
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 

“ประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ญ่ีปุ่นสู่การปฏบิัติจริง” 

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

กล่าวเปิดงานโดย Mr. Matsui Yuki ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญ่ีปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 

กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของโครงการอบรมครู ณ ประเทศญ่ีปุ่น  โดย รศ.ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข นายก

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย 

1. สรุปเนื้อหาการบรรยายจากวทิยากรทั้ง 6 ท่าน 

1) อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 

 อ. วิเนสได้ไปอบรมที่ประเทศญ่ีปุ่นผ่านโครงการอบรมครูของ JTAT เมื่อปี 2010 ณ ศูนย์อุราวะ และปี 

2012 ณ ศูนย์คันไซ กิจกรรมที่อาจารย์ได้นำมาประยุกต์ใช้สอนนักศึกษาคือการออกไปสำรวจเมือง โดยกิจกรรมน้ี

เป็นส่วนหน่ึงของการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เป้าหมายคือ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเดินทาง

ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และได้ฝึกใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริง โดยนักศึกษาจะต้องอัดคลิปแนะนำสิ่ง

ต่างๆ เช่นอาหาร ความรู้สึกของนักศึกษา เป็นภาษาญ่ีปุ่นและส่งโดยอัพโหลดขึน้ไปยงั Youtube  

ในตอนท้าย อ. วิเนสได้เปิดตัวอย่างคลิปให้ด ูในส่วนน้ี ศ. วรินทร วูวงศ์ มีความคิดเห็นว่าคลิปที่อัดมาน้ัน

ดีมาก เน่ืองจากเป็นการแนะนำอาหารแบบพื้นบ้าน แตกต่างจากการแนะนำวัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

ซึ่งมีคนทำมากแล้ว แต่เน่ืองจากเป็นการแนะนำสิ่งดีๆ ของประเทศไทย จึงอยากให้นักศึกษาพูดถึงสิง่ที่ดีๆ โดย

เลี่ยงการกล่าวถึงจุดอ่อน และอยากให้มีการบอกราคาด้วยเพื่อคนญ่ีปุ่นจะได้ทราบข้อมูล 

2) อ. ภาณุวัฒน์ กิจเกศาเจริญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์บพิตรภิมุขจักรวรรดิ) 

 อ. ภาณุวัฒน์ได้ไปอบรมที่ประเทศญ่ีปุ่นผ่านโครงการอบรมครูของ JTAT เมื่อปี 2019 ณ ศูนย์อุราวะ

อาจารย์ได้พูดถึงกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทำตอนอบรมที่ญ่ีปุ่น เช่น กิจกรรมสำรวจเมือง กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

มัธยม กิจกรรมทางวัฒนธรรม (การห่อผ้าฟุโรชิกิ) ส่วนกิจกรรมที่อาจารย์ได้นำมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่

รับผิดชอบ คือ วิชาการอ่านภาษาญ่ีปุ่น คือการใช้สื่อต่างๆ จากของจริง เช่น แผนที่ ข่าว นิตยสาร หลังการอบรม 



อ. ภาณุวัฒน์พบว่าสื่อที่นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนน้ันส่งผลให้การอ่านมีความน่าสนใจมากขึ้น เช่นข่าว

เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด ซึ่งในตำราจะยังไม่มีเร่ืองน้ีเน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ การนำข่าวเหล่าน้ีมาใช้

ประกอบการสอนทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้น และทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ทันสมัยต่อเหตุการณ์

มากขึ้น 

 อ. ภาณุวัฒน์ยกตัวอย่างกิจกรรมที่นำมาใช้เสริมในวิชาการอ่านภาษาญ่ีปุ่นตอนอ่านเน้ือหาเกี่ยวกับวัดราช

บูรณะซึ่งมีหอเก็บกระดูกของชาวญ่ีปุ่นอยูภ่ายในวัด โดยใหนั้กศึกษาได้ไปสำรวจพื้นที่จริงหลังการอ่าน กิจกรรมน้ี

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือก่อนทำกิจกรรม ระหว่างทำกิจกรรม และหลังทำกิจกรรม โดยส่วนก่อนทำกิจกรรมน้ันจะมี

การอธิบายข้อมูลต่างๆ ของเอกสารที่จะใช้สอน เช่น เร่ืองเกี่ยวกับวัดวาอารามซึ่งจะมีศัพท์ยากอยู่คอ่นข้างมาก 

ระหว่างน้ันก็จะมีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และมีการวางแผนสรุปประเด็นต่างๆ ที่ผู้เรียนจะหาข้อมูล

ก่อนการลงพื้นที่จริง มีการตั้งคำถามไว้ล่วงหน้าเป็นภาษาญ่ีปุ่นซึ่งได้มีการตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์

เจ้าของภาษาก่อน หลังจากน้ันก็มีการอัดคลิปการลงพื้นที่แล้วอัพโหลดลง Youtube  

 กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลสถานที่สำคัญๆ ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และทำให้

ผู้เรียนรู้จักการตั้งคำถามและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการนำเสนอด้วย  อ.ดร. สุนทรี คันธรรมพันธ์ เสริม

ความเห็นว่ากิจกรรมน้ีเป็นการสร้างความรู้สึกรักและภูมิใจถิ่นฐานละแวกสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาด้วย  

3) อ.พิรญาณ์ นพรัตน์ (โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอปุถัมภ์ฯ) 

 อ. พิรญาณ์ได้ไปอบรมที่ประเทศญ่ีปุ่นผ่านโครงการอบรมครูของ JTAT เมื่อปี 2015 ณ ศูนย์คันไซ จาก

การอบรมคร้ังน้ัน อ. พิรญาณ์มองว่าทำให้ได้กลับไปทดลองเป็นผู้เรียนอีกคร้ังทำใหม้ีความเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น 

และได้นำขั้นตอนการสอนของอาจารย์ที่ศูนย์ฝึกอบรมมาปรับใช้กับตัวเอง โดยเฉพาะในส่วนของการตั้งจุดประสงค์

การเรียนการสอน (Can do) เป็นการกำหนดเป้าหมายของการเรียนอย่างชัดเจนว่าเมื่อผู้ เรียนเรียนจบคาบเรียน

น้ันแล้วผู้เรียนยจะสามารถทำอะไรได้บ้าง อ. พิรญาณ์ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่มีการตั้ง Can do ไว้ให้ผู้เรียน

สามารถเขียนประโยคแสดงความรู้สึกอย่างง่ายๆ ได้ ซึ่งตำราที่ใช้ที่โรงเรียนคือตำรา Akiko to Tomodachi ซึ่งแต่

ละบทจะมี Can do อยู่แล้ว ก็จะให้นักเรียนได้ดูในส่วนน้ันก่อน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวมาก

ขึ้น 

 อ. พิรญาณ์ได้ยกตัวอย่างการเรียนการสอนเน้ือหาบทที่ 16 ของตำรา คือการใช้สำนวน ないでください 

โดยอาจารย์ได้นำการ์ตูนบางส่วนของเร่ือง Attack on Titan ซึ่งเป็นการ์ตูนที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนมาให้

นักเรียนดู สังเกตสถานการณ์ของการใช้สำนวนดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงเขา้สู่บทเรียนและนำไปสู่ Can do ของบทน้ัน 



นอกจากน้ี อ. พิรญาณ์ก็ยังนำเสนอวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนบทที่ 17 ซึ่งเกี่ยวกับการใช้สำนวนแสดงการ

เปลี่ยนแปลง になる ด้วย 

4) อ.อาทยา ธนชัยศักด์ิ (โรงเรียนระยองวิทยาคม) 

 อ. อาทยาได้ไปอบรมที่ประเทศญ่ีปุ่นผ่านโครงการอบรมครูของ JTAT เมื่อปี 2019 ณ ศูนย์อุราวะ สิ่งที่

อาจารย์ประทับใจและนำกลับมาสอนที่โรงเรียนคือการใช้ผ้าฟุโรชิกิ โดยมีการนำเสนอตั้งแต่ที่มาของผ้า อักษรคันจิ 

และประโยชน์ต่างๆ ของผ้าฟุโรชิกิ 

 อ. อาทยาได้นำกิจกรรมน้ีมาเป็นฐานหน่ึงของการเรียนรู้ในกิจกรรมค่ายภาษา ซึ่งประกอบด้วย ภาษาจีน 

ภาษาเกาหลี และภาษาญ่ีปุ่น เมื่อนักเรียนมาเข้าฐานแล้วอาจารย์ก็จะทักทายด้วยภาษาญ่ีปุ่นและพูดถึง

สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการลดการใช้ถุงพลาสติก และตั้งคำถามว่านักเรียนใช้วิธีการใดในการลดการใช้ถุงพลาสติก

ดังกล่าว จากน้ันจึงนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการใช้ผ้าฟุโรชิกิ โดยเร่ิมมาตั้งแต่ที่มาของผ้า ตัวอักษรคันจิ และวิธีการห่อ

ในแบบต่างๆ ให้นักเรียนลองทำดู ในตอนท้ายของกิจกรรมมีการตั้งคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน

เกี่ยวกับกิจกรรมน้ีด้วย และอาจารย์ได้เชื่อมโยงมาถึงผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผ้าเอนกประสงค์ของไทย ผ้าของจีน และผ้า

ของเกาหลี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมการใช้ผ้าของแต่ละประเทศ  

 อ. อาทยามองว่าในการสอนวัฒนธรรมน้ัน นอกจากการอธิบายของครูแล้ว การมีกิจกรรมหรือจำลอง

สถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบตัิน้ันจะทำให้เกิดความสนุกสนานและจำได้ดี 

5) อ. ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง) 

 อ. ยุพินได้ไปอบรมที่ประเทศญ่ีปุ่นผ่านโครงการอบรมครูของ JTAT เมื่อปี 2017 ณ ศูนย์คันไซ จากการ

อบรมคร้ังน้ีอาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายและประทับใจทุกกิจกรรม โดยสิ่งที่ อ. ยุพินนำมาใช้สอนนักเรียนคือ

การทำข้าวกล่อง キャラ弁 เน่ืองจากว่าโรงเรียนที่อาจารย์สอนน้ันเป็นสายอาชีพ และมีนักเรียนที่เลือกเรียน

วิชาเอกด้านการทำอาหารด้วย จึงมีโอกาสได้ทำอาหารบ่อย เช่น ทำอาหารไว้รับรองแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน 

 กิจกรรมการทำข้าวกล่อง อาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้ว่านักเรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ

การจัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร นักเรียนจะนำวัตถุดิบที่หาได้มาจากที่บ้านและนำมาแบ่งปันกัน 

นอกจากน้ี อาจารย์ยังดัดแปลงโดยให้นักเรียนประยุกตแ์นวคิดขา้วกล่อง キャラ弁 กับอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ 

เช่น ข้าวกล่องข้าวเหนียวไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มผักสด ซูชิข้าวเหนียวมะม่วง (การใช้ข้าวเหนียวมาปั้นแทนขา้วแล้วโรย

หน้าด้วยมะม่วงสุกแทนปลาดิบ) จากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นง่ายๆ ผ่านการปฏิบัติ



จริง การเพิ่มความน่าสนใจให้กับอาหารเหนือโดยจัดในรูปแบบข้าวกล่อง キャラ弁 อีกทั้งยังทำให้นักเรียนเกิด

ความภาคภูมิใจ และยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตวัเองได้อกีด้วย 

6) อ. เจท จริยานุสรณ์ (โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม) 

 อ. เจทได้ไปอบรมที่ประเทศญ่ีปุ่นผ่านโครงการอบรมครูของ JTAT เมื่อปี 2017 ณ ศูนย์คันไซ โดยเน้ือหา

ที่ อ. เจทนำมาเสนอเป็นการสอนในชั่วโมงกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมญ่ีปุ่น (Japanese Culture Club) คือการพับ

โอริงามิเป็นดอกซากุระ เน่ืองจากช่วงที่ไปญ่ีปุ่นเป็นช่วงที่ซากุระบานพอดี ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกับฤดูกาล อ. 

เจทจึงนำหัวข้อเกี่ยวกับฤดูกาลทัง้สี่ในประเทศญ่ีปุ่นไปสอนนักเรียนผ่านการพับกระดาษ ซึ่ง  อ.เจทได้หาข้อมูล

เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ hirogaru ของ Japan Foundation และหนังสือ まるごと日本の季節 ไปใช้

ประกอบการสอนเน่ืองจากมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายรวบรวมอยู่ในน้ันเพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกอยาก

เรียน 

 เป้าหมายของกิจกรรมน้ีคือ ให้นักเรียนรู้จักฤดูกาลทั้งสี่ในประเทศญ่ีปุ่น และสามารถเปรียบเทียบและ

บอกความแตกต่างระหว่างฤดูกาลในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทยได้ ในเทอมต่อมามีนักเรียนสนใจเข้าร่วมมาก

ขึ้น อีกทั้งคนที่เคยเข้าร่วมแล้วก็มีการลงทะเบยีนเรียนซ้ำ ทำให้เข้าใจได้ว่านักเรียนน่าจะชอบกิจกรรมต่างๆ ที่จัด

ให้ 

 อ.เจทได้พูดถึงการนำไปต่อยอดในวิทยานิพนธ์ที่เรียนในระดับปริญญาโทปี 2019 สาขา 日本アジア文化 

มหาวิทยาลัยไซตามะด้วยทุนของ Kamenori Foundation ด้วย คือการพูดถึงฝาท่อในญ่ีปุ่นซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่

ฝาท่อ แต่มีวัฒนธรรมซ่อนอยู่ในน้ัน ทั้งน้ี อ. เจทได้ทำหนังสือภาพชื่อ DEZAMA Japanese Designed Manhole 

Cover ซึ่งผู้สนใจสามารถสแกน QR Code ที่แสดงในระหว่างการสัมมนาเพื่อเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดเพื่อใช้เปน็

เอกสารประกอบการสอนในชั้นเรียนได้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกสแกน QR Code สามารถส่งอีเมลไปยัง 

jary8700@gmail.com เพื่อขอลิงค์ดาวน์โหลดได้ โดยระบุหัวขอ้ว่า Ehon DEZAMA 

 สุดท้าย อ.เจทได้ขอบคุณ JTAT ที่ได้ให้โอกาสในการไปอบรมที่ประเทศญ่ีปุ่นทำให้ได้นำไปต่อยอดกบัการ

สอนของตัวเองรวมไปถึงการศึกษาต่อและสุดทา้ยได้มีโอกาสกลบัมาบอกเล่าประสบการณ์ด้วย  

  

 

 

mailto:jary8700@gmail.com


2. การประเมินผลการดำเนินงานสัมมนา  

ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนารวม 92 คน (เป็นสมาชิก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ไม่ได้เป็นสมาชิก 52 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56.5)  

ผู้เข้าร่วมงานรวม 67 คน ตอบแบบสอบถาม 40 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานใน 5 ด้าน โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจงานสัมมนา 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. วันเวลาเหมาะสม 4.58 มากที่สุด 
2. ระยะเวลา (2 ชม.) เหมาะสม 4.58 มากที่สุด 
3. เน้ือหาเหมาะสม 4.58 มากที่สุด 
4. ได้รับประโยชน์ 4.65 มากที่สุด 

5. อุปกรณ์และระบบเหมาะสม 4.60 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.60 มากที่สุด 

 

ส่วนที่ 2 : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสัมมนาครั้งนี้ 

-ถ้าได้จัดสัมมนาแบบออนไลน์อีกอยากให้เพิ่มเวลาสัมมนาอีกคร่ึงชั่วโมงหรือ  1 ชั่วโมง เพื่อจะได้ฟังข้อมูลจาก

วิทยากรแบบไม่เร่งรีบ 

-อาจเพิ่มเวลา 30 นาที วิทยากรจะได้มีเวลามากขึ้น 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนาครั้งต่อไป 

-กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น เช่น เกมส์ช่วยจำต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนรู้ (4 คน) 
-อยากให้มีการจัดอบรมสัมมนาหัวข้อการสอนภาษาญ่ีปุ่นแยกแต่ละทักษะทัง้  การฟัง พูด อ่าน และเขียน (3 
คน) 
-การสอนภาษาญ่ีปุ่นออนไลน์ ประสบการณ์ในชั้นเรียนออนไลน์ การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง (3 คน) 
-การสอน / การแบ่งปันประสบการณ์การสอนวัฒนธรรมญ่ีปุ่น เช่น เขียนพู่กัน ชงชา เป็นต้น (3 คน)   



-หัวข้อเดียวกับวันน้ี แต่เปลี่ยนวิทยากรท่านอื่นๆ เพื่อให้ได้ทราบประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึน้ 
-วิธีการสอนแกรมม่าที่มีความหมายคล้ายกัน  
-ญ่ีปุ่นปัจจุบัน 
-การอบรมเทคนิคการสอนภาษาญ่ีปุ่น  
-การสอนคันจิ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนจำได้ง่ายมากขึ้น  
-การจัดบรรยากาศศูนย์ภาษาญ่ีปุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆ 
-การจัดการเรียนที่ประยุกต์จากงานวิจัย 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรการสอนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นในระดับชั้น ม. ต้น ม. ปลาย และอาชีวะศึกษาของ
แต่ละโรงเรียน  
-ประสบการณ์สอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นของครูมัธยมศึกษา 
-อยากให้มีการจัดสัมมนาหัวข้อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
-แนวทางการบริหารความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นภายใต้สถานการณ์สังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 

รูปถ่ายบรรยากาศงานสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


