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บทคัดย่อ
แหล่งนันทนาการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย
ให้มคี วามสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความเครียดและยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วย
แหล่งนันทนาการ มีกิจกรรมหลายประเภทซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคต่าง ๆ การที่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะ
ช่วยสร้างความประทับใจ ความรักความผูกพันต่อสถานที่และกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ด้วยเหตุดงั กล่าวนีก้ จิ กรรมนันทนาการจึงสามารถนำมาใช้เพือ่ ส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วให้นา่ สนใจมากยิง่ ขึน้
แหล่งนันทนาการช่วยเสริมสร้างให้นกั ท่องเทีย่ วรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของศิลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติของสถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ กิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเทีย่ วช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้าร่วมกิจกรรม มีประสบการณ์ตรง
ในการสัมผัสกับธรรมชาติพชื และสัตว์ และในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรูเ้ ข้าใจเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมเหล่านี้สามารถเสริมสร้างความผูกพันธ์ ความประทับใจกับ
บรรยากาศที่เป็นจริงของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวรายอื่น ๆ ให้อยากมาเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ มากขึ้น
คำสำคัญ : แหล่งนันทนาการ แหล่งเรียนรู้ ความสนใจนักท่องเที่ยว
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abstract
Recreation resources are places for organizing recreation activities in response to the needs of all
people, offering enjoyment, relaxation and both physical and mental health promotion. Recreation
resources provide various kinds of activities which help participants learn about natural plants and
animals, archeology, history as well as art and culture from different historical periods. Learning these
helps create impression, love and attachment to the places and the activities
In consequence, there is a great potential to use recreation activities to promote tourist attractions.
Recreation resources can make tourist attractions more interesting as they help the tourists to immerse
themselves in the art, culture and nature of the tourist destinations. Recreation resources in a tourist site
can enable the tourists to participate in activities, have first-hand experience with natural plants and
animals while acquiring more insights into history, archeology, art, culture and tradition. These recreation
activities enhance more emotional involvement, offer an authentic atmosphere and leave a long-lasting
impression on the tourists, which can in turn attract more tourists to visit the tourist attractions.
KEYWORDS : Recreation resources, organizing recreation activities, tourists

ความนำ
ตามวิถีชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คนเราเกิดความเครียดและเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมาอีกด้วย
ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้คนเรามีความต้องการกิจกรรมที่จะช่วยผ่อนคลายเครียด
และเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี เมือ่ เป็นเช่นนี้ กิจกรรมนันทนาการจึงเข้ามามีบทบาทต่อวิถชี วี ติ คนเรามากขึน้ จนยอม
จัดสรรงบประมาณมาซือ้ บริการด้านนันทนาการและการจัดบริการด้านนันทนาการนัน้ จะต้องอาศัยแหล่งนันทนาการที่ดี
และมีการจัดดำเนินงานที่มีกิจกรรมช่วยตอบสนองความต้องการของคนได้ก็จะเพิ่มความประทับใจได้เป็นอย่างดี
แหล่งท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแหล่งนันทนาการ
จะเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเสริมสร้างความประทับใจและช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ความหมายและประโยชน์ของแหล่งนันทนาการ
แหล่งนันทนาการ เป็นสถานที่ที่จัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกและการให้บริการในด้านการจัด
กิจกรรมนันทนาการ อาจจะดำเนินการโดยภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน ทั้งนี้แหล่งนันทนาการจะเป็นศูนย์บริการ
ด้านกิจกรรมนันทนาการที่จะช่วยเสริมสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สมบัติ กาญจนกิจ
(2544, 92) ได้บรรยายไว้ว่า แหล่งนันทนาการเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตชีวิตที่มีรูป
แบบที่น่าสนใจ หรือเรียกว่าเป็นจุดสนใจเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Attractions) ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย   
ซึ่ง สรุป ได้ เป็น 12 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ สิ่ง แวดล้อ มที่ส ร้า งขึ้น กิจ กรรมทางวัฒนธรรม วิถี ชีวิ ตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา การเมือง วิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติกายภาพ ภูมิอากาศ ทัศนียภาพ ชีวิตสัตว์ป่า
นันทนาการกลางแจ้ง / นอกเมืองและกีฬา การบันเทิงและการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
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ประโยชน์ของแหล่งนันทนาการ
กรมพลศึกษา (2554) ได้สรุปถึงประโยชน์ของแหล่งนันทนาการไว้ดังนี้
1. ช่วยส่งเสริมและกระตุน้ ให้คนมาสนใจกิจกรรมนันทนาการ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึน้
2. เป็นศูนย์กลางหรือสถานทีข่ องการพบปะพูดคุย สังสรรค์ ทำให้ได้รบั ความรู้ ความบันเทิง แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและเจตคติ ซึ่งกันและกัน
3. เป็นแหล่งส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดี เช่นกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา
ของสนามกีฬา สถานเด็กเล่น สวนสาธารณะ
4. แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ ทำให้มีความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ สนุกสนาน ลดปัญหาอาชญากรรม สารเสพติด และอบายมุข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และชุมชน
จากประโยชน์ของแหล่งนันทนาการพบว่าจะเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ หรือเป็นศูนย์กลางจัด
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ที่ช่วยให้เกิดความประทับใจ มีความรักความผูกพันธ์กับท้องถิ่น และสิ่งที่
ได้พบเห็น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของแหล่งนันทนาการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเรื่องของ
แหล่งเรียนรู้พอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้

ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้     
ผูเ้ รียนใฝ่เรียน ใฝ่รแู้ สวงหาความรูแ้ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์

เราสามารถจำแนกแหล่งเรียนรู้ ตามลักษณะของสถานที่จัดได้ ดังนี้
1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ และ
สร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลาย
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2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. เพือ่ จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
4. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้
ตามอัธยาศัย
3. เป็นเครื่องมือที่สำคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนสัตว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา สถานประกอบการ วัด
ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น

แหล่งนันทนาการที่เป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งนันทนาการ เป็นแหล่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับ  
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า
การเรียนรูท้ เี่ กิดจากประสบการณ์นนั้ จะเป็นกระบวนการทีผ่ เู้ รียนจะไม่รสู้ กึ เครียด หรือมีความกังวลใจใด ๆ เกิดขึน้
และกระบวนการเหล่านี้จะได้จากแหล่งนันทนาการประเภทต่าง ๆ ที่อาจจะดำเนินการโดยภาครัฐ และเอกชน
ซึง่ แหล่งนันทนาการนัน้ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้นกั ท่องเทีย่ วมีความประทับใจในแหล่งท่องเทีย่ วมากยิง่ ขึน้
ผู้เขียนจะได้นำเสนอแหล่งนันทนาการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
แหล่งนันทนาการเหล่านี้ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติ
7. ธรรมชาติทางทะเลและหาดทราย
2. วนอุทยาน
8. สวนสัตว์
3. สวนพฤกษศาสตร์
9. สวนสนุก
4. สวนรุกขชาติ
10. สปา
5. สวนสาธารณะ
11. เซาว์น่า
6. อุทยานประวัติศาสตร์
12. คาราโอเกะ
13. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ (2553) ตามหลั ก สากลอุ ท ยานแห่ ง ชาติ จ ะต้ อ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า        
10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,250 ไร่ ซึง่ มีระบบนิเวศน์ทสี่ มบูรณ์โดยธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติ
ไว้ทั้งป่าและสัตว์ป่าให้สวยงาม ร่มรื่น อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและนันทนาการ
เพราะว่าอุทยานแห่งชาติจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และพันธุ์ไม้ที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจ การได้พบธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น และมีชีวิตชีวาจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
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ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอีกด้วย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ และปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติจำนวน 148 แห่ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสำนัก
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้ดูแล
วนอุทยาน คือ พืน้ ทีข่ นาดเล็กทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ มีความสำคัญในระดับท้องถิน่ เช่นน้ำตก
หุบเหว หน้าผา ถ้ำ ในสถานทีเ่ หล่านีจ้ ะได้รบั การปรับปรุง ตกแต่งให้เหมาะสมกับการพักผ่อนของประชาชน เช่นจัด
ทำถนน ทางเท้า เพือ่ ให้สะดวกในการเดินทาง มีโต๊ะ ม้านัง่ จะเป็นแหล่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วได้ศกึ ษาถึงธรรมชาติของสัตว์
และพืชตลอดจนระบบนิเวศของแต่ละแห่งอีกด้วย นอกจากนีว้ นอุทยานจะสิง่ อำนวยความสะดวกเช่นทีพ่ กั ทีน่ งั่ ร้านค้า
ซึง่ จะเป็นบริเวณทีช่ ว่ ยให้นกั ท่องเทีย่ วได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ การได้รบั ประสบการณ์
ใหม่ทำให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความประทับใจ และเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วอีกด้วย ปัจจุบัน มีวนอุทยาน
จำนวน 69 แห่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
สวนพฤกษศาสตร์ คือ สถานทีร่ วบรวมพรรณไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นพันธุไ์ ม้ของไทยและของต่างประเทศ
โดยจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ และเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ จะเป็น
แหล่งเรียนรูใ้ นเรือ่ งของพันธุไ์ ม้ดอกและไม้ประดับต่าง ๆ และยังเป็นแหล่งทีป่ ระชาชนได้มาพบปะเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ได้อีกด้วย ขณะนี้มีจำนวน 71 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกคือ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484
สวนรุกขชาติ คือ แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ของท้องถิ่นที่หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งดอกไม้ที่มี
ในท้องถิ่นต่าง ๆ สำหรับศึกษาด้านพันธุ์ไม้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จะเป็นแหล่งเรียนรู้พันธ์
ไม้ท้องถิ่นต่าง ๆ ความสวยงามของพันธุ์ไม้จะช่วยให้ผู้มาพบเห็นประทับใจและจะเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดใจ   
นักท่องเที่ยวให้อยากมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 56 แห่ง อยู่ในความดูแลของสำนักอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
สวนสาธารณะ เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน อีกสถานที่หนึ่ง ในสวนสาธารณะจะ
ประกอบไปด้วย พันธุ์ไม้ดอก และไม้ประดับนานาชนิด สถานที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางสุขภาพ
และสังคม เพราะว่าจะเป็นแหล่งทีค่ นในชุมชนได้มาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ซึง่ ช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าพักในเมือง
ได้ประทับใจ สวนสาธารณะจะมีเกือบทุกจังหวัด และในกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะ จำนวน 11 แห่ง ซึ่ง
อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร
อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางหรือสถานที่โบราณวัตถุ และโบราณสถาน เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนามรดกทางศิลปกรรม วัฒนธรรม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศ โดยจัดเป็น
แหล่งนันทนาการเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรม อารยธรรมของคนในสมัยก่อน การเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ใหม่กจ็ ะช่วยสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเทีย่ วเป็นเหตุให้อยากกลับมาเทีย่ วอีก จึงกล่าวได้วา่
อุทยานประวัติศาสตร์จะช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์จะอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน 9 แห่ง 
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ธรรมชาติทางทะเลและหาดทราย นับเป็นแหล่งนันทนาการที่มีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนเกือบตลอดปี และสถานที่บางแห่งทางทะเล ก็จัดเป็นอุทยานแห่งชาติ สถานที่ธรรมชาติ
ทางทะเลและหาดทรายที่สำคัญ และเป็นที่รู้จักในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพืชและ
สัตว์ทะเล และทำให้ประชาชนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่น ๆ อีกด้วยความสวยงามของธรรมชาติ
และประสบการณ์ใหม่จะช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
สวนสัตว์ ในประเทศไทยที่สังกัดหน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรี มีจำนวน 5 แห่ง เป็นสถานที่
รวบรวมสัตว์ปา่ นานาชนิด ทัง้ สัตว์พนื้ เมืองและสัตว์ตา่ งประเทศ มีตงั้ แต่สตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนม สัตว์ปกี สัตว์เลือ้ ยคลาน
นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่สำหรับบริการด้านนันทนาการ และเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น เรือพาย เรือถีบ สนามเด็กเล่น
ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนสัตว์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสัตว์ที่หายาก
ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะทางสังคมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วย
สร้างแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
สวนสนุก คือ สถานที่ที่ให้บริการเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น รถไฟเหาะตีลังกา เรือไวกิ้ง รวมถึงมีการแสดง
เช่น โชว์พาเหรด การ์ตูนโชว์ บางที่ก็ จัดให้มีสวนน้ำ จุดมุ่งหมาย คือให้ ผู้มาใช้บริการได้พักผ่อนหย่อนใจ
โดยมากลูกค้ามักจะเป็นเด็ก ๆ และครอบครัว สวนสนุกในความหมายของไทยรวมลักษณะอื่นของ ธีมปาร์ค
(Theme Park) หรือ อุทยานแนวคิดอื่น ๆ เข้าไป เช่น สวนสนุกที่มีแนวคิดเป็นเมืองภาพยนตร์ เช่น มูฟวี่เวิร์ล
(Movie World) ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (Universal Studio) บางแห่งก็รวมเอาสวนสัตว์ เข้าไปด้วย หรืออาจผนวก
เข้ากับอุทยานเพื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ที่แทรกส่วนบันเทิงเข้าไป เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นต้น บรรยากาศของ
ความสนุก ตื่นเต้นหวาดเสียวจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวให้ประทับใจและอยากที่จะกลับมาเที่ยวอีก
สปา (spa)เป็นชื่อเรียกการบำบัดด้วยน้ำ ซึ่งมีหลายความหมายด้วยกัน โดยชื่อของสปานั้นมาจากชื่อ
เมืองสปาในประเทศเบลเยียม สปายังคงใช้เป็นคำเรียกสถานบริการด้านสุขภาพ โดยเน้นการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธี
บำบัดหลากหลายวิธี เช่น การนวด การบำบัดด้วยน้ำ บริการในสปาทัว่ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นการนวด ทัง้ นี้ รูปแบบ
การนวด และวิธีการ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เช่น การนวดอโรมาเทอราปี การนวดแผนไทย การนวด
เฉพาะส่วนเช่น นวดฝ่าเท้า นวดฝ่ามือ การนวดน้ำมัน ฟิชสปา สปาร์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสุขภาพ และ
การรักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา ซึ่งจะใช้วิธีการนวดที่มีความหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ดีอีกด้วยจะเป็นแหล่งนันทนาการที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายและรู้สึก
สบายมากขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
เซาว์น่า เป็นห้องทำความร้อนที่ทำให้เลือดลมเดินสะดวก ห้องซาวน่านี้จะทำอุณหภูมิห้องประมาณ  
70-90 องศาเซลเซียส เมือ่ อยูใ่ นนัน้ ประมาณ 5-15 นาที เลือดจะเดินสะดวก เลือดจะไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ ของร่างกาย
และซาวน่าจะทำความร้อน ความร้อนนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อขยายตัว เป็นการกำจัดกรดแลกติกที่ค้างอยู่ จากนั้น
จะไปอาบหรือแช่น้ำเย็นเป็นเวลาเท่า ๆ กันกับการอบร้อน น้ำเย็นจะทำให้หลอดเลือดหดตัว เป็นการบีบไล่ของ
เสียทีก่ ล้ามเนือ้ กำจัดทีย่ งั ค้างอยูค่ า้ งอยู่ ออกไปจากกล้ามเนือ้ เพือ่ ไปทำลายทีต่ บั หรือขับทิง้ ทีป่ อดและไต การอบ
ซาวน่าจะทำประมาณ 2-3 รอบ (1 รอบ = ร้อน + เย็น) ทั้งนี้เซาว์น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพ
การระวังรักษา และจะเป็นแหล่งที่ช่วยเสริมสร้างความสุขกาย สุขใจมีความประทับใจแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พัก
มากขึ้น
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คาราโอเกะ (Karaoke) เป็นความบันเทิงชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบของเพลง ที่ไม่มีเสียงร้องของศิลปิน
แล้วให้เราร้องผ่านไมโครโฟน โดยเสียงของศิลปินตัวจริงจะถูกปิดเอาไว้ โดยมีเนื้อเพลงขึ้นมาแสดง บ้างครั้งยัง
มีการเปลีย่ นสีเพือ่ ทำให้เข้าจังหวะกับเพลงบนมิวสิกวีดโิ อ ช่วยในการร้องเดีย่ ว คาราโอเกะโดยเริม่ ต้นจากประเทศญีป่ นุ่
จากนัน้ ก็แพร่หลายไปยังส่วนอืน่ ๆ ของเอเชียตะวันออกและทัว่ โลก คาราโอเกะจะเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นเรือ่ งดนตรี
และเพลง ช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างสังคมในเรือ่ งต่าง ๆ ได้อกี ด้วย คาราโอเกะจะช่วยให้นกั ท่องเทีย่ ว
มีความสุขจากการร้องเพลงและฟังเพลง ช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดได้ว่า เป็นคลังความรู้ ให้คนในท้องถิ่นเองได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รู้จัก
ตนเองมีเรื่องราวชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหัวใจสำคัญ ก็คือ
ประวัติศาสตร์ของคนชีวิต และวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ร่วมกัน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องสร้างด้วยคนใน และ
ถ่ายทอด ปลูกฝังสำนึกให้เด็ก เพราะการที่เด็ก มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น จนสามารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้นั้น
ถือเป็นกระบวนการการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม อย่างหนึ่ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่และ  
มีความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าแหล่งนันทนาการจะเป็นแหล่งของการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
แหล่งนันทนาการนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ ได้พบเห็น รับรู้ข้อมูลใหม่ จะเป็นความรู้ที่สร้าง
ความเข้าใจที่ดี มีความซาบซึ้งกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ จนอาจจะกล่าวได้ว่าแหล่งนันทนาการจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความสำคัญมากขึน้ ในอนาคต เพราะเป็นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง และยังเป็นแหล่งทีช่ ว่ ยเสริมสร้างทักษะ
ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขต่อไป

บทสรุป
แหล่งนันทนาการจะเป็นแหล่งทีจ่ ดั กิจกรรมนันทนาการทีช่ ว่ ยเสริมสร้างประสบการณ์กอ่ ให้เกิดการเรียนรู้
และช่วยให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายเครียด และการเป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ ก็จะช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้าใจ และรูส้ กึ ซาบซึง้ ในธรรมชาติทงั้ พืช และสัตว์นานาชนิด และช่วยให้
เข้าใจถึงระบบนิเวศซึง่ จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีด่ อี กี ด้วย แหล่งนันทนาการ
จะเป็นศูนย์ของการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งและ
ผูกพันต่อสิ่งที่ได้พบเห็น และได้ร่วมการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อเป็นเช่นนี้แหล่งนันทนาการ
จึงเป็นแหล่งที่จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหาก
แหล่งท่องเทีย่ วใดก็ตามทีข่ าดแหล่งนันทนาการทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเทีย่ ว ก็จะส่งผล
ต่อความสนใจของนักท่องเทีย่ วทีอ่ าจจะลดลงได้ แต่ในทางกลับกันแหล่งท่องเทีย่ วใดมีแหล่งนันทนาการทีจ่ ดั กิจกรรม
ที่ช่วยตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างความประทับใจก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
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