สัมมนาสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ งประเทศไทยครัง้ ที่ 21
เรื่อง“การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้ มากกว่ าความรู้ และสอนคาช่ วยอย่ างไรให้ ใช้ ไม่ ผิด”
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทยร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ได้ จดั
สัมมนาประจาปี ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้ องประชุม เจแปน
ฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ เรื่ อง“การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนที
ุ่ ่ให้ มากกว่าความรู้ และสอนคาช่วยอย่างไรให้
ใช้ ไม่ผิด” โดยหัวข้ อช่วงเช้ าคือ “การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนที
ุ่ ่ให้ มากกว่าความรู้ ” และหัวข้ อช่วงบ่ายคือ
“สอนคาช่วยอย่างไรให้ ใช้ ไม่ผิด”
เพื่อให้ อาจารย์ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูล
รวมถึงแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนุ่
และการสอนคาช่วย เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนต่อไป ในงานสัมมนาครัง้ นี ้มีผ้ เู ข้ าร่วมทังสิ
้ ้น 66 คน ประกอบด้ วยครูอาจารย์ที่
สอนภาษาญี่ปนทั
ุ่ งในระดั
้
บมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ช่วงเช้ าเป็ นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนุ่ โดย อ.อิทธิพล
บัวย้ อย มหาวิทยาลัยพะเยา อ.กฤษณะ มณีสอดแสง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ธนบุรี และ อ.พิรญาณ์ นพรัตน์
โรงเรี ยนศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี อ.ดร.เสกสรร จันทรจานง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมขุ เป็ นผู้ดาเนินการเสวนา
ช่วงบ่ายเป็ นการบรรยายในหัวข้ อ "สอนคาช่วยอย่างไรให้ ใช้ ไม่ผิด" โดย อ.ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
รายละเอียดการสัมมนามีดงั นี ้
1. การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้ มากกว่ าความรู้”
วิทยากรทังสามท่
้
านผลัดกันนาเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการสอนวัฒนธรรม
ญี่ปนในสถาบั
ุ่
นของตนเอง
อ.อิทธิพล บัวย้ อย เล่าถึงกิจกรรม "เทศกาลวัฒนธรรมญี่ปน"
ุ่ (日本祭) ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี
ในเดือนพฤศจิกายน โดยบูรณาการเข้ ากับรายวิชาญี่ปนศึ
ุ่ กษา มอบหมายให้ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่
ศึกษาภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นวิชาเอกทัง้ 4 ชันปี
้ และนิสิตที่ศกึ ษาภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี ได้ ร่วมกัน
เป็ นผู้จดั งานเทศกาลนี ้ ภายในงานมีการนาเสนอวัฒนธรรมญี่ปนในหลากหลายรู
ุ่
ปแบบ เช่น อาหาร ขนม
การแต่งกาย การประกวดร้ องเพลง เทศกาลสาคัญของญี่ปนุ่ กิจกรรมนี ้ นอกจากจะเป็ นการปฏิบตั ิตามพันธ
กิจด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ ว
ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรและนิสิตในสาขาวิชา
ภาษาญี่ปนุ่ และนิสิตคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปนได้
ุ่
เรี ยนรู้และทราบถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของประเทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ยังเป็ นโอกาสให้ นิสิต
ได้ รับประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน ได้ รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการหาข้ อมูลด้ านวัฒนธรรมญี่ปนุ่ วิธีการ
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นาเสนอ โดยในแต่ละปี จะมีผ้ เู ข้ าร่วมงานเป็ นจานวนมาก "เทศกาลวัฒนธรรมญี่ปน"
ุ่ กลายเป็ นกิจกรรมโดด
เด่นของคณะศิลปศาสตร์ ที่ทกุ คนกล่าวถึง
ในชันเรี
้ ยนภาษาญี่ปนุ่ อ.อิทธิพล ยกตัวอย่างหัวข้ อไวยากรณ์ที่สามารถสอดแทรกวัฒนธรรม
ญี่ปนได้
ุ่ เช่น การสอนสานวน 「〜てはいけません」โดยเลือกใช้ สถานการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ห้ามปฏิบตั ิ เมื่อ
อยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่ เช่น การห้ ามคุยโทรศัพท์ในสถานที่สาธารณะ อาทิ บนรถไฟฟ้า ซึ่งหากมีธุระจาเป็ น ให้
คุยทางไลน์หรื อทางข้ อความ หรื อสิ่งที่ห้ามทาเวลาไปชมดอกซากุระ มีอะไรบ้ าง เป็ นต้ น
อ.กฤษณะ มณีสอดแสง อธิบายว่าที่โรงเรี ยนจัดคาบสาหรับเรี ยนภาษาญี่ปนไว้
ุ่
8 คาบ จึงได้ นา
เวลานันมาบริ
้
หารการเรี ยนการสอนเอง แบ่งเป็ นการสอนไวยากรณ์ 4 คาบ สนทนา 2 คาบ คันจิ 1 คาบ
และวัฒนธรรมญี่ปนุ่ 1 คาบ นอกจากนี ้ยังมีงานมหกรรมญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ได้ จดั เป็ นครัง้ แรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ปี ที่แล้ ว และคิดว่าจะดาเนินการทุกปี จากการสอนเนื ้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปนและการจั
ุ่
ดงานมหกรรม
ญี่ปนุ่
ทาให้ นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากขึ ้น นักเรี ยนบางส่วนไม่ถนัดเนื ้อหาทางภาษาแต่มีความสนใจใน
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ เช่น การพับกระดาษ การทาอาหาร การเขียนพูก่ นั เกมการละเล่น เพลง ภาพยนตร์ เมื่อได้
เรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ก็จะทาให้ มีความสนใจเรี ยนภาษาญี่ปนมากขึ
ุ่
้น ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมงาน
มหกรรมญี่ปนที
ุ่ ่ผา่ นมา นักเรี ยนหลายคนที่ไม่ถนัดเรี ยนภาษา ได้ ชว่ ยกิจกรรมที่ตวั เองถนัด เช่น จัดซุ้มขาย
อาหาร ซุ้มเกม และการแสดงบนเวที นักเรี ยนได้ รับความสนุกสนานและได้ รับความรู้ รวมทังประสบการณ์
้
ต่างๆ
อ.พิรญาณ์ นพรัตน์ พูดถึงเรื่ องการสอนวัฒนธรรมญี่ปนว่
ุ่ าโดยมากจะมีการสอนวัฒนธรรมควบคู่
ไปกับการสอนภาษาด้ วยเพื่อนักเรี ยนจะได้ เข้ าใจระบบ หน้ าที่การสื่อสารของภาษาได้ ดียิ่งขึ ้น และในปี
การศึกษาที่ผ่านมาก็มีการจัดชุมนุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปนุ่ โดยหัวข้ อที่ใช้ เรี ยนในแต่ละคาบจะนามาจาก
ความสนใจของนักเรี ยน เช่น การทาข้ าวกล่อง การใส่ชดุ ยูคะตะ คะรุตะ ฯลฯ นักเรี ยนเป็ นผู้คิดหัวข้ อที่จะใช้
เรี ยนในคาบต่อไปเอง และช่วยกันนาข้ อมูลหรื อภาพถ่าย รูปภาพมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
นอกจากนี ้ ที่โรงเรี ยนจะมีกิจกรรมที่จดั เป็ นประจาทุกปี เช่น กิจกรรมในวันทะนะบะตะ ในวันงาน นักเรี ยน
จะได้ จดั การแสดงต่างๆ เช่น เต้ น ร้ องเพลง แสดงละครสันออกร้
้
านขายสินค้ าให้ กบั รุ่นน้ องในโรงเรี ยน โดย
มีข้อแม้ วา่ ต้ องเป็ นสินค้ าหรื ออาหารญี่ปนที
ุ่ ่ผลิตขึ ้นเองเท่านันและต้
้
องจัดร้ านให้ นา่ สนใจแบบญี่ ปนุ่
ครูผ้ สู อนจะนาสื่อ เช่น ภาพถ่ายเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการโรงเรี ยนของนักเรี ยนญี่ปนให้
ุ่ นกั เรี ยนได้ ศกึ ษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากนัน้ นักเรี ยนจะจับกลุม่ ตามความสนใจ และช่วยกันคิดกิจกรรม คิด
สินค้ าที่จะจาหน่าย ออกแบบร้ านที่จะจัดในวันงาน ประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้ รับนอกจากความรู้ความเข้ าใจ
ทางภาษาญี่ปนที
ุ่ ่มีมากขึ ้น การเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมญี่ปนยั
ุ่ งช่วยส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็ นอย่างดี
ด้ วย
2.การสัมมนาหัวข้ อ "สอนคาช่ วยอย่ างไรให้ ใช้ ไม่ ผิด" โดย อ.ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
วิทยากรเริ่มต้ นด้ วยการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาลองทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาช่วย จากนันน
้ าเสนอข้ อ
ผิดและให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุ ในการสอนคาช่วย นอกจากอธิบายความหมาย หาก
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สอนโดยเพิ่มเติมคาอธิบายดังนี ้ น่าจะช่วยทาให้ ใช้ คาช่วยได้ อย่างถูกต้ องมากขึ ้น
1.คุณสมบัตกิ ารสลับตาแหน่งของข้ อความ
2.คาช่วย「に」 กับ「で」คาช่วยทังสองใช้
้
แสดงสถานที่ แบ่งเป็ นแสดงพื ้นที่ กับแสดงตาแหน่ง
3.คาช่วย「に」 กับ「で」 คาช่วยทังสองใช้
้
แสดงสภาวะ แบ่งเป็ นแสดงผล กับแสดงสภาพ
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากไฟล์ที่แนบมา)
3. การประเมินผลการดาเนินงานสัมมนา
การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงานใน 5 ด้ านโดยใช้ แบบสอบถามซึ่งแบ่งระดับ
คะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และ น้ อยที่สดุ ผู้เข้ าร่วมงานรวม 66 คน ตอบ
แบบสอบถาม 31 คน คิดเป็ น 46.9%
ส่ วนที่ 1 : ความพึงพอใจการสัมมนา
หัวข้ อ

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

1.ความเหมาะสมของวันเวลาที่จดั

4.65

ดีมาก

2.ความเหมาะสมของเวลาสัมมนา

4.65

ดีมาก

3.ความเหมาะสมของสถานที่

4.77

ดีมาก

4.1.การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนุ่

4.35

ดี

4.2.การสอนคาช่วย

4.77

ดีมาก

5.1.การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนุ่

4.58

ดีมาก

5.2.การสอนคาช่วย

4.74

ดีมาก

4.65

ดีมาก

4.ความเหมาะสมของเนื ้อหา

5.ประโยชน์ที่ได้ รับ

ภาพรวม
ส่ วนที่ 2 : ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการสัมมนาครัง้ นี ้

2.1 วิทยากร วิทยากรทุกท่านมีความรู้ดี ถ่ายทอดความรู้ได้ ตรงประเด็น เป็ นประโยชน์ สามารถ
นาไปปรับใช้ ได้
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2.2 เนื ้อหา
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนุ่
ประยุกต์ใช้ ได้

ได้ เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนมากขึ
ุ่
้น สามารถนาไป

การสอนคาช่วย ได้ รับความรู้ความเข้ าใจเป็ นอย่างมาก มองเห็นภาพในรูปประโยคดีขึ ้น เป็ นประโยชน์มาก
2.3 รูปแบบการจัด
-ชอบแบบนี ้เพราะเป็ นงานสัมมนาที่พดู คุยกันแบบสบายๆ
-ควรสลับลาดับโดยจัดเรื่ องการสอนคาช่วยในช่วงเช้ า และกิจกรรมวัฒนธรรมอยูช่ ว่ งบ่าย
-อยากให้ มีการจับกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปนุ่
2.4 อื่นๆ อยากให้ เพิ่มเวลาในช่วงของการสอนคาช่วย
ส่ วนที่ 3 : ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้ อการสัมมนาครั ง้ ต่ อไป
3.1 ด้ านวิธีการสอน การสอนตัวอักษร เทคนิคการสอนคันจิ วิธีการสอนภาษาญี่ปนการสอนแบบ
ุ่
team teachingการสอนคายกย่อง-ถ่อมตน การสอนวัฒนธรรมญี่ปนุ่
3.2 ด้ านไวยากรณ์ คาช่วย
3.3 ด้ านการจัดทาสื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอนภาษาญี่ปนุ่

การสร้ างสื่อนวัตกรรมด้ าน ICT สาหรับภาษาญี่ปนุ่ การทา

3.4 ด้ านทักษะการใช้ ภาษาญี่ปนุ่ การสนทนา การฟั ง การแปล
3.5อื่นๆ การจัดการเรี ยนรู้ที่ชว่ ยให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21 การทาวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยน การทาโครงงานญี่ปนการท
ุ่
าSARของภาษาญี่ปนุ่
ส่ วนที่ 4 : วิทยากรสาหรับครัง้ ต่ อไป
ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา อ.วันชัย สีลพัทธ์กลุ

4

