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Abstract
The study of creative performance “Rabum Krai Tha Leela Kinnaree” aimed at creating and
evaluating the quality of the performance. The researcher took the related information from papers, research
studies, interview, observation and experiences to synthesize based on the creative theory. Then, the
information was evaluated by 5 experts. It was found that this performance was inspired by the book of
“Manoranibat”, Mutchimawat Temple, Songkla edition. This led to the creation of postures of the show
based on the traditional dance. The postures were brought from “Nora” dancing, natural imitation and the
new postures. This show was divided into 3 parts; Kinnaree Leelard, Preuksachartngamta and Krai Tha
Kinnaree. All of the performers are 7 women dressed like the the character of Kinnaree according to Thai
Arts, furthermore, the lyrics and melody from local Southern Thai music were applied to the show. They
were consisted of 9 song; Cherd Cha, Namai, Tub, Lord Mhong, Nard Cha, Nard Krai, Korn Hern, Hua Tub
and Jub-Rabum. Moreover, the evaluation of the quality of this show was divided into 4 criteria; postures,
music, clothes and the overall of the show.
Keywords: Creation, Performance, Rabum, Krai-tha, Leela Kinnaree

*

Corresponding authors:
Supat Narksen E-mail: norapat.1963@gmail.com
Received: 3 November 2020,
Revised: 7 December 2020,
Accepted: 16 December 2020

Walailak Abode of Culture
journalperformance
2020; 20 (2):
89-100.Krai Tha Leela Kinnaree Dance
The creative
of Rabum
ISSN 2228-804X

บทความวิจัย
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ระบากรายท่าลีลากินรี
สุพัฒน์ นาคเสน*
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
บทคัดย่อ
การศึกษาการสร้างสรรค์การแสดง ชุด ระบากรายท่าลีลากินรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
และเพื่อประเมินคุณภาพของการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง โดยผู้สร้างสรรค์ได้นาข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัย การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และประสบการณ์ สัง เคราะห์เป็นองค์ความรู้บนฐานแนวคิดการสร้างสรรค์
และประเมินผลงานสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่า การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ระบากรายท่าลีลา
กินรี เกิดแรงบันดาลใจมาจากการอ่านหนังสือมโนหรานิบาต ฉบับวัดมัชฌิมาวาส สงขลา จึงเกิดแนวคิดในการนาเอา
ลีลาท่าราและกระบวนการราตัวนางของโนรา มานาเสนอในรูปแบบของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่ประยุกต์จากนาฏย
จารีตเดิม โดยกระบวนท่าราที่สร้างสรรค์นามาจากท่าราแม่ท่าโนรา ท่าราจากการเลียนแบบธรรมชาติ และท่าราที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ซึ่งการแสดงแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ กินรีลีลาศ พฤกษชาติงามตา กรายท่ากินรี ผู้แสดงเป็นหญิง
ล้วนจานวน 7 คน การแต่งกายเลียนตามลักษณะของกินรีในงานศิลปกรรมไทย ใช้บทร้องและทานองเพลงดนตรี
พื้นเมืองภาคใต้ประกอบการรา 9 เพลง คื อ เพลงเชิดช้า เพลงหน้าไม้ เพลงทับ เพลงลอดโหม่ง เพลงนาดช้า เพลง
นาดกราย เพลงคอนเหิน เพลงหัวทับ และเพลงจับระบา โดยมีการประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์ มีประเด็นการ
ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านท่ารา ด้านดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และด้านองค์รวมของผลงาน
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์, การแสดง, ระบา, กรายท่า, ลีลากินรี
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บทนา
ศิลปะการแสดงโนราของชาวใต้เป็นเอกลักษณ์
และศัก ดิ์ศ รี ที่ไ ด้สื บ ทอดคุณค่ า ความดีงามจากอดี ต
ตราบจนปัจจุบัน ล้วนแล้วเป็นภูมิปัญญาของบรรพชน
ที่ต่างได้สรรค์สร้างความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น มีการ
พัฒนาการปรับเปลี่ยนใปตามยุคสมัยเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้ องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
ของสังคมภาคใต้กันอย่างลงตัวเหมาะสม ซึ่งแม้ว่าจะมี
การปรั บ เปลี่ ย นไปในลั ก ษณะใดก็ ต าม แต่ เ ป็ น ที่
น่ าสนใจว่าความเป็ น เอกลั กษณ์ดังกล่ าวก็ยั งคงแนบ
แน่นเคียงคู่กับโนราตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีที่
คอยบรรเลงประโคมให้ จั งหวะทานองแก่ผู้ร า เครื่อง
แต่งกายลูกปัดที่เรียงร้อยอวดความสวยงามของสีสัน
ลวดลาย ที่บรรจงแต่งแต้มให้เกิดความโดดเด่นบนเรือน
ร่างเมื่อสวมใส่ฝากไว้ซึ่งความงามของหัตถศิลป์ฝีมือช่าง
ในส่ ว นของบทกลอนที่ ใ ช้ ขั บ ขาน ผสมผสานการใช้
น้าเสียงอันไพเราะอ่อนหวานประกอบการแสดง เพื่อ
สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวความงดงามของกระบวนการ
ร่ า ยร าที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวร่ า งกายให้ กั บ ผู้ ช มทุ ก เพศ
ทุกวัยในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ศิลปินได้ประดิษฐ์คิดค้น
สร้างสรรค์ท่าราขึ้น โดยอาศัยบริ บทของสภาพแวดล้อม
ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมประเพณีที่ห ลากหลายผ่ าน
การฝึกฝนร่างกายจนเกิดความชานาญสามารถดึงดูด
ความสนใจและสื่ อ สารสร้ า งความเข้ า ใจ ความนิ ย ม
ชมชอบในความงามของศิ ล ปิ น ที่ แ สดงออกตาม
หลักการของโนรา (Nakhon Sri Thammarat College of
Dramatics Arts, 2011) ในความงามของท่าราโนรา
ที่ได้รับการปลูกฝังสืบทอดติดต่อกันมามักปรากฏเป็น
ภาพรวมแห่ งการผสมผสานท่าร าโนราที่มีทั้งท่าราที่
แสดงออกถึงความแข็งแรง ทะมัดทะแมง มีอิริยาบถ
การเคลื่อนไหวที่มั่นคง สง่างามอย่างมีสมาธิ น่าเกรงขาม

ซึ่ ง อาจจะกล่ า วได้ ว่ า เป็ น รู ป แบบการร าของตั ว พระ
(ตัวนายโรง) กับอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นท่าราที่แสดงออก
ถึงความอ่อนช้อย งดงาม ละเมียดละไม แบบตัวนาง
กล่ าวคือ มี การใช้ส่ ว นต่าง ๆ ของร่างกายเน้นความ
สวยงามอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น ในส่วนของใบหน้า
มี ก ารใช้ ใ บหน้ า หรื อ การกล่ อ มหน้ า ที่ มี ค วามเอิ บ อิ่ ม
สดใส เบิกบาน การใช้วงแขน วงมือที่มีความโค้ง ไม่เน้ น
การหั ก ฉาก การใช้ ล าตั ว ในส่ ว นของสะเอวที่ มี ก าร
ยัก เยื้ อ งอย่า งนิ่ ม นวล ตลอดถึ งการใช้ เ ท้า ในการย่ อ
การเก็บเท้า และการเดิน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังปรากฏท่าราโนราที่เป็นการสื่ อ
ความหมายถึงตัวนางเป็นการเฉพาะโดยปรากฏท่ารา
โนราเป็นชื่อของตัวนางสาคัญในวรรณคดี นิทานชาดก
ต านานพื้ น บ้ า น เช่ น ท่ า นางมั ท รี ท่ า เมขลาล่ อ แก้ ว
ท่าธรณีบิดมวยผม ท่านางกินนร ท่าราที่แสดงถึงกิริยา
ท่าทางตัว นาง เช่น ท่าขี้หนอนร่อนรา ท่าชักแป้งผั ด
หน้า ท่าขัดจางหยางให้นางรา ท่าชูชายนาดกรายจะ
เข้าวัง ท่าให้น้องนอน เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่านอกจากท่ารา
โนรา ที่ มีค วามแข็ งแรง ทะมัด ทะแมง อย่า งตั ว พระ
ท่ า ร าโนราที่ แ สดงออกถึ ง ความอ่ อ นช้ อ ย งดงาม
ละเมียดละไมในรูปแบบของตัว นาง นับว่าเป็นท่ารา
ที่มีความสาคัญควบคู่กันไปเพราะจะทาให้เกิดความงาม
ที่เป็นความขัดแย้งของท่าราดังคากล่าวที่ว่า ท่าราโนรา
ส่ว นใหญ่เ น้นการราท่านิ่มนวลเป็นหลั ก แต่ควรมีท่า
แข็ ง แกร่ ง หรื อ ท่ า หยาบอยู่ บ้ า ง เพื่ อ ช่ ว ยกระชาก
อารมณ์ ข องผู้ ช มให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจ ด้ ว ยเหตุ นี้
ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวคิดที่จะนาเอาท่าราโนราตัวนาง
ดั ง กล่ า ว มาออกแบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ชุ ด การแสดง
“ระบากรายท่าลีลากินรี” เพื่อเผยแพร่ท่าราโนราตัว
นางให้เป็นที่รู้จักในรูปแบบของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่
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สะท้อนถึงอัตลั กษณ์ของภาคใต้ อัน สามารถนาไปใช้
จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ในสถานศึกษา

วิธีการดาเนินงานสร้างสรรค์
ผู้สร้างสรรค์ได้ดาเนินงานสร้างสรรค์ ชุด ระบา
กรายท่ากินรี มีวิธีดาเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ชุด ระบา
กรายท่าลีลากินรี
2. เพื่อประเมินคุณภาพของการสร้างสรรค์
ผลงานการแสดง ชุด ระบากรายท่าลีลากินรี

การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ในการศึกษาเอกสารต่าง ๆ นั้น มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับกินรี กระบวนการ
ราโนราท่าตัวนางและการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
โดยวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เอกสารจากหอสมุ ด แห่ ง ชาติ
ห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช และ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จัดเก็บข้อมูลทั้งตารา หนัง สือ
เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์
การแสดงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจากเว็บไซต์

วิธีการศึกษา
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานการแสดง ชุ ด ระบ า
กรายท่าลีลากินรี ได้กาหนดขอบเขตดังนี้
1. ด้านเนื้อหา ศึกษาท่าราและกระบวนราของ
โนราตัว นางที่ป รากฎในแม่ท่าโนรา ตามสายตระกูล
ของโนราพร้ อ ม จ่ า วั ง และโนรายก ชู บั ว ศิ ล ปิ น
แห่งชาติ มาใช้เป็นหลักในการสร้างสรรค์ โดยเนื้อหา
การแสดงประกอบด้ว ย การร าประกอบการบรรเลง
ดนตรี และการร าตีท่ าร าประกอบบทร้ องที่ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการชมดอกไม้ของกินรี 7 นาง ตามรูปแบบของ
การราทาบทของศิลปะการแสดงโนรา และใช้วงดนตรี
พื้นเมืองภาคใต้บรรเลงประกอบการแสดง
2. ด้านบุคคล ใช้ผู้แสดงจานวน 7 คน โดยผู้รา
คัดเลือกจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2
เพื่อฝึกซ้อม ปรับปรุงกระบวนการราที่สร้างสรรค์ให้มี
ความสมบูรณ์
3. ด้านพื้นที่ ดาเนินการสร้างสรรค์ผลงาน ณ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
4. ด้ า นเวลา ก าหนดระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
แสดง 9.30 นาที

การศึกษาข้อมูลภาคสนาม
ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ไ ด้ คั ด เลื อ กสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ ที่
เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์โนราอาชีพ ตลอดผู้ชมที่มีประสบการณ์
ในการชมศิลปะการแสดงโนราซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผู้สร้างสรรค์จาแนกได้ ดังนี้ คือ
1. อาจารย์ผู้ สอนทางด้านศิลปะการแสดงโนรา
ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรา จานวน
3 ท่าน
2. ศิลปินโนรา ทั้งศิลปินโนราอาชีพและศิลปิน
โนราอิ ส ระที่ มี ป ระสบการณ์ เ คยได้ รั บ การถ่ า ยทอด
เกี่ยวกับท่าราและกระบวนราโนราที่เป็นท่าราตัวนาง
3. ช่างศิลป์ ผู้มีความรู้ด้านศิราภรณ์และภัตราภรณ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ส ร้างสรรค์ผลงานมี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
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ศึกษา สารวจข้อมูล จากผลงานการสร้างสรรค์
เกี่ยวกับกินรี ในงานศิลปกรรมไทย ศึกษาตารา เอกสาร
หนั งสื อ และงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงโนรา ด้านการออกแบบ
ศิ ร าภรณ์ เครื่ อ งแต่ ง กาย และดนตรี เพื่ อ วางแผน
กาหนดความคิด กาหนดขอบเขต และรูปแบบของการ
สร้างสรรค์ผ ลงาน ออกแบบองค์ประกอบของผลงาน
สร้างสรรค์ (Virulrak, 2004) ได้แก่ ผู้แสดง ดนตรี
ทานองเพลง การประพันธ์บทร้อง ท่าราและรูปแบบแถว
การเคลื่ อ นไหว การแต่ ง กาย ศิ ร าภรณ์ ให้ เ ห็ น ภาพ
ที่หลากหลายมุมมอง และสร้างมโนทัศน์ คัดเลือกผู้แสดง
ฝึกซ้อม ปรั บปรุ งให้เป็ นไปตามขอบเขต แนวคิดของ
ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ จากนั้นจัดการแสดงโดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาประเมินคุณภาพ และ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขชุ ด การแสดงตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ก่ อ นออกเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชนในรูปแบบของการจัดการแสดงในงานต่าง ๆ
ทั้งระดับชาติ นานาชาติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยมี
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ การสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้าง
2. สมุดบันทึก สาหรับจดบันทึกการสัมภาษณ์
และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ สาหรับบันทึกการสัมภาษณ์
4. กล้องถ่ายภาพสาหรับบันทึกภาพนิ่ง
5. กล้ อ งถ่ า ยวี ดิ ทั ศ น์ ใช้ ส าหรั บ บั น ทึ ก ภาพ
เคลื่อนไหวท่ารา

6. แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อผลงานการแสดง ชุด ระบากรายท่าลีลากินรี
การประเมินคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์
การประเมิ น คุณ ภาพของผลงาน เพื่ อ ความ
สมบู รณ์ และมีมาตรฐานของการสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์
ได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ความรู้ ค วามสามารถในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สร้างสรรค์ จานวน 5 ท่าน ร่วมวิพากย์ ประกอบด้วย
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านภาษาและศิ ลปวั ฒนธรรม พื้ น บ้ า น ภ า ค ใ ต้
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการแสดงโนรา ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
นาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยคานวณค่าสถิติเบื้องต้น
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ
คุณภาพของผลงานการสร้างสรรค์การแสดง ชุด ระบา
กรายท่าลีลากินรี และปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้
มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยจัดการแสดงในงานต่าง ๆ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเผยแพร่ทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลการศึกษา/ข้อค้นพบ
จากการศึกษาข้อมูลและได้สร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงชุด ระบากรายท่าลีลากินรี สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ระบากรายท่า
ลีลากินรี เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยประยุกต์จาก
นาฏยจารีตเดิม เพื่อเผยแพร่ท่าราโนราตัวนางให้เป็นที่
รู้จักในรูปแบบของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์
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ของภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผ่านการประเมิน
คุณภาพ โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานได้นาข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ
ประสบการณ์ สั ง เคราะห์ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ บ นฐาน
แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดง นามากาหนดขอบเขต
รู ปแบบการสร้ างสรรค์ ผลงาน การประพั นธ์ บทร้ อ ง
การออกแบบท่ารา การแต่งกาย และเพลงประกอบการ
แสดง แล้วถ่ายทอดท่าราสู่ผู้แสดงที่ผ่านการคัดเลือก
การออกแบบและดาเนิ น การจั ดสร้ างเครื่ องแต่งกาย
การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่านประเมินคุณภาพของผลงาน ทั้งนี้ได้ดาเนินการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง โดยมีเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สมุดบันทึก
เครื่ องบั น ทึกเสีย ง กล้ องถ่ายภาพ กล้ องถ่ายวี ดี ทัศน์
และแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ผลงานการสร้างสรรค์ สรุปได้ดังนี้
แนวคิ ด ได้ แ รงบั น ดาลใจมาจากการได้ อ่ า น
หนั ง สื อ มโนหรานิ บ าต ฉบั บ วั ด มั ช ฌิ ม าวาส สงขลา
(Phongphaiboon, 2017) จึงเกิดแนวคิดที่จะนาเอา
ท่วงทีลีลาท่าราและกระบวนการราโนราท่าตัวนาง มา
นาเสนอให้เห็นถึงความอ่อนช้อย งดงามของท่าราโดยมี
กินรี 7 นาง ทาหน้าที่ถ่ายทอดลีลาท่าราที่มีความอ่อนช้อย
งดงาม ละเมีย ดละไม ประกอบการขั บ ร้ อ งและการ
บรรเลงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ ในรูปแบบของนาฏศิลป์
สร้างสรรค์
รู ป แบบการแสดง ก าหนดเป็ น การแสดง
ประเภทระบาที่ประยุกต์จากนาฏยจารีตเดิม ใช้เวลาใน
การแสดง 9.30 นาที มี ล าดับ ขั้น ตอนการแสดงแบ่ ง
ออกเป็น 3 ช่วง คือ
การแสดงช่วงที่ 1 กินรีลีลาศ เป็นกระบวนการ
ร าออกหน้ า เวที ต ามท านองเพลงเชิ ด ใช้ ท่ า ร าที่

สร้างสรรค์ขึ้นใหม่และท่าเลียนแบบธรรมชาติที่สื่อถึง
การสอดปีก ใส่หาง การบิน การถลาร่อน ของเหล่ากินรี
การแสดงช่ ว งที่ 2 พฤกษชาติ ง ามตา เป็ น
กระบวนการราที่มีทั้งท่วงทานองเพลงหน้าไม้ เพื่อชม
ความงามของตนเอง และการราทาบทประกอบบทร้อง
ทานองเพลงลอดโหม่ง ที่กล่าวถึงการชมดอกไม้ และ
พรรณไม้ต่าง ๆ
การแสดงช่ วงที่ 3 กรายท่ ากิ นรี เป็ นกระบวน
การราตามจังหวะท่วงทานองเพลงสอดสร้อย เพลงนาด
เพลงกราย เพลงคอนเหิ น เพลงหั ว ทั บและเพลงจั บ
ระบา เพื่อแสดงถึงกิริยาท่าทาง ลีลาการเยื้องกรายท่ารา
โดยการใช้มือ ใช้เท้า การใช้ลาตัว ใบหน้า และสายตา
ในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีมิติสัมพันธ์กันตามรูปแบบของ
ท่าราโนราตัวนาง
ผู้แ สดง ใช้ผู้ แสดงเป็นหญิงล้ ว นเป็นตัว แทน
ของกินรี จานวน 7 คน มีรูปร่างโปร่งสมส่วน ความสูง
ประมาณ 155-165 เซนติเมตร มีพื้นฐานการราโนรา
และนาฏศิลป์ไทย

ภาพที่ 1 การแต่งกายระบากรายท่าลีลากินรี
ที่มา: Supat Narksen, 2019

กา ร แ ต่ งก า ย ก า ห น ด ให้ ก า ร แต่ ง ก า ย
เหมือนกัน โดยสร้า งสรรค์ขึ้นให้ มีความใกล้ เ คียงกั บ
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ลั ก ษณะของกิ น รี อ ย่ า งภาพเขี ย น เครื่ อ งแต่ ง กาย
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
พัส ตราภรณ์ ถนิ มพิมพาภรณ์ และศิร าภรณ์
พัสตราภรณ์ ใส่เสื้อเกาะอกเข้ารูป ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
อินเดียสีชมพูอ่อน ริมเสื้อส่วนบนตกแต่งด้วยดิ้นนาค
สวมกรองคอเป็นทรงกลมสีแดงปักไหมสีทองในตัวผ้า
ริมโดยรอบมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมและตกแต่งด้วย
การร้อยลูกปัดหิน คริสตัล เสริมเป็นระย้าโดยรอบ เพื่อ
เพิ่มความอ่อนหวาน พลิ้วไหว มีความกลมกลืน เพื่อทา
ให้เห็นความอ่อนหวาน เพิ่มความมีเสน่ห์ ซึ่งเสื้อเกาะอก
จะช่ว ยให้เห็ นส่ วนไหล่มากขึ้น ทาให้ รู ปร่ างผู้แสดงมี
ความเพรี ย วบาง สื่ อถึ งความงดงามของตั ว นางกิ น รี
สนั บ เพลาสี พื้ น เหลื อ งทอง ปลายแต่ ง ด้ ว ยดิ้ น สี น าค
นุ่งผ้าลายอย่างสีน้าตาลแดงแบบจีบพกยกหางหงส์ทับ
สนับเพลา ปิดก้นสีทอง หางเขียนลายและมีระย้าสีทอง
ผ้าห้อยเป็นผ้าโปร่งสีขาวลายดอกแดง รัดสะเอวและ
ห้อยหน้าสีแดงเข้มขริบดิ้นและระย้าดิ้นสีนาค รัดข้อเท้า
ผ้าปักดิ้นสีนาค
ถนิมพิมพาภรณ์ ใส่เครื่องทองลงยาสีแบบโบราณ
ประกอบด้วย จี้นาง หัวเข็มขัด และต้นแขนเป็นโลหะสีทอง
ตกแต่ ง ด้ ว ยลู ก ปั ด เป็ น ระย้ า ก าไลข้ อ มื อ ทองเหลื อ ง
สร้อยตัว
ศิราภรณ์ สวมรัดเกล้ากินรี ซึ่งเป็นศิราภรณ์ที่
ได้คิดออกแบบขึ้นมาใหม่จากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
ของเทริ ดโนรา ประกอบด้ว ย เกี้ย วมงกุฎ เกี้ยวกลม
ประกอบกนกเปลวและมวยผมแบบ“โองโขดง”และ
จอนหู

ภาพที่ 2 ภาพร่างรัดเกล้ากินรี
ที่มา: Nowwawat tepsiri, 2019

ภาพที่ 3 รัดเกล้ากินรีทสี่ ร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ที่มา: Supat Narksen, 2019

การประพันธ์บทร้อง ประพันธ์บทร้องโดยใช้
รูปแบบกลอนแปดแบ่งเป็นกลอนบทละคร จานวน 1 บท
ขับร้องทานองเพลงทับของโนราและกลอนแปดที่ใช้
แบ่งวรรคละสี่คาจานวน 4 บท ขับร้องทานองลอดโหม่ง
ของหนังตะลุง
บทร้อง ระบากรายท่าลีลากินรี
ทานองเพลงทับ
เมื่อนั้น
กินรีปรีด์เปรมเกษมศรี
ร่อนถลาถึงสระสรงในพงพี เจ็ดกินรีชมบุบผานานาพรรณ
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ทานองเพลงลอดโหม่ง
พิมพัดนารี
ชมสารภีสายหยุด
พุดตานดอกคลี่
มากมีสีสัน
ศรีจุหรัดพัชฎา
เก็บจาปามะลิวัลย์
ปาหนันจันทร์กะพ้อ
ส่งกลิ่นล่อภมร
จันจุหรีศรีจุหรา
กัลยานวยนาด
ชมปาริชาติประดู่
ดอกชูสลอน
โนราผู้พี่
เก็บจาปีพุดซ้อน
กลิ่นขจรกาจาย
ขี้หนอนกรายท่ารา
(สุพัฒน์ นาคเสน ประพันธ์บทร้อง)

การประพันธ์เพลง ใช้วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้
ที่ผสมวงขึ้นใหม่บรรเลงประกอบการแสดง โดยมุ่งเน้น
ให้มีความไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน สอดรับกับท่วงที
ลีลาของกินรี การออกแบบเพลงจึงมีความสอดคล้อง
กับกระบวนราดังนี้ โดยช่วงที่ 1 กินรีลีลาศ เริ่มเกริ่นหัวเพลง
นาเข้า และต่อด้วยเพลงเชิดช้า เน้นการดาเนินทานอง
เป็นหลัก ท่วงทานองเพลงให้อารมณ์ ความรู้สึกเบิกบาน
หนั กแน่ น ช่ ว งที่ 2 พฤกษชาติง ามตา ประกอบด้ ว ย
ท านองเพลงหน้ า ไม้ ท านองเพลงทั บ มี ก ารขั บ ร้ อ ง
ประกอบท านองเพลงลอดโหม่ง มี ก ารร้ อ งประกอบ
ช่วงที่ 3 กรายท่ากินรี ใช้ทานองเพลงนาดช้า เพลงนาดกราย
เพลงคอนเหิน เพลงหัวทับ เพลงจับระบา และเพลงเกริ่นเข้า
ช่วงที่ 1 กินรีลีลาศ
เกริ่น (Introduction)
------------ซ
---- - - มํ
- - - ซํ
- - - รํ

----ร-ม
-ร-ม
-ร-ท
-ร-ท
-ร-ท
---ร

---ท
---ท

---ล
- - - รํ

ทานองเพลงเชิดช้า (บรรเลงเฉพาะปี่ โหม่ง ฉิ่ง แตระ)
---ล
---ท
---ร
---ท
-ร-ม
-ร-ท --ลซ --ลท --รม -ร-ท
-ร-ท --ลซ --ลท --รม ซ ม ร
ท
-ร-ม -ซ-ท -ซ-ล ---ล
-ซ-ม
-ร-ม -ซ-ท -ซ-ล ---ล
-ซ-ม
-ร-ม -ซ-ท -ซ-ล ---ล
-ซ-ม
---ร
---ร
----ร-ท -ร-ม

---ซ
---ล

- - - มํ
---ซ

-ร-ม
--ลซ
ร ท ล
ซ
-ร-ด
-ร-ด
-ร-ด
-ร-ม

-ล-ซ
--ลซ
ล ท ซ
ล
-ท-ล
-ท-ล
-ท-ล
-ล-ซ

---ท

------- ป ป
- ป ป
-------ซ-ม
-ด-ล
- ซ - ฟํ
------------ท

----------ท-ท
---ท
----

หน้าทับบากถอนจังหวะ
---ท
---ท
----

-ท--

-ท-ท

---ป

-ป-ท

-ซ-ม
--ทร

-รมซ
-ท-ล

-ซ-ล
-ซ-ร

-ซลท
-ม-ซ

-ป-ป

- ตุ ง ตุง
- ตุ ง ตุง

- เทิ ง ทิง
- เทิ ง ทิง

- ตุ ง ตุง
- ตุ ง ตุง

-ซ-ม
--ทร

-รมซ
-ท-ล

-ซ-ล
-ซ-ร

-ซลท
-ม-ซ

----------

----------

-ม-ร
-------

-ด-ล
-------

---ป
---ป
---ป
-ท--

---ป
---ป
---ป
-ท-ท

---ท
---ท
---ท
---ป

---ท
---ท
---ท
-ป-ท

---ล
---ล
----

-ซ-ม
-ซ-ม
----

-ร-ด
-ร-ด
----

-ท-ล
-ท-ล
----

---ท
---ป
----

---ท
---ป
----

----------

--ปป
--ปท
----

-ซ-ร
-ม-ร

-----ทล

-ร-ซ
-ร-ท

-ล-ท
--ซล

-ด-ร
-ท-ซ

-ท-ฉ

----

ท ท ฉ

-ฉ-ท

-ท-ฉ

ช่วงที่ 2 พฤกษชาติงามตา
ทานองเพลงหน้าไม้
-รมซ -ซ-ม -รมซ
-ท-ร --มร -ท-ล
หน้าทับเพลงหน้าไม้
- ตุ ง - - ทึ ด - - ตุ ง ตุง
ทึด
ตุง
- ตุ ง - - ทึ ด - - ตุ ง ตุง
ทึด
ตุง
ซออู้ บรรเลงคลอร้อง
-รมซ -ซ-ม -รมซ
-ท-ร --มร -ท-ล
ทานองเพลงลอดโหม่ง
-ร-ด
-ร-ม -ด-ร
-ซ-ฟ ---ซ
---ล
- ล - ซ - - - ฟํ
-ม-ร
หน้าทับเพลงลอดโหม่ง
-ต-ต -ต-ต -ต-ต
-ต-ต -ต-ต -ต-ต
-ต-ต -ต-ต -ต-ต
---ท
---ท
---ช่วงที่ 3 กรายท่ากินรี
ทานองเพลงสอดสร้อย
----ร-ม
-ซ-ล
-ร-ม -ซ-ท -ซ-ล
--ซล -ร-ด
-ท-ล
หน้าทับเพลงสอดสร้อย
-ท-ท -----ปป
---ท
-----ปป
---ท
-----ปท

-ป-ป

ทานองเพลงนาดช้า
----ร-ซ -ท-ล
----ร-ม -ร-ด
หน้าทับเพลงนาดช้า
---ท ท - -ฉ-ท
ฉ
ทานองเพลงกราย
----ด-ร
--ดล
----ฟ-ซ --ฟร
หน้าทับเพลงกราย
----ต-ต -ต-ต

-ด-ร
-ฟ-ซ

-ด-ด
-ฟ-ฟ

-ม-ร
-ล-ซ

--ดล
--ฟร

-ซ-ล
-ด-ร

-ต-ต

-ท-ท

----

-ป-ป

----

--ตต

---ป

- ทึ ด ทึด
- ทึ ด ทึด

-ท-ท

----

-ป-ป

-------------

ทานองเพลงคอนเหิน
---ด
---ด
---ด
---ร
--ดท --ดร
- - - ฟํ
---ม
- ฟํ - -ล-ท -ร-ท -ล-ซ

---ม
--ดท
-ซ-ล
--ฟม

-ร-ด
--ดร
- ซ - ฟํ
-ฟ-ซ

---ซ
-ม-ร
-ล-ซ
-ฟ-ม

-ซ-ซ
-ด-ร
- ฟํ - ซ
-ร-ด

---ป
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--------ทท
--------ตต
-ป--------

หน้าทับเพลงคอนเหิน (สงขลา)
-ป-ป --ทต --ทต
หน้าทับเพลงคอนเหิน(นคร)
-ป-ป -ปป- ต ต ต
ต
-ป-ต --ทต --ทต
ทานองเพลงเพลงหัวทับ
-ร-ซ -ท-ล -ซ-ร
-ร-ม -ร-ด
-ม-ร
หน้าทับเพลงหัวทับ
ต ต ต ทึ ทึ ท - - ป ป
ต
ท
ตต-ป -ป-ตต-ป
-ต-ป ----ต-ป
-ต-ป ----ต-ป

-ท--

ทานองเพลงจับระบา
-รมซ -ซ-ม -รมซ
-ท-ร --มร -ท-ล
หน้าทับเพลงจับระบา
-ป-ต -ป--ป-ต
หน้าทับเพลง
-ท-ท -ท--ท-ท

---ซ
---ท

ทานองเพลงจบ Outro
----ท-ล ---ซ
---ร
---ล
---ซ

-------ป--

--ทต

-ป-ป

--ทต

--ทต

----

-ป-ป

-ปป-

--ทท

-ป-ต

--ทต

ต ต ต
ต
--ทต

-----ทล

-ร-ซ
-ร-ท

-ล-ท
--ซล

-ด-ร
-ท-ซ

--ตต

ทึ ทึ ท
ท
-ป-----ท ท
ท

--ปป

-ป-----ต-ป

ต ต ต
ต
ตต-ป
-ต-ป
-ต-ป

-ซ-ม
--ทร

-รมซ
-ท-ล

-ซ-ล
-ซ-ร

-ซลท
-ม-ซ

-ป--

-ป-ต

-ต-ต

-ป-ต

-ท--

-ท-ท

-ท--

-ท-ท

-------

---ม
----

---ซ
----

---ร
----

ตต-ป
-ต-ป
-ป-ท

กระบวนท่ า ร า น าเอาท่ า ร าโนราที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของโนราตัวนาง จากการรา
แม่ท่าโนราในบทต่าง ๆ ของสายตระกูลของโนราพร้อม
จ่าวัง และโนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย
บทครูสอน บทสอนรา บทประถม ท่าครู รา 12 เพลง
มาเป็นท่าราหลักการในการออกแบบสร้างสรรค์ ท่ารา
ขึ้นใหม่ ตามจินตนาการให้สอดคล้องและมีความเป็น
ธรรมชาติ ทั้งได้ นาเอาหลั กการของการราทาบทของ
โนรามาใช้ออกแบบท่าราด้วย โดยช่วงที่ 1 กินรีลีลาศ
เป็นกระบวนการราออกหน้าเวที ใช้โครงสร้างการรา
ของโนราในท่าไหว้เป็นท่าแรก จากนั้นเป็นกระบวนการ
ราท่ าที่ มีค วามเรี ย บง่ าย ที่สื่ อถึ งการสอดปี ก ใส่ ห าง
การบิน อย่างสง่างามประกอบการแปรแถว การเคลื่อนตัว
ออกหน้ า เวที การเคลื่ อ นตั ว อย่ า งอิ ส ระ ช่ ว งที่ 2

พฤกษชาติงามตา เป็นกระบวนการราที่มีทั้งท่วงทานองเพลง
และบทร้องประกอบ กระบวนการราเน้นหลักการรา
ตีท่า ราประกอบบทร้อ งในลั ก ษณะของการร าท าบท
ท่าราเป็นท่าธรรมชาติที่สื่ อความหมายถึงการชื่นชม
ความงามของดอกไม้และพรรณไม้ต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหว
พร้อมกัน และสลับผลัดเปลี่ยนกันนาเสนอ การค้างท่านิ่ง
และการแปรแถว ช่วงที่ 3 กรายท่ากินรี เป็นกระบวนการ
ราประกอบดนตรี เพื่อแสดงถึงกิริยาท่าทาง ลีลาการ
เยื้ อ งกรายท่า ร า โดยการใช้ มือ ใช้เ ท้ า การใช้ ล าตั ว
ใบหน้า และสายตาในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีมิติสัมพันธ์
กั น ตามรู ป แบบของโนราตั ว นางที่ มี ค วามอ่ อ นช้ อ ย
งดงาม อ่อนหวาน มีการจั ดรูปแบบแถว การเคลื่อนไหว
และการตั้งซุ้มจบ
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อภิปรายผล
จากการส้รางสรรค์กระบวนท่าราที่ปรากฏเป็น
ผลงานดังกล่าว มีโครงสร้างและลักษณะท่าราโนราตัวนาง
ประกอบด้วยท่ารา ทานองเพลงและบทร้อง คือ เริ่มการแสดง
ด้ว ยการเปิ ดตัว ผู้ แสดงวิ่ง ออกไปร่ายรา ตามท านอง
เพลงเชิดใช้ท่าราที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่และท่าเลียนแบบ
ธรรมชาติที่สื่อถึงการสอดปีก ใส่หาง การบิน การถลาร่อน
ของเหล่ากินรีจากนั้นเป็นการราตามจังหวะท่วงทานอง
เพลงหน้าไม้ชมความงามของตนเองและ การราทาบท
โดยตีท่าราไปพร้อม ๆ กับบทร้องทานองเพลงลอดโหม่ง
โดยผู้ แสดงร่ายราด้ว ยท่าราที่ส ร้างสรรค์ขึ้นใหม่และ
ท่ า เลี ย นแบบธรรมชาติ ที่ ก ล่ า วถึ ง การชมดอกไม้
จากนั้นร่ายราตามจังหวะท่วงทานองเพลง ตามรูปแบบ
ของท่าโนราตัวนางที่สื่อถึงกิริยาการเยื้องกรายท่ารา
จากท่าง่ายไปหาท่ายาก กล่าวคือ จากท่าราที่มีความ
สลับซับซ้อนน้อยไปสู่ท่าราที่มีความสลับซับซ้อนมาก
ทั้งในเรื่องของท่ารา จังหวะดนตรี การเคลื่อนไหวตาม
หลั ก การร าของโนราในสมั ยโบราณ คื อ ท่ านาดช้ า
ท่านาดกราย ท่าคอนเหิน ท่าหัวทับและท่าจับระบา
ท่าราที่กล่าวข้างต้น ผู้สร้างสรรค์ได้นามาเรียงร้อย
ขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องกัน กรอบแนวคิดที่กาหนดให้เป็น
การสร้ า งสรรค์ ร ะบ าที่ ต้ อ งตามการน าเสนอให้ เ ห็ น
ถึง ความงดงามของกระบวนท่ า ราโนราตั ว นาง และ
กระบวนท่าราทาบทของโนราในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ที่ใช้จังหวะท่วงทานองเพลงดนตรีและการ
ขับร้องแบบภาคใต้ เป็นสาคัญ เพื่อส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ในรูปแบบใหม่
บทสรุป
องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ระบากรายท่า
ลีลากินรี สามารถสรุปได้เป็นประเด็น ได้ดังนี้
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โครงสร้างและลักษณะท่าราที่นามาประกอบ
สร้ างเป็ น ระบ ากรายท่ า ลี ล ากิน รี มี ที่ มาจาก 3 ส่ ว น
ประกอบด้ว ย ท่ าร าจากแม่ท่าโนรา เช่น ท่าเทพนม
ท่ า กิ น นรฟ้ อ นฝู ง ท่ า นางธรณี บิ ด มวยผมท่ า พิ ส มั ย
ร่วมเรียง ท่าร้อยมาลัย ท่าเมขลา ท่าโคมเวียน ท่านาด
ท่าพวงมาลัย เป็นต้น ท่าราจากการเลียนแบบธรรมชาติ
เช่น ท่าร่อนถลาของนก ท่านกบิน ท่าบัวตูม ท่าบัวบาน
ท่ามอง ท่าราที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เป็นท่าราที่จินตนาการ
ขึ้น โดยการใช้ท่าร าเชิงสั ญลั กษณ์สื่อความหมายตาม
บทร้องตามหลักวิธีการราของโนรา ทั้งมีการสอดแทรก
อารมณ์ ความรู้สึกของสีหน้ า แววตา ให้เข้ากับท่ารา
และบทร้อง ท่ารามีทั้งเป็นคาย่อย ๆ ในการราทาบท ท่าซุ้ม
เพื่อสร้างความโดดเด่นให้ กับการร า ในการออกแบบ
ท่าราทั้ง 3 ส่วนเรียงร้อยเข้าด้วยกั นอย่างลงตัวได้นั้น
สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงอยู่โดยตลอดนั่นคือกรอบแนวคิด
ในการสร้างสรรค์ นอกจากนี้ก็ต้องอาศัย การเคลื่อนไหว
ของท่าร า การแปรแถว ซึ่ง มีจ านวน 12 รู ป แบบ 8
ทิศทางและการเคลื่อนไหว 7 รูปแบบ
กระบวนราทาบท ได้นาเอาทานองเพลงลอดโหม่ง
มาใช้แทนทานองเพลงกราว และทานองเพลงทับเพลงโทน
ของเดิมที่มีความกระชับ รวดเร็ว ยากแก่การฟัง ทั้งนี้
เพื่อช่วยลดอัตราความเร็วในการขับร้องและการบรรเลง
ประกอบการราของโนราอย่างโบราณ ซึ่งสามารถทาให้
ผู้ชมเข้าใจในความหมายของการตีท่าราประกอบบทร้อง
ได้ ม ากขึ้ น ด้ ว ยว่ า ท านองเพลงลอดโหม่ ง มี ค วาม
ไพเราะอ่อนหวาน การขับร้องมีการสลับไปกับท่วงทานอง
มีก ารเน้ น การอวดน้ าเสี ย งและจั ง หวะท านองดนตรี
ท าให้ ง่ า ยต่ อ การฟั ง และท าความเข้ า ใจ จึ ง เป็ น อี ก
แนวทางหนึ่ งที่จะน าเอาทานองเพลงลอดโหม่ง ไปใช้
ราทาบทในโอกาสต่อไป สาหรับการเรียงร้อยท่ารา ใช้หลัก
วิธีการเรียงร้อยท่าราจากท่าง่ายไปหาท่ายาก ซึ่งเป็น

การเรียงร้อยท่าราที่คานึงถึงความสลับซับซ้อนของท่ารา
ที่ผู้แสดงจะต้องใช้ทักษะเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ทั้งใน
ส่วนของการเคลื่อนไหว การรักษาความสมดุลของร่างกาย
จังหวะ ท่วงทานองเพลง
การออกแบบศิ ราภรณ์ “รั ดเกล้ ากิ นรี ” การ
ออกแบบได้ใช้หลักคิดในการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การกาหนดแนวคิด ค้นหาวิธีการ สั ญญาณมโนภาพ
ดาเนินการจัดสร้าง เพิ่มแนวทางความโดดเด่น จัดทา
ผมโองโขดง บรรจงกาหนดชื่อ
การประพั น ธ์ บ ทร้ อ ง ใช้ วิ ธี ก ารดั ง นี้ คื อ
กาหนดแนวทาง สร้างความเชื่อมั่ น และสร้ า งสรรค์
การเขียน ซึ่งในข้อนี้ต้องคานึงถึงความชัดเจนของเนื้อหา
ทานองเพลงที่ใช้ร้อง และฉันทลักษณ์
ข้อเสนอแนะ
1. การสร้ า งสรรค์ ง านด้ า นนาฏศิ ล ป์ ที่ มี
พื้นฐานมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ที่มีจารีตกากับ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สร้างสรรค์จะต้อง
ศึก ษาข้ อ มู ล ที่เ กี่ ย วข้ อ งในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ เ คยผ่ า น
การศึกษาและสร้างสรรค์ของท่านผู้รู้ก่อน ๆ มา อันจะ
ส่งผลให้เกิดความรอบรู้และเข้าใจในวิธีการสร้างสรรค์
อย่ า งถู ก ต้ อ ง และต้ อ งมี ค วามรอบรู้ ใ นศาสตร์ เช่ น
การเลือกใช้ท่ารา การประพันธ์บทร้อง การประพันธ์เพลง
การจัดองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับตลอดความจากัดของจารีตขนบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะช่วยให้งาน
สร้างสรรค์มีความราบรื่น ประสบผลสาเร็จมีคุณภาพ
2. การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ระบากรายท่า
ลีลากินรี กระบวนท่าราที่มุ่งเน้นให้เห็นความอ่อนช้อย
งดงาม ของท่ า ร าที่ เ ป็ น ท่ า โนราตั ว นาง ซึ่ ง อาจจะมี
ลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนการราโนราโดยปกติ
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ทั่วไป ดังนั้นในการราผู้แสดงต้องพิจารณาเสมอว่าเป็น
กระบวนท่าราตัวนาง ท่าราจึงมีความอ่อนช้อย นิ่มนวล
ละเมียดละไมอย่างตัวนางหรือผู้หญิง
3. สามารถนาผลงานการสร้างสรรค์การแสดง
ชุด ระบากรายท่าลีลากินรี ไปใช้ในการเรียนการสอน
ในระดับการศึกษาต่าง ๆ ได้โดยทั่วไป เพราะกระบวน
ท่าราไม่ยาก ไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป จังหวะ ทานองเพลง
และบทร้องฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย
4. สามารถนาผลงานการสร้างสรรค์การแสดง
ชุ ด ระบ ากรายท่ า ลี ล ากิ น รี ไปจั ด การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นชุดการแสดงที่สื่อถึงอัตลักษณ์
ของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
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