
ใหใ้ชเ้ป็น

เตวิช เสวตไอยาราม 

คณะถาษาและการสื่อสาร สาขาการส่ือสารและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น (ปรญิญาโท)

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)



1. ชวนคิดกอ่น “สอนไวยากรณอ์ยา่งไร ใหใ้ชเ้ป็น”

2. ทางเลือกในการสอนภาษา

3. ยกตวัอยา่งการสอนดว้ยวิธี TBLT (Task-Based Language Teaching)

4. การใหข้อ้มลูท่ีเป็นบทสนทนาท่ีเป็นธรรมชาต ิ– การฝึกใหผู้เ้รียนตระหนกั -

5. ตวัอยา่งการสอนโดยฝึกใหผู้เ้รียนน าไปใชจ้ริง

6. สอนอยา่งไรใหม้ ัน่ใจ



 ...1... สอนไปแลว้      ...2... ใชไ้มไ่ด ้/ ใชไ้มเ่ป็น

1 = อาจารย์ (สอนแลว้)          2 = นกัเรียน (ใชไ้มเ่ป็น)

ปัญหามหีลายอย่าง เชน่ ...........

การน าเสนอครัง้นีเ้นน้ท่ีตวัผูส้อนเป็นหลกั (สอนไวยากรณอ์ย่างไร ใหใ้ชเ้ป็น) 

= ประเด็นของผูส้อน 

ทกุท่านคิดว่าถา้งัน้ควรสอนอย่างไร จะสง่ผลท าใหน้กัเรียนเรียนแลว้ใชเ้ป็น (สนทนา

กลุม่ 10 นาที)



What : ผูส้อนจะสอนอะไร 

 เชน่ รปูถกูกระท า แตแ่คน่ีพ้อเหรอ  

Who : ผูส้อนจะสอนใคร 

 คิดแคว่า่สอน “นกัเรียน” พอหรือไม ่วยัอะไร นสิยัเป็นอยา่งไร

When : ผูส้อนจะสอนเมือ่ไร

สอนตามล าดบัหนงัสือเหรอ (Pienemann,1998;峯,2015)

➡峯（2015）「受け身文はもっとも難しい段階にある文法
項目（第5段階＝複文、使役、授受表現）」。



Where : ผูส้อนจะสอนท่ีไหน

สอนท่ีไทย หรือ ตา่งประเทศ สอนที่ไทย สอนในกรงุเทพหรือตา่งจงัหวดั การเขา้ถึงสื่อตา่ง ๆ

Why : ผูส้อนจะสอนไปท าไม

สอนเพราะตอ้งใชส้อบ ???

How : ผูส้อนจะสอนอยา่งไร

สอนอยา่งท่ีปรากฏในต ารา ???

การสมัมนานีจ้ะเนน้ How เป็นหลกั



 FOCUS ON FORMS

文法訳読法

オーディオリンガル

全身反応教授法（TPR)

機能シラバス

 FOCUS ON MEANING

ナチュラルアプローチ

イマージョン

 FOCUS ON FORM

タスク中心の教授法
（TBLT）

内容中心の語学教授法



 FOCUS ON FORMS の指導は、言語形式に注意が行き過ぎる。第二言語習得は言語形
式と意味／機能のマッピングのプロセスであるべきなのに、意味／機能の部分が欠如
してしまうのである。

➡ 1つの形態素ばかりを発話に用いる過剰使用が起きる。(Lightbown,1985)

 FOCUS ON MEANING の指導は、流暢さをある程度培うことはできても、文法能力
の正確さを伸ばすには限界がある。

➡聴解力を身につけても、文法的正確さは母語話者には遠いレベルにとどまっていた。
(Spada,1997)



 FOCUS ON FORM が、正確さ、流暢さ、および複雑さを共に伸ばし、言語学習に最
も効果的であると論じている。(Doughty,1998)

 言語習得とは、学習者自身が言語形式と意味／機能の関係を見つけ出し、結び付け、
形成していく認知過程である。

 FOCUS ON FORMを伴うシラバスは、その他のこと－生物学、数学、作業の練習、
車の修理、外国語が話されている国の地理、文化など－を教え、意味やコミュニケー
ションへの焦点を優先したレッスンの中で、必要が生じた際に、付随的に学習者の注
意を明確に言語要素へ向けるものである。



 LONG（1991）が提唱する。

 FOCUS ON FORM を実現するシラバスは、生のインプット、または生に近いインプット
を与え、学習者がそこから言語形式と意味／機能の関係を発見していくので、分析的シ
ラバス。

➡ 学習者が意味ある伝達行動を行っていることを前提としているのが重要である。そ
のため、教室活動は言語形式と意味を常に統合すべきだと考えている。

สรปุเป็นไทยงา่ย ๆ คือ ผูส้อนใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงาน(task)บางอย่าง ตวันกัเรียนเองได้

เรียนรูก้ารเชือ่มโยงไวยากรณบ์างตวัเขา้กบัความหมายและวิธีการใชด้ว้ยตนเอง หากมองดา้นการสอนไวยากรณ ์

นกัเรียนจะไดต้ระหนกัร ูถึ้งรปูแบบไวยากรณท์ี่ถกูตอ้ง + จะน าไปใชอ้ย่างไรในสถานการณจ์ริง + มคีวามลึก/ซับซอ้น



 วิธีการสอนแบบ FOCUS ON FORM ท่ีไดร้บัความนยิมวิธีหนึง่ คือ การสอนแบบ TBLT 

(Task-Based Language Teaching)

➡ ตวัอยา่งเอามาจากงานวิจยัของดาเรศ พทุธา (รร.ปราจิณราษฎรอ ารงุ) นกัศึกษาระดบั

ปริญญาโท สาขาการสื่อสารและวฒันธรรมญ่ีปุ่น สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (นดิา้)

ทัง้หมดเป็นการแสดงล าดบัการสอนทัง้หมดแบบ TBLT (Task-Based Language 

Teaching)

หลงัจากนี ้จะเป็นตวัอย่างอื่น ๆ ที่สอนเกี่ยวกบัการใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงการใชภ้าษาจริง ๆ



ภาพคร่าว ๆ ของวิธีการสอนแบบ FOCUS ON FORM

ผูส้อนสอนไวยากรณบ์างอยา่งไปแลว้ ➡

การจะท าใหผู้เ้รียนตระหนกัร ูว้า่ไวยากรณต์วันัน้ ๆ ใชใ้นรปูแบบใด ผูส้อนจะตอ้งเป็นคนใหข้อ้มลูท่ี

เป็นบทสนทนาท่ีเป็นธรรมชาติ / ใกลเ้คียง(ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสงัเกตดว้ยตนเอง) ➡

 เมือ่ผูเ้รียนตระหนกัร ูแ้ลว้ ผูส้อนควรจะน ากิจกรรม / แบบฝึกท่ีชว่ยใหผู้เ้รียนไดใ้ชจ้ริงเขา้มาใช ้(ให้

พดูหรือใหเ้ขยีนออกมา)



 วิธีการแนะน าตวั 

ทกุคนแนะน าตวักนัอยา่งไร

หนงัสือเขยีนว่าอยา่งไร 

 ในความเป็นจริงเป็นเชน่ไร

สรปุเป็นไทยงา่ย ๆ คือ โดยทัว่ไป เวลาแนะน าตวั ผูพ้ดูไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้私は (ยกเวน้ในบาง

บริบท)



 วิธีการใช ้てくれる／てもらう

กรณีไวยากรณน์ัน้มโีครงสรา้งท่ีซบัซอ้น ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัร ูต้รงจดุนัน้ ๆ ดว้ย

てくれる／てもらう ในขอ้ใด มรีปูประโยคท่ีถกูตอ้ง (แมซ้ื่อเคก้ใหฉ้นั)

A 母に ケーキを 買って くれた。

B 母が ケーキを 買って くれた。

C 母が ケーキを 買って もらった。

D 母に ケーキを 買って もらった。

ค าตอบท่ีถกู คือ ขอ้ B และ D



กรณีไวยากรณน์ัน้มโีครงสรา้งท่ีซบัซอ้น ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัร ูต้รงจดุนัน้ ๆ ดว้ย

母が ケーキを 買って くれた。

母に ケーキを 買って もらった。

母が ケーキを 買って くれた。

母に ケーキを 買って もらった。

★ใชส้ิ่งอ่ืน ๆ เชน่ ขนาดตวัอกัษรท่ีใหญ่กวา่ปกต ิ/ สีท่ีแตกตา่ง / การไฮไลทเ์ขา้มาชว่ยได้



 เมือ่ผูเ้รียนตระหนกัร ูเ้กี่ยวกบัโครงสรา้งทางไวยากรณแ์ลว้ ผูส้อนควรใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัร ูว้า่

ไวยากรณเ์หลา่นีใ้ชจ้ริงไดอ้ยา่งไร 

การใชส้ื่อตา่ง ๆ เพื่อสอนไวยากรณて์くれる／てもらう

อาจจะน ามาจาก Youtube หรือละครตา่ง ๆ ก็ได ้

 เมือ่ผูเ้รียนตระหนกัร ูแ้ลว้ว่าไวยากรณて์くれる／てもらうใชจ้ริงอย่างไร คราวนี ้ก็จะถึง

สว่นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งผลิตออกมา



ดยูทูปูแลว้สงัเกตวา่ตรงไหนท่ีเป็นไวยากรณ ์ている

หากเป็นค าศัพทท่ี์ยงัไมไ่ดเ้รียน ผูเ้รียนควรเปิดพจนานกุรมหาดว้ยตนเอง มากกว่าท่ีอาจารยจ์ะเป็น

คนบอก

 ไวยากรณ ์ている ท่ีปรากฏในสื่อถกูใชใ้นความหมายใด



หาขอ้มลูท่ีเป็นธรรมชาตไิมไ่ด ้เชน่ ไมม่คีนญ่ีปุ่นอยูใ่กล ้ๆ หรือ อยูท่อ้งถ่ินห่างไกล

 ไวยากรณบ์างอยา่งหายาก เชน่ 使役形

สอนแบบนีใ้ชเ้วลาเยอะ แตห่ัวขอ้ไวยากรณท่ี์ผูเ้รียนจะไดม้นีอ้ย 

 ระบบการสอบมหาวิทยาลยัเนน้การรูไ้วยากรณจ์ านวนมาก

ผูส้อนตอ้งยอมสละความสขุสว่นตวัมาก 



สมมตวิา่ทกุทา่นไดอ้ธิบายโครงสรา้งไวยากรณร์ปูถกูกระท า พรอ้มทัง้ความหมายและการใชเ้ป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้ทกุท่านไดใ้หผู้เ้รียนตระหนกัร ูเ้กี่ยวกบัการใชร้ปูถกูกระท าจริง ๆ แลว้ 

 จากนัน้ จะเป็นการแบง่กลุม่ท ากิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชจ้ริง

ตวัอยา่ง ขอยกจากการใชไ้วยากรณร์ปูถกูกระท าผา่นการเลา่เร่ืองท่ี รศ.ทศันีย ์เมธาพิสิฐ และ

รศ.ดร.สณีุยร์ตัน ์เนียรเจริญสขุ น าเสนอไปเมื่อการสมัมนาสมาคมครภูาษาและวฒันธรรม

ญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี17



มัน่ใจ

 ในหอ้งน้ี มีใครมัน่ใจว่าตนเองสอนไวยากรณไ์ดดี้

 ในหอ้งน้ี มีใครไมม่ัน่ใจว่าตนเองสอนไวยากรณไ์ดดี้

น่าจะมีค าตอบออกมาหลากหลาย

แต่ประเด็น คือ ท าไมถึงไมม่ัน่ใจว่าตนเองจะสอนได้

 ปัญหาท่ีกลา่วมาเป็นปัญหาท่ีเกิดจากตนเอง หรอื ปัญหาจากคนอ่ืน



มัน่ใจ

 โดยทัว่ไป เจา้ของภาษา(น่า)จะสอนไวยากรณไ์ดดี้กว่าคนต่างชาติ เพราะอยา่งนอ้ย

ความเป็นเจา้ของภาษาสามารถบอกไดว่้าประโยคนัน้เป็นธรรมชาติหรอืไม่

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าเจา้ของภาษาคนนัน้อ่านเยอะ/เขียนเยอะ/ฟังเยอะ/พดูคยุกบัผ ูค้น 

สรปุ คนต่างชาติไมค่วรสอนไวยากรณใ์ช่ไหม

 = ไมใ่ช่ ถึงคณุจะเป็นคนต่างชาติ คณุก็สามารถสอนอยา่งมัน่ใจได้

การท่ีคณุจะสอนอยา่งมัน่ใจได ้มีอย ูห่ลายเง่ือนไขท่ีคณุไมค่วรมองขา้ม



มัน่ใจข้ึนเวลาสอนไวยากรณ์

1. ต าราท่ีอธิบายไวยากรณภ์าษาญ่ีปุ่ นระดบัตน้ : มีติดตวับา้งก็อ ุ่นใจ



มัน่ใจข้ึนเวลาสอนไวยากรณ์

2. หาประโยคท่ีใชจ้รงิ ๆ ดวู่าไวยากรณน์ัน้ ๆ ใชอ้ยา่งไร ผา่นการฟัง / อ่าน

ตวัอยา่ง : การแนะน าตวั



มัน่ใจข้ึนเวลาสอนไวยากรณ์

3. อ่านบทความวิชาการบา้ง จากวารสารทัง้ของไทยและของญ่ีปุ่ น เช่น

https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/japanese-
studies-journal/

http://jsat.or.th/

http://www.nkg.or.jp/

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/

http://jasla.sakura.ne.jp/

https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/japanese-studies-journal/


มัน่ใจข้ึนเวลาสอนไวยากรณ์

 3. อ่านบทความวิชาการบา้ง เช่น

 ニャンジャローンスック・スニーラット（２００１）「OPI データにおける「条件表現」の習得研究－中国語、
韓国語、英語母語話者の自然発話から－」『日本語教育』１１１、２６－３５．日本語教育学会

 Sugaya, N. & Shirai, Y. (2009) The acquisition of progressive and resultative meanings of the 
imperfective aspect marker by L2 learners of Japanese: Transfer, universals, or multiple 
factors? Studies in Second Language Acquisition. 29(1),(2007),1-38.

 サウェットアイヤラム・テーウィット（２０１０）「受身文の談話機能の習得--タイ人日本語学習者を対象に」
『第二言語としての日本語の習得研究』１２、１０７－１２６．第二言語習得研究会

 福田純也・稲垣俊史（２０１３）「上級日本語学習者による目的を表す「ために」と「ように」の習得―「ため
に」の過剰般化は中国語話者に特有か―」『日本語教育』１５６、３１－４４．日本語教育学会

 ขอ้ควรระวงั อ่านแลว้คิดตามเป็นสิ่งส าคญั เพราะสิ่งท่ีเขียนไมไ่ดเ้ป็นความจริงตลอดกาล แต่

เป็นเพียงในบางบรบิทเท่านัน้



มัน่ใจข้ึนเวลาสอนไวยากรณ์

4. ลองท าวิจยัง่าย ๆ ในหอ้งเรยีนของตนเองด ูหรอื ขยนัมาฟังสมัมนาของทาง JTAT 
(สมาคมครภูาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย)



มัน่ใจข้ึนเวลาสอนไวยากรณ์

 1.อ่านสิคะ อ่าน / ฟังสิคะ ฟัง / พดูคะ่ พดู

การอ่านเป็นจดุเริม่ตน้ของทกุอยา่ง ไมอ่่านจะเขา้ใจไหม

สว่นการฟังรายการ / เพลง / ละคร จะช่วยท าใหร้ ูว่้าคนญ่ีปุ่ นใชจ้รงิอยา่งไร

ลองพดูด ูผิดหรอืถกูไมใ่ช่ประเด็นส าคญัเท่ากบัว่าสื่อสารเขา้ใจไดห้รอืไม่

 2.คิด/วิเคราะหต์าม อยา่เช่ือตามต าราหรอืเขา้ขา้งตนเองเกินคะ่

วิเคราะหส์ิ่งท่ีอ่านหรอืไดย้นิ / สิ่งท่ีตนเองพดูด ูแลว้ตัง้ค าถามกบัตนเองว่าตอ้งการสื่ออะไร 

อีกฝ่ายเขา้ใจสิ่งท่ีตนเองตอ้งการสื่อมาก / นอ้ยขนาดไหน

 3.ลองหาประโยคท่ีใชจ้รงิ ๆ ดวู่ามีไหม

ลองหา生教材 ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัไวยากรณต์วัท่ีอ่านด ูดวู่าจรงิ ๆ ใชอ้ยา่งน้ีหรอืไม่



×「正しい日本語を話さなければならない」

↓

コミュニケーションにおいて大切なのは「意図や気持ちが的確に伝わ
る」ことです。

文法を意識するあまり、一番大切なことが伝わらないと意味がありま
せん。


