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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือพัฒนาวิธีการฝกระนาดทุมเบ้ืองตนดวยการผสมผสาน
วิธีสอนของครูดนตรีในอดีต จากการผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว และใชทางเพลงระนาดทุม เพลง
สาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ และเพื่อศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต ดวยวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 เครื่องมือเอกระนาดทุม ระหวางปการศึกษา 2545- 2560 จํานวน 40 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก วิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตนแบบผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว และทางเพลง
ระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ  เคร่ืองมือวัดผลลัพธ คือ แบบทดสอบกอนเรียน(Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน
(Post-test) เครื่องมือทางสถิติ คือ คา t-test ผลการวิจัยพบวา ไดวิธีการฝกระนาดทุมเบ้ืองตน ดังน้ี วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครู
สุบิน จันทรแกว ประยุกตใชเปนวิธีฝก 8 ขั้นตอน ทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ ประยุกตใชเปนวิธีฝก 2 วิธี  
สวนผลการศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูพบวา นิสิตมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลจาก
การวิจัยดังกลาวจึงเสนอแนะวาควรมีการศึกษาและวิเคราะหทางเพลงระนาดทุมจากเพลงอื่นๆ เพื่อนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน
ตอไป 
 
คําสําคัญ: วิธีการฝก, นิสติเครื่องมือระนาดทุม, การฝกระนาดทุมเบ้ืองตน 
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Abstract 
This research is a research and development. The purpose of the research is: to develop a method for 

practicing Ranat Thum by combining the teaching methods of the past teacher. From The combination of how to train 
a great vocal of Kruu Subin Chankaew and use  ‘Thang Pleng Ranat Thum and Pleng Satukan’ by Kruu Pramuan 
Atthachep. And to study the progress of student’s learning training by Ranat Thum’s initial training. Research 
methodology: The population was 40 students 1st year undergraduate whose major in Ranat Thum between 2002 -
2016. The instruments used in the research were: the way to practice in the basic of  Ranat Thum mix with how to 
practice sound training Khong-wong-yai by Kruu Subin Chankaew and Thang Pleng Ranat Thum, Pleng Sathukan by 
Kruu Pramuan Atthachep. The measurement results is Pre-test and Post-test. Statistical tool is t-test. The research 
found that the 7 steps to practice the sound training of Khong-wong-yai by Kruu Subin Chankaew. Thang Pleng Ranat 
Thum, Pleng Sathukan by Kruu Pramuan Atthachep can apply as a 2 ways training. The results of the progress of 
learning found that the students had higher academic progress at the 0.05 level. The results of this research suggest 
that there should be study and analysis of Thang Pleng Ranat Thum from other songs to use in the next teaching. 
  
Keywords: Music’s practice, Students’s major in Ranat Thum, Ranat Thum Initial training 
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บทนาํ 
ระนาดทุมเปนเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงสอดประสานกับระนาดเอกเพื่อเพ่ิมอรรถรสใหกับเพลง และยังมีอิสระในการดําเนินทํานอง

เพลงใหสนุกสนานมากย่ิงขึ้น การแปรทํานอง ทางของระนาดทุมน้ันมีลักษณะคลายการหยอกลอ ยั่วเยากับทํานองหลักโดยตกกอน หรอืลง
หลังจังหวะ ทําใหเกิดความสนุกสนาน ดังท่ี รองศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน (2550: 73-74) ไดกลาวถึงระนาดทุมไววา “ระนาดทุม
ถือวามีความสําคัญในวงปพาทยเพราะนอกจากจะเลนสอดประสานแลวยังมีอิสระในการดําเนินทํานองใหสนุกสนานได เปนเครื่องดนตรีท่ี
สรางสีสันในวงดนตรีอยางมาก” นับไดวาระนาดทุมเปนเครื่องดนตรีท่ีสรางสีสันใหกับวงดนตรีท่ีใชบรรเลง อีกท้ังผูบรรเลงยังตองใช
ความสามารถในการแปรทํานองใหทางระนาดทุมเขากับเพลงและเคร่ืองดนตรีอื่นๆใหสอดคลองกัน ดังท่ี รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมศักดิ์ 
พิกุลศรี (2542: 46) ไดกลาวถึงระนาดทุมไววา “ระนาดทุมเปนเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงแลว ท้ังผูฟงและผูบรรเลงสามารถสรางอารมณรวมใน
อรรถรสของทํานองไดมากท่ีสุด อีกท้ังสามารถสะทอนถึงภูมิปญญาของนักดนตรีไดอยางชัดเจน ในการบรรเลงรวมวงในเพลงประเภทลูก
ลอ-ลูกขัด ระนาดทุมจัดเปนเคร่ืองดนตรีประเภทพวกตามทํานอง” 

ผูวิจัยเก็บขอมูลนับตั้งแตป 2544 จากการสัมภาษณนิสิตชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเลือกเรียน
เคร่ืองมือเอกระนาดทุม พบปญหาเบ้ืองตนวา นิสิตเครื่องมือเอกระนาดทุม มีลกัษณะดังนี้ 

1. ในระดับมัธยมศึกษา นิสิตตอทางระนาดทุมมาเฉพาะเพลงท่ีใชสอบหรือเพลงท่ีใชประกวดเทาน้ัน 
2. นิสิตท่ีเลือกเคร่ืองมือเอกระนาดทุม เปนนิสิตท่ีเปล่ียนเครื่องมือจากเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน มิไดนิสิตท่ีเรียนทางระนาด

ทุมมาโดยตรงต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหนิสิตท่ีเขาใหมในช้ันปท่ี 1 มีท้ังทักษะในการตีระนาดทุมยังไมดีพอ ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนผูสอนระนาดทุม 

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย จึงคิดวิธีการฝกระนาดทุมเบ้ืองตน จากการผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของ
ครูสุบิน จันทรแกว นํามาประยุกตใหเปนวิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมเพื่อใหบรรเลงระนาดทุมไดเสียงท่ีด ีฝกกําลังการใชมือซายและมือขวา 
และฝกการแยกประสาทสัมผัสในการตีระหวางมือซายกับมือขวา และทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ ท่ีครูคิด
ทางระนาดทุมเพลงสาธุการใหผูวิจัย โดยใชมือตางๆ ของระนาดทุมอยูในเพลงสาธุการเพ่ือเปนการฝกการใชมือของระนาดทุม นําไปใชใน
การพัฒนาแบบฝกเบ้ืองตนใหกับนิสิตชั้นปท่ี 1 เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานท่ีดีในการเรียนข้ันสูงตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อผสมผสานวิธีการสอนของครูดนตรีในอดีตเพื่อใชสอนในปจจุบัน  
2. เพื่อศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต จากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน            

 
สมมติฐานการวิจัย 

นิสิตท่ีฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตนมีการเรียนรูเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา 
2. ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกดนตรีไทย ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เครื่องมือเอกระนาดทุม 

ระหวางปการศึกษา 2545- 2560 จํานวน 40 คน  
3. เน้ือหาท่ีใชในการสรางแบบฝกระนาดทุมเบ้ืองตน เปนการผสมผสานเช่ือมโยงองคความรูตั้งแต 2 องคความรูขึ้นไป 

เขาดวยกันอยางสอดคลองเปนระบบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 681) คือ วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญกับทางเพลงของระนาดทุม 
ผสมผสานกัน ไดวิธีการฝกระนาดทุมเบ้ืองตน ดังน้ี 
  3.1 วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว นํามาประยุกตใหเปนวิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมเพื่อให
บรรเลงระนาดทุมไดเสียงท่ีดี ฝกกําลังการใชมือซายและมือขวา และฝกการแยกประสาทสัมผัสในการตรีะหวางมือซายกับมือขวา ดังน้ี 
   3.1.1 การจับไมตีที่ถูกตอง 
   3.1.2 การตีต้ังฉาก 2 มือพรอมกันเปนคูแปด ใหหัวไมอยูกลางผืนระนาดทุม 
   3.1.3 การตีทีละลูกโดยเริ่มจากดานซายของผืนไปจนถึงลูกขวาสุดแลวไลกลับมาจากขวาไปซาย โดยใชมือ
ซายมือเดียว ไลไปเร่ือยๆจนกวาจะเม่ือย แลวเปลี่ยนเปนมือขวาใชวิธีเดียวกัน โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูกระนาดทุม 
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   3.1.4 การตีทีละลูกโดยเริ่มจากดานซายของผืน โดยใชมือซายไปจนถึงกลางผืนจากน้ันเปลี่ยนเปนมือขวาตี
จนถึงดานขวาสุดของผืน แลวไลกลับมาจากดานขวาสุดของผืนจนถึงซายสุดของผืน โดนเริ่มจากมือขวาจนถึงกลางผืนแลวเปลี่ยนเปนมือ
ซาย ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเม่ือย โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูกระนาดทุม 
   3.1.5 การตีทีละลูก 3 ลูก โดยเร่ิมจากดานซายของผืน โดยใชมือซายตี 3 ลูก จากลูกท่ี 1-3 แลวใชมือขวาตี 
3 ลูก จากลูกท่ี 8-10 แลวขยับไปท่ีละลูกจนมือซายถึงลูกท่ี 8-9 และมือขวา 15-17 จากน้ันไลมือกลับมา ดวยมือขวา ลูกท่ี 17-15 และมือ
ซาย ลูกท่ี 10-8 ไลลงมาจนถึงลูกแรก ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเม่ือย โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูกระนาดทุม 
   3.1.6 ตีลักษณะเดียวกับขอ 3.15 แตเปลี่ยนเปน มือละ 4 ลกู 
   3.1.7 ฝกมือซาย โดย เริ่มจากมือขวาตีลูกท่ี 10 มือซายตีลูกท่ี 1-3 จากน้ันไลไปเรื่อยๆ จนมือขวาถึงลูกท่ี 17 
มือซาย ถึงลูกท่ี 8-9 จากน้ันไลกลับลงมาดวยวิธีเดิม จนถึงลูกแรกท่ีเร่ิมตี ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเมื่อย โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูกระนาด
ทุม 
   3.1.8 ฝกมือขวา โดย เร่ิมจากมือซายตีลูกท่ี 1 มือขวาตีลกูท่ี 10-8 จากน้ันไลไปเรื่อยๆ จนมือซายถึงลูกท่ี 10 
มือขวา ถึงลูกที่ 17-15 จากน้ันไลกลับลงมาดวยวิธีเดิม จนถึงลูกแรกท่ีเร่ิมตี ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเมื่อย โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูก
ระนาดทุม 
  3.2 ทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ เน่ืองจากผูวิจัยไดศึกษาระนาดทุมกับครูประมวล 
อรรถชีพ ประมาณปพ.ศ.2535 ในขณะน้ันผูวิจัยไดฝกเลนระนาดทุมเพียง 1 ป ทําใหการบรรเลงระนาดทุมมือยังไมคลอง ครูประมวล อรรถ
ชีพ จึงทําทางระนาดทุมเพลงสาธุการใหผูวิจัย โดยใชมือตางๆ ของระนาดทุมอยูในเพลงสาธุการซ่ึงจะสอดคลองกับแนวทางในการตอเพลง
ของครูสุบิน จันทรแกว ท่ีจะตอเพลงสาธุการใหแกบรรดาลูกศิษยเปนเพลงแรก เพราะถือวาเปนเพลงครูและมีแมบทของมือตางๆอยูใน
เพลง ถาตอจบจะงายตอการตอเพลงอื่นๆ ตอไป (สุบิน จันทรแกว, 2530: 64 ; นันทวัน ตอบงาม, 2536: 48) โดยผูวิจัย ไดทําเปน 2 
แบบฝกหัด ดังน้ี 
   3.2.1 ตีดวยความเร็วหามเกิน 4 นาที โดยตีผิดลูกไดบางแตหามหยุด เพื่อเปนการฝกใหมือคลองแคลวในการ
ตีระนาดทุม 
   3.2.2 ตปีระมาณ 10-20 นาที อยางชาๆ โดยหามผิดแมแตลูกเดียว และจะตองตีลูกกลางผืนตลอด เมื่อครบ 
1 รอบ ใหวนกลับรอบท่ี 2 ตีวนไปจนครบเวลาประมาณ 10-20 นาที เพ่ือฝกใหมีสมาธิ ฝกการใชมือท่ีถูกตองแมนยํา และตีระนาดทุมใหได
เสียงท่ีชัดเจน 

4. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  
  4.1 ตอเพลงสาธุการใหกับนิสิตท่ีเขามาใหม 
  4.2 คะแนนการสอบครั้งท่ี 1 เปน แบบทดสอบกอนเรียน(Pre-test) เพราะวา นิสิตเพ่ิงตอเพลงยังไมสามารถใช
แบบฝกหัดทางระนาดทุมไดเพราะอยูในชวงจําเพลง 
  4.3 หลังจากสอบคร้ังท่ี 1 เร่ิมใชแบบฝกหัดท้ังการไลมือและแบบฝกหัดทางระนาดทุมอยางจริงจัง ในชวงเวลาประมาณ 
2 เดือน 
  4.4 คะแนนการสอบครั้งท่ี 2 เปน แบบทดสอบหลังเรียน(Post-test) เพื่อดูพัฒนาการและความกาวหนา ในการตี
ระนาดทุม 

5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
5.1 วิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน แบบผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว และทางเพลงระนาด

ทุม เพลงสาธุการ ทางครปูระมวล อรรถชีพ   
5.2 เครื่องมือวัดผลลัพธหรือผลกระทบของการวิจัย คือ แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และ 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ประเมินจากการสอบปฏิบัติครั้งท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เกณฑในการประเมินคือ 1.เสียง 2.จังหวะ 3.ลีลา 
และ 4.ทํานอง โดยมีกรรมการประเมินครั้งละ อยางนอย 3 คน   

5.3 เครื่องมือทางสถิติ คอื สถิติที่ใชวัดความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน ไดแก คา t-test  

 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนาวิธีการฝกระนาดทุมเบ้ืองตนดวยการผสมผสานวิธีการสอนของครูสุบิน จันทรแกว และครูประมวล อรรถชีพ 
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 
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1. เพื่อผสมผสานวิธีการสอนของครูดนตรีในอดีตเพ่ือใชสอนในปจจุบัน ดังน้ี 
  1.1 วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว นํามาประยุกตใหเปนวิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมจํานวน 8 
ข้ันตอน ผลจากการฝกทําใหนิสิตจับไมระนาดทุมไดอยางถูกตอง บรรเลงระนาดทุมไดเสียงที่ดี ฝกกําลังการใชมือซายและมือขวา และฝก
การแยกประสาทในการตีระหวางมือซายกับมือขวา  
   1.2 แบบฝกการบรรเลงระนาดทุม ดวยทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ 2 แบบฝกหัด ดังน้ี 
คือ 1. ตีดวยความเร็วหามเกิน 4 นาที โดยตีผิดลูกไดบางแตหามหยุด เพื่อเปนการฝกใหมือคลองแคลวในการตีระนาดทุม และ2. ตี
ประมาณ 10-20 นาที อยางชาๆ โดยหามผิดแมแตลูกเดียว และจะตองตีลูกกลางผืนตลอด เม่ือครบ 1 รอบ ใหวนกลับรอบท่ี 2 ตวีนไปจน
ครบเวลาประมาณ 10-20 นาที ผลจากการฝกทําใหนิสิตมีสมาธิ ใชมอืระนาดทุมท่ีถูกตองแมนยํา และตรีะนาดทุมใหไดเสียงท่ีชัดเจน 

2. เพื่อศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของนิสติ จากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน   
     

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต จากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน  
คะแนนความกาวหนา

ทางการเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 
กอนเรียน 

คะแนนเฉล่ีย 
หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

t 

จํานวนการทดลอง 40 คน 18.29 20.04 1.75 1.84 
df = 39,    P< .05 = 1.697 

 
จากตาราง พบวาผลการวิเคราะหความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต จากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน จากการเปดตาราง

การแจกแจงแบบ  t ที่ระดบันัยสําคัญ  0.05 แสดงวานิสิตมีความกาวหนาในการเรียนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สรุปและอภิปรายผล 

ในยุคปจจุบันมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหการเรียนการสอนดนตรีเปลี่ยนไป เพ่ือใหทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปจึงจําเปนตองมีการ
ประยุกตวิธีการสอนของครูในอดีตมาปรับใชกับเด็กรุนใหมๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยการนําวิธีการฝกไลมือกับทางเพลงของครูมาประยุกต
เปนแบบฝกหัดใหเด็กๆ ไดฝกฝนเบ้ืองตน ผลจากการฝกดวยวิธีการฝกระนาดทุมเบ้ืองตน ทําใหนิสิตจับไมไดอยางถูกตองสงผลใหนิสิต
บรรเลงระนาดทุมไดเสียงดีและยังเกิดความชํานาญในการใชมือระนาดทุม เพื่อใหนิสิตเกิดความชํานาญในการตีระนาดทุมเพื่อเรียนในขั้น
สูงตอไป ซ่ึงแนวทางในการคิดวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน สอดคลองกับ วุฒิชัย พวงลําไย (2555: 142) ท่ีทําวิจัยเรื่อง เด่ียวฆองวงเล็ก เพลง
แขกมอญ สามชั้น ทางครูฉลาก โพธิ์สามตน วา ครูฉลาก โพธิ์สามตน จะคิดกลอนเพลงข้ึนมาใหม โดยเอากลอนเพลงจากครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาเปนแนวทางและปรับปรุงข้ึนมาใหมใหเหมาะสมกับฝมือของผูตอ  

ความกาวหนาทางการเรียนของนิสิตท่ีจากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนระหวางเรียน
และหลังเรียน ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ี
เน่ืองมาจากวิธีฝกระนาดทุมเบ้ืองตนน้ัน เนนท่ีวิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมเพ่ือใหบรรเลงระนาดทุมไดเสยีงท่ีดี ฝกกําลังการใชมือซายและ
มือขวา และฝกการแยกประสาทในการตีระหวางมือซายกับมือขวา และใชทางเพลงท่ีครูคิดคนขึ้นเพื่อใชในการฝกมือระนาดทุมมาเปน
แบบฝกหัดท่ีฝกการใชมอืใหคลองแคลวในการตีระนาดทุม ฝกใหมีสมาธิ ฝกการใชมือท่ีถูกตองแมนยํา และตีระนาดทุมใหไดเสียงท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับ วัชรพงศ กาญจนวรุตม (2551: 19) ไดทําการวิจัยเรื่อง การไลระนาดเอกเพลงทะแยของครชูัยยุทธ โตสงา วา การไลระนาด
เอกเพลงทะแยของครูชัยยุทธ โตสงาน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อตองการฝกฝนการบรรเลงใหมีประสิทธิภาพสงู และเปนการเตรียมความพรอม
ในการบรรเลงและฝกฝนความอดทน  
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะหเพลงสาธุการของครูประมวล อรรถชีพน้ัน ครูไดคิดทางเพลงข้ึนกอนท่ี จะมีการจัดทํา เกณฑมาตรฐาน
ดนตรีไทย โดย สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)จึงทําให ไมมีวิธีการตีระนาดทุม
ทุกวิธีอยูในเพลงสาธุการทางครูประมวล อรรถชีพ แตในเพลงโหมโรงเย็นท่ีผูวิจัยไดรับการถายทอดมาจากครูประมวล อรรถชีพและครูสุบิน 
จันทรแกว มีวิธีการตีระนาดทุมทุกวิธีอยูในเพลงน้ี ถามีการศึกษาและนํามาใชประโยชนตอไปจะสงผลท่ีดีตอนิสิตท่ีไดเรียนเพลงชุดโหมโรง
เย็น  
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