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บทที่ 1 

การสร้างกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยว 

ความหมายของนันทนาการ 

ค ำว่ำ “นันทนำกำร” ตรงกับภำษำอังกฤษRecreation มำจำก ค ำว่ำ Create แปลว่ำ สร้ำงหรือท ำให้เกิดขึ้นใหม่  

• นันทน = ร่ำเริง สนุกสนำน 

• อำกำร = กิริยำท่ำทำง 

• นันทนำกำร = อำกำรที่สนุกสนำน ร่ำเริง 

• มักเหมำะสมกับผู้ใหญ ่เพรำะกิจกรรมนี้จะช่วยลดควำมเครียดทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 

ค ำว่ำ “เล่น” (Play) หมำยถึง กิจกรรมของคนเรำในเวลำว่ำง  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน มัก

เป็นกิจกรรมส ำหรับเด็กและวัยรุ่น 

• จะเห็นว่ำ Play จะมีควำมหมำยแคบกว่ำ Recreation 

นิยามจากนักวิชาการ 

• Sapora N.Allen and Mitchell D.Elmer เขียนควำมหมำยของนันทนำกำรไว้ในหนังสือชื่อ Theory of 

Play and recreation ว่ำ นนัทนำกำร หมำยถึง ประสบกำรณ์หรือกิจกรรมใดๆที่คนเลือกกระท ำในเวลำ

ว่ำง โดยมุ่งควำมสนุกสนำน และควำมพึงพอใจ 

• นันทนาการ คอื กิจกรรมที่สมัครใจท ำในยำมว่ำง เพื่อให้เกิดควำมเพลิดเพลิน ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด

ทั้งร่ำงกำยและจิตใจนันทนำกำร กำรเล่น และควำมสนุกสนำน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบ

ทุกชนิด กำรเล่นช่วยพัฒนำทักษะต่ำง ๆ โดยเฉพำะทักษะกำรเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยำว์ 

• หมำยถึง กิจกรรมเวลำว่ำงที่สร้ำงสรรค์เป็นประโยชน์ มีคุณค่ำส ำหรับบุคคลที่เข้ำร่วมกิจกรรม  ด้วยควำม

สมัครใจและสง่ผลโดยตรงต่อผู้ที่เข้ำร่วม ชว่ยพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุุคคล เป้ำหมำยคือ กำรกระท ำที่ท ำ

ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งสุขภำพกำยและใจ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
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• ค าว่า “เล่น” (Play) หมายถึง กิจกรรมของคนเราในเวลาว่าง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน มักเป็นกิจกรรมส าหรบัเด็กและวัยรุ่นจะเห็นว่า Play จะมีความหมายแคบกว่า 

Recreation มักเหมาะสมกบัผู้ใหญ่ เพราะกิจกรรมนี้จะช่วยลดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 

ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ 

• มนุษย์เกิดควำมพึงพอใจพื้นฐำนของตนเอง 

• เพื่อสร้ำงสุขภำพของคนให้สมบูรณ์ทั้งกำยและใจ 

• เพือ่ผ่อนคลำยควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน 

• ส่งเสริมให้ชีวิตภำยในครอบครัวมีควำมสุขมำกยิ่งขึ้น 
 

ลักษณะส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ 

• ต้องเป็นกิจกรรม (Activity) คือต้องมีกำรกระท ำที่ท ำให้กล้ำมเนื้อ อวัยวะเคลื่อนที่ ซึ่งกำรนอนไม่ถือว่ำ
เป็นกิจกรรมนนัทนำกำร 

• ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสมัครใจ (Voluntarily) ไม่มีกำรบังคับให้ท ำกิจกรรม มีควำมสุขควำมพอใจ
ที่ท ำให้ไม่รู้สึกเครียด 

• กิจกรรมที่ท ำนั้นต้องเป็นกำรกระท ำในเวลำว่ำง (Free Time) คือเวลำทีน่อกเหนือจำกกำรท ำงำน เรียน  

• ต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม เปน็กิจกรรมทีม่ีคุณค่ำต่อผูร้่วมกิจกรรม ดีต่อสังคม  ไม่เป็นไป

ในทำงอบำยมุขหรือผิดศีลธรรม ควรเปน็กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำ (Educational Activity)  

• กิจกรรมที่ท ำน้ัน ถ้ำหำกเป็นอำชีพอยู่แล้ว ไม่ถือเป็นนันทนำกำร เช่น ชำวประมงตกปลำ 

• กิจกรรมนั้นต้องท ำให้ผู้เข้ำร่วมเกิดควำมพึงพอใจทันทีทันใด (Immediate direct satisfaction) 

 

บทสรปุ 

• นันทนำกำร หมำยถึง กิจกรรมยำมว่ำงที่ทุกคนเข้ำร่วมโดยสมัครใจ ก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจทันทแีละไม่

ขัดต่อวัฒนธรรมที่ดีของสังคม 

ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ 
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• ไม่เป็นงำนอำชีพ 

• ไม่เป็นอบำยมุข 

• ไม่มีผลตอบแทน 

• ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม 
 

กิจกรรมแต่ละช่วงวัย 

• วัยเด็กเล็ก (Infancy) ต้องเป็นกิจกรรมทีฝ่ึกให้อวัยวะต่ำง ๆ ท ำงำนประสำนกัน เช่น ตำ มือ แขน ขำ เช่น 
กำรหยิบจับสิ่งของใหญ่ๆจนถงึสิ่งของเล็กๆ 

• วัยก่อนวัยรุ่น (Adolesence) เป็นวัยที่เริ่มมเีพื่อนจ ำนวนมำก มีเวลำว่ำงมำก จึงควรเน้นให้รู้จักกำรใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

• วัยผู้ใหญ่ (Adouthood) จะอยู่ในช่วงกำรท ำงำน มักมีควำมเครียดมำก กิจกรรมจึงควรเน้นกำรผ่อนคลำย

ควำมตึงเครียด  

• วัยสูงอำยุ (Elderly) วัยนี้ท ำงำนมำนำนและต้องกำรกำรพักผ่อนมำกกว่ำ ดังนั้นกิจกรรมของวัยนี้ควรเป็น 

กิจกรรมทำงสงัคม เพื่อส่งเสริมให้มีโอกำสพูดคุยกับคนอื่น ควรมีกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยเพื่อช่วยให้

ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง 

กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ 

ส ำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนำกำรมักเกิดขึ้นในชว่งสุดสัปดำห ์และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตร ีกำร

เต้นร ำ กีฬำ งำนอดิเรก เกม และกำรท่องเที่ยว กำรดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบสำมัญของ

นันทนำกำร 

• ศิลปหัตถกรรม 

• เกม กีฬำ 

• เต้นร ำ ฟ้อน ร ำพ้ืนเมือง 

• ดนตรีและร้องเพลง 

• ละครและกำรละเล่นพื้นเมือง 

• ของสะสม 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
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บทที่ 2 

ประวัติและวิวัฒนาการของนันทนาการ 

สมัยโบราณ-สมัยปัจจุบัน 

 ยุคเมโสโปเตเมีย 

 ยุคอียิปต์ 

 ยุคกรีก 

 ยุคโรมัน 

 ยุคกลำง-ยุคมดื (ค.ศ.13-16) 

 ยุคอัศวิน 

 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร 

 ยุคปฏิรูป-ยุคอำณำนิคม (ค.ศ.18) 
 

สมัยก่อนประวัติศาสตร ์

 มนุษย์ต้องกำรควำมอยู่รอด ด ำรงชีพ หำเลี้ยงชีพ กำรด ำเนินชีวิต ต่อสู้ป้องกันศัตรู ดังนั้น กิจกรรมของ

มนุษย์จึงเป็น กำรล่ำสัตว์ กำรใช้หอก มวยปล ้ำ กำรตกปลำ กำรฝึกอำวุธ เช่น ง้ำว หลอง หอก แหลน 

ตะบอง 

สมัยเมโสโปเตเมีย 

 สมัยนี้มีกลุ่มชนเผ่ำหลำยกลุม่ตั้งรกรำกกระจำยตำมริมแม่น ้ำไทกริส-ยูเฟรติส กิจกรรมนันทนำกำรสว่น
ใหญ่เป็นกำรแสดงออกด้ำนกำรประดับตกแต่งร่ำงกำย เช่น กำรท ำต่ำงหู สร้อยคอ  หินลูกปัด กำรท ำ
มงกุฎของสตรีในพิธีฝังศพ กำรร้องเพลง บรรเลงเพลงระหว่ำงกำรเคลื่อนศพ 

 ชำวอียิปต์มีศำสนำและพิธีกรรมอันซับซ้อน แทรกซึมอยู่เปน็วัฒนธรรมอยู่ในสังคมเป็นเวลำนำน มีกำรนับ

ถือเทพเจ้ำที่มีลักษณะอันหลำกหลำย ดังนั้น งำนจิตรกรรม ประติมำกรรม และสถำปตัยกรรมส่วนมำกจึง

เป็นเรื่องเกี่ยวกับศำสนำ พิธีกรรม โดยเฉพำะพิธีฝังศพ ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำเมื่อตำยแล้วจะยังมีชีวิตอยู่ในโลก

ใหม่ได้อีก จึงมกีำรรักษำศพไว้อย่ำงดี และน ำสิ่งของเครื่องใช้ที่มีค่ำของผู้ตำยบรรจุตำมลงไปด้วย 
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 ชำวอียิปต์มีควำมเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ ์กำรใช้เวลำว่ำงจึงเป็นไปเพื่อควำมสนุกสนำน รืน่เริง เพลิดเพลิน 

นิยมจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ พบปะผู้คน ภำยในงำนมีนักดนตรี นักเต้นร ำสตรี 

 เกมกระดำนช้ินแรกของโลกถูกคิดค้นขึ้นต้ังแต่ยุคโบรำณ เช่น เกมกระดำนจำกประเทศอียิปต์ที่เรียกว่ำ 

Senet เป็นเกมที่ประกอบไปด้วยกระดำนและหมำกเดินที่เรียกได้ว่ำเก่ำแก่ที่สุด กฎของเกมยังไม่เป็นที่

ทรำบแน่ชัด แต่ที่ทรำบแน่นอนก็คือเป็นเกมส ำหรับเล่น 2 คน คล้ำยกบัหมำกรุกสมัยปัจจุบัน 

 ตำมต ำนำนเชี่อว่ำเกม Senet ถูกสร้ำงขึ้นโดย Thoth เทพแห่งปัญญำ ผู้ที่ท้ำ Khonsu เทพแห่งดวงจันทร์

ให้แข่งขันกับตน เมื่อ Thoth ชนะจึงขอให้ในหนึ่งปีมีจ ำนวนวันเพ่ิมขึ้น 5 วันเพื่อให้ Nut เทพีแห่งท้องฟ้ำ

หลุดพ้นจำกค ำสำปของเทพ Ra และสำมำรถให้ก ำเนิดบุตรได้ 

สมัยกรีก 

 สนใจประโยชนข์องกิจกรรมดนตรีและยิมนำสติกส ์

 ชำวกรีก มีควำมเช่ือว่ำ ร่ำงกำย + จิตใจ + น ้ำใจ เป็น3 สว่นที่ท ำงำนแยกออกจำกกัน ดังนั้น กำรฝึก

ร่ำงกำยต้องฝึกให้แข็งแรง ผำ่นยิมนำสติก  

 ส่วนกำรฝึกจิตใจ ให้รู้จักเหตผุล กำรปล่อยให้อยู่ล ำพัง กำรทรมำน ก็เพือ่สร้ำงควำมอดทน  

 ส่วนสุดท้ำยกำรฝึกน ้ำใจ ผ่ำนดนตรีและจังหวะประกอบ เพื่อให้รู้จักจิตเมตตำ ปรำนีในโอกำสอันควร 

 อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่กรีกรุ่งเรือง 3 ส่วนนี้ถกูมองว่ำ ไม่สำมำรถแยกจำกกันได ้

 มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครัง้ที่ 1 ประจ าปี ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439) 

สถานทีท่ี่ชาวกรีกนิยมท ากจิกรรม 

 เปเลสต้ำ 

 เยมนำเซีย 

เกมตีวงล้อ 

 กำรละเล่นตีวงล้อนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่ประเทศกรีซในสมัยโบรำณ และกำรละเล่นนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปยัง

ส่วนต่ำงๆ ของโลกเช่น ยุโรป จีน อเมริกำ และแอฟริกำ 



7 

 

 กำรละเล่นตีวงล้อแบบที่นิยมที่สุดมีกติกำว่ำ ผู้เล่นต้องโยนวงล้อให้ลอยขึน้ไปในอำกำศด้วยแท่งไม้ และรับ

วงล้อนั้นอย่ำให้ตกสู่พืน้ด้วยแท่งไม้อันเดิม ส่วนอีกแบบมกีติกำว่ำ ผู้เล่น 2 คนจะต้องสลับกันรับวงล้อให้ได้ 

สมัยโรมัน 

 Imperivm Romanvm 

 เป็นช่วงระยะเวลำหนึ่งของอำรยธรรมโรมันโบรำณซึ่งปกครองโดยรูปแบบอัตตำธิปไตย  

 ชำวโรมันนิยมกิจกรรมที่สร้ำงควำมสมดุลให้กับชีวิต โดยเฉพำะกลุ่มคนร ำ่รวย ชนชัน้สูง เนื่องจำกมีทำส
รับใช้จึงมีเวลำว่ำง และชอบรวมกลุ่มกัน เพือ่ฝึกวำดเขียน งำนปั้น แกะสลักลวดลำยต่ำงๆ ใช้ชีวิตอย่ำงมั่ง
คั่งหรูหรำ มักเป็นผู้ชมมำกว่ำผู้ร่วมกิจกรรม (นักโทษ เชลย) เช่น กำรต่อสู้ระหว่ำงคนกับคน สัตว์กบัสัตว์  

 ผลงำนด้ำนศิลปะ วรรณคดี กำรละคร กีฬำ กำรแกะสลักหัวเสำ นับเป็นมรดกทำงนันทนำกำร 
 

สมัยโรมันโบราณ 

กำรประลองนักสู ้

 Gladiator 

 นักสู้ที่เป็นเพศหญิงก็มีเช่นกัน พวกผู้หญิงถูกเรียกว่ำ Gladiatrix ส่วนมำกนักสู้ในกำรประลองนี้จะถูกผู้คน
มองว่ำเป็นกำรแสดงมำกกว่ำเป็นกำรต่อสู้จริงๆ 

 กำรต่อสู้กันถึงชีวิตกลำยเปน็สิ่งที่ผู้คนนิยมเข้ำมำรับชม หลำยคนพยำยำมที่จะยุติกิจกรรมแบบนี้ แต่ก็ไม่
ส ำเร็จ จนกระทั่งปีคริสต์ศักรำชที่ 404 Telemachus นักบวชศำสนำคริสต์จำกทำงตะวันออกได้เข้ำมำยุติ
กำรต่อสู้ของเหล่ำนักสู้ และกำรกระท ำของเขำท ำให้ผู้คนที่ไม่พอใจลงโทษเขำโดยกำรปำหินใส่จนเสยีชวีิต 
แต่กำรเสียชีวิตของเขำไม่ได้สูญเปล่ำ จกัรพรรดิ Honorius นั้นชื่นชมควำมเสียสละของนักบวช เขำจึงท ำ
กำรสั่งห้ำมกำรประลองนักสู้นี้ไปตลอดกำล 

 

สมัยยุคมืด 

 (ยุคแห่งสงครามและการลม่สลายจักรวรรดิโรมัน) 

 กิจกรรมสมัยนี ้นิยมเล่นกีฬำ กำรแข่งรถ กำรต่อสู้ระหว่ำงคนกับสัตว์ ไมน่ิยมงำนศิลปะ เน้นควำมฟุ้งเฟ้อ 
สุรุ่ยสุร่ำย ไม่มีระเบียบวินัย ฝักใฝ่ในอบำยมุข และเกิดกำรหย่ำร้ำงมำก 
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สมัยยุคอัศวิน 

 กิจกรรมส่วนใหญ่ เน้นกำรฝึกหัดอบรมให้เป็นคนดี ให้รู้จักเกียรติ รักชำติ กล้ำหำญ มีโรงเรียนสอนด้ำน

วิชำกำรและวิชำด้ำนอัศวิน ดังนั้นนันทนำกำรสมัยนี้เน้นเล่นเกมส์ เต้นร ำ ร้องเพลง กรีฑำ วิ่ง ทุ่ม ขว้ำง 

เล่นไพ่ กำรต่อสู้บนหลังม้ำ งำนเลี้ยงในพิธีต่ำงๆ 

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 

 ผลงำนด้ำนศิลปะ + วรรณกรรม + วิชำกำร ถูน ำมำปัดฝุน่ใหม ่

 วิตโตริโน ดำ เฟลตรำ และ ปิเออร์ เปำโล เลอร์ เจอริโอ ครูชำวอิตำเลียน กล่ำวว่ำ “แม้ว่ำเรำไม่สำมำรถ

ท ำงำนได้ตลอดทั้งวัน แต่หำกเรำใช้เวลำว่ำง เพื่อนันทนำกำร ก็นับได้ว่ำถูกต้องแล้ว” 

ยุคเรอเนสซองค ์

โบสถ์หัวหอมคู่ แห่งเมืองมิวนิค เยอรมัน 

ยุคปฏิรูปจนถงึยุคอาณานิคม 

 ปฏิวัติอุตสำหกรรม -> คนงำนว่ำงขึ้น - > กำรสร้ำงควำมคิด มุมมองของกำรท ำงำนและกำรพักผ่อน 

 เป็นยุคทหำร นักล่ำอำณำนิคม เป็นผู้เผยแพร่ เน้นท ำกิจกรรมง่ำยๆ ไมต่้องใช้อุปกรณ์มำก เช่น โยนโบลิ่ง
ในสนำมฟุตบอล 

 

กิจกรรมนันทนำกำรกับคนไทย จึงมีควำมผูกพันกันมำตลอด และเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 3 

ทฤษฎี Recreation Theory และประเภทนันทนาการ 
 

นันทนาการเปน็การบริการความต้องการ (Needs-Serving) 

Slavson “นันทนำกำรเสมือนประสบกำรณ์กำรบริกำรควำมต้องกำร นันทนำกำรเป็นกำรแสวงหำควำมพอใจ
ในควำมต้องกำรภำยในนันทนำกำรก่อให้เกิดควำมพอใจ” 

Nash “นันทนำกำรเป็นสื่อส ำหรับกำรสนองควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรของมนุษย์ ซึง่อยู่ภำยใต้แรงขับและ

ควำมกดดันภำยในตัวกระตุ้นนันทนำกำรเป็นกำรแสดงออกในทำงที่ดีต่อควำมต้องกำรในช่วงเวลำว่ำง เขำประเมิน

กิจกรรมในด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคม ดังนั้น นันทนำกำรจึงตอบสนองทั้งบุคคลและสังคม ซึ่งแนซได้เสนอ

รูปแบบกำรมีส่วนร่วมหรือเรียกว่ำ ลีลาชีวิตเพื่อเน้นนันทนาการ 

ทฤษฎีของแนซเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของมนุษย์ (Nash:Philosophy of Recreation ) 

• นันทนำกำร หมำยถึง กำรใช้เวลำว่ำง (อิสระ) ตีควำมหมำยในกำรมีส่วนรว่มอย่ำงกว้ำงขวำง แสดงวิถีชีวิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับประสบกำรณ์ เปรียบได้ว่ำกิจกรรมนันทนำกำรกับควำมสุขเป็นสิ่งที่ตอ้งมำด้วยกัน  

• ภำพลักษณ์ควำมสุขของมนุษย์คอื  กำรร้องเพลง สร้ำงสิ่งแปลกใหม่ เต้นร ำ เรียนรูเ้รื่องของทะเลทรำย 
เล่นกันระหว่ำงลูกหลำนและปู่ย่ำ อ่ำนสิ่งต่ำงๆ มีจินตนำกำรที่กวำ้งไกล ซึ่งแนซสรุปวำ่ “กำรเล่นในสมัย
เด็กเป็นกำรเตรียมตัวเพ่ือนันทนำกำรในวัยผู้ใหญ่และเป็นกำรฝึกที่จะท ำงำน” 

 

นันทนาการ คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาว่าง (อิสระ) 

• Recreation as Leisure Time Activity 

• คือกิจกรรมต่ำงๆ ที่คนเข้ำร่วมในช่วงเวลำว่ำงหรือเวลำอิสระต้องเตรียมกิจกรรมและกำรจัดกจิกรรมอย่ำง
มีควำมรู้ว่ำ กิจกรรมต่ำงๆจะสำมำรถสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ได ้

(Neumeyers,M and Neumeyers,E) 

• นิวไมเยอร์ส กล่ำวว่ำ “นันทนำกำรคือ กิจกรรมส่วนบุคคลและส่วนรวมในช่วงเวลำว่ำง กำรเล่น
เป็นนันทนำกำรของเด็ก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมพงึพอใจ และส่งผลให้เกิดควำมสนุกสนำนร่ำ
เริงทันที” 
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• แบ่งองค์ประกอบของนันทนำกำรไว้ 4 องคป์ระกอบ 

– พฤติกรรมกำรแสดงออกในขณะช่วงเวลำว่ำง (อิสระ) 

– ประโยชน์คุณค่ำภำยในจิตใจ 

– มีสิ่งล่อใจเป็นรำงวัลในกิจกรรม  

– มีสภำวะทำงสังคมวัฒนธรรม 
 

นันทนาการคอื สิ่งที่ก าหนดคุณคา่ของตนเองและสังคม 

• Recreation as Value to Individual+Society 

• Miller and Robinson กล่ำวว่ำ “นันทนำกำรคือ กระบวนกำรที่มีส่วนร่วมในกำรใช้เวลำว่ำงให้มีคุณค่ำ 
กำรเล่นเป็นสิ่งที่ท ำให้เด็กเกิดกำรพัฒนำ ท ำให้เกิดกำรค้นหำในสิ่งต่ำงๆในตัวเอง เช่น ศิลปะ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์” 

• คือ กำรตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ กำรกระท ำที่หลำกหลำยและยืดหยุน่ได้ มีส่วนร่วมใน
กำรกระท ำด้ำนต่ำงๆของมนุษย์ให้มีควำมสมดุลกัน  

• นันทนำกำรเป็นกำรแสดงออกมำเอง จะท ำให้มนุษย์มีทำงเลือกของตนเองในวิถีทำงที่พึงพอใจ  
 
Shiver ไซเวอร ์เขียนต ำรำช่ือ หลักกำรบรกิำรนันทนำกำรสู่แนวทำงปฏิบัติ 

• กล่ำวว่ำ “กำรเล่นและนันทนำกำร มีควำมหมำยเหมือนกัน ซึ่งนันทนำกำรเกิดจำกควำมต้องกำรด้ำน
จิตใจ คือ ควำมพอใจ ควำมต้องกำรพื้นฐำนของร่ำงกำย สำมำรถเป็นสิง่กระตุ้นให้เกิดนันทนำกำรได้ เมื่อ
มีสิ่งใดที่ไม่สมดุล พวกเรำก็สำมำรถแก้ไขได”้ 

• เชื่อว่ำ ควำมสมดุลอำจเก็บไว้ในรูปนันทนำกำรได้ โดยมีควำมเป็นเอกลักษณ์และควำมพึงพอใจในแต่ละ
คน รวมถึงกำรผสมผสำนของร่ำงกำยและจิตใจเพื่อให้เกิดควำมสมดุล มคีวำมแตกต่ำงกันในคุณค่ำของ
นันทนำกำรกับนันทนำกำรในแต่ละช่วงเวลำ  

• คุณค่ำของนันทนำกำรเกิดเมื่อกำรกระท ำนั้นได้ผ่ำนไปแลว้ ส่วนนันทนำกำรจะเกิดในขณะที่ก ำลังกระท ำ
หรือร่วมกิจกรรม 
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ประเภทและการเลือกกิจกรรมนันทนาการ 

ลักษณะส าคัญของนนัทนาการ 

1.เป็นกิจกรรม คือ มีกำรกระท ำที่ท ำให้กล้ำมเนื้อ อวัยวะเคลื่อนที ่

2.เป็นกิจกรรมที่ท ำด้วยควำมสมัครใจ มีควำมสุขควำมพอใจที่ท ำ ไม่รู้สึกเครียด 

3.เป็นกจิกรรมทีท่ ำในเวลำว่ำงจำกกำรท ำงำน  

4.กิจกรรมที่ท ำไม่เน้นเพื่อหำรำยได้หรือเป็นอำชีพ 

5.เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ำต่อผูร้่วมกิจกรรม ดีต่อสังคม ไม่เป็นอบำยมุข 
 

 

ประเภทของกจิกรรมนันทนาการ 15 ประเภท 

1.นันทนาการศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts) หมำยถึงกำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ งำนศิลปะที่ท ำขึ้นด้วยมือ เป็น
งำนฝีมือหรือสิ่งประดิษฐ์ เช่น วำดรูป(กระดำษ ผ้ำ ฝำผนัง กระเป๋ำ) แกะสลัก งำนปั้น กำรประดิษฐ์ดอกไม้ เย็บปัก
ถักร้อย งำนไม้  

• กิจกรรมประเภทศิลปหัตถกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ไม่มีขอบเขตจ ำกัด ไม่มีรูปแบบที่ตำยตัว ผู้เข้ำร่วม
สำมำรถใช้จินตนำกำรของตนเองสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆได้อย่ำงอิสระ 
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2.นันทนาการเกมกีฬา (Games, Sport and Track & Fields) เป็นกิจกรรมที่ต้องกำรควำมสัมพันธ์กัน
ระหว่ำงทักษะกำรเคลื่อนไหว สติปัญญำ ควำมทนทำน และพละก ำลังของร่ำงกำย อำจใช้อุปกรณ์ เช่นลูกบอล ไม้ตี 
มักจัดในสถำนที่ที่เป็นบริเวณกว้ำง เช่น สนำมหญ้ำ โรงยิม ลำนกิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Outdoor Games & 
Indoor Games 

• ในกำรเล่นหรือกำรแข่งขัน จะมีกฎ กติกำในกำรเล่นเฉพำะแต่ละชนิดเกม เกมกีฬำจึงเป็นกิจกรรมที่
สนุกสนำน ตื่นเต้น และท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับควำมนยิมสูง เปน็ที่แพร่หลำย
สำมำรถเลือกเข้ำร่วมได้ทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอำยุ ทั้งหญิง ชำย ผู้พิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.นันทนาการการเต้นร า (Dance) เป็นกิจกรรมกำรแสดงออกผ่ำนกำรเคลื่อนไหว ในท่ำทำงต่ำงๆ เป็นกำร
แสดงออกของอำรมณ์ ควำมสุข เสียใจ ควำมรัก สงครำม กำรบูชำ  กำรเต้นร ำ ฟ้อนร ำ เป็นกิจกรรมที่ใช้จังหวะ
ต่ำงๆ เป็นกิจกรรมที่ให้ควำมสนุกสนำน เชน่ เต้นร ำพื้นเมือง กำรร ำไทย ร ำวง ลีลำศ 
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4.นันทนาการท่องเที่ยวทศันศึกษา (Field Trip) เป็นกิจกรรมสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ชีวิตที่มีรูปแบบน่ำสนใจ 
หรือสิ่งดึงดูดควำมสนใจ (Attractions) เป็นกำรศึกษำสิ่งแวดล้อมที่
สร้ำงขึ้น กิจกรรมทำงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตำมวัด สถำนที่ส ำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์ต่ำงๆ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศำสนำ กำรเมือง 
วิทยำศำสตร์ อนุรักษ์ธรรมชำติ ภูมิอำกำศ ทัศนียภำพ ชีวิตสัตว์ป่ำ 
นันทนำกำรกลำงแจ้ง/นอกเมือง กีฬำ บันเทงิ และกำรอำบน ้ำแร่เพื่อ
สุขภำพ 
 

 

 

 

 

 

 

5.นันทนาการพัฒนาจิตใจและความสงบสขุ 

• อำรมณ์เกิดจำกสิ่งกระตุ้นจำกสภำพแวดล้อมหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่มำกระทบ แล้วส่งผลต่ออำรมณ์ของ
คนแต่ละคน หำกเหตุกำรณ์ใดที่มำกระทบแล้วเกิดควำมพึงพอใจ ควำมยินดี อำรมณ์ที่เกิดขึ้นคือ อำรมณ์
สุข 

• อำรมณ์สุขของมนุษย์มี 2 ลักษณะคือ อำรมณ์สุขสนุกสนำน (Fun)เน้นกำรเคลื่อนไหว กระตุ้นควำมรู้สึก
ตื่นเต้นเร้ำใจ ตลกข ำขัน เช่น กำรเต้นร ำ ปีนเขำ พำยเรือ กำรนั่งพูดคุยสนทนำ เล่นกีฬำ 

• และอำรมณ์สขุสงบ (Peace) เน้นกำรพัฒนำจิตใจ สมำธิ และสติปญัญำ มีโอกำสเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น 

พัฒนำตนเองในด้ำนจิตใจและสติปัญญำ เชน่ กำรนั่งสมำธิ กำรสร้ำงมโนภำพ กำรผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้ 

กำรปฏิบัติโยคะ กำรฟังเพลงแล้วผ่อนคลำยตำมเสียงเพลง กำรศึกษำธรรมะ ปรัชญำ มวยจีน 
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6.นันทนาการการละคร (Drama) เป็นกิจกรรมกำรแสดงออก เป็นกำรระบำยอำรมณ์หรือกิจกรรมของ

ชีวิตประจ ำวัน กำรสร้ำงควำมรู้สึกกำรแสดงออก ละครและภำพยนตร์ นันทนำกำรประเภทให้ควำมรู้ ควำมบันเทิง 

ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน สะท้อนสภำพจริงในสังคม อำจเกิดจำกกำรแสดงพิธีกำรศำสนำ กำรฝัน จินตนำกำร 

• ละครร้อง 

• ละครร ำ 

• ละครชำตร ี

• มโนรำห ์

• โขน 

• หนังตะลุง 

• หุ่นกระบอก 

• นำฎศิลป์ 

• อุปรำกร 

• ละครพูด 

7.นันทนาการงานอดิเรก (Hobbies) เป็นกิจกรรมนันทนำกำรที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณค่ำชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่วัย

เด็ก เยำวชน และผู้สูงอำยุ ช่วยให้กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันมีควำมสุข เพลิดเพลิน  ส่งเสริมกำรสร้ำงประสบกำรณ์

ชีวิต เป็นกำรบ ำบัดทำงกำย จิตใจ เช่น กำรสะสมแสตมป์/เหรียญ กำรปลูกต้นไม้ กำรเลีย้งสัตว์ กำรถ่ำยรูป วำด

ภำพ 
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8.นันทนาการดนตรีและร้องเพลง (Music & Singing) ดนตรีและร้องเพลง เป็นนันทนำกำรที่ให้ควำมบันเทิง 
ทุกชำติทุกภำษำสำมำรถเข้ำใจได้ เป็นภำษำกลำงที่ใช้สื่อสำร ถ่ำยทอดควำมรู้สึก เป็นกำรระบำยอำรมณ์ ผ่อน
คลำยควำมเครยีด 
 

9.นันทนาการกลางแจ้งหรือนอกเมือง (Outdoor Recreation) 

• ช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ได้สัมผัสใกล้ชิดเข้ำใจธรรมชำติและสิง่แวดล้อม  

• ช่วยสร้ำงควำมซำบซึ้งและควำมเข้ำใจในธรรมชำติและช่วยกล่อมเกลำให้มนุษย์มีควำมเข้ำใจในระบบ
นิเวศวิทยำที่จะต้องสร้ำงควำมสมดุลกับธรรมชำติและสิ่งมีชีวิต 

• สถานทีท่ี่เป็นแหล่งนันทนาการ เช่น สวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่น ฟำร์ม ค่ำยพักแรม สวนหย่อม สวน

ผักผลไม้ พิพิธภัณฑ์ สวนสตัว ์สวนไม้ดอกไม้ประดับ อุทยำนแห่งชำต ิสนำมกีฬำ ศูนย์เยำวชน ชำยหำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

10.นันทนาการสังคม (Social Activities) กิจกรรมทำงสังคม เป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนในสังคมร่วมจัดขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมำยเดียวกัน ช่วยส่งเสริมโอกำส มนุษยสัมพันธ์ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมัคคีอันดีต่อเพื่อมนุษย์ เช่น ปลูก
ต้นไม้ งำนเลี้ยงปีใหม่ งำนเลี้ยงวันเกิด  
11.นันทนาการในโอกาสเทศกาลพิเศษ (Special Events) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกำสเทศกำลพิเศษ ต้องมี

กำรจัดเตรียมอำคำร สถำนที่เพื่อเปิดโอกำสให้ชุมชนได้มำร่วมกัน เช่น เทศกำลสงกรำนต์ ลอยกระทง คริสต์มำส 

ตรุษจีน วันเกิด วันครบรอบแต่งงำน 

12.นันทนาการวรรณกรรม (Speaking Writing and Reading) เปน็นันทนำกำรที่ส่งเสริมให้บคุคลพัฒนำ

ทักษะควำมรู้ และสำมำรถจดัได้ทุกระดับทั้งวัยและเพศ ก่อให้เกิดกำรแสดงออกแห่งตนอย่ำงสร้ำงสรรค์ เกิดกำร

พัฒนำจินตนำกำร เช่น กำรอ่ำนนวนิยำย อ่ำนหนังสือพิมพ์ นิตยสำร เขียนหนังสือ พูดโต้วำที เล่ำนิทำน สภำกำแฟ 

พูดในที่ชุมชน 

13.นันทนาการการบริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

กำรให้และกำรรับ กำรร่วมมือของชุมชน อำสำสมัครเป็นกำรให้บริกำรโดยปรำศจำกสินจำ้งรำงวัล ช่วยเสริมทักษะ

และสร้ำงคุณภำพชีวิต เช่น กำรพัฒนำชุมชน ลูกเสือชำวบ้ำน YMCA YWCA สมำคมบ้ำนเยำวชน  

14.นันทนาการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ กิจกรรมประเภทนี้เพื่อพัฒนำสุขภำพร่ำงกำยและสุขภำพจิตของ

คนให้สมบูรณ์ เกิดขึ้นพร้อมกับควำมสนใจในสุขภำพ เช่น กำรออกก ำลังกำย กำรดูแลโภชนำกำร  

15.นันทนาการกลุ่มสัมพันธแ์ละมนุษยสัมพันธ์  (Group Relations & Human Relations) เป็นกิจกรรมที่

ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์กำรท ำงำนเป็นทีม กำรประสำนร่วมมือของกลุ่ม ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้พฤติกรรม

ของกลุ่มสังคมในวิถีประชำธิปไตย มีประโยชน์ต่อกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมให้รู้จักหน้ำที ่ควำมรับผิดชอบและบทบำท

ของตนเองและของสังคมที่ดี 

การเลือกเขา้ร่วมกิจกรรม 

• กิจกรรมในชุมชน มักเป็นงำนเทศกำลต่ำงๆ เช่น งำนสงกรำนต์ งำนลอยกระทง 

• กิจกรรมในที่ท ำงำน เช่น ห้องออกก ำลังกำย สนำมกีฬำ งำนเลี้ยงสังสรรค์ระหว่ำงพนักงำน 

• กิจกรรมในโรงเรียน มหำวิทยำลัย เช่น งำนกีฬำนักเรียน งำนวันเด็ก งำนกีฬำน้องพ่ีสำนสัมพันธ ์
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• กิจกรรมในครอบครัว ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว อำจเป็นงำนอดิเรกที่ท ำร่วมกัน เช่น กำรรับประทำน

อำหำร กำรเที่ยวช่วงวันหยุด เพื่อให้สมำชิกในครอบครัวมคีวำมอบอุ่นมำกขึ้น 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติและการเป็นผู้น านันทนาการ 
 

กำรศึกษำศำสตร์ทำงนนัทนำกำร มีขอบเขตที่กว้ำงขวำง และเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตของบุคคล ชุมชนและ
สังคม ซึ่งเป็นหน้ำที่ของภำครัฐและเอกชนที่จะต้องจัดบริกำรเพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ ให้ควำมอบอุ่นใจแก่
สังคม 

หน่วยงำนภำครัฐ กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมกีฬำและ
นันทนำกำรให้แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนในชำติให้มีควำมสุขทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ 
เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรเสริมสร้ำงให้สังคมไทยเข้มแข็งต้ังแต่ครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงจัดท ำแผนนนัทนำกำร
แห่งชำติ... 

• แผนพัฒนำนันทนำกำรแห่งชำติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550-2554) 

• แผนพัฒนำนันทนำกำรแห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) 

• แผนพัฒนำนันทนำกำรแห่งชำติฉบับที ่3 (พ.ศ.2560-2564) 
 

กรมพลศึกษา วาง 5 กรอบยทุธศาสตร์ดัน “นนัทนาการ” สร้างความสุขประชาชน 

• https://today.line.me/th/article/กรมพลศึกษำ+วำง5กรอบยุทธศำสตร์ดัน+นันทนำกำร+สร้ำง
ควำมสุขประชำชน-ww235G. Matichon online เผยแพร่ 5 มกรำคม 2563 

• นำยสันติ ป่ำหวำย อธิบดีกรมพลศึกษำ เปดิเผยว่ำ กลุ่มนันทนำกำรสัมพนัธ์ ส ำนักนันทนำกำร  
เปลี่ยนช่ือแผนงำนจำกเดิมแผนพัฒนำนันทนำกำรแห่งชำติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนปฏิบัติกำรด้ำน
นันทนำกำร ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2565) โดยมีเป้ำประสงค์ใหญ่คือ กำรท ำให้คนไทยมีนันทนำกำรเป็นวิถีชีวิต นั่น
คือกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงคุณค่ำของนันทนำกำรตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรมจน
เป็นวิถีชีวิต พัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรนันทนำกำรและกำรบริหำรจัดกำรนันทนำกำร ส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ กำรวิจัย นวัตกรรมนันทนำกำรและกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมด้วยนันทนำกำร 
 

 

 

https://today.line.me/th/article/กรมพลศึกษา+วาง5กรอบยุทธศาสตร์ดัน+นันทนาการ+สร้างความสุขประชาชน-ww235G
https://today.line.me/th/article/กรมพลศึกษา+วาง5กรอบยุทธศาสตร์ดัน+นันทนาการ+สร้างความสุขประชาชน-ww235G
https://today.line.me/th/article/กรมพลศึกษา+วาง5กรอบยุทธศาสตร์ดัน+นันทนาการ+สร้างความสุขประชาชน-ww235G
https://today.line.me/th/article/กรมพลศึกษา+วาง5กรอบยุทธศาสตร์ดัน+นันทนาการ+สร้างความสุขประชาชน-ww235G


19 

 

ผู้น านันทนาการ(Recreation Leader) 

นิยามจากนักวิชาการ 

• เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย ได้ให้ควำมหมำยของผู้น ำนันทนำกำรไว้ว่ำ ผู้ที่ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรและ
อ ำนวยกำรให้กิจกรรมนันทนำกำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรด ำเนินกิจกรรมนันทนำกำร
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมำยของกิจกรรม กำรเลือกกิจกรรม กำรจัดเตรียมสถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
วิธีกำรด ำเนินกำร สวัสดิภำพและ ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินกิจกรรม และสุดท้ำยกำรสรุปและกำร
ประเมินผลกิจกรรม 

• ฟอง เกิดแก้ว กล่ำวว่ำ ผู้น ำนันทนำกำรต้องกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจด้วยกำรสอน สำธิต ดูแลห่วงใย
ดังเช่น ครูสอนพลศึกษำ 

• ส ำนักงำนพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร กล่ำวว่ำ ผู้น ำนันทนำกำร (Recreation Leader) หมำยถึง 

บุคคลที่มีหน้ำที่จัดกำรบริกำร แนะน ำ ช่วยเหลือให้บุคคลหรือหมู่คณะได้เลือกกิจกรรมนันทนำกำรที่จะ

เข้ำร่วมตำมตอ้งกำร ตำมควำมสนใจของ แต่ละบุคคลให้เขำได้รับควำมพอใจ ควำมสุขเพลิดเพลินจำก

กิจกรรมนันทนำกำรนั้น  

• ส่วนศิลปะกำรเป็น ผู้น ำทำงนันทนำกำร ( Leadership in Recreation) หมำยถึง ศลิปะ หรือวิธีกำร

ต่ำงๆ ที่ผู้น ำนนัทนำกำรจะน ำไปใช้เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมได้รับประสบกำรณ์ มีควำมพึงพอใจ มีทัศนคติ และมี

ควำมสนใจ ในกิจกรรมนันทนำกำร 

ความหมายของ “ผู้น านันทนาการ” 

“บุคคลที่มีหนำ้ที่จัดกำร บริกำร แนะน ำ ช่วยเหลือให้บุคคลหรือหมู่คณะ ได้เลือกกิจกรรมนันทนำกำรที่จะเข้ำร่วม
ตำมต้องกำร ตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคล ให้เขำได้รับควำมพอใจ ควำมสุขเพลิดเพลินจำกกิจกรรมนั้น หรือชัก
น ำให้สมำชิกเขำ้มำมีส่วนร่วมบำงสิ่งบำงอย่ำง” 
 

ความส าคัญของผู้น านันทนาการ 

• ต้องมีหน้ำที่ ให้กำรระวังรักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้เข้ำร่วม และจะต้องเป็นผู้จัดกำรวำงโครงกำร เป็น
ผู้สอนให้เจ้ำหน้ำที่ วิทยำกรและนิเทศในด้ำนนันทนำกำร จึงกล่ำวได้ว่ำผู้น ำเปรียบประดุจหัวใจของ
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นันทนำกำรก็ว่ำได้ ฉะนั้น ผู้น ำนันทนำกำรจึงต้องเรียนรู้วิธีกำร ศิลปะต่ำง ๆ ของกำรเป็นผู้น ำนันทนำกำร
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บุคคลที่เข้ำร่วมกจิกรรมนันทนำกำร 

จุดมุ่งหมายของการเป็นผู้น านันทนาการ 

• คือ กำรให้ค ำแนะน ำ ให้บริกำร ดูแล และท ำให้กิจกรรมนนัทนำกำรในยำมว่ำงเป็นที่น่ำสนใจ แก่ผูร้่วม
กิจกรรม แต่ต้องไม่ใช่วิธีกำรบงัคับ 

 

หลักของผู้น านันทนาการ 

1.ต้องเห็นควำมส ำคัญของนันทนำกำรว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นของชีวิต ในกำรที่จะช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิต และม ี
ควำมสุขในกำรอยู่ร่วมกับสังคม 
2.ต้องเข้ำใจถึงเรื่องรำวของกำรเล่นและกำรพักผ่อน 
3.ต้องเข้ำใจในกระบวนกำรกลุ่มและสำมำรถประยุกต์ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่ตนเองปฏิบัติได้ 
4.ต้องเข้ำใจและยอมรับในเรื่องของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
5.ควรเน้นให้สมำชิกได้ท ำงำนร่วมกันมำกกว่ำแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน 
6.ควรค้นคว้ำเรื่องรำวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงสังคมและควรน ำมำปลูกฝังเพ่ือส่งผลดีต่อกำรอยู่ร่วมกับสังคม 
7.ต้องระวังถ้ำหำกกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมของสังคมที่เห็นว่ำไม่สมควร 
8.ควรหำทำงส่งเสริมให้ชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนในกำรจดันันทนำกำรแก่คนพิกำร 
9.ต้องเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ กล้ำได้กล้ำเสียในกำรหำข้อมูล เพื่อให้ได้รำยละเอียดที่เป็นจริงในสังคม 
 

เคราส์และเบ็ทส์(Kraus and Bates) 

• มีสิ่งที่ผู้น ำจะตอ้งค ำนึงถึงเพื่อเป็นหลักของกำรปฏิบัติงำน ทำงนันทนำกำร 10 ประกำร 

1.ผู้น ำจะต้องปฏิบัติงำนอยู่บนพื้นฐำนของปรัชญำทำงนันทนำกำร จะต้องระลึกเสมอว่ำ นันทนำกำร เป็นส่วนที่มี
ควำมส ำคัญต่อชีวิต ในอันที่จะส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของมนุษย ์และพฒันำกำรของชุมชน 

2. ผู้น ำต้องมีควำมเข้ำใจอยู่บนพื้นฐำนของทฤษฎีกำรเล่น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งจะต้องมี ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพัฒนำกำรของมนุษย์ หลักกำรต่ำง ๆ ทำงจิตวิทยำ ในอันที่จะช่วยสร้ำง แรงจูงใจของบุคคลและกลุ่ม 

3.ผู้น ำควรมีควำมรู้ในเรื่องกระบวนกำรกลุ่มเป็นอย่ำงดี และสำมำรถใช้ใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกที่สุด 
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4. ผู้น ำควรจะยอมรับควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลภำยในกลุ่ม และมีควำมเข้ำใจในเรือ่งควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลในกลุ่มเป็นอย่ำงดี และในขณะเดียวกันจะต้องสร้ำงควำมสมดุล ให้เกิดขึ้น ภำยในควำมต้องกำร และสิทธิ
ของคนภำยในกลุ่ม 

5. ผู้น ำจะต้องระลึกเสมอว่ำ นันทนำกำรไม่ใช่สิ่งที่มีควำมสมบูรณ์ในตัวเอง หำกแต่เป็นวิถีทำง หนึ่งไปสู่เป้ำหมำย 
ดังนั้น ควำมส ำเร็จในกำรเลน่ ชัยชนะในกำรแข่งขัน ควำมสนใจในสนำม เล่นเป็นสิ่งทีจ่ะช่วยให้บรรลุควำมมุ่ง
หมำยที่ส ำคญัของชุมชน 

6.ผู้น ำจะต้องสร้ำงควำมยุติธรรมในกำรแข่งขันต่ำง ๆ และควำมร่วมมือกัน ควรระลึกไว้เสมอว่ำ ทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งที่
จ ำเป็นของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกลุม่ 

7. ผู้น ำควรสรำ้งองค์กำรให้มีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้ ประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยใช้เครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ตลอดจนกิจกรรมและกำรบริกำร ได้เป็นอย่ำงดี 

8. ผู้น ำควรจะต้องประเมินผล เพื่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำร ปฏิบัติหน้ำที่ของผู้น ำ
ด้วยวำ่ได้รับผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ 

9.ผู้น ำจะต้องแสวงหำวิธีกำรด ำเนินงำนที่มีคุณค่ำทำงสังคมอยู่เสมอ และควรจะสร้ำงทัศนคติ ทำงคุณธรรมให้แก่
ผู้เข้ำร่วม รวมทั้งกำรเป็นตัวอย่ำงแก่ผู้เข้ำร่วมด้วย 

10. ผู้น ำที่ประสบผลส ำเร็จ จะต้องมีกำรเตรียมงำนตำมควำมรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี กล้ำที่จะต้อง ทดลองและริเริม่
โครงกำรใหม่ ๆ เพื่อให้กิจกรรมนันทนำกำรมีควำมหมำยยิง่ขึ้น 
 

คุณสมบัติของผู้น านันทนาการที่ดี 

1.รู้สึกและเข้ำใจในคุณค่ำของชีวิตและเกียรติของบุคคล  

2. เข้ำใจในควำมสนใจและควำมต้องกำรของสมำชิกที่เข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำร  

3. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมร่ำเริงในชีวิตและศิลปะกำรด ำเนินชีวิต  

4. พร้อมที่จะบริกำรกิจกรรมนันทนำกำรแก่บุคคลที่เข้ำรว่ม 

5. กระตือรือร้นในหน้ำที่กำรงำน  

6. มีทักษะในกจิกรรมนันทนำกำร  

7. มีอำรมณม์ั่นคง อดทน อดกลั่น ไม่เคร่งเครียด  
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8. มีอำรมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ  
9. สุภำพ เรียบร้อย พูดจำด ีบุคลิกภำพเหมำะสม 

10. ไมจู่้จี้จุกจกิในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  
11. มสีุขภำพพลำนำมัยดี  
12. มลีักษณะเป็นมิตรต่อคนทั่วไป  
13. ยุติธรรมไม่ล ำเอียง  
14. มีควำมเชื่อมั่นตนเอง  
15. มคีวำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมได้ดี  
16. เป็นประชำธิปไตย เข้ำใจ เห็นใจผู้อื่น  
17. เข้ำใจหลกักำรบริกำร และกำรจัดกำร  
18. หมั่นศึกษำหำควำมรู้อยู่เสมอ 
 

การเลือกกิจกรรมควรค านึงถึงอะไรบ้าง 

• วัย 

• สมรรถภำพและควำมพร้อมทำงร่ำงกำย 

• สุขภำพจิตหรือสภำพอำรมณ์ 

• ขนำดผู้เข้ำร่วม 

• ระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรม 

• อุปกรณ์ในกำรท ำกิจกรรม 

• ประสบกำรณ์ในกำรร่วมกิจกรรม 
 

การเป็นผู้น าเกม 

• เกมต้องเป็นที่นิยมเล่นอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งเกมในร่มและกลำงแจ้ง  

• เลือกเกมให้เหมำะกับวัยและตรงควำมต้องกำรของกลุ่ม ควรเตรียมเกมไว้มำกๆ 

• ต้องจ ำขั้นตอนของกำรเล่น ว่ำเริ่มเล่นอย่ำงไร มีกฎ ระเบียบอะไรที่ควรแจ้ง ควรมีกำรซกัซ้อมก่อน มีควำม
มั่นใจในกำรเลน่ 

• ควรตรวจสอบสถำนที่ อุปกรณ์ในสภำพที่พร้อมใช้ และมีเพียงพอกับทุกคน 
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• ควรพูดกระตุ้นให้คนรู้สึกอยำกร่วมเล่นเกม 

• ก่อนเริ่มเล่นเกม ต้องแนะน ำวิธีกำรเล่นให้ชัดเจน 

• ยืนในต ำแหน่งที่ผู้เล่นทุกคนมองเห็นได้ชัด 

• ผู้น ำควรรักษำบรรยำกำศสนุกสนำน ตืน่เต้น เร้ำใจ ไม่ควรดุหรือใช้วำจำกระแทกกระทั้น  

• กำรอธิบำยควรใช้ค ำพูดสั้นๆ เสียงดังฟังชัด 

• ถ้ำเกมที่เล่น มีกำรให้คะแนน ควรให้ผู้เล่นทรำบผลคะแนนของตนตลอดเวลำ 

 

ลักษณะของผูน้ า 

• ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (The Autocratic Leader) 

     ผู้น ำที่มีลักษณะยึดถือว่ำตนเองเป็นใหญ่  มีควำมมั่นใจในตนเองมำก กำรตัดสินใจเพียงคนเดียวโดยไม่สนใจต่อ
ควำมเห็นของส่วนรวมเลย  กำรวำงแผนจะใช้ประสบกำรณ์ตนเอง ผู้น ำแบบนี้เหมำะกับโครงกำรที่ผู้ร่วมงำน
ไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เปน็ได้เพียงผู้ท ำตำมค ำสั่ง 

• ผู้น าแบบอิสระ (The Laissez – faire Leader) 

     เป็นผู้น ำทีค่ลุกคลีกับผู้ร่วมงำน  กำรตัดสินใจท ำอะไรมักปรึกษำหำรือเสมอ ยินยอมให้ผู้ร่วมงำนมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ  เหมำะกับแบบที่มีผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำรว่มงำนกันมำก และผู้ร่วมงำนมีควำมรับผิดชอบเป็น
อย่ำงดี  

• ผู้น าแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader) 

     ผู้น ำที่ยึดมั่นในหลักประชำธิปไตย  มักเปิดอภิปรำยถึงผลดีผลเสียก่อนตัดสินใจ ใช้ควำมเห็นของคนส่วนมำก
ตัดสินใจ  เหมำะกับคนที่มีควำมรู ้เป็นตัวของตัวเองและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำตน 
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บทที่ 5  

พัฒนาการและกิจกรรมในแต่ละวัย 

พัฒนาการของมนุษย์ แบ่งตามช่วงอายุไดเ้ป็น 8 ระยะ ดังนี ้
1.ระยะก่อนเกดิ (Prenatal stage) คือตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงระยะคลอด 
2.วัยทารก เริม่ตั้งแต่เกิดจนถึงอำยุ 2 ปี 
3.วัยเด็ก (Infancy) เริม่ตั้งแต่อำย ุ2 – 12 ปี 
4.วัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น (Adolesence) ปกติหญิงเฉลี่ยมีอำย ุ12 ปี ชำยเฉลี่ยมีอำย ุ14 ปี 
5.วัยรุ่น ตั้งแต่อำยุ 14 – 21 ปี  
6.วัยผู้ใหญ่  (Adouthood) ตั้งแต่อำยุ 21 – 40 ปี  
7.วัยกลางคน  ตั้งแต่อำย ุ40 – 60 ปี 
8.วัยสูงอายุ (Elderly) ตั้งแต่อำยุ 60 ปีขึน้ไป   

 

1.วัยทารก เริม่ตัง้แต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี 
 

• ต้องปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมใหม ่มำรดำหรือผู้เลี้ยงด ูซึ่งดูแลให้อำหำร ให้ควำมรกัควำม
อบอุ่น  สัมผัสอุ้มชูด้วยควำมรัก  และท ำควำมสะอำดร่ำงกำยให้ ทำรกจะได้เรียนรู้กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นเป็นครั้งแรก 

• รู้จักใช้อวัยวะต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็ว ทำงกำรเคลื่อนไหว ไมค่่อยจะอยู่นิ่งชอบส ำรวจสิ่งแวดล้อม 

• กำรเล่นเป็นกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจสิ่งแวดล้อม  ควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจภำษำและใช้ภำษำที่ท ำให้ผู้อืน่
เข้ำใจ พัฒนำกำรของกล้ำมเนื้อและประสำทสัมผัส เพรำะระยะน้ีเด็กเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ โดยอำศัยกล้ำมเนื้อ
และประสำทสมัผัสเป็นสื่อเปน็ส่วนใหญ่ กำรที่เด็กได้มีโอกำสจับ เห็น ไดย้ิน สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยพัฒนำ
สติปัญญำอย่ำงมำก 

• อำรมณ์โกรธมีมำกกว่ำอำรมณ์อื่นๆ   อำรมณ์กลัวเกิดมำกเป็นอันดับสอง อำรมณ์อยำกรู้อยำกเห็น 
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• ฟรอยด์เชื่อว่ำควำมสุขของคนในระยะนี้อยู่ที่กำรได้กินอำหำร ดังนั้นถ้ำเด็กไม่มีควำมสขุอย่ำงเพียงพอ
เกี่ยวกับกำรกินอำหำรจะส่งผลกระทบไปถงึกำรพัฒนำกำรทำงสังคมและพัฒนำกำรทำงอำรมณ์ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

2.วัยเด็ก (Infancy) เริ่มตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี 
• เหมำะที่สุดที่จะฝึกได้เล่นกีฬำประเภทเคลื่อนไหวต่ำงๆ ที่เหมำะกับก ำลังของเด็ก 
• มีอำรมณ์หงุดหงิดง่ำยกว่ำเด็กในวัยทำรก ดือ้รั้นเอำแต่ใจ   เจ้ำอำรมณ์ โกรธง่ำยเน่ืองจำกอยำกเป็นตัว

ของตัวเอง 
• เด็กจะเริ่มรู้จักเข้ำหำผู้อื่น เริม่แสวงหำเพ่ือนร่วมวัยเดียวกัน เด็กหญิงและเด็กชำยเริ่มมองเห็นควำม

แตกต่ำงระหว่ำงเพศ (Sex Difference)  เริม่ตระหนักว่ำตนเป็นเพศหญิงหรือชำย  และควรจะประพฤติ
ตนอย่ำงไรจึงจะสมกับเป็นผู้หญิง หรือสมกับเป็นผู้ชำย (Sexual Typing)  

• ตั้งแต่อำยุ 6 ขวบ จนถึง 12 ขวบ เด็กหญิงโตเร็วกว่ำเด็กชำย ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเล่นและท ำกิจกรรมตำ่งๆ  
มีควำมรู้สึกสงสำรและเห็นอกเห็นใจ เข้ำใจควำมรู้สึกของบุคคลอื่นมำกขึ้น 

• สำมำรถคิด วิเครำะห์ และแก้ปัญหำได้ชัดเจนมำกขึ้น รู้จกัให้เหตุผลในกำรแก้ปัญหำ รับผิดชอบและ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองรับฟังคนอืน่มำกขึ้น กระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้ ชอบสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
เด็กวัยนี้จะสนใจในเรื่องของธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวสถำนที่ต่ำงๆ โดยทั่วไปเด็กผู้ชำยจะสนใจเรื่องกำร
พิสูจน์ ทดลอง ส่วนเด็กผู้หญงิจะสนใจเรื่องกำรท ำอำหำร เย็บปักถักร้อย กำรอ่ำนหนังสือต่ำงๆ 

วัยเด็กเล็ก (Infancy) ต้องเป็นกิจกรรมทีฝ่ึกให้อวัยวะต่ำง ๆ ท ำงำนประสำนกัน เช่น ตำ มือ แขน ขำ เช่น 
กำรหยิบจับสิ่งของใหญ่ๆจนถงึสิ่งของเล็กๆ 

3.วัยย่างเข้าสูว่ัยรุ่น (Adolesence) ปกติหญิงเฉลีย่มอีายุ 12 ปี ชายเฉลี่ยมีอายุ 14 ปี  
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ให้ควำมส ำคญักับเพื่อน ผูกพันกับเพ่ือนในกลุ่มมำกขึ้น เริม่มีเพื่อนต่ำงเพศ ระยะน้ีจึงเริม่ต้นชีวิตกลุ่มที่
แท้จริง (Gang Age) เด็กชำยและเด็กหญิงเริม่สนใจซึ่งกันและกันและมีควำมพอใจในกำรพบปะสังสรรค์กัน ร่วม
เล่น เรียน ท ำงำน พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

• แสดงบุคลิกอำรมณ์ประจ ำตัวออกมำ เช่น อำมรณ์ร้อน อำรมณ์ขี้วิตกกังวล อำรมณ์อ่อนไหวง่ำย  เจ้ำ
อำรมณ์ ขี้อิจฉำฯลฯ 

• รู้คิดถูกระบบ (Formal operation) เด็กพยำยำมคิดให้เหมือนผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่คิดในเชิงประสบกำรณ์และ
ควำมช ำนิช ำนำญในกำรรู้คิด รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่ออะไรง่ำยๆ เด็กจึงรู้สึกชิงชังค ำสั่งบังคับ ค ำสั่ง
ให้เชื่อและต้องคล้อยตำม รู้จักคิดด้วยภำพควำมคิดในใจ (Mental images) ท ำให้สำมำรถคิดเรื่อง
นำมธรรมยำกๆ ได ้

• วัยก่อนวัยรุ่น (Adolesence) เป็นวัยที่เริ่มมเีพื่อนจ ำนวนมำก มีเวลำว่ำงมำก จึงควรเน้นให้รู้จักกำรใช้

เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

4.วัยรุ่น ตั้งแตอ่ายุ 14 – 21 ป ี

• เด็กรู้สึกปลอดโปร่ง  สบำยใจ  ในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ กบัเพ่ือนร่วมวัยมำกกว่ำกับเพื่อนต่ำงวัย 

• รู้ถึงควำมส ำคัญของอำชีพ แต่เด็กยังสับสนวุ่นวำยใจเนื่องจำกยังไม่รู้จักตัวเองดีพอในด้ำนบุคลิกภำพ 
ควำมถนัด ควำมสนใจ 

• สนใจหลำยอย่ำงแต่ไม่ลึกซึ้งมำก เพรำะเด็กยังไม่เข้ำใจเรื่องตัวเอง ยังเป็นระยะลองผิดลองถูก 
กำรนับถือวีรบุรุษ (Heroic Worship) ควำมต้องกำรเลียนแบบผู้ที่ตนนยิมชมชอบ ทั้งนี้เพ่ือลดควำมไม่รู้จักหรือ
ควำมไม่เข้ำใจตนเอง แสวงหำแบบอย่ำงเพ่ือด ำเนินรอยตำมแนวทำงที่ถูกที่ควรเพ่ือด ำเนินชีวิตอย่ำงผู้ใหญ ่
วิธีสร้ำงควำมนับถือตนเอง อำจท ำได้ดังนี้ 

1. ตระหนักในควำมจริงที่ว่ำ ไม่มีใครจะเพียบพร้อมสมบูรณท์ุกประกำร 
ดังนั้นเรำก็ควรจะหยุดมองหำควำมสมบูรณ์ในตัวเองเสีย คนดีชนดิที่หำที่ติไม่ได้นั้นอำจมีอยู่ในหนังสือ 
แต่หำไม่ได้ในชีวิตจริง 

2. ยุติกำรเปรียบเทียบตัวเรำกับผู้อื่น เพรำะไม่ว่ำจะมองด้ำนใดก็มักจะพบควำมดีกว่ำเรำในด้ำนนั้นเสมอ 
กำรมองหำว่ำเรำเองมีอะไรที่ดบี้ำง แล้วมุ่งผดุงควำมดีนั้นให้ยิ่งๆขึ้นเป็นพอ  

3. อย่ำถือเอำค ำตัดสินหรือควำมคิดเห็นของคนอื่นเป็นเครื่องชี้ขำดสูงสุดเกี่ยวกับตัวเอง 
ถ้ำฟังแต่คนอื่นตลอดเวลำก็ขำดควำมเป็นตัวของตัวเอง 
และควำมคิดเห็นนั้นเป็นธรรมดำที่ต้องมีทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ จึงควรรับฟังเพ่ือเป็นข้อสังเกตตัวเอง 
และด ำเนินชีวิตไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่ต้ังเอำไว้ด้วยตัวของตัวเอง 
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4. กล้ำลองกล้ำเสีย่ง เมื่อได้คิดใคร่ครวญดูแล้วว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรแม้จะต้องเสี่ยงบ้ำงก็ควรลอง 
เพรำะกำรลองเป็นกำรรับควำมผิดชอบอย่ำงหนึ่ง ถ้ำประสบควำมส ำเร็จกไ็ด้รับควำมภูมิใจ 
ถ้ำล้มเหลวก็ได้บทเรียน ทั้งนี้จะเกิดควำมมั่นใจและนับถอืตนเองได้ 

5. พิจำรณำตนเองเรื่อยๆไป อยำ่ด่วนสรุปว่ำเรำเป็นคนฉลำด หรือขี้ขลำด หรือคนดี หรือคนไม่เอำไหน 
ควรดูว่ำเรำมีลักษณะเฉพำะตนอย่ำงไร และจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

 

5.วัยผู้ใหญ ่(Adouthood)  / วัยผู้ใหญ่ตอนต้น / วัยหนุ่มสาว  

 
• เป็นช่วงเวลำที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต 
• ควบคุมอำมรณ์ได้ดีขึ้น มีควำมแน่ใจและมคีวำมมั่นคงทำงจิตใจ 
• ให้ควำมสัมพันธ์กับกลุ่ม (Peer Group) เริม่ลดน้อยลง เปลี่ยนมำสู่กำรมีสัมพันธภำพและผูกพันกับเพื่อน

ต่ำงเพศแบบคู่ชีวิตจุดศูนย์กลำงของสัมพันธภำพคือครอบครัว 
• มีควำมใฝ่ฝันทะเยอทะยำน และมุ่งมั่นในกำรสร้ำงจุดมุ่งหมำยให้กับชีวิตของตนเอง เริ่มมองหำอำชีพกำร

งำนของตนในอนำคต แสวงหำรูปแบบของตนเองในแง่มุมต่ำงๆเช่น เรื่องของค่ำนิยม (value) หน้ำที ่
ภำพพจน์ของตนเอง 

• วัยผู้ใหญ ่(Adouthood) จะอยู่ในช่วงกำรท ำงำน มักมีควำมเครียดมำก กิจกรรมจึงควรเน้นกำรผ่อนคลำย

ควำมตึงเครียด  

6.วัยกลางคน ตั้งแต่อายุ 40 – 60 ป ี

• ปรับตัวทำงอำชีพ กำรปรับตัวในบทบำทของสำมีภรรยำ 
กำรปรับตัวต่อกำรตำยของคู่สมรสและควำมเป็นหม้ำย 
กำรปรับตัวในชีวิตทำงเพศและกำรเปลี่ยนวัยของชำย กำรปรับตัวต่อภำวะวิกฤติวัยกลำงคนของหญิง 

• ต้องให้ควำมโอบอุ้มดูแลพ่อแม่ของตนซึ่งเข้ำสู่วัยชรำ 

• อำรมณ์อยำกกลับเป็นหนุ่มสำวอำรมณ์เศร้ำและลักษณะอำรมณ์ของหญิงกลำงคนเมื่อหมดระดู  

• คนวัยกลำงคนควรมีกิจกรรมที่เป็นงำนอดิเรกเพื่อผ่อนคลำยควำมตึงเครียดและเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเข้ำ
สู่วัยชรำด้วยควำมสุขสงบในด้ำนต่ำงๆ เช่น  กำรดูแลรักษำสุขภำพ  กำรจัดสวน 

 

7.วัยสูงอายุ (Elderly) ตั้งแต่อำยุ 60 ปีขึน้ไป  
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วัยชรำเป็นระยะสุดท้ำยของชีวิต เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับควำมชรำ รู้จักปรับตัวทำงด้ำนร่ำงกำย 
อำชีพและสัมพันธภำพกับผู้อื่น สังคมและครอบครัวจะมีส่วนช่วยให้ควำมสุขแก่คนชรำ 
แม้ว่ำคนชรำจะไร้ควำมสำมำรถด้ำนพละก ำลังแต่คนชรำยังมีค่ำต่อคนหนุ่มสำว  เพรำะมำกไปด้วยประสบกำรณ์
และบทเรียนชีวิต มนุษย์แต่ละคนควรต้ังควำมหวัง ควำมปรำรถนำและเตรียมตัวเพื่อจะใช้ชีวิตยำมบั้นปลำยระยะ
วัยชรำอย่ำงมีควำมสุข 

• วัยสูงอำยุ (Elderly) วัยนี้ท ำงำนมำนำนและต้องกำรกำรพักผ่อนมำกกว่ำ ดังนั้นกิจกรรมของวัยนี้ควรเป็น 
กิจกรรมทำงสงัคม เพื่อส่งเสริมให้มีโอกำสพูดคุยกับคนอื่น 
ควรมีกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือช่วยให้ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง 

 

• Gen X was born between 1965 and 1980 and are currently between 40-55 years old 

• Gen Y, or Millennials, were born between 1981 and 1996. They are currently between 

24-39 years old 

• Gen Y.1 = 25-29 years old 

• Gen Y.2 = 29-39 

• Gen Z is the newest generation to be named and were born between 1996 and 2015. 

They are currently between 5-24 years old 
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บทที่ 6 

นันทนาการชุมชน 

 

ความหมายของ “ชุมชน” 

หมำยถึง เขตพื้นที่ระดับของควำมคุ้นเคยและกำรติดต่อระหว่ำงบุคคล ตลอดจนพื้นฐำนควำมยึดเหนี่ยว 

 

ความส าคัญของนันทนาการชุมชน 

1.ช่วยสร้ำงคนให้เป็นสมำชิกที่ดีมีเหตุผล 

2. ลดปัญหำอำชญำกรรม 

3. ช่วยให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดี 

 

ลักษณะของนนัทนาการในชมุชน 

1. ต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎหมำยของชมุชน หรือท้องถิ่นนั้น 

2. ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ตนเองผู้อื่นและส่วนรวม ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจและทรัพย์สิน 

3. ต้องไม่เป็นอบำยมุข 

4. ต้องไม่ก่อควำมเสียหำยแก่งำนประจ ำ 

5. ต้องมีคุณค่ำและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

6. ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมแตกแยกในหมู่เหล่ำและสังคม 

7. มีคุณค่ำและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

 

ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการในชุมชน 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มที่ 

2. กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้

3. สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรูใ้ห้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสนุกสนำน 
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4. เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรรู้จักแก้ปัญหำทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

5. ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันมีควำมเข้ำใจ เห็นใจกัน และลดกำรขัดแย้ง 

6. ช่วยส่งเสริมให้กำรท ำงำนรวมพลังกันเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ช่วยให้ผลงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและได้มำตรฐำน  

8. ช่วยส่งเสริมในกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ ์สังคม และผ่อนคลำยควำมตึงเครียด 

 

การเลือกจัดกิจกรรมนันทนาการชุมชนและการจัดกิจกรรมนันทนาการในชุมชน 

1. พยำยำมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยำวชนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

2. ส่งเสริมเยำวชนให้พักผ่อนหยอ่นใจ มีโอกำสสนุกสนำนอย่ำงมีระบบระเบียบ 

3. ส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมรู้พิเศษ ตำมใจรัก และมีอุปนิสัยเด่นของแต่และบุคคล 

4. ส่งเสริมฝึกนิสัยควำมประพฤติของเยำวชนในทำงที่เหมำะสมปรับตัวให้เข้ำกับผู้อื่น 

5. จัดบริกำรให้เยำวชนได้มีโอกำสเล่นและพักผ่อนหย่อนใจตำมควำมสนใจ ของแต่ละบุคคล 

6. ส่งเสริมควำมสำมัคคีของกลุ่มและฝึกกำรเสียสละเพื่อหมู่คณะ 

7. ฝึกอบรมส่งเสริมให้รู้จักควำมเป็นประชำธิปไตย 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงานนันทนาการในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 1 ขัน้เตรียมการ  

1. สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนันทนำกำรชุมชน 

2. แบ่งกลุ่มย่อย 

3. น ำเสนอข้อมูลพื้นฐำนของชุมชน 

4. ประชุมกลุ่มต่ำงๆ 

ขั้นตอนที่ 2 ขัน้ส ารวจชุมชน 

1. ส ำรวจปัญหำของชุมชน  

2. ส ำรวจควำมต้องกำรกิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 3 ขัน้สรปุผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

น ำผลที่ได้มำวิเครำะห์หำควำมต้องกำรกิจกรรมนันทนำกำรของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 ขัน้วางแผนและด าเนินงาน 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ตำมควำมต้องกำรของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 5 ขัน้ประเมินผล 

1. ประเมินผลควำมพึงพอใจ ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกิจกรรม จำกผลงำนและควำมคิดเห็นของผู้ร่วมงำน 

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้จัด กิจกรรมนันทนาการในชุมชน 

1. สร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน 

2. กำรฝึกอบรมเยำวชนผู้น ำทำงกำรกีฬำและนันทนำกำรในหมู่บ้ำน 

3. กำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำร 

4. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้เยำวชน และประชำชนเล่นกีฬำ และออกก ำลังกำยมำกยิ่งขึ้น 

5. มีกำรประสำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6.จัดตั้งศูนย์เครือข่ำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 ศูนย์ 

 

นันทนาการในชุมชนของภาคเหนือตอนลา่ง 

– อัฐมีบูชำ  

– ลอยกระทงสำย 

– เผำเทียนเล่นไฟ 

– แข่งเรือยำว 

– นบพระเล่นเพลง 

– ไหลเรือไฟ 

– อุ้มพระด ำน ้ำ 
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– แห่มังกร  

– ตักบำตรเทโว  

 

ส่วนค าว่า “เทศกาล” มาจาก ค าว่า “เทศะ” + “กาล” 

“ประเพณ”ี หมายถึง “  สิ่ ง ที่ นิ ย ม ถื อ ป ฏิ บั ติ สื บ กั น ม ำ จ น เ ป็ น แ บ บ

แ ผ น  ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม  ห รื อ จ ำ รี ต ป ร ะ เ พ ณี  ” แบ่งย่อยได้ 3 แบบ 

 

- จ ำ รี ต ป ร ะ เ พ ณี  ( M o r e s ) คือ ประเพณีที่ต้องประพฤติ  

– ค ำว่ำ จำรีต เป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีว่ำ จำริตฺต (อ่ำนว่ำ จำ-ริด-ตะ) แปลว่ำ ควำมประพฤติที่ดี

งำม. จำรีต หมำยถึง แบบแผนกำรประพฤติปฏิบัติที่กระท ำสืบต่อกันมำช้ำนำน มักถือเป็นกฎหรือ

ระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับศีลธรรม. ใครไม่ท ำตำมจำรีตจะถือว่ำเป็นคนชั่ว ถูกสังคมลงโทษรุนแรง 

และไม่อำจจะอยู่ร่วมในสังคมนั้นได้ เช่น กำรที่ลูกด่ำทอหรือท ำร้ำยพ่อแม่ถือเป็นกำรกระท ำที่ผิด

จำรีต. กำรเปลือยกำยในที่สำธำรณะ เป็นสิ่งที่ผิดจำรีตของสงัคมไทย. ในบำงสังคมถือว่ำหำกมีคน

ท ำผิดจำรีต ไม่เพียงแต่ผู้กระท ำผิดเท่ำนั้นจะถูกลงโทษ แต่คนในสังคมทั้งสังคมอำจได้รับโทษด้วย 

เช่น กำรที่มีคนท ำผิดจำรีตอำจท ำให้เกิดภำวะฝนแล้ง หรือเกิดอันตรำยจำกภัยพิบัติอื่น ๆ ได้ 

 

- ข น บ ป ร ะ เ พ ณี  ( I n s t i t u t i o n )  คือ ประเพณีที่วำงเป็นระเบียบไว้ 
 

– ขนบ หมำยถึง แบบแผนที่กระท ำกนัมำ มักใช้ว่ำ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีซึ่งหมำยถึง ทั้งธรรม

เนียมและประเพณีที่ถือปฏิบัติตำม ๆ กันมำโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ได้เจำะจงว่ำเป็นอะไรแน่. ปัจจุบัน ค ำ

ว่ำ ขนบ มักจะหมำยถึง แบบแผนในกำรประพันธ์ เช่น ขนบในกำรแต่งนิรำศ จะต้องกล่ำวถึงกำร

เดินทำงไปยังสถำนที่ใดที่หนึ่ง มักตั้งช่ือนิรำศตำมสถำนทีท่ี่เป็นจุดหมำย เช่น นิรำศภูเขำทอง นิรำศ

พระบำท นิรำศลอนดอน ระหว่ำงเดินทำงเมื่อพบสถำนที่ พรรณไม้ สัตว์ หรือสิ่งที่น่ำสนใจ ผู้แต่งจะ

โยงชื่อสถำนที่หรือสิ่งที่พบเห็นนั้นกับหญิงทีร่ัก เช่น เห็นดอกนำงแย้มก็นึกถึงกำรแย้มยิม้ของ

นำง. ขนบในวรรณคดีไทย ตอ้งเริ่มด้วย บทประณำมพจน์ แปลว่ำ ค ำแสดงกำรน้อมไหว้ เป็นกำร

สรรเสริญเทพยดำ ครูผู้มีพระคุณ และพระมหำกษัตริย์. ส่วน ขนบ ที่ใช้คูก่ับค ำว่ำ ธรรมเนียม และ
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ประเพณ ีเป็นขนบธรรมเนียม และขนบประเพณี นั้น ควำมหมำยอยู่ทีค่ ำว่ำ ธรรม

เนียม และ ประเพณี เท่ำนั้น 

 
- ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี  ( C o n v e n t i o n )  คื อ ป ร ะ เ พ ณี ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ  
ร ะ ห ว่ ำ ง บุ ค ค ล ต่ อ บุ ค ค ล  
 

– ธรรมเนียม หมำยถึง สิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นปรกติในกลุ่มชนกลุม่หนึ่ง ๆ เช่น เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่

โบรำณ ใครมาถึงเรือนชานตอ้งต้อนรับ. ธรรมเนียม เป็นวิถีทางการปฏบิัติตามวัฒนธรรมที่ยึดถือ

กันมาแต่โบราณ ถ้าท าผิดธรรมเนียมก็จะเป็นทีค่รหา เป็นที่ดูถูกเหยียดหยาม เปน็ที่รังเกียจของ

เพื่อนบ้าน แต่ไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง เช่น ตามธรรมเนียมไทย เด็กต้องท าความเคารพ

ผู้ใหญ่ก่อน และเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่ ผูน้้อยตอ้งให้ความเคารพ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งด้วย เดินด้วย 

พูดจาด้วย รับประทานอาหารด้วย ต้องแสดงความอ่อนน้อมหรือแสดงว่าเคารพยกย่องผู้ใหญ่ 

ให้เกียรติผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่กระท าการใด ๆ ก่อนตนเสมอ. เมื่อไปหาผู้หนึ่งผู้ใด ธรรมเนียมไทยผู้

ไปหามักจะมีขนมผลไม้หรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปให้เปน็ของฝาก. เมื่อไปตา่งถิ่นก็เป็นธรรมเนียมไทยที่

จะซื้อของฝำกมำฝำกผู้ที่ไม่ได้ไปด้วย 

 

ลักษณะของประเพณีชุมชน 

แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ประเพณีส่วนรวม และ ประเพณสี่วนบุคคล 

ประเพณีส่วนบุคคล เช่น งำนบวช งำนศพ 

ประเพณีส่วนรวม เช่น เทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลลอยกระทง 


