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“สถานที่นี้จะได้เป็นสถานศึกษาและค้นคว้าที่สำาคัญ
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างสำาคัญ

ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของประเทศของเรา”

 พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  รัชกาลท่ี 9
ในการเสด็จพระราชดำาเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ชื่อเดิมของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 เป็นเสมือนแรงขับให้คณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นดำาเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์มายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษ

 เป็นความโชคดีอย่างย่ิงท่ีคณะวิทยาศาสตร์ได้ถือกำาเนิดข้ึนภายใต้ร่มพระบารมีของ
พระมหากษัตริย์ผู้ปราดเปรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระผู้ทรงสนพระราชหฤทัยและ
เห็นถึงความสำาคัญของวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของพสกนิกร
ให้เป็นไปอย่างร่มเย็นเป็นสุข
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต้ังแต่ทรงศึกษาในต่างประเทศ เห็นได้จากการท่ีทรงเลือกศึกษา
แผนกวิทยาศาสตร์ สาขาสหวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา แม้ต่อมาจะทรงเปลี่ยนไปศึกษา
สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพ่ือให้ทรงมีพ้ืนฐานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปกครอง
ประเทศ แต่พระองค์ทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ในการประยุกต์เพื่อพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชดำาริมากกว่า 4,000 โครงการ จากการที่
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเย่ียมราษฎรท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยาก
ของราษฎร จึงทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 
ทรงนำาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความรู้เหล่าน้ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความจำาเป็น ความพอประมาณ และความมีเหตุผล พระองค์ทรงกลั่นกรองความรู้ออกเป็น
แนวทางและวิธีการที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรเรียนรู้และเข้าใจได้โดยง่าย ทรงมี
พระราชดำาริว่า การนำาเทคโนโลยีมาใช้ ต้องเลือกให้เหมาะสมแก่สภาพและฐานะของประเทศและ
เหมาะแก่ราษฎร 

ใต้ร่มพระบารมี
พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์
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“พยายามที่จะทำาอะไรที่ง่าย ๆ แล้วในที่สุดก็ทำาง่าย ๆ แล้วได้ผล
ก็จะเป็นหลักวิชาโดยอัตโนมัติ”

พระราชดำารัสพระราชทาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 เมษายน 2540

 จากพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ เกิดเป็นโครงการ
เพื่อการพัฒนาชีวิตมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ แม้ว่าแต่ละโครงการจะมีรายละเอียด
แตกต่างกัน แต่หลักการสำาคัญที่ทุกโครงการมีเหมือนกันคือ การตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ตามธรรมชาติ เป็นหลักการที่สอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเป็นกระบวนการคิด 
สร้าง และทำาอย่างเป็นระบบ
 ช่วงต้นรัชสมัย พระราชกรณียกิจส่วนมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องกระทำาให้
ลุล่วงเพื่อให้บังเกิดผลโดยเร็ว นอกเหนือกว่านั้นเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เพราะต้องใช้เวลา
ในการศึกษา ทดลอง เก็บสถิติ ทดสอบ จนเป็นที่แน่พระราชหฤทัยแล้วจึงทรงกำาหนดแบบแผน 
ทุกเรื่องล้วนทรงสัมผัสปัญหาและติดตามอย่างใกล้ชิด
 พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรากฏแจ่มชัดเมื่อเจริญพระชนม์ได้ 10 
พรรษา ทรงสร้างวิทยุและทรงต่อลำาโพงเอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าไว้ ในพระนิพนธ์เรื่อง “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์” ว่า

 “เครื่องวิทยุที่บ้านไม่ทรงมีสิทธิที่จะแตะต้อง มีไว้ฟังข่าวเท่านั้น แต่เมื่ออายุสักสิบปีได้ 
ก็มีโอกาสสร้างของตัวเองขึ้นมาได้ ที่ โรงเรียนมีการขายสลากในงานของโรงเรียนงานหนึ่ง ท่าน
ก็ได้สลากเป็นคอยล์ (Coil) ท่านศึกษาถามผู้รู้ว่าจะต้องทำาอย่างไรจึงจะเป็นวิทยุออกมาได้ เขาก็
บอกให้ท่านซื้อแร่สีดำา (Galena หรือ Galenite หรือ PbS) ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของเครื่อง คือที่
รับไฟฟ้าในอากาศที่เป็นคลื่นวิทยุ และหูฟังอีกคู่หนึ่ง ทั้งหมดราคาประมาณ 10 แฟรงค์ มาต่อกัน
อย่างไรไม่ทราบ ทรงสามารถฟังวิทยุที่เขาส่งได้ ยังแบ่งกันฟังคนละหูกับพระเชษฐา ต่อไปพระ
เชษฐาก็ซื้อของพระองค์เอง...”

 ในด้านความเป็นนักประดิษฐ์ เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรง
ประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน เรือรบจำาลอง หลังจากเสด็จนิวัตพระนครแล้ว 
ได้ทรงประดิษฐ์ เรือมด เรือซูเปอร์มด เรือไมโครมด เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพใน
การผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความสนพระราชหฤทัยในด้านงานช่าง และพระ
วิริยะที่ทรงทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำาเร็จตามเป้าหมายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พระอัจฉริยภาพนี้เมื่อ
เสด็จขึ้นครองราชย์ได้กลายเป็นพระราชกรณียกิจต่าง ๆ  นานา ที่สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ราษฎร
ของพระองค์
 กล่าวได้ว่า พื้นฐานที่ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือสิ่ง
สำาคัญของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจและเข้าถึง ความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและ
เป็นพื้นฐานสำาคัญที่ทรงนำามาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาประเทศ ก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำาริ
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นับพันโครงการ ครั้งหนึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ ให้สัมภาษณ์แก่
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เมื่อ พ.ศ. 2550 ว่า

 “วิธีคิดของพระองค์ท่านมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีระบบในทุกสิ่ง ไม่ใช่พอมีปัญหาเข้ามาแล้ว
จะทำาทนัททีนัใด พระองคท์า่นจะใชเ้วลาคดิพอสมควร และประมวลความคดิอยา่งมรีะบบ ความจรงิ
ก็คือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเอง หาต้นเหตุก่อนว่าเป็นอย่างไร แล้วหาวิธีการแก้ ไข 
หลังจากแก้ไขแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร พระองค์ท่านยึดเอาธรรมชาติเป็นหลัก ยึดธรรมะ นั่นคือ
ธรรมชาติ คือธรรมดา เป็นหลักในการวางระบบทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึง
เรียบง่าย มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผ่านระบบการคิดมาก่อน”

 แนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงให้ความสำาคัญและเน้นการพัฒนาในทุกด้านอย่างสัมพันธ์กัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์
และทรัพยากรธรรมชาติ ทำาให้เกิดความสมดุลเมื่อนำาไปพัฒนาประเทศ ยึดหลักความต้องการของ
ประชาชน เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมของชุมชน เป็นวิธีการท่ีฉลาดและ
มองการณ์ไกล ครอบคลุมและเข้าถึงแก่นของการพัฒนา ซึ่งวิธีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ มีหลัก 7 ประการ ได้แก่

 1. ต้องศึกษาพ้ืนฐานเดิมของสังคมก่อน เพ่ือกำาหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
    สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
 2. ต้องศึกษาข้อมูลของพื้นที่ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่กำาหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
    สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร วัฒนธรรม แนวคิดของราษฎร ซึ่งแต่ละโครงการจะมา
    เงื่อนไขที่แตกต่างกัน การเข้าไปพัฒนาจึงไม่อาจใช้สูตรสำาเร็จเข้าไปดำาเนินการโดยไม่
    คำานึงถึงความสำาคัญของข้อมูลพื้นที่
 3. ใช้หลักวิชาการเป็นสำาคัญ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำารวจข้อมูลพื้นที่ การวางแผน 
    การปฏิบัติการทดลอง การตรวจสอบผลงาน การประสานวิชาแขนงต่าง ๆ  
    ให้กลมกลืนเกื้อกูลกัน
 4. กระทำาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นข้ันเป็นตอน ไม่ทำาเพราะรีบร้อนอยากลองของใหม่
 5. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้องรู้จักเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
 6. รวมกลุ่มประชาชน กระตุ้นให้เกิดความสามัคคี เพื่อจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำางาน 
    ร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน
 7. วางระบบการทำางานแบบบูรณาการ คือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำางานประสานกัน
    ภายใต้แผนงานและรูปแบบการจัดการเดียวกันโดยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นแม่งาน

 พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบกับความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงแก้
ปัญหาของประเทศ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
จึงถวายพระราชสมัญญานาม “พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์”เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2542 และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถวายพระราช
สมัญญานาม “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เมื่อ พ.ศ. 2544
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ภาพจากหนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์, 2543.

ภาพจากหนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์, 2543.
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 พ.ศ. 2549  สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เทิด
พระเกียรติพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จากพระราชดำาริให้ดำาเนินโครงการ 
“แกล้งดิน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในประเทศเขตร้อนเป็นโครงการ
แรกของโลก โดยนำานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
 จากพระเกียรติคุณด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศ 
สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวาย รางวัล เหรียญเกียรติคุณ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

จำานวนมาก สมควรที่จะบันทึกไว้ อาทิ

พ.ศ. 2535 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายเหรียญประกาศพระเกียรติคุณ ในฐานที่ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ดีเด่นเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (UNEP Gold 
Medal of Distinction) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health for All Gold Medal) ในฐานะที่ทรง
บำาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชน์ด้านการสาธารณสุขของประเทศ 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2536 สมาคมนานาชาติด้านนิเวศวิทยาทางเคมี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
International Society of Chemical Ecology: ISCE) ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Natura Pro Futura Medal) เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2536

สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินนานาชาติ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
International Erosion Control Association: IECA) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เหรยีญสดดุพีระเกยีรตคิณุนานาชาต ิ        ในฐานะทีท่รงเปน็แบบอยา่งสำาหรบัประเทศอืน่     ๆ  
ได้ปฏิบัติตามในเรื่องของการอนุรักษ์ดินโดยใช้หญ้าแฝก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2536

ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
รากหญ้าแฝกชุบสำาริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award) เพื่อสดุดีพระ
เกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2538 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรััฐอิตาลี (Food and 

Agriculture Organization: FAO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญแอกริโคลา 

(Agricola Medal) ในฐานะที่ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวง

ชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเพาะปลูก บำารุงรักษาน้ำา และบำารุงรักษาป่า 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538



พ.ศ. 2540 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (World Meteorological 
Organization: WMO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้าน
อุตุนิยมวิทยา (Award in Recognition of His Majesty’s Strong Support for 
Meteorology and Operational Hydrology เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระปรีชา
สามารถด้านอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543 สมาคมนักประดิษฐ์แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 
(The Belgians Chamber of Inventors) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัล เมริต 
เดอ แลงวองซิยง (Merit de I’Invention) ในฐานะทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ
สร้างสรรค์สรรพส่ิงนานัปการอันเป็นคุณประโยชน์แก่ราษฎร เม่ือเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 
2543

ในโอกาสท่ีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำา กังหันน้ำาชัยพัฒนา ไปจัดนิทรรศการ
ในงานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2000: นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ของโลก ครั้งที่ 49 (Brussels Eureka 2000: 49th Anniversary of the 
World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) เมื่อวันที่ 
14-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ได้รับการ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
- เหรียญ Prix OMPI Femme Inventeur Brussel EUREKA 2000  
  รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก
- เหรียญ Gold Medal with Mention รางวัลสรรเสริญในพระอัจฉริยภาพ
  แห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
- ถ้วย Grand Prix International รางวัลผลงานด้านการประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด
- ถ้วย MINISTER J. CHABERT รางวัลผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น
- ถ้วย Yugoslavia รางวัลสรรเสริญในพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์
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พ.ศ. 2544 ในงานบรัสเซลส์ ยูเรกา 2001: นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของโลก คร้ังท่ี 50 (Brussels Eureka 2001: 50th Anniversary of the 
World Exhibition of Innovation, Research and New Technology) เมื่อวันที่ 
13-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ได้รับ
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
- ถ้วย D’Un Concept Nouveau de Development de la Thailande 
  รางวัลผู้ ให้แนวคิดเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ถ้วย Special PRIX รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้นทฤษฎีใหม่ 
  น้ำามันปาล์ม และฝนหลวง
- เหรียญ Gold Medal with Mention สดุดีพระเกียรติคุณ
  ด้านการประดิษฐ์คิดค้นน้ำามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำามันปาล์ม
- เหรียญ Gold Medal with Mention สดุดีพระเกียรติคุณ
  ด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการทฤษฎีใหม่
- เหรียญ Gold Medal with Mention สดุดีพระเกียรติคุณ
  ด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง

พ.ศ. 2550 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการศึกษาวิจัยการทำาฝนเทียมและการพัฒนา
ดัดแปลงสภาพอากาศ (UAE Prize for Weather Modification) ณ พระตำาหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติคุณ “ผู้นำาโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา” 
(WIPO Global Leader Award) ในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้อุทิศพระองค์และ
ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา



“จะต้องพยายามศึกษาค้นคว้าวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้า
ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางและรู้จักพิจารณานำาส่วนที่ดีมีประโยชน์แท้ 

มาใช้ด้วยความคิดริเริ่มและความเฉลียวฉลาด
เพื่อให้งานที่ทำาพัฒนาอย่างเต็มที่ และอำานวยประโยชน์

สร้างเสริมเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง”

พระบรมราโชวาทเพื่อเชิญลงพิมพ์
ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2527

 พระราชสมัญญาและรางวัลเกียรติยศเหล่านี้ มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพระปรีชาสามารถอัน
ล้ำาเลิศด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนน้ำาพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีให้แก่ปวงชน
ชาวไทยด้วยพระเมตตา พระราชกรณียกิจทั้งมวลคือการสร้างชาติให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น พสกนิกร
มีความสุขร่มเย็น ตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองแผ่นดินล้วนเป็นกาลเวลาท่ีสร้างสรรค์แต่คุณประโยชน์
อเนกอนันต์ท้ังส้ิน สมควรท่ีชาวไทยท้ังผองจะน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยึดมั่นเป็นแบบ
อย่างในการดำาเนินชีวิตสืบไป

เอกสารอ้างอิง
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นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง. (2549). เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์. กรุงเทพ : โอ.เอส 
 พริ้นติ้งเฮ้าส์.

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2550). คิด สร้าง ทำา ด้วยแนวพระราชดำาริแบบ
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สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2543). คำาประกาศราชสดดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ. ใน 
 พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์. 17-86. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2544). การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัล Merite de 
 I’Invention. ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ. 19-24. กรุงเทพ : อมรินทร์
 พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
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ภาพจากหนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์, 2543.





 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500
โดย ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม พรมมาส   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้ 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ดำาเนินการจัดตั้งตามความมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งเป็น
คณะวิทยาศาสตร์ โดยทางกองทัพบกได้โอนที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณถนน
ศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ครึ่ง ให้เพื่อดำาเนินการจัดตั้ง และรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ
สำาหรับดำาเนินการก่อสร้างอาคารทดลองวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 
ประกอบกับงบประมาณช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์อีกจำานวนหนึ่ง

 วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และเสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2511 จากนั้นเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมชมตึกทดลองวิทยาศาสตร์และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง ผู้แทนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ถวาย
รายงานอย่างใกล้ชิด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปวง

 จากน้ันเสด็จพระราชดำาเนินเย่ียมชม ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริเวณช้ันสอง 
ตึกฟิสิกส์ ในการนี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ลงพระบรมนามาภิไธยให้ไว้เป็นที่ระลึก นับเป็นสื่ง
ม่ิงมงคลอันล้ำาค่าสำาหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบันสมุดลงนามฉบับน้ีเก็บรักษาและจัดแสดงไว้
ณ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

พระมหากรุณาธิคุณ
หาท่ีสุดมิได้
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508
ภาพจาก สำานักราชเลขาธิการ
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จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กราบบังคมทูลถวายรายงานในพิธีเปิดตึกทดลองวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำานักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมชม
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
(ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำานักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมชม
หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำานักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ภาพจาก สำานักราชเลขาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรการสาธิต
การใช้งานเครื่อง Electron Microscope ปัจจุบันอุปกรณ์ชุดนี้เก็บรักษาไว้
ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระ
อุปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (มลูนธิ ิสอวน.)  ทรงเลง็
เห็นถึงความสำาคัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนให้ทัดเทียมระดับสากล สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาต่าง ๆ ในระดับนานาชาติได้ มูลนิธิ สอวน. 
จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัย 11 แห่ง และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ทำาหน้าที่เป็น
ศูนย์ สอวน. ดำาเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดความพร้อมและดำาเนินการคัดเลือก
นักเรียนเข้าแข่งโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
 การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ มูลนิธิ สอวน. ได้เริ่มดำาเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2547 จัดการแข่งขันเป็นประจำาทุกปี โดยมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ต่าง ๆ หมุน
เวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินการเป็น
เจ้าภาพใน พ.ศ. 2554 ภายใต้ชื่อ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The Eighth 
Thailand Biology Olympiad) และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 
ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรโดยถ้วนหน้า
 การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 กำาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน ถึง 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้รับพระมหากรุณา-
ธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดการ
แข่งขัน ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พระเทพรัตนเมธี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
(The 49th International Chemistry Olympiad) 
6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิด การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (The 49th International Chemistry 
Olympiad) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา 
ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก สอวน. นางพรพรรณ ไวทยางกูร 
ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คณะกรรมการอำานวยการ
จัดงาน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำารัสเปิดการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทุกท่านถือเอาโอกาสน้ี
เป็นการสร้างเสริมความสามารถและประสบการณ์ของท่าน ใน พ.ศ. 2560 น้ีทางโอลิมปิกวิชาการ
สากล ได้ถือเป็นปีแห่งความหลากหลายและความคิดเห็นท่ีตรงกัน ซึ่งความสนใจร่วมกันในศาสตร์
ทางด้านเคมีนี้แสดงให้เห็นถึงพันธะที่เชื่อมโยงความแตกต่างและหลากหลายของพวกเรา ซึ่งนำาไป
สู่การสร้างความผูกพันของโลกใบนี้ของเราด้วยเคมี การแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นจุดที่สำาคัญในชีวิต
เพื่อก้าวสู่ความยอดเยี่ยมในด้านวิชาการของท่านและในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการสร้าง
ความเข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ และขอให้ถือโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาของการสำารวจเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจ
ต่าง ๆ ในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน”
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ภาพจาก: หนังสือ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501-2549), 2549.



 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ทรงสำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนก
วิทยาศาสตร์ ทรงเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2518 โดยทรงร่วมสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับนักเรียนอื่น ๆ 
เมื่อทรงอยู่ชั้นปีที่สอง ทรงเลือกสาขาวิชาเคมีเป็นวิชาเอก เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในปีการศึกษา 
2521 ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเลือกศึกษาวิชา
เคมี เนื่องจากทรงตั้งปณิธานว่าจะทรงนำาความรู้มาใช้ ในงานทดลองของโครงการต่าง ๆ  ท่ีดำาเนิน
การตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่าง
ปิดภาคเรียนชั้นปีที่ 3 ทรงปฏิบัติการฝึกงานตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยเสด็จไปฝึกงาน 
ณ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย
 หลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
อินทรีย์เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองจากทรงสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้วยคะแนนยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัมหิดลจึงอนุมัติให้ทรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้
โดยไม่ต้องผ่านมหาบัณฑิตก่อน ทรงเริ่มการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และทรง
เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจาก  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
 ระหว่างท่ีทรงศึกษา ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถท้ังในการศึกษาและการวิจัย ทรงทำา
การวิจัยสองเร่ืองได้แก่ การวิจัยส่วนประกอบของกระชายเหลืองหรือกระชายแกง ซึ่งมีสรรพคุณทั้ง
ในทางยาไทยและการบริโภคโดยทั่วไป และการวิจัยเกี่ยวกับยา วิธีการในการสังเคราะห์สารเคมี 
นำามาใช้ประโยชน์ ในการวิจัยยารักษาโรค ด้านการเกษตร หรือด้านอุตสาหกรรม เช่น การ
สังเคราะห์อนุพันธ์ของสารฆ่าแมลงบางชนิด 1

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
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1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2531). พระประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนาม
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งทั้งสองสถาบันยังคงทำางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกัน
อย่างดียิ่งมาจนถึงปัจจุบัน

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
แสดงพระปรีชาสามารถด้านวิชาการเป็นท่ียกย่องในหมู่นักวิชาการ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็น
องค์อุปถัมภ์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำาให้วงการวิทยาศาสตร์ของ
ไทยเจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสืบไป
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ทรงสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 
ณ ห้องประชุมร็อคกี้เฟลเลอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการควบคุมการศึกษาและวิทยานิพนธ์ 
และคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล (ประธานกรรมการ) ดร.พิทยา ตันติเวชวุฒิกุล (กรรมการ) 
และ ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา (กรรมการ)   

ภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอินทรีย์) 
จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

ภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

26



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ฉายพระรูปร่วมกับคณาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 
ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอินทรีย์) 
จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

ภาพจาก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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การเปล่ียนแปลงคือ
ความท้าทาย โอกาส และ ความหวัง

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)

 ตลอดระยะเวลา 60 ปี ของประวัติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
ผ่านมา ผมได้เห็นภาพ “การเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นผ่านทางเอกสารต่าง ๆ เรื่องเล่า ตลอดจน
ที่ประสบมาด้วยตนเอง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวงการวิทยาศาสตร์ไทยก็เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในการเป็นผู้นำาในสังคม คณะวิทยาศาสตร์จึงจำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยเรา
ไม่สามารถทำาแบบเดิม คิดแบบเดิมได้ ทั้งที่จริง ๆ  แล้ว บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความ
เป็น “หัวก้าวหน้า” และแนวคิด “เสรีนิยม” เป็นพื้นฐาน ซึ่งเมื่อตระหนักถึง “การเปลี่ยนแปลง” 
และ “ความท้าทาย” ที่กำาลังมาถึง เราก็จะสามารถสร้าง “โอกาส” และมองเห็น “ความหวัง” ใน
อนาคตจากนี้ ไปได้ชัดเจนขึ้น

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นจาก “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์” สั่งสมความสำาเร็จและเป็นเบ้าหลอมสร้างทรัพยากรบุคคล ศิษย์เก่าหลายท่านเป็นผู้ชี้นำา
แนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมาชิกคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน 
ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็นผู้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในองค์กรให้ยั่งยืนมา
ถึงปัจจุบัน และร่วมกันมุ่งมั่นที่จะส่งต่อถึงอนาคตด้วยแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกัน พันธกิจหลักของ
คณะวิทยาศาสตร์ คือการจัดการเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงอย่างเข้มข้น (รวมทั้งวิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงก่อนจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
ขึ้น) การจะทำาให้พันธกิจการเรียนการสอนบรรลุได้อย่างสมบูรณ์นั้น จะขาดพันธกิจด้านการวิจัย
คงเป็นไปไม่ได้ ซึ่งในที่สุดการทำาวิจัยเชิงลึกจึงกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
นักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายท่าน คณะวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้
ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงวงการวิทยาศาสตร์ไทยก็ว่าได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ยังเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น และยังมีภาพ
ลักษณ์ของความทันสมัยอยู่เรื่อยมา 



 มีคำากล่าวว่า สิ่งที่น่ากลัวขององค์กรที่ประสบความสำาเร็จมาเป็นเวลายาวนานคือ “การ
ติดกับดักความสำาเร็จของตนเอง” โดยอยู่ด้วยการอาศัยแรงส่งที่เกิดจากความสำาเร็จในอดีตที่ผ่าน
มา ไม่ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำาให้มองไม่เห็นโอกาสและความหวังในอนาคต
ที่อยู่ข้างหน้า อีกทั้งในขณะที่สังคมปัจจุบันเกิด disruption อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมากมายในหลาก
หลายศาสตร์และสาขาอาชีพ ดังนั้นในฐานะผู้นำาองค์กร ผมจึงมีคำาถามเสมอว่า อนาคตจากนี้ ไป 
เพื่อความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ รูปแบบพันธกิจการจัดการเรียนการสอนและการทำาวิจัยที่
เป็นมาโดยตลอด จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร เราจะอยู่แบบนี้ ได้อีกนานแค่ไหน เราได้ปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความท้าทายที่อยู่รอบตัวทันหรือไม่ เรามองเห็นโอกาสและความ
หวังอยู่ข้างหน้าหรือไม่ จากนี้ ไปจำานวนนักศึกษาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Search engine 
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนเหล่าปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในระบบการศึกษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการมีอยู่ของอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา 
แม้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จะปรับนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังคงต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังและสร้างสรรค์จากสมาชิกทุกท่านในการช่วยกันปรับตัวอย่างจริงจัง 
เพราะการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเดิมที่เราคุ้นเคยกันมานานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใน
อนาคตอันใกล้นี้ ทั้งรูปแบบ ความรวดเร็ว และความอเนกประสงค์ การเรียนการสอนของพวก
เราจะสู้กับปัญญาประดิษฐ์ได้หรือไม่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและถูกต้อง 
อาจารย์แต่ละท่านยังต้องให้ความเอื้ออาทรกับนักศึกษามากขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าของการเรียนจาก 
“ครู” ที่เป็นคน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับภาคเอกชนคือ บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
เปิดศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator: GII เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ 
และนักศึกษาได้ร่วมวิจัยกับทีมวิจัยของ GII เพ่ือร่วมกันค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมด้านโภชนาการ
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 ณ วันนี้ กล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ผู้บริหารประเทศและสังคมเรียกหา “นวัตกรรม” ด้วยมอง
ว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญของเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติให้พ้นจากกับดักรายได้ปาน
กลาง โดยที่ทุกคนเห็นว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีจะเป็นกลจักรสำาคัญใน
การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น จึงเป็นเวลาอันสมควรที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ
ต้องแสดงบทบาทในการร่วมผลักดันการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นรากเหง้าที่แท้จริงและยั่งยืนของการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น 
คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีบทบาทสำาคัญในการสร้างนวัตกรรมคู่ไปกับการทำางานวิจัยเชิงลึก แม้ว่า
สังคมไทยจะยังมองไม่เห็นถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีเท่าที่ควร
ก็ตามที  

 มหาวิทยาลัยทำาหน้าที่สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ แต่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เอกชนต่างหากที่เปลี่ยนการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ขายได้ และมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ความร่วมมือกับภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในสภาวะปัจจุบัน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะวิทยาศาสตร์แห่งแรกที่มีการทำางานร่วมกับภาคเอกชน
สัญชาติไทยขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างหน่วยวิจัยขนาดใหญ่ขึ้น
ภายในคณะ เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว กลายเป็น “ต้นแบบ” ตามนโนบาย
ของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 ในวันนี้และในอนาคต สภาพความเป็นจริงของสังคมไทยเราปฎิเสธไม่ได้เมื่อข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นเป็นคำาถามที่ว่า เมื่อจำานวนนักศึกษาลดลง คณะวิทยาศาสตร์จะทำาอะไร คำาตอบหนึ่ง
คือ อาจารย์แต่ละท่านควรนำาความรู้เชิงลึกที่เราสั่งสมมาประยุกต์ ใช้ ในทำางานวิจัยร่วมกับภาค
เอกชนอย่างเป็นรูปธรรม การทำางานร่วมกับภาคเอกชนนี้ก็ควรจะต้องเป็นแหล่งรายได้ ซึ่งเป็น
เรื่องปกติของคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ในต่างประเทศ ดังนั้นก็คงถึงเวลาที่คณะ
วิทยาศาสตร์จะต้องหาประโยชน์เชิงรายได้จากผลงานวิจัยและการทำางานวิจัยมากขึ้น ตลอดจน
การส่งเสริมให้เกิด บริษัท Startup มากขึ้น อย่างเลี่ยงไม่ได้

 คณะวิทยาศาสตร์จะพัฒนาต่อไปได้นั้น ต้องมีส่วนร่วมในสังคม (Social Engagement) 
ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังการนำาความรู้ความชำานาญไปช่วยภาคอุตสาหกรรมและสังคมเพ่ือช่วยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อความกินดีอยู่ดีของสังคม เมื่อเราช่วยสังคม
แล้ว เราก็ย่อมได้รับการสนับสนุนจากสังคม รวมทั้งศิษย์เก่าที่มีความพร้อมที่จะกลับมาช่วยคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป ในเมื่อ “เรือธง” ของคณะวิทยาศาสตร์คือ “การวิจัย” ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เรา
ทุกคนจะต้องทำาให้สังคมประจักษ์ถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นามธรรม แต่ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่จับ
ต้องได้ เพื่อความยั่งยืนและเป็นผู้นำาของสังคมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป  


