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การออกแบบพื้นที่เวทีในงานนาฏศิลป์

Space Design on Stage in Thai Dance Performance

ณัฐพร  เพ็ชรเรือง*

บทคัดย่อ

 ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นท�งด้�นน�ฏศิลป์ล้วนผ่�นกระบวนก�รออกแบบเครื่องแต่งก�ย บทเพลง ท่�รำ� ฉ�ก จน

นำ�ไปสู่ก�รนำ�เสนอผลง�นก�รแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ส�ธ�รณชน ผู้ออกแบบก�รแสดงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ควร

ทร�บลักษณะของเวทีก�รแสดง เพื่อนำ�ไปสู่ก�รออกแบบพื้นที่บนเวที             

 จ�กก�รศกึษ�คน้คว�้วิเคร�ะหข์อ้มลูก�รแสดงผลง�นน�ฏศลิปน์ัน้พบว�่ ก�รแสดงน�ฏศลิปม์กี�รนำ�เสนอก�ร

แสดงในลักษณะเวทีแบบมกีรอบหรือโพรซเีนยีม (Proscenium Stage) เปน็สว่นใหญ ่ผูอ้อกแบบก�รแสดงควรแบง่พ้ืนที่

เวทอีอกเปน็ 9 สว่น ซึง่ง�นน�ฏศลิปส์�ม�รถออกแบบพืน้ทีเ่วทไีดเ้ปน็ 2 ลกัษณะ คอื 1. ก�รแสดงน�ฏศลิปไ์ทยม�ตรฐ�น 

(Thai Classical Dance)  มักให้นักแสดงเอกอยู่ที่จุดกึ่งกล�งเวทีเป็นสำ�คัญ  2. ก�รแสดงน�ฏศิลป์สมัยใหม่ มักให้นัก

แสดงเปล่ียนตำ�แหนง่พืน้ทีบ่นเวทใีนหล�กหล�ยตำ�แหนง่ แตอ่ย�่งไรกต็�มก�รออกแบบพืน้ทีบ่นเวท ีผูอ้อกแบบก�รแสดง

ควรคำ�นึงถึงคว�มสมดุล คว�มมีเอกภ�พ และทิศท�งก�รเคลื่อนไหวในก�รแสดง เพื่อนำ�ไปสู่องค์ประกอบภ�พของก�ร

แสดงที่สมบูรณ์  

คำาสำาคัญ: น�ฏศิลป์ / ก�รออกแบบ / เวที

Abstracts

 The creation of Thai dancing art workpiece is proceeded throughout costumes, music, posture 

and scene to represent the performance to the public vividly. Director and choreographer are required 

to be acknowledged of stage aspects and stagecraft for space designing on stage. According to the 

analytic research of Thai dancing performance, Thai dance art is generally delivered the performance 

by Proscenium Stage or the illusion technique to frame stage space. Director will divide stage into 9 

parts which can be designed into 2 different types. Firstly, Thai Classical Dance, the protagonist es-

sentially stays at the center of stage. Second, Thai Modern Dance, dancers are more likely to change 

their position around stage. However, stagecraft and design are principally requiring balancing, unity 

and movement direction for the performance elements’ integrity. 

Keywords: Thai Dance / Design / Stage

บทนำา

       น�ฏศิลป์เป็นรูปแบบก�รแสดงหนึ่งที่มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อก�รนำ�เสนอผลง�นก�รแสดงบนเวที ก�รสร้�งสรรค์

ผลง�นท�งด�้นน�ฏศลิปล์ว้นผ�่นกระบวนก�รออกแบบเครือ่งแตง่ก�ย เพลง ท�่รำ� ฉ�ก รวมทัง้เทคนคิพิเศษต�่ง ๆ   เพือ่

* อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�น�ฏศิลป์และก�รแสดง คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุรี
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ที่จะให้มุมมองภ�พในก�รแสดงนั้นเกิดคว�มเหม�ะสม

สวยง�ม ก่อนก�รนำ�เสนอผลง�นก�รแสดงบนเวทีนั้น ผู้

ออกแบบก�รแสดงควรคำ�นึงถงึลกัษณะเวทเีปน็ประก�ร

แรก ซ่ึงจ�กก�รศกึษ�คน้คว�้วเิคร�ะหข์อ้มลูท�งด้�นเวที

ก�รแสดงน�ฏศิลป์นั้น  มักปร�กฏเวทีก�รแสดงเป็น 3 

ลักษณะ ดังนี้

 1. เวท ี3 ด้�น เรยีกว�่ เวทธีรัสต์ (Thrust Stage) 

เป็นลักษณะเวทีที่ให้ผู้ชมชมก�รแสดงได้ทั้ง 3 ด้�น ซึ่ง

เวทีลักษณะนี้เป็นลักษณะเวทีละครช�ตรี (สุรพล วิรุฬห์

รักษ์, 2547, น. 204) นอกจ�กนี้ เวทีในลักษณะนี้ใช้ม�ก

ในสมัยเช็กสเปียร์ ด้�นหน้�เป็นเวทียื่น มีคนดูได้ 3 ด้�น 

ด้�นหลังเป็นฉ�กภ�ยในบ้�น ชั้นบนเป็นระเบียงสำ�หรับ

เป็นฉ�ก (มัทนี รัตนิน, 2555, น. 69)

ภ�พที่ 1 เวทีธรัสต์ (Thrust  Stage)

ที่ม�: หนังสือศิลปะก�รแสดงละคอนหลักเบื้องต้นและก�รฝึกซ้อม

 2. เวที 4 ด้�น  คือ ลักษณะเวทีที่ส�ม�รถให้ผู้

ชมชมได้ทั้ง 4 ด้�นของเวที ซึ่งในลักษณะนี้มักปร�กฏอยู่

ในลักษณะก�รแสดงกล�งแจ้งเป็นส่วนใหญ่ ดังเช่นก�ร

แสดงโขนกล�งแจ้ง ก�รแสดงพิธีเปิดกีฬ� รวมท้ัง

น�ฏศิลป์สมัยใหม่ที่มักนำ�เสนอก�รแสดงในรูปแบบใหม่ 

เพ่ือตอ้งก�รใหค้นดูได้กล�ยเปน็สว่นหนึง่หรอืสว่นรว่มใน

ก�รแสดง  

ภ�พที่ 2 เวที 4 ด้�น  

ที่ม�: หนังสือศิลปะก�รแสดงละคอนหลักเบื้องต้นและก�รฝึกซ้อม

 3. เวทีด้�นเดียว  คือ ลักษณะเวทีที่มีลักษณะ

เป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้�นหน้�เวที หรือที่เรียกว่� เวทีแบบ

โพรซีเนียม (Proscenium Stage) ซึ่งเวทีลักษณะนี้มักมี

พืน้ทีด่�้นหน�้เวทยีืน่ออกม� โดยส�ม�รถแบง่ไดเ้ปน็เวที

บนและเวทีล่�ง ดังเช่นโรงละครแห่งช�ติ

ภ�พที่ 3 เวที 4 ด้�น โพรซีเนียม(Proscenium Stage)    

ที่ม� : หนังสือศิลปะก�รแสดงละครหลักเบื้องต้นและก�รฝึกซ้อม

 4. เวทีแอมฟิเธียเตอร์ (Amphitheatre) เวที

แบบนี้มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม เวทีครึ่งวงกลมมักใช้

แสดงระบำ�หรือบทของคอรัสหรือพิธีกรรมท�งศ�สน� 

(มัทนี รัตนิน, 2555, น. 69)

ภ�พที่ 4 เวทีแอมฟิเธียเตอร์ (Amphitheatre)  

ที่ม� : หนังสือศิลปะก�รแสดงละคอนหลักเบื้องต้นและก�รฝึกซ้อม

 จ�กลกัษณะเวทีท้ัง 4 ลักษณะท่ีกล�่วม�ข�้งตน้

นั้น ก�รแสดงน�ฏศิลป์มักนิยมแสดงลักษณะเวทีด้�น

เดยีวแบบมกีรอบหรอืเวทีแบบโพรซเีนยีม (Proscenium 

Stage) ม�กที่สุด  

 เมือ่ผูอ้อกแบบก�รแสดงทร�บลกัษณะของเวที

ที่จะแสดงแล้วน้ัน ผู้ออกแบบก�รแสดงจะส�ม�รถ

ออกแบบก�รแสดงน�ฏศลิปไ์ดอ้ย�่งเข�้ใจม�กยิง่ขึน้ และ

ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รออกแบบภ�พและตำ�แหน่งของนัก

แสดงบนเวที ซ่ึงทำ�ให้ภ�พของก�รแสดงตอบวตัถุประสงค์

ของก�รแสดงท่ีผูอ้อกแบบก�รแสดงได้กำ�หนดไว ้ขัน้ตอน

ต่อไปคือก�รกำ�หนดตำ�แหน่งที่สำ�คัญของเวที ซ่ึงผู้

ออกแบบก�รแสดงควรทร�บถงึพืน้ทีบ่นเวท ีในบทคว�ม

ฉบับนี้ผู้เขียนขอกล่�วอธิบ�ยถึงพื้นที่เวทีแบบมีกรอบ

หรือเวทีโพรซีเนียมเท่�นั้น เพร�ะเนื่องจ�กก�รแสดง

น�ฏศลิปจ์ะปร�กฏก�รแสดงบนเวทใีนลกัษณะนีเ้ปน็ส่วน

ใหญ่ โดยส�ม�รถแบ่งพื้นท่ีบนเวทีแบบมีกรอบหรือเวที

โพรซีเนียมออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้

ภ�พที่ 5 ก�รแบ่งสัดส่วนบนเวที ที่ม�: หนังสือปริทัศน์ศิลปะก�รละคร
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ภ�พที่ 6 ชื่อตำ�แหน่งบนเวที ที่ม�: หนังสือปริทัศน์ศิลปะก�รละคร

 ก�รออกแบบพื้นที่เวทีในลักษณะนี้จะไม่ใช้กับ

เวทีท่ีผู้ชมอยู่รอบด้�นหรือม�กกว่�หนึ่งด้�น เพร�ะ

ตำ�แหน่งก�รมองเห็นของผู้ชมมีหล�ยมุมมอง (ฤทธิรงค์ 

จิว�ก�นนท์, 2558, น. 155)

 จ�กภ�พข้�งต้นตำ�แหน่ง CC (Center Stage 

Center) คือตำ�แหน่งที่มีคว�มสำ�คัญม�กท่ีสุดต่อง�น

น�ฏศิลป์  เพร�ะเนื่องจ�กจุดกึ่งกล�งของเวทีส�ม�รถ

ดึงดูดส�ยต�ของผู้ชมได้ม�กที่สุด ยกตัวอย่�งเช่น ก�ร

แสดงระบำ�นพรัตน์ พระสุธนเลือกคู่ (เรื่องพระสุธน

มโนร�ห์) ระบำ�ลพบุรี ระบำ�สุโขทัย เป็นต้น 

ภ�พที่ 7 ตำ�แหน่งนักแสดงระบำ�พนรัตน์

ที่ม�: https://www.youtube.com/watch?v=O8TX-UcZt0M

 ก�รแสดงระบำ�นพรัตน์นักแสดงเปรียบเสมือน

ตัวแทนอัญมณีทั้ง 9 ชนิด คือ เพชร ทับทิม มรกต 

บุษร�คัม โกเมน นิล มุกด�ห�ร เพท�ย และไพฑูรย์ เมื่อ

คำ�ร้องกล่�วถึงอัญมณีชนิดใด นักแสดงที่เป็นตัวแทน

อัญมณีชนิดนั้นก็จะขึ้นม�รำ�ด้�นหน้� แล้วจะสลับสับ

เปลี่ยนตำ�แหน่งในลักษณะนี้ไปจนจบก�รแสดง  

ภ�พที่ 8 ตำ�แหน่งนักแสดงพระสุธนเลือกคู่

ที่ม�: https://www.youtube.com/watch?v=7WNp0Epzc_8

 

 ก�รแสดงเรื่องพระสุธน-มโนห์ร� ตอนพระสุธน

เลอืกคู ่โดยพระสธุนจะเปน็ผูร้ำ�ตรงกล�ง และน�งมโนห์ร� 

ทั้งเจ็ดจะรำ�อยู่ด้�นหลังของพระสุธน ทั้งนี้น�งมโนห์ร�

จึงสลับกันออกม�รำ�คู่กับพระสุธนทีละหนึ่งคน ซ่ึงก�ร

แสดงชุดนี้จะรำ�ในลักษณะแบบนี้ไปจนจบก�รแสดง

 ก�รแสดง 2 ชุดก�รแสดงข้�งต้นนี้มีลักษณะที่

คล้�ยคลึงกัน กล่�วคือ นักแสดงเอกจะเป็นผู้ม�รำ�ตรง

กล�ง และนักแสดงคนอื่นจะรำ�อยู่ด้�นหลังนักแสดงเอก 

นอกจ�กนี้ระบำ�ลพบุรี และระบำ�สุโขทัย จะมีลักษณะที่

แตกต่�งจ�กก�รแสดงข้�งต้น เพร�ะนักแสดงเอกจะ

เคลื่อนที่ไปพร้อมกับนักแสดงคนอื่น ๆ  ซึ่งจะไม่ใช่ก�รรำ�

เพียงแค่จุดเดียวดังเช่นก�รแสดงข้�งต้น  แต่ในลักษณะ

ก�รเคลื่อนไหวของกระบวนท่�นักแสดงเอกของระบำ�

ลพบรีุและระบำ�สโุขทยันัน้จะมกีระบวนท�่ทีแ่ตกต�่งกบั

นักแสดงรองคนอื่น ๆ

ภ�พที่ 9 ตำ�แหน่งนักแสดงระบำ�ลพบุรี

ที่ม�: http://patdramaa111.srp.ac.th/raba-borankhdi

ภ�พที่ 10 ตำ�แหน่งนักแสดงระบำ�สุโขทัย ที่ม�: https://sites.

google.com/site/ajanthus/raba-borankhdi/raba-sukhothay

 

 ก�รแสดงท่ีกล่�วม�ข้�งต้นกล่�วได้ว่�เป็นก�ร

แสดงน�ฏศิลป์แบบดั้งเดิม ซึ่งเร�ส�ม�รถเรียกน�ฏศิลป์

ประเภทนี้ว่�  น�ฏศิลป์ไทยแบบม�ตรฐ�น (Thai                

Classical Dance) โดยน�ฏศิลป์ไทยแบบม�ตรฐ�นเป็น

น�ฏศิลป์ที่ต้องยึดถือแนวท�งปฏิบัติต�มจ�รีตประเพณี

ดั่งในอดีต ลักษณะก�รออกแบบเวทีจะไม่เน้นก�ร

เคลื่อนท่ีม�กนัก และตำ�แหน่งของนักแสดงเอกมักจะ
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ปร�กฏตำ�แหน่งที่กึ่งกล�งเวทีเป็นสำ�คัญ นอกจ�กก�ร

แสดงน�ฏศิลป์ไทยแบบม�ตรฐ�นแล้วน้ัน ปัจจุบันยัง

ปร�กฏน�ฏศิลป์ในรูปแบบต่�ง ๆ เช่น น�ฏศิลป์ไทย

ประยุกต์ น�ฏศิลป์ร่วมสมัย น�ฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ฯลฯ 

ซ่ึงก�รแสดงเหล่�นี้ผู้เขียนขอเรียกรวมกันว่� น�ฏศิลป์

สมัยใหม่ เพร�ะเนื่องจ�กเป็นก�รแสดงน�ฏศิลป์ที่เกิด

ก�รพัฒน�เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัยนั้น ๆ ตลอดเวล� 

ซึ่งก�รแสดงน�ฏศิลป์สมัยใหม่มักมีก�รออกแบบก�รใช้

พื้นที่บนเวทีที่แตกต่�งกับน�ฏศิลป์ไทยม�ตรฐ�น โดย

ส�ม�รถศึกษ�ก�รออกแบบพื้นที่เวทีของง�นน�ฏศิลป์

สมัยใหม่ดังภ�พต่อไปนี้

ภ�พที่ 11 ตำ�แหน่งนักแสดงเอกน�ฏศิลป์ไทยผสมผส�นน�ฏศิลป์

อินเดีย ที่ม�: ณัฐพร เพ็ชรเรือง

ภ�พที่ 12 ตำ�แหน่งนักแสดงเอกน�ฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

ที่ม�: https://www.youtube.com/watch?v=cNAAT4AsyJA

 ก�รออกแบบพื้นที่เวทีในง�นน�ฏศิลป์ไทย

ม�ตรฐ�นและน�ฏศิลป์สมัยใหม่มักมีคว�มแตกต่�งกัน 

โดยน�ฏศิลป์ไทยม�ตรฐ�นออกแบบพื้นที่บนเวทีไว้ท่ีจุด

ก่ึงกล�งเวทีเป็นสำ�คัญ ส่วนน�ฏศิลป์สมัยใหม่มักมีก�ร

ออกแบบพื้นที่ที่สำ�คัญไว้หล�กหล�ยตำ�แหน่ง ทั้งนี้ผู้

ออกแบบก�รแสดงต้องพิจ�รณ�ดูว่�ภ�พก�รแสดงที่

ปร�กฏบนเวทีนั้นมีคว�มเหม�ะสม สวยง�ม  และตรง

วัตถุประสงค์ที่ผู้ออกแบบก�รแสดงกำ�หนดไว้หรือไม่

อย�่งไร แตอ่ย�่งไรก็ต�มก�รออกแบบพืน้ทีบ่นเวทใีนง�น

น�ฏศิลปไ์ทยม�ตรฐ�นและน�ฏศิลปส์มยัใหม ่ควรคำ�นงึ

ถึงวิธีก�รออกแบบไว้ 3 ประก�ร ดังนี้

 1. คว�มสมดุล ก�รออกแบบแถวหรือพื้นที่บน

เวทีในกรณีที่มีผู้แสดงหล�ยคน คว�มสมดุลถือว่�เป็นสิ่ง

ที่สำ�คัญ  ห�กยึดหลักก�รแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 ส่วน ดัง

ท่ีกล่�วม�แล้วนั้น ห�กผู้ออกแบบก�รแสดงไม่คำ�นึงถึง

หลักก�รแบ่งพื้นท่ีบนเวทีโดยให้นักแสดงยืนในตำ�แหน่ง

ด้�นขว�เพียงอย่�งเดียว พื้นที่เวทีด้�นซ้�ยก็จะว่�งและ

อ�จเกดิผลเสยีแกน่กัแสดงห�กพ้ืนท่ีเวทมีขีน�ดเลก็ อ�จ

ทำ�ให้นักแสดงไม่ส�ม�รถเคลื่อนไหวท่�ท�งได้อย่�งเต็ม

ที่ อ�จส่งผลให้นักแสดงเกิดก�รปะทะหรือชนกันบนเวที  

รวมทั้งเกิดภ�พที่ไม่สวยง�ม

ภ�พที่ 13 ก�รแปรแถวนักแสดงแบบสมม�ตร ที่ม�: วิจัยน�ฏยศิลป์

ในพิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ�มห�วิทย�ลัยครั้งที่ 38 จ�มจุรีเกมส์

 คว�มสมดุลของพื้นท่ีบนเวทีเป็นก�รออกแบบ

ให้นำ้�หนักหรือภ�พของเวทีทั้ง 2 ด้�นเกิดคว�มสมดุล 

นอกจ�กนี้คว�มสมดุลของเวทีอ�จจะไม่ใช่ก�รออกแบบ

ในอัตร�ส่วนที่เท่�กันเสมอไป อ�จเรียกได้ว่�เป็นคว�ม

สมดุลที่เกิดจ�กคว�มแตกต่�ง

ที่ม�: วิจัยน�ฏยศิลป์ในพิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ�มห�วิทย�ลัยครั้งที่ 38 

จ�มจุรีเกมส์

 จ�กภ�พส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่� คว�มสมดุลของ

เวทสี�ม�รถออกแบบใหแ้ถว 2 ข�้งเกดิคว�มแตกต�่งกนั

ได้ โดยไม่จำ�เป็นท่ีจะออกแบบพื้นท่ีของเวทีให้เท่�กัน

เสมอไป ลักษณะคว�มสมดุลมีลักษณะเช่นเดียวกับก�ร

สร้�งคว�มสมดุลในง�นทัศนศิลป์อื่น ๆ คือ (1) คว�ม
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สมดุลแบบสมม�ตร (Symmetrical Balance) เมื่อเร�

ขีดเส้นสมมุติตรงกล�งเวที ภ�พด้�นหนึ่งจะเป็นเหมือน

ภ�พสะท้อนของอีกด้�นหนึ่ง และ (2) คว�มสมดุลแบบ

อสมม�ตร (Asymmetrical Balance) แต่เกดิคว�มสมดลุ

ได้ โดยทำ�ให้มีคว�มรู้สึกว่�นำ้�หนักทั้งสองข้�งเหม�ะสม

กัน (ฤทธิรงค์ จิว�ก�นนท์, 2558, น. 164-165)

  ก�รจัดว�งคว�มสมดุลของพื้นที่บนเวที แล้ว

แต่รสนิยมของผู้ออกแบบก�รแสดง ซ่ึงผู้ออกแบบก�ร

แสดงตอ้งพจิ�รณ�ภ�พของก�รแสดงว�่มคีว�มเหม�ะสม 

สวยง�ม หรือส�ม�รถตอบวัตถุประสงค์ของก�รแสดงได้

ม�กน้อยเพียงใด 

 2. คว�มมีเอกภ�พ เป็นก�รเชื่อมโยงองค์

ประกอบต่�ง ๆ ที่หล�กหล�ยเข้�ไว้ด้วยกัน ควรมีองค์

ประกอบที่คล้�ยคลึงกันไม่มีก�รแปลกแยก นพม�ส แวว

หงส์ ได้กล่�วว่� เอกภ�พหม�ยถึงคว�มเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวหรอืลกัษณะท่ีมส่ิีงเชือ่มโยงใหเ้หน็คว�มเปน็อนัหนึง่

อันเดียว (นพม�ส แววหงส์, 2558, น. 9) ยกตัวอย่�งเช่น 

ก�รแสดงโขนจะต้องมีองค์ประกอบท�งด้�นเคร่ืองแต่ง

ก�ย ฉ�ก ดนตรี ท่�รำ� และสถ�นที่แสดง ให้มีคว�มเชื่อม

โยงสอดคล้องกนัต�มลกัษณะก�รแสดงโขน โดยไมน่ำ�ก�ร

แสดงอ่ืนหรือองค์ประกอบด้�นอื่น ๆ ท่ีไม่มีคว�ม

เกี่ยวข้องกันเข้�ม�เชื่อมโยงกับก�รแสดง เป็นต้น ดังนั้น

คว�มมีเอกภ�พคือก�รสร้�งองค์ประกอบต่�ง ๆ ให้เกิด

คว�มสอดคล้องเช่ือมโยงจนส�ม�รถเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน

 3.ทศิท�ง ก�รออกแบบน�ฏศลิปม์คีว�มจำ�เป็น

อย่�งยิ่งจ�กก�รคำ�นึงถึงทิศท�งจ�กจุดหนึ่งไปยังอีกจุด

หน่ึง  เพร�ะศลิปะก�รแสดงน�ฏศลิปเ์ป็นศลิปะหนึง่ทีใ่ช้

ก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยบอกเล่�เรื่องร�วหรือก�รกระทำ�

ต่�ง ๆ ซึ่งก�รเคลื่อนไหวในทิศท�งต่�ง ๆ ย่อมมีคว�ม

หม�ยในก�รแสดง ยกตัวอย่�งเช่น 1) ก�รเดินเข้�ห�คน

ดู เป็นก�รเรียกร้องคว�มสนใจ  ก�รสร้�งคว�มน่�เกรง

ข�ม ก�รแสดงคว�มยิ่งใหญ่ 2) ก�รวนเป็นวง เป็นก�ร

แสดงคว�มผูกพัน คว�มอ่อนโยน คว�มส�มัคคี และ 3) 

ก�รยกสงู เปน็แสดงคว�มเบ� คว�มสง่�ง�ม คว�มยิง่ใหญ ่

เป็นต้น (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์, 2547 : 249)

 ก�รออกแบบพื้นที่บนเวทีสำ�หรับง�นน�ฏศิลป์

หรือศิลปะก�รแสดงประเภทอื่น คงจะมีหลักก�ร

ออกแบบที่คล้�ยคลึงกัน ซึ่งผู้ออกแบบก�รแสดงควร

ทร�บถึงลักษณะเวทีที่จะทำ�ก�รแสดงก่อนเป็นประก�ร

แรก แลว้จงึนำ�ไปสูก่�รออกแบบสดัสว่นของเวท ีจ�กก�ร

วิเคร�ะห์ก�รออกแบบพื้นท่ีเวทีในง�นน�ฏศิลป์ไทย

ม�ตรฐ�นและน�ฏศิลป์สมัยใหม่มักมีคว�มแตกต่�งกัน 

โดยน�ฏศลิปไ์ทยม�ตรฐ�นออกแบบพืน้ท่ีบนเวท ีไวท้ีจ่ดุ

ก่ึงกล�งเวทีเป็นสำ�คัญ ส่วนน�ฏศิลป์สมัยใหม่มักมีก�ร

ออกแบบพื้นที่ที่สำ�คัญไว้หล�กหล�ยตำ�แหน่ง ทั้งนี้ก�ร

แสดงในรูปแบบน�ฏศิลป์ไทยม�ตรฐ�นและน�ฏศิลป์

สมัยใหม่นั้น  ควรคำ�นึงถึงคว�มสมดุล คว�มมีเอกภ�พ 

และทิศท�งในก�รเคลื่อนไหวหรือทิศท�งในก�รดำ�เนิน

เร่ือง เพื่อให้ก�รนำ�เสนอภ�พต่�ง ๆ ของก�รแสดง

ส�ม�รถคว�มสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ผูอ้อกแบบก�ร

แสดงกำ�หนดไว้ แต่ก�รออกแบบพื้นท่ีบนเวที  ไม่มีกฎ

เกณฑท์ีแ่นน่อน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรสนยิม ประสบก�รณ ์และ

มุมมองของผู้ออกแบบก�รแสดง ถึงแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์

ก�รออกแบบพืน้ทีเ่วททีีแ่นน่อนว�่ออกแบบอย�่งไรจงึจะ

สวยง�ม แต่ผู้ออกแบบก�รแสดงควรมองภ�พก�รแสดง

ใหม้คีว�มเหม�ะสม ส�ม�รถบอกตำ�แหนง่ของผูแ้สดงให้

ชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน โดยคำ�นึงถึงคว�มสมดุล คว�มมี

เอกภ�พ และทิศท�งของก�รเคลื่อนไหว เพียงเท่�นี้องค์

ประกอบภ�พของก�รแสดงกส็�ม�รถเกดิภ�พทีส่มบรูณ์

และงดง�มได้เสมอ 
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