
บทที่ 7 

รูปแบบกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม                    
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ความหมายนันทนาการ 

  นันทนาการ (Recreation)  มาจากภาษาลาตินว่ า  Recretio 
หมายถึง การท าให้สดชื่น 

  พจนานุกรมทางสังคมวิทยา (Dictionary of Sociology) ได้ให้
ความหมายว่าเป็นกิจกรรมยามว่าง ทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม โดยเป็น
อิสระและสร้างความสมดุล เป็นลักษณะเฉพาะแต่ละคน 
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ความหมายนันทนาการ 

  สมบัติ กาญจนกิจ (2557: 4) กล่าวถึงความหมายของนันทนาการไว้
ว่า การท าให้สดชื่น หรือการสร้างพลังขึ้นมาใหม่ หรืออีกความหมายหนึ่ง 
คือ กิจกรรมซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีส่วนร่วมกิจกรรม
ตามความสนใจของตน ส่งผลต่อการพัฒนาอารมณ์ให้สุข สนุกสนาน 
และสุขสงบ  
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ความหมายนันทนาการ 

        ไบรทบิลลและเมเยอร (Bright bill & Meyer, 1972, : 50-61)   
กลาวไวในหนังสือนันทนาการ (Recreation) วา “นันทนาการ” หมายถึง
กิจกรรมที่บุคคลเขารวมด้วยความสมัครใจในเวลาวางโดยมีความพึง
พอใจ หรือสุขใจเปนเครื่องจูงใจเนื่องจากกิจกรรมนั้นๆ 
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ความหมายนันทนาการ 

       ส รุ ป  นั นทนากา ร  (Recreation)  หม ายถึ ง  กิ จ ก ร รมหรื อ 
ประสบ การณ์ที่มนุษย์กระท าในช่วงเวลาว่างด้วยความสมัครใจ เพื่อให้
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ความพึง
พอใจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

  1. นันทนาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ที่กระท าและถูกกระท า รูปแบบของกิจกรรมนั้นหลากหลาย เช่น กีฬา 
ศิลปะ หัตถกรรม ดนตรี ละคร กิจกรรมกลางแจ้ง งานอดิเรก การ
ท่องเที่ยว โยคะ เป็นต้น 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

  2 .  นันทนาการมีรูปแบบหลากหลาย มีขอบเขตไม่ จ ากัด
นอกเหนือจากรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น นันทนาการยังมี
รูปแบบที่จัดบริการเป็นสวัสดิการสังคม เป็นแหล่งนันทนาการบริการแก่
กลุ่มประชากรทุกระดับวัย และประชากรกลุ่มพิเศษ 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

 3. นันทนาการจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและแรงจูงใจ นั่นคือ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะต้องเป็นการเข้าร่วมด้วยความสนใจ 
สมัครใจ และมีแรงจูงใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยมิได้ถูกบังคับ 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

 4. นันทนาการเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ไม่จ ากัด บุคคล และชุมชนมีอิสระที่จะ
เข้าร่วมในสิ่งที่เขาต้องการจะเล่นหรือเข้าร่วมโดยไม่จ ากัดเวลา 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

5. นันทนาการจะต้องมีจุดมุ่งหมาย ประสบการนันทนาการเป็นการพัฒนา  
คุณภาพชีวิต พัฒนาอารมณ์สุขมีคุณค่าสาระและมีจุดมุ่งหมาย 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

 6. นันทนาการเป็นการบ าบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการช่วยฟื้นฟู และ
รักษาคนไข้ และเปิดโอกาศให้คนไข้เลือกกิจกรรมในเวลาว่าง กระท าเพื่อ
พัฒนาสุขภาพกายและจิตใจในยามฟื้นไข้ หรือระหว่างการบ าบัดรักษา 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

 7. นันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กิจกรรมนันทนาการสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม ตาม
สภาพแวดล้อม ความต้องการและสนใจของชุมชน  ตลอดจนอุปกรณ์ และ
สถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
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ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของนันทนาการ 

 8. นันทนาการจะต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ทางสังคม กิจกรรม
นันทนาการของสังคม หรือชุมชนหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกชุมชนหนึ่ง 
ทั้งนี้เพราะความสนใจ ต้องการค่านิยมวัฒนธรรม ศาสนา  ประเพณี 
สภาพแวดล้อม ความเชื่อเป็นขอบข่ายวิถีของชุมชน กิจกรรมนันทนาการ
จึงต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ  
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คุณลักษณะของนันทนาการ 

1)  นันทนาการถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ สังคม 
และอารมณ ์

2)  นันทนาการอาจรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา เกม การฝีมือ การแสดง 
ศิลปะ ดนตรี การท่องเที่ยว งานอดิเรก และกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม 
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คุณลักษณะของนันทนาการ 

3)  การปฏิบัติกิจกรรมสนันทนาการจะเกิดความพอใจกับผู้ปฏิบัติเอง ไม่ได้
เกิดจากการบังคับจากภายนอก 

4)  นันทนาการเกิดจากการกระตุ้นภายในและความพอใจของผู้ท าไม่ได้ท า
เพื่อบรรลุเป้าหมายใดๆ 
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คุณลักษณะของนันทนาการ 
5)  การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์อย่างมาก 

6)  นันทนาการอาจเป็นสิ่งที่ดี ท าให้เกิดความสนุกสนาน พอใจ อาจท าให้มี
ผล คือ อาจพัฒนาสติปัญญาของผู้ท า ท าให้ร่างกายแข็งแรง แต่ก็ไม่ใช่
กิจกรรมนันทนาการทุกอย่างจะให้ผลดี มีกิจกรรมบางอย่างที่อาจเกิด
อันตราย ท าให้ร่างกายและจิตเสื่อมลง 
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เป้าหมายของนันทนาการ 

  1. พัฒนาอารมณ์สุข 

      พัฒนาอารมณ์สุขของบุคคลและชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็น
สื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไป
ด้วยความสมัครใจและกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ 
สามารถก่อความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือความสุขสงบ 
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เป้าหมายของนันทนาการ 
   2. เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ 

    กิจกรรมนันทนาการหลายอย่างช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่
ผู้ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพราะความหลากหลายของกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในสถานที่และทรัพยากร
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุ ทัศนียภาพ โบราณสถาน ศิลปะ
ประเพณีวัฒนธรรม หรือสิ่งของหายากก็ตาม การเล่นเกมกีฬาพื้นเมือง 
กีฬาสากล ศิลปหัตถกรรม ดนตรี หรือวรรณกรรม การอ่าน พูด เขียน 
ตลอดจนนันทนาการนอกเมืองกลางแจ้ง นันทนาการทางสังคม 
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เป้าหมายของนันทนาการ 
     3. เพิ่มพูนประสบการณ์ 
     กิจกรรมนันทนาการก่อให้เกิดการพัฒนาทางอารมณ์สุข ดังนั้น

ทัศนียภาพ ความซาบซึ้ง ความประทับใจ ความสะใจ ความภาคภูมิใจ มุม
หนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งแห่งความประทับใจ มุมสงบ สุขใจ อารมณ์สุข 
สนุกสนานเพลิดเพลิน และอารมณ์สุขสงบ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยง
ท้าทายความสามารถผู้เข้าร่วม จะต้องมีการฝึกซ้อมเสริมสร้างความมั่นใจ 
ทักษะที่สร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างเคยเข้าร่วมมา
แล้วแต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจหรือความทรงจ าเดิมเป็นการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
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เป้าหมายของนันทนาการ 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

     นันทนาการให้คุณค่าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน
ฝึกให้เข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วยความสนใจและสมัครใจ กิจกรรม
อาสาสมัครให้คุณค่าการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาเก่ียวข้องกับชุมชนอื่น ให้
กิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์สอนให้ผู้อื่นท างานเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
รู้จักหน้าที่ สิทธิ  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
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เป้าหมายของนันทนาการ 
   5. ส่งเสริมการแสดงออกแห่งตน 

    กิจกรรมนันทนาการหลายประเภท เช่น ศิลปะหัตกรรม กีฬาประเภท
ต่างๆ ดนตรี ละคร การเล่นเกมส์ ประเพณี เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้
แสดงออกในด้านความนึกคิด สร้างสรรค์ การระบายอารมณ์  การ
เลียนแบบสถานการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ท าให้สามารถเรียนรู้และรู้จัก
ตนเองมากขึ้น สร้างความมั่นใจ ความเข้าใจและการควบคุมตนเอง 
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เป้าหมายของนันทนาการ 
    6. ส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

      นันทนาการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม 
กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล 
สุขภาพ และสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพจิต ความสมดุลของกายและจิต 
และความสมดุลในการแบ่งเวลาท างาน นันทนาการเป็นการลด
ความเครียด ความวิตกกังวล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มสังคม ส่งเสริม
การแสดงออก เพิ่มพูนประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสังคม ทุกระดับวัย ทุกเพศ 
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เป้าหมายของนันทนาการ 
    7. ส่งเสริมความเปน็มนุษยชาติ 
     กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมพฤติกรรม และพัฒนาความเจริญงอกงาม

ของบุคคลทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัย ตามความสนใจและความต้องการของบุคคล กิจกรรม
นันทนาการช่วยสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่เพื่อนมนุษย์ เข้าใจสภาพ
สิ่งแวดล้อม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติ ช่วยสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ เช่น มหกรรมกีฬา  ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดี และมิตรภาพของมนุษย์ในสังคมที่มีการ
ปกครองในระบบที่ต่างกัน 
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เป้าหมายของนันทนาการ 
    8. ส่งเสริมความเปน็พลเมืองดี 

     กิจกรรมนันทนาการเป็นการให้การศึกษาแก่เยาวชนในด้านการ
ช่วยเหลือตนเอง  สิทธิหน้าที่  ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และการ
ปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคมที่ดี เป็นการพัฒนาความเป็น
พลเมืองดี ตัวอย่างเช่น กิจกรรมกีฬา การอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมอาสา
พัฒนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปะ ดนตรี หัตถกรรม และ
การละเล่นต่างๆ 
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 

 
    1. ช่วยให้บุคคลได้รับความสุข  สนุกสนาน  และมีความสุขในชีวิต  

และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 2. ช่วยให้บุคคลและชุมชนพัฒนาสุขภาพจิตและสมรรถภาพทางกาย             

   ที่ดี เกิดความสมดุลของชีวิต 
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 
     3.  ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึง

ประสงค์ของเด็กและเยาวชน 

     4. การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี การที่ชุมชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของ
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณค่าทางสังคม เสรีประชาธิปไตย ลดความเห็น
แก่ตัวสร้างคุณค่าจริยธรรม  ความมีน้ าใจ  การให้บริการ  รู้จักอาสาสมัคร
ช่วยเหลือสังคม 
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 

     5. ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์
สุขรวมทั้งความสุขสนุกสนานและความสุขสงบ  ลดความเครียด    ความ
วิตกกังวล  ท าให้อารมณ์แจ่มใสและช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ
ควบคุมอารมณ์ และบุคลิกภาพทีดี่ 
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 

 6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการ เช่น การละเล่น
พื้นเมือง วิถีชีวิตประเพณีพื้นบ้าน ตลอดจนแหล่งนันทนาการประเภท
อุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุช่วยส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาต ิ
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 

    7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง
และนอกเมือง เช่น กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติไต่
เขา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสอนผู้ที่ เข้าร่วมได้รู้จักคุณค่าของ
ธรรมชาติ และสามารถดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ 
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 

 8. ส่งเสริมในเรื่องการบ าบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบ าบัดเป็น
กรรมวิธีและกิจกรรมที่จะช่วยรักษาคนป่วยทั้งทางด้านร่างกายและ
สุขภาพจิต เช่น งานอดิเรกประเภทประดิษฐ์สร้างสรรค์ และช่วยส่งเสริม
ความคาดหวัง ความคิด และการใช้เวลาว่างแก่คนป่วยซึ่งก าลังต่อสู้กับ
ความทุกข์ทางกายหรือจิต กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬานันทนาการ
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการทางสังคมช่วยสร้าง
ขวัญและก าลังใจของคนป่วย 
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 

     9. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ช่วยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่มสร้างเสริมคุณค่า
ทางสังคมฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกิจกรรมเกมกีฬาและกีฬาเพื่อ
การแข่งขันและการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 
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คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 
    10. ส่งเสริมและบ ารุงขวัญทหารและต ารวจปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน 

กิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขวัญและก าลังใจของทหารต ารวจ
ชายแดนเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งในการตอบแทนและให้ก าลังใจใน
กิจกรรมเวลาว่างแก่กองทหารและต ารวจชายแดน 
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ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 

 
   ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ในที่นี้จะให้ความส าคัญต่อกิจกรรม

นันทนาการที่ เกิดขึ้นนอกบ้าน เนื่องจากเป็นกิจกรรมนันทนาการที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว กิจกรรมนัทนาการนอกบ้านอาจ
จ าแนกตามขอบข่ายของการจัดกิจกรรมออกได้เป็น 3 ประเภทดังน้ี 

1. กิจกรรมกีฬา 

2. นันทนาการกลางแจ้ง 

3. ศิลปะการแสดงและดนตร ี
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แหล่งนันทนาการ 

      แหล่งนันทนาการ หมายถึง สถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการหรือ
ให้บริการด้านนันทนาการส าหรับบุคคล และประชาชนทั่วไป โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ที่บุคคลสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจสนุกสนาน
เพลิดเพลินสร้างเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่ ง เป็นการตอบสนองความต้องการด้าน
นันทนาการของบุคคล 
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แหล่งนันทนาการ 
    แหล่งนันทนาการสามารถจ าแนกได้อย่างน้อย 2 ลักษณะ คือ จ าแนก

ตามลักษณะของผู้ด าเนินการและจ าแนกตามลักษณะของกิจกรรม 

  1. แหล่งพัฒนาการจ าแนกตามลักษณะของผู้ด าเนินการสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็น 3 แหล่ง  คือ  แหล่งนันทนาการของภาครัฐ แหล่งนันทนาการ
ของภาคเอกชน และแหล่งนันทนาการขององค์กรอาสาสมัคร 
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แหล่งนันทนาการ 
     1.1 แหล่งนันทนาการของภาครัฐ  (Public  Sector) รัฐบาลไม่ว่าจะ

เป็นระดับชาติ และระดับท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดสถานที่ และอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรมนันทนาการแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน
โดยทั่วไป เช่น สนามกีฬา พิพิธภัณฑ์สถาน สวนสัตว์ อุทยาน สวนพักผ่อน
หย่อนใจ สวนสาธารณะ โรงละคร เป็นต้น 
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แหล่งนันทนาการ 
     1.2 แหล่งนันทนาการของภาคเอกชน (Private Sector) ภาคเอกชนอาจ

สนใจลงทุนสร้างแหล่งนันทนาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาครัฐ โดยเรียก
เก็บค่าบริการ เช่น สระว่ายน้ า สนามกอล์ฟ สนามเทนนิสศูนย์กีฬา ศูนย์
สุขภาพ (Health Club) พิพิธภัณฑ์สถาน สวนสัตว์ สวนสนุก โรงละคร 
เป็นต้น 
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แหล่งนันทนาการ 

   1.3 แหล่งนันทนาการขององค์กรอาสาสมัคร (Voluntary Sector) หรือ
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรเช่น มูลนิธิสมาคมต่างๆ จะเป็นผู้ดูแลแหล่ง
นันทนาการ เช่น ในประเทศอังกฤษ Central Council of Physical  
Recreation (CCPR) เป็นองค์การอาสาสมัครที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬา โดยการสนับสนุนศูนย์กีฬา  (Sport Club) ระดับท้องถิ่น  
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แหล่งนันทนาการ 

       องค์การ Nation Trust ที่เป็นองค์การอาสาสมัครที่เป็นเจ้าของ และ
ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จ านวนมาก เช่น บ้านโบราณ
อาคารเก่า โบสถ์ หมู่บ้านแหล่งโบราณคดี สวน สวนสาธารณะ อุทยาน
พื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น 
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แหล่งนันทนาการ 
      ประเทศไทยมีองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรดูแลพื้นที่ หรือแหล่งนันทนาการ

หลายแห่ง เช่น สมาคม YMCA (Young  Men Christianity 
Association) จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเจริญเติบโตทางร่างกาย
และจิตใจของสมาชิก กิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น กีฬาต่างๆ ค่ายพักแรม 
เยาวชนสนทนาภาษาอังกฤษ ดนตรีไทย เป็นต้น 
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แหล่งนันทนาการ 
             มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ ได้ด าเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเขาแผงม้า 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาจนประสบความส าเร็จในการฟื้นฟู
สภาพป่ากลับคืนมา และมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น กระทิงเข้ามาอาศัยอยู่
และขยายพันธ์ุ มูลนิธิศิลปาชีพจัดสร้างหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร มูลนิธิแม่
ฟ้าหลวงดูแลไร่แม่ฟ้า เป็นต้น 
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กิจกรรมนันทนาการ 

 
   1. กิจกรรมนันทนาการศลิปหัตถกรรม 
     กิจกรรมศิลปหัตถกรรม หมายถึง การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ หรืองาน

ด้านศิลปะต่างๆ ที่ท าขึ้นด้วยมือ ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการประเภท
ศิลปหัตถกรรม จึงหมายถึงงานด้านศิลปะต่างๆ ที่ท าขึ้นด้วยมือในเวลาว่าง 
และไม่ได้ท าเป็นอาชีพหรือหวังผลก าไรใดๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ความสามารถในการใช้มือ สร้างงานฝีมือให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนา
อารมณ์สุข และความเจริญเติบโตทางร่างกาย อารมณ์สังคม  และ
สติปัญญา กิจกรรมเหล่านี้ เช่น งานไม้ เย็บปักถักร้อย การวาดภาพ
แกะสลัก งานประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 
 

42 



กิจกรรมนันทนาการ 
    2. กิจกรรมนันทนาการการเต้นร า  

      การเต้นร านั้นเป็นกิจกรรมการแสดงของผ่านการเคลื่อนไหวเป็นการ
แสดงของมนุษย์ในความสามารถที่จะเคลื่อนไหวซึ่งท่าทางต่างๆ ถูกใช้เป็น
สัญลักษณ์ของกิจกรรมในชีวิตมนุษย์ และวัฒนธรรมการเต้นร าเป็นการ
แสดงออกถึงอารมณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ความสุข เสียใจ ความรัก 
สงคราม การบูชา เป็นต้น 

43 



กิจกรรมนันทนาการ 

    3. กิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวทัศนศึกษา (Tourism and 
Travelling) การท่องเที่ยวทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมนันทนาการที่บุคคล
และชุมชนให้ความสนใจและนิยมเลือกใช้ในเวลาในเวลาว่างหรือเวลา
อิสระ เพราะเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่มีรูปแบบน่าสนใจ 
หรือเรียกว่าสิ่งดึงดูดความสนใจ (Attraction) ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย 
ซึ่งพอสรุปได้เป็น 12 ประเภทใหญ่ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น กิจกรรม
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา การเมือง 
วิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิอากาศ ทัศนียภาพ ชีวิตสัตว์ป่า 
นันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมืองและกีฬา การบันเทิง และการอาบน้ าแร่
เพื่อสุขภาพ 
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กิจกรรมนันทนาการ 

    4. กิจกรรมนันทนาการการพฒันาจิตใจและความสงบสุข 

     เช่น การนั่งสมาธิ การสร้างมโนภาพ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การ
ปฏิบัติโยคะ การฟังเพลงแล้วผ่อนคลายตามเสียงเพลง การศึกษาธรรมะ
ปรัชญา มวยจีนฯลฯ  
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กิจกรรมนันทนาการ 

    5. กิจกรรมนันทนาการการละคร (Drama) 

      นันทนาการประเภทการละคร เป็นกิจกรรมการแสดงออกเป็นการ
ระบายอารมณ์หรือกิจกรรมของชีวิตประจ าวันการสร้างความรู้เสริมการ
แสดงออกแห่งตนพัฒนาการการละครเกิดได้หลายวิธีเช่นเกิดจากการ
แสดงพิธีการศาสนาการฝันหรือจินตนาการที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์สุขสนุกสนาน 
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กิจกรรมนันทนาการ 
    6. กิจกรรมนันทนาการงานอดิเรก (Hobby) 

      งานอดิเรกจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าชีวิต
ของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ  เป็นการส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตเป็นการบ าบัดทางกายและจิตใจส่งเสริมโอกาสให้บุคคล
เลือกกิจกรรมตามความสนใจสมัครใจและกระท าด้วยความเต็มใจใน
ช่วงเวลาอิสระเวลาว่างเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม 
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กิจกรรมนันทนาการ 

    7. กิจกรรมนันทนาการการดนตรีและร้องเพลง (Music and Singing) 
ดนตรี เป็นภาษากลางที่ ใช้สื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้สึกของมวล
มนุษยชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันบุคคล ชุมชนคุ้นเคยกับดนตรี
ทั้งในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงออกแห่งตน การท้าทาย การ
แสดงความสามารถขั้นสูงสุดที่บุคคลจะพึงกระท าได้ ดนตรีเป็นการระบาย
อารมณ์ เป็นการผ่อนคลายความเครียดขณะท างานหรือเวลาว่าง 
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กิจกรรมนันทนาการ 

    8. กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง (Outdoor Recreation) 
แหล่งนันทนาการประเภทนี้ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ฟาร์ม 
ค่ายพักแรม สวนหย่อม สวนผักผลไม้ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หรือศูนย์ชุมชน
ที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมในบ้านหรือในห้องเรียน 
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กิจกรรมนันทนาการ 

    9. กิจกรรมนันทนาการทางสังคม (Social Recreation)   
      มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องการความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และการ

เป็นเจ้าของ ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
โอกาสมนุษยสัมพันธ์ความเข้าใจ ความสามัคคี ได้แก่ 

     เกมส์ มีความหลากหลาย เช่น เกมส์กลุ่มสัมพันธ์ เกมส์สร้างสรรค์ เกมส์
นันทนาการ เกมส์เบ็ดเตล็ด เกมส์การแข่งขัน เกมส์จินตนาการ ฯลฯ 

     ละคร เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสังคม ละครช่วยในการเสริมสร้างการ
แสดงออกทาง จินตนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลินของชุมชน 

     ดนตรี เพื่อเป็นมหรสพ เพื่อการสร้างสรรค์ในกลุ่มคน และเป็นการระบาย
อารมณ์ สร้างความรัก 
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กิจกรรมนันทนาการ 

    10. กิจกรรมนันทนาการในโอกาสเทศกาลพิเศษ (Special Events) 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสเทศกาลพิเศษต้องมีการจัดเตรียมอาคาร
สถานที่เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มาร่วมกัน เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอย
กระทง คริสต์มาส ตรุษจีน รวมทั้งกิจกรรมวันพิเศษของบุคคลใน
ครอบครัว เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น 
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   11. กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม (อ่านพูดเขียน) (Reading, 
Speaking and Writing) 

ประเภทของกิจกรรม 
การอ่านเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์คนส าคัญ  
การจัดวิธีอ่านอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 
การอ่านหนังสือพิมพ ์
การอ่านนวนิยาย 
การอ่านเพื่อชุมชน 
การอ่านหนังสือพิมพ์ 
การอ่านหนังสือวรรณกรรมชั้นเยี่ยม 
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 11.กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม  

การเขียนตัวอย่างรูปแบบการเขียน ดังนี ้
การเขียนจดหมายสังคมธุรกิจ 
การเขียนบทร้อยกรอง 
การเขียนแบบสมัครเล่น 
การเขียนบทร้อยแก้วเพ่ือสื่อมวลชน 
การเขียนคอลัมน์ 
การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษา 
การเขียนหนังสือรายปักษ ์
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 11.กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม  

การพูดตัวอย่างรูปแบบของการพูด ดังนี้ 
การพูดโต้วาท ี
การพูดทางวิทยุ โทรทัศน์ 
การเล่านิทาน 
การอภิปรายซักถาม 
การจัดพบปะสภากาแฟ 
การพูดในที่ชุมชน 
การพูดในเชิงธุรกิจการทูต 
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    12. กิจกรรมนันทนาการการบริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) 
กิจกรรมการบริการอาสาสมัครเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การให้ และการรับ การร่วมมือของชุมชน 

• กิจกรรมนันทนาการการบริการอาสาสมัคร 
• การพัฒนาชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โบราณสถาน และ

โบราณวัตถุ 
• ลูกเสือชาวบ้านพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้าน 
• กีฬาที่จัดโดยสโมสร สมาคมกีฬา หรือสถาบันการศึกษา 
• งานศิลปะ จัดกิจกรรมศิลปะชุมชน การส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
• นันทนาการนอกเมือง/กลางแจ้งช่วยส่งเสริมคุณค่าอาสาสมัคร การให้ การรับ 

ผู้น าและผู้ตามที่ 
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 13. กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพนัธ์และมนุษย์สัมพันธ์  
      (Group Relations and    Human Relations)         

          กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมมนุษย์
สัมพันธ์การท างานเป็นทีมการประสานงานร่วมมือของกลุ่ม และยัง
ส่ ง เสริมกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่ มของสั งคมในวิถี
ประชาธิปไตย 
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ให้นิสิตจับกลุ่ม กลุ่มละ 11 คน  
ระดมความคิดและจัดกิจกรรมนันทนาการ  
น ามาแสดงหรือน าเสนอ โดยให้เพื่อนกลุ่ม
อื่นๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มตนเอง 
ด้วย เตรียมอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 

ของรางวัลให้พร้อม 
และน าเสนอในวันที่ 10 กันยายน 


