
 
 

                                         เอกสารประกอบการสอน      สัปดาหที่   13 -  15 
                                         รายวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  (129-101) 
                                         เรื่อง   นันทนาการเพื่อสุขภาพ 
 

 

ความหมาย  ปรัชญาและความสําคัญของนันทนาการ 
 คําวา  “Recreation”  เปนคําที่มาจากภาษาลาตินวา  “Recreatio”  หมายความวา  การสรางใหมหรือการ
ทําใหเกิดขึ้นใหม  หรือทําใหสดชื่นขึ้นใหม 
 นันทนาการ  คือประสบการณหรือการกระทํากิจกรรมใด ๆ  ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลไดเลือกสรรเขา
รวมโดยความสมัครใจ  ไมมีการบังคับใดๆ  ทั้งโดยตรงและโดยออม  การกระทํากิจกรรมนั้นจะตองกระทําใน
เวลาวางจากงานประจํา  หรือภารกิจประจําอื่น ๆ โดยไมหวังผลตอบแทนรางวัล  ใด ๆ  นอกจากความ
สนุกสนาน  ความพึงพอใจ  ความสุขใจที่ไดรับโดยตรงเทานั้น 
 

ความสัมพันธระหวางการเลน  เวลาวาง  กับนันทนาการ 
 การเลน  (Play)  หมายถึง  กิจกรรมใด ๆ  ที่ใหความสนุกสนาน  ดําเนินไปเพื่อประโยชนในตัวเองหรือ
เพื่อความพึงพอใจ  ไมใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนที่นอกเหนือไปกวานั้น 
 เวลาวาง  (Leisure)  หมายถึง  ขบวนการที่รูสึกนึกไดที่ตองดําเนินตอไป  คํานิยามของเวลาวางดั้งเดิม
ไดเพง็เล็งวา  เปนชวงกําหนดของเวลา  ซ่ึงแตกตางไปจากเวลาที่ใชทํางานหรือตระเตรียมงาน 
 เวลาวางแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
 1.  เวลาวางที่สมัครใจ  (True  leisure)  เปนเวลาวางที่ไมไดมาจากการถูกบังคับ  เปนเวลาที่มาจาก
ความสมัครใจและยินยอมโดยตนเอง 
 2.  เวลาวางที่ไมสมัครใจ  (Enforced  leisure)  เปนเวลาวางโดยที่บุคคลไมอยากจะมี  แตจําเปนตองมี  
เชน  เวลาวางในขณะเจ็บปวย  เวลาวางจากการตองออกจากงาน 
 

ประโยชนของนันทนาการ 
 1.  ชวยใหคนมีความสนุกสนาน  ชวยใหคนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 2.  ชวยใหมีสุขภาพจิตดี  แจมใส  ปราศจากกังวลใด ๆ  ปญหาโรคจิตก็หมดไป 
 3.  ชวยปองกันอาชญากรรมและความประพฤติเกเรของเด็กได 
 4.  สงเสริมการเปนพลเมืองดี  ประชาชนที่รูจักบํารุงรักษาสุขภาพ  ใชเวลาวางในทางที่ถูกไม  ส ร า ง
ความเดือดรอนแกสังคม  ไมเห็นแกตัว  มีน้ําใจอาสาสมัครชวยเหลือสังคม 
 5.  เพื่อบํารุงขวัญแกทหารและตํารวจหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่ตามชายแดน 
 6.  ชวยในการพัฒนาพักฟนอาการไข  กิจกรรมนันทนาการมีสวนชวยใหคนไขหายเร็วยิ่งขึ้น 
 7.  ชวยใหสมาชิกในหนวยงานตาง ๆ  สนิทสนมสามัคคีกันมากขึ้น  เพราะกิจกรรมทาง  
นันทนาการสรางใหเกิดสังคมที่ดี 
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 8.  ชวยใหรูจักรักษาทรัพยากรตามธรรมชาติ  สรางสวนสาธารณะและวนอุทยานใหมีเพิ่มขึ้นซึ่งเปน
กิจกรรมนันทนาการชนิดหนึ่ง  และตองคอยควบคุมดูแลใหดี 
 

ขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ 
 กิจกรรมนันทนาการ  (Recreation  activities)  ควรอยูในขอบขายกิจกรรมเหลานี้  คือ 
 1.  ศิลปหัตถกรรม  (Arts  and  Crafts)  เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมตองใชมือกระทํา  เชนการฝมือ  
การปน  การประดิษฐเครื่องใชตาง ๆการนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเปนประโยชน  และคหกรรม 
 2.  กิจกรรมทางพลศึกษา  เกมส  กีฬา  กรีฑา  (Games, Sports and Athletics)  กิจกรรมพลศึกษา
เปนเปนกิจกรรมหลักในกิจกรรมนันทนาการ  เกมกีฬาทุกชนิดจะเปนประเภทเดี่ยว  คูหรือทีมทั้งในรมและ
กลางแจงรวมทั้งกีฬาทางน้ํา 
 3.  งานอดิเรก  (Hobbies)  คนสวนมากเขาใจวางานอดิเรก  คือ  กิจกรรมนันทนาการ  แตความจริง
ไมเปนเชนนั้น  สมมติวากิจกรรมนันทนาการมีอยู  11 สวน  งานอดิเรกเปน  1  สวนใน  11  สวนเทานั้น   
งานอดิเรกเปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางเชนกัน  เชน  ทําสวนครัว  เก็บสะสมแสตมป  เปนตน 
 4.  ดนตรี  และการรองเพลง  (Music  and  Singing)  กิจกรรมดนตรีทุกชนิดที่ใหความบันเทิงแกผู
เลนและผูฟง 
 5.  การฟอนรํา  การเตนรํา  และกิจกรรมเขาจังหวะ  (Dance)  กิจกรรมทั้งหลายที่เคล่ือนไหวดวย
เสียง ดนตรี  ใชดนตรีเปนจังหวะ  การเตนรําพื้นบานแบบตาง ๆ  ทั้งของไทยและนานาชาติ 
 6.  ละคร  ภาพยนตร  การแสดง  (Drama)  ทั้งของไทยและสากล  การแสดงตาง ๆ  ที่ใหความ
เพลิดเพลินสนุกสนานแกผูดูและผูชม 
 7.  กิจกรรมนันทนาการภายนอกเมือง  (Outdoor  Recreation)  กิจกรรมนันทนาการที่ใชธรรมชาติ
ปาไม  น้ําตก  หาดทรายชายทะเลเปนองคประกอบในการประกอบกิจกรรม 
 8.  วรรณกรรม  การอาน  เขียนพดู  (Reading,  Writing  and  Speaking)  กิจกรรมตาง ๆ ในทาง
วรรณกรรม 
 9.  กิจกรรมทางสังคม  (Social  Activities)  เปนกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนทางสังคม 
 10.  กิจกรรมพิเศษ  (Special  Events)  เปนกิจกรรมหรือโปรแกรมใด ๆ ที่จัดขึ้น  เพื่อ ประโยชน
ดานนันทนาการของประชาชน  หรือเปนขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือกิจกรรมทางศาสนา  การฉลองและ
งานพิธีตาง ๆ 
 11.  การบริการอาสาสมัคร  (Voluntary  Services)  เปนการบริการตาง ๆ  ดวยความสมัครใจเพื่อ
ชวยเหลือชุมชน  สมาคมกลุมชนหรือสังคม 
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การเปนผูนําเกม 

 เกม  (Game)   เปนกิจกรรมการเลนอยางหนึ่งที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหผูเขารวมไดเกิดความสนุกสนาน  
พึงพอใจและเปนการสรางแรงจูงใจใหทุกคนไดออกกําลังกายอีกดวย 
 
เกมแบงออกเปน  3  กลุม  ตามลักษณะผลที่เกิดขึ้นจากการเลน  คือ 
 1.  เกม  ท่ีเก่ียวกับทางดานรางกาย 
  เปนการที่ตัดสินผลการเลนดวยความสามารถทางทักษะทางรางกายของผูเลน  แบงออกเปน  4  
ประเภท  คือ 

- เกม  ที่เกี่ยวกับทักษะของรางกายลวน ๆ 
- เกม  ที่เกี่ยวกับทักษะของรางกายและกลวิธี 
- เกม  ที่เกี่ยวกับทักษะของรางกายและโชค 
- เกม  ที่เกี่ยวกับทักษะของรางกายกลวิธี  และโชคประกอบกัน 

 2.  เกม  เก่ียวกับกลวิธี 
  เปนเกมที่ตองใชกลวิธีลวนในการเลน  เพื่อเอาชนะฝายตรงขาม  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 

- เกม  ที่เกี่ยวกับกลวิธีลวน ๆ 
- เกม  ที่เกี่ยวกับกลวิธีและโชค 

 3.  เกม  ท่ีเก่ียวกับโชคแตเพียงอยางเดียว 
 

ลักษณะของเกม 
 1.  เปนกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการ  ที่มุงใหผูเลนเกิดความสนุกสนานและพอใจ 
 2.  กติกาการเลนไมยุงยากซับซอน 
 3.  ผูเขารวมจะเปนเพศหรือวัยใดก็ได  จํานวนของผูเลนเขารวมก็ไมจํากัด 
 4.  เวลาการเลนใชไมมากนัก 
 5.  อุปกรณที่ใชประกอบการเลน  หางายราคาไมแพง 
 6.  เปนกิจกรรมที่ไมตองอาศัยทักษะการเลนที่ยาก  แตมุงสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน 
 7.  มีคุณคาในการเสริมสรางลักษณะการเปนผูนํา  และผูตามที่ดี 
 

จุดมุงหมายในการเลนเกม 
 1.  เพื่อสรางความสนุกสนาน  ความพอใจใหกับผูรวมเลนทุกคน 
 2.  เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.  เพื่อเปนการผอนคลายอารมณความเครียดทางดานอารมณและจิตใจ 
 4.  เพื่อสงเสริมการมีสัมพันธภาพอันดีในระหวางผูรวมเลนดวย 
 5.  เพื่อใหมีทัศนะคติที่ดีตอการออกกําลังกาย 
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ผูนําเกม 
 ผูนําเกม  หรือพูดไดอีกวา  ผูสอนเกมนั้น  จะมีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหการเลนเกมเกิดความ
สนุกสนานเปนที่พอใจแกผูเขารวม  เพื่อใหการเลนเกมบรรลุเปาหมายที่วางไว  ผูนําเกมควรจะมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 1.  มีความรูความเขาใจในเกม  และสามารถดัดแปลงเกมเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเลน
ได 
 2.  มีความรูดานจิตวิทยาเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย 
 3.  เปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธดี  สามารถเขาไดกับบุคคลทุกระดับ 
 4.  เปนผูนําที่ดี  สามารถเปนตัวอยางใหกับผูรวมเลนได 
 5.  มีนิสัยสนุกสนาน  ราเริง 
 6.  มีความยุติธรรม  ไมลําเอียงในการตัดสินเกม 
 7.  สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 
 

หลักการนําเกม 
 การนําเกม  ถือเปนทักษะขั้นพื้นฐานที่สําคัญของผูนําอยางหนึ่งที่จะตองมีติดตัวอยูตลอดเวลา  
หลักการนําเกมโดยทั่วไป  มีดังนี้ 
 1.  กําหนดวางโปรแกรมการสอนเกมลวงหนากอนที่จะทําการสอนจริง ๆ 
 2.  จัดเตรียมอุปกรณ  สถานที่  ใหพรอมกอนถึงเวลา 
 3.  เร่ิมสอน  ควรจะบอกผูเลนทุกคนไดเคารพในสัญญาณที่ผูนํากําหนดขึ้น 
 4.  เลือกเกม  ใหเหมาะกับอายุของผูเลน  และผูเลนสามารถเขาใจไดเปนอยางดี 
 5.  การเลนควรดําเนินไปดวยความรวดเร็ว  เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนาย 
 6.  การอธิบาย  ควรจัดผูเลนเปนรูปครึ่งวงกลม  และผูนําอยูตรงกลางเพื่อใหผูเลนสามารถมองเห็น
ผูนํา 
 7.  อธิบายเกมการเลนใหผูเลนเขาใจ  โดยใชภาษาที่งาย ๆ 
 8.  อธิบายกฎ  กติกา  การเลนโดยละเอียดเพื่อใหทุกคนปฏิบัติตาม 
 9.  การเลนควรเลนทันทีเมื่อเกมนั้นผูเลนเคยเลนมากอนแลว 
 10.  หยุดการเลน  เมื่อผูนํามองเห็นวาผูเลนไมสนใจการเลนเทาที่ควร 
 11.  มีความยุติธรรมในการเลือกผูที่จะเปนผูนํากลุม  ผูเลน  และผูถูกกระทํา 
 12.  เกม  ควรจะมีทั้งหนักละเบาสลับกันไป 
 13.  สงเสริมใหผูเลนทุกคนไดรับความสนุกสนาน โดยไมคํานึงถึงการเปนผูชนะหรือแพจากการเลน 
 14.  ผูเลนทุกคนควรจะรวมเลนเกมจนจบหลกีเลี่ยงการนําผูเลนออกในระหวางการเลน 
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หลักการเลือกเกม 
 การเลือกเกม  ควรจะพิจารณาสิ่งตอไปนี้กอนที่จะเลน  คือ 
 1.  ความมุงหมายในการเลน 
  1.1  เพื่อสรางความสนุกสนาน 
  1.2  เพื่อสรางความเปนผูนํา – ผูตาม 
  1.3  เพื่อฝกทักษะกีฬา 
 2.  อายุ  รางกาย  ความสนใจ  และความสามารถ 
 การเลือกเกม  ควรจะใหเหมาะสมกับสภาพอายุและรางกายของเด็ก  โดยคํานึงถึงความสนใจและ
ความสามารถของผูเลนดวย  เพื่อใหเกมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
 3.  สถานที่ 
 ความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใชเลนเกม  เปนสิ่งหนึ่งที่จะตองพิจารณากอนเลือกเกม  โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูเลนเปนประการสําคัญ 
 4.  จํานวนคน 
 การเลือกเกมที่ดี  ตองเลือกเกมที่สามารถใหทุกคนเขารวมมากที่สุด 
 5.  อุปกรณ 
 ไมควรเลือกเกมที่ตองใชอุปกรณมาก  มีราคาแพง  เปนอันตรายตอผูเลนและหายาก 
 6.  กติกาการเลน 
 เกมใดที่มีกติกาการเลนมาก  หรือตองใชเทคนิคสูง  ไมควรเลือกมาเพราะจะทําใหผูเลนเกิด 
ความเบื่อหนาย 
 

ลําดับขั้นในการสอนเกม 
 1.  บอกชื่อเกม  ใหผูเลนทุกคนรู 
 2.  จัดผูเลนใหอยูในรูปแบบที่ตองการ 
 3.  อธิบายวิธีการเลนเกม  รวมทั้ง  กฎ  กติกา  การตัดสิน 
 4.  สาธิตใหดู  เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 5.  ตอบคําถามในกรณีที่ผูเลนไมเขาใจ 
 6.  เร่ิมเลนเกม 
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