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ความน า 

หลงัจากท่ีไดเ้คยน าเสนอบทความทางวชิาการเร่ือง “นนัทนจิต (Leisure): ค าไทยค าใหม่” ไป
เม่ือหลายปีท่ีผา่นมา มีการปรับปรุงเล็กนอ้ยเม่ือปีสองปีท่ีผา่นมา ส าหรับคร้ังน้ี วตัถุประสงคส์ าคญัของ
การเขียนบทความเร่ืองน้ี      ก็เพื่อท่ีจะไดน้ าเสนอรายละเอียดในองคป์ระกอบของค าวา่ “นนัทนจิต 
(Leisure)” ใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีผูท่ี้อยูใ่นวงวชิาการนนัทนาการ (Recreation) ปัจจุบนั จะไดเ้ขา้ใจ
ความหมายและความคิดรวบยอดเก่ียวกบัค าค าน้ีใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ มองเห็นความต่างระหวา่งค าน้ีกบัค าวา่ 
นนัทนาการ อนัจะเป็นแนวทางส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาวชิาการดา้นนนัทนจิตศึกษา (Leisure 
Study) ในอนาคต ให้เป็นท่ีเขา้ใจกนัอยา่งแพร่หลายและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน และเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการ
น าวชิาการดา้นน้ีไปใชใ้นการพฒันาประชากรของชาติให้เจริญกา้วหนา้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศชาติในโอกาสต่อไป ดงัท่ีเคยกล่าวไวแ้ลว้ในบทความขา้งตน้ 

 
นันทนาการ นันทนจิต นันทนจิตศึกษา หมายถึงอะไร 

 ผูเ้ขียนจะไม่ขอกล่าวถึงความหมายของค าวา่ นนัทนาการ ท่ีมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไว ้แต่ใคร่ขอสรุปประเด็นในหวัขอ้น้ีเพื่อเป็นความคิดรวบยอด (Concept) ตาม
แนวคิดและปรัชญาของผูเ้ขียน ซ่ึงก่อนท่ีจะกล่าวถึงในรายละเอียด ผูเ้ขียนใคร่ขอน าเสนอผล
การคน้ควา้เก่ียวค า “สันทนาการ” (ซ่ึงเป็นค าท่ีใชก่้อนหนา้ค าวา่ “นนัทนาการ”) ท่ีมีผูอ้า้งอิงวา่
ท่านนั้นท่านน้ีเป็นผูคิ้ดค าข้ึน จากการขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายบรกิารชว่ยคน้ควา้วจัิย 

หอสมดุกลาง  ศนูยว์ทิย-ทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เพื่อตรวจสอบวา่ท่านใดเป็น
คิดค าค าน้ีข้ึน ซ่ึงจากหนงัสืองานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมพร้อยสุพิณ วรวรรณ ณ อยธุยา 
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2525 พบวา่ ค าวา่ “สันทนาการ” เป็นค าท่ี พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ  
กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์ เป็นผูท้รงคิดค าน้ีข้ึน (ดงัส าเนาเอกสารในหนา้ถดัไป)  

                                                 
1 เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ  คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ค าวา่ นนัทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรม (Activity) ท่ีบุคคลเขา้ร่วม ทั้งดว้ยความ
สมคัรใจและไม่สมคัรใจ ทั้งในเวลาวา่งหรือในเวลาท่ีไม่วา่ง (หมายถึงเวลาท่ีเป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการ (Recreation Activity) ท่ีมีผูน้  ากิจกรรมนนัทนาการ (Recreation Leader) 
มาจดัด าเนินการ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของโครงการการฝึกอบรม หรือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีผูส้อน
น ามาใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วม เพื่อสร้างความผอ่นคลาย และอ่ืน ๆ) ผลจากการเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีมีผูจ้ดั
ใหน้ั้น อาจจะท าใหไ้ดรั้บความสนุกสนาน บางคร้ังอาจท าใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 
เพิ่มเติม จนน าไปสู่ภาวะท่ีเรียกวา่ นนัทนจิต (Leisure) ผูท่ี้อยูใ่นภาวะ (State) น้ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการท่ีตนเองมีเสรีท่ีจะเลือก (Freedom of Choice) อนัเกิดข้ึนจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) ของตนเอง กิจกรรมนนัทนาการท่ีเลือกเขา้ร่วมนั้นเหมาะสม หรืออาจมีความทา้ทายกบั
ทกัษะและความสามารถของตนเอง ท าใหก้ารเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ด าเนินไปดว้ยความพึงพอใจ อยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Flow) และผูเ้ขา้ร่วมเองนั้นจะเป็นผูก้  าหนดหรือจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจ
ดว้ยตนเองวา่จะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ต่อไป หรือจะหยดุการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ทนัทีหรือไม่ก็ได ้
(Self Determination) กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมนั้น ต่อไปจะขอเรียกวา่ กิจกรรมนนัทนจิต (Leisure Activity) 
อนัเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัการมีภาวะนนัทนจิตนั้น 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ ประสบการณ์นนัทนจิต (Leisure Experiences) ท่ีผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บจะมี
คุณภาพมากกวา่ท่ีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการ ท่ีเรียกวา่ ประสบการณ์นนัทนาการ 
(Recreation Experiences)  
 ค าสุดทา้ยท่ีจะขอกล่าวถึงคือค าวา่ นนัทนจิตศึกษา (Leisure Study) ซ่ึงอาจมีความหมายออกไป
เป็น 2 แนวทาง แนวทางแรกจะหมายถึง ศาสตร์สาขาหน่ึงในระดบัปริญญาบณัฑิตหรือระดบั
บณัฑิตศึกษาในบางมหาวทิยาลยั ท่ีเรียกวา่ นนัทนจิตศาสตร์ (Leisure Studies) หรือในบางมหาวทิยาลยั
อาจเรียกสาขาวชิาน้ีวา่ พฤติกรรมนนัทนจิต (Leisure Behavior) เช่น ส านกัวชิาสุขศึกษาพลศึกษาและ
นนัทนาการ ของมหาวทิยาลยัอินเดียน่า แห่งเมืองบลูมมิงตนั จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวชิา
น้ี ส่วนแนวทางท่ีสองนั้น ความหมายของนนัทนจิตศึกษาจะออกไปในแง่ของการจดัการศึกษา
ทางดา้นนนัทนจิตให้แก่กลุ่มบุคคลผูด้อ้ยความสามารถ (Persons with Disabilities) ซ่ึงกลุ่มบุคคลน้ีไม่
จ  าเป็นวา่จะตอ้งเป็นคนพิการ (ท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ฉบบัปี พ.ศ. 2542 ใหค้  าแปลค า 
พิการ วา่ เป็นค าวิเศษณ์ (ว.) แปลวา่ เสียอวยัวะมีแขนขาเป็นตน้, เสียไปจากสภาพเดิม, เช่น แขนพิการ 
ตาพิการ, บางทีใชเ้ขา้คู่กบัค า พิกล เป็น พิกลพิการ. (ป., ส. วกิาร)) แต่อาจจะหมายถึง ผูสู้งวยั เด็กไร้
บา้น ผูป่้วยในโรงพยาบาล ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าหรือในสถานกกักนั เป็นตน้ ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นวา่ 
นนัทนจิตศึกษาควรเป็นรายวิชาหน่ึงส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนท่ีจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจทกัษะและ
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ประสบการณ์ทางดา้นนนัทนจิตแก่นกัเรียน เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดมี้ความตระหนกัในเร่ืองของเวลาวา่ง 
(เวลาวา่ง เป็นค าแปลหน่ึงของค าวา่ Leisure) (Leisure awareness)  
 คงมีหลายคนอาจสงสัยวา่ ท าไมตอ้งเป็น “นนัทนาการศาสตร์” และ “นนัทนาการศาสตร์” เป็น
กลุ่มวชิาหน่ึงในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬาไดอ้ยา่งไร ท าไมไม่เป็น
นนัทนาการการกีฬา หรือกีฬานนัทนาการ เหมือนกลุ่มวชิาอ่ืน ๆ ท่ีมีค  าวา่ “กีฬา” อยูต่่อทา้ยช่ือกลุ่มวชิา 
(ยกเวน้ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ) เพราะเป็นกลุ่มวชิาท่ีอยูใ่นส านกัวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีค า
วา่ “กีฬา” อยูใ่นช่ือของส านกัวชิา (ค าวา่ “ส านกัวชิา” หรือภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “School” เป็นการแบ่ง
และเรียกช่ือหน่วยงานภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตามพระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2522 โดย ศาสตราจารย ์ดร. เทียนฉาย กีระนนัทน์ อธิการบดีในขณะนั้น ส านกัวิชาฯ มีฐานะ
เทียบเท่ากบัคณะ   อ่ืน ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สามารถผลิตบณัฑิตไดต้ั้งแต่ระดบัปริญญา
บณัฑิต จนถึงระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต เพียงแต่ไม่มีภาควิชาเท่านั้น ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็น
คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา ตามมติท่ีประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 718 เม่ือวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2553 ท าใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553) จากการสอบถามผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัตั้งส านกัวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตของส านกัวชิา
วทิยาศาสตร์การกีฬา ท าใหท้ราบความเป็นมาเป็นไปของการมีกลุ่มวชิานนัทนาการศาสตร์อยูใ่น
หลกัสูตร [ทั้งหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. 2541 และหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)] พอสรุปไดว้า่ 
เน่ืองจาก ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาไดรั้บการพฒันาข้ึนมาจากภาควชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ท่ี
ประกอบไปดว้ยโปรแกรมวิชาพลศึกษา โปรแกรมวชิาสุขศึกษา และโปรแกรมวชิานนัทนาการ เม่ือ
ไดรั้บการพฒันาแลว้ก็ควรจะมีสาขาวชิาของทั้งสามโปรแกรมอยูด่ว้ย โดยโปรแกรมวชิาพลศึกษาก็เป็น
กลุ่มวชิาวทิยวธีิการกีฬา โปรแกรมวชิาสุขศึกษาก็เป็นกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพประยกุต ์และ
โปรแกรมวชิานนัทนาการก็เป็นกลุ่มวชิานนัทนาการศาสตร์ (มีค าวา่ “ศาสตร์” มาต่อ   ขา้งทา้ยค าวา่ 
“นนัทนาการ” เพราะสังกดัคณะท่ีเก่ียวขอ้งกบั “วทิยาศาสตร์” นัน่ประการหน่ึง-ผูเ้ขียน แต่เหตุผลท่ี
ส าคญักวา่ก็คือความเป็นมาและพฒันาการของการศึกษาคน้ควา้ท่ียาวนานจนกลายมาเป็นศาสตร์ท่ีมี
ความส าคญัในปัจจุบนั สามารถผลิตบณัฑิตเขา้สู่อาชีพทางดา้นนนัทนาการอนัมีลกัษณะของความเป็น
อาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์5 ประการ ไดแ้ก่ (1) มีองคค์วามรู้ท่ีเป็นระบบ (Systematic 
Body of Knowledge) (2) มี Professional Authority ท่ีไดรั้บจากองคค์วามรู้ในขอ้ท่ี (1) (3) เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม in which it functions (4) มีจรรยาบรรณวชิาชีพ และ (5) มี Professional culture based on 
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shared values and traditions (Hartsoe, C.  (1973). Recreation: A Professional Transition.  Park & 
RecreationB 8(6). อา้งถึงใน คอร์เดส และ อิบราฮิม, Applications in Recreation & Leisure for 
Today and the Future, 1996) แมจ้ะไม่มีค  าวา่ “การกีฬา” แต่ “นนัทนาการ” ก็เป็นศาสตร์ท่ีส าคญั
ส าหรับการส่งเสริมและพฒันาการแสดงความสามารถของนกักีฬาใหถึ้งจุดสูงสุด (Peak Performance) 
ไดเ้ช่นกนั หากไดน้ าสาระส าคญั (Essences) ของศาสตร์ดา้นนนัทนาการมาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากนั้น 
ตวัอยา่งปัญหา เช่น การเลิกเล่นกีฬากลางคนัของนกักีฬาท่ีมีความสามารถสูงบางคน ท่ีเรียกกนัวา่ 
เบอร์น เอาท ์(Burn Out) ท าใหเ้ป็นนกักีฬาท่ีขาดความกระฉบักระเฉง มีความสามารถลดลงเหมือนไฟท่ี
มอดดบั ไม่สามารถเล่นกีฬานั้น ๆ ไดอี้กต่อไป นบัเป็นปัญหาประการหน่ึงท่ีท าความหนกัใจใหก้บั
ผูบ้ริหารสมาคมกีฬาของชาติ ตวันกักีฬาเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง ปัญหาดงักล่าวอาจเกิดข้ึนขณะท่ีก าลงัเป็น
นกักีฬาท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ประเทศชาติและสมาคม อาจจะเร่ิมตน้จากปัญหาเล็ก ๆ ท่ีไม่
สามารถสังเกตเห็นได ้จนมีอาการก าเริบรุนแรง เม่ือแสดงออกหรือปรากฏอาการข้ึนก็สายไปเสียแลว้ 
ซ่ึงจากปัญหาท่ีกล่าว หากไดมี้การพดูคุยกบันกักีฬา ซกัถามทุกขสุ์ขกนัอาจท าใหท้ราบปัญหา จะได้
หาทางป้องกนัและแกไ้ข ซ่ึงนนัทนาการศาสตร์ก็มีศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัท่ีเรียกวา่ “นนัทนาการ
บ าบดั” (Therapeutic Recreation) ท่ีจะน ามาใชใ้นการบ าบดัรักษา อีกทั้ง นกักีฬาท่ีเบอร์น เอาท ์ไปแลว้ 
ก็อาจมีปัญหานั้น ๆ ติดตวัไปดว้ย นบัเป็นความทุกขใ์จท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขเป็นอยา่งยิ่ง ก็สามารถน า
นนัทนาการบ าบดั   มาใชใ้นการบ าบดัรักษาได ้ท าใหก้ารผลิตบณัฑิตวทิยาศาสตร์การกีฬาท าไดค้รบ
วงจรสมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน อีกประการหน่ึง กีฬาซ่ึงถือเป็นกิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความจ าเป็นและมี
คุณค่าและประโยชน์อยา่งมากมายส าหรับการสร้างความพึงพอใจ การพฒันาอารมณ์สุข ลดความเครียด 
เป็นตน้ จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี ดงัท่ีภาควชิาการจดับริหารพื้นท่ีส าหรับนนัทนาการและ
นนัทนาการ (Department of Recreation and Park Administration) ส านกัวชิาสุขศึกษาพลศึกษาและ
นนัทนาการ มหาวทิยาลยัอินเดียนา ณ เมืองบลูมมิงตนั  ไดจ้ดัใหมี้หลกัสูตรการจดัการกีฬานนัทนาการ 
(Recreational Sports Management) ระดบับณัฑิตศึกษาข้ึน แสดงวา่กิจกรรมของนนัทนาการจ าเป็นตอ้ง
มีศาสตร์ท่ีมีปรัชญา หลกัการและการปฏิบติั (Philosophies, Principles and Practices) หรือพดูง่าย ๆ วา่
มี “ศาสตร์” ท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการจดัการ ตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้วเิคราะห์สังเคราะห์และวจิยั และ
สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดเ้ช่นเดียวกบั กลุ่มวชิาการจดัการการกีฬาท่ีส านกัวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 
จดัใหมี้การเรียนการสอนอยู ่ท าใหส้ านกัวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกและมี
ความภาคภูมิใจท่ีเรียก “นนัทนาการ” วา่ “นนัทนาการศาสตร์” (Recreation Sciences) และก าหนดให้
กลุ่มวชิา “นนัทนาการศาสตร์” เป็นกลุ่มวชิาหน่ึงในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์การกีฬา ดงักล่าว 
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ท าไมต้อง “นันทนจิต” 

ผูเ้ขียนไดพ้ยายามคิดวเิคราะห์สาระของค าจากทฤษฎี ปรัชญาและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง ความคิด
ก็มาสะดุดอยูท่ี่ค  าในภาษาองักฤษท่ีเป็นแนวคิดของค าค าไทยค าใหม่น้ีในแง่หน่ึง นัน่คือ State of Mind 
หรือภาวะของจิต ท่ีคิดวา่น่าจะเป็นสาระของค าไทยท่ีเหมาะท่ีสุด ก็เลยสรุปวา่น่าจะเป็นค าไทยค าน้ี
ส าหรับค าภาษาองักฤษ Leisure คือค าวา่ นนัทนจิต เน่ืองจากเรามีค าวา่ “นนัทนาการ” ท่ีมีค  าวา่ 
“นนัทน” ซ่ึงมีความหมายเดียวกนักบัค าวา่ “นนัทน” ใน “นนัทนจิต” อยูแ่ลว้ ส่วนเหตุผลท่ีวา่ท าไมตอ้ง
เป็นค าน้ี ผูเ้ขียนก็จะพยายามกล่าวถึงเพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการวพิากษข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวง
วชิาการดา้นนนัทนาการศาสตร์กนัต่อไป ประเด็นส าคญัต่อมาก็คือ ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นวา่เราน่าจะ
ตอ้งมาท าความเขา้ใจกบัค าวา่ “นนัทนาการ” และ “นนัทนจิต” กนัอีกมาก เพราะความเขา้ใจของคน
ส่วนมากเม่ือกล่าวถึงค าค าน้ีก็มกัจะมองภาพวา่เป็นการใหผู้ท่ี้มาอยูร่่วมกนัไดเ้ล่นเกมหรือร้องเพลงหรือ
มีกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานครึกคร้ืนเฮฮาในเวลาวา่ง หรือมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัค าวา่ 
“นนัทนาการ” วา่เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนาน เป็นงานอดิเรก ท่ีมีกิจกรรมอยูป่ระมาณสิบกลุ่ม
กวา่หรือข้ึนอยูก่บัแนวความคิดของแต่ละคนวา่จะเป็นก่ีกลุ่มกิจกรรม รวมทั้ง อีกหลายคนท่ีผูเ้ขียนได้
เคยพดูคุยดว้ยมกัจะกล่าววา่ “ไม่เห็นมีอะไร”  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีท าใหผู้เ้ขียนคิดวา่น่าจะตอ้งมีการท า
ความเขา้ใจกนัใหถ่้องแทแ้ละถูกตอ้ง และผูเ้ขียนถือเป็นโอกาสดีในการเสนอค าไทยค าใหม่เพื่อใชใ้น  
วงวชิานนัทนาการศาสตร์กนัต่อไปดว้ย 
 
นันทนจิต ต่างกนัหรือเหมือนกนักบั นันทนาการ หรือไม่ อย่างไร 

ในภาษาต่างประเทศมีการใชค้  าสองค าน้ีสลบัหรือใชแ้ทนกนับ่อย ๆ ค าวา่ นนัทนจิต หรือ 
Leisure น้ี พจนานุกรมออนไลน์ของ MSN Encarta-Dictionary กล่าววา่ เป็นค านาม แปลวา่ เวลาวา่ง
จากการท างาน สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานได ้เป็นค าท่ีมีการใชม้าตั้งแต่ศตวรรษ  
ท่ี 13 เป็นค าในภาษาทอ้งถ่ินของฝร่ังเศส (Via Old French dialect) คือค าวา่ leisour  ท่ีแปลวา่ การ
อนุญาตยนิยอม หรือถา้แปลตามตวัอกัษรก็แปลวา่ “ไดรั้บอนุญาต”  เป็นค าท่ีผนัแปรมาจากค าวา่ leisi 
ซ่ึงเป็นค าในภาษาลาตินวา่ licere  ซ่ึงเก่ียวกบัความเป็นมาและความหมายของค าน้ี ผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวให้
ละเอียดยิง่ข้ึนในตอนต่อไป เพราะเป็นประเด็นหลกัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะเสนอในการเขียนบทความคร้ัง
น้ี  

ส่วนค าวา่ นนัทนาการ หรือ Recreation ซ่ึงเป็นค านามเช่นกนั เพิ่งมีใชใ้นศตวรรษท่ี 14 แปลวา่ 
กิจกรรมท่ีบุคคลเขา้ร่วมเพื่อการบนัเทิงและการผอ่นคลาย หรือส่ิงท่ีท าใหใ้จและกายสดช่ืนหลงัจากการ
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ท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ 
(Amusement) ดงันั้น จากค าแปลตามพจนานุกรมดงักล่าวจึงถือไดว้า่ ความหมายท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจ
นั้นถูกตอ้งแลว้ และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานส าหรับประเด็นท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอ จึงใคร่ขอเสนอ
ความหมายและแนวคิดของนนัทนาการ เพื่อท่ีท่านผูอ่้านจะไดท้บทวนถึงค าท่ีเราใชก้นัมาก่อน 

ความหมายและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบันันทนาการ 
 นนัทนาการเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวติ โดยการเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีมีรูปแบบ/
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายและหลากหลาย ตามความตอ้งการความสนใจและสมคัรใจ และใน
เวลาวา่งหรือในเวลาอิสระ   

ความหมายของนนัทนาการนั้นมีผูก้ล่าวถึงมากมายและแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 
1.  นนัทนาการ  หมายถึง  การท าให้ร่างกายสดช่ืน หรือการท าใหร่้างกายไดส้ร้างพลงัข้ึนมา

ใหม่  (Re-fresh or Re-create) อนัเป็นความหมายดั้งเดิม 
2.  นกัการศึกษา และนกัสังคมศาสตร์ใหค้วามหมายวา่ “นนัทนาการ” หมายถึง    กิจกรรม 

(Activities) ซ่ึงมีชนิดประเภทและรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย   
3.  นนัทนาการ  หมายถึง  กระบวนการ (Process)  กล่าวคือ ในการพฒันาประสบการณ์ หรือ 

พฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคมโดยอาศยันนัทนาการตอ้งกระท าเป็นกระบวนการ ผลจากการ
เขา้ร่วมในกระบวนการ เรียกวา่ ประสบการณ์  

4.  นนัทนาการ  หมายถึง  สวสัดิการสังคม  (Social Welfare) ท่ีรัฐและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้ง
มีหนา้ท่ีจดัใหบ้ริการแก่ชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี  

ความหมายของค าวา่ นนัทนาการท่ีคนส่วนมากรู้จกักนัดี มีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม หรือการ
มีกิจกรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความหมาย ซ่ึงโดยเน้ือแทแ้ลว้ นนัทนาการมีความหมาย
มากกวา่การเป็นกิจกรรม เพราะนนัทนาการช่วยท าให้เกิดการฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิมของพลงัร่างกายและ
จิตใจ ท าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล  
 
ทีม่าของค า “นันทนจิต” แนวคิด ความหมายและค าทีเ่กีย่วข้อง 

นนัทนจิต เป็นค าท่ีผูเ้ขียนคิดข้ึนไดเ้ม่ือคร้ังไปเขา้รับการศึกษาอบรมเก่ียวกบั “นนัทนาการ
บ าบดั” ท่ีมหาวทิยาลยัอินเดียนา บลูมมิงตนั รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งเดือนสิงหาคม
ถึงธนัวาคม 2546 เป็นค ามาจากค าในภาษาไทยวา่ “นนัทน์” อนัเป็นค าท่ีเป็นทั้งค าในภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต และเป็นค านาม มีค าแปลวา่ ความสนุก ความยนิดี ความร่ืนเริง (พจนานุกรมฉบบัเฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ. 2530, หนา้ 272) มาสมาสกบัค าวา่ “จิต” ท่ีเป็นค านาม มีค าแปลวา่ ใจ ส่ิงท่ีมีหนา้ท่ีรู้   
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คิด และนึก (พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530, หนา้ 144) เม่ือน าค าแปลของค าทั้งสองมา
รวมกนัน่าจะแปลวา่ “ใจท่ีมีแต่ความสนุกสนานร่ืนเริงยนิดี” 

ความหมายของนันทนจิต 
ดงัท่ีไดเ้คยกล่าวถึงเก่ียวกบัค าวา่ Leisure ท่ีผูใ้ชค้  าน้ีส่วนใหญ่มกัจะคิดกนัถึงแต่ความหมายท่ีวา่ 

“เวลาวา่ง” ยกเวน้ นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการผลิตบณัฑิตในสาขาวชิาพลศึกษา 
ซ่ึงจะหมายรวมถึงบณัฑิตในสาขาวชิาสุขศึกษาและสาขาวชิานนัทนาการ และนิสิตนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบันนัทนาการ เช่น นนัทนาการขั้นน า ค่ายพกัแรม การเป็นผูน้ า
นนัทนาการ เป็นตน้ รวมถึงผูท่ี้มีความสนใจใฝ่รู้เท่านั้นท่ี (บางคนอาจ) จะทราบถึงความหมายของค าวา่ 
Leisure (ซ่ึงผูเ้ขียนจะเขียนค าน้ีเป็นภาษาไทยวา่ นนัทนจิต ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป) ท่ีลึกซ้ึงมากกวา่ค าวา่ 
“เวลาวา่ง” และมากความหมายข้ึน  
 ในปี 1899 เวบ็เบล็น (Veblen, 1953 อา้งถึงใน Kelly, 1996) ใหค้  าจ  ากดัความของค า นนัทนจิต
วา่เป็นการใชเ้วลาไปโดยเปล่าประโยชน์  
 แคพแพลน (Kaplan, 1975) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค านนัทนจิต โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
คาแพลนยอมรับวา่ค าจ  ากดัความท่ีจะกล่าวไม่ไดเ้ร่ิมมาจากพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การสรุปเดียวกนั 
ตวัอยา่งเช่น ค าจ  ากดัความท่ีเก่ียวขอ้งกบั Humanistic or Classic เร่ิมตน้จากความคิดรวบยอดของ 
Humanity และตอ้งการอิสระจากส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็น ในแง่ของการบ าบดั (Therapeutic Approach) มี
สมมติฐานวา่ คนบางคนมีสุขภาพดอ้ยกวา่ และนนัทนจิตจะดีส าหรับพวกเขา ในแง่ของรูปแบบท่ีเนน้
ปริมาณ (Quantitative Model) จะกล่าวถึงเวลาท่ีถูกใชว้า่ใชไ้ปอยา่งไร ในแง่ท่ีเก่ียวกบัความคิดดา้น
สถาบนั (Institutional Concept) จะกล่าวถึงหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในระบบของสังคมท่ีนนัทน
จิตควรจดัใหบ้ริการโดยโรงเรียน ครอบครัว โบสถ ์เศรษฐกิจ และจงัหวดั/รัฐ ในแง่ของความคิดรวบ
ยอดท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีความรู้ (Epistemological Conception) มีพื้นฐานอยูท่ี่คุณค่าทางวฒันธรรม และใน
แง่ของสังคม (Sociological Approach) เร่ิมตน้จากความเช่ือท่ีวา่ ค  าวา่ นนัทนจิตและค าอ่ืน ๆ ถูกใหค้  า
จ  ากดัความในบริบททางสังคม โดยผูมี้บทบาททางสังคม (Social Actors) เป็นผูก้  าหนดความหมายให ้
คาแพลนกล่าวใหช้ดัเจนข้ึนวา่ ค  าจ  ากดัความมกัจะแตกต่างกนัอยา่งลิบลบัตามวสิัยทศัน์ท่ีแตกต่างกนั
ของมนุษยแ์ละโลก 
 เมอร์ฟีย ์(Murphy, 1974) ไดจ้ดัประเภทค าจ ากดัความของค าวา่ นนัทนจิต ไว ้6 ประเภท คลา้ย
กบัท่ีคาแพลนไดก้ล่าวมาแลว้ ไดแ้ก่ 

1. เวลาท่ีสามารถใชไ้ดต้ามตอ้งการ (Discretionary Time) นนัทนจิตในฐานะของเวลาท่ีเหลือ 
จากการท างานในหนา้ท่ีและภาระกิจตามความจ าเป็นของมนุษย ์
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2. เคร่ืองมือทางสังคม (Social Instrument) นนัทนจิตในฐานะส่ือไปสู่เป้าหมายทางสังคม  
เช่น การบ าบดัการเจบ็ป่วย (Therapy for the ill) เป็นหนทางไปสู่การมีส่วนร่วมทางสังคม    เป็นการ
พฒันาทกัษะ และเป็นการท าหนา้ท่ีทางสังคมใหส้มบูรณ์  (Fulfillment of Social Functions) 

3. ชั้นทางสังคม เช้ือชาติ และอาชีพ (Social Class, Race, and Occupation) นนัทนจิตในฐานะ 
ท่ีถูกก าหนดโดยสังคมและมรดกทางสังคม รูปแบบการก าหนดเป็นพื้นฐานของการวจิยัเก่ียวกบัการ
ท านายการเขา้ร่วมกิจกรรม และ ดงันั้น ท่ีกล่าวน้ีจึงมิใช่ค าจ  ากดัความแต่เป็นสมมติฐานทางสังคม 
(Sociological Assumption) 

4. ความหมายดั้งเดิม (Classic) นนัทนจิตในฐานะท่ีเป็นภาวะของความเป็นอิสระ “สภาวะ”  
ของจิตวญิญาณ และ เป้าหมายท่ีบรรลุไดย้าก 

5. การต่อตา้นผูถื้อลทัธิเอาประโยชน์ (Antiutilitarian) นนัทนจิตในฐานะท่ีเป็นจุดจบใน 
ตวัเอง ไม่ใช่ ส่ิงท่ีเป็นรองจากการงาน (Not Secondary to Work) เช่น การแสดงออกส่วนตน (Self-
Expression) และ การท าใหต้นเองไดรั้บความพึงพอใจอยา่งเตม็ท่ี (Self-Fulfilling Satisfaction) 

6. โดยภาพรวม (Holistic) นนัทนจิตในฐานะของส่ิงท่ีสามารถคน้พบไดใ้นส่ิงท่ีไม่เคยไดพ้บ 
หรือไม่เคยรู้มาก่อนจากกิจกรรมใดใด ในทุกสถานท่ี ดงัท่ี เมอร์ฟีย ์ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ นนัทนจิต 
ท่ีแทจ้ริงก็คือ ความเป็นอิสระจากการสนบัสนุนของตนเองท่ีแสดงออกในกิจกรรม (Murphy’s premise 
is that true leisure is person-enhancing freedom expressed in activity) 

 
จากพจนานุกรมเวิร์ดเน็ต (WordNet Dictionary) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “นนัทนจิต” ใน

ฐานะท่ีเป็น ค าคุณศพัท ์(adj) วา่ เป็นการวา่งจากหนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบ   
จากการสัมมนานานาชาติเก่ียวกบันนัทนจิตศึกษา (Leisure Education) ท่ีเมืองเยรูซาเล็ม 

ประเทศอิสราเอล เม่ือปี ค.ศ. 1993 ไดใ้หค้วามหมายค า นนัทนจิตไวว้า่ นนัทนจิตเป็นบริเวณเฉพาะ 
(Specific Area) ของประสบการณ์ของมนุษยท่ี์พร้อมดว้ยคุณประโยชน์ของตวัมนัเอง อนัรวมไปถึง 
ความเป็นอิสระท่ีจะเลือก (Freedom of Choice) ความสร้างสรรค ์(Creativity) ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ความร่าเริง (Enjoyment) และความพึงพอใจและความสุขท่ีเพิ่มมากข้ึน (Increased 
pleasure and happiness)  

นนัทนจิต เป็นการรวบรวมรูปแบบของการแสดงออกหรือกิจกรรมท่ีมีองคป์ระกอบทาง
กายภาพ สติปัญญา สังคม ศิลปะ หรือจิตใจท่ีมีสภาพเป็นธรรมชาติดว้ยความตั้งใจท่ีแรงกลา้ใหเ้ขา้มา
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวติในฐานะท่ีเป็น “วถีิแห่งชีวติ”  (WLRA International Charter 
for Leisure Education.  Drafted and Approved at the WLRA International Seminar on Leisure 
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Education, Jerusalem, Israel, August 2-4 1993 and ratified by the WLRA Board, Jaipur, India, Dec. 3 
1993.) 

นอกจากนั้น นนัทนจิต ในฐานะท่ีเป็นค านาม อาจแปลวา่ เวลาท่ีมีอยูเ่พื่อใชใ้นการท าส่ิงท่ีท า
ใหมี้ความสุขสบายและความผอ่นคลาย ดงัประโยคตวัอยา่งท่ีวา่ "His job left him little leisure" โดยมี
ความหมายในค าภาษาองักฤษวา่ leisure time หรือ free time, หรือ spare time ท่ีมีความหมายวา่ - to that 
is free for leisure activities หรือท่ีใชเ้ป็นภาษาไทยวา่ “เวลาวา่ง” ท่ีส่วนใหญ่เขา้ใจและใชก้นัอยูใ่น
ปัจจุบนั 

 นนัทนจิต อาจหมายถึง เวลาท่ีผูเ้ขา้ร่วมสามารถเลือกไดอ้ยา่งอิสระ และ/หรือเป็นกิจกรรมท่ีคดั
สรรส าหรับแต่ละบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานหรือรูปแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีนบัวา่เป็นความจ าเป็นหรือวา่
ถูกบงัคบัใหก้ระท า และเป็นส่ิงท่ีคาดวา่ หลงัจากการเขา้ร่วมหรือประกอบกิจกรรมนั้น ๆ ไปแลว้จะท า
ใหเ้กิดความรู้สึกท่ีพึงพอใจ มีความผกูพนั มีความสุข  เป็นไปเอง โดยตนเอง โดยท่ีไม่ตอ้งมีใครมา
กระตุน้ ท่ีเกิดข้ึนทนัที เป็นความประหลาดมหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนในใจ หรือเกิดจินตนาการ ท าใหบ้รรลุสม
ความปรารถนา ไดแ้สดงออกซ่ึงตวัตนของตน และมีการพฒันาตนเอง อาจกล่าววา่ นนัทนจิต เป็น
อาณาจกัรของกิจกรรมท่ีส าคญัของชีวิต เป็นสาระท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาตลอดชีวติ (lifelong 
development) และเป็นความเจริญรุ่งโรจน์ความผาสุกความสุขใจของบุคคล (personal well-being)  

คอร์เดส และ อิบราฮิม (Cordes and Ibrahim, 1996) ไดก้ล่าวถึงการใหค้  าจ  ากดัความของค า 
นนัทนจิตวา่ เป็นการยากท่ีจะใหค้  าจ  ากดัความ เพราะแนวโนม้ของผูใ้หจ้ะกล่าวถึงค าจ ากดัความในเชิง
อตันยัระดบัสูง และความหมายของนนัทนจิตจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละวฒันธรรม นกัวชิาการดา้น
นนัทนาการศาสตร์จ านวนมากก็รู้สึกเสียใจกบัความยากท่ีจะใหค้  าจ  ากดัความของค านนัทนจิตใหเ้ป็นท่ี
พึงพอใจได ้อยา่งไรก็ตาม คอร์เดส และ อิบราฮิม ก็ไดส้รุปความหมายของนนัทนจิตไวเ้พื่อใหเ้ป็นไป
ตามจุดประสงคข์องการเขียนหนงัสือ เร่ือง Applications in Recreation and Leisure วา่ “นนัทนจิต คือ 
ความยนิยอมท่ีจะกระท าส่ิงใดใดตามความพึงพอใจตามอตัภาพ การเขา้ร่วมในกิจกรรมตามการเลือก
ของตน และการยกเลิกการเขา้ร่วมกิจกรรมตามความตั้งใจของตนเอง” 

อิวาซากิและแมนเนลล ์(Iwasaki & Mannell, 2000), แมนเนลลแ์ละไคลเบอร์ (Mannell & 
Kleiber, 1997) ไดส้รุปความหมายของค าวา่ นนัทนจิต วา่มีความหมายท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปตาม
มุมมองของแต่ละคน เป็นความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั อิสระของการเลือก (Freedom of Choice) หรือ การ
เลือกอยา่งมีอิสระ และเกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะแสดงใหเ้ห็น 
หรือพฤติกรรมท่ีสะทอ้นกลบัมาก็คือ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความพึงพอใจท่ีแต่ละคนไดรั้บ 

http://www.thefreedictionary.com/leisure%20time
http://www.thefreedictionary.com/free%20time
http://www.thefreedictionary.com/spare%20time
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ยงัมีผูแ้สดงทศันะเก่ียวกบั นนัทนจิต ไวอี้กมากมาย (Mannell, R.C., & Kleiber, D.A., 1997) 
รวมทั้ง ออสติน (Austin, 1999) ผูเ้ขียนหนงัสือนนัทนาการบ าบดัขั้นน า (Therapeutic Recreation: An 
introduction) และคนอ่ืน ๆ (e.g., Iso-Ahola, 1980; Neulinger, 1980; Smith & Theberge, 1987) ท่ีได้
กล่าวถึงปัจจยัเก่ียวกบั ความเป็นอิสระท่ีแต่ละคนสามารถรับรู้/เขา้ใจ (perceived freedom) และ 
แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ท่ีถือวา่เป็นคุณสมบัติกลางของค าวา่ นนัทนจิต ไว ้กล่าวคือ 
“ความเป็นอิสระท่ีตนเองสามารถรับรู้/เขา้ใจ” เป็นความสามารถของบุคคลในการจดัการบางส่ิงตามท่ี
ตนเลือกไว ้หรือตามท่ีตนเองก าหนด ท่ีเรียกวา่ “self-determination” นอกเหนือจากการแสดงพฤติกรรม
ปกติของตวัเอง และส่ิงท่ีเป็นอยูจ่ะไม่มีการรบกวนหรือไดรั้บแรงกดดนัจากภายนอก ส่วน “แรงจูงใจ
จากภายใน” เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดพลงั ซ่ึงในทางจิตวทิยาถือวา่เป็นรางวลัภายใน (internally rewarding) 
เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นแรงกระตุน้จากภายในใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตนเอง และเพื่อตนเอง
มากกวา่ท่ีจะเป็นหนทางไปสู่การไดรั้บรางวลัภายนอก ดงันั้น แรงจูงใจภายในจึงนบัวา่เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัของนนัทนจิตส าหรับการเขา้ร่วมและด าเนินกิจการทุกส่ิงใหป้ระสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

อิโซ-อาโลฮา (Iso-Ahola, 1984) ไดก้ล่าวถึง รางวลัอนัแทจ้ริง (intrinsic reward)  ของนนัทนจิต  
วา่ 

 รางวลัอนัแทจ้ริง ท่ีบุคคลแสวงหาจากการเขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนจิต อาจแบ่งออก
ไดเ้ป็นรางวลัส่วนตวั และรางวลัระหวา่งบุคคล (personal and interpersonal rewards) รางวลั
ส่วนตวั อาจหมายถึงส่ิงท่ีนอกจากความสามารถท่ีจะท าอะไรตามท่ีตนก าหนดดว้ยตวัเองแลว้ 
ยงัรวมถึงความรู้สึกถึงสมรรถภาวะ (competence) หรือการมีความสามารถ (mastery) การทา้
ทาย (challenge) การเรียนรู้ (learning) การส ารวจคน้หา (exploration) ความพยายาม (efforts) 
และการผอ่นคลาย (relaxation) อีกดว้ย และในอีกประการหน่ึง การเขา้ร่วมในกิจกรรมของ  
นนัทนจิต ท่ีเขาคิดวา่เป็นส่ิงดีมีประโยชน์ส าหรับเขา เป็นความทา้ทาย และท าใหเ้ขาไดใ้ชแ้ละ
พฒันาทกัษะและความสามารถส่วนตวั การไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่หรือกิจกรรมใหม่ การไดรั้บทกัษะ
ใหม่ การไดใ้ชค้วามพยายาม และการส ารวจส่ิงท่ีเป็นรางวลัภายในทุกอยา่งท่ีบุคคลจะไดรั้บ
จากการเขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนจิตตามความตอ้งการของตนเองเพื่อตนเอง (for their own 
sake) ส่วนรางวลัระหวา่งบุคคล  (interpersonal rewards) อาจหมายถึงส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงท่ี
ไดรั้บ เช่น การมีปฏิสังสรรคท์างสังคม ก็เป็นรางวลัภายในท่ีส าคญัท่ีผูค้นตอ้งการ 
 นอกจากนั้น ยงัไดก้ล่าวถึงนนัทนจิตวา่เป็นแหล่งส าคญัส าหรับการพฒันาส่วนบุคคล 
สังคมและเศรษฐกิจ และเป็นแง่มุมท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิต นอกจากนั้น ยงัเป็นสินคา้และ
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อุตสาหกรรม (commodity and industry) ทางวฒันธรรมท่ีสร้างสรรคก์ารจา้งงาน สินคา้และ
บริการอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัดา้นการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มก็สามารถสร้างเสริม หรือถ่วง/ขดัขวาง/เป็นอุปสรรคส าหรับการพฒันาหรือความ
เจริญกา้วหนา้ของนนัทนจิตไดเ้ช่นกนั 
  

 นนัทนจิตในแง่ท่ีดีและในภาพรวมสามารถท่ีจะสร้างเสริมสุขภาพและความผาสุก (Well-
being) ได ้โดยการเสนอโอกาสท่ีหลากหลายท่ีจะท าใหบุ้คคลหรือกลุ่มสามารถเลือกกิจกรรมและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะส าหรับความตอ้งการ ความสนใจและความปรารถนาของตนเอง ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถบรรลุศกัยภาพทางนนัทนจิตท่ีสูงท่ีสุดได ้เม่ือเขาไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงสถานะภาพทางนนัทนจิตของพวกเขาทั้งหลายเองอีกดว้ย 
 นนัทนจิตเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกบัการมีสิทธิทางการศึกษา การท างาน และ
การมีสุขภาพท่ีดี และไม่ควรมีใครก็ตามท่ีจะไม่ไดรั้บสิทธิน้ี อนัเน่ืองมาแต่ เพศ  อาย ุเช้ือชาติ ความเช่ือ 
ศาสนา สภาวะสุขภาพ สถานะภาพทางเศรษฐกิจ และ/หรือความพิการโดยเด็ดขาด 
 นนัทนจิตเป็นมากกวา่ปรากฏการณ์ทางประวติัศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีก าลงัเป็นอยูแ่ละก าลงัจะเป็น 
เป็นความเป็นไปไดข้องปฏิบติัการท่ีสร้างสรรค ์(Kelly, 1996) 

แรงกระตุ้นของนันทนจิต 
 ปัจจยัท่ีเป็นแรงกระตุน้ของนนัทนจิตมีมากมายหลากหลายและแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
ข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของคนนั้น ๆ รูปแบบการด าเนินชีวติ เป้าหมายและความตอ้งการ แต่โดยทัว่ไป 
ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลเขา้ร่วมในนนัทนจิตก็คือ ความสนุกสนาน (Fun) และ ความร่าเริงยินดี (Enjoyment) 
(Kraus, 1994)  ส่วน ไดรเวอร์ และบราวน์ (Driver and Brown, In Edginton, Jordan, DeGraaf, and 
Edginton.  Leisure and life satisfaction, 1995) ไดท้  าการส ารวจวรรณคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ในคณะกรรมการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบักิจกรรมกลางแจง้ของคนอเมริกนั พบวา่มี
ปัจจยัหลายประการท่ีท าใหบุ้คคลเขา้ร่วมในนนัทนจิต พอสรุปไดด้งัน้ี  

1. สนุกสนานเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ (Enjoy Nature) 
2. สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 
3. ลดความตึงเครียด (Reduce Tension) 
4. หลีกหนีฝงูชนและเสียงท่ีอึกทึก (Escape Noise and Crowds) 
5. การเรียนรู้กลางแจง้ (Outdoor Learning) 
6. แลกเปล่ียนค่านิยมท่ีคลา้ยคลึงกนั (Share Similar Values) 
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7. ความเป็นอิสระ (Independence) 
8. ความสัมพนัธ์ในครอบครัว (Family Kinship) 
9. การทดสอบความรู้สึก (Introspection) 
10. การไดอ้ยูก่บัคนท่ีมีความพร้อมและมีความตั้งใจ (Be With Considerate People) 
11. การกระตุน้ความสัมฤทธิผล (Achievement Stimulation) 
12. พกัผอ่นร่างกาย (Physical Rest) 
13. สอน/น าผูอ่ื้น (Teach/Lead Others) 
14. อยากเส่ียงผจญภยั (Risk Taking) 
15. ลดความเส่ียงภยั (Risk Reduction) 
16. พบคนหนา้ใหม่ (Meet New People) 
17. ฟ้ืนความหลงั (Nostalgia) 
ปัจจยัดงักล่าวอาจแสดงใหเ้ห็นถึงความหมายของนนัทนจิตไดบ้า้ง หรืออยา่งนอ้ยก็แสดงให ้

เห็นความคิดหลกัท่ีเป็นแกนของนนัทนจิตก็คือ การมีอิสระในการเลือกกิจกรรมและแรงจูงใจภายในใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนจิตเพื่อใหบ้รรลุซ่ึงความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) ของบุคคล
นัน่เอง  
 นันทนจิตเกีย่วข้องกบัการเมืองการปกครองหรือไม่?  

ความหลากหลายทางนนัทนจิต (Leisure Diversity) ในสังคมท่ีมากหลายวฒันธรรม 
(Multicultural Society) ในสังคมอเมริกนั ท าใหช้นกลุ่มนอ้ย (Minorities) ก าลงักลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ 
(Majorities) ข้ึนมา ประเด็นของนนัทนจิตก็เร่ิมขยายขอบเขตมากข้ึน โดยประเด็นท่ีเก่ียวกบัความ
หลากหลายทาง เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ และชนชั้นทางสังคม จะไปรวมตวักบัปัจจยัทางเพศ และธรรมชาติ
ของความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) ข้ึน นอกจากนั้น ประเด็นของนนัทนจิตในธุรกิจและ
การตลาด เช่น การใชจ่้ายท่ีสัมพนัธ์กบันนัทนจิต   คิดเป็นร้อยละ 97 ของการตลาดหมายวา่อะไร 
นนัทนจิตกบัสังคมของผูสู้งวยัท่ีเร่ิมมีจ านวนมากข้ึน นนัทนจิตในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารควรเป็นเช่นไร นนัทนจิตในฐานะประเด็นทางการเมืองการปกครองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี เป็นเช่น
ไร ซ่ึงประเด็นการเมืองการปกครองท่ีจะยกข้ึนมากล่าวถึงน้ี เป็นเพียงตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนก าลงัจะอธิบายถึง
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบันนัทนจิตเท่านั้น หากเป็นไปไดใ้นโอกาสต่อไป ผูเ้ขียนจะไดพ้ยายามเสนอ
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบันนัทนจิตทางบทความใหม้ากยิง่ข้ึน 

นนัทนจิตเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครองในแง่ท่ีวา่องคก์รหรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจา้ของ
และผูจ้ดับริหารแหล่งนนัทนาการและนนัทนจิตส่วนใหญ่ กล่าวคือ รัฐเป็นผูก้  าหนดเขตป่าไม ้เขต      
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วนอุทยาน/อุทยานแห่งชาติ แหล่งน ้า ภูเขา และแหล่งนนัทนาการอ่ืน ๆ หลายชุมชนใชง้บประมาณเพื่อ
การจดับริหารโครงการนนัทนาการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จึงมีความเป็นไปไดท่ี้โอกาสและ
ความสมหวงัของผูเ้ขา้รับบริการอาจจะไม่บรรลุ เพราะงบประมาณเป็นส่ิงท่ีตอ้งมาก่อนหรือเป็นส่ิงท่ีรัฐ
หรือชุมชนใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ดงันั้น การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งมาก่อนหรือส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเป็น
พิเศษจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง 

กิจกรรมนนัทนจิตบางประเภทในบางประเทศ หรือตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนในประเทศก็คือการ
ก าหนดเวลาเปิดปิดสถานบนัเทิงและการหา้มผูมี้อายุต  ่ากวา่ 20 ปี เขา้ในสถานบนัเทิงบางประเภท หรือ
ตวัอยา่งกิจกรรมนนัทนจิตหลายประเภท รวมทั้ง การผวิปาก/เป่าปาก จะกระท ามิไดใ้นวนั แซบบทัธ์ 
(Sabbath) ซ่ึงเป็นวนัเขา้โบสถใ์นวนัอาทิตยข์องชาวคริสตส่์วนใหญ่ หรือวนัเสาร์ส าหรับศาสนาของ
ชาวยวิท่ีเรียกวา่ “Judaism” และชาวคริสตบ์างกลุ่ม (Christian Denominations) หรือ เมืองในอาณานิคม
ของ นิว อิงแลนด ์(Colonial New England) กิจกรรมประเภทกีฬาจะเร่ิมเล่นก่อนเท่ียงวนัในวนัอาทิตย์
ไม่ได ้นอกจากนั้น การเก็บภาษีส าหรับเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์และภาษีส าหรับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
จะสูงมาก แต่จะเก็บภาษีต ่าส าหรับอาหารท่ีมีไขมนัสูงและอาหารท่ีมีใย/กากอาหารต ่า (High-fat,      
low-fiber foods) 

การจดัสรรงบประมาณของรัฐส าหรับใหก้ารสนบัสนุนการจดัใหมี้ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อท่ีจะใหกิ้จกรรมนนัทนจิตหลายชนิดสามารถด าเนินการได ้เช่น การใหทุ้น
สนบัสนุนระบบทางด่วนระหวา่งรัฐ ระบบการสัญจรทางอากาศ และการก่อสร้างเคร่ืองบินเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

จากท่ีกล่าวมา อาจสรุปไดว้า่นนัทนจิตทั้งในแง่การเมืองการปกครองหรือการศึกษาท่ีมีนโยบาย
ท่ีก าหนดข้ึนเป็นเพียงปลายยอดของกอ้นน ้าแขง็ท่ีลอยอยูใ่นทะเล (Only the Tip of the Iceberg) เช่น 
การใหค้  าแนะน า ภาษี การออกใบอนุญาต และการสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เท่านั้น 
 พฒันาการนนัทนจิตจะเป็นไปไดก้็โดยการจดัสภาพความเป็นอยูข่ ั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความ
ปลอดภยั การมีท่ีอยูอ่าศยั อาหาร รายได ้การศึกษา การให้มีแหล่งใหก้ารสนบัสนุนค ้าจุน ความยติุธรรม
และสังคมท่ีเท่าเทียมกนั 

จากการศึกษาพบวา่ นนัทนจิตมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมตดัสินใจดว้ย
ตนเอง ร่วมกบัการอาศยัประสบการณ์ท่ีมีอยูด่ว้ยการไตร่ตรองอยา่งสุขมุรอบคอบ รวมทั้งการค านึงถึง
รายได ้เวลา และพฤติกรรมทางสังคมของผูเ้ขา้ร่วมดว้ย กิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้นั้น เป็น 
“กิจกรรมนนัทนจิต” ท่ีอาจเป็นกิจกรรมทางกาย (Physical) ทางสังคม (Social) หรือทางสติปัญญา/การ
ใชค้วามคิดและเหตุผล (Intellectual) กระท าหรือเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ (Volunteer) และดว้ยความ
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สร้างสรรค ์(Creative) หรือ เป็นกิจกรรมท่ีมีหา้ลกัษณะดงักล่าวมาเก่ียวขอ้งร่วมดว้ยกนัทั้งหมดหรือเป็น
บางส่วนก็ได ้ 

ประสบการณ์นนัทนจิต (Leisure Experiences) เป็นอีกค าหน่ึงท่ีมีการใชใ้นนนัทนจิต อนัมี
ความหมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นประสบการณ์ท่ีเหมือนกบั
ประสบการณ์ท่ีเป็นแบบอยา่งอ่ืน ๆ ทัว่ไป ท่ีรวมกิจกรรมการเล่นท่ีชกัจูงใจผูเ้ขา้ร่วม ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นกิจกรรมประเภทสร้างสรรคแ์ละศิลปะ (art and creative activities) 
กิจกรรมท่ีทา้ทายและผจญภยั (adventure challenges activities) กิจกรรมประเภทเกมและกีฬา (sports 
and games) กิจกรรมการเดินทางและการท่องเท่ียว (travel and vacations) และ/หรือเป็นกิจกรรม
ส าหรับการเฉลิมฉลองเน่ืองในวนัหยดุ (holiday celebrations) ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งเล็กนอ้ย
ของประสบการณ์ นนัทนจิต ซ่ึง คอร์เดสและอิบราฮิม (1996) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญัของ
ประสบการณ์นนัทนจิตไว ้3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1. ความมีอสิระทีรั่บรู้เข้าใจได้ (Perceived Freedom) หมายถึง บุคคลสามารถลงมือ 
กระท าหรือเขา้ร่วมกิจกรรมใดท่ีจะสร้างเสริมประสบการณ์ของตน และสามารถละเลิกการกระท าหรือ
การเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ไดต้ามท่ีตั้งใจ ตวัอยา่งเช่น เรามีอิสระท่ีจะขบัรถยนตไ์ปเท่ียวชายทะเลในวนั
อาทิตย ์พกัผอ่นหยอ่นใจอยูท่ี่บริเวณชายหาดไดน้านเท่าท่ีเราตอ้งการ หลงัจากนั้นเราก็ขบัรถยนตก์ลบั
เม่ือรู้สึกวา่อยากจะกลบั อยา่งไรก็ตาม ในวนัท างานเราก็คงไม่สามารถกระท าการดงักล่าวได ้

2. กจิกรรมทีเ่ข้าร่วมมีจุดจบ/ความมุ่งหมายในตัวเองและเพื่อตัวเอง (Autotelic  
Activity) หมายถึง กิจกรรมนั้น ๆ มีความมุ่งหมายหรือผลประโยชน์อยูภ่ายในตวัเอง (possessing 
internal purpose) และการเขา้ร่วมในกิจกรรมของบุคคลใดก็เป็นไปเพื่อการเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ 
เท่านั้น โดยมิไดมุ้่งถึงการท่ีจะใหไ้ดรั้บรางวลัหรือเพื่อการหลีกเล่ียงจากการถูกกระท าโทษ (done for its 
own sake) 

3. ผลทีไ่ด้รับเป็นส่ิงมีประโยชน์ (Beneficial Outcome) หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้ร่วม 
ในกิจกรรม บุคคลยอ่มรับรู้วา่การกระท าดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ตวัเขา เช่น เขาเขา้ไปออก
ก าลงักาย/เล่นกีฬาในสถานท่ีส าหรับการออกก าลงักายเพื่อลดน ้าหนกั สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
หรือเพื่อการพฒันาระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจ เป็นตน้ 

ความหมายของนนัทนจิตจึงอาจสรุปไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ลกัษณะแรก นนัทนจิตใน 
ฐานะเวลาท่ีเหลืออยู ่(Leisure as Residual Time) อนัหมายถึงเวลาท่ีวา่ง (Free Time) จากการปฏิบติั
ภารกิจท่ีจ าเป็นประจ าวนัส าหรับร่างกาย (Time for Existence) และเวลาท่ีตอ้งประกอบอาชีพ (Time for 
Subsistence) ระหวา่งเวลาทั้งสามน้ีจะมีเวลาท่ีคาบเก่ียวกนัอยู ่ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดย
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เด็ดขาด (เป็นลกัษณะวงกลมสามวงวางทบักนั จะเกิดส่วนท่ีทบัซอ้นกนั/เหล่ือมกนัอยู)่ ลกัษณะท่ีสอง 
นนัทนจิตในฐานะกิจกรรม (Leisure as Activity) อนัหมายถึงปฏิบติัการในพฤติการณ์เฉพาะ (Specific 
Deed or Act) ซ่ึงแมว้า่พฤติการณ์ของมนุษยจ์ะมีมากมาย แต่ก็จะมีลกัษณะท่ีเป็นของแน่นอนร่วมกนัอยู ่ 
ยกตวัอยา่งจากการวิเคราะห์ของนกัจิตวทิยาสังคม (เช้ือสาย อเมริกนั-ญ่ีปุ่น) คนหน่ึงท่ีช่ือ ทาโมทสึ    
ชิบูทานิ (Tamotsu Shibutani) ท่ีกล่าววา่  พฤติการณ์ใดใดของบุคคลมกัเกิดจากการท่ีสภาพของร่างกาย
อยูใ่นสภาวะของการขาดสมดุล (Condition of Disequilibrium) เม่ือสภาพดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้ บุคคลนั้น
จะตอ้งท าให้ร่างกายกลบัสู่สภาพท่ีมีสมดุลใหไ้ด ้เช่น กรณีท่ีจะล่ืนหกลม้ ก็ตอ้งมีการปรับแต่งส่วน   
ต่าง ๆ ของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีจะช่วยใหร่้างกายมีการทรงตวัท่ีดีมีความมัน่คงโดยเร็ว หรือ ถา้หิว 
ก็ตอ้งรีบไปหาอาหารมารับประทาน และถา้ในขณะท่ีหิวนั้น ก าลงัอยูก่บัเพื่อน ๆ ดว้ยก็ตอ้งคิดวา่ เรามี
เงินท่ีจะไปซ้ืออาหารมาทานไหม เพื่อนจะรู้ไหมวา่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งทานอาหารแลว้ จะไปหาอาหาร
รับประทานไดท่ี้ไหน หรือถา้แต่งกายไม่เรียบร้อยก็จะรู้สึกกงัวลไม่สบายใจ เป็นตน้ และนนัทนจิตใน
ฐานะสุดทา้ยคือในฐานะภาวะของจิตใจ (Leisure as State of Mind) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีท าใหผู้เ้ขียนน ามา
คิดเป็นค าไทยค าใหม่ รายละเอียดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ตั้งแต่ตน้ อนัมีความหมายวา่ ภาวะของจิตใจของ
แต่ละบุคคลจะเป็นตวัก าหนดวา่กิจกรรมแทจ้ริงใดเป็นนนัทนจิต บางท่านอาจคิดวา่การไดเ้ล่นปล ้ากบั
เพื่อนในดินโคลนเป็นนนัทนจิตท่ีสุดยอดของเขา ในขณะท่ีท่านอ่ืนอาจชอบสะสมแสตมป์ สะสมของ
เก่า ปลูกผกัชีวภาพ หรือเพียงใหไ้ดน้อนในเปลญวนเท่านั้นก็เป็นความพึงพอใจอยา่งท่ีสุดแลว้ 

จากท่ีกล่าวมาแต่ตน้ ทา้ยท่ีสุด ค าถามส าคญัท่ีตามมาหลงัจากมีความพยายามท่ีจะท าความ 
เขา้ใจนนัทนจิตในวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึงก็คือ ท าไมบุคคลจึงประกอบกิจกรรมนั้น ๆ? ผูเ้ขา้ร่วม
ท าการตดัสินใจเลือกไดอ้ยา่งไร? และอะไรเป็นผลท่ีตามมา? จาก “นนัทนจิต” ไม่วา่จะเป็นการมีส่วน
ร่วม หรือการตดัสินใจท่ีจะเลือกเขา้ร่วมอยา่งมีอิสระในนนัทนจิต ดว้ยนนัทนจิต และเพื่อนนัทนจิต 
ดว้ยก็ตาม  
 
สรุป 
 เร่ืองราวรายละเอียดเก่ียวกบันนัทนจิต ยงัมีอีกมากมายท่ีตอ้งมีการท าการศึกษาคน้ควา้และวจิยั
เพื่อความเขา้ใจนนัทนจิตให้มากกวา่น้ี จากการศึกษา พบวา่ นนัทนจิตมีความเป็นมาท่ีลึกซ้ึงและ
ยาวนาน มีต าราท่ีเสนอรายละเอียดเก่ียวกบันนัทนจิตอยา่งลึกซ้ึง มีการผลิตบณัฑิตในสาขาวชิานนัทน
จิตในระดบับณัฑิตศึกษาหลายสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ นัน่ยอ่มเป็นการแสดงวา่ นนัทนจิต 
หรือ Leisure มีความหมายมากกวา่และลึกซ้ึงกวา่ค าแปลหรือความหมายวา่ “เวลาวา่ง” ท่ีใชก้นัอยูใ่น
ปัจจุบนัมากนกั ในความคิดเห็นของผูเ้ขียน หากตอ้งการจะกล่าวถึงค าวา่ “เวลาวา่ง” และตอ้งการใชค้  า
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ภาษาองักฤษ “Leisure” ควรใชค้  าภาษาองักฤษ “Time” ประกอบเป็น “Leisure Time” ลงไปดว้ย ส่วน
ความคิดรวบยอด (Concept) ของ “นนัทนจิต” ในขณะน้ี เท่าท่ีผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษามาพบวา่ยงัพอมี
บา้ง และถือเป็นความคิดของแต่ละคนท่ีจะบญัญติัความหมายข้ึนมา จะครอบคลุมความหมายท่ีแทจ้ริง
หรือไม่ หรือผูใ้ดจะเห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณของแต่ละคนเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิานนัทนาการศาสตร์ในประเทศยงัจะตอ้งพยายามศึกษาคน้ควา้วเิคราะห์และ
สังเคราะห์ และเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันนัทนจิตอยา่งจริงจงั ใหม้ากกวา่และอยา่งกวา้งขวาง
กวา่ท่ีเป็นอยู ่เพื่อใหเ้กิดความกระจ่างวา่ นนัทนจิตคืออะไร หรือหมายความวา่อยา่งไร แตกต่างกบั
นนัทนาการหรือไม่ อยา่งไร ท าไมไม่ใชค้  าใดค าหน่ึงใหเ้จาะจงลงไป จะเป็นการยุง่ยากหรือไม่ถา้จะใช้
ค  าทั้งสองไปดว้ยกนั และจะยุง่ยากอยา่งไร  
 ทา้ยท่ีสุด ขอเสนอและชวนเชิญใหใ้ชค้  าไทยค าใหม่ส าหรับค าภาษาองักฤษ Leisure วา่  
“นนัทนจิต” เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของวงวชิาการนนัทนาการศาสตร์ และเพื่อเป็นการแสดงถึงความ
เป็นไทยมากข้ึน และผูเ้ขียนจะรู้สึกเป็นเกียรติและยนิดีเป็นอยา่งยิง่หากจะมีผูคิ้ดเสนอค าอ่ืนท่ีเหมาะสม
กวา่ค า “นนัทนจิต” ข้ึนมา และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัก็จะเป็นการดียิง่. 
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