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บทนาํ 

      บทความนี้ประกอบดวย 2 สวน คือขอ “Ⅰกอนเลนเกม”  และขอ “Ⅱ ตัวอยางกจิกรรม” เนื่องจากขอⅠมี

คําอธิบายยืดยาว ผูที่ไมสนใจกรุณาดูที่ขอⅡไดเลย แตถาหากลองเลนเกมแลว ไมประสบความสําเร็จ ขอให

ยอนกลับมาอานขอ Ⅰ นะครับ 

  
 Ⅰกอนเลนเกม 
    ทําไมจึงทาํกิจกรรมในหองเรียน 

ทุกทานเคยเลนเกมหรือทาํกจิกรรมในหองเรียนไหมครับ สําหรับทานที่เคยทํา ทาํไมจึงทาํกิจกรรมเหลานั้นครับ 

เพราะสนุก เพราะทาํใหบรรยากาศในหองเรียนดีข้ึน ผมคิดวานัน่ก็เปนส่ิงสําคัญ แตผมคิดวาจุดประสงคที่สําคัญ

ที่สุดในการเลนเกมคือเพื่อสรางสถานการณใหผูเรียนตองพูดและสามารถจดจํา หรือใชคําศัพท ไวยากรณโดยผาน

กิจกรรมในหองเรียน 
 
คนที่เกลยีดเกมก็มี 
คนสวนใหญอาจจะคิดวาเกมหรือกิจกรรมนั้นสนุก แตผูเรียนที่เกลียดส่ิงเหลานีก้็มี ผมเคยถามผูเรียนถงึสาเหตุที่

เกลียดเกม สาเหตุสวนใหญมี 2 อยางคือ ①เกลียดการเลนอยางเกม ② ถาจะใหเลนเกมใหเรียนหนังสือดีกวา 

ผูเรียนในกลุมที่ ① เนื่องจากเดิมๆ เกลียดเกมอยูแลว  กช็วยไมได แตเมื่อไดลองเลนดูก็อาจจะรูสึกสนุกข้ึนได 

หากผูเรียนมากกวาคร่ึงชัน้เรียนเปนผูเรียนอยางในขอ① การเลนเกมอาจจะยากแตจะลองทาํสักคร้ังก็คงไมเปนไร 

และถาหากมปีฏิกิริยาตอบรับไมดีก็ไมจําเปนตองฝนเลนตอไป 

ในกรณีของผูเรียนกลุมที่ ② คิดวาสวนใหญเปนเพราะไมเขาใจประโยชนของการเลนเกม กลาวคือไมรูวาเกมนัน้

ฝกเพื่ออะไร ตัวอยางเชน เกมท่ีใชบัตรคําเหมือนกันแตมจีุดประสงคตางกนั “เกมคารุตะ” ทีทุ่กทานก็มักเลนกนัเปน

การฝกฟงใหเขาใจ สวน “เกมไพ 2 อารมณ” ที่จะพูดถงึในภายหลังเปนการฝกพูด เมื่อเขาใจวัตถปุระสงคของเกมก็

จะทาํใหผูเรียนเลนเกมโดยไมตอตาน และการเช่ือมโยงการฝกในเกมไปสูการสนทนาในตอนทายเปนส่ิงสําคัญ หาก

จบลงแคการเลนเกม อาจจะทําใหผูเรียนรูสึกวาการเรียนวนันีม้ีแตเลนอยางเดียว แตหากตอนทายไดฝกไปจนถึงการ

สนทนา และสามารถพูดคําศัพท ไวยาการณที่ไดฝกตอนเลนเกมไดอยางคลองแคลวก็จะเขาใจประโยชนของการ

เลนเกมเอง 



สิ่งสาํคัญของเกมคือขั้นตอนการเตรยีมการ 
เกมนัน้ สนุกตอนเลน แตการเตรียมการหรือข้ันตอนกอนหนานัน้เปนเปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะ 5 ขอที่จะกลาว

ตอไปนี้ 

① มีของพอกับจาํนวนคนหรือไม 

       → อาจจะเปนเร่ืองพืน้ๆ แตมีบอยคร้ังที่เลนเกมแลวไมประสบความสําเร็จเพราะมีของไมพอ 
 

② ของที่เตรียมไวมีอะไรผิดพลาดหรือไม 

       → บางคร้ังเตรียมของผิดจากที่ควรจะเปน 

 

③ การอธิบายวธิเีลนเกมและคําส่ังชัดเจนหรือไม 

       → กอนเลนเกมตองอธิบายวิธีเลน ส่ิงที่สําคัญทีสุ่ดคือใชภาษางายๆ เทาที่จะเปนได ถายทอดใหชัดเจน 

อาจารยชาวไทยหรืออาจารยชาวญ่ีปุนที่รูภาษาไทยอาจจะใชภาษาไทยก็ได หากเปนอาจารยที่ไมรูภาษาไทยก็

อาจจะบอกเปนภาษาญ่ีปุนหรือภาษาอังกฤษใหผูรวมงานฟง แลวใหชวยเขียนคําส่ังเปนภาษาไทย แลวใหผูเรียน

อานคําส่ังนัน้ใหเพื่อนในหองฟง หรือจะใหดูคียเวิรดที่จะใชในการอธิบายทีเ่ปนภาษาไทยโดยเปดหาจากพจนานุกรม

ก็ได แตส่ิงสําคัญที่สุดคือตองทาํใหดูเปนตัวอยาง 

 

④ สําคัญที่การแบงกลุม 

       → ผมคิดวาเกมมักจะเลนกนัเปนกลุม หากในกลุมมีผูเรียนที่เขาใจไดไวก็จะทําใหเลนเกมไดอยางราบร่ืน 

ในทางกลับกนั หากเปนช้ันเรียนทีม่ีระดับความสามารถตํ่า และในกลุมไมมีใครที่เขาใจเลย เกมกจ็ะไมมีผลและมี

ความเปนไปไดสูงที่จะผิดพลาด กลาวคือควรคิดใหดีกอนวาควรใชเกมกับชั้นเรียนนั้นหรือไม 

 

⑤ ลองเลนเองกอนสักคร้ัง 

       → หากไดลองเลนดูสักคร้ังก็จะทราบวาเตรียมอะไรขาด หรือข้ันตอนไหนไมดี หากในโรงเรียนมีครูชาวญ่ีปุน

เพียง 1 หรือ 2 ทาน ก็อาจจะเลนเกมเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกบัเพื่อนครูชาวไทยก็ได ทานอาจจะคิดวาใช

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไมมีประโยชน...  แตถาหากเลนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแลวยงัสนุก ก็แสดงวา

เกมนัน้มีความเปนเกมสูง กลาวคือมีความสนกุสมกับเปนเกมถงึแมไมมีการฝกภาษาญ่ีปุน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญมาก 

เพราะถาหากไมสนุกสมกับที่เปนเกมแลวก็เทากับไมไดฝกภาษาญ่ีปุนเหมือนกัน 



Ⅱตัวอยางกจิกรรม 
จะขอแนะนาํตัวอยางกิจกรรมจริง 

 
1 เกมที่ใชบัตรคํา 

 

① เกมคะรุตะ 
 

ⅰวัตถุประสงค：จดจําคํากริยา 

ⅱ4 ทักษะ：ฝกฟง 

ⅲจํานวนคน：กลุมละประมาณ 4-6 คน 

ⅳเวลา：ประมาณ 10 นาที (แตกตางกนัตามจํานวนบัตรคํา หรือระดับความสามารถของผูเรียนในชั้น) 

ⅴวิธีเลน：ตัดบัตรคํากริยาที่อยูในเว็บไซตออกเปนแผนๆ แจกใหแตละกลุม ใหดูดานหนา (ดานที่มีภาพวาด)

แลววางกระจัดกระจายบนโตะ เมื่อเตรียมพรอมแลว ครูอานบัตรคําบนโตะ 1 คํา  ผูเรียนเลือก

หยิบบัตรคําทีต่รงกับที่ครูอาน ถาหยิบถกูจะไดเปนของคนทีห่ยิบ คนทีห่ยิบบัตรผิดจะตองหยุด

เลน 1 คร้ัง เลนจนกวาบัตรคําบนโตะหมด คนทีห่ยิบบัตรคําไดมากทีสุ่ดเปนผูชนะ  

ⅵ หมายเหตุ：นอกจากคํากริยาแลว คําคุณศัพท อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะก็เลนได หรือจะฝกโดยครู 

                     พูดเปน “รูปます” แลวใหผูเรียนพูดเปน “รูปて” หรือ “รูปない” กอนแลวหยิบบัตรคําก็ได 

ⅶ ตัวอยางทีผิ่ดพลาด：บัตรคํามีไมพอหรือมีมากเกนิไป เนื่องจากไมนับจาํนวนบัตรคําที่แจกใหแตละ 

            กลุมหรือใชภาพที่แตกตางจากภาพที่ใชปกติ อาจจะทาํใหผูเรียนไมเขาใจภาพ 

ได เพราะฉะนัน้กอนเลนเกมควรทําความเขาใจเกี่ยวกับภาพใหตรงกันกอน โดย 

            เฉพาะคํากริยา “ไป” “มา” “กลับ” บางคร้ังรูปคลายกนัตองทําความเขาใจใหตรง 

กันกอน หรือผูเรียนบางคนอาจไมรูวาคนทีห่ยบิบัตรคําไดมากที่สุดเปนผูชนะ จงึ 

เอาบัตรคําคืนกลับไปที่เดิม ตองอธิบายใหเขาใจ 

 

② เกมจับคูภาพเหมือนวัดสมองลองปญญา 

ⅰวัตถุประสงค：จดจําคํากริยา 

ⅱ 4 ทักษะ：ฝกพูด 

ⅲ จํานวนคน：กลุมละประมาณ 4-6 คน 

ⅳ เวลา：ประมาณ 10 นาที (แตกตางกนัตามจํานวนบัตรคํา หรือระดับความสามารถของผูเรียนในชั้น) 

ⅴวิธีเลน：ตัดบัตรคํากริยาที่อยูในเว็บไซตออกเปนแผนๆ แจกใหแตละกลุม กลุมละ 2 ชุด กระจายบัตรคํา

             โดยคว่ําหลังไว (ไมใหเหน็ภาพ) เปายิ้งฉุบวาใครจะเลนกอน  คนที ่1 เปดบัตรคํา 1 ใบ และบอก  

“รูปます” ของคํากริยาที่เปดได แลวเปดบัตรคําอีก 1 ใบ และบอก “รูปます” ของคํากริยาที่เปด

ไดอีก หากคํากริยาที่เปดไดเปนคํากริยาเดียวกนั บัตรคํา 2 ใบนัน้จะเปนของคนที่เปดได และมีสิทธิ

เปดบัตรคําไดอีก 1 คร้ัง หากบัตรคําที่เปด 2 ใบหมือนกนั จะเปดตอกีค่ร้ังก็ได แตถาหากบัตรคําที่

ใหดูดานที่มีรูปภาพแลววางกระจัด

กระจาย 

ครูอานบัตรคําบนโตะ 1 คํา ผูเรียนหยิบ

บัตรคําที่เหมือนกับที่ครูอาน 



เปด 2 ใบ ไมเหมือนกัน ตองคว่ําบัตรคืนไวที่เดิม แลวใหผูเลนคนตอไปเลน และหากใครบอก

คํากริยาผิดคนน้ันจะหมดสิทธิเลน แลวใหผูเลนคนตอไปเลน เมื่อเลนจนบัตรคําหมดเปนอันจบเกม 

คนที่มีบัตรคํามากที่สุดเปนผูชนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅵ หมายเหตุ：นอกจากคํากริยาแลว คําคุณศัพท อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะก็เลนได  และเวลาเปดบัตร จะ 

                               พูดรูปอ่ืนแทน “รูปます” ก็ได 

ⅶ ตัวอยางทีผิ่ดพลาด：เหมือนกับเกมคะรุตะ หากใชภาพที่แตกตางจากภาพที่ใชปกติ อาจจะทาํใหผูเรียนไม 

เขาใจภาพไดเพราะฉะนัน้กอนเลนเกมควรทําความเขาใจเกี่ยวกับภาพใหตรงกันกอน 

โดยเฉพาะคํากริยา “ไป” “มา” “กลับ” บางคร้ังรูปคลายกนั ตองทําความเขาใจให 

ตรงกันกอน และระวังกระดาษบางอาจทาํใหมองเหน็ภาพดานหนาได และตัวอยาง 

ผิดพลาดทีพ่บมากที่สุดในการเลนเกมนี้คือกินเวลามาก หากภาพมีมากเกนิไปก็จะ 

เลนไมจบสักท ี

 

③ เกมไพ 2 อารมณ 

ⅰวัตถุประสงค：จดจําคํากริยา 

ⅱ4 ทักษะ：ฝกพูด 

ⅲจํานวนคน：กลุมละประมาณ 4-6 คน 

ⅳเวลา：ประมาณ 5 นาท ี(แตกตางกนัตามจํานวนบัตรคําหรือระดับความสามารถของผูเรียนในช้ัน) 

ⅴวิธีเลน：ตัดบัตรคํากริยา บัตรหนาบาน บัตรหนาบูดที่อยูในเว็บไซตออกเปนแผนๆ แลวเอาบัตรคําทั้งหมด

เรียงซอนกัน วางคว่าํไว (ไมใหเหน็ภาพ) วางตรงกลาง สลับใหดี เปายิ้งฉุบวาใครจะไดเลนกอน 

คนทีห่นึง่เปดบัตรออกมา 1 ใบ โชวใหทุกคนดู แลวบอก “รูปます” ของคํากริยานัน้ หากบอกได

ถูกตอง บัตรนัน้จะเปนของคนนัน้ หากบอกไมได ใหทิง้ลงขางๆ กองบัตรที่อยูตรงกลาง คนถัดมา

ทําแบบเดียวกนั ถาเปดไดภาพหนาบาน จะไดเปนเจาของบัตรที่คนอ่ืนทิ้งไวและไดเปดใหมอีก

คร้ังหนึง่ แตถาหากเปดไดภาพหนาบ้ึง ตองทิง้บัตรที่มีอยูทัง้หมดลง เมื่อเลนกองบัตรตรงกลาง

หมดเปนอันจบเกม คนทีม่ีบัตรคํามากที่สุดเปนผูชนะ  

กระจายบัตรคําออกโดยควํ่าไวไมใหเห็น ภาพออกมาเหมือนกันเปนของคนเปด ภาพออกมาตางกันใหควํ่าคืนไวที่เดิม  

คนตอไปเลน 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ⅵหมายเหตุ：นอกจากคํากริยาแลว คําคุณศัพท อักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะก็เลนได เวลาเปดบัตรจะไมบอก 

                      เปน “รูปます” แตบอกเปนรูปอ่ืนแทนก็ได 

ⅶตัวอยางที่ผิดพลาด：เหมือนเกมคะรุตะ หากใชภาพที่แตกตางจากภาพที่ใชปกติ อาจจะทําใหผูเรียนไมเขาใจ                       

                         ภาพได เพราะฉะนั้นกอนเลนเกมควรทาํความเขาใจเกีย่วกับภาพใหตรงกันกอน โดยเฉพาะ          

คํากริยา “ไป” “มา” “กลับ” บางคร้ังรูปคลายกนัตองทําความเขาใจใหตรงกันกอน และระวัง 

กระดาษบางอาจทาํใหมองเห็นภาพดานหนาได และหากบัตรหนาบานกับบัตรหนาบูดคละ 

กันไมดีก็จะทาํใหเกมหมดสนุก เชน บัตรหนาบานกับบัตรหนาบูดออกมาติดตอกัน เกมก็จะ 

ไมสนุก หรือมบัีตรเหลานีม้ากหรือนอยเกนิไปก็ไมสนุก ตองคิดใหดีวาจะใสบัตรคํากริยากี่ใบ  

บัตรหนาบานกับบัตรหนาบูดกี่ใบ  
 

 
บัตรคํากริยา บัตรหนาบาน        

บัตรหนาบูด สลับใหดี วางไวตรงกลาง เปดออกมา 1 ใบ บอกรูป ます

หากบอกไมถูก ตองทิ้งลง เปดไดบัตรหนาบาน  จะไดบัตรที่คนอื่น 

ทิ้งไว 

เปดไดบัตรหนาบูด  

ตองทิ้งบัตรที่มีอยูทัง้หมด 



2 เกมที่ใชลกูบอล 
①  แนะนาํตัว 

ⅰวัตถุประสงค：ฝกแนะนาํตัวหลาย ๆ คร้ัง 

ⅱ4 ทักษะ：ฝกฟง ฝกพูด 

ⅲจํานวนคน：กลุมละประมาณ 5-10 คน 

ⅳเวลา：ประมาณ 1-2 นาที (ครูเปนผูกําหนดเวลา) 

ⅴวิธีเลน：แตละกลุมยนืลอมเปนวงกลม ครูแจกลูกบอลใหแตละกลุมๆ ละ 1 ลูก (ใชกระดาษขยาํเปน 

ลูกกลมๆ แทนลูกบอลก็ได) คนที่ไดรับลูกบอลพูดแนะนาํตัว แลวโยนลูกบอลนัน้ใหกับคนอ่ืนที่อยู

ในวง คนที่ไดรับลูกบอลพูดแนะนําตัว ทาํอยางนี้ซ้าํไปซ้ํามาจนกวาจะหมดเวลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ⅵหมายเหตุ：หากเรียกช่ืออีกฝายกอนโยนลูกบอล จะทําใหเกิดความรูสึกสนทิสนมมากข้ึน และถาไมรูชื่ออาจจะ 

           ถามวา「すみません、お名前は」กอน แลวคอยโยนก็ได 

ⅶตัวอยางที่ผิดพลาด：หากในกลุมไมมนีักเรียนทีพู่ดแนะนาํตัวไดดีและสามารถตรวจสอบวาเพือ่นคนอ่ืนพูด 

แนะนาํตัวไดถกูตองหรือไม การฝกนี้ก็ไมมปีระโยชน 
 

② ชอบ...แบบไหน 

ⅰวัตถุประสงค：ถามความชอบของอีกฝาย 

ⅱ4 ทักษะ：ฝกฟง ฝกพูด 

ⅲจํานวนคน：กลุมละประมาณ 5-10 คน 

ⅳเวลา：ประมาณ 1-2 นาที (ครูเปนผูกําหนดเวลา) 

ⅴวิธีเลน：แตละกลุมยนืลอมเปนวงกลม ครูแจกลูกบอลใหแตละกลุมๆ ละ 1 ลูก (ใชกระดาษขยาํเปน 

ลูกกลมๆ แทนลูกบอลก็ได) คนที่ไดรับลูกบอลโยนลูกบอลนั้นใหกับคนอ่ืนที่อยูในวง ในตอน 

นั้นใหถามวา「どんな○○が好きですか」คนที่ไดรับลูกบอลตอบวา「○○が好きで

す」ทําอยางนี้ซ้ําไปซ้าํมาจนกวาจะหมดเวลา 

ยืนลอมเปนวงกลม โยนลูกบอล คนที่ไดรับลูกบอลพูดแนะนําตัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ⅵหมายเหตุ：ไดรับลูกบอลแลวตอบวา「○○が好きです」แลวถามตอวา「みなさんも○○が好 

 きですか」ก็จะทาํใหการส่ือสารขยายวงกวางข้ึน 

ⅶตัวอยางที่ผิดพลาด：กอนทาํกิจกรรมนี้หากไมยกตัวอยางใหดูกอน 2- 3 ตัวอยาง เชน 「どんな食べ物が 

好きですか」「どんなスポーツが好きですか」ฯลฯ  นักเรียนอาจนึกไมออก

วาจะถามอะไรดี และอยาลืมย้ําวาสามารถถามคําถามอ่ืนนอกจากทีย่กตัวอยางได 
 

③ เกมนับเลขหรรษา 

ⅰวัตถุประสงค：จดจําตัวเลข 

ⅱ4 ทักษะ：ฝกฟง ฝกพูด 

ⅲจํานวนคน：กลุมละประมาณ 5-10 คน 

ⅳเวลา：ประมาณ 2-3 นาท ี

ⅴวิธีเลน：แตละกลุมยนืลอมเปนวงกลม ครูแจกลูกบอลใหแตละกลุมๆ ละ 1 ลูก (ใชกระดาษขยาํเปน 

ลูกกลมๆ แทนลูกบอลก็ได) เมื่อครูใหสัญญาณเร่ิมเลน คนที่ไดรับลูกบอลพูดวา “1”  (พูดเปน

ภาษาญ่ีปุนวา いち) แลวสงลูกบอลใหกับคนขางๆ คนขางๆ พูดวา “2” (พูดเปนภาษาญ่ีปุนวา

に) ทําอยางนีต้อไปเร่ือยๆ จนถงึเลข 50 (ครูเปนผูกําหนดวาจะนับถงึเทาไร โดยปรับใหเหมาะกับ

ระดับความสามารถของผูเรียนในชั้น) แลวใหทุกคนนัง่ลง กลุมไหนนบัเสร็จกอนกลุมนั้นชนะ  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ⅵหมายเหตุ：อาจจะใหพดูตัวอักษรฮิระงะนะทัง้หมดตามลําดับแทนตัวเลขก็ได 

ⅶตัวอยางที่ผิดพลาด：อาจมีนักเรียนบางคนที่สงตอบอลใหกับคนขางๆ ทั้งที่ยงัไมทันพูดตัวเลขใหถูกตอง 

เพราะอยากใหเกมเจบเร็วๆ  ในกรณีเชนนี ้ควรกําหนดใหมีนกัเรียนที่จะคอยตรวจสอบวา

แตละกลุมพูดไดถูกตองกอนสงตอบอลหรือไม 
 

 

ยืนลอมเปนวงกลม ถามคําถามพรอมกับโยนลูกบอล 
 

คนที่ไดรับลูกบอล ตอบคําถาม 

 

ยืนลอมเปนวงกลม เมื่อพูดตัวเลขได สงตอบอลใหกับคนท่ี

อยูขาง ๆ 

 

พูดเสร็จแลว นั่งลง 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 

  

 
 

  

   



เอกสารอางอิง 

・スリーエーネットワーク（１９９４）『新日本語の基礎Ⅰ クラス活動集 101』 

 スリーエーネットワーク  
・国際交流基金（２００９）『日本語 あきこと友だち』Kinokuniya  

・国際交流基金（２００５）『児童・生徒のための日本語わいわい活動集』 

 スリーエーネットワーク  
・砂川有里子他（２００８）『おたすけタスク初級日本語クラスのための文型別タスク  

 集』くろしお出版 

 ・中村律子他（２００５）『人と人をつなぐ日本語アクティビティー５０』アスク 

 


