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ประวัติ                  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ประวัต ิพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๘ 

ตุลาคม  พ.ศ.๒๓๔๗  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น  ๑๔ ค่ำ เดือน  ๑๑ ปีชวด ฉศก

จุลศักราช ๑๑๖๖ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่  ๒ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย  และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  ณ  พระราชวังเดิม 

พระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อพระชนมายุย่างเข้า ๙ พรรษา (พ.ศ. ๒๓๕๖) สมเด็จพระ

บรมชนกนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดให้มีพระราชพิธีลงสรงเป็นครั้ง

แรก ในกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ดำรงพระราชเกียรติยศ รับพระราชทานพระนาม

จารึกในพระสุพรรณบัฎ  ว่า  “  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ามงกุฎสมมติ

เทววงศ์พงศ์อิศวร กษัตริย์วรขัตติยราชกุมาร ” ปรากฏตามอเนกนิกรชนสมมติ

เรียกพระนามว่า “ทูลกระหม่อมฟ้าพระองค์ใหญ่”

      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์ พระองค์ได้ทรงวางรากฐานที่จะนำวิทยาการ

ใหม่ของยุโรปเข้ามาพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์แผนใหม่ตลอดจนเทคโนโลยี

เริ่มมีบทบาทมาตั้งแต่สมัยพระองค์ท่าน สิ่งใดแปลกใหม่แม้ไม่ทรงได้เคยรู้มา  

ก็ทรงตั้งพระทัยติดตามศึกษาหาความรู้  ด้วยน้ำพระทัยของนักวิทยาศาสตร์ 

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีการพบปะกันเพื่อพิจารณาหาวันวิทยาศาสตร์แห่ง

ชาติ ได้ตกลงมีมติเลือกเอา วันที่ ๑๘ สิงหาคม เป็น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติิ 

โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป
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พระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

 1.พระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์เดินเรือ 

  คือทรงสามารถหาตำแหน่งเส้นรุ้งเส้นแวง

ของเรือพระที่นั่งกลไฟกลางทะเลด้วยพระองค์เอง

โดยทรงวัดมุมสูงของดวงอาทิตย์   ด้วยกล้องเซก

สแตนท์ (Sextant)    เทียบกับเส้นแวงที่ผ่านเมอริ

เดียนของพระที่นั่งภูวดลทัศนัย ซึ่งเป็นการเริ่มต้น

แห่งการนำเอาวิทยาการแผนใหม่ มาใช้ในประเทศ

โดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ดำเนินการด้วยพระองค์เอง  ด้วยวิริยะอุตสาหะ

และอัจฉริยภาพอันสูงเกินกว่าจะหาคำมาพรรณนาได้



โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

18 สิงหาคม 2564

วันวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2564

วันวิทยาศาสตร์

ประวัติ                  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
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          ประวัต ิพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
  2.  พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จากคัมภีร์พุทธ

ศาสนาเรื่อง  ไตรภูมิพระร่วง  ส่งอิทธิพลสำคัญต่อความคิดความเชื่อของผู้

คนชาวไทย  เรื่องภาพแห่งจักรวาล  คือภพทั้ง  3  แห่ง  สวรรค์  มนุษย์  และ

บาดาล แต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพแห่งจักรวาล

คือวิชาการดาราศาสตร์ยุคใหม่ของการ

ศึกษาถึงความเป็นไปในเอกภพ ด้วยข้อ

มูลความจริง ด้วยความคิด  และเหตุผล 

โดย  การศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบ

ตามหลักการของวิทยาศาสตร์ แผ่นดิน

ในรัชสมัยของพระองค์จึงเสมือนเป็นประ

ตูสู่โลกยุคใหม่

 

 3. ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทย พระองค์ท่าน

ได้ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทยคือในปี พ.ศ. 2395 

ได้ทรงสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัยขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อใช้เป็นหอ

นาฬิการักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทย
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                         พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

             มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

             มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรทรงสนพระราชหฤทัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา

ตั้งแต่ทรงศึกษาในต่างประเทศ     เห็นได้จากการที่ทรงเลือกศึกษาแผนก

วิทยาศาสตร์ สาขาสหวิทยาศาสตร์  ในระดับอุดมศึกษา  แม้ต่อมาจะทรง

เปลี่ยนไปศึกษานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพื่อให้ทรงมีพื้นฐานด้านวิชาการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปกครองประเทศ แต่พระองค์ก็ทรงใช้ประสบการณ์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ

ประยุกต์ใช้  เข้ามาพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชดำริต่าง  ๆ  อาทิ 

โครงการฝนหลวง แก้มลิง 

กังหันชัยพัฒนา หญ้าแฝก 

เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่

ของพสกนิกรให้อยู่ดีกินดี

ตามวิถีแห่งความพอเพียง

ตลอดมา
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1. กำเนิด “ฝนหลวง”         2. กังหันชัยพัฒนา

3. ห้องทดลองของพ่อ         4.โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

รายละเอียดโครงการพระราชดำหริเพิ่มเติม 

สแกน QR Code เข้าสู่เว็ปไซต์นะครับ/นะคะ
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พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ          6. โครงการ “แก้มลิง” 

7.“เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต    8.“แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” 

รายละเอียดโครงการพระราชดำหริเพิ่มเติม 

สแกน QR Code เข้าสู่เว็ปไซต์นะครับ/นะคะ
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9.“แกล้งดิน” เร่งกำมะถันทำปฏิกิริยา  10. “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้า

ไล่หน้าดินเปรี้ยว                ดิน 

รายละเอียดโครงการพระราชดำหริเพิ่มเติม 

สแกน QR Code เข้าสู่เว็ปไซต์นะครับ/นะคะ

นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นแบบอย่างของนักวิทยาศาสตร์

ผู้ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและแนวพระ

ราชดำริที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน


