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แนวทางการสอนดนตรีตามแนวทางทฤษฎีของนักการศึกษา Carl Orff 

คาร์ล ออร์ฟ (Carl Orff) เป็นคีตกวีชาวเยอรมันที่มีช่ือเสยีงในศตวรรษที่ 20 เกิดเมื่อวันที่10 

กรกฎาคม ค.ศ. 1895 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1982 ทฤษฎีการศึกษาของเขามีอิทธิพลในสาขา

ดนตรีศึกษาด้วย  

 ออร์ฟเช่ือว่าดนตรี(Music) การเคลื่อนไหว(Movement)และการพูด(Speech) เป็นสิ่งที่แยกออกจาก

กันไม่ได้ ทั้งสามสิ่งรวมกันเป็นเอกภาพ ซึ่งออร์ฟเรียกว่า “ดนตรีเบ้ืองต้น”(Elemental Music) คําว่า ”ดนตรี

เบ้ืองต้น” น้ี หมายถึง การแสดงออกทางดนตรีของบุคคลทีเ่ป็นไปโดยธรรมชาติ ออร์ฟได้สังเกตจากเด็กใน

สภาวะแวดล้อมปรกติไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบังคับ เด็กจะใช้ดนตรี การเคลื่อนไหว และภาษาพูดไปพร้อมกัน เด็กที่

กําลังเต้นรําจะร้องเพลงไปด้วย เมื่อเด็กร้องเพลงเขาก็มักจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลง

(https://th.wikipedia.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559) 

 การเรียนดนตรีแบบ Orff ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้ในหลายๆ ด้าน คือ Speech, Focus, Team work, 
Play, Communication, Critical thinking, Collaboration, Courage, Community, Confidence, 
Character, Caring, Capable, Cultured และ Compassionate โดยวิชา Orff เริ่มสอนที่ Orff Institute
ประเทศเยอรมนี เป็นแห่งแรก เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของ Carl Orff ตามปรัชญาการเรียนดนตรีที่ท่านได้ต้ังไว้
คือ จังหวะ ภาษา ท่าทาง  

 ที่จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์บรู๊ซ แกสตัน ได้นําเคร่ืองดนตรีและวิชา Orff มาสอนที่สาขาดุริยศิลป์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ) เป็นคนแรก เมื่อพ.ศ. 2518 โดยเน้นการ
เคลื่อนไหว (Eurhythmic) ใช้จังหวะจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกัน และใช้เคร่ืองดนตรี Orff 
เพ่ือสร้างกิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีของผู้เรียน  

 เครื่องดนตรี Orff มีลักษณะเป็นเคร่ืองเคาะผสมกับเคร่ืองดีด ส ีตี เป่า เครื่องที่นิยมคือเคร่ืองเคาะแบบ
ระนาด เพราะสามารถเล่นเพลงได้หลากหลาย และเล่นง่าย โดยถ้าเริ่มเรียนใหม่ๆ  ครูจะถอดเอาโน้ตต่างๆออก 
ให้เหลือแต่โน้ตที่สามารถเลน่ด้วยกันได้ และไม่เพ้ียน ใหบ้างคนเล่นจังหวะหลัก บางคนเล่นทํานองโดยการอิม
โพไวซ ์นอกจากน้ันยังมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นสื่อการสอนจากวัสดุต่างๆด้วย เช่น ไม้ไผ่ ยางรถยนต์ 
เป็นต้น หรือบางคร้ังก็เรียนโดยไม่ใช้เครื่องดนตรี เช่น การร้องเพลงทั้งแนวเดียวและการประสานเสียงมากที่สุด
ได้ถึงสี่แนว 

 หลังจากน้ันอาจารย์โสฬส คปุตรัตน์ อาจารย์ประจําวิทยาลัยดุริยศิลป์ ได้รับทุนการศึกษาให้ไปเรียน 
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาOrff ที่เมือง Salzburg ประเทศออสเตรียใช้เวลาในการเรียน 2 ปี เมื่อจบ
การศึกษาแล้วท่านได้นําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้สอนที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ โดยในการ KM อาจารย์ได้สาธิต
วิธีการสอนแบบ Orff ดังน้ี 
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สาธิตการทาํกิจกรรมแบบOrff 

อุ่นเคร่ือง 

ให้นักเรียนเดิน ตอนแรกให้ยืนเป็นวงกลมแล้วเริ่มเดินเบาเบาต่อมาให้เดินตามแบบของตนเองหาท่าทางของ
ตัวเองแล้วให้เพ่ือนเลียนแบบการเดิน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนน่ังให้เบาที่สุดเป็นวงกลมโดยให้นักเรียนคนหน่ึง
นับหน่ึงถึงห้าแล้วให้แต่ละคนน่ังลงไม่ให้พร้อมกับเพ่ือน 

สอนร้องเพลง วาง วาง  

ร้องทํานองเพลงตามครู โดยให้นักเรียนเคาะหัวเข่าเบาเบาเป็นจังหวะแล้วร้องเพลงตามครูทีละประโยค เมื่อครู
ร้องเสร็จหน่ึงประโยค ครูจะร้องคําว่า "เอ้า" แล้วให้นักเรียนร้องตาม 

 เน้ือเพลงคือ “วาง วาง หยิบแล้วจงวาง วาง (2รอบ) เล่นให้ดีไม่รีรอ รีบ วาง วางวาง(2รอบ) หยิบแล้วจง
วาง วาง” (2รอบ) 

ถ้านักเรียนทํากิจกรรมไม่ได้เช่นน่ังไม่ได้ให้มีส่วนร่วมอย่างอ่ืนแทนเช่นตบมือหรือเคาะเคร่ืองดนตรี จะ
ไม่ทิ้งนักเรียนคนใดคนหน่ึงไว้ 

เกมส์ส่งของ 

หาของช้ินหน่ึงให้นักเรียนส่งรอบวง โดยร้องเพลงวาง วาง ไปด้วย เวลาวางของนักเรียนต้องวางตาม
จังหวะการร้อง ต่อมาให้ใช้ของช้ินเล็กลงแจกคนละช้ินให้นักเรียนหยิบวางถ้าใครส่งไม่ทนัให้ออกจากวงในแต่ละ
รอบจนเหลือแต่ผู้ชนะ 

เกมส์ส่งทา้ย 

ครูให้นักเรียนยืนเรียงตามลําดับไหล่หน้ากระดานสมมติให้เป็นเปียโน ให้นักเรียนแต่ละคนมีช่ือเสียง
โน้ตดนตรีห้าเสียง โด-เร-มี-ฟา-โซ วิธีการเรียงเสียงอาจให้คนที่เต้ียที่สุดอยู่เสียงตํ่าสุด หรือให้คนที่สูงที่สุดอยู่
เสียงตํ่าสุดก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะตกลงกัน เมื่อครูแตะไหล่นักเรียนให้นักเรียนแต่ละคนส่งเสียงโน้ตของตัวเอง 
โดยจะร้องเป็นเพลงแล้วให้นักเรียนคนอ่ืนเล่นด้วย นอกจากสอนเร่ืองโน้ตแล้วยังสามารถสอนเร่ืองคู่เสียงและ
จังหวะถ้านักเรียนมีมากสามารถทําเสียงต่างๆมากขึ้นหรือสมมุติเป็นเปียโนหลายๆตัวได้ 

 วิชา Orff เป็นวิชาที่สนุกถ้าเริ่มสอนต้ังแต่ผูเ้รียนอายุน้อยจะสามารถสร้างพ้ืนฐานที่ดีให้กับผู้เรียนดนตรี
ได้ และ Orff ยังใช้คําศัพท์ง่ายๆ ในการทําให้ผู้เรียนเข้าใจและจําจังหวะแบบต่างๆ ได้ดี การสอนแบบ 
Orff สามารถใช้ในวิชาอ่ืนได้ด้วย เช่น 
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 วิชา Sight Singing มีการอิมโพรไวซ์ ทําให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของจังหวะมากขึ้น หรอืกําหนด
โจทย์โน้ตโด-เร-ม ีและนําไปสร้างประโยคจังหวะ รวมถึงได้ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ด้วย 

 วิชาอิเล็กโทน ใช้เมโลด้ีจากเพลงง่ายๆ เพ่ือทําให้ผู้เรียนสร้าง Rhythm ใส่เข้าไปในเพลง หรือให้
เล่นมือซ้ายเป็น Pattern จังหวะ และอิมโพไวซ์ที่มือขวา 

 วิชากลองชุด สามารถนําความรู้ทั้งในด้านของการฟังการเลียนแบบการถามตอบกัน อิมโพร
ไวซ์ และการจนิตนาการ มาร่วมในการเรียนการสอนได้ 

 การสอนร้องเพลง สามารถนําวิชาOrffมาพัฒนาสื่อการสอนได้หลากหลาย 

 สามารถนํามาประยุกต์กับวิชาจริยธรรมได้เพราะดนตรีมีที่มาจากที่เดียวกันคือการศึกษาอบรม
ปลูกฝังต้ังแต่เด็กเหมือนกันทั้งแบบOrff และแบบวิชาจริยธรรม 

 วิชาEnsemble สามารถนําเรื่องของการใช้จังหวะและการสร้างสรรค์ทํานองมาประยุกต์ใช้ 

 ใช้สอนโน้ตในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เช่นให้โจทก์เป็นโน้ตจังหวะต่างๆ และให้นักศึกษาแต่งทํานอง 

 วิชาดนตรีไทย ทําให้เกิดการ"ใส่ไข"่ (หรืออิมโพรไวซ์) ในการเล่นดนตรีไทยช่วยเพ่ิมสีสันมากขึ้น 

 ช่วยพัฒนาในด้านของจังหวะในวิชานาฏศิลป์ 

 สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนที่ไม่ใช่นักศกึษาดนตรี เป็นการทํากิจกรรมเพ่ือความบรรเทิงได้อีก
ด้วยไม่จําเป็นต้องใช้เฉพาะนักเรียนดนตรีในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 

 การสอนแบบ Orff และ Dalcroze (ดาฃโคลซ) จะเน้น Body Language ใช้จังหวะสอดแทรกในการ
เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวร่างกายช่วยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน ทําให้ผู้เรียนมปีฏิสัมพันธ์กัน Orff เป็น
วิชาที่ผู้เรียนสามารถคิดสิ่งใหม่ได้เรื่อยๆ โดยมีพ้ืนฐานในเรื่องจังหวะกับความคิดสร้างสรรค์ สอนจากง่ายไปหา
ยาก ครูควรมคีวามรู้อย่างแท้จริงทําให้ผู้เรยีนรู้สึกสนุกสนานเรียนรู้ไปพร้อมพร้อมกับการเล่นเพราะความรู้
บางอย่างจะติดอยู่กับผู้เรียนไปตลอดเช่น การฟังการเลียนแบบการถามตอบ การอิมโพไวซ์ การจินตนาการและ 
Ostinato โดยเฉพาะการเล่น Ostinato ต้องมีพ้ืนจังหวะที่แข็งแรงและมคีวามคิดสร้างสรรค์  

 ในการเรียนการสอนครูต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอด เพราะเป็นวิชาที่เป็นวิชาที่เน้นการ
ปฏิบัติ ไม่มีการจดไม่มีการสอบข้อเขียน แต่เป็นการเรียนจากการทํากิจกรรม นักเรียนจะเรียนจากครู นักเรียน
อ่อนจะเรียนรู้จากนักเรียนเก่ง ดังน้ันครูจึงเป็นผู้ที่สําคญัทีสุ่ดในช้ันเรียน 

 เมื่อจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาแนวทางการสอนดนตรีตามแนวทางทฤษฎีของนักการศึกษา 
Carl Orff  ที่ประชุมมีความเห็นว่า Orff เป็นวิชาที่มีความสําคัญสําหรับนักดนตรี ควรเปิดสอนเป็นวิชาพ้ืนฐาน
สําหรับนักศึกษาทุกคน และควรสอดแทรกการบรรยายหลักทฤษฎีและเน้ือหาร่วมด้วย โดยจะจัดให้เป็นวิชา
แกนสําหรับนักศึกษาหลักสตูรดุริยางคศาสตร์ ในการจัดทําหลักสูตรคร้ังต่อไป 
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ร่วมกันทํากิจกรรมแบบ Orff ช่วงอุ่นเครื่อง 
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เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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กิจกรรมเกมส์รูปแบบ Orff 
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