
ให้กับคนไทยทุกกลุ่มวัย 

Physical Literacy

ความจําเป็นสําหรับการส่งเสริม

“ความรอบรู้ทางกาย
 (Physical literacy: PL)”



มนุุษย์ท์ุุกคนุมีศัักย์ภาพเพีย์งพอทีุ�จะเพ่�ม

คณุคา่ในุตนุเอง โดย์เฉพาะอย์า่งย่์�งการให้ค้ณุคา่

กับการใช้้ชี้วิ่ตเพ่�อเป้้าห้มาย์ของสุุขภาพกาย์ 

สุุขภาพใจทีุ�ดีและใช้ชี้้ว่ิตอย์่่ในุสุงัคมไดอ้ย์่างมี

ควิามสุุข สุ่�งเห้ล่านีุ �เป็้นุห้นุ่�งในุองค์ป้ระกอบ 

ของคณุภาพชี้ว่ิตทีุ�ดีตั�งแตแ่รกเก่ดจนุกระทุั�งเขา้สุ่่

วิยั์ผู้่สุ้ง่อาย์ ุห้ากเรามองห้าวิธี่ีการทีุ�จะพาเราไป้สุ่่

เป้า้ห้มาย์ของสุขุภาพทีุ�ดีแลว้ินุั�นุ เราม่อาจป้ฏ่ิเสุธี

ไดว้ิา่ “กิิจกิรรมทางกิาย” ถ่ือเป็้นุว่ิธีีการทีุ�ดีทีุ�สุดุ

ทีุ�สุามารถืพฒันุาทุั�งรา่งกาย์ จ่ตใจ และสุงัคมของ

มนุุษย์ไ์ดอ้ย์่างเป็้นุองคร์วิม และเป็้นุห้นุ่�งในุว่ิถีื

ของการป้ฏ่ิบตั่ทีุ�ซ่่อนุอย์่่ในุวิ่ถีืชี้ว่ิตของเราทุกุคนุ 

ในุทุางกลบักันุไม่ใช้่ทุุกคนุทีุ�จะสุามารถืป้ฏ่ิบัต่

ไดอ้ย์่างเพีย์งพอและสุมบ่รณแ์บบเพ่�อสุุขภาพ

ทีุ� ดีได้ และทีุ�มากไป้กวิ่านุั�นุปั้จจัย์ภาย์นุอก  

โดย์เฉพาะอย์่างย่์�งสุถืานุการณก์ารระบาดของ

โรคโคว่ิด-19 ย่์�งทุำาให้้เป็้นุอุป้สุรรคต่อโอกาสุ

ในุการมีก่จกรรมทุางกาย์มากข่ �นุ จากข้อม่ล

การสุำารวิจโครงการพัฒนุาระบบเฝ้้าระวิัง

ต่ดตามพฤต่กรรมด้านุก่จกรรมทุางกาย์ของ

ป้ระช้ากรไทุย์ปี้ 2564 โดย์ศันุ่ย์พ์ฒันุาองคค์วิาม

ร่ด้้านุก่จกรรมทุางกาย์ป้ระเทุศัไทุย์ (ทุีแพค) 

สุถืาบนัุวิ่จัย์ป้ระช้ากรและสุงัคม มห้าวิ่ทุย์าลยั์

มห่้ดล สุนุบัสุนุนุุโดย์สุำานุกังานุกองทุนุุสุนุบัสุนุนุุ 

การสุรา้งเสุรม่สุขุภาพ (สุสุสุ.) พบวิา่ เดก็และวิยั์รุนุ่ 

รอ้ย์ละ 46 ผู้่ใ้ห้ญ่่รอ้ย์ละ 74 และผู้่สุ้ง่อาย์รุอ้ย์ละ 56  

เทุ่ านุั�นุ ทีุ� มี ก่จกรรมทุางกาย์เพีย์งพอตาม 

คำาแนุะนุำาขององคก์ารอนุามยั์โลก [1] จากขอ้มล่

สุถืานุการณ์การมีก่จกรรมทุางกาย์ขา้งตนุ้นุั�นุ 

สุอดคลอ้งกบัขอ้คนุ้พบสุำาคญั่ดา้นุอปุ้สุรรคของ

การมีก่จกรรมทุางกาย์ของคนุไทุย์จากการสุำารวิจ

ขอ้มล่โดย์ศันุ่ย์ที์ุแพค พบวิ่าอุป้สุรรคของการมี

ก่จกรรมทุางกาย์ของคนุไทุย์แต่ละกลุ่มวิัย์นุั�นุ 

มีควิามแตกต่างกันุ เช้่นุ กลุ่มเด็็กและวััยรุ่่�น 

พบวิ่ า  เ ก่ด ไม่มั� นุ ใจในุทุักษะของตัวิ เอง 

และขาดแรงจ่งใจทีุ�จะออกกำาลงักาย์ห้ร่อการมี

ก่จกรรมทุางกาย์ สุว่ินุวััยผู้้�ใหญ่� ป้ฏ่ิเสุธีไมไ่ดว้ิา่ 

ช้่วิงวิัย์ดังกล่าวิเป็้นุช้่วิงวิัย์ของการทุำางานุ  

ดงันุั�นุอุป้สุรรคทีุ�สุ ำาคญั่ค่อการไม่มีเวิลาสุำาห้รบั

การมีก่จกรรมทุางกาย์ และขาดแรงจ่งใจในุ

การมีก่จกรรมทุางกาย์ อีกทุั�งย์ังพบวิ่าเร่�มมี

ปั้ญ่ห้าดา้นุสุขุภาพ เช้่นุ โรคขอ้อกัเสุบ โรคห้วัิใจ  

และไม่ทุราบแนุวิทุางป้ฏ่ิบตั่ทีุ�ถื่กตอ้ง สุ่วินุกลุ่ม 

ผู้้� สู้งอาย่ พบวิ่า มีปั้ญ่ห้าด้านุสุุขภาพ เช่้นุ  

โรคขอ้อักเสุบ โรคห้ัวิใจ ทีุ�เป็้นุอุป้สุรรคสุำาคัญ่ 

รว่ิมกบัการขาดก่จกรรมทีุ�เห้มาะสุมกบัผู้่สุ้ง่อาย์ ุ 

ทุำาให้ร้ะดบัก่จกรรมทุางกาย์ของคนุไทุย์ทุกุกลุม่วิยั์ 

อย์่ใ่นุระดบัทีุ�ต ำ�าลงในุปั้จจบุนัุ [1]



ดว้ิย์เห้ตดุงักลา่วิ ไดแ้สุดงให้เ้ห้น็ุถืง่ปั้จจยั์ทีุ�เป็้นุอปุ้สุรรคตอ่การมีก่จกรรมทุางกาย์ 

เพ่�อป้ระโย์ช้นุที์ุ�ดีของสุขุภาพของคนุไทุย์ทุุกกลุ่มวิยั์ และมีควิามจำาเป็้นุอย์่างย่์�ง 

ทีุ�จะขจดัอปุ้สุรรคตา่ง ๆ โดย์เฉพาะอย์า่งย่์�งปั้จจยั์ทีุ�เก่ดข่ �นุจากภาย์ในุตวัิบคุคลเอง 

(Individual factors) รว่ิมกบัปั้จจยั์สุ่�งแวิดลอ้มภาย์นุอก (Environment factors)  

ซ่่�งเป็้นุอปุ้สุรรคในุการพาตนุเองสุ่่การมีพฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดีให้ไ้ดต้ลอดช้่วิงชี้ว่ิต 

ดงันุั�นุ เราจะทุำาอย์า่งไร ? เพ่�อให้เ้ราสุามารถืจดัการกบัอปุ้สุรรค ห้รอ่เรยี์นุร่ทีุ้�แกไ้ข

ปั้ญ่ห้าต่าง ๆ และนุำาพาตนุเองให้สุ้ามารถืคงพฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดีดว้ิย์ตนุเองได ้ 

แมอ้าจมีอปุ้สุรรคอย์่่บา้งแตก่่จกรรมทุางกาย์ การออกกำาลงักาย์เพ่�อสุขุภาพทีุ�ดีย์งั

สุามารถืดำาเนุ่นุควิบค่ไ่ป้กบัว่ิถีืชี้ว่ิตป้ระจำาวินัุของตนุเองไดต้ลอดช้ว่ิงชี้ว่ิต สุ่�งสุ ำาคญั่

ทีุ�จะสุรา้งพฤต่กรรมสุุขภาพทีุ�ดีทีุ�เป็้นุปั้จจัย์ระดับบุคคลนุั�นุก็ค่อ การเสุร่มสุรา้ง 

ให้ค้นุไทุย์ทุุกกลุ่มวิยั์มีควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (Physical literacy) ให้เ้พ่�มมากข่ �นุ  

ซ่่�งเป็้นุห้นุ่�งในุโจทุย์์ทีุ�ห้ลาย์ป้ระเทุศัทุั� วิโลกให้้ควิามสุำาคัญ่ แม้เร่�องดังกล่าวิ 

อาจไมเ่ป็้นุทีุ�แพรห่้ลาย์ในุป้ระเทุศัไทุย์มากนุกั อย์า่งไรก็ดี ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) 

มีควิามเช่้�อมโย์งถื่งการเรีย์นุร่ ้การใช้ชี้้วิ่ตอย์่างมีสุขุภาพทีุ�ดีแบบองคร์วิมผู้่านุการ

เคล่�อนุไห้วิและมีก่จกรรมทุางกาย์ ทีุ�สุง่ผู้ลดีตอ่สุขุภาพรา่งกาย์ จ่ตใจ สุงัคม รวิมทุั�ง

สุนุบัสุนุนุุให้เ้ก่ดควิามร่ค้วิามเขา้ใจและควิามเป็้นุอย์่ทีุ่�ดีตลอดช้ว่ิงชี้ว่ิตของตนุเองได้
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ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) นุั�นุเป็้นุปั้จจยั์สุำาคญั่

ทีุ�เป็้นุตวัิกำาห้นุดสุขุภาพทีุ�ดีตั�งแตแ่รกเก่ดจนุกระทุั�ง

เข้าสุ่้วิัย์สุ่งอาย์ุ โดย์วิัย์เด็ก การสุ่งเสุร่มควิามร่ ้ 

ทุกัษะการเคล่�อนุไห้วิในุร่ป้แบบตา่ง ๆ จะทุำาให้เ้ก่ด

ควิามมั�นุใจในุการมีก่จกรรมกีฬาห้รอ่ก่จกรรมอ่�นุ ๆ  

ทีุ�มีการเคล่�อนุไห้วิรา่งกาย์ทีุ�สุลบัซ่บัซ่อ้นุมากย่์�งข่ �นุ 

ซ่่�งสุง่ผู้ลตอ่ควิามกลา้ทีุ�จะออกไป้มีก่จกรรมรว่ิมกบั

ผู้่อ่้�นุในุสุงัคมไดอ้ย์า่งมั�นุใจ เก่ดควิามสุขุ สุนุกุสุนุานุ 

ซ่่�งองค์ป้ระกอบดังกล่าวิมีควิามสุำาคัญ่มากในุ

การสุ่งเสุร่มให้ก้ับกลุ่มเด็กและเย์าวิช้นุ เพ่�อสุรา้ง 

พ่ �นุฐานุทุั�งร่างกาย์ จ่ตใจ สุังคมทีุ�ดีและเป็้นุการ

สุรา้งพฤต่กรรมการมีสุขุภาพทีุ�ดีต่อย์อดสุ่ว่ิยั์ผู้่ใ้ห้ญ่่ 

ทีุ�เป็้นุทุำางานุ ผู้่ใ้ห้ญ่่ทีุ�มีควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL)  

ทีุ�สุง่นุั�นุ ย์อ่มสุามารถืคงไวิซ้่่�งการมีก่จกรรมทุางกาย์ 

และการออกกำาลงักาย์เพ่�อสุขุภาพทีุ�ดีไดอ้ย์า่งสุมำ�าเสุมอ  

รวิมทุั�งสุง่ผู้ลให้สุ้ขุภาพรา่งกาย์แขง็แรง และสุามารถื

แหล่่งท่ี่�มา: https://www.rfsisu.se/globalassets/rf-sisu-orebro-lan-rorelsenatverk/
dokument/pdf/physical-literacy-for-the-older-adult.pdf

ความสำำาคัญของการส่ำงเสำริม
ความรอบร้�ทางกาย Physical literacy 
ตลอดช่่วงชี่วิต

จดัการตนุเองให้ป้้ราศัจากควิามเครยี์ดทีุ�อาจเก่ดจาก

การทุำางานุห้ร่อชี้ว่ิตป้ระจำาวิันุไดอ้ย์่างมีคุณภาพ  

สุ่งผู้ลดีต่อการลดควิามเสุี�ย์งต่อการเก่ดโรคภยั์เม่�อ

เข้าสุ่่วิัย์สุ่งอาย์ุ โดย์ผู้่้สุ่งวิัย์ทีุ�สุ่งอาย์ุจะสุามารถื 

ใช้ชี้้ว่ิตไดอ้ย์า่งกระฉบักระเฉง ช้ะลอควิามเสุ่�อมโทุรม

ของระบบการทุำางานุต่าง ๆ ในุร่างกาย์ได้ และ 

มีคณุภาพชี้ว่ิตทีุ�ดี ไดโ้ดย์การคงไวิซ้่่�งก่จกรรมทุางกาย์ 

และพฤต่กรรมสุุขภาพทีุ�ดี อย์่างไรก็ดี แม้ตลอด

ช้่วิงชี้ว่ิตอาจมีปั้จจยั์ภาย์ในุ เช้นุ่ ขาดทุกัษะ ไมมี่เวิลา 

ไม่มีควิามมั�นุใจ และปั้จจยั์ภาย์นุอก เช้่นุ สุภาพด่นุ

ฟ้้าอากาศั สุถืานุการณก์ารระบาดของโรค ทีุ�เป็้นุ

อุป้สุรรคต่อการมีก่จกรรมทุางกาย์ แต่ควิามรอบร่ ้

ทุางกาย์ (PL) ทีุ�มีนุั�นุ จะเป็้นุตัวิช้่วิย์ขจัดปั้จจัย์ 

ทีุ�เป็้นุอุป้สุรรคได้ ด้วิย์ป้ระสุบการณ์ การเรีย์นุร่ ้ 

และการตดัสุนุ่ใจและมีว่ิธีีการ ทุางเลอ่ก ดว้ิย์ตนุเอง

ในุการคงไวิซ้่่�งสุขุภาพทีุ�ดีไดต้ลอดช้ว่ิงชี้วิ่ต [2]



Physical Literacy

ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (Physical literacy: PL) ห้มาย์ถืง่ทุกัษะและควิามสุามารถืในุการเคล่�อนุไห้วิ

ของร่างกาย์ ทีุ�รวิมถื่งแรงจ่งใจ ควิามมั�นุใจ และควิามร่ค้วิามเขา้ใจของการเคล่�อนุไห้วิร่างกาย์ 

ทีุ�ให้คุ้ณค่าและสุ่งเสุร่มและสุนุับสุนุุนุให้เ้ก่ดการมีสุ่วินุร่วิมในุก่จกรรมทุางกาย์เพ่�อสุุขภาพทีุ�ดี 

อย์า่งเป็้นุองคร์วิม (รา่งกาย์ (Physical) / จ่ตวิ่ทุย์า (Psychological) / สุงัคม (Social/ Behavioral) 

และควิามร่ค้วิามเขา้ใจ (Cognitive)) ซ่่�งองคป์้ระกอบของควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) [9] ป้ระกอบดว้ิย์

1. Motivation and confidence (Psychological) ห้รอ่แรงจง่ใจและควิามมั�นุใจ (อารมณ)์ 

ห้มาย์ถื่งควิามกระต่อรอ่รนุ้ของแตล่ะบคุคล ควิามเพล่ดเพล่นุและควิามมั�นุใจในุตนุเองในุการ

เคล่�อนุไห้วิรา่งกาย์ห้รอ่การมีก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�เป็้นุองคป์้ระกอบห้นุ่�งทีุ�สุ ำาคญั่ของชี้วิ่ต

2. Knowledge and understanding (Cognitive) ห้ร่อควิามร่ค้วิามเขา้ใจรวิมถื่ง 

ควิามสุามารถืในุการระบุและแสุดงคุณสุมบัต่สุ ำาคัญ่ทีุ�มีอ่ทุธ่ีพลต่อการเคล่�อนุไห้วิ เขา้ใจ

ป้ระโย์ช้นุต์อ่สุขุภาพของการใช้ชี้้วิ่ตทีุ�กระฉบักระเฉงและเขา้ใจถืง่ควิามป้ลอดภยั์ทีุ�เกี�ย์วิขอ้งกบั

การออกกำาลงักาย์และสุภาพแวิดลอ้มทีุ�มีควิามแตกตา่งกนัุออกไป้

3. Physical competence (Physical) ห้รอ่ควิามสุามารถืของรา่งกาย์ ห้มาย์ถืง่ควิามสุามารถื

ของแตล่ะบคุคลในุการพฒันุาทุกัษะและร่ป้แบบการเคล่�อนุไห้วิตา่ง ๆ และควิามสุามารถืในุการ

เคล่�อนุไห้วิทีุ�มีควิามห้นุกัและระย์ะเวิลาทีุ�มากข่ �นุ ย่์�งรา่งกาย์มีควิามแข็งแรงมากข่ �นุ จะย่์�งช้ว่ิย์ให้้

แตล่ะบคุคลมีสุว่ินุรว่ิมในุก่จกรรมทุางกาย์มากข่ �นุ

4. Engagement in physical activities for life (Social/ Behavioral) ห้ร่อการมี 

สุ่วินุร่วิมในุก่จกรรมทุางกาย์เพ่�อชี้ว่ิตทีุ�ดีห้มาย์ถื่ง ควิามรบัผู่้ดช้อบสุ่วินุบุคคลในุการเล่อก 

มีก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�เห้มาะสุมกบัตนุเองและว่ิถีืชี้ว่ิตของตนุเอง สุามารถืจดัลำาดบัควิามสุำาคญั่ 

และคงไวิ้ซ่่�งการมีสุ่วินุร่วิมของก่จกรรมทุางกาย์ในุร่ป้แบบต่าง ๆ ทีุ�ตนุเองต้องการ  

ให้เ้สุม่อนุเป็้นุห้นุ่�งในุวิ่ถีืชี้วิ่ตป้ระจำาวินัุของตนุเองห้รอ่เป็้นุสุว่ินุห้นุ่�งของไลฟ์้สุไตลต์นุเอง 

ความรอบร้�ทางกาย 
(Physical literacy: PL) 
คืืออะไร?



เด็็กิอายุต่ำำ�ากิว่่า 5 ปีี

เด็กจำาเป็้นุต้องมีการเคล่�อนุไห้วิร่างกาย์เพ่�อการเจร่ญ่เต่บโตและพัฒนุากล้ามเนุ่ �อ 

และช้่วิย์ให้้เก่ดควิามแข็งแรงและสุามารถืควิบคุมการเคล่�อนุไห้วิของร่างกาย์ได้ดีข่ �นุ  

แมปั้้จจบุนัุป้ระเทุศัไทุย์ย์งัไม่มีขอ้มล่สุถืานุการณด์า้นุก่จกรรมทุางกาย์ของเด็กอาย์ตุ ำ�ากวิ่า 5 ปี้ 

แตใ่นุอดีตมีการสุำารวิจย์อ้นุห้ลงั 3 ปี้ (ตั�งแตปี่้ 2558 –2561)  เกี�ย์วิกบัพฒันุาการเดก็อาย์ ุ0-5 ปี้  

ในุระดบัป้ระเทุศั พบวิา่มีพฒันุาการดา้นุตา่ง ๆ ลา่ช้า้กวิา่รอ้ย์ละ 30 [3] ซ่่�งแสุดงให้เ้ห้น็ุถืง่เดก็ไทุย์

ก่อนุวิยั์เรยี์นุย์งัขาดการสุง่เสุรม่ดา้นุการเคล่�อนุไห้วิทีุ�เพีย์งพอ เนุ่�องจากเดก็วิยั์ดงักลา่วิเป็้นุวิยั์ทีุ�

มีพฒันุาการทุางสุมองและรา่งกาย์ทีุ�รวิดเรว็ิ เป็้นุช้่วิงแรกของ Active Start ทีุ�ก ำาลงัพฒันุาการ

เคล่�อนุไห้วิขั�นุพ่ �นุฐานุของมนุษุย์ ์เช้นุ่ การนุั�ง การย่์นุ การทุรงตวัิ และการเดนุ่ และเร่�มมีการพฒันุา

ร่ป้แบบการเคล่�อนุไห้วิทีุ�ซ่บัซ่อ้นุย่์�งข่ �นุ เช้นุ่ วิ่�ง กระโดด ขวิา้ง อย์า่งตอ่เนุ่�อง ระบบและการทุำางานุ

ของสุมอง ก่จกรรมทุางกาย์งา่ย์ ๆ ห้รอ่เกมตา่ง ๆ สุามารถืช้ว่ิย์ในุกระบวินุการพฒันุาทุั�งห้มดนีุ�ได ้ 

ดงันุั�นุการสุ่งเสุร่มการเคล่�อนุไห้วิรา่งกาย์มีควิามสุำาคญั่ต่อระดบัของควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL)  

ทีุ�เพ่�มข่ �นุ ซ่่�งมีควิามเช่้�อมโย์งกบัการเรยี์นุร่ด้า้นุพฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดีตั�งแต่เย์าวิว์ิยั์ การสุง่เสุรม่ 

ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) ในุเด็กวิัย์ดังกล่าวินุั�นุ มีควิามสุำาคัญ่ต่อพัฒนุาการของกระด่ก 

และกลา้มเนุ่ �อทีุ�แข็งแรงขั�นุ ลดควิามเสุี�ย์งของโรคอว้ินุและโรคเร่ �อรงัในุเด็ก ลดควิามเครีย์ด  

เพ่�มทุักษะทุางสุังคมทีุ�ดีข่ �นุ ลดโอกาสุในุการขาดการออกกำาลังกาย์ และทุำาให้เ้ด็กช่้�นุช้อบ 

กบัก่จกรรมทุางกาย์และคงควิามกระฉับกระเฉงไป้ตลอดชี้ว่ิต ทีุ�สุ ำาคญั่จะทุำาให้เ้ด็กพรอ้มทีุ�จะ 

เรยี์นุร่แ้ละเพ่�มพฒันุาการไดดี้ข่ �นุเม่�อเขา้สุ่โ่รงเรยี์นุ [4]

ความสำำาคัญของการส่ำงเสำริม
ความรอบร้�ทางกาย 
(Physical literacy: PL)
ท่�เฉพาะเจาะจงในแต่่ละกล่่มวัย 



Physical Literacy

Physical Literacy

เด็็กิและวั่ยรุ่นอายุ 6-17 ปีี

จากข้อม่ลการสุำารวิจพฤต่กรรมทุางกาย์ในุแต่ละปี้ของป้ระเทุศัไทุย์ แสุดงให้้เห้็นุถื่ง

สุถืานุการณก์ารมีก่จกรรมทุางกาย์ของเดก็และเย์าวิช้นุไทุย์ไมเ่พีย์งพอตามคำาแนุะนุำาขององคก์าร

อนุามยั์โลก มีเดก็และวิยั์รุนุ่จำานุวินุไมนุ่อ้ย์ทีุ�ไมไ่ดใ้ช้เ้วิลาวิา่งจากการเรยี์นุเพ่�อทุำาก่จกรรมทุางกาย์  

ซ่่�งสุถืานุการณด์ังกล่าวิสุ่งผู้ลโดย์ตรงต่อม่ต่ดา้นุสุุขภาพทุั�งในุระย์ะสุั�นุและระย์ะย์าวิ ดังนุั�นุ 

เด็กและวิยั์รุนุ่ทีุ�มีควิามร่ทุ้างกาย์ (PL) สุง่ มีแนุวิโนุม้ทีุ�จะมีผู้ลลพัธีด์า้นุสุขุภาพทีุ�ดี และมกัจะมี

ควิามสุขุกบัการมีก่จกรรมทุางกาย์มากกวิา่คนุทีุ�มีระดบัควิามรอบร่ทุ้างกาย์ตำ�า สุามารถืมีทุกัษะ

การเคล่�อนุไห้วิพ่�นุฐานุทีุ�ห้ลากห้ลาย์ในุสุภาพแวิดลอ้มทีุ�แตกต่างกนัุ มีทุศัันุคต่เช่้งบวิกต่อการ

ออกกำาลงักาย์ และสุามารถืตอ่ย์อดการเคล่�อนุไห้วิพ่ �นุฐานุสุ่ก้ารเคล่�อนุไห้วิทีุ�มีควิามสุลบัซ่บัซ่อ้นุ  

เช้่นุ การเล่นุกีฬาป้ระเภทุต่าง ๆ ไดดี้ และพฒันุาสุ่่ควิามเป็้นุเล่ศัไดใ้นุอนุาคต ซ่่�งสุ่งผู้ลดีต่อ

พฤต่กรรมสุขุภาพ เช้่นุ มีดชั้นีุมวิลกาย์ทีุ�ลดลง นุำ�าห้นุกัตวัิอย์่่ในุเกณฑ์ที์ุ�เห้มาะสุม มีกลา้มเนุ่ �อ 

กระด่กทีุ�แข็งแรง ลดโอกาสุเสุี�ย์งต่อการเก่ดโรคต่าง ๆ เพราะปั้จจุบันุเด็กทีุ�นุ ำ�าห้นุักตัวิเก่นุ 

ห้ร่ออว้ินุในุช้่วิงวิยั์เรีย์นุมีควิามเสุี�ย์งต่อการเก่ดโรคห้วัิใจและห้ลอดเล่อด โรคเบาห้วิานุช้นุ่ดทีุ� 2 

และมีควิามเสุี�ย์งตอ่การเก่ดปั้ญ่ห้าสุขุภาพจ่ตได้ [5]  
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 ผู้้�ใหญ่่ อายุ 18-59 ปีี

วิยั์ผู้่ใ้ห้ญ่่มกัใช้เ้วิลาสุว่ินุให้ญ่่ไป้กบัการทุำางานุจนุบางครั�งไมมี่เวิลาในุการมีก่จกรรมทุางกาย์ 

ธีรรมช้าต่ของมนุษุย์ท์ุกุคนุเม่�ออาย์เุพ่�มมากข่ �นุ ควิามคลอ่งตวัิเร่�มลดลง เนุ่�องจากมวิลกลา้มเนุ่ �อ

และกระดก่การมีเป้ลี�ย์นุแป้ลง เช้นุ่ ควิามแข็งแรงของกลา้มเนุ่ �อแขนุขาลดลง ควิามสุามารถืในุการ

ทุรงตวัิลดลง ควิามย่์ดห้ย์ุนุ่ของกลา้มเนุ่ �อลดลง สุ่�งเห้ลา่นีุ �จะนุำาไป้สุ่ค่วิามบกพรอ่งในุการทุำางานุ

และขอ้จำากดัดา้นุการเคล่�อนุไห้วิสุำาห้รบัผู้่ใ้ห้ญ่่ ทุำาให้ย่้์�งมีโอกาสุเสุี�ย์งทีุ�จะเก่ดโรคตา่ง ๆ โดย์เฉพาะ

โรคไมต่ด่ตอ่เร่ �อรงัมากย่์�งข่ �นุ ดงันุั�นุผู้่ใ้ห้ญ่่ทีุ�มีควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) สุง่ จะย่์�งมีแนุวิโนุม้ทีุ�ทุ ำาให้้

ตนุเองมีพฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดีทุั�งการมีก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�เพีย์งพอ ใช้ชี้้ว่ิตอย์่างกระฉับกระเฉง  

ลดพฤต่กรรมเนุ่อย์นุ่�ง และมีสุขุภาพจ่ตทีุ�ดีไดด้ว้ิย์การมีก่จกรรมการเคล่�อนุไห้วิในุชี้วิ่ตป้ระจำาวินัุ 

อีกทุั�งย์งัลดโอกาสุเสุี�ย์งตอ่การเก่ดโรคตา่ง ๆ ไดเ้ม่�อเขา้สุ่ว่ิยั์สุง่อาย์ไุด ้ [7]

ผู้้�ส้งอายุ อายุต่ำั้งแต่ำ่ 60 ปีีขึ้นไปี

เม่�อมนุุษย์เ์ขา้สุ่่วิัย์ช้รา จุดเนุนุ้ของการสุ่งเสุร่มควิามรอบร่ทุ้างกาย์นุั�นุ เพ่�อให้ผู้้่สุ้่งอาย์ ุ

ไดมี้คณุภาพชี้วิ่ตทีุ�ดี มีอาย์ยุ่์นุย์าวิ ผู้า่นุการมีก่จกรรมทุางกาย์ ลดพฤตก่รรมเนุ่อย์นุ่�ง ควิามรอบร่ ้

ทุางกาย์ (PL) ทีุ�รวิมทุั�งควิามสุามารถืและควิามมั�นุใจของผู้่สุ้ง่อาย์ทีุุ�ดีนุั�นุเป็้นุปั้จจยั์สุำาคญั่ทีุ�จะ

ช้ว่ิย์ให้ผู้้่สุ้ง่อาย์สุุามารถืทุำาก่จกรรมทุางกาย์ไดอ้ย์า่งห้ลากห้ลาย์มากข่ �นุ ซ่่�งจะสุง่ผู้ลดีตอ่สุขุภาพ

และอาย์ทีุุ�ย่์นุย์าวิข่ �นุ ย่์�งผู้่สุ้ง่อาย์ไุดมี้สุว่ินุรว่ิมในุก่จกรรมทุางกาย์มากจะย่์�งช้ว่ิย์ลดทุศัันุคตทีุ่�ไมดี่

ทีุ�จะมองวิา่อาย์เุป็้นุอปุ้สุรรคตอ่การมีสุขุภาพรา่งกาย์ทีุ�ดีลงได ้[6] ดงันุั�นุจง่สุง่ผู้ลดีตอ่การลดปั้จจยั์

เสุี�ย์งทีุ�ก่อให้เ้ก่ดโรคห้วัิใจและห้ลอดเล่อด ผู้่สุ้ง่อาย์มีุควิามแข็งแรงและควิามย่์ดห้ย์ุ่นุของกลา้ม

เนุ่ �อและกระดก่ซ่่�งสุามารถืช้่วิย์ให้เ้ก่ดการเคล่�อนุไห้วิรา่งกาย์ไดอ้ย์า่งคลอ่งแคลว่ิ กระฉบักระเฉง

ในุการทุำาก่จกรรมในุชี้ว่ิตป้ระจำาวินัุ รวิมทุั�งสุามารถืทุำาก่จกรรมทุางสุงัคมเพ่�อเสุรม่สุรา้งสุขุภาพ

ทีุ�ดีไดด้ว้ิย์ตนุเอง [7]



ห้ลาย์ป้ระเทุศัในุย์โุรป้ เช้นุ่ สุวีิเดนุ สุาธีารณรฐัเช็้ก  

และเนุเธีอรแ์ลนุดไ์ดสุ้่งเสุร่มควิามรอบร่ทุ้างกาย์ 

(PL) ป้รบัให้เ้ขา้กับร่ป้แบบวิ่ถีืชี้ว่ิตของป้ระช้ากร 

ในุป้ระเทุศั นุอกจากนีุ�ในุกลุ่มป้ระเทุศัแถืบย์ุโรป้ 

ทีุ� เ ป็้นุสุมาช่้ก Physical  Li teracy for Li fe  

มีควิามมุ่งมั�นุทีุ�จะป้รับป้รุงคุณภาพชี้ว่ิตของช้าวิ

ย์โุรป้ทุกุคนุผู้า่นุการเลนุ่กีฬาและการออกกำาลงักาย์ 

“ เรา ต้้องการเห็น ผู้้้คนจำำานวนมากข้ึ้� น
เคล่่�อนไหวต้ล่อดช่่วงช่่วิต้ขึ้องพวกเขึ้า  
เ พ ร า ะ สิิ่� ง น่� ม่ ป ร ะ โ ย ช่ น์ ท่ี่� จำำา เ ป็ น ต่้ อ 
ความผู้าสุิ่กที่างร่างกาย อารมณ์์ ความร้้
ความเข้ึ้าใจำ แล่ะสัิ่งคมขึ้องเรา” [8] 

การดำาเนิินิงานิในิการส่ำงเสำริม
ความรอบร้�ทางกาย (Physical literacy: PL) 
ในิต่างประเทศ 

ในุขณะทีุ�ป้ระเทุศัในุเอเชี้ย์ เช้่นุ ทีุ�โรงเรีย์นุ 

ในุป้ระเทุศัจีนุใช้ก้ารบร่ณาการเขา้กบัระบบการเรยี์นุ 

ทุั�งการสุง่เสุรม่ควิามร่ ้ทุกัษะ และสุรา้งแรงจง่ใจให้้

เด็กในุโรงเรีย์นุมีวิฒันุธีรรมการมีก่จกรรมทุางกาย์ 

โดย์ทีุ� เด็กมีควิามรอบร่ ้ทุางกาย์ได้โดย์ทีุ�ไม่ร่ ้ตัวิ 

นุอกจากนีุ�ห้ลาย์ป้ระเทุศัในุแอฟ้รก่าเช่้�อมโย์งควิาม

รอบร่ทุ้างกาย์ (PL) เขา้กบัวิฒันุธีรรมและเอกลกัษณ์

ป้ระจำาช้าต ่ในุขณะทีุ�ป้ระเทุศัออสุเตรเลีย์ไดสุ้ง่เสุรม่

ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) ผู้นุวิกเขา้กบัควิามรอบร่ ้

ดา้นุสุุขภาพ (Health literacy) โดย์ มีเป้้าห้มาย์

ให้ค้นุรุนุ่ให้ม่มีควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) ทีุ�มากข่ �นุ 

เพราะมีควิามเกี�ย์วิขอ้งกบัการเรีย์นุร่แ้บบองคร์วิม

ตลอดชี้วิต่ผู้า่นุการเคล่�อนุไห้วิและการออกกำาลงักาย์  

ซ่่� งสุ่ งผู้ลดีต่อสุุขภาพร่างกาย์ จ่ตใจ สุังคม  

และควิามร่ค้วิามเขา้ใจและควิามเป็้นุอย์่่ทีุ�ดีตลอด

ช้่วิงชี้ว่ิต Sport Australia ทีุ�เป็้นุองคก์รสุง่เสุรม่ดา้นุ

กีฬาในุป้ระเทุศัออสุเตรเลีย์ ไดก้ลา่วิวิา่ 

“เรามีคืว่ามมุ่งมั�นที�จะพััฒนาชีีวิ่ต่ำของ 
ชีาว่ออสเต่ำรเลียทุกิคืน ผู่้านกิารเล่นกีิฬา
และกิารออกิกิำาลังกิาย เราต่ำ�องกิารให� 
ชีาว่ออสเต่ำรเลียเคืลื�อนไหว่มากิข้ึน บ่่อยข้ึน
เพัราะเราร้�ถึึงปีระโยชีน์มหาศาลต่่ำอสุขภาพั
ของเราและคืว่ามเปี็นอย่้ที�ดี็ และปีระโยชีน์ 
ต่่ำ อ ร่ า ง กิ า ย สั ง คืม จิ ต่ำ ใ จ แ ล ะ คื ว่ า ม ร้� 
คืว่ามเข�าใจ” [9] 



ห้ า ก พ่ ด ถื่ ง ค วิ า ม ร อ บ ร่ ้ทุ า ง ก า ย์  ( P L )  

ในุป้ระเทุศัไทุย์นุั�นุ ย์ังไม่เป็้นุทีุ�แพร่ห้ลาย์มากนุัก  

ป้ระเทุศัไทุย์เอง ย์ังขาดการดำาเนุ่นุงานุทุั�งการ

ให้้ควิามร่ ้ การพัฒนุาเคร่�องม่อสุำาห้รับการวิัด 

และการป้ระเม่นุผู้ล ทีุ�สุามารถืเป็้นุขอ้ม่ลอา้งอ่ง

ไดใ้นุระดบัป้ระเทุศั รวิมถื่งการสุ่งเสุร่มควิามรอบร่ ้

ทุางกาย์ (PL) ทีุ�มีควิามเฉพาะเจาะจงกบัพฒันุาการ

และควิามตอ้งการ รวิมทุั�งเป้า้ห้มาย์ของการสุง่เสุรม่

ทีุ�มีควิามจำาเป็้นุของคนุไทุย์แตล่ะช้ว่ิงวิยั์ แมปั้้จจบุนัุ

จะมีการดำาเนุ่นุงานุในุการต่ดตามสุถืานุการณ ์

ของระดับการมีก่จกรรมทุางกาย์ของคนุไทุย์ทุั�ง

กลุ่ม เด็กและเย์าวิช้นุ กลุ่มผู้่ใ้ห้ญ่่ กลุ่มผู้่สุ้่งอาย์ ุ 

แตปั่้จจบุนัุย์งัขาดการดำาเนุ่นุงานุในุกลุม่เดก็ก่อนุวิยั์

เรยี์นุ (อาย์ตุ ำ�ากวิา่ 5 ปี้) เนุ่�องจากผู้ลของการตด่ตาม

สุถืานุการณข์องระดบัการมีก่จกรรมทุางกาย์จะเป็้นุ

ขอ้มล่สุำาคญั่ในุการขบัเคล่�อนุงานุดา้นุการสุ่งเสุร่ม

ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ของป้ระเทุศัไทุย์ได ้

ช่่องว่างการดำาเนิินิงานิในิการส่ำงเสำริม
ความรอบร้�ทางกาย (Physical literacy: PL) 
ในิประเทศไทย 

นุอกจากนีุ�ป้ระเทุศัแคนุาดาทีุ�เป็้นุห้นุ่�งในุป้ระเทุศัทีุ�ทุั�วิโลกย์อมรบัถื่งแนุวิค่ดการสุ่งเสุร่มควิามรอบร่ ้

ทุางกาย์ (PL) ไดร้วิบรวิมแนุวิค่ดดงักล่าวิผู้นุวิกเขา้กับสุถืานุศั่กษา องคก์รห้ร่อสุห้พนัุธีแ์ห้่งช้าต่ รวิมทุั�ง 

สุรา้งเป็้นุโป้รแกรมให้เ้ป็้นุแนุวิทุางในุการพฒันุานุกักีฬาในุระย์ะย์าวิของป้ระเทุศั และป้ระเทุศัสุห้รฐัอเมรก่า 

นุำาโดย์ SHAPE America ไดบ้ร่ณาการควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) เขา้กบัควิามรอบร่ด้า้นุสุขุภาพ (Health  

Literacy) เขา้ไวิใ้นุมาตรฐานุแห้่งช้าต่ทุำาให้ร้ะบบการศั่กษามีกรอบการทุำางานุสุำาห้รบัการผู้ล่ตบุคคลทีุ�มี 

ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ เพ่�อสุง่เสุรม่ให้ป้้ระช้าช้นุมีก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�ดีตอ่สุขุภาพตลอดชี้วิ่ต โดย์ให้นุ่้ย์ามไวิว้ิา่

 

“ความรอบร้้ที่างกายค่อความสิ่ามารถ ความมั�นใจำ 
แล่ะความปรารถนาที่่�จำะเคล่่�อนไหวร่างกายต้ล่อดช่่วิต้” [10]

อย์่างเช้่นุตัวิอย์่างการดำาเ นุ่นุงานุสุำาห้รับ 

กลุม่เฉพาะ ในุป้ระเทุศัแคนุาดา ผู้่สุ้ง่วิยั์เพีย์งรอ้ย์ละ 12  

เทุ่านุั�นุ ทีุ�มีก่จกรรมทุางกาย์เพ่�อสุขุภาพทีุ�ดี จ่งเก่ด

การดำาเนุ่นุงานุเพ่�อห้ากลย์ุทุธีใ์ห้ม่ ๆ เพ่�อสุ่งเสุร่ม

ก่จกรรมทุางกาย์ในุผู้่้สุ่งอาย์ุ ซ่่�งการดำาเนุ่นุงานุ 

สุง่เสุรม่ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ เป็้นุห้นุ่�งในุการดำาเนุ่นุ

งานุเพ่�อสุง่เสุรม่พฤตก่รรมสุขุภาพทีุ�ดี โดย์ผู้ลสุำารวิจ

ผู้่สุ้ง่อาย์ใุนุระดบัช้าต่ในุปี้ 2020 พบวิ่ารอ้ย์ละ 74 

ไม่เคย์ไดย่้์นุเร่�องควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) มาก่อนุ 

และผู้่สุ้ง่อาย์ุสุ่วินุให้ญ่่รอ้ย์ละ 82 บอกวิ่าสุนุใจในุ

การเรีย์นุร่เ้พ่�มเต่ม ในุขณะทีุ�ผู้่ทุ้ ำางานุเกี�ย์วิขอ้งกบั

ผู้่สุ้ง่อาย์สุุ่วินุให้ญ่่พบวิ่ารอ้ย์ละ 39 เขา้ใจเกี�ย์วิกบั

ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) เป็้นุอย์่างดี [11]  ดงันุั�นุ 

จากตวัิอย์า่งการดำาเนุ่นุงานุสุามารถืนุำาขอ้มล่ทีุ�ไดจ้าก

การสุำารวิจ เพ่�อวิางแผู้นุสุง่เสุรม่ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ 

ทีุ�เป้รีย์บเสุม่อนุเคร่�องม่อห้นุ่�งทีุ�นุ ำาพาผู้่สุ้่งวิัย์ให้มี้

พฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดีไดอ้ย์า่งมีป้ระสุทุ่ธ่ีภาพ 



ภาคส่ำวนิที�มีบทบาทสำำาคัญ 
ในิการส่ำงเสำริมความรอบร้�ทางกาย

(Physical literacy: PL)

ช่่องว่างการดำาเนิินิงานิในิการส่ำงเสำริม
ความรอบร้�ทางกาย (Physical literacy: PL) 
ในิประเทศไทย 

สุ่� งสุ ำาคัญ่ทีุ�ควิรคำานุ่งถื่งในุการสุ่งเสุร่มควิามรอบร่ ้ทุางกาย์ 

ในุป้ระเทุศัไทุย์นุั�นุ ตอ้งมีแนุวิค่ดของการดำาเนุ่นุงานุทีุ�เป็้นุองคร์วิม 

ป้ระช้าช้นุทุกุคนุ ทุกุเพศั ทุกุวิยั์ ทุกุสุถืานุะสุามารถืเขา้ถื่งได ้มีร่ป้แบบ 

ทีุ�เป็้นุเอกลกัษณเ์ฉพาะบคุคล สุามารถืป้ลก่ฝั้งให้เ้ก่ดป้ระสุบการณที์ุ�ดี 

ในุสุภาพแวิดลอ้มและบร่บทุทีุ�แตกต่างกันุ เก่ดคุณค่าตลอดช้่วิงชี้ว่ิต  

และมีสุว่ินุสุำาคญั่ในุการช่้วิย์พฒันุาตวัิบคุคลทุั�งรา่งกาย์ จ่ตใจและสุงัคม  

อย์า่งเป็้นุองคร์วิม และทีุ�สุ ำาคญั่การสุง่เสุรม่ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ทีุ�ครอบคลมุ 

ทุั�วิทุกุพ่ �นุทีุ�ในุระดบัป้ระเทุศั จะเป็้นุปั้จจยั์กำาห้นุดสุขุภาพทีุ�สุ ำาคญั่ทีุ�ช้่วิย์

ย์กระดบัก่จกรรมทุางกาย์และพฤตก่รรมสุขุภาพของคนุไทุย์ทุกุเพศัทุกุวิยั์

ไดอ้ย์า่งมีป้ระสุทุ่ธ่ีภาพ โดย์สุามารถืดำาเนุ่นุงานุในุระดบัตา่ง ๆ ไดด้งันีุ � [12] 

Physical Literacy



1. รวบรวมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือออกแบบส่ิงแวดล้อมประยุกต์
แนวคิด PL ให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตท่ี Active มากข้ึน 

2. ส่งเสริม "ความรอบรู้ทางกายในเชิงปฏิบัติ" เพ่ือให้คนในชุมชน
มีความรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน หรือติดต้ังอุปกรณ์ออกกําลังกาย
และสนามเด็กเล่นในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเคล่ือนไหวร่างกาย
ของคนในชุมชน

องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน

1. การสนับสนุนกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายในช่วงเวลาพักและสอดแทรก
กิจกรรม PL ระหว่างช่ัวโมงการเรียนได้ 

2. มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวข้ันพ้ืนฐาน ไม่ใช่แค่ทักษะเฉพาะด้านกีฬา
ในช่ัวโมงเรียนพลศึกษา 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายในโรงเรียนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติท่ีบ้าน
ได้ด้วยตนเอง มีผลการประเมิน PL ให้อยู่ในสมุดรายงานของนักเรียน

สถานศึกษา

1. ฝกึอบรมเจ้าหน้าให้มีความเข้าใจถึงแนวคิดของ PLและประยุกต์กับ
โปรแกรมการออกกําลังกายได้

2. ใช้กิจกรรมการพัฒนา PL ในบริการสุขภาพให้กับประชาชน
3. มียิมในศูนย์ชุมชนให้กับผู้ท่ีสนใจในการออกกําลังกาย

องค์กรเสริมสร้างสุขภาพ

1. สร้างแรงบันดาลใจโดยเน้นเร่ืองราวของนักกีฬาโอลิมปิก 
พาราลิมปิก และนักกีฬาช้ันแนวหน้าเปน็แบบอย่างท่ีดี 

2. ส่งเสริมการจ้างเจ้าหน้าท่ีด้านกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬา
ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

องค์กรด้านการกีฬา

1. สนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือในการวัด PL ในทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นมาตรฐาน
2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบติดตามเฝา้ระวัง ระดับของ PL ของประชากรทุกกลุ่ม
3. รวบรวมแนวทางปฏิบัติท่ีเพ่ือส่งเสริม PL ร่วมกับการสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย

ผู้กำหนดนโยบาย

ความรอบรู้ทางกาย
Physical literacy

PL

1. ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ PL ท่ีมีความเช่ือมโยงกับสุขภาพ 
2. นิยาม "โรคขาดการมีกิจกรรมทางกาย" เสมือนเปน็การวินิจฉัยอย่างหน่ึง
3. สนับสนุนงบประมาณ รางวัลให้กับระบบโรงพยาบาลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
 ของคนในชุมชน
4. พัฒนาใบส่ังยาท่ีเปน็การเสริมสร้าง PL และร่วมกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์

1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ขยายองค์ความรู้ระหว่าง PL กับ
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ

2. ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเน้นให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างประโยชน์ด้านสุขภาพกับ PL

3. การนําแนวคิดแนวปฏิบัติของ PL ผนวกเข้ากับคลินิกสุขภาพชุมชน

หน่วยงานสาธารณสุข

1. สร้างละครและรายการต่าง ๆ ท่ีมี สคริปต์ ท่ีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ

2. สร้างช่วงเวลาและการจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
เข้าไปยังเว็บไซต์ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว หรือส่งเสริม
กิจกรรมทางกายท่ีสามารถทําได้ท่ีบ้าน และให้ความรู้เก่ียวกับ PL 
ท่ีเช่ือมโยงถึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี

ส่ือและเทคโนโลยี

1. สนับสนุนการให้ความรู้แก่แผนกทรัพยากรบุคคลเก่ียวกับ PL เพ่ือให้เกิด
ความสามารถในการส่งเสริม PL ผ่านโปรแกรมและส่ิงจูงใจด้านพฤติกรรม
สุขภาพของพนักงาน

2. สนับสนุนการเพ่ิมแรงจูงใจท่ีเช่ือมโยงกับการมีส่วนร่วมของของพนักงาน
และครอบครัวของพนักงานท่ีสามารถมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม PL ร่วมกันได้

3. เสนอโอกาสให้มีอาสาสมัครท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม PL สําหรับพนักงาน

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

1. ผสมผสานรวมแนวคิด PL เข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของสมาชิกในครอบครัว 
ท้ังการอออกกําลังกายและเล่นกีฬา เป็นต้น

2. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระให้กับเด็ก ๆ 
3. หากิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสามารถทําร่วมกันในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย
4. เน้นยํา้ถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางกาย

ท่ีหลากหลาย เพ่ือปอ้งกันความเครียดและส่งเสริมสุขภาพท่ีดี

สมาชิกในครอบครัว



• สุนุบัสุนุนุุและสุง่เสุรม่การพฒันุาเคร่�องม่อในุการวิดั PL ในุทุกุกลุม่วิยั์อย์า่งเป็้นุมาตรฐานุ

• ผู้ลกัดนัุให้เ้ก่ดการพฒันุาระบบตด่ตามเฝ้า้ระวิงั ระดบัของ PL ในุการสุำารวิจพฤตก่รรม และควิามเสุี�ย์งของ

ป้ระช้ากรทุกุกลุม่วิยั์ในุการควิบคมุและป้อ้งกนัุโรคตา่ง ๆ  และขย์าย์การเก็บขอ้มล่ PL ให้ค้รอบคลมุทุกุกลุม่วิยั์

• รวิบรวิมแนุวิทุางป้ฏ่ิบตั่ทีุ�เพ่�อสุง่เสุรม่ PL รว่ิมกบัการสุนุบัสุนุนุุการมีก่จกรรมทุางกาย์โดย์รฐับาลสุนุบัสุนุนุุ

ทุั�งสุว่ินุกลางและสุว่ินุภม่่ภาคในุการดำาเนุ่นุงานุรว่ิมกนัุ

• รวิบรวิมทุรพัย์ากรต่าง ๆ ในุชุ้มช้นุเพ่�อออกแบบสุ่�งแวิดลอ้มให้ค้นุในุชุ้มช้นุมีว่ิถีืชี้วิ่ตทีุ� Active มากข่ �นุ  

สุามารถืป้ระย์กุตแ์นุวิค่ด PL ในุการออกแบบพ่�นุทีุ�สุาธีารณะ

• จดัเวิ่รก์ช็้อป้/พรคีอนุเฟ้อเรนุซ่ใ์นุการป้ระช้มุระดบัช้าตแ่ละนุานุาช้าต่

• จดังานุ/เทุศักาล เพ่�อสุง่เสุรม่ “ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ในุเช่้งป้ฏ่ิบตั”่ เพ่�อให้ค้นุในุช้มุช้นุมีควิามร่แ้ละมีสุว่ินุรว่ิม

กบัช้มุช้นุ

• ตด่ตั�งอปุ้กรณอ์อกกำาลงักาย์และสุนุามเดก็เลนุ่ในุช้มุช้นุเพ่�อสุง่เสุรม่การเคล่�อนุไห้วิรา่งกาย์ของคนุในุช้มุช้นุ

 

• สุง่เสุรม่องคค์วิามร่เ้กี�ย์วิกบั PL ให้ก้บัเด็กและเย์าวิช้นุให้เ้ก่ดการพฒันุาควิบค่่ไป้กบัการเรยี์นุการสุอนุในุ

สุถืานุศัก่ษาและการมีสุขุภาพทีุ�ดี  เช้นุ่ 

  1. การสุนุบัสุนุนุุก่จกรรมการเคล่�อนุไห้วิรา่งกาย์ในุช้ว่ิงเวิลาพกัระห้วิา่งเรยี์นุ

  2. สุอดแทุรกก่จกรรม PL ระห้วิา่งช้ั�วิโมงการเรยี์นุได้

  3. มุ่งเนุนุ้ทีุ�การพฒันุาทุกัษะการเคล่�อนุไห้วิขั�นุพ่ �นุฐานุ ไม่ใช้่แค่ทุกัษะเฉพาะดา้นุ กีฬาในุระห้วิ่าง 

  ช้ั�วิโมงเรยี์นุพลศัก่ษา

  4. สุง่เสุรม่การเรยี์นุร่ก่้จกรรมทุางกาย์ในุโรงเรยี์นุทีุ�สุามารถืนุำากลบัไป้ป้ฏ่ิบตัทีุ่�บา้นุไดด้ว้ิย์ตนุเอง

  5. สุ่�อสุารผู้ลการป้ระเม่นุ PL ให้อ้ย์่ใ่นุสุมดุราย์งานุของนุกัเรยี์นุ

• สุนุบัสุนุนุุกีฬาทุางเล่อกห้รอ่ก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�เป็้นุวิ่ถีืชี้วิ่ตห้รอ่วิฒันุธีรรม

• สุง่เสุรม่การสุญั่จรโดย์ใช้ ้การเดนุ่ ขี�จกัรย์านุ สุเก็ตบอรด์ ห้รอ่โรลเลอรส์ุเก็ตไป้โรงเรยี์นุ

• ให้ค้วิามร่แ้ก่ห้นุว่ิย์พย์าบาลในุโรงเรยี์นุเกี�ย์วิกบั PL ในุการคดักรองสุขุภาพในุโรงเรยี์นุป้ระจำาปี้

 

ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย) องค์กรเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย (ศูนย์ออกกำลังกาย/ฟิตเนส)

ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย) องค์กรเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย (ศูนย์ออกกำลังกาย/ฟิตเนส)

ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย) องค์กรเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย (ศูนย์ออกกำลังกาย/ฟิตเนส)



• ฝ่้กอบรมเจา้ห้นุา้ทีุ�เพ่�อสุง่เสุรม่ PL ให้มี้ควิามเขา้ใจถื่งแนุวิค่ดของ PLทีุ�สุามารถืป้ระย์กุตเ์ขา้กบัโป้รแกรม 

การออกกำาลงักาย์ไดแ้ละเห้มาะสุมกบัทุกุเพศัทุกุวิยั์

• ออกแบบโป้รแกรมทีุ�ทุ ำาให้ ้PL เป็้นุพ่ �นุฐานุของโป้รแกรมก่จกรรมทุางกาย์เพ่�อสุขุภาพสุำาห้รบัครอบครวัิ

• ใช้ก่้จกรรมการพฒันุา PL ในุบรก่ารสุขุภาพให้ก้บัป้ระช้าช้นุ

• มีย่์มในุศันุ่ย์ช์้มุช้นุให้ก้บัผู้่ทีุ้�สุนุใจในุการออกกำาลงักาย์

• มีการป้ระเม่นุ PL ฟ้รแีก่สุมาช่้กทุั�งก่อนุและห้ลงัการใช้บ้รก่าร

 

• สุร้างแรงบันุดาลใจโดย์เนุ้นุเร่�องราวิของนุักกีฬาโอล่มป่้ก พาราล่มป่้ก และนุักกีฬาช้ั�นุแนุวิห้นุ้า 

ห้รอ่เป็้นุทีุ�นุ่ย์ม ทีุ�มีพฒันุาจากการเลนุ่กีฬาทีุ�ห้ลากห้ลาย์จนุสุ่ก่ารเป็้นุนุกักีฬาม่ออาชี้พ

• สุ่งเสุร่มการจา้งเจา้ห้นุา้ทีุ�ดา้นุกีฬาเพ่�อสุนุบัสุนุนุุการเล่นุกีฬาของคนุทุกุเพศัทุกุวิยั์ในุชุ้มช้นุ โดย์เฉพาะ 

ผู้่ด้อ้ย์โอกาสุ

 

• ให้ค้วิามร่ก้บัป้ระช้าช้นุเกี�ย์วิกบั PL ทีุ�มีควิามเช่้�อมโย์งกบัสุขุภาพ

• บร่ณาการ PL เขา้กบัโป้รแกรมสุขุภาพขององคก์รตา่ง ๆ

• นุ่ย์าม “โรคขาดการมีก่จกรรมทุางกาย์” เสุม่อนุเป็้นุการว่ินุ่จฉยั์อย์า่งห้นุ่�งเพ่�อตกัเต่อนุ เดก็ พอ่แม ่/ ผู้่ป้้กครอง

และผู้่ใ้ห้บ้รก่ารถืง่ผู้ลเสุีย์ทีุ�เก่ดจากการไมเ่คล่�อนุไห้วิทุางรา่งกาย์

• สุนุบัสุนุนุุงบป้ระมาณ รางวิลัให้ก้บัระบบโรงพย์าบาลเพ่�อสุง่เสุรม่สุขุภาพของคนุในุช้มุช้นุ

• พฒันุาใบสุั�งย์าทีุ�เป็้นุการเสุรม่สุรา้ง PL และรว่ิมกบัการสุง่เสุรม่ก่จกรรมทุางกาย์

 

ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย) องค์กรเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย (ศูนย์ออกกำลังกาย/ฟิตเนส)

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ส่ือและเทคโนโลยีองค์กรด้านการกีฬา สมาชิกในครอบครัว

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ส่ือและเทคโนโลยีองค์กรด้านการกีฬา สมาชิกในครอบครัว



• ดำาเนุ่นุการห้ร่อให้้ทุุนุสุนุับสุนุุนุการวิ่จัย์ทีุ�ขย์าย์องคค์วิามร่ร้ะห้วิ่าง PL กับการออกแบบโป้รแกรม 

ก่จกรรมทุางกาย์และการออกกำาลงัและการเลนุ่กีฬาเพ่�อสุขุภาพ

• สุนุบัสุนุนุุการสุง่เสุรม่สุขุภาพของคนุในุช้มุช้นุ โดย์เฉพาะช้มุช้นุทีุ�ดอ้ย์โอกาสุ เพ่�อเนุนุ้ให้เ้ก่ดควิามเช่้�อมโย์ง

ระห้วิา่งป้ระโย์ช้นุด์า้นุสุขุภาพกบั PL

• การนุำาแนุวิค่ดแนุวิป้ฏ่ิบตั่ของ PL ผู้นุวิกเขา้กับคล่นุ่กสุุขภาพชุ้มช้นุให้เ้ก่ดเป็้นุมาตรฐานุ รวิมทุั�งการ 

ให้ค้วิามร่สุ้ ำาห้รบัแม่และการเลี �ย์งลก่ การรวิบรวิมห้ลกัการ PL ไวิใ้นุห้ลกัสุ่ตรการเรีย์นุและการศั่กษา 

ทุั�งโรงเรยี์นุและมห้าว่ิทุย์าลยั์ เป็้นุตนุ้

 

• สุรา้งละครและราย์การต่าง ๆ ทีุ�มีสุคร่ป้ต ์ทีุ�สุ่งเสุร่มให้เ้ด็กและเย์าวิช้นุ ผู้่ใ้ห้ญ่่ และผู้่สุ้ง่อาย์มีุสุ่วินุร่วิม 

ในุก่จกรรมทีุ�สุง่เสุรม่สุขุภาพ

• สุรา้งช้่วิงเวิลาและการจัดลำาดับควิามสุำาคัญ่ เพ่�อให้ป้้ระช้าช้นุทุุกกลุ่มวิัย์เขา้ไป้ย์ังเวิ็บไซ่ตที์ุ�สุ่งเสุร่ม 

การพัฒนุาทุักษะการเคล่�อนุไห้วิ ห้ร่อสุ่งเสุร่มก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�สุามารถืทุำาไดทีุ้�บา้นุ และให้ค้วิามร่ ้

เกี�ย์วิกบั PL ทีุ�เช่้�อมโย์งถืง่พฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดี

 

• สุนุบัสุนุนุุการให้ค้วิามร่แ้ก่แผู้นุกทุรพัย์ากรบคุคลเกี�ย์วิกบั PL เพ่�อให้เ้ก่ดควิามสุามารถืในุการสุง่เสุรม่ PL 

ผู้า่นุโป้รแกรมและสุ่�งจง่ใจดา้นุพฤตก่รรมสุขุภาพของพนุกังานุ

• สุนุับสุนุุนุการเพ่�มแรงจ่งใจทีุ�เช่้�อมโย์งกับการมีสุ่วินุร่วิมของของพนุักงานุและครอบครวัิของพนุักงานุ 

ทีุ�สุามารถืมีก่จกรรมทีุ�สุง่เสุรม่ PL รว่ิมกนัุได้

• เสุนุอโอกาสุให้มี้อาสุาสุมคัรทีุ�เกี�ย์วิขอ้งกบัการสุง่เสุรม่ PL สุำาห้รบัพนุกังานุ

 

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ส่ือและเทคโนโลยีองค์กรด้านการกีฬา สมาชิกในครอบครัว

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ส่ือและเทคโนโลยีองค์กรด้านการกีฬา สมาชิกในครอบครัว

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ส่ือและเทคโนโลยีองค์กรด้านการกีฬา สมาชิกในครอบครัว



ดงันุั�นุ การสุง่เสุรม่ “ควิามรอบร่ทุ้างกาย์ (Physical literacy: PL)” 

ให้ก้บัคนุไทุย์ทุกุกลุม่วิยั์  จำาเป็้นุตอ้งไดร้บัควิามรว่ิมม่อจากห้นุ่วิย์งานุ 

ภาคสุ่วินุต่าง ๆ ในุป้ระเทุศัไทุย์ และการดำาเนุ่นุงานุดังกล่าวิจะย์ัง

สุอดคลอ้งกับย์ุทุธีศัาสุตรข์องแผู้นุสุ่งเสุร่มก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�มุ่งเนุนุ้ 

ให้เ้ก่ด 3 Active ไดแ้ก่ 1.Active people  2.Active Society 3. Active 

environment และเก่ดการทุำางานุอย์่างเป็้นุระบบ ทุั�งนีุ �จะเป็้นุแนุวิทุาง

สุำาคัญ่ทีุ�สุามารถืสุ่งเสุร่มให้ค้นุไทุย์ทุุกกลุ่มวิัย์ ทุุกระดับ ทุุกสุถืานุะ  

ไดมี้โอกาสุในุการพฒันุาศักัย์ภาพและย์กระดบัคณุภาพชี้ว่ิตของตนุเอง

ผู้่านุการมีก่จกรรมทุางกาย์และพฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดี รวิมทุั�งสุามารถื

ขจัดปั้ญ่ห้าและอุป้สุรรคทีุ�ป่้ดกั�นุโอกาสุในุการมีก่จกรรมทุางกาย์ได้

ดว้ิย์ตนุเอง โดย์ใช้ค้วิามรอบร่ทุ้างกาย์ (PL) ควิามร่ค้วิามเขา้ใจถื่ง 

ควิามจำาเป็้นุของการมีพฤต่กรรมสุขุภาพทีุ�ดี เป้รีย์บเสุม่อนุตนุ้ทุุนุทีุ�ดี

สุ ำาห้รบัการเสุร่มสุรา้งและคงไวิซ้่่�งการมีสุขุภาพทีุ�ดีของคนุไทุย์ตลอด

ช้ว่ิงชี้วิ่ต 

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ส่ือและเทคโนโลยีองค์กรด้านการกีฬา สมาชิกในครอบครัว

• ผู้สุมผู้สุานุรวิมแนุวิคด่ PL เขา้กบัก่จกรรมในุชี้วิต่ป้ระจำาวินัุของสุมาช่้กในุครอบครวัิ รวิมทุั�งการออกกำาลงักาย์ 

และการเลนุ่กีฬา

• พอ่แม/่ผู้่ป้้กครอง สุง่เสุรม่การเลนุ่อย์า่งอ่สุระให้ก้บัเดก็ ๆ

• ห้าก่จกรรมการเคล่�อนุไห้วิรา่งกาย์ทีุ�สุามารถืทุำารว่ิมกนัุในุสุภาพแวิดลอ้มทีุ�ห้ลากห้ลาย์

• เนุนุ้ย์ำ�าถื่งควิามสุำาคญั่ของการมีสุ่วินุรว่ิมในุการเล่นุกีฬาห้ร่อก่จกรรมทุางกาย์ทีุ�ห้ลากห้ลาย์ เพ่�อป้้องกนัุ

ควิามเครยี์ดและสุง่เสุรม่สุขุภาพทีุ�ดี
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