คําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ปริญญาวิ
ญา ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดเสร็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบั
ราชสมบัติปกครองแผ
กครอ นดินโดย
ธรรมมาตลอดระยะเวลา 50 ป ไดทรงตั้งมั่นอยูในทศพิธราชธรรม ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติ ทรงหวงใยทุกขสุขของอาณาประชาราษฎรทั้งใน
ชนบทและเมืองหลวงอยางเทาเทียมกันไดพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาทางดานตาง ๆ ควบคูกับการ
อนุรัรักษทรัพยากรธรรมชาติ และใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งพระราชหฤทัยแนวแนที่จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคูกับการ
อนุรักษทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศโครงกา
นาประเทศโครงการตาง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงมี
เปาหมายที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการรวบรวมคน ทรัพยากร และเทคโนโลยีเขาดวยกัน เพื่อกําหนดเปนแนว
ทางการพัฒนาเพื่ออนาคตของชาติ
พื้นที่ในเขตเมือง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนการประดิษฐ และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่มี
ประสิสิทธิภ าพในการตอบสนองตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบตอพื้นที่โดยรอบนอยที่สุด โดยมุงหวัง
ใหผลจากการใชเทคโนโลยีนั้นเปนประโยชนตอคนหมูมาก ทรงใชความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร
เทพมหานคร ไดแก การเรงระบายน้ําออก
สูทะเลโดยผานแนวคลองฝงตะวันออกกับฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา การกําหนดมาตรการปองกันน้ําทวม
โดยมีพื้นที่สีเขียว เพื่อปองกันการขยายตัวของเมือง และให
และ ทํทําหนาที่เปนทางระบายน้ําไดดวย สรางระบบปองกัน

น้ําทวมในเขตชุมชนของกรุงเทพมหานคร สรางสถานที่กักเก็บตามจุดตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ขยายทางน้ํา
หรือเปดทางน้ําในบริเวณที่เหมาะสมโดยเฉพาะทางหลวง หรือทางรถไฟ
พื้นที่หางไกลความเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนการประดิษฐเทคโนโลยีที่ใหความสําคัญ
กับเกษตรกร หรือผูใชเทคโนโลยี ดังพระราขดํารัสวา “ทําออกมาแลวชาวบานตองใชเปน ใชงาย และซอมเองได”
นอกจากนี้เทคโนโลยีจะตองสอดคลองและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของเกษตรกรและสภาพแวดลอมดวย เชน โครงการ
พัฒนาการปศุสัตว มุงพัฒนาเทคนิควิชาการที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นในการพัฒนาปศุสัตว เชน
การสาธิตการเลี้ยงเพื่อใหเกษตรกรไดรูจักวิธีการเลี้ยงสัตวอยางถูกตองตามหลักวิชาการที่ทันสมัย การปลูกพืช และ
การเก็บรักษาพืช อาหารสัตว การปรับปรุงพันธสัตว และการวิจัยเพื่อการผลิตปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ทองถิ่น โครงการพัฒนาดานปาไม ไดประยุกตใชเทคโนโลยีการถายภาพทางอากาศและขอมูลดาวเทียมในการ
วางแผนใชที่ดิน และการพัฒนาพื้นที่ปาไม เชน การปลูกสรางสวนปา การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตวปา การปองกันไฟปา การอนุรักษตนน้ํา การพัฒนากลุมน้ํา การศึกษาวิจัยและพัฒนาดานปาไม ซึ่งลวนแต
กอประโยชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งมีสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ถิ่นทุรกั นดารมี ความเป นอยูที่ ดีขึ้ น โครงการพั ฒนาด านการประมง มุ งเพาะขยายพันธุปลา และศึ กษาความ
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในสภาพน้ํา ที่แตกต างกัน เช น การเพาะขยายพั นธุปลานิล ปลากะโห และปลาบึก
นอกจากนี้มีการเลี้ยงปลาชนิดในน้ําเสีย ซึ่งชวยเพิ่มผลผลิตการประมงจากแหลงน้ําเสียได การเลี้ยงปลาในพรุซึ่งมี
ความเปนกรดค อนข า งสูง และความร วมมื อ ที่ ดีตอ กั นระหวา งรั ฐกั บประชาชน และเป นการขจั ดปญหาความ
เดือดรอนของเกษตรกรที่ยากจนในชนบทหางไกล ผูขาดแคลนน้ําในเมืองและถิ่นทุรกันดานทั่วประเทศใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น โครงการหลวง เพื่อมุงสงเสริมชาวเขาและประชาชนที่อาศัยอยูในเขตปาเขาซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกทําลาย
เสื่อมโทรมลงใหหยุดการทําลายปาตนน้ําลําธาร โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญคือ การ
ปลูกพืชเปนขึ้นบันได เพื่อชะลอใหน้ําฝนที่ตกแลวไหลไปตามความลาดเอียงของผิวดิน โดยไมกัดเซาะหนาดิน ซึ่ง
เปนการรักษาสภาพของทรัพยากรดินไวมใิ หสูญเสียไป
ในดานสิ่งประดิษฐ ที่ทรงประดิษฐขึ้นจากพระราชดําริ เชน กังหันน้ําชัยพัฒนา เครื่องสูบน้ําเทาเหยียบ
เครื่องสูบน้ําพลังน้ําไหล เครื่องสีขาวใชแรงงานคน เครื่องนวดขาวใชแรงงานคน เครื่องผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็ก
ที่ใชพลังน้ําจากอางเก็บน้ํามาปนเครื่องผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา เปนตน สิ่งประดิษฐเหลานี้ลวนแตประดิษฐมาจาก
หลักการงาย ๆ ซึ่งเป นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการณของป จจัยตา ง ๆ ทั้ง เวลาและสถานที่ใชงาน ผูใช
สามารถเขาใจไดงา ยไมยุงยาก ซึ่งเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับการพัฒนาทรัพยากรโดยแทจริง

ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีพระราชดําริใหมีการจัดการศึกษานอกระบบในลักษณะเดียวกันกับ
สํานักพระดาบสในสมั ยโบราณกาล คื อ อาจารยจะถ ายทอดวิชาความรู ให แก ลูก ศิษ ย โ ดยไม หวัง ผลตอบแทน
ในขณะที่ลูกศิษยจะตอบแทนบุญคุณอาจารย โดยการปรนนิบัติรับใช ซึ่งนับเปนกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
ซึ่งอาศัยรูปแบบของประเพณี คานิยมดั้งเดิมของสังคมไทย เปนแนวทางในการทํางานไดอยางกลมกลืน โครงการนี้
เริ่มทดลองเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2519
จากพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงปฏิบัติมาอยางมุงมั่นและ
ดวยพระวิริยะอันแรงกลาที่ทรงมุงพัฒนาประเทศชาติ พรอมทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันได
ปรากฎแกสายตาของชาวไทยและชาวตางชาติ ดังที่ไดพรรณนามานี้เปนที่ประจักษชัดเจนและชื่นชมของคนไทยทั่ว
ทุกหมูเหลาโดยทั่วกัน ดังจะเห็นไดจากการที่องคการระหวางประเทศและสถาบันอันทรงเกียรติในหลายประเทศ
ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลเกียรติคุณตาง ๆ มากมายหลายสาขา
เพื่อความเปนสวัสดิมงคลแกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนเกียรติคุณแกคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร ตลอดจนความภาคภู มิใจแหง งานด า นการถ า ยทอดความรู ท างเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมเพื่ อการพั ฒ นา
ทรัพยากรทั่วประเทศ ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการดานการวางแผนและ
จัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใน
โอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในปพุทธศักราช 2539 นี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในคราวประชุม ครั้งที่
267 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2539 ไดมีมติเปนเอกฉันทขอพระราชทานเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร แดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวโรกาสอันเปนมหามงคลนี้ บรรดาคณาจารย ขาราชการ บัณฑิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดจนผูที่เฝาทู ลละอองธุลีพ ระบาทอยู ณ ที่ นี้ ขอพรอ มใจกั นตั้ งสัตยาธิ ษ ฐานด วยอานุ ภ าพแห งคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ขอถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ไดทรงบําเพ็ญราชธรรมใหสําเร็จประโยชนแกมหาชนทั่วหลา ทรงเจริญพระชนมายุและสิริสวัสดิ์พิพัฒนมง
คลทุกสิ่งสรรพ ขอเทพเจาผูสิงสถิตในสยามรัฐมณฑล ตั้งตนแตพ ระราชนิเวศนตลอดเขตรัฐสีมา จงตั้งไมตรีจิต
อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ขอจงทรงสถาพรดํารงมั่น พนสรรพพิบัติอุปทวันตราย
ปองกันซึ่งสรรพโทษอันไมเกื้อกูลแกความเจริญเปนนิตยกาล

