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สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 21 

เร่ือง“การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญ่ีปุ่นท่ีให้มากกว่าความรู้และสอนค าช่วยอย่างไรให้ใช้ไม่ผิด” 

          สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทยร่วมกบัเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ได้จดั
สมัมนาประจ าปีครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชมุ เจแปน
ฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ เร่ือง“การจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีให้มากกวา่ความรู้ และสอนค าชว่ยอยา่งไรให้
ใช้ไมผ่ิด” โดยหวัข้อช่วงเช้าคือ “การจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีให้มากกวา่ความรู้” และหวัข้อชว่งบา่ยคือ 
“สอนค าชว่ยอยา่งไรให้ใช้ไม่ผิด” เพ่ือให้อาจารย์ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลู รวมถึงแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น และการสอนค าช่วย เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอ่ไป ในงานสมัมนาครัง้นีมี้ผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 66 คน ประกอบด้วยครูอาจารย์ท่ี
สอนภาษาญ่ีปุ่ นทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา 

 ชว่งเช้าเป็นการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น โดย อ.อิทธิพล 
บวัย้อย มหาวิทยาลยัพะเยา อ.กฤษณะ มณีสอดแสง โรงเรียนอสัสมัชญั ธนบรีุ และ อ.พิรญาณ์ นพรัตน์ 
โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ โดยมี อ.ดร.เสกสรร จนัทรจ านง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมขุ เป็นผู้ด าเนินการเสวนา 

 ชว่งบา่ยเป็นการบรรยายในหวัข้อ "สอนค าชว่ยอย่างไรให้ใช้ไมผ่ิด" โดย อ.ดร.ธีระวฒุิ สนุทรา 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

       รายละเอียดการสมัมนามีดงันี ้

1. การเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์“การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญ่ีปุ่นท่ีให้มากกว่าความรู้” 

วิทยากรทัง้สามทา่นผลดักนัน าเสนอประสบการณ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการสอนวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ นในสถาบนัของตนเอง  

อ.อิทธิพล บวัย้อย เลา่ถึงกิจกรรม "เทศกาลวฒันธรรมญ่ีปุ่ น" (日本祭) ซึง่จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี
ในเดือนพฤศจิกายน โดยบรูณาการเข้ากบัรายวิชาญ่ีปุ่ นศกึษา มอบหมายให้นิสิตมหาวิทยาลยัพะเยาท่ี
ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเป็นวิชาเอกทัง้ 4 ชัน้ปี และนิสิตท่ีศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรีได้ร่วมกนั
เป็นผู้จดังานเทศกาลนี ้ ภายในงานมีการน าเสนอวฒันธรรมญ่ีปุ่ นในหลากหลายรูปแบบ เชน่ อาหาร ขนม 
การแตง่กาย การประกวดร้องเพลง เทศกาลส าคญัของญ่ีปุ่ น กิจกรรมนี ้นอกจากจะเป็นการปฏิบตัิตามพนัธ
กิจด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมแล้ว ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้บคุลากรและนิสิตในสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ น และนิสิตคณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัพะเยา รวมถึงบคุคลภายนอกท่ีสนใจวฒันธรรมญ่ีปุ่ นได้
เรียนรู้และทราบถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมตา่งๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้งัเป็นโอกาสให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั ได้รับความรู้เก่ียวกบัวิธีการหาข้อมลูด้านวฒันธรรมญ่ีปุ่ น วิธีการ
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น าเสนอ โดยในแตล่ะปีจะมีผู้ เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก "เทศกาลวฒันธรรมญ่ีปุ่ น" กลายเป็นกิจกรรมโดด
เดน่ของคณะศลิปศาสตร์ท่ีทกุคนกล่าวถึง 

ในชัน้เรียนภาษาญ่ีปุ่ น อ.อิทธิพล ยกตวัอยา่งหวัข้อไวยากรณ์ท่ีสามารถสอดแทรกวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ นได้ เชน่ การสอนส านวน 「〜てはいけません」โดยเลือกใช้สถานการณ์เก่ียวกบัสิ่งท่ีห้ามปฏิบตัิ เม่ือ
อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น เชน่ การห้ามคยุโทรศพัท์ในสถานท่ีสาธารณะ อาทิ บนรถไฟฟ้า ซึ่งหากมีธุระจ าเป็น ให้
คยุทางไลน์หรือทางข้อความ หรือสิ่งท่ีห้ามท าเวลาไปชมดอกซากรุะ มีอะไรบ้าง เป็นต้น 

อ.กฤษณะ มณีสอดแสง อธิบายวา่ท่ีโรงเรียนจดัคาบส าหรับเรียนภาษาญ่ีปุ่ นไว้ 8 คาบ จงึได้น า
เวลานัน้มาบริหารการเรียนการสอนเอง แบง่เป็นการสอนไวยากรณ์ 4 คาบ สนทนา 2 คาบ คนัจิ 1 คาบ 
และวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 1 คาบ นอกจากนีย้งัมีงานมหกรรมญ่ีปุ่ นซึง่ได้จดัเป็นครัง้แรกไปเม่ือเดือนพฤศจิกายน
ปีท่ีแล้ว และคิดวา่จะด าเนินการทกุปี จากการสอนเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นและการจดังานมหกรรม
ญ่ีปุ่ น ท าให้นกัเรียนสนใจเรียนมากขึน้ นกัเรียนบางสว่นไมถ่นดัเนือ้หาทางภาษาแตมี่ความสนใจใน
วฒันธรรมญ่ีปุ่ น เชน่ การพบักระดาษ การท าอาหาร การเขียนพูก่นั เกมการละเลน่ เพลง ภาพยนตร์ เม่ือได้
เรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีก็้จะท าให้มีความสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่ นมากขึน้ ประโยชน์ของการจดักิจกรรมงาน
มหกรรมญ่ีปุ่ นท่ีผา่นมา นกัเรียนหลายคนท่ีไมถ่นดัเรียนภาษา ได้ชว่ยกิจกรรมท่ีตวัเองถนดั เชน่ จดัซุ้มขาย
อาหาร ซุ้มเกม และการแสดงบนเวที นกัเรียนได้รับความสนกุสนานและได้รับความรู้ รวมทัง้ประสบการณ์
ตา่งๆ 

อ.พิรญาณ์ นพรัตน์ พดูถึงเร่ืองการสอนวฒันธรรมญ่ีปุ่ นว่าโดยมากจะมีการสอนวฒันธรรมควบคู่
ไปกบัการสอนภาษาด้วยเพ่ือนกัเรียนจะได้เข้าใจระบบ หน้าท่ีการส่ือสารของภาษาได้ดียิ่งขึน้  และในปี
การศกึษาท่ีผ่านมาก็มีการจดัชมุนมุเก่ียวกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น โดยหวัข้อท่ีใช้เรียนในแตล่ะคาบจะน ามาจาก
ความสนใจของนกัเรียน เชน่ การท าข้าวกลอ่ง การใสช่ดุยคูะตะ คะรุตะ ฯลฯ นกัเรียนเป็นผู้คิดหวัข้อท่ีจะใช้
เรียนในคาบตอ่ไปเอง และชว่ยกนัน าข้อมลูหรือภาพถ่าย รูปภาพมาพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนั 
นอกจากนี ้ ท่ีโรงเรียนจะมีกิจกรรมท่ีจดัเป็นประจ าทกุปี เชน่  กิจกรรมในวนัทะนะบะตะ ในวนังาน นกัเรียน
จะได้จดัการแสดงตา่งๆ เชน่ เต้น ร้องเพลง แสดงละครสัน้ออกร้านขายสินค้าให้กบัรุ่นน้องในโรงเรียน  โดย
มีข้อแม้วา่ต้องเป็นสินค้าหรืออาหารญ่ีปุ่ นท่ีผลิตขึน้เองเทา่นัน้และต้องจดัร้านให้นา่สนใจแบบญ่ีปุ่ น
ครูผู้สอนจะน าส่ือ เช่น ภาพถ่ายเก่ียวกบัการจดันิทรรศการโรงเรียนของนกัเรียนญ่ีปุ่ นให้นกัเรียนได้ศกึษา
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  หลงัจากนัน้ นกัเรียนจะจบักลุม่ตามความสนใจ และชว่ยกนัคดิกิจกรรม คิด
สินค้าท่ีจะจ าหนา่ย ออกแบบร้านท่ีจะจดัในวนังาน ประโยชน์ท่ีนกัเรียนได้รับนอกจากความรู้ความเข้าใจ
ทางภาษาญ่ีปุ่ นท่ีมีมากขึน้ การเรียนรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่ นยงัชว่ยสง่เสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอยา่งดี
ด้วย 

2.การสัมมนาหัวข้อ "สอนค าช่วยอย่างไรให้ใช้ไม่ผิด" โดย อ.ดร.ธีระวฒุิ สนุทรา 

 วิทยากรเร่ิมต้นด้วยการให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาลองท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค าชว่ย จากนัน้น าเสนอข้อ
ผิดและให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาช่วยกนัวิเคราะห์สาเหต ุ ในการสอนค าชว่ย นอกจากอธิบายความหมาย หาก
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สอนโดยเพิ่มเตมิค าอธิบายดงันี ้นา่จะชว่ยท าให้ใช้ค าชว่ยได้อยา่งถกูต้องมากขึน้ 

1.คณุสมบตักิารสลบัต าแหน่งของข้อความ 

2.ค าชว่ย「に」 กบั「で」ค าชว่ยทัง้สองใช้แสดงสถานท่ี แบง่เป็นแสดงพืน้ท่ี กบัแสดงต าแหนง่  

3.ค าชว่ย「に」 กบั「で」 ค าชว่ยทัง้สองใช้แสดงสภาวะ แบง่เป็นแสดงผล กบัแสดงสภาพ 

(สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากไฟล์ท่ีแนบมา) 

3. การประเมินผลการด าเนินงานสัมมนา 

การประเมินผลระดบัความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานใน 5 ด้านโดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบง่ระดบั
คะแนนเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสดุผู้ เข้าร่วมงานรวม 66 คน ตอบ
แบบสอบถาม 31 คน คิดเป็น 46.9% 

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจการสัมมนา 

หวัข้อ คา่เฉล่ีย ระดบัความพงึพอใจ 

1.ความเหมาะสมของวนัเวลาท่ีจดั 4.65 ดีมาก 

2.ความเหมาะสมของเวลาสมัมนา 4.65 ดีมาก 

3.ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.77 ดีมาก 

4.ความเหมาะสมของเนือ้หา 

4.1.การจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

 

4.35 

 

ดี 

4.2.การสอนค าชว่ย 4.77 ดีมาก 

5.ประโยชน์ท่ีได้รับ 

5.1.การจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

 

4.58 

 

ดีมาก 

5.2.การสอนค าชว่ย 4.74 ดีมาก 

ภาพรวม 4.65 ดีมาก 

ส่วนที่ 2 : ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสัมมนาครัง้นี ้

 2.1 วิทยากร   วิทยากรทกุท่านมีความรู้ดี ถ่ายทอดความรู้ได้ตรงประเดน็ เป็นประโยชน์ สามารถ
น าไปปรับใช้ได้  
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 2.2 เนือ้หา  

การจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ได้เห็นแนวทางการจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นมากขึน้ สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้  

การสอนค าช่วย ได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอยา่งมาก มองเห็นภาพในรูปประโยคดีขึน้ เป็นประโยชน์มาก  

 2.3 รูปแบบการจดั  

 -ชอบแบบนีเ้พราะเป็นงานสมัมนาท่ีพดูคยุกนัแบบสบายๆ  

 -ควรสลบัล าดบัโดยจดัเร่ืองการสอนค าชว่ยในชว่งเช้า และกิจกรรมวฒันธรรมอยูช่ว่งบา่ย  

 -อยากให้มีการจบักลุม่เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดักิจกรรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

 2.4 อ่ืนๆ  อยากให้เพิ่มเวลาในชว่งของการสอนค าชว่ย  

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหัวข้อการสัมมนาครัง้ต่อไป 

 3.1 ด้านวิธีการสอน  การสอนตวัอกัษร เทคนิคการสอนคนัจิ วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่ นการสอนแบบ
team teachingการสอนค ายกยอ่ง-ถ่อมตน การสอนวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

3.2 ด้านไวยากรณ์ ค าชว่ย 

3.3 ด้านการจดัท าส่ือการสอน  การสร้างส่ือนวตักรรมด้าน ICT ส าหรับภาษาญ่ีปุ่ น การท า
เอกสารประกอบการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 

3.4 ด้านทกัษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น  การสนทนา การฟัง  การแปล  

3.5อ่ืนๆ การจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้นกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21  การท าวิจยัใน
ชัน้เรียน การท าโครงงานญ่ีปุ่ นการท าSARของภาษาญ่ีปุ่ น 

ส่วนที่ 4 : วิทยากรส าหรับครัง้ต่อไป 

 ดร.ธีระวฒุิ สนุทรา  อ.วนัชยั สีลพทัธ์กลุ 

 


