้�งหมดในเวลาเดีียวกัันให้้ออกมาได้้อย่่างสวยงาม พลิ้้�วไหว กลมกลืืน และ
ทำำ�ทุุกอย่่างที่่ก
� ง
ถููกต้้องได้้อย่่างต่่อเนื่่อ

� งของการฟัั งเพลงหรืือการนัับจัังหวะเต้้นระบำำ�สเปน ก็็เป็็นอีีกเรื่่อ
� งหนึ่่ง� ที่่สำำ�คั
�
ในเรื่่อ
ัญและมีีความ

� ับซ้้อนประการแรกในการเต้้นระบำำ�สเปน โดยเฉพาะการเต้้นระบำำ�สเปน
ยากมาก นัับว่่าเป็็นเทคนิิคหนึ่่ง� ที่่ซั

� ความยากมากกว่่าการนัับจัังหวะ
แบบฟลาเมงโก ซึ่่ง� เป็็นการเต้้นแบบด้้นสด จัังหวะที่่ใ� ช้้เต้้นจะมีีวิิธีีการนัับที่่มีี

เพลงปกติิหลายเท่่า กล่่าวคืือ จัังหวะบางเพลงมีี 12 จัังหวะ บางเพลงมีี 8 จัังหวะ ซึ่่ง� ผู้้�เต้้นต้้องเต้้นให้้จบใน
� ังคัับกำำ�หนดให้้ได้้ เช่่น จัังหวะอาเลอกรีีอาส (Alegrias) มีีจัังหวะการนัับทั้้�งหมด 12 จัังหวะ นัักเต้้น
จัังหวะที่่บั

ต้้องเต้้นให้้จบลงภายในจัังหวะที่่ � 10 หรืือ จัังหวะแทงโก (Tango) มีีจัังหวะการนัับทั้้�งหมด 8 จัังหวะ นัักเต้้น
� ฐานการ
ต้้องเต้้นให้้จบลงภายในจัังหวะที่่ � 7 ซึ่่ง� ต้้องอาศััยการมีีสมาธิิเป็็นอย่่างมาก ยิ่่ง� ถ้้านัักเต้้นมีีพื้้น
นัับจังั หวะ การฟัั งเพลง และการฝึึ กสมาธิิมาจากการเรีียนบััลเลต์์นั้้�น ก็็เปรีียบเสมืือนเป็็นการเตรีียมความพร้้อม
� ให้้นัักเต้้นสามารถเข้้าใจทำำ�นองเพลง
อย่่างหนึ่่ง� ที่่ทำำ�

นอกจากระบำำ�สเปนแบบฟลาเมงโกแล้้ว ผู้้�เขีียนจะขอกล่่าวถึึงระบำำ�สเปนในอีีกรููปแบบหนึ่่ง� คืือ ระบำำ�

� เมืือง
สเปนแบบคลาสสิิก (Escuela Bolera) เป็็นการเต้้นรำ��ที่่เ� กิิดจากการผสมผสานระหว่่างระบำำ�สเปนพื้้น
กัับการเต้้นบััลเลต์์ ในช่่วงศตวรรษที่่ � 18 ระบำำ�บััลเลต์์ได้้เฟื่่�องฟููขึ้้�นในประเทศฝรั่่ง� เศสและอิิตาลีี และได้้ถููก
� เมืือง และได้้รัับการพััฒนาจนกลายเป็็นลัักษณะ
นำำ�เข้้ามาสู่่�ประเทศสเปน ได้้หลอมรวมกัับระบำำ�สเปนพื้้น
� ่าเป็็นการเต้้นรำ��
เฉพาะที่่เ� รีียกว่่า “เอสคููเอล่่า โบเลร่่า” (Escuela Bolera) ผู้้�คนบางกลุ่่�มเรีียกระบำำ�แบบนี้้ว่

�
แห่่งทศวรรษที่่ � 18 การเต้้นจะใส่่รองเท้้าบััลเลต์์และแสดงลัักษณะเฉพาะด้้วยการใช้้กรัับสเปน ซึ่่ง� จะเพิ่่ม
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ความยากในการประสานกัันระหว่่างท่่าแขน ขา และการเล่่นกรัับสเปนในจัังหวะต่่าง ๆ ในการเต้้นระบำำ�ชนิิด

� นไหวของร่่างกายในลัักษณะที่่ค่
� ่อนข้้างซัับซ้้อนและมีีชีีวิิตชีีวา ซึ่่ง� นัักเต้้นที่่ไ� ม่่ได้้มีีพื้้น
� ฐาน
นี้้� จะมีีการเคลื่่อ
บััลเลต์์มาก่่อนจะไม่่สามารถเข้้าใจเทคนิิคการเต้้นระบำำ�สเปนในรููปแบบนี้้ไ� ด้้

� งของเทคนิิคท่่าเต้้น นาฏยศิิลป์์ฝั่่�งยุุโรปมีีการผสมผสานและมีีประวััติิที่่สืืบต่
�
ในเรื่่อ
่อกัันมา จึึงทำำ�ให้้

� ักเต้้น
� เมืืองที่่นั
การเต้้นบััลเลต์์เข้้ามามีีอิิทธิิพลกัับการเต้้นระบำำ�สเปนในหลาย ๆ ระบำำ� เช่่น ระบำำ�สเปนพื้้น
� น
� ฐานบััลเลต์์นั้้�นสามารถนำำ�เอาเทคนิิคเหล่่านั้้�นออกมาใช้้ได้้อย่่างง่่ายดาย แต่่ระบำำ�สเปนแบบ
ส่่วนใหญ่่ที่่มีีพื้้

� งจากระบำำ�ชนิิดนี้้ไ� ม่่ต้้องมีีการเปิิ ดออกของขา การยกขาหรืือเตะขาสููงเพราะฉะนั้้�นเทคนิิค
ฟลาเมงโก เนื่่อ
การเปิิ ดออกจึึงไม่่ได้้มีีส่่วนช่่วยกัับระบำำ�สเปนชนิิดนี้้�

� งของการวางท่่าของนัักเต้้นระบำำ�สเปนในทุุก
� ฐานบััลเลต์์นั้้�นสามารถส่่งเสริิมเรื่่อ
นอกจากนี้้� พื้้น

� ักษณะคล้้ายกัับ
รููปแบบ ซึ่่ง� การเต้้นระบำำ�สเปนนั้้�นมีีลัักษณะการวางท่่าและการยืืนในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่มีีลั

� ให้้นัักเต้้นสามารถเต้้นระบำำ�สเปนได้้ดีีจึึงจำำ�เป็็น
การเต้้นบััลเลต์์ เช่่น ลำำ�ดัับท่่าของแขนและเท้้า ซึ่่ง� จุุดเด่่นที่่ทำำ�
� ให้้แสดงออกมาได้้อย่่างถููกต้้อง
� ฐานท่่าดัังกล่่าวเพื่่อ
ต้้องเข้้าใจพื้้น

� ฐาน 7 ประการของการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิก
ภาพที่่ � 5 การเต้้นระบำำ�สเปนที่่ใ� ช้้หลัักพื้้น
� า : ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ
ที่่ม
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หลัักพื้้�นฐาน 7 ประการของการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกกัับนาฏยศิิลป์์ ร่่วมสมััย การเต้้นแจ๊๊ส
ระบำำ�สเปน
� ล่่าวมาข้้างต้้น ผู้้�เขีียนสามารถอภิิปรายได้้ว่่า บััลเลต์์เป็็นพื้้น
� ฐานของนาฏยศิิลป์์
จากข้้อมููลที่่ก

� เขีียนนำำ�มาวิิเคราะห์์สามารถช่่วยทำำ�ให้้การเต้้นใน
� ฐานที่่ผู้้�
ร่่วมสมััย การเต้้นแจ๊๊ส และระบำำ�สเปน หลัักพื้้น

� นไหวอย่่างมีีระเบีียบถููกต้้อง
รููปแบบดัังกล่่าว เกิิดการประสานกัันของร่่างกายได้้ดีี มีีลีีลาท่่าทางการเคลื่่อ
ตามสรีีระวิิทยา ซึ่่ง� ทำำ�ให้้นัักเต้้นดููสง่่างามในทุุกมุุมมอง เช่่น การวางท่่า (Posture) เทคนิิคของการใช้้เท้้า

� นไหวของแขนและอวััยวะต่่าง ๆ ที่่ทำำ�
� งานไปด้้วยกัันได้้อย่่างกลมกลืืนและพร้้อมเพรีียง
(Footwork) การเคลื่่อ
(Co-ordinate) ซึ่่ง� สามารถแยกเป็็นประเด็็นได้้ 3 ประเด็็น ได้้ดัังนี้้�

� ฐานบััลเลต์์กับ
� ฐาน 7 ประการของเทคนิิคการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิก
1. พื้้น
ั นาฏศิิลป์์ร่ว
่ มสมััย หลัักพื้้น

มีีผลต่่อการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยในทุุกข้้อ หากแต่่ละข้้อนั้้�นอาจให้้น้ำำ��หนัักที่่ไ� ม่่เท่่ากัันในแต่่ละท่่าและ
บางรููปแบบของการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย ผู้้�เขีียนกล่่าวได้้ดัังนี้้� คืือ
		

� ฐานข้้อการยืืน กฎพื้้น
� ฐาน และการวางตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่ไ� ด้้มาจากหลัักพื้้น
� ฐาน
1.1 หลัักพื้้น

� งจากนัักเต้้น
การเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกนั้้�น ส่่งผลทำำ�ให้้นัักเต้้นมีีข้้อได้้เปรีียบในการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย เนื่่อ
สามารถจััดระเบีียบร่่างกาย เช่่น การวางหััวไหล่่และสะโพกหัันไปในทิิศทางเดีียวกัันในท่่าเตะขา หรืือ

ท่่ายกขา การใช้้สายตาและศีีรษะเป็็นตััวนำำ�ในการทำำ�ท่่าหมุุนหรืือแม้้กระทั่่ง� การวางน้ำำ��หนัักอย่่างสมดุุลที่่ �
ฝ่่ าเท้้า ซึ่่ง� นัักเต้้นจะสามารถหาความรู้้�สึึกถึึงแกนกลางของร่่างกายและสามารถปรัับศููนย์์ถ่่วงน้ำำ��หนัักให้้

� ท่่ากระโดดหรืือท่่านิ่่ง� ที่่ต้
� ้องใช้้การทรงตััว ด้้วยเหตุุนี้้นั
� นไหว
� ักเต้้นจึึงสามารถเคลื่่อ
กระจายเท่่ากัันในขณะที่่ทำำ�

� ัวเองต้้องการได้้คล่่องตััว ไม่่ติิดขััด ซึ่่ง� เป็็นผลสืืบเนื่่อ
� งให้้เกิิดหลัักพื้้น
� งการ
� ฐานในเรื่่อ
ร่่างกายได้้ตามที่่ตั
ประสานกัันของร่่างกาย
		

� ฐานการเปิิ ดออก มัักมีีการใช้้ในบางท่่าและบางประเภทเท่่านั้้�นเพราะนาฏยศิิลป์์
1.2 หลัักพื้้น

� ามารถ
� าจมีีบางท่่าที่่ส
ร่่วมสมััยไม่่เน้้นการเปิิ ดออก เช่่น ท่่ายกขา ท่่าเตะขา และท่่าหมุุน ซึ่่ง� ใน 3 ท่่าหมวดนี้้อ

เต้้นในลัักษณะของการปิิ ดขาเข้้าได้้ ส่่วนนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยประเภทคอนเทมโพรารีี บััลเลต์์ซึ่่ง� มีีรากฐานมา
� งของการเปิิ ดออกของขาที่่ม
� ากกว่่านาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยในแบบ
จากการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกจำำ�เป็็นต้้องใช้้เรื่่อ
� ๆ
อื่่น

		

� งของการใช้้สายตาและศีีรษะเป็็น
� ฐานในเรื่่อ
1.3 การวางตำำ�แหน่่งของร่่างกายและกฎพื้้น

� นไหว หลัักการจััดวางร่่างกายในเรื่่อ
� งทิิศทางการหัันของสะโพกและหััวไหล่่ไปในทิิศทาง
ตััวนำำ�ในการเคลื่่อ
� ฐานดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญในท่่าหมุุนเข้้า-ออกในลัักษณะต่่าง ๆ เช่่น ท่่าพิิรููแวต ออง
เดีียวกััน ทั้้�ง 3 กฎพื้้น
เดอ ดอง อิิน แอททิิทููด (Pirouette En Dedans In Attitude) และท่่าเชอเน (Chaîné) เป็็นต้้น
		

� นถ่่ายน้ำำ��หนัักจะใช้้ในการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยในทุุกรููปแบบ
� ฐานการเปลี่่ย
1.4 หลัักพื้้น

� งจากการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยนั้้�นเป็็นการเต้้นที่่ป
� ล่่อยน้ำำ��หนัักตามแรงโน้้มถ่่วง นัักเต้้นจึึงต้้องรู้้�จัักวิิธีี
เนื่่อ

� นผ่่านจุุดศููนย์์กลางก่่อน เช่่น ท่่าที่่มีี
�
การถ่่ายน้ำำ��หนัักร่่างกายทั้้�งหมดจากขาอีีกข้้างไปยัังอีีกข้้างได้้ โดยเคลื่่อ
� นถ่่ายน้ำำ��หนััก และ
� ฐานการเปลี่่ย
การทิ้้�งน้ำำ��หนัักหรืือที่่เ� รีียกว่่า “ทอมเบ” (Tombé) ท่่ากระโดดและท่่าหมุุน พื้้น

� งการหายใจจะช่่วยให้้การเคลื่่อ
� นไหวของท่่าดัังกล่่าว ดููต่่อเนื่่อ
� ง นุ่่�มนวลและ
หลัักการจััดวางร่่างกายในเรื่่อ
ยัังส่่งผลให้้เกิิดการทรงตััวได้้ดีีอีีกด้้วย
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� งของการจััดวางน้ำำ��หนัักให้้กระจายเท่่า ๆ กัันในทุุกส่่วน
� ฐานการทรงตััวในเรื่่อ
1.5 หลัักพื้้น

� � �หนัักอยู่่�ตรงกลางและการทรงตััวแบบ
ของร่่างกายที่่ใ� ช้้ในการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยมีีทั้้�งการทรงตััวโดยที่่น้ำำ
ไม่่สมมาตร (Off Balance) ทำำ�ให้้นัักเต้้นจะสามารถเข้้าใจและหาความรู้้�สึึกเวลาทำำ�ท่่าต่่าง ๆ นั้้�นได้้ดีี

� มโยงกััน แต่่มีีความแตกต่่าง
� ฐานบััลเลต์์กัับการเต้้นแจ๊๊ส หลัักพื้้น
� ฐาน 7 ประการล้้วนแล้้วเชื่่อ
2. พื้้น

� ่าลัักษณะใดจะเน้้นในหััวข้้อหลัักพื้้น
� ฐานใด ผู้้�เขีียนกล่่าวได้้ดัังนี้้� คืือ
กัันเล็็กน้้อยตรงที่่ท่
		

� งลีีลาของเส้้นสายและความคมชััดของท่่า หลัักพื้้น
�
� ฐานที่่สำำ�คั
2.1 การเต้้นแจ๊๊ส จะเน้้นเรื่่อ
ัญ

� ฐาน และหลัักการจััดวางของร่่างกาย ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้
คืือ การยืืน การวางตำำ�แหน่่งร่่างกาย การทรงตััว กฎพื้้น
นัักเต้้นสามารถจััดวางร่่างกายในตำำ�แหน่่งได้้ถููกต้้องและยัังสามารถแสดงให้้เห็็นถึึงสรีีระร่่างกายของนัักเต้้น
� ให้้คนดููได้้เห็็นลีีลาของเส้้นสายได้้หลากหลายมิิติิ
ได้้อย่่างชััดเจน อีีกทั้้�งยัังเอื้้อ
		

� ้องการใช้้เทคนิิคนี้้� เพราะท่่าหมุุน
� ฐานการเปิิ ดออก อาจจะมีีบางท่่าเท่่านั้้�นที่่ต้
2.2 หลัักพื้้น

		

� นถ่่ายน้ำำ��หนัักจะใช้้มากในการทำำ�ท่่าหมุุนพื้้น
� ฐานการทรงตััวและการเปลี่่ย
� ฐาน
2.3 หลัักพื้้น

� ามารถปิิ ดต้้นขาเข้้าและเปิิ ดออกได้้
ท่่ายกขา ท่่าเตะขา และกระโดดของการเต้้นแจ๊๊ส จะมีีทั้้�งลัักษณะที่่ส

� งจากหลัักพื้้น
� ฐานดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้
ท่่าเพนซิิล เทิิร์์น (Pencil Turn) และท่่าแบเริิล เทิิร์์น (Barrel Turn) เนื่่อ

� คงและสามารถแสดงท่่านั้้�นได้้ถููกต้้องตามหลัักเทคนิิค นอกจากนี้้� ท่่าในการเปลี่่ย
� นถ่่าย
นัักเต้้นเกิิดความมั่่น

� ม (Linking Step) เช่่น ท่่าพา เดอ บููเร (Pas De Bourrée) ยัังเปรีียบเสมืือนการเชื่่อ
� มใน
น้ำำ��หนัักหรืือท่่าเชื่่อ
� งและทำำ�ให้้การเคลื่่อ
� นไหวของร่่างกายทำำ�งานประสานกัันได้้ลงตััวสวยงามมากยิ่่ง� ขึ้้�น
ท่่าแต่่ละท่่าให้้ต่่อเนื่่อ
		

� ฐานในหััวข้้อแขน จะทำำ�ให้้นัักเต้้นได้้ทราบเบื้้อ
� งต้้นในการทำำ�ท่่าพื้้น
� ฐานต่่าง ๆ
2.4 กฎพื้้น

� ให้้แขนได้้รููป สััดส่่วนโค้้งเว้้า หลัักการจััดวางร่่างกายในเรื่่อ
� งของการ
� ส่่วนใดที่่ทำำ�
ของแขน วิิธีีการใช้้กล้้ามเนื้้อ
� ก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกของการมีีชีีวิิตและเพิ่่ม
� ความสวยงามให้้กัับแขน ซึ่่ง� ท่่าแขนต่่าง ๆ เช่่น แขน
หายใจ เพื่่อ

� มาใช้้
ท่่าที่่ � 1 ถึึงท่่าที่่ � 5 ของบััลเลต์์ (1st Position - 5th Position) หรืือแขนท่่าอาราเบสก์์ (Arabesque) ที่่นำำ�
� แขนในหลัักการเดีียวกัับการเต้้นบััลเลต์์
ในการเต้้นแจ๊๊ส ก็็มีีวิิธีีใช้้กล้้ามเนื้้อ

� ฐานบััลเลต์์กัับระบำำ�สเปน หลัักพื้้น
� ฐาน 7 ประการของเทคนิิคการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกมีีผลต่่อ
3. พื้้น

� ฐานบางข้้อก็็สามารถใช้้ได้้กัับการเต้้นระบำำ�สเปนบางรููปแบบเท่่านั้้�น ซึ่่ง� อธิิบาย
การเต้้นระบำำ�สเปน แต่่หลัักพื้้น
ได้้ดัังนี้้�

		

� ฐานการเปิิ ดออก มีีความสำำ�คััญมากในการเต้้นระบำำ�สเปนแบบคลาสสิิก
3.1 หลัักพื้้น

� งจากเป็็นการเต้้นที่่มีี
� การผสมผสานกัับศาสตร์์บััลเลต์์โดยตรง ท่่าเต้้นส่่วนมากจึึงมาจากท่่าบััลเลต์์ เช่่น
เนื่่อ

ท่่าพีีรููแวต ออง เด ออร์์ (Pirouette En Dehors) ท่่าโพเซ่่ เทิิร์์น (Posé Turn) ท่่ากลีีซาด (Glissade) ท่่าบรีีเซ
(Brisé) และท่่าอองเทอชา ทััว (Entrechats Trois) ซึ่่ง� ล้้วนแล้้วแต่่ต้้องใช้้เทคนิิคการเปิิ ดออก

		

3.2 ท่่ายืืน การยืืนของระบำำ�สเปนนั้้�นน้ำำ��หนัักทั้้�งสองขาต้้องเท่่ากััน มีีการเปิิ ดออกของขาออก

� การทรงตััวที่่ดีี
� การเปิิ ดไหล่่ออกทั้้�งสองข้้าง หััวไหล่่และสะโพกหัันไปในทิิศทางเดีียวกััน กด
จากสะโพกเพื่่อ

สะโพก ยืืดหลัังขึ้้�น ศีีรษะตั้้�งตรงและตามองไปข้้างหน้้า ซึ่่ง� ลัักษณะการยืืนของการเต้้นระบำำ�สเปนและบััลเลต์์
� ล้้ายคลึึงกัันมากจึึงต้้องมีีหลัักพื้้น
� ฐานทั้้�ง 7 ข้้อในการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิก
มีีส่่วนที่่ค
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� ล้้ายกัับบััลเลต์์ แต่่จะแตกต่่าง
� ฐานของแขน (Braceo) ลัักษณะแขนจะมีีรููปทรงที่่ค
3.3 ท่่าพื้้น

กัันตรงวิิธีีการนัับลำำ�ดัับแขนต่่าง ๆ เช่่น แขนท่่าที่่ � 7 ของระบำำ�สเปนคืือแขนท่่าที่่ � 2 ของเทคนิิคบััลเลต์์ นอกจาก
� คนละส่่วน ระบำำ�สเปนจะยกข้้อศอกให้้ได้้รููปโค้้งเป็็นหลััก แต่่การเต้้นบััลเลต์์
นี้้� วิิธีีการยกแขนจะใช้้กล้้ามเนื้้อ

� งหลัักการใช้้แขน
� หลัังและกล้้ามเนื้้อ
� ต้้นแขนด้้านใน ซึ่่ง� นัักเต้้นต้้องใช้้กฎพื้้น
� ฐานเรื่่อ
จะเน้้นการใช้้กล้้ามเนื้้อ
� ให้้แขนเกิิดความโค้้งกลม การเคลื่่อ
� นที่่ข
� องแขนต่่อเนื่่อ
� งและก่่อให้้เกิิดความงามทางศิิลปะ
เข้้ามาช่่วยเพื่่อ
		

� เมืืองของบััลเลต์์
3.4 ท่่าเท้้า (Zapateado) มีีการใช้้เท้้าลัักษณะคล้้ายกัับการเต้้นระบำำ�พื้้น

เช่่น ท่่าย่ำำ��เท้้า (Stamp) และท่่ายกส้้นเท้้า (Heel) เป็็นต้้น แต่่เสีียงเท้้าของระบำำ�สเปนจะดัังกว่่าและเทคนิิค

� ุดคืือ หลัักพื้้น
� งการยืืน การเปลี่่ย
� นถ่่ายน้ำำ��หนััก
� ฐานเรื่่อ
วิิธีีการทำำ�มีีความต่่างกัันเพีียงเล็็กน้้อย ซึ่่ง� สิ่่ง� สำำ�คััญที่่สุ

� งเท้้าและขา เช่่น ท่่าย่ำำ��เท้้า นัักเต้้นต้้องยืืดหลััง ขามีีลัักษณะงอเล็็กน้้อย ส้้นเท้้าอยู่่�
� ฐานในเรื่่อ
และกฎพื้้น
� นไหว และเปลี่่ย
� นน้ำำ��หนัักจากขาอีีกข้้างหนึ่่ง� ไปยัังขาอีีกข้้างหนึ่่ง�
� ทั้้�งก่่อนและหลัังการเคลื่่อ
บนพื้้น
		

� อ
� ฐานทั้้�ง 7 ประการของบััลเลต์์คลาสสิิก
3.5 ท่่าหมุุน (Vueltas) เป็็นท่่าสำำ�คััญที่่ต้
้ งใช้้หลัักพื้้น

เพราะการหมุุนในระบำำ�สเปนมีีทั้้�งแบบคลาสสิิกคััล เทิิร์์น (Classical Turn) และแบบฟลาเมงโก เทิิร์์น

(Flamenco Turn) จะมีีลัักษณะการถ่่ายน้ำำ��หนัักจากขาข้้างหนึ่่ง� ไปยัังขาอีีกข้้างหนึ่่ง� ซึ่่ง� หััวไหล่่และสะโพกทั้้�ง

� การทรงตััวที่่ดีี
� ในขณะหมุุน
สองข้้างต้้องหัันไปทิิศทางเดีียวกััน ลำำ�ตััวตรงอยู่่�กึ่่ง� กลางเหนืือกระดููกเชิิงกรานเพื่่อ
� ูกต้้อง และยัังต้้องใช้้กฎพื้้น
� ฐานในส่่วนของ
ประกอบนัักเต้้นต้้องมีีการวางตำำ�แหน่่งของร่่างกาย การยืืนที่่ถู

� ให้้เกิิดการ
� ฐานทั้้�งหมด เพื่่อ
การใช้้ศีีรษะและหลัักการใช้้แขนร่่วมด้้วย เพราะฉะนั้้�นจึึงต้้องอาศััยหลัักพื้้น
ประสานกัันของร่่างกาย
� ฐาน 7 ประการของการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกประกอบกัับประสบการณ์์ตรง
จากการศึึกษาหลัักพื้้น

� ฐานของการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย การเต้้นแจ๊๊ส และระบำำ�
ของผู้้�เขีียน กล่่าวได้้ว่่า การเต้้นบััลเลต์์เป็็นพื้้น

� ๆ
สเปน นอกจากผลที่่ไ� ด้้จากการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�เขีียนยัังพบว่่าการเต้้นบััลเลต์์ยัังช่่วยพััฒนานัักเต้้นด้้านอื่่น
ได้้อีีกด้้วย ซึ่่ง� สรุุปได้้ดัังนี้้�

� งของการ
1. ทางด้้านสรีีระวิิทยา ทำำ�ให้้นัักเต้้นสามารถจััดระเบีียบร่่างกายได้้เป็็นอย่่างดีี เข้้าใจในเรื่่อ

� ก่่อให้้เกิิดความสวยงาม สามารถเพิ่่ม
� เข้้าใจ
� ความยืืดหยุ่่�นของกล้้ามเนื้้อ
ใช้้ร่่างกายสร้้างลีีลาของเส้้นสายเพื่่อ
� นที่่ข
� องร่่างกายในมุุมต่่าง ๆ และการเต้้นบััลเลต์์นั้้�นทำำ�ให้้นัักเต้้นมีีบุุคลิิกภาพที่่ดีี
�
ทิิศทางการเคลื่่อ

2. ทางด้้านอารมณ์์ ช่่วยพััฒนาความสามารถในการฟัั งเพลงได้้หลากหลาย เข้้าใจจัังหวะของ

� ฐานในการนัับจัังหวะได้้ถููกต้้อง
เสีียงเพลง มีีพื้้น

� ฐานความจำำ�ที่่ว่� ่องไว สามารถจดจำำ�ท่่า มีีสมาธิิ สามารถควบคุุมการทำำ�งาน
3. ทางด้้านสมอง มีีพื้้น

� งของการคิิดสร้้างสรรค์์ท่่าเพื่่อ
� ดััดแปลง
ระหว่่างสมองและสั่่ง� การให้้ร่่างกายโต้้ตอบสนองด้้วยกััน ช่่วยในเรื่่อ
� ิดตััวมานี้้ไ� ปประยุุกต์์ใช้้กัับศาสตร์์ต่่าง ๆ ได้้
� ฐานที่่ติ
ให้้เกิิดท่่าใหม่่และสามารถนำำ�เอาพื้้น

4. ทางด้้านสัังคม ช่่วยส่่งเสริิมการมีีจริิยธรรมในการทำำ�งาน เพราะการเต้้นบััลเลต์์ฝึึกให้้นัักเต้้นมีี

� ซึ่่ง� เป็็นรากฐานสำำ�คััญ
ระเบีียบวิินััยในตััวเองแต่่เด็็ก รู้้�จัักการยอมรัับ รัับฟัังความคิิดเห็็นและเคารพต่่อผู้้�อื่่น
ในการประกอบอาชีีพในอนาคตต่่อไป
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� วชาญทางด้้านนาฏยศิิลป์์ ตะวัันตก
ความคิิดเห็็นจากผู้้�เชี่่ย
ศาสตราจารย์์ ดร. นราพงษ์์ จรััสศรีี กล่่าวว่่า “บััลเลต์์สามารถช่่วยการเต้้นนาฏยศิิลป์์ตะวัันตกรููป

� ๆ ได้้เยอะมาก เพราะการเต้้นบััลเลต์์นั้้�นเปรีียบเสมืือนการครอบจัักรวาลในเรื่่อ
� งของแม่่ท่่า มีีทั้้�งเรื่่อ
� ง
แบบอื่่น
ของเทคนิิค การทรงตััว และลีีลาของเส้้นสาย”10
	รองศาสตราจารย์์ ดร. ศิิริิมงคล นาฏยกุุล ยัังให้้ความคิิดเห็็นว่่า
ศิิลปะการเต้้นบััลเลต์์สามารถนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาสมรรถนะทางกายภาพ

� ีไม่่ว่่าจะเป็็นการพััฒนาความแข็็งแรง
ของ นัักเต้้นให้้เกิิดประสิิทธิิภาพที่่ดี

� ีทั้้�งสอง
� ซึ่่ง� คุุณสมบััติิทางกายภาพที่่ดี
และความยืืดหยุ่่�นของกล้้ามเนื้้อ
� ๆ ด้้วย
ประการนั้้�นเป็็นปัั จจััยสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิทัักษะการเต้้นประเภทอื่่น

� นไหวของร่่างกายในส่่วนต่่าง ๆ
เช่่นกััน ประกอบกัับยังั ช่่วยพััฒนาการเคลื่่อ
� ีในขณะเต้้นรำ�� อีีกทั้้�งท่่าเต้้นและเทคนิิคของการ
ให้้เกิิดความสััมพัันธ์์ที่่ดี

� นไหว
เต้้นแจ๊๊สและนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยหลายอย่่างต้้องใช้้หลัักการเคลื่่อ
ร่่างกายของบััลเลต์์มาช่่วยทำำ�ให้้การเต้้นในท่่านั้้�น ๆ เกิิดความสมบููรณ์์ เช่่น
การรัักษาความสมดุุลของร่่างกายในขณะหมุุนตััว หรืือ การเตะขาสููงใน
ทิิศทางต่่าง ๆ ด้้วยลัักษณะเบาลอยและคล่่องแคล่่ว เป็็นต้้น11
� เติิมว่่า
นอกจากนี้้� อาจารย์์ ดร. ดาริิณีี ชำำ�นาญหมอ ยัังให้้ข้้อคิิดเห็็นเพิ่่ม
� งของการจััดระเบีียบร่่างกาย
� ฐานบััลเลต์์นั้้�นสามารถช่่วยในเรื่่อ
การมีีพื้้น
� ของร่่างกายได้้ดีี แต่่ในขณะเดีียวกัันศาสตร์์บาง
และการควบคุุมกล้้ามเนื้้อ

ศาสตร์์ก็็ตรงกัันข้้ามกัับบััลเลต์์ เช่่น การเต้้นฮิิบฮอบ (Hip Hop) จะมีี
ลัักษณะการเต้้นที่่เ� ป็็นจุุดเด่่น คืือ การโยกตััวและมีีการงอลำำ�ตััวมาด้้านหน้้า

� ะมีีการทรงตััวหรืือยืืดตััวท่่อนบนให้้ตั้้�งตรง ซึ่่ง�
ซึ่่ง� ขััดกัับการเต้้นบััลเลต์์ที่่จ
� ฐานบััลเลต์์นั้้�นสามารถใช้้ได้้กัับนาฏยศิิลป์์ตะวัันตกบางรููป
ทำำ�ให้้การมีีพื้้น
แบบเท่่านั้้�น12

บทสรุุป
� เขีียนได้้นำำ�มาใช้้วิิเคราะห์์นั้้�น สรุุปได้้ว่่า หลััก
� ฐาน 7 ประการของการเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกที่่ผู้้�
หลัักพื้้น

� ูกต้้อง 2. การเปิิ ดออก 3. การวางตำำ�แหน่่งของร่่างกาย
� ฐาน 7 ประการนี้้� ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 1. การยืืนที่่ถู
พื้้น

� นถ่่ายน้ำำ��หนััก 7. การประสานกัันของร่่างกาย มีีอิิทธิิพลและส่่งผล
� ฐาน 6. การเปลี่่ย
4. การทรงตััว 5. กฎพื้้น
� ฐาน 7 ประการของ
ต่่อการเต้้นนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย การเต้้นแจ๊๊ส และระบำำ�สเปน นอกเหนืือจากหลัักพื้้น

� ๆ ได้้อีีกด้้วย โดย
การเต้้นบััลเลต์์คลาสสิิกแล้้ว ผู้้�เขีียนยัังพบว่่าการเต้้นบััลเลต์์ยัังช่่วยพััฒนานัักเต้้นด้้านอื่่น
แบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน คืือ 1. ทางด้้านสรีีระวิิทยา 2. ทางด้้านอารมณ์์ 3. ทางด้้านสมอง 4. ทางด้้านสัังคม

� ๆ,” สััมภาษณ์์โดย ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ, 24 กัันยายน 2563.
� ฐานบััลเลต์์กัับนาฏยศิิลป์์ตะวัันตกในรููปแบบอื่่น
10. นราพงษ์์ จรััสศรีี, “พื้้น
� ๆ,” สััมภาษณ์์โดย ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ, 19 กัันยายน 2563.
� ฐานบััลเลต์์กัับนาฏยศิิลป์์ตะวัันตกในรููปแบบอื่่น
11. ศิิริิมงคล นาฏยกุุล, “พื้้น
� ๆ,” สััมภาษณ์์โดย ขวััญแก้้ว กิิจเจริิญ, 21 กัันยายน 2563.
� ฐานบััลเลต์์กัับนาฏยศิิลป์์ตะวัันตกในรููปแบบอื่่น
12. ดาริิณีี ชำำ�นาญหมอ, “พื้้น
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� งพื้้น
� ฐานบััลเลต์์กัับนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััย การเต้้นแจ๊๊ส
	ผู้้�เขีียนหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าบทความวิิชาการเรื่่อ
� ้องการศึึกษาพื้้น
� ฐานของการเต้้นบััลเลต์์ให้้มากขึ้้�น ประกอบกัับ
และระบำำ�สเปน จะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ที่่ต้
� ๆ ที่่ผู้้�อ่
� ่านสนใจได้้
สามารถนำำ�ไปพััฒนาและไปประยุุกต์์ใช้้กัับศาสตร์์นาฏยศิิลป์์ตะวัันตกแขนงอื่่น

	ท้้ายนี้้� ผู้้�เขีียนขอกราบขอบพระคุุณ ศาสตราจารย์์ ดร. นราพงษ์์ จรััสศรีี อาจารย์์ที่ไ่ � ด้้ถ่า
่ ยทอดความรู้้�
� งการเต้้นบััลเลต์์และนาฏยศิิลป์์ร่่วมสมััยอย่่างมีีเทคนิิค รวมทั้้�งที่่สำำ�คั
�
� ุด คืือ การพััฒนาการ
เรื่่อ
ัญที่่สุ

� ะนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในการประกอบอาชีีพในอนาคตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มิิสแพทรีีเชีีย
ด้้านวิิชาการที่่จ
� งการเต้้นบััลเลต์์ การเต้้นระบำำ�
ฟาร์์แมน (Miss Patricia Farman) อาจารย์์ผู้้�เป็็นที่่รั� ก
ั ยิ่่ง� ที่่ไ� ด้้ถ่า
่ ยทอดความรู้้�เรื่่อ

สเปนและสอนการมีีจรรยาบรรณของความเป็็นครููที่ดีี
่ � ให้้กับผู้้�
ั เขีียนได้้ซาบซึ้้�ง และอาจารย์์อารีีย์์ สหเวชชภััณฑ์์
� งการเต้้นบััลเลต์์ การเต้้นแจ๊๊สและเทคนิิคการสอนต่่าง ๆ ให้้ผู้้�เขีียนเป็็นอย่่างดีี
ที่่ไ� ด้้ถ่่ายทอดความรู้้�เรื่่อ
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