ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
เรื่อง สุขภาพดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
โดย พลเอก ประวิชช ตันประเสริฐ
การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลา ครั้งที่ ๓๕ : การแพทยกาวหนาเพือ่ สุขภาพดีอยางยืนยาว
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
หองประชุมใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกลา

ความหมายของสุขภาพ (HEALTH) สวนใหญจะเขาใจวาเกี่ยวของกับสภาพรางกาย และ
ความแข็งแรงของรางกายเทานั้น
ขอเท็จจริงคําจํากัดความของสุขภาพจะตองรวมถึงสุขภาพจิต
และสุขภาพกายทั้งสองอยางดวยกัน
สุขภาพจิตจะดีนั้นจะตองมีองคประกอบหลายอยาง ตั้งแตชีวติ ความเปนอยู สภาพ
สิ่งแวดลอม สภาพสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทุกอยางจะตองดีหมดจึงจะทําใหคนมีสุขภาพ
จิตดีได
สุขภาพกายนัน้ คงเขาใจกันไดงายวาเกีย่ วของกับความแข็งแรงของรางกาย ระบบหัวใจ
หลอดเลือด และระบบกลามเนื้อ
Promoting good health and well being : The priority goals are :
1. A healthy start to life.
2. Ageing well, ageing productively.
3. Preventive healthcare.
4. Strengthening social and economic fabric.
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พระเจาอยูหวั โดยพื้นฐานพระองคทรงเปนนักวิทยาศาสตร การที่จะมีผลลัพธไดจําเปน
ตองมีรากฐานจากขอเท็จจริง พระองคทรงศึกษาหาขอมูลจากทุกๆ ดานมาเพื่อประกอบกอนทรง
พิจารณาเสมอมา
ใครที่มีโอกาสถวายงานใกลชิดจะไดสัมผัสวิธีการเสาะแสวงหาขอมูลของ
พระองค ทรงหาขอมูลจากทุกๆ แหลง จากหนังสือ จาก internet และรับสั่งถามโดยตรงจากผูที่
ไดมีโอกาสถวายงานในดานตางๆ ใหเปนผูไปหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมใหแนชัด นอกจากนี้สิ่งที่ทุก
ทานไดเห็นเสมอๆ คือการเสด็จพระราชดําเนินไปตามทีต่ างๆ ในปาเขา ชนบทตางๆ ดวยพระองค
เอง เปนการสัมผัสสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตของชาวบานจริงๆ ทําใหพระองคสามารถมี
พระราชดําริโครงการตางๆ ที่สามารถปฏิบัติไดและเปนประโยชนอยางแทจริง แมวาพระองค
ทานทรงอยูในที่สูงสุดของประเทศ ยังทรงคิดเหมือนชาวบานทั่วไปได ก็เนื่องจากการที่พระองคได
มีโอกาสทราบขอมูลที่ถูกตอง

พระเจาอยูหวั ทานทรงรูแจงเห็นจริงในเรื่องของสุขภาพ พระองคทรงทราบวาสุขภาพดี
นั้นจะตองเริ่มตนตั้งแตกําเนิด โดยเริ่มจากสภาพสิ่งแวดลอมรวมเศรษฐานะที่ดี มีความสุขและ
พอเพียง จึงจะสามารถนํามาสูการมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง ดังนั้นพระราชดําริใน
เรื่องความพอเพียง (พอเพียงกับเศรษฐานะ มีเหตุผลและมีภูมิคุมกัน) ใหสมกับฐานะนั้นเปน
รากฐานสําคัญ พระราชวินิจฉัยและโครงการพระราชดําริทั้งหลายจึงเปนผลลัพธใหประชาชนมี
ความเปนอยูทดี่ ี รูจกั การดํารงชีวิตใหพอมีพออยูไดสบาย จึงจะมีความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพใหสมบูรณแข็งแรงได
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๑. เริ่มจากการศึกษา ทรงเริ่มใหมีโรงเรียนในระบรมราชูปถัมภเพื่อเปนการเริ่มตนที่ดี
ตั้งแตวยั เด็ก เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญสําหรับการดํารงชีวิต ทรงสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนสําหรับผูที่ไมสามารถศึกษาไดในวัยปกติ
จัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อเปนแบบอยางในดานการศึกษา และสาธิตใหเห็นจริงในการปฏิบัติ
ทรงสรางบุคลากรโดยใหทุนพระราชทานเพื่อศึกษาในเรือ่ งตางๆ โดยเฉพาะ เพื่อใหกลับมาเปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ
สําหรับการศึกษาของประชาชนชาวไทยทีอ่ ยูนอกระบบโรงเรียน
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาสําหรับประชาชนที่อยูใ นชนบทเปนอยางมาก ทรงริเริ่ม
ตั้ง " ศาลารวมใจ " ตามหมูบานชนบทเพื่อใหประชาชนไดใชเปนที่อานหนังสือ โดยพระราชทาน
หนังสือประเภทตางๆ แกหองสมุด " ศาลารวมใจ " นอกจากนั้นมีพระราชดําริจดั ทําโครงการ
พระดาบส " อาศรมของพระดาบส " เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อใหประชาชนที่ไมมีโอกาสศึกษาใน
ระบบโรงเรียนแตมีความสนใจรักวิชาการ ตองการใฝหาความรูใสตนเองแตไมสามารถหาที่เรียน
ไดอาจเนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย จึงมีพระราชดําริใหการศึกษาแกประชาชนประเภทนี้ ใหมี
ลักษณะเดียวกับการศึกษาในสมัยโบราณ ที่ผูตองการหาวิชาตองดั้นดนไปหาพระอาจารย ซึ่งเปน
พระดาบสมีสํานักอยูใ นปาแลวฝากฝงตัวเปนศิษย สําหรับอาศรมของพระดาบสในพระราชดําริคือ
" โรงเรียนพระดาบส " ตั้งอยูในสถานที่ของสํานักพระราชวัง ณ เลขที่ ๓๘๔–๓๘๙ ถนนสามเสน
เขตดุสิต กทม. รับสมัครผูเรียนไมจํากัดเพศ วัย วุฒิ ความรูหรือฐานะ เปดสอนครั้งแรกเมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๑๙ มีผูเขาศึกษาจํานวน ๖ คน หลักสูตรการเรียนใชเวลา ๑ ป แตเมื่อปฏิบัติจริงๆ ใช
เวลาเพียง ๙ เดือน นักศึกษาที่เรียนสําเร็จจากโรงเรียนพระดาบส มีความรูความสามารถประกอบ
อาชีพไดตามวิชาที่ตองการ ผูที่สนใจเขาศึกษาในโรงเรียนพระดาบสมีทั้งตํารวจ ทหาร พลเรือน
และทหารผานศึกที่ทุพพลภาพ ครูผูสอนสวนมากเปนผูทรงคุณวุฒิ เปนอาสาสมัคร โดยถือวาการ
สอนวิชาความรูใหศิษยเปนวิทยาทาน
นักเรียนทุกคนอยูเปนนักเรียนประจําเพือ่ ที่จะไดรับการ
อบรมสั่งสอนทางดานจริยธรรมและการประพฤติตนดวย โรงเรียนนีม้ ีองคมนตรีและผูทรงคุณวุฒิ
อื่นๆ เปนผูดําเนินการ วิชาทีโ่ รงเรียนเปดสอนครั้งแรกไดแก วิชาซอมเครื่องไฟฟา วิทยุติดตั้งไฟฟา
ปจจุบันเพิ่มการสอนอีกหลายหลักสูตรเชน กสิกรรม การเปนผูชวยแมบาน และการเลี้ยงดูผูสูงอายุ
จํานวนนักเรียนรับเพิ่มขึ้นเปนเกือบสองรอยคน

นอกจากนี้ขณะที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานไปยังตางจังหวัดทุกภาค เพื่อเยีย่ มเยียน
ราษฎร ไตถามถึงทุกขสุขและปญหาตางๆ ในการดํารงชีพ แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ทรงใช คือ พระราชทานพระราชดําริในลักษณะของการแกไขปญหาและพัฒนาในพื้นที่ที่ประสบ
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กับปญหานั้นๆ ในขณะเดียวกันก็ใชพนื้ ทีน่ ั้นๆ เปนแหลงศึกษาคนควาและใหความรูแกประชาชน
ผูสนใจทุกหมูเ หลา ไมวาจะเปนในระบบ หรือนอกระบบ หรือศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากพระราชประสงคที่ทรงมุงหวังพัฒนาความรูแ ละความเปนอยูของราษฎร ใหสามารถ
ชวยเหลือพึ่งตนเองได ทรงพิจารณาเห็นวาการไดเรียนรูและพบเห็นดวยประสบการณของตนเอง
นั้นเปนวิธีการหนึ่งของการสรางการเรียนรูใ นการพัฒนาชนบท ดวยเหตุนี้จงึ มีพระราชดําริใหจดั ตั้ง
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใหทําหนาทีเ่ สมือน " พิพิธภัณฑธรรมชาติที่
มีชีวิต " เพื่อเปนศูนยรวมของการศึกษาคนควา ทดลอง วิจยั แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนา
ดานตางๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม และการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยูใน
ภูมิประเทศนัน้ ๆ เมื่อคนพบพิสูจนไดผลแลวก็จะนําผลที่ไดไป " พัฒนา " สูราษฎรในหมูบาน
ใกลเคียงจนกระทั่งขยายผลแผกระจายวงกวางออกไปตามลําดับ

พระราชปณิธานที่จะใหวัดและพระสงฆไดมีสวนชวยเหลือการศึกษาของชาติ “ บวร “
(บาน วัด โรงเรียน) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มีพระราชประสงคที่จะตั้งโรงเรียนสงเคราะหเด็ก
ยากจนและกําพราอนาถาขึ้นในวัด โดยอาราธนาพระสงฆมาเปนครูอบรมศีลธรรมและชวยสอน
วิชาสามัญที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย
เพื่อใหวัดและพระสงฆไดมีสวนชวยเหลือการศึกษาของ
ประเทศชาติ โรงเรียนวัดทีต่ ั้งขึ้นในชวงแรก ๔ โรง ไดแก โรงเรียนวัดศรีจันทรประดิษฐ โรงเรียน
วัดสันติการาม โรงเรียนวัดปาไก และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เปนตน
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ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา “… ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนา
นั้นก็คือ ความสงบ ... เปนเมืองไทยที่มีความเจริญกาวหนา จนเปนชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได
ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยูด กี ิน
ดี…”
“ ...งานของมูลนิธิชัยพัฒนานัน้ ตองทําเร็ว คิดเร็ว แกปญ
 หาเร็ว ... เรื่องเชนนี้ไมอาจทํา
ไดในระบบระเบียบของทางราชการ
เนื่องจากราชการมีขั้นตอนระเบียบแบบแผนทีย่ งุ ยาก
พอสมควร จะไมทันกับเวลาและปญหาทีต่ องใชความรวดเร็ว ... มูลนิธิฯ ดําเนินการเปนตัวอยาง
กอน หากรัฐบาลเห็นสมควรวามีประโยชนก็นําไปทําตอ หรือจะนําแบบอยางไปทดลองที่อื่นก็ได
“… มูลนิธิชัยพัฒนา มิไดมีหนาที่โดยตรงที่จะบรรเทาทุกขแกประชาชนใหมีกิน
ใหสามารถที่จะดําเนินชีวติ ทีส่ รางสรรค แตชวยในการใหมีสิ่งที่เปนอุปกรณ หรือจะเปนสิ่งที่เปน
ปจจัยใหสามารถที่จะทําการทํามาหากินโดยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกีย่ วของกับโครงการใน
ดานการเกษตรก็ไดทํามาก
และในดานเกีย่ วของกับสิ่งแวดลอมก็ไดทําเพื่อทีจ่ ะใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีที่สุด… เปาหมายก็คือความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ ซึ่งถือวาเปนชัยชนะ…
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๒. ดานการสาธารณสุข ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชทานใหตั้ง Anti-tuberculosis
society เพื่อชวยปองกันการแพรระบาดของวัณโรค พระราชทานทรัพยสวนพระองคใหสภากาชาด
สรางตึกผลิต BCG วัคซีน ดูแลผูปวยโรค Leprosy ตัง้ โรงเรียนสําหรับลูกผูปวย ตั้งมูลนิธิราช
ประชาสมาสัย

เมื่อทรงเสด็จเยี่ยมตามชนบท ทรงไดสัมผัสกับความทุกขยากของประชาชนจากการที่ไม
สามารถเขาถึงงานดานสาธารณสุขตางๆ เชน โรคขาดอาหาร มาลาเรีย พระองคจึงรับสั่งใหแพทย
ที่ตามเสด็จไดชวยตรวจประชาชน งานไดขยายมากขึ้นจนปจจุบนั ไดมีทีมแพทยรว มตามเสด็จมาก
ขึ้นเพื่อรองรับจํานวนประชาชนที่มาขอใชบริการมากขึ้น มีโครงการทันตกรรมพระราชทาน
โครงการหมอหมูบาน จัดตัง้ คลินิกศูนยแพทยพัฒนา
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๓. ดานการกีฬา เมื่อประชาชนมีพื้นฐานความเปนอยูท ี่ดี ขั้นตอนตอไปคือเรื่องการคง
สภาพรางกาย พระองคทรงเปนตัวอยางของการเปนนักกีฬา การกีฬานัน้ เปนการทําใหรางกาย
แข็งแรง เปนวิธีการปองกันการเกิดโรคที่ดที ี่สุด ทรงเลนกีฬาหลายชนิด ตั้งแตทรงเยาววยั โปรด
การขับรถ กีฬาสกี เรือใบและการออกกําลัง ทรงรอบรูและรูจริงจึงสามารถนํา practical point
มาเปนขอแนะนําและเปนครูสอนบุคลากรตางๆ ได

ทุกครั้งที่ทรงกีฬา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงปฏิบัติถูกตอง ตามหลักวิทยาศาสตร
การกีฬา เพราะทรงมีพระประสงคจะให “ วิทยาศาสตรการกีฬา ” ซึ่งมีคุณประโยชนตอชีวิตและ
สุขภาพของประชาชนเปนทีแ่ พรหลาย
ทรงปฏิบัติดวยพระองคเองอยางถูกหลักวิชาทาง
วิทยาศาสตรการกีฬาทุกขัน้ ตอน อาทิเชน มีการจดบันทึกพระชีพจร ความดันพระโลหิต ทั้งกอน
และหลังทรงออกกําลังพระวรกายอยางสม่าํ เสมอ และทรงศึกษาตลอดวา ควรจะเริ่มตนออกกําลัง
พระวรกายอยางไร มีการเตรียมพระวรกายอยางไร และผอนคลายความตึงเครียดของกลามเนื้อ
หลังการออกกําลังพระวรกายไดอยางไร พระองคทรงเชนนี้เปนกิจวัตร เปนแบบฉบับของนักกีฬา
ที่ดี
แมในวโรกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปในที่ตางๆ เวลากลางวันพระองคจะอุทิศเวลาเพื่อ
ราษฎรของพระองค กวาจะเสร็จสิ้นพระราชภารกิจ แมเปนเวลาค่ํามืดแลว พระองคก็จะทรงออก
กําลังพระวรกายดวยการพระราชดําเนินเร็ว เพื่อใหพระวรกายแข็งแรงพรอมที่จะเสด็จไปในที่ตางๆ
เพื่อเยีย่ มเยียนพสกนิกรของพระองคไดเสมอ
ความเขาพระทัยอยางลึกซึ้งในคุณสมบัติของการ
กีฬา และการออกกําลังพระวรกายไดเปนที่ประจักษในหลายสถานอยูเ สมอ ครั้งหนึ่งทรงมีพระ
ราชดํารัสพระราชทานแกขาราชบริพาร หลังการออกกําลังพระวรกายประจําวัน เพื่อฟนฟูพระ
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วรกายหลังจากทรงพระประชวร เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ความวา “ การออกกําลังกายนัน้ ถาทํานอยไป
รางกายและจิตใจก็จะเฉา ถาทํามากไปรางกายและจิตใจก็จะช้ํา ” กระแสพระราชดํารัสนี้ คือ
หลักการอันเปนหัวใจของวิทยาศาสตรการกีฬาโดยแท ทรงปลุกกระแสการกีฬา ทรงรับสั่งวา “
กีฬาแบดมินตันเปนกีฬาหนึง่ ในไมกปี่ ระเภท ที่คนไทยสามารถจะไตเตาไปสูระดับโลกได เพราะ
ไมเสียเปรียบทางดานรูปราง และพละกําลังมากจนเกินไป เพียงแตอาศัยความคลองแคลววองไว กับ
ปฏิภาณไหวพริบของผูเลน คนไทยก็สามารถเอาชนะตางชาติไดไมยาก ”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นอกจากทรงเปนนักกีฬาอยางเต็มพระองค ยังทรงเปน
นักกีฬาเพื่อสุขภาพ นักกีฬาเพื่อการแขงขัน ทรงเปนนักผลิตอุปกรณทางการกีฬา ที่ทรงพระปรีชา
สามารถ และที่สําคัญไมทรงโปรดซื้ออุปกรณที่แพง อาทิ กีฬาเรือใบ เปนกีฬาที่มีอปุ กรณราคาแพง
พระองคทรงโปรดตอเรือใบดวยฝพระหัตถของพระองคเอง และทรงประดิษฐดวยความละเอียดถี่
ถวน ถูกตองตามหลักสากล ชนิดที่เรียกวา วัดกันเปนมิลลิเมตรเลยทีเดียว เรือใบที่ทรงตอขึ้น จึงเปน
เรือที่สมบูรณแบบ เรือที่ทรงตอดวยพระองคเองมีอยูในพิพิธภัณฑกฬี า คือ เรือซูเปอรมด เรือเอ็น
เตอรไพรซ เรือไมโครมด
เมื่อครั้งที่ประเทศไทย ไดรบั เกียรติใหเปนเจาภาพจัดแขงขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔
ระหวางวันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ หรือเมื่อ ๓๙ ปที่แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงสมัคร
เขารับคัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาเรือใบอยางถูกตองตามขั้นตอน เฉกเชนนักกีฬาคนอืน่
ทั่วไป ดวยพระปรีชาสามารถทรงไดรับเลือกใหเปนนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ทรงเขาคายฝกซอม
ตามโปรแกรมการฝกซอม และทรงไดรับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา เชนเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆ
ทรงชนะเลิศการแขงขันเรือใบ ประเภท โอ.เค. และทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลเหรียญทอง
จากสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทามกลางความปลื้มปติ
ของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และเปนที่ประจักษแกชนทั่วโลก
ทรงรับสั่งเสมอวา “ นักกีฬาที่ดี จะตองมีความอดทน มีวินัย มีแผนการตางๆ และตอง
ปรับปรุงตัวเองใหสม่ําเสมอ ”
เมื่อทรงประชวรดวยโรคหัวใจ ในฐานะที่โปรดการใหความรูและการศึกษา พระองคจึง
โปรดใหสถานีโทรทัศนถายทอดเพื่อชีแ้ จงใหประชาชนไดทราบพระอาการประชวร ประชาชนจะ
ไดหายหวง ขณะเดียวกันก็เปนการใหความรูโรคหัวใจแกประชาชน ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยาง
ยิ่งทําใหประชาชนไดรูเรื่องและเขาใจในวิธกี ารตรวจหัวใจโดยการใสสายสวนหัวใจ ทําใหการ
ตรวจเสนเลือดหัวใจเปนเรือ่ งที่ไมนากลัวเหมือนเมื่อกอน

8

ป พ.ศ.๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงประชวรดวยโรค mycoplasma มี
cardiac involvement มีปญหาเรื่อง arrhythmia หวงที่ทรงประชวรนั้นพระองคทา นหยุด activity
ตางๆ เปนเวลานาน คณะแพทยจําเปนจะตองถวายคําแนะนําเรื่องการออกกําลังพระวรกาย ขณะ
ทรงออกกําลังพระวรกายจะมีแพทยหัวใจนั่งเฝาคอยสังเกตพระอาการ พระองคทรงรับสั่งถามวา
พวกหมอทั้งหลายนี้ไดออกกําลังกายกันบางหรือเปลา นับไดวาเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหพวกแพทย
ทั้งหลายไดเริ่มการออกกําลังจริงจัง ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ดี โดยที่พระองคทานเปนนักกีฬาเกาออก
กําลังเปนประจํา พระวรกายจึงฟนกลับสูสภาพแข็งแรงเหมือนเดิมไดรวดเร็ว พระองคทรงรับสั่ง
ถามรายละเอียดตางๆ เกีย่ วกับการฟนฟูสมรรถภาพรางกาย การออกกําลังกาย จนทําใหคณะแพทย
ตองไปเตรียมตัวหารายละเอียดจนกอใหเกิดความรูมากขึน้
เปนเหตุผลอันหนึ่งในการที่ทําให
สมาคมแพทยโรคหัวใจสามารถตั้งชมรมฟนฟูหวั ใจขึน้ สําเร็จและไดดําเนินงานทางดานวิชาการ
และอบรมการศึกษาแขนงนีไ้ ดจนมาถึงปจจุบัน
๔. ดานการดนตรี ดนตรีเปนสิ่งที่ชวยผอนคลายอารมณ พระองครักและโปรดการเลน
ดนตรี ทรงเปนครูสอนดนตรี ทรงเปนนักดนตรีแจส ทรงเปนนักประพันธเพลง และเปนนัก
ประพันธเพลงคนแรกของเอเชียที่ไดรับรางวัล honorary membership of the Academy of Music
and Dramatic Arts in Vienna ตอนมีพระชนมมายุเพียง ๓๒ พรรษา เคยทรงดนตรีรว มกับนักดนตรี
ที่มีชื่อเสียงของโลก Benny Goodman, Jack Teagarden, Maynard Ferguson ทรงมีวงดนตรีแจส
อส.ทุกวันศุกรและอาทิตย ปจจุบันเหลือเฉพาะวันเสารครั้งเดียว ทรงสอนการเลนดนตรีแกขาราช
บริพารรวมทั้งแพทยเรียกวงสหายพัฒนา ทรงสอนโนตและใหเลนตามโนต

ทุกคนคงจะไดทราบพระจริยวัตรการปฏิบัติองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทุกคน
คงสรุปไดวา ประชาชนทุกหมูเหลาจะมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ถาไดยดึ ถือและดําเนินตามรอย
พระยุคลบาท บรมครูผูรูจริง ผูรูรายละเอียดมากที่สุดในทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคมและความเปนอยูของประชาชนชาวไทย
Aging well or active aging refers to the fulfillment of older persons’life in different
domains, namely
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1. THE HEALTH INDEX: IS JUDGED BASED ON ONE’s physical and mental
fitness, such as psychological well being, functional limitations and exercise
behavior.
2. THE PARTICIPATION INDEX: can be judge based on one’s participation in the
family, workforce or in clubs and groups.
3. THE SECURITY INDEX: is judge based on one’s financial and physical security,
such as sources and sufficiency of income and living arrangements.
(สมาคมฯ ไดรบั อนุญาตจากผูบรรยายแลวเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)
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