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บทคัดย่อ
	 มนุษย์มีความปรารถนาที่จะมีความสุขในการแสวงหากิจกรรมที่ต้องการเพื่อผ่อนคลายและปลดปล่อย

ความเครียดจากงานท่ีท�าประจ�า	 ดังน้ันกิจกรรมทางศาสนาหรือการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เพื่อเป็นการ

แสดงออกและสนบัสนุนความเชือ่	จึงเป็นทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถเลอืกการใช้เวลาว่างเพือ่สมัผสักบัความสงบสุขของ

จิตใจ	สันติสุข	และความหวังใหม่ในชีวิต	คริสตจักรในประเทศไทยถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธี

ทางคริสตศาสนาของผูเ้ชือ่และศรทัธาในองค์พระผูเ้ป็นเจ้า	และเป็นองค์กรท่ีให้การต้อนรบัทุกคนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการใช้เวลาว่างต่าง	ๆ	ในวันอาทิตย์และวันธรรมดา	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

การใช้เวลาว่างไม่เพียงเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม	 แต่ยังสามารถช่วยพัฒนาชีวิตให้ประสบความส�าเร็จในสี่ด้าน	

ได้แก่	ด้านร่างกาย	ด้านจิตใจ	ด้านจิตวิญญาณ	และด้านสังคม	กิจกรรมการใช้เวลาว่างและการสอนการด�าเนินชีวิต

มพีืน้ฐานมาจากพระคมัภร์ีทีม่ปีระโยชน์อย่างมากเพือ่ก่อให้เกดิความสขุ	โดยกจิกรรมการใช้เวลาว่างจดัข้ึนตามกลุม่

อาย	ุเพือ่ให้ทกุคนสามารถเข้าร่วมได้อย่างเพลดิเพลนิ	อาท	ิการร้องเพลง	กฬีาและเกม	คลนิกิกฬีา	และการท�าสมาธ	ิ

คริสตจักรในประเทศไทยจึงมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและจัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างส�าหรับทุกคนท่ี

ต้องการใช้เวลาว่างอย่างชาญฉลาดเพื่อให้แต่ละบุคคลมีความสุขในชีวิต	
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Abstract
 Most of people have desired to be happy so they will search for any activities that they can 

enjoy doing in order to relaxing and release pressures from their daily routine jobs. Therefore, 

religious activities or other practices lead to express and support our faith is one of the choices 

that can choose on theirs free time to experience the sense of serenity, peaceful minds and new 

hope in lives. The Christianity Churches of Thailand are the place that the believers come together 

in worship, who trust in The Almighty God and the organization that welcomes everyone to get 

involve in the rituals service and various leisure activities on Sunday and weekdays. The purpose 

of the leisure activities are not only anyone come to join but also can benefit in the developing 

a successful lives in four dimensions need such physical, mind, spiritual and social. Most leisure 

activities and the teaching are based on the life’s applications from the Bible that’s very helpful the 

fundamental for happiness. The leisure activities are based on age groups so everyone can join, 

there are singing, sports and games, sport clinics, meditation. Thailand Churches want to be a part 

of society and providing all activities for anyone that’s looking for using their leisure time wisely for 

each individual live a happy life.

Keywords: Role Leisure Activities Christianity  churches  of Thailand

บทน�า
	 มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุขในชีวิต	

แต่ด้วยวัฒนธรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคม

อุตสาหกรรมมากขึ้น	ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	

การเมือง	 ผู้คนจึงต้องด�ารงชีพด้วยความเร่งรีบ	 แข่งขัน	

ท�าให้เกิดภาวะความตึงเครียดในการท�างาน	 เกิดผล 

กระทบด้านลบต่อคุณภาพชีวติของมนุษย์	ดังน้ันการสร้าง 

ความสุขให้กับตนเองนั้น	จะต้องรู้จักการพัฒนาอารมณ์

สขุโดยการใช้เวลาว่าง	(Leisure)	ทีอ่าศยักจิกรรมต่าง	ๆ  

เป็นสื่อกลาง	

 Leisure	เป็นเวลาว่างของความเป็นอิสระจากการ

งานประจ�า	หรือที่ถูกบังคับ	ท�าให้มีโอกาสในการตัดสิน

ใจเลือกท�ากิจกรรมได้อย่างอิสระ	 (Freedom)	 ในสิ่งที่

สามารถท�าได้	 หรือท�าด้วยความชอบ	 ความสนุกสนาน 

และความพึงพอใจ	 โดยค�านึงถึงความถูกต้องเหมาะสม	

(Henderson, 2014)	 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความ

สามารถ	 ศักยภาพและตัวตนเฉพาะบุคคล	 เพื่อให้เกิด

ความผ่อนคลายจากความเครยีด	มคีวามสดชืน่ฟ้ืนขึน้ใหม่	

เกิดความเพลิดเพลิน	 เกิดความสุข	 สนุกสนาน	 รื่นเริง

บันเทิงใจ	 การใช้เวลาว่างเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของ

ชีวิตมนุษย์และเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี	 ช่วยให้

เกิดความสมดุลระหว่างจิตวิญญาณ	จิตใจ	ร่างกายและ

พฒันาการของแต่ละบคุคล (Jenkin, & Pigram,  2004) 

นอกจากนี้	 เวลาว่างยังเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีว่างเว้นจาก

ภารกจิทีต้่องปฏบิตัเิพือ่การด�ารงชวีติเพือ่ท�ากจิกรรมอนั 

ส่งผลต่อบคุคล	สงัคมและประเทศชาติ	ดงันัน้การใช้เวลาว่าง 

จึงมีความส�าคัญต่อมนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตยุคกรีกและ

โรมนั	ดงัท่ี	Khaldun	ได้กล่าวว่า	ความปรารถนาของการ
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ใช้เวลาว่าง	 จัดเป็นหนึ่งในห้าของความต้องการพ้ืนฐาน

ของมนษุย์ในด้านความต้องการสนุทรยีภาพและการรบัรู ้

และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าประสงค์ของชีวิตมนุษย  ์

ในการน�าไปสู่ความสุข	ความพึงพอใจ	ความสนุกสนาน

เพลิดเพลินในสิ่งที่สนใจ	 (สุวิมล	 ต้ังสัจจพจน์,	 2553; 

อ้างถึงใน	Ibahim,		1998)

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าเมื่อคนเรา

มีชีวิตและท�างานอย่างซ�้าซากจ�าเจ	 จึงมีความต้องการ

ในการแสวงหากิจกรรมท่ีท�าในเวลาว่างต่างไปจากงาน

ที่ท�าประจ�า	 เพ่ือเป็นการผ่อนคลายจากความเครียด	

ดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างจึงมีความต้องการที่จะประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

ของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตที่สงบสุขและมีความหวังในการ

ด�าเนินชีวิตต่อไป	 คริสตจักรหรือโบสถ์เป็นองค์กรหนึ่ง

ทางคริสต์ศาสนา	นิกายโปรเตสแตนต์	เป็นศูนย์รวมของ

คริสเตียน	 (Christian)	 ผู้ซ่ึงเชื่อและศรัทธาในองค์พระ 

ผูเ้ป็นเจ้า	(God)	และยงัเป็นศนูย์รวมในการประกอบพธิี

หรือประกอบกิจกรรมทางศาสนา	(Henderson, 2014) 

เพื่อให้คริสเตียน	 และผู้เข้าร่วมในพิธีได้ปล่อยวางภาระ	

ปัญหา	หรือความทกุข์ใจ	และเกดิความสงบสขุทางจติใจ	

และเป็นองค์กรที่ใช้กิจกรรมเวลาว่างและนันทนาการ	

เพื่อการท�าพันธกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการสามัคคีธรรม	

การรับใช้	การสร้างสาวก	และการประกาศพระกิตติคุณ	

กจิกรรมการใช้เวลาว่างกับคริสต์ศาสนาในประเทศไทย

	 คริสต์ศาสนานกิายโปรเตสแตนต์เข้ามามบีทบาท

ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์	 และเข้า

มาเผยแพร่ศาสนาโดยมิชชันนารีในปี	 ค.ศ.	 1828 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่ง 

กรงุรตันโกสินทร์	(นันทชยั	มชีธูน,	2547)	คริสตชนทีเ่ชือ่

ในพระเจ้าหรือคริสเตียนจะมีจิตส�านึกและอุดมการณ์

ท่ีส�าคัญ	 เน่ืองจากในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึง 

พระมหาบญัชาของพระเยซคูรสิต์	(Great Commission) 

ที่ทรงรับสั่งกับอัครสาวกให้ถือเป็นเจตนารมณ์ในการ 

เผยแพร่ศาสนาว่า	“เพราะฉะนัน้	ท่านท้ังหลายจงออกไป 

และน�าชนทุกชาตมิาเป็นสาวกของเราจงบพัตศิมา	พวกเขา 

ในพระนามของพระบิดา	 พระบุตร	 และพระวิญญาณ

บริสุทธิ์	 และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่ง

พวกท่านไว้	และนีแ่น่ะ	เราจะอยูก่บัท่านท้ังหลายเสมอไป 

จนกว่าจะสิน้ยคุ”	พระธรรมมทัธวิ	บทที	่28	ข้อที	่19-20 

(สมาคมพระคริสตธรรมไทย,	 2549)	 ดังนั้นคริสเตียน

จึงมีหน้าท่ีส�าคัญในการเผยแพร่คริสต์ศาสนา	 หรือการ

ประกาศเรือ่งราวของพระเยซคูรสิต์	ซึง่ครสิเตยีนเรยีกว่า 

“ข่าวประเสริฐ”	 เพื่อให้ทุกคนที่ได ้ยินเรื่องราวนี ้

มีโอกาสตัดสินใจรับเอาพระผู้เป็นเจ้าและกลายเป็น

คริสเตียนนั่นเอง	อีกทั้งคริสตจักรยังเป็นสถานที่ส�าหรับ

ถ่ายทอดหลักค�าสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์	 เพ่ือการ

ปรบัเปลีย่นด้านจรยิธรรมให้ดีข้ึนและในการด�าเนนิชวีติด้วย

ดังในพระคริสตธรรมคัมภีร์	ในหนังสือ	2	ทิโมธี	บทที่	3 

ข้อท่ี	 16-17	 ความว่า	 “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการ

ดลใจจากพระเจ้า	 และเป็นประโยชน์ในการสอนการ 

ตกัเตือนว่ากล่าว	การแก้ไขสิง่ผดิ	และการอบรมในความ

ชอบธรรม	 เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและ

พรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง”		

 อย่างไรกด็	ีการถ่ายทอดหลกัค�าสอนในพระครสิตธรรม 

คัมภีร์เพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนา	 และการอบรม 

ทางจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น		หากมิได้ค�านึงถึงวิธี

การถ่ายทอด	วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว	ผู้รับสาร	

หรอืผูฟั้งย่อมถกูลดทอนการรบัสาร	จากความเหนือ่ยล้า 

ของร่างกาย	 การขาดความตั้งใจ	 และสมาธิในการ 

รับสาร	ตลอดจนอคติต่าง	ๆ	ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากข้อมูล 

เชิงศาสนา		กิจกรรมการใช้เวลาว่างจึงมส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการเผยแพร่คริสต์ศาสนา	

รวมถึงการอบรมจริยธรรมตามหลักค�าสอนในพระ 

คริสตธรรมคัมภีร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังเช่นงานวิจัย

ของช�านาญ	พันธกิตติคุณ	 (2539)	 ท�าให้เห็นถึงการน�า
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ภาพประกอบ 1	แสดงแนวคิดของการใช้เวลาว่าง

ที่มา	:	สุวิมล	ตั้งสัจจพจน์.		(2553).		นันทนาการและการใช้เวลาว่าง.		หน้า	4

กิจกรรมการใช้เวลาว่างประเภทต่าง	ๆ 	มาเป็นเครื่องมือ 

ในการเผยแพร่ครสิต์ศาสนา	รวมถงึการพฒันาคณุภาพชวีติ 

ของแต่ละบุคคล	การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	จากการศึกษา	

(Education)	การสร้างสรรค์สิ่งใหม่	(Recreation) และ

การบ�าบัด	 (Therapy)	 ทั้งทางด้านร่างกาย	 ด้านสังคม 

และด้านจิตวิญญาณ	 ซ่ึงกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เหล่านี้จะ

สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมในเวลาว่าง	 นั่นคือ	

การมีสุขภาพกายและใจดี	 (Get well)	 การมีชีวิตท่ีด	ี

(Live well)	และการมีสุขภาวะที่ดี	(Stay well) 

	 กจิกรรมการใช้เวลาว่างไม่ว่าจะเป็นวธีิการบ�าบดั	

(Therapy)	การสร้างสรรค์สิ่งใหม่	(Re-creation)	และ

การให้การศึกษา	 (Education)	 จึงมีบทบาทส�าคัญ 

ที่จะช่วยให้บุคคลทุกเพศทุกวัยไปสู่เป้าหมายโดยการ

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	 (Get well)	 มีชีวิตที่ดี

ด�ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี	มีความพึงพอใจ	มีความสุข 

สนุกสนาน	 (Live well)	 และมีความเป็นอยู ่ที่ ดี	

(Stay well)	 มีสุขภาวะที่ดี	 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 (สุวิมล 

ตั้งสัจจพจน์,		2553)																																

	 ปัจจุบัน	คริสตจักรต่าง	ๆ	ในประเทศไทย	จึงได้

น�าแนวคิดและทฤษฎีการใช้เวลาว่างมาปรับใช้ให้เข้า

กับบริบทของคริสเตียน	 ตลอดจนไม่ลดทอนหลักข้อ

เชื่อส�าคัญที่ต้องการถ่ายทอด	 และการเผยแพร่ศาสนา

โดยการน�ากจิกรรมการใช้เวลาว่างมาประยกุต์ใช้เป็นสือ่ 

ในการเผยแพร่ทางครสิต์ศาสนา	เน้นทีก่จิกรรมควบคูไ่ปกับ 

การเสรมิจรยิธรรมทีไ่ด้น�าหลกัค�าสอนในพระครสิตธรรม

คัมภีร์มาเป็นหลักค�าสอนในการด�าเนินชีวิต	 พัฒนา

คุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่ก่อให้เกิด

ความสขุสงบ	การหนนุใจ	การให้ก�าลงัใจ	การบ�าบดัรกัษา 

และก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในเวลาว่าง	

โดยที่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมไม่รู ้สึกว่าถูกบังคับ	 สมัครใจ	

เตม็ใจทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรม		เช่น	กจิกรรมเกม	กฬีา	กลุม่

สัมพันธ์	กิจกรรมศิลปะ	หัตถกรรม	กิจกรรมการเต้นร�า

และกิจกรรมเข้าจังหวะ	 กิจกรรมการละคร	 กิจกรรม

การดนตรีและร้องเพลง	 กิจกรรมงานอดิเรก	 กิจกรรม 

ด้านวรรณกรรมการอ่านและท่องพระคัมภีร ์และ 

การรณรงค์	 ท่องข้อท่องจ�าในพระคัมภีร์	 กิจกรรม 

ทางสังคม	 กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและ

บริการ	กิจกรรมพิเศษ	กิจกรรมค่าย	กิจกรรมกลางแจ้ง 

นอกสถานที่	ท่องเที่ยว	ทัศนศึกษา	เป็นต้น	
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	 เมื่อคริสตจักรได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ

จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ในเวลาว่าง	จึงได้มีการพัฒนาเป็นรูป

แบบของกิจกรรมขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเผยแพร่

คริสต์ศาสนาและการเสริมจริยธรรมจากหลักค�าสอน 

ในพระคริสตธรรมคมัภร์ีเพือ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงชวีติ

ทั้งในด้านพฤติกรรมและด้านเจตคติ	 ในช่วงเวลาว่าง 

ท้ังก่อนและหลังการประกอบพิธีทางคริสต์ศาสนา 

ซึ่งเป็นการน�ากิจกรรมนันทนาการที่เป็นรูปแบบและ

กระบวนการของการเข้าร่วมกิจกรรมในยามว่างที่เป็น

ทั้งฝ่ายกระท�า	 (Active)	และฝ่ายถูกกระท�า	 (Passive) 

ให้เกิดความพึงพอใจ	 สนุกสนาน	 เพลิดเพลินทั้งในร่ม	

(Indoor)	 และกลางแจ้ง	 (Outdoor)	 โดยไม่ถูกบังคับ 

ให้เข้าร่วมกิจกรรม	 เลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ 

แต่ละกลุ ่มวัย	 โดยพิจารณาจากพัฒนาการ	 3	 ด้าน 

1)	ความสามารถทางกาย	2)	ความสามารถในการรบัรู	้การคดิ 

เหตผุล	ความเฉลยีวฉลาดและภาษา	และ	3)	คุณลกัษณะ

ทางสงัคมและอารมณ์	เช่น	บคุลกิภาพ	พฒันาการทางอารมณ์ 

และจริยธรรม	 ความเป็นเอกลักษณ์และความสัมพันธ์

ทางสังคม	 (Payne; & Barnelt, 2006)	 เพ่ือให้เกิด

ความท้าทาย	 ความสัมฤทธิ์ผลประสิทธิภาพของตน 

การแสดงออกของตน	ความสนุกสนาน	อีกทั้งยังให้เกิด

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในชีวิต	 ซึ่งในส่วนของการจัด

กิจกรรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการในคริสตจักร

ส่วนใหญ่ได้แบ่งกลุ ่มวัยตามช่วงวัยอายุโดยค�านึงถึง

ประเภทของกิจกรรมที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย	 เช่น	

กลุ่มเด็ก	 กลุ่มวัยรุ่น	 ซึ่งประยุกต์ตามทฤษฎีพัฒนาการ

ตามวัยของฮาวิกเฮิร์ส	 (Havighurst’s Theory of 

Development task)	ประกอบด้วย	วยัเด็กเลก็	ต้ังแต่แรก

เกิดถงึ	5	ปี	วยัเดก็ตอนต้น	อาย	ุ6-12	ปี	ทีศ่กึษาในระดบั

ประถมศึกษา	วยัรุน่	อาย	ุ13-25	ปี	ทีศึ่กษาในระดับต้ังแต่

มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา	 วัยผู้ใหญ ่

หรือวัยท�างาน	อายุ	26-60	ปี	และวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย	

อายุ	60	ปีขึ้นไป	(ศรีเรือน	แก้วกังวาล,	2553)	และจะมี

การแยกการจดักิจกรรมตามเพศ	ท่ีเรียกว่า	กลุม่บุรุษ	และ

กลุ่มสตรี	 สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิมล	 ตั้งสัจจพจน์ 

(2553)	 ได้เสนอกิจกรรมที่สอดคล้องกับทุกวัย	 อาทิ 

วยัเดก็เลก็	จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้อวยัวะต่าง	ๆ 	ท�างาน 

ประสานกัน	 หรือประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว	

(Sensorimotor)	 วัยเด็กตอนต้น	 จะต้องเป็นกิจกรรม 

ท่ีมีลักษณะท้าทาย	 กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสพัฒนาทักษะ

ทางสตปัิญญา	เช่น	เกม	กฬีา	ศลิปะและหตัถกรรม	วยัรุน่ 

จะต้องเป็นกิจกรรมในเรื่องของกระบวนการวางแผน		

มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์

ของเอกัตตบุคคล	 และเอกลักษณ์ของกลุ่ม	 และเน้น

ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 วัยผู้ใหญ่หรือ 

วยัท�างาน	จะต้องเป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นด้านความสนกุสนาน 

เพลิดเพลิน	 การผ่อนคลายความเครียด	 เช่น	 กิจกรรม

ทางกายและการเคลื่อนไหว	 กิจกรรมที่แสดงออกและ

กจิกรรมทีส่ร้างสรรค์	กจิกรรมอาสาสมคัรและความเป็น

พลเมืองดี	วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย	จะต้องเป็นกิจกรรมทาง

สังคม	 กิจกรรมการออกก�าลังกายท่ีเบา	 ๆ	 สร้างความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน	 คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ

ส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพชีวติของคนทุกวยั	สอดคล้อง

กับงานวิจัยทางนันทนาการของวัยเด็ก	 วัยรุ ่น	 วัย

ท�างาน	ตลอดจนวัยสูงอายุ	ดังเช่น	งานวิจัยของ	ฐิติพงศ์ 

โภคสมบัติ	(2558)	และ	ศุทธิกานต์	ชูขาว	(2560)	ที่ได้

ศกึษาผลของโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการทีม่ต่ีอทกัษะ

สังคมและทักษะชีวิตของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา	

งานวิจัยของ	เมธาพร	ณิลังโส	(2551)	ที่ได้ศึกษาผลของ

โปรแกรมนนัทนาการทีมี่ต่อจติสงัคมวยัรุน่	งานวจิยัของ	

วมิลมาลย์	สมคะเน	(2559)	ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่งการศึกษาการ

ใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีวัยท�างาน	

และงานวจิยัของ	สพุชิชา	ชุม่ภาณ	ี(2552)	และ	ศกัดภิทัร์ 

เฉลมิพฒุพิงศ์	(2557)	ทีไ่ด้ศกึษาผลของโปรแกรมการใช้

เวลาว่างและนนัทนาการทีม่ต่ีอคณุภาพชวีติของผูสู้งอาย	ุ

ซึง่จากการศกึษาพบว่า	การเข้าร่วมกจิกรรมนนัทนาการ
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ท�าให ้ผู ้ เข ้ าร ่วมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์และสังคม

 ฉะนัน้กจิกรรมจงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ทีค่รสิตจักร

เลือกใช้ปฏิบัติตามลักษณะประเภทของกิจกรรมใน

เวลาและสถานที่ที่ร่วมท�ากิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมกีฬา	

กิจกรรมนอกสถานที่	 กิจกรรมศิลปะ	 วัฒนธรรม	 และ

กิจกรรมการท่องเที่ยว	 (Kelly, 2013)	 ซึ่งสอดคล้อง

กับการแบ่งรูปแบบของการใช้เวลาว่างของ	 รัสเซลล ์

(Russell, 2015)	 และ	 มันดี้	 และโอดัน	 (Mundy; & 

Odun, 1979)	ทีก่ล่าวถงึการจ�าแนกรปูแบบกจิกรรมการ

ใช้เวลาว่างที่ประกอบด้วย	1)	กิจกรรมเกมและกีฬา	ทั้ง

ประเภทบุคคล	ประเภทคู่	และประเภททีม	2)	กิจกรรม

ศิลปะทางวัฒนธรรม	 เช่น	 ดนตรี	 ภาพยนตร์	 เต้นร�า 

3)	กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง	เช่น	การเข้าค่าย	กจิกรรม

ผจญภัย	 4)	 กิจกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว 

5)	 กิจกรรมงานอดิเรก	 เช่น	 ด้านวรรณกรรม	 การอ่าน	

การเขียน	และการสะสม	และ	6)	กิจกรรมนันทนาการ

ทางสังคม	 เช่น	 การจัดงานปาร์ตี้	 เทศกาลวันส�าคัญ 

การเข้าสมาคม	และการเลอืกกจิกรรมประเภทต่าง	ๆ 	น้ัน 

มีจุดมุ ่งหมายและคุณค่าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทาง

ด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	ทัศนคติ		เพิ่มพลังงานใหม่	

พัฒนาส่งเสรมิให้มคีณุภาพชวีติทีด่	ีทัง้ทางความคดิและ

สติปัญญา	 เกิดความสุขความพึงพอใจ	พัฒนาบุคคลใน

ด้านมนุษยสัมพันธ์	เกดิความรกั	ความเข้าใจ	การยอมรบั

และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 รวมถึงการยกระดับ

จรยิธรรม	สตปัิญญาให้ดีขึน้	เกดิประโยชน์ต่อเจตคติของ

บุคคลและสังคม	(Jensen, 1977) 

รูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่างของคริสตจักรใน

ประเทศไทย

	 จากการจ�าแนกรูปแบบกิจกรรมการใช้เวลาว่าง

ออกเป็นกิจกรรมหลาย	 ๆ	 ประเภท	 ท�าให้คริสตจักรได้

ค�านึงถึงการเลือกจัดโปรแกรมกิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งในวัน

อาทิตย์และในช่วงระหว่างสปัดาห์หรอืวนัหยดุ	ซ่ึงจ�าแนก

กิจกรรมหลัก	ๆ	ของคริสตจักรได้ดังต่อไปนี้

 1. การรบัค�าสอนและค�าเทศนา	เป็นแก่นของกจิ

กรรมในคริสตจักร	เป็นการใช้เวลาว่างที่มีประสิทธิภาพ

ในด้านการบ�าบดั	(Therapy)	สอดคล้องกบัหลกัค�าสอน

ในพระคริสตธรรมคมัภร์ีได้บันทกึว่า	“นีแ่หน่ะ	เราจะน�า 

การเยียวยาและการรักษามาให้	 และเราจะรักษาเขา 

ทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพและความมั่นคง 

อย่างอดุม”	จากพระธรรม	เยเรมย์ี	บทท่ี	33	ข้อที	่6	กล่าวคอื 

ผู้ที่ได้รับค�าสอนและค�าเทศนาอย่างตั้งใจและแสวงหา

การบ�าบัดท่ีจะผ่อนคลายในจิตใจและการสร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่	ซึ่งไม่เพียงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	

ความคิด	 และการยกระดับของคุณภาพชีวิตของแต่ละ

บุคคลเท่านัน้	แต่ยงัรวมถึงบุคคลรอบข้าง	และสิง่แวดล้อม	

ดังในพระธรรม	2	ทิโมธี	บทท่ี	3	ข้อท่ี	16	กล่าวว่า 

“พระคมัภร์ีทกุตอนได้รบัการดลใจจากพระเจ้า	และเป็น

ประโยชน์ในการสอน	 การตักเตือนว่ากล่าว	 การแก้ไข 

สิ่งผิด	และการอบรมในความชอบธรรม”

 2. กิจกรรมชั้นเรียนรวีวารศึกษา (Sunday 

school)	ซึง่เป็นการเรยีนการสอนพระคมัภีร์	ในรปูแบบ 

ชั้ น เ รียนในวันอาทิตย ์ 	 มี การน� า กิจกรรมก ลุ ่ ม 

สัมพันธ์	 เกม	 ดนตรี	 ร ้องเพลง	 เต้นร�ามาใช้ก ่อน 

เริ่มการเรียนการสอน	 และน�ากิจกรรมศิลปหัตถกรรม	

การสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์	 การแสดงละคร	 มาเป็น

สื่อในการเรียนการสอนจริยธรรมคริสเตียน	 ทั้งก่อน

การเข้าสู่บทเรียน	 และหลังจากการเรียนเสร็จส้ิน	 ดังท่ี 

โดเฮอร์ตี้	 (2545)	 ได้น�าเสนอการวางแผนรายการ

การสอนในช้ันเรียนรวีวารศึกษาให้คุ้มค่าใน	 60	 นาที 

ซึง่รายการนัน้จะต้องประกอบด้วยกจิกรรมท่ีหลากหลาย

ที่เหมาะสมกับบทเรียนในแต่ละครั้ง	 เพราะกิจกรรม

ต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นกิจกรรมบันเทิงใจท่ีสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมได้ง่าย	 สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้สอนและ 

ผู้เรียน	เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน		และใช้ร่างกาย
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เป็นสื่อในการแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม	 ส่งผล

ต่อการพัฒนาการร่างกาย	 ในการเคล่ือนไหว	 	 ระบบ

ประสาทส่ังงานของกล้ามเนื้อส่วนต่าง	 ๆ	 อีกทั้งยัง

เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในด้านมนุษยสัมพันธ์	 การอยู่ร่วมกัน	 รวมถึงการ

สอดแทรกจริยธรรมคริสเตียนในกิจกรรมนั้น	 ๆ	 เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายและสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างมี

คุณค่าและมีคุณภาพ	(เทพประสิทธิ์	กุลธวัชชัย,		2556)	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พรจันทร์	 โลจนะศุภฤกษ ์

(2553)	 ที่จัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการประเภท

การเล่านิทานประกอบค�าสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์

เพื่อพัฒนาจริยธรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที	่1	จากการศกึษาพบว่า	ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 

กิจกรรมนันทนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที	่1	มกีารพัฒนาจริยธรรมทีส่งูขึน้กว่าก่อนการเข้าร่วม 

โปรแกรม	 และสูงกว่ากลุ ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม

โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ

 3. กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	เนือ่งด้วยพระครสิต 

ธรรมคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือต่าง	 ๆ	 รวม	 66	 เล่ม	

แยกเป็นหมวดพันธสัญญาเดิม	39	เล่ม	และหมวดพันธ

สัญญาใหม่	 27	 เล่ม	 แต่ละเล่มประพันธ์ในรูปแบบการ

เขียนที่แตกต่างกัน	 บางเล่มยากต่อการเข้าใจถึงการ

ตีความ	บางเล่มเป็นเรือ่งราวทางประวติัศาสตร์ซึง่ยากต่อ

ความเข้าใจ	 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ 

ครสิตจกัรจดัขึน้เพ่ือสร้างแรงจงูใจต่อสมาชกิในครสิตจกัร 

เป็นอย่างมากในการใช้เวลาว่างในการอ่านศึกษาพระ

คริสตธรรมคัมภีร์	 นอกจากนี้คริสตจักรยังได้มีการ

จัดกิจกรรมการอ่านพระคัมภีร ์ให้จบภายในหน่ึงปี 

การแข่งขันตอบค�าถามในพระคัมภีร์	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

นิยมจัดข้ึนทั้งในระดับคริสตจักรและระดับสังคมหรือ

ประเทศ	 มักจะเลือกเล่มในพระคัมภีร์เพียงเล่มเดียว 

หรือไม่เกินสามเล่ม	 กิจกรรมการแข่งขันพระคัมภีร์ 

เป็นกระบวนการสร้างแรงจงูใจ	 เพือ่ให้สมาชกิในครสิตจักร

เกดิความมมุานะต้องการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมการแข่งขนั	

สร้างแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างในการอ่านพระคัมภีร	์

และท้าทายให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพระคัมภีร์	

ซ่ึงผลของการจัดกิจกรรมก็ท�าให้สมาชิกคริสตจักรได้ใช้

เวลาว่างในการอ่านพระคัมภีร์และมีความรู้ความเข้าใจ

ในพระธรรมท่ีได้อ่านเพิ่มข้ึน	 (คริสตจักรสาธร.	 2563)	

นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมท่องข้อพระคัมภีร์สั้น	 ๆ	

ที่ง่ายต่อการจดจ�า	ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างนิสัย

รักการอ่านให้กับสมาชิกในคริสตจักร	 ท�าให้มีความรู้ใน

ประวัติศาสตร์	หลักข้อเชื่อ	หลักค�าสอน	จริยธรรมของ

คริสเตียนมากขึ้น	 และเมื่อสามารถจดจ�าและท่องข้อ

พระธรรมได้	 ก็จะสามารถน�าหลักค�าสอนนี้มาประยุกต์

ใช้ในการด�าเนนิชวีติเมือ่เกดิปัญหา	ท้อแท้	หรอืหมดหวงั 

ท�าให้มีก�าลังใจและมีพลังในการด�าเนินชีวิตต่อไป	 เช่น	

“ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี	 แต่จิตใจที่หมดมานะท�าให้

กระดูกแห้ง”	จากพระธรรมสุภาษิต	บทที่	17	ข้อที่	22

 4. กิจกรรมพิเศษ	 คริสตจักรมีพันธกิจในการ

ประกาศพระกิตติคุณผ่านวันส�าคัญ	ๆ	ต่าง	ๆ	ได้แก่ 

วนัศกุร์ประเสรฐิ	(Good Friday)	เป็นวนัท่ีพระเยซคูรสิต์

ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน	วันอีสเตอร์	(Easter)	เป็นวัน

ที่พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย	 วันคริสตมาส	

(Christmas)	เป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์	เป็นต้น	

โดยคริสตจักรจะมีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่กิจกรรม

วันอีสเตอร์	 จะมีกิจกรรมเกมการหาไข่	 การประกวด 

สิ่งประดิษฐ์จากไข่	กิจกรรมวันคริสตมาส	จะมีกิจกรรม

ดนตรี	 ร้องเพลงอวยพรตามบ้านสมาชิกในคริสตจักร	

การเฉลิมฉลอง	จัดงานปาร์ตี้	 มีการมอบของขวัญให้แก่

กันและกัน	รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษในวันคริสตมาส 

มอบของขวัญแก่สถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้า	 คนพิการ 

บ้านพักผู้สูงอายุ	 หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาล	 เป็นต้น 

ซึ่งกิจกรรมพิเศษในวันส�าคัญเหล่านี้	นอกจากจะช่วยใน

การอบรมในทางธรรมถงึการปฏบิตัใิห้สมควรแก่การเป็น 
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คริสตชนท่ีดแีล้ว	ยงัช่วยหลอมรวมความรู้สกึเป็นส่วนหนึง่ 

ในคริสตจักรของสมาชิกแต่ละคนอีกด้วย	

 5. กิจกรรมเกมและกีฬา	 คริสตจักรได้จัด

โปรแกรมด้านเกมและกีฬา	โดยแบ่งเป็น

	 1)	 การจัดอบรมพัฒนาทักษะการเล ่นกีฬา

ประเภทต่าง	 ๆ	 ทั้งกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง	 เช่น	

ฟุตบอล	 ฟุตซอล	 วอลเล่ย์บอล	 บาสเกตบอล	 ปิงปอง	

ตะกร้อ	เป็นต้น	ซ่ึงนอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก

ในครสิตจกัรได้มโีอกาสฝึกพฒันาทกัษะการเล่นกฬีาแล้ว	

ยงัเปิดโอกาสให้เยาวชนและบคุคลทัว่ไปทีส่นใจสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกพัฒนาทักษะตามประเภทกีฬา 

ทีส่นใจ	อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างครสิตจักร 

กบัคนในชมุชนในบรเิวณใกล้เคยีงอกีด้วย	ดงัเช่นโครงการ 

กีฬาฟุตบอลของคริสตจักรคลองเตย	 ที่ได้จัดโครงการ

กีฬาฟุตบอลให้กับเด็กเยาวชนในคริสตจักรและใน

ละแวกคริสตจักรและชุมชนใกล้เคียง	 เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนมกีจิกรรมท�าในเวลาว่าง	และพฒันาคุณภาพชวีติ

ให้กบัเดก็และเยาวชนโดยผ่านการสอน	เสริมสร้างความรู้ 

ทักษะด้านการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องรวมถึงมีการ

สอดแทรกจรยิธรรม	 เพือ่เป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการด�าเนนิชวีติ 

ท�าให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู ้ผู ้อื่นและรู ้จักผู ้อื่น 

น�ามาซึ่งการเรียนรู้ตนเองและรู้จักตนเอง	 และสามารถ

อยูอ่ย่างมคีวามสุขในสงัคม	(ครสิตจกัรคลองเตย,	2563)	

จากการประเมนิโดยภาพรวมของกจิกรรมพบว่ากจิกรรม

กีฬาฟุตบอลมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มา

เข้าร่วมกิจกรรม	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ท�าให้เกิดการ

พัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณ	 	 ดังที่	

ทวีศักดิ์	 ชาติมนตรี	 (2549)	 ได้ศึกษาเรื่อง	พันธกิจกีฬา

เพือ่พระครสิต์	ซึง่เป็นการใช้กจิกรรมกีฬาฟตุบอลเป็นสือ่

ในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในคริสตจักรสาธร	จากการ

ศกึษาพบว่าการน�ากิจกรรมกฬีาฟตุบอลมาเป็นส่วนหนึง่

ของกิจกรรมในคริสตจกัรก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อสมาชิกใน

คริสตจกัรและบคุคลท่ัวไปทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมในช่วง

เวลาว่างหลังเลิกเรียน	เลิกจากการท�างาน	และวันหยุด 

สุดสัปดาห์	 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนา

ทักษะทางด้านกฬีาฟตุบอล	การเป็นนกักฬีาท่ีด	ีสร้างการ 

เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมเกม 

มาประยกุต์ในการฝึกซ้อมกีฬา	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการฝึกซ้อมหรือ 

การเล่นกฬีา	และยงัเป็นเครือ่งมอืในเผยแพร่ศาสนาและ

การสอนคุณธรรม	 จริยธรรม	 ซึ่งประยุกต์จากการเล่น

กีฬากับการด�าเนินชีวิตให้ควบคู่กัน	

	 2)	การจดัแข่งขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกในคริสตจักรและระหว่างคริสตจักร	 รวมถึงคน 

ในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อการออกก�าลัง

กายส่งเสริมสุขภาพ	 สนุกสนาน	 ท้าทายความสามารถ 

อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั	ครสิตจกัรได้จดั 

โปรแกรมการแข่งขนักฬีา	โดยใช้ช่วงบ่ายวนัอาทติย์หลงั

เสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว	 ซึ่งเรียกว่า	 วันกีฬา	

(Sports day)	เป็นการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ

สมาชกิภายในครสิตจกัร	ก่อให้เกดิความสนกุสนาน	เสรมิสร้าง

ความสามคัค	ีการเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	นอกจากนีย้งัมี 

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคริสตจักรในบริเวณ

ใกล้เคยีง	หรอืครสิตจกัรท่ีสังกดัภาคและคณะเดียวกนัหรอื 

ต่างภาคคณะซึง่เป็นการท�างานร่วมกนัระหว่างครสิตจกัร 

ในการร่วมจดัการแข่งขันกีฬาเช่ือมสมัพนัธภาพท่ีดต่ีอกัน 

เช่น	การแข่งขันฟตุบอล	4	ครสิตจกัร	การแข่งขันฟตุบอล 

คริสเตียนคัพ	 การแข่งขันบาสเกตบอลคริสเตียนคัพ 

การแข่งขันกีฬามติรภาพ	การแข่งขันกีฬาครสิเตยีนเกมส์ 

เป็นต้น	จะเหน็ได้ว่ากจิกรรมการใช้เวลาว่างประเภทกฬีานี ้

ส่งผลท�าให้เกดิกจิกรรมทางสงัคม	เป็นการออกก�าลงักาย 

เพือ่เสรมิสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย	เพือ่ความสามารถ

ทางกีฬา	 และเพื่อการบ�าบัดก่อให้เกิดประโยชน์ท�าให้มี

สุขภาพดีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ	 ลดความเครียด	

เกดิความสดช่ืนกระปรีก้ระเปร่า	และยงัช่วยให้เหน็คณุค่า

ของการออกก�าลังกาย	การเล่นกีฬาในเวลาว่างอีกด้วย
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 6. กจิกรรมท่องเท่ียว ทศันศกึษา	เป็นกจิกรรมที่

เก่ียวข้องกบัการเดนิทางจากสถานทีห่น่ึงไปยงัอกีสถานที ่

หนึ่ง	 ซึ่งแบ่งเป็นแบบค้างคืนและไม่ค้างคืน	 ซึ่งวัตถุ 

ประสงค์ของคริสตจักรในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว	

ทัศนศึกษา	 เน่ืองจากคริสตจักรประกอบด้วยสมาชิก 

ที่มีความแตกต่างทั้งด้านภูมิหลัง	 วัฒนธรรม	การศึกษา	

ซ่ึงสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้สามารถกลายเป็นช่องว่างของ

ความสัมพันธ์ได้	 การที่คริสตจักรจัดกิจกรรมท่องเที่ยว	

ทัศนศกึษาเพือ่ให้สมาชกิในครสิตจกัรทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

มีประสบการณ์ร่วมกัน	 ได้เกิดการเรียนรู้จากการเดิน

ทางท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ได้แก่การเดินทาง

เพื่อประวัติศาสตร์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์	 เป็นการ

ตามรอยเส้นทางความเชื่อทางคริสต์ศาสนา	 เรียนรู้วิถี

ชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน	 เช่น	 การเดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศอิสราเอล	 ประเทศอียิปต์	 นอกจากน้ี 

ยังมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ตาม 

สถานที่ต่าง	ๆ	เช่น	สวนสัตว์	พิพิธภัณฑ์	ศูนย์การเรียนรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์และทางทะเล	 รวมถึงการทัศนศึกษา

เพื่อความบันเทิง	ตามแหล่งบันเทิงต่าง	ๆ 	เช่น	สวนสนุก	

สวนน�้า	 ห้างสรรพสินค้า	 ท�าให้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้นและ

ประสบการณ์ที่ดี	 เกิดความเพลิดเพลิน	 สนุกสนานจาก

การเดนิทางท่องเทีย่ว	ทศันศกึษา	เกดิปฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบั

ผูร่้วมเดนิทาง	แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัและกนั	ในการ

เป็นมิตรไมตรีต่อกัน	 ก่อให้เกิดคุณค่าต่อบุคคล	 คุณค่า 

ต่อชุมชน	 คุณค่าต่อสังคม	 คุณค่าต่อประเทศชาติและ

คุณค่าโดยสากล	(เทพประสิทธิ์	กุลธวัชชัย.	2556)

 7. กิจกรรมค่ายพักแรม	 เป็นกิจกรรมของกลุ่ม

คนที่มาท�ากิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 โดยมีวิธี

การปฏิบัติตามข้อก�าหนด	 ระเบียบค่ายของการอยู่ร่วม

กันและมีกิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกบัผู้อืน่	ครสิตจกัรมกีารจดัค่ายทีม่ลีกัษณะประเภท

แตกต่างกนัตามจดุมุง่หมายหรอืวตัถปุระสงค์โดยเฉพาะ	

ซึ่งมีระยะเวลาการจัดค่าย	1	วัน	,	3	วัน	,	5	วัน	เป็นการ

จดัค่ายตามช่วงเวลา	ในช่วงวนัหยดุตดิต่อกนั	หรอืในช่วง

ปิดภาคเรียน	เช่น	การจัดค่ายคริสตจักร	เพื่อให้สมาชิก 

ในคริสตจักรหรืออาจชวนเพื่อนไปร่วมสนุกในค่าย 

เพื่อทัศนศึกษาและใช้ชีวิตร่วมกัน	รวมถึงการมีกิจกรรม

เพ่ือการบนัเทงิต่าง	ๆ 	เพ่ือความเอกภาพของสมาชิกครสิตจกัร 

การจัดค่ายประกาศ	 (เผยแพร่ศาสนา)	 มีท้ังผู ้ท่ีเป็น 

ครสิตชนและผูท้ีน่บัถอืศาสนาอืน่ไปใช้ชีวติร่วมกนั	โดยม ี

กจิกรรมการเล่าเรือ่งราวของพระเยซคูรสิต์	การเล่าเรือ่ง 

ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 

เมือ่เช่ือในองค์พระผูเ้ป็นเจ้า	รวมถึงกิจกรรมต่าง	ๆ 	ในค่าย 

เช่น	การร้องเพลง	การแสดงรอบกองไฟ	การเล่นเกม	กฬีา	

กลุ่มสัมพันธ์	 การอภิปรายและเทศนาธรรม	 ซึ่งรูปแบบ

ของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เหล่านี้จะเป็นแนวทางและวิธีการ 

ท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ 

หรือการจัดค ่ายท่ีมีวัตถุประสงค ์ เพื่อ ส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

โดยเฉพาะ	จากรายงานการด�าเนนิงานของแต่ละครสิตจกัร 

มักจะจัดค่ายทุกปี	 ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรที่มีขนาดใหญ่

หรือขนาดเล็ก	 (ศาลาธรรม)	 เช่น	 ค่ายกีฬา	 ค่ายดนตรี	

ค่ายอบรมผูน้�านกักฬีา	ค่ายผูน้�าครสิตจักร	ค่ายครสิตจกัร 

ค่ายครอบครัว	ค่ายวัยรุ่น	ค่ายภาคเด็ก	นอกจากนี้ยังมี 

การจัดค่ายร่วมกันคริสตจักรในบริเวณใกล้เคียง	 หรือ

องค์กรเดยีวกนั	เพือ่สร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างคริสตจักร 

หรือค่ายกีฬา	ซึ่งแต่ละคริสตจักรส่งนักกีฬาเข้าร่วมค่าย 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะฟุตบอล	 แข่งขันฟุตบอล	

อบรมจริยธรรมโดยใช้หลักค�าสอนในพระคริสตธรรม

คัมภีร์	และการร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างต่าง	ๆ 	ซึ่งผล 

ของการจัดกิจกรรมค่ายนั้นท�าให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับกิจกรรมนอกสถานท่ี 

(Out door)	มีอิสระ	ได้พักผ่อน	เปลี่ยนบรรยากาศจาก

ชีวิตที่ซ�้าซากจ�าเจ	 รวมทั้งท�าให้เกิดความท้าทายในการ

เข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	เกดิการพฒันาคณุค่าทางด้านจติใจ	

เข้าใจและยอมรับในการอยู่ในกฎระเบียบ	 เกิดความรัก 

ความสามคัค	ีมสีมัพันธภาพท่ีดใีนครอบครวัและหมู่คณะ 
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การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 การยอมรับและปรับตัว

ในการอยู่และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 และการเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายยงัก่อให้เกดิความสขุสงบทางกาย	จิตใจและ

จิตวิญญาณ	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	อษุณย์ี	อนรุทุธ์วงศ์ 

(2555)	 ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายเพื่อ

พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและ

ประถมศกึษา	จากการศกึษาพบว่า	ภายหลงัการเข้าร่วม 

กิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค ์

เดก็ปฐมวัยและประถมศกึษามคีวามคดิสร้างสรรค์สงูขึน้

กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

 8. กิจกรรมอาสาสมัคร บริการชุมชนและ

สังคม เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงการอบรมจริยธรรม 

ในเชิงปฏบิตั	ิหรอือาจเรยีกได้ว่าเป็นงานภาคสนาม	สมาชิก

ในครสิตจกัรสามารถใช้ความถนัดหรือความสามารถทาง

วิชาชพีของตนเป็นประโยชน์แก่คนทัว่ไปได้	เช่น	สมาชกิ

ที่เป็นแพทย์	พยาบาล	รวมตัวจัดทีมแพทย์อาสาเพื่อให้

บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน	 ในการตรวจรักษาอาการ

เบือ้งต้น	ด้านอายรุกรรม	ด้านจักษ	ุด้านทนัตกรรม	รวมถงึ 

การบ�าบัดโดยการฝังเข็ม	 หรือสมาชิกบางคนเป็นช่าง

ตัดผม	 ก็มีบริการตัดผมให้ฟรี	 ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัด

หรือความสามารถในด้านต่าง	 ๆ	 ของสมาชิกในการให้

บริการแก่คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	

เช่น	โครงการครูข้างบ้านของคริสตจักรคลองเตย	จัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกในคริสตจักรได้มีส่วน

ในการเสริมสร้างความรู้วิชาคณิตศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	

และภาษาจีนรวมถึงเสริมสร้างจริยธรรมที่ดีงามให้แก่

เด็กในชุมชนใกล้เคยีง	โดยสอนทกุวนัเสาร์ในช่วงเปิดภาค

เรียนและสอนในวันจันทร์-วันศุกร์ในช่วงปิดภาคเรียน 

(คริสตจักรคลองเตย.	 2563)	 ซึ่งกิจกรรมอาสาสมัครนี้ 

เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคริสตจักร

กับชุมชน	 เข้าหาชุมชน	 ซึ่งทุกกิจกรรมอาสาสมัคร	

บริการชุมชนและสังคมน้ันเป็นการแสดงความห่วงใย 

การช่วยเหลอืเกือ้กลู	การให้โอกาสทางสงัคมในการแสดง

ศักยภาพของแต่ละบุคคล	 รวมถึงการน�าความรักของ

พระเจ้าไปสูช่มุชน	สอดคล้องกบัหลกัค�าสอนในพระครสิต 

ธรรมคมัภีร์	“ลูกท้ังหลายเอ๋ย	อย่าให้เรารกักนัด้วยค�าพดู 

และด้วยปากเท่านั้น	 แต่จงรักกันด้วยการกระท�าและ

ด้วยความจริง”จากพระธรรม	1	ยอห์น	บทที่	3	ข้อที่	18	

สรุป
	 กิจกรรมการใช้เวลาว่างมีบทบาทที่ส�าคัญต่อ

มนุษย์	 แม้จะมีความเช่ือความศรัทธาท่ีแตกต่างกัน	 แต่

กิจกรรมการใช้เวลาว่างก็เป็นเครื่องมือท่ีมีส่วนกระตุ้น

ให้ผู ้ที่เชื่อและศรัทธา	 ตลอดจนผู้ที่แสวงหาความสุข

ในชีวิตเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีตนเองสนใจ	 และ

เต็มใจที่จะเข้าร่วม	 โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการภายในของตนเอง	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของบามแมล	 และบามแมล	 (Bammel, & Bammel, 

1996)	 ท่ีกล่าวถึงการใช้เวลาว่างมีบทบาทท่ีส�าคัญ

ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในการตัดสินใจใช้เวลาที่ว่างจาก

ภารกิจประจ�าวันมาเลือกท�ากิจกรรมในสิ่งที่พึงพอใจ

ด้วยความเต็มใจ	 และสอดคล้องกับทฤษฎีการชดเชย	

(Compensation theory)	ที่ได้อธิบายพฤติกรรมการใช้ 

เวลาว่างของมนุษย์ในการแสวงหากิจกรรมท่ีท�าในเวลาว่าง 

แตกต่างไปจากงานท่ีท�า	 ซ่ึงพฤติกรรมนี้อาจได้รับ 

อทิธพิลจากเพือ่น	สงัคมและสภาพแวดล้อมทีค่ล้ายคลงึกนั 

(Wilensky, 1960)	การน�ากจิกรรมการใช้เวลาว่างมาใช้ 

กับคริสตจักรในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า	 คริสตจักร 

เป็นองค์กรทางคริสตศาสนา	 และจัดเป็นสถาบัน 

ทางศาสนาที่มีผลต่อสถาบันทางสังคม	 ได้ตระหนักถึง

ความส�าคญัของกิจกรรมการใช้เวลาว่าง	ทีเ่ป็นเครือ่งมอื

ในการเผยแพร่ศาสนา	การสอนหลกัข้อเช่ือและจริยธรรม

ทางครสิต์ศาสนา	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	สอดคล้องกบั 

ทฤษฎทีีใ่ห้ความส�าคญักบัจุดมุง่หมายกจิกรรมของมนษุย์

ของอริสโตเติล	 (Aristotle)	 ที่กล่าวว่าทุกสิ่งในชีวิต

ของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกัน	 การใช้เวลาว่างจึง
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เป็นเป้าประสงค์ของพฤติกรรมมนุษย์ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมและคริสตจักรได้เห็นถึงความส�าคัญของการน�า

กิจกรรมใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า	 เนื่องจากเล็งเห็นว่า 

การใช้เวลาว่างมคีวามส�าคัญและมคีวามจ�าเป็นต่อมนษุย์

และนอกจากนียั้งก่อให้เกดิการแสดงออกถงึตัวตนเฉพาะ

บคุคลและเกิดคณุค่าต่อเอกตัตบคุคล	เกดิการผ่อนคลาย 

จากความเครียด	 ทั้งทางด้านสุขภาพทางกาย	 ท�าให้

ร่างกายแข็งแรง	 สุขภาพดี	 ด้านสุขภาพจิตใจ	 ท�าให้ 

มีก�าลังใจ	 ท�าให้เกิดความสดชื่นฟื้นขึ้นใหม่	 เกิดการ 

ผ่อนคลายความคับข้องใจและความกระวนกระวายใจ 

ด้านสุขภาพทางอารมณ์	ท�าให้เกิดการรับรู้	การควบคุม 

และความสามารถในการแก้ปัญหา	 น�ามาซึ่งความ

ปรองดองในสังคม	 อีกท้ังยังมีส ่วนช ่วยให ้ผู ้คนมี 

ความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	(Henderson, 2014)
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