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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู
ท
มิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเปนสมเด็
นสมเด็จพระบรมราชาธิราชผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ดวยน้ําพระราชหฤทั
พระราช ยที่ทรง
เอื้ออาทรตอประชาราษฎร มุงหวังที่จะใหราษฎรทุกคนมีความเปนอยูที่ดีตามอัตภาพและสามารถพึ่งตนเองได ซึ่ง
จะนําไปสูศานติสุขของหมูทวยราษฎรในที่สุด โครงการพัฒนาตาง ๆ จึงเกิดขึ้นนับเปนพัน ๆ โครงการ กระจายไป
ทั่วทุกแหงหนของผืนแผนดินไทย การที่ทรงสามารถพระราชทานโครงการในพระราชดําริตาง ๆ ไดเปนจํานวนมาก
นั บ พั น โครงการ ซึ่ ง แตต ล ะโครงการบั ง เกิ ด ผลเป น รู ป ธรรมย
ธรรม อ มเปป น การประกาศพระเกี ย รติ คุ ณ ในฐาน
ในฐานะ
นั ก วิ ท ยาศาสตร ผู ยิ่ ง ใหญ อ ย า งแท จ ริ ง ทรงเป น แบบอย า งให เ ยาวชนของชาติ
วชนของชาติ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ขอ
วิทยาศาสตรตอการพัฒนาประเทศ และพรอมที่จะเดินตามเบื้องพระยุคลบาทใหมากขึ้น
ดวยพระปปญญาอันล้ําลึกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหทรงสามารถเขาใจหลั
ใ กการทางฟสิกสได
อยางลึกซึ้ง และนําไปประยุกตใชจนบังเกิดผลงานอันทรงคุณคาเปนที่ชื่นชมโสมนัส ไมเพียงแตพสกนิกรใตรมพระ
บรมโพธิ
โพธิสมภาร หากแพรกระจายแผไพศาลทั่วโลก ดังจะเห็นไดจากพระปรีชาสามารถในการนําความรูฟสิกส
เกี่ยวกับน้ํามาประยุกตใชในโครงการสรางเขื่อนเก็บน้ําและโครงการแกมลิง เพื่อบรรเทาอุทกภัยของราษฎรในเขต
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ทรงนํ า ความรู ฟ สิก สเ กี่ ย วกั บเรื่ อ งแรงยึดเหนี่ ยว การแพร ก ระจายของของไหลมา
ประยุกตใชกับการสร
บการสรางคันดินกันน้ําทวม นอกจากนั้นทรงประมวลความรูฟสิกสของรางกาย ฟสิกสการกีฬา การ
เคลื่อนที่ของน้ํา และเรื่องแรงมาประยุกตใชกับกีฬาเรือใบ ทําใหพระองคทรงเขารวมแขงขันกีฬาแหลมทอง ทรง

สามารถชนะเลิศการแขงขัน พระปรีชาสามารถอันล้ําเลิศไมมีผูใดทัดเทียมไดในครั้งนั้นเปนที่ประจักษชัดแกมหาชน
ทั่วไป
ในดานการประยุกตฟสิกสที่มุงใชประโยชนในการพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อความอยูดีกินดีของหมูพสกนิกร
ผูยากไร ทรงนําความรูเรื่องฟสิกสของดิน (Soil Physics) มาพัฒนาดินเพื่อใหสามารถทําการเกษตรกรรมได ทรง
นําความรูฟสิกสเกี่ยวกับเรื่องแรงเฉือน (Shear Force) มาใชแกปญหาเรื่องดินทรุด พระปรีชาสามารถของ
พระองค ในการนําความรู ดานวิท ยาศาสตรไปประยุ กต ใชในการพัฒ นาประเทศ เปนที่ ยอมรั บและยกยองของ
องคการระหวางประเทศ ซึ่งทํางานเกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อความอยูดีกินดีของมวลมนุษยชาติทั่วโลก
พระเกียรติคุณดานศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เปนที่เลื่องลือไปทั่ วหลา ดังจะเห็นไดจาก
ผลงานอันเกิดจากทรงนําความรูฟสิกสดานแสงและสีไปใชในการถายภาพ และการวาดภาพ เปนที่ยอมรับกันวา
ภาพฝพระหัตถทรงสามารถใหสีสันไดงดงาม มีเสนมีเงาเขากับสถานการณจริง ทรงนําความรูฟสิกส เกี่ยวกับเรื่อง
เสียงไปประยุกตใชในดานดนตรี ทําใหพระองคทรงเขาพระทัยในเรื่องดนตรีอยางลึกซึ้ง และทรงสามารถนิพนธ
เพลงไดอยางไพเราะจับใจ นอกจากนี้พระองคสามารถทรงดนตรีไดหลายประเภทความเปนอัจฉริยะทางดนตรีของ
พระองคทานไมเพียงแตเปนที่กลาวขวัญและซาบซึ้งในหมูพสกนิกรไทย แมชาวตางชาติก็ชื่นชมและยอมรับใน
ผลงานของพระองคทานดวย จนกระทั่งทรงไดรับการยกยองวาเปน “คีตราชัน”
นอกจากพระเกียรติคุณดังกลาวมาแลวขางตน ยังทรงเปนพระมหากษัตริย นักประดิษฐอีกดวย พระองค
ไดทรงประดิษฐคิดคน “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอยน้ํา” หรือ “กังหันน้ําชัยพัฒนา” โดยอาศัย
ความรูทางฟสิกสไปประยุกต ผลงานนี้นับวาโดดเดนและเปนประโยชนตอประเทศอยางมหาศาล จนไดรับการ
ทูลเกล า ฯ ถวายรางวัลสภาวิจัยแหง ชาติ ประจํ า ป 2536 รางวัลที่ 1 ผลงานนี้เ ปนผลงานที่ มีขั้นตอนและการ
ประดิษฐในระดับที่สูงกวาสิ่งประดิษฐที่มีอยูในปจจุบัน และไดรับการจดสิทธิบัตรแลว “กังหันนําชัย” นับวาเปน
ประดิษฐกรรมชิ้นที่ 9 ของโลก และถือไดวาเปนประวัติศาสตรของการออกสิทธิบัตรแกสิ่งประดิษฐของไทย ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค
วิทยาศาสตรพื้นฐานเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับการพัฒนาประเทศ ปจจุบันอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
อยางหนึ่งคือการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสาขาที่ขาดแคลนสาขาหนึ่ง คือ
ฟสิกส ผลงานที่โดดเดนของพระองคเปนตัวอยางของการนําความรูทางฟสิกสมาประยุกตใชอยางแยบคาย นับได
วา พระบาทสมเด็ จพระเจ า อยู หัวทรงมี ความรู ทางฟสิก สอยางลึกซึ้ งจนสามารถนํ า ไปประยุกต ใช ซึ่ ง กอใหเกิ ด

ประโยชนอเนกประการแกพสกนิกร และยิ่งไปกวานั้นพระองคยังทรงเปนตัวอยางในการคิดคนประดิษฐสิ่งใหม ๆ
ผลงานของพระองคทําใหทวยราษฎรทั้งหลายไดเห็นคุณคา และความสําคัญของฟสิกสซึ่งเปนพื้นฐานของวิชาการ
เกือบทุกแขนงและพรอมที่จะดําเนินตามเบื้องยุคคลบาทใหมากขึ้นดวย เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศสืบไป
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ดวยความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงหวงใยประชาราษฎร ทรงนําความรูดานฟสิกสมาประยุกตใช จนกอใหเกิดผลงานอัน
ทรงคุณคาแกประเทศชาติอยางมหาศาล สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม ครั้งที่ 279 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2540 จึงมีมติเปนเอกฉันทใหทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟสิกส
แดพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ อเปนการเฉลิ มพระเกียรติคุ ณ เพื่ อเปนสวัสดิมงคลแก
มหาวิท ยาลัยมหิดล และเป นดวงประที บสองทางใหนักวิท ยาศาสตร ไทยผลิตผลงานที่บั ง เกิ ดคุณประโยชนตอ
ประเทศใหกวางขวางสืบไปชั่วกาลนาน

