เอกบุรุษวิทยาศาสตรไทย
ดร.ตั้ว ลพานุกรม เปนรัฐบุรษุ ของไทยผูซ ึ่งไดเสียสละอุทิศตน ดวยการมองเห็นการณไกลและดวย
ความรูอ ยางลึกซึ้งในวิชาการ ผลักดันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนพลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูความเจริญ กาวหนาและความมั่นคงถาวร เปนที่นาเสียดายทีท่ า นมีเวลานอยเกินไปสําหรับภารกิจ
อันยิ่งใหญซึ่งไดเริ่มเอาไวแลว และเปนที่นาเสียดายยิ่งขึ้นเมื่อปรากฏวาอุดมการณของทานรัฐบุรุษมิไดรับ
การสานตออยางจริงจังเปนระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน ยุคใหม มีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะกุญแจดอกสําคัญในการสรางประเทศและสังคมไทยใหกาวหนา
ทันโลก และเปนฐานรองรับการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งเปนอุดมการณในแนว
เดียวกันกับที่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดเคยเสนอตอประชาชาติไทยเอาไวในครั้งกระโนนดังนัน้ จึงไดต้งั ปณิธาน
ที่จะกระทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อขจัดความลาหลังในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและจะระดมสรรพกําลัง
และทรัพยากรทั้งมวลที่มอี ยูปฏิบัตภิ ารกิจของชาติดงั กลาวนี้ใหสําเร็จลุลวงไปโดยรวดเร็วใหจงได
กระทรวงวิทยาศาสตร หวังวาเอกสาร “ดร.ตั้ว ลพานุกรมรัฐบุรษุ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ไทย” ซึ่งเรียบเรียงขึ้นโดย ดร.วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร ฉบับนี้จะมีสวนในการปลุกความสํานึกของบรรดาคน
ไทยผูประสงคจะไดเห็นชาติไทยอันเปนที่รักยิ่งของเรากาวทันโลก มุงใหความสนใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีทีท่ นั สมัย ซึ่งแมวาจะเปนการเริ่มตนใหมท่ชี าไปบาง หากก็ยังไมสายจนเกินไปถาเราจะรวมมือ
รวมใจรุดหนาไปสูเปาหมายอันเดียวกัน
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ดร.ตัว้ ลพานุกรม
รัฐบุรุษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย
ดร.วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร
ดร.ตั้ง ลพานุกรม ถือกําเนิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2441 ในกรุงเทพมหานคร เปนบุตรคนที่ 3 ในจํานวน
5 คนของนายเจริญและนางเนียร ลพานุกรม ไดรบั การศึกษาเบือ้ งตนที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรนิ ทรและ
โรงเรียนราชวิทยาลัย และไดตามเสด็จสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อครั้ง
ยังดํารงพระอิสระยศเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทร ไปศึกษา ณ ประเทศเยอรมันนี โดยทุนของ
พระองค เมื่อปลายป 2453 ในขณะนัน้ ดร.ตั้วฯ มีอายุได 12 ป ระหวาง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2460 ซึ่งเปน
ระยะเวลากอนสงครมโลกครั้งที่ 1 ดร.ตั้วฯ ไดศึกษาวิชาสามัญในโรงเรียนที่เมืองฟลเกนแบรก พลเอก พจน
พหลโยธิน (พระยาพหลพยุหเสนา เชษฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรีระหวางป 2476 – 2481) ไดเขียนรําลึก
ความทรงจําเกี่ยวกับดร.ตั้ว ลพานุกรม เอาไววา “ขาพเจาเคยรูจกั ชอบพอกันมาแตเดิม ครั้งยังเปนเด็กนักเรียน
อยูในประเทศเยอรมันนี ขาพเจาจําภาพเมื่อครั้งกระโนนไดอยางติดตาวาแตงตัวอยางเด็กฝรั่ง ผูกผาผูกคอ
โบว สวมกางเกงขาสั้นรัดนอง พูดจาคลอง หัวเราะรวน เปนคนราเริงเสมอซึง่ เปนที่ชอบพออัธยาศัยของ
บรรดานักเรียนไทยทั้งหลายที่ไดรจู กั มักคุน ขณะที่ขา พเจาเริ่มสมาคมกับทานผูนนี้ ั้น ขาพเจายังเปนนักเรียน
ทําการนายรอยประจํากรมทหารปนใหญสนามเบาที่ 4 ในจังหวัดมัคเกเบอรก แหงประเทศเยอรมันนี.....”
เมื่อประเทศไทยไดประกาศสงครามกับประเทศเยอรมันนีในป 2460 ดร.ตั้งฯ ซึ่งขณะนั้นมีอายุได 19 ป ได
ถูกจับเปนเชลยศึกและถูกสงไปอยู ณ ที่คมุ ขัง ซึ่งแมนวาจะขาดอิสรภาพ แตก็ไดถือโอกาสศึกษาวิชาการตาง
ๆ เชนภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยวาจางครูพเิ ศษมาสอน
ในที่คุมขัง และขณะเดียวกันก็ไดหดั เลนดนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งคือขลุยฝรั่ง ซึ่งปรากฏวาเลนไดดี
เมื่อถูกปลดปลอยจากที่คมุ ขังภายหลังการพักรบในเดือนธันวาคม 2461 ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดเดินทางจาก
เยอรมันนีผานเบลเยี่ยมไปฝรั่งเศส เพื่ออาสาสมัครเปนทหารในกองรถยนตไทย ซึ่งไปทําการรวมรบกับ
สัมพันธมิตรในยุโรป โดยทําหนาที่เปนลามภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน และตอมาไดรับยศเปนจานาย
สิบแหงกองทัยบกไทยและไดรบั เหรียญดุษฎีมาลาของรัฐบาลฝรั่งเศส อีกทั้งไดรบั ประสบการณในชีวิตของ
ทหารอาสาใน พ.ศ. 2462 และไดรบั พระราชทานเหรียญทองชางเผือกเหรียญรามาธิบดี กับเหรียญงานพระ
ราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป และไดรบั การปลดออกจากประจําการในปเดียวกัน

ในปลายป 2462 ดร.ตั้วฯ ไดเดินทางกลังไปยังทวีปยุโรปเพื่อศึกษาตอโดยทุนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศฯ
พระบรมราชชนก เชนเดิม และเมื่อไดเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยไดแลว ก็ไดเขาศึกษาวิชาเคมีใน
มหาวิทยาลัยกรุงเบิรน ประเทศสวิตเซอรแลนด และสอบไลไดปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตชัน้ เกียรตินิยมใน
สาขาวิชาเคมี (Dr.Phil.Chem. magnacum laude) โดยเสนอวิทยานิพนธ เรื่อง “The Influence of Chemical
Composition on the Structure of Crytals” เมื่อป 2470 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2470 (ในปจจุบนั คือเดือน
กุมพาพันธ 2471) ดร. ตั้ว สพานุกรม พรอมดวยสหายผูรกั ชาติและปรารถนาที่จะเห็นความเจริยกาวหนาของ
ชาติอกี 6 คน คือ ดร. ปรีดี พนมยงค จอมพลแปลก พิบูลยสงคราม พันตรี หลวงทัศนิยมศึก พลโท ประยูร
ภมรมนตรี หลวงสิริราชไมตรี และนายแนบ พหลโยธิน ก็ไดรว มประชุมกอตั้งคณะราษฏรขึน้ เปนครั้งแรก
ณ กรุงปารีส โดยมีวตั ถุประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีรฐั ธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของชาติ การเขารวมในคณะราษฏรเพื่อ
อภิวัตนระยบอบการปกครองใหบา นเมืองมีความเจริญกาวหนาทันโลกในครั้งนั้นแสดงใหเห็นวาคณะ
ราษฏรไดเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพัฒนาประเทศ จึงไดเชิญชวนให ดร. ตั้วฯ ซึ่ง
เปนนักวิชาการวิทยาศาสตร เปนผูรวมกอตั้งแตเริ่มแรก
ภายหลังที่ไดเขารวมในการกอตั้งคณะราษฏรแลว ดร. ตั้วฯ ไดเขาศึกษาตอในวิชาเภสัชศาสตร ณ
มหาวิทยาลัยมิวนิค ในเยอรมันนี และในวิชาพฤกษศาสตร ณ มหาวิทยาลัยกรุงปารีส ในกลางป 2473 ดร. ตั้ว
ลพานุกรม ไดเดินทางกลับประเทศไทย ผานสหรัฐอเมริกาและ ญี่ปนุ โดยแวะดูงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
การวิจัย และอุตสาหกรรม รวมเวลาที่ไดศึกษาในตางประเทศประมาณ 20 ป และเปนการกลับสูบา นเกิดใน
ฐานะของนักวิชาการเต็มตัว พลตรี หลวงวิจิตร วาทการ ไดเคยกลาวถึงดร. ตั้ว ลพานุกรม ในฐานะ
นักวิชาการไวดงั นี้ “...เปนภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถานและสนใจแสวงหาความรูในวิชาการทุกสาขา เปน
รัฐมนตรีคนหนึ่งที่รูภ าษาตางประเทศดีถึง 3 ภาษา คือเยอรมันนี อังกฤษ และฝรั่งเศส สามารถเจรจาสนทนา
ใน 3 ภาษานี้ไดคลองแคลวเทาๆกับภาษาไทย และเปนผูท่ไี มรจู กั อิ่ม ไมรูจกั พอในการแสวงหาความรู
นอกจากทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแนวโดยตรงทานแลว ทานยังสนใจในประวัตศิ าสตรและรัฐศาสตร จนมี
ความรูกวางขวาง”
ในประเทศไทย ดร. ตั้ว ลพานุกรม ไดเขารับราชการในตําแหนง “ผูช วยแยกธาตุชั้น 2” ในศาลาแยกธาตุ
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม และตอมาไดรับพระราชทานยศเปนรองอํามาตยเอก “ศาลาแยกธาตุ”นี้แต
เดิมมีฐานะเปนกองแยกธาตุกลาง สังกัดกรมกระษาปณสิทธิการ ซึ่งไดโอนมาสังกัดกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณและเปลี่ยนชื่อเปนศาลาแยกธาตุกลางเมื่อ พ.ศ. 2460 ซึ่งตอมาใน พ.ศ. 2462 ไดมที ่ที าํ การของ

ตนเองเปนตึกชัน้ เดียวขนาดใหญ ตั้งอยูใบบริเวณเดียวกันกับกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ถนนมหาราช
สําหรับหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานนี้ เดิมทีเดียวคือการตรวจวิเคราะหยาพิษ โลหะสําหรับโรง
กษาปณ และสินคาจําพวกที่ปรุงดวยแอลกอฮอล เภสัชวัตถุ เงินปลอม ฝน แร และปุย เปนตน ตอมามีงาน
วิเคราะหวตั ถุดบิ เพื่อประโยชนในการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กนอย เชนเปลือกไมสําหรับฟอกหนัง และไม
ไผสําหรับทํากระดาษ เปนตน ตลอดจนมีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพืชผลทางเกษตรบางชนิด รวมถึงการยอม
ไหมดวยมะเกลือ น้ํามันสบู และการผลิตวิตามินบี และยาน้ํามันกระเบา ในระหวางที่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เริ่ม
เขารับราชการนั้น ศาลาแยกธาตุกลางมีเจาหนาที่ชนั้ นักเคมีจํานวนเพียง 7 คน
ดร. ตั้ว ลพานุกรม กลับเขามารับราชการไดเพียงครึ่งป ก็ไดรว มเปนคณะผูก อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ทั้งนี้โดยรวมกับบรรดาเพื่อนนักศึกษา ซึ่ง
กอตั้งคณะราษฏรดวยกันในกรุงปารีสเมื่อ 4 ปกอนหนานัน้ และบุคคลอื่นๆ ทั้งทหารและพลเรือน ซึ่งเขา
เปนสมชอกแหงคณะราษฏรในภายหลัง พลเอก พจน พหลโยธิน หัวหนาคณะกอการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไดเขียนถึง ด.ร. ตั้วฯ ในงานสําคัของชาติในครั้งกระนั้นไววา “ขาพเจาพึ่งไดมาพบทานผูนี้ท่ี
กรุงเทพฯ มื่อมหาสงครามเลิกไปหลายปแลว แตการรูจกั มักคุนก็คงเปนไปดังเดิม ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงอยาง
ใด ทานก็คงนับถือขาพเจาเปนเพื่อนฝูงชั้นผูใหญ ตอมาครัน้ ประมาณภายใน 2 ป กอนที่จะลงมือทําการ
สําคัญของชาติ คือการเปลี่ยนแปลงหารปกครองฯ เราจึ่งรูจกั สนิทสนมกันยิ่งขึน้ จนถึงทานผูใหญไดมอบให
ขาพเจาทําหนาที่เปนผูนําคณะราษฏร ซึ่งมีหนวยที่ทา นเปนหัวหนาเขารวมดวยโดยไมไดมคี วามรังเกียจ เมื่อ
เปลี่ยนแปลงการปกครองฯ นั้น ทานเปนผูท่ขี าพเจาไวใจไดอยางดีผูหนึ่ง เพราะมีนิสสัยมั่นคงไมหลอก
แหลกตลอดมา ตั้งแตเริ่มการเตรียมการจนถึงลงมือกระทําการ และทําการสําเร็จแลว” ในตอนเชาตรูข อง
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ดร. ตั้ว ลพานุกรม ไดรว มเดินทางไปสูจดุ นัดหมายที่บางซื่อในรถยนตคนั
เดียวกับจอมพล แปลก พิบลู สงคราม และพลตํารวจเอกอดุล อดุลยเดชจรัส ดังทีท่ า นจอมพลแปลกฯ ได
บันทึกไววา ดร.คุณตั้ว ลพานุกรม รัฐมนตรี เปนผูคนุ เคยกับขาพเจาตั้งแตอยูใ นตางประเทศ และไดทาํ งาน
ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญในรถคันเดียวกันเมื่อ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 เปนเพื่อนรวมชีวติ อยางแทจริง”
และสําหรับพลตํารวจเอกอดุลยฯ ก็ไดกลาวไวอยางเดียวกันวา “คุณตั้ว ลพานุกรมเปนผูหนึ่งในจํานวนหลาย
คนที่ไดนั่งรวมรถยนตคนั เดียวกับขาพเจาและจอมพลหลวงพิบลู สงคราม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผานถนนสายตางๆ ตรงไปตําบลบางซื่อ” เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จเรียบรอยแลวโดย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาอยูหวั ไดพระราชทานธรรมนูญการปกครองฯ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2475 ดร.ตั้ว ลพานุกรม ก็ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการราษฎร ซึ่งเปนคณะรับมนตรีชุดแรกในระบอบ

ประชาธิปไตย และตอมาในวันที่ 10 ธันวาคม ปเดียวกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ไดพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ดร.ตั้วฯ ก็ไดรบั โปรดเกลาฯ ใหดาํ รงตําแหนงรัฐมนตรีใน
คณะรัฐบาลชุดพระยามโนปกรณนิติธาดาเปนการตอเนื่องกันไป และไดออกจากตําแหนงทางการเมืองเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในตนเดือนเมษายน พ.ศ. 2476 สําหรับในดานนิตบิ ญ
ั ญัตินนั้ ดร.ตั้วฯ ไดรบั แตงตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรชุดแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเชนกัน ในขณะนั้นมีอายุได 34 ป
เมื่อพนจากตําแหนงรัฐมนตรีในเดือนเมษายน 2476 แลว ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดอุทศิ ตนทุมเทใหกับงาน
ราชการประจําในดานวิทยาศาสตรอยางเต็มที่ ในเดือนกันยายน 2475 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองดร.
ตั้วฯ ไดเลื่อนตําแหนงจากผูช วยแยกธาตุชนั้ 2 เปนผูช วยแยกธาตุชั้น 1 ตอมาเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2477 ก็ไดรบั
ตําแหนงเปนนักเคมีและรักษาการในตําแหนงเจากรมของ ศาลาแยกธาตุ จนกระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2478
ซึ่งหนวยงานดังกลาวไดรบั การยกฐานะขึ้นเปนกรมวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม จึงไดรบั โปรดเกลาฯ ให
ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมวิทยาศาสตรคนแรก
ในระหวางที่ ดร.ตั้วฯ เปนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร พ.ศ. 2478-2484 นั้น งานของกรมดังกลาวไดมี
ความกาวหนาและขยายออกไปเปนอันมาก ทั้งในปริมาณและในคุณภาพ จนกระทั่งมีความจําเปนตองขยาย
สถานที่ทาํ การโดยการเสริมตึกที่ทาํ การเดิมซึ่งเปนตึกชัน้ เดียว ใหเปนตึกสองชัน้ และเปดใชไดในเดือน
สิงหาคม 2479 และตอมาก็ไดสรางตึกเพิ่มเติมอีกหลายหลัง ในขณะเดีวยกันจํานวยเจาหนาที่ก็ไดเพิ่มขึน้ อีก
หลายเทาตัว ใหสามารถรับผิดชอบในภารกิจที่เพิ่มขึน้ และพรอมกันนัน้ ดร.ตั้วฯ ก็ไดจดั ตั้งสถานศึกษาเคมี
ปฏิบัตขิ ้นึ ในกรมวิทยาศาสตร เพื่อฝกอบรบนักศึกษาที่ผานการศึกษาจากชัน้ มัธยมบริบูรณแลวใหมคี วามรู
และความชํานาญทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัตเิ พื่อเปนกําลังชวยเหลือภารกิจของนักเคมี โดยตัวเองเขารับ
หนาที่ผอู ํานวยการของสถานศึกษาแหงนี้ เพื่อควบคุมดูแลการศึกษาอบรมของนักศึกษาอยางใกลชิด ดร.ตั้ว
ลพานุกรม มีคติอยูวา “คนสําคัญกวาเงิน เราตองเพาะคนที่มีความรูขึ้นกอน แลวจึงหาเงินมาเพื่อดําเนินการ
งานจึงจะไมเสีย” และสําหรับการ “ใชคน” นั้น ดร.ตั้วฯ ก็ไดรบั การยกยองวาเปนหัวหนางาน ซึ่งมีนโยบาย
การใชคนอยางดีย่งิ ทานมีความเห็นวาหากจะใหเจาหนาที่แตละคนมีขดี ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอยาง
แทจริงแลว จําเปนจะตองใหแตละคนมีความรูความชํานาญในงานแตละเรื่องไป มีการศึกษาวิเคราะหและ
วิจัยในเรื่องนั้นๆ ใหแตกฉาน ดวยนโยบายดังกลาวนี้ กรมวิทยาศาสตร จึงมีผชู ํานาญเฉพาะเรื่องมากขึ้น แต
ในขณะเดียวกันก็ใหมกี ารปรึกษาหารือกันและรวมกันปฏิบตั ิงาน ซึ่งนอกจากจะทําใหมคี วามรูความเขาใจ
ในงานที่เกี่ยวของแลว จะยังสามารถปฏิบตั ิหนาที่แทนกันไดเมื่อถึงคราวจําเปนอีกดวย

ดร.ตั้ว ลพานุกรม มีความเชื่อวาผูท่สี ามารถทํางานไดนั้นอาจไดรบั การศึกษามาจากสถาบันการศึกษา
ตางๆ กัน ดังนั้นในการับสมัครบุคคลเขาทํางานในกรมวิทยาศาสตรจงึ ไมมีความลําเอียงวาผูส มัครจะ
สําเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยใดและประเทศใด หากสามารถสอบผานการคัดเลือกเขามาได ก็จะ
สามารถปฏิบตั งิ านได ในเรื่องนีข้ า ราชการกรมวิทยาศาสตรรุนเกา ซึ่งเคยรวมงานกับดร.ตั้วฯ กลาววา
ทานมีความเห็นวามหาวิทยาลัยที่ดไี มมแี หงเดียวในโลก และคนดีก็ไมจาํ เปนจะตองมามหาวิทยาลัย
ชัน้ หนึ่งเสมอไป นโยบายของดร.ตั้วฯ ดังกลาวนี้ปรากฏวาเปนผลดีแกกรมวิทยาศาสตร เพราะมีโอกาส
ที่จะไดเลือกเอาความรู ที่ดีจากหลายแหลงมาเลือกใชใหเปนประโยชน ไมตองผูกพันแนวความคิดอยู
กับแหลงใดหรือประเทศใดโดยเฉพาะ
เปนที่ประจักษโดยตลอดวาดร.ตั้ว ลพานุกรม เปนผูซ ึ่งใหความสําคัญอยางยิ่งตองานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหกรมวิทยาศาสตรดาํ เนินการวิจยั เกี่ยวกับพืชผลทางเกษตร ซึ่งเปน
วัตถุดบิ ที่สําคัญของชาติ เชนการวิจยั เถาไมไผเพื่อใชทาํ ปุย การวิจยั น้ํามันสน น้ํามันหมู เกลือ รวมถึง
แมกระทั่งเครื่องปนดินเผา และการสํารวจวิเคราะหดิน งานของกรมวิทยาศาสตรซึ่งในขณะนั้นแบง
ออกเปนกองเคมี กองอุตสาหกรรมเคมี กองเกษตรศาสตร และกองเภสัชกรรม มีภารกิจเต็มมือ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานของแผนกโลหะ แผนกเครื่องปน ดินเผา แผนกอาหาร แผนกสุราเมรัย แผนกดิน
แผนกชีวะเคมี แผนกเภสัชเคมี และแผนกสมุนไพร เปนตน เชนแผนกโลหะตองรับผิดชอบในการ
ตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมสวนผสมในการผลิตเหรียญกษาปณ และการวิเคราะหทองคําที่รฐั บาลสั่งซื้อ
จากตางประเทศ แผนกเครื่องปน ดินเผา ซึ่งเนนการวิจยั ไปในดานการทําพวกสะโตนแวร เชนอางลาง
หนา และกระเบื้องเคลือบ แผนกอาหารวิจยั คุณคาอาหารและการกําหนดมาตรฐานอาหารนอกจากนัน้ ก็
ยังใหความเอาใจใสตอ การวิจยั ในเรื่องสียอ มผาและการฟอกหนัง ซึ่งในทุกๆ ประเด็นมุงไปสู
วัตถุประสงคอันเดียวกัน คือการยกระดับของขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ การ
พัฒนาประเทศ ซึ่งประวัตศิ าสตรจะตองจารึกวาบุคคลผูเ ปนแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดในสมัยนั้น ก็คอื
ดร.ตั้ว ลพานุกรม

งานที่สําคัญยิ่งอีกดานหนึ่งซึ่ง ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดใหความสนใจอยางมาก และมีบทบาทในฐานะผู
ริเริ่ม นั่นก็คอื การสงเสริมอาหารและกิจการถั่วเหลืองในประเทศไทย ซึ่งในฐานะอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร ดร.ตั้วฯ ไดรบั แตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาสงเสริมกิจการของถั่วเหลือง
ของกระทรวงการเศรษฐกิจ เมื่อป 2480 ซึ่งผลของการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว การสงเสริม
ใหประชาชนบริโภคถั่วเหลืองจึงไดกลายมาเปนนโยบายของรัฐบาลในกาลตอมา ความสนใจเกี่ยวกับ
คุณคาทางอาหารของถั่วเหลืองนี้ ดร.ตั้วฯ เองก็เคยเขียนบทความอธิบายประโยชนของถั่วเหลืองไวเมื่อ
คราวงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอํามาตยเอก พระยาสุริยานุวตั ร เมื่อพ.ศ. 2479 นายแพทยยงค ชุติ
มา ผูซ ึ่งเคยรวมงานกับดร.ตั้วฯ อยางใกลชิดในเรื่องนี้ ไดเขียนระลึกความเดิมเอาไวอยางนาสนใจหลาย
ตอน เชน “เรื่องที่ทา นและขาพเจาสนใจและมีความเห็นรวมกันเปนสวนมากนัน้ คือเรื่งการอนามัยและ
การกิจอยูของประชากรไทย....การสนทนาไดลงเอยดวยขอยุตวิ า การที่คนไทยมีอนามัยทรุดโทรม ขาด
ความแข็งแรงและความเขมแข็งในการงานนั้น เพราะวารางกายขาดอาหารที่มคี ณ
ุ ภาพดี...คุณตั้วฯ ไดให
ความเห็นแกขาพเจาวา ถาหมอชวยใหคนพวกนีก้ ินดีอยูดไี ดก็จะเปนประโยชนแกบา นเมือง และเปน
กุศลเหลือหลาย .. ขาพเจาถือวาทานเปนผูหนึ่งที่ควรไดรับเกียรติวา เปนผูนําในการปฏิบัตเิ กี่ยวกับเรื่อง
อาหารการกินในประเทศไทย...เมื่อขาพเจาไดนําความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องถั่งเหลือง ซึ่งปรากฎวามี
คุณคาในทางอาหารดี สมควรสงเสริมใหคนนิยมบริโภค ไปปรึกษาทาสนในสมัยที่ทา นดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีและอธิบดีกรมวิทยาศาสตรแลว ทานก็เห็นพองดวย และไดสนับสนุนจนรัฐบาลไดต้งั
กรรมการพิจารณาสงเสริมกิจการถั่วเหลือง ขึ้นโดยมีทา นเปนประธาน...คุณตั้วไดศึกษาในทาง
วิทยาศาสตรมามากและมีความรูสูงในกิจการอนามัยทั่วๆ ไป ทานไดปรารภกับขาพเจาอยูเนืองๆ วา ใน
การสรางชาตินนั้ เราจะตองเรงสรางคนเปนเรื่องสําคัญพรอม ๆ กันไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองรีบ
จัดการสงเสริมใหอาหารการกินของคนไทย ทั้งผูใหญและเด็กทุกเพศทุกวัย เขาสูระดับดี”
อีกตอนหนึ่ง นายแพทยยงค ชุติมา ไดเลาวาดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดกลาววา “พวกเราที่เปนนักวทิยาศาสตร
หรือเปนแพทย หรือเปนนักเทคนิค ยอมประสบคํากลาวหานานาประการซึ่งไมตอ งดวยหลักวิชาการอยู
เสมอ เมื่อนําของใหมหรือคติใหมตาง ๆ มาเผยแพร แตเราไมควรจะฟงเสียงเชนนี้ แมในตางประเทศที่
เจริญแลว ก็ยังมีการกลาวหาและเยยหยันในทํานองตลกหรือเพื่อสนุกขบขัน เพราะฉะนัน้ เราก็ไมตอ งทํา
อะไรไปมากกวาตั้งอกตั้งใจดําเนินงานของเราใหบรรลุผลดีแกประเทศชาติกแ็ ลวกัน” และอีกประเด็น
หนึ่งซึ่งสอดคลองกับประเด็นที่กลาวมานีอ้ ันเกี่ยวกับประเพณีไทยโบราณ นายแพทยยงค ชุติมา ไดเลา
วาไววา “ในเรื่องการลบลางประเพณีโบราณไทยเราหลายประการอันขัดกับหลักวิทยาศาสตรอนามัย

ซึ่งสืบเนื่องมาแตสมัยดึกดําบรรพนนั้ ก็เปนเรื่องสําคัญชิ้นหนึ่งที่ทา นเห็นพองดวยอยางยิ่ง วาพวกเรา
ควรจะบําเพ็ยตนตามกาลสมัยแหงโลกวิทยาศาสตร....หากปลอยใหลัทธิโบราณอันขัดกับหลักอนามัย
และวิทยาศาสตรเชนนี้มาครอบงําชีวติ จิตใจของชาวบาน ซึ่งสวนมากยังหลับกันอยู ก็จะไมเปนการชวย
ใหประเทศชาติกาวหนาไปไดเลย....
ดร.ตั้ว ลพานุกรม เปนผูท่รี กั การอานหนังสือเปนอยางยิ่ง เพราะเปนผูท ่ไี ฝในการแสวงหาวิชาความรู
และความปรารถนาที่จะทันโลก และไดพยายามทุกวิถิทางที่จะถายทอดนิสยั รักการอานหนังสือไปสู
เพื่อนรวมงาน เมื่อดํารงตําแหนงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร ดร.ตั้วฯ ไดปรับปรุงหองสมุดของกรม
วิทยาศาสตรใหกาวหนา จากเดิมซึ่งมีหนังสืออยูไมกี่สิบเลม เพิ่มขึน้ เปนจํานวยหมื่นเลมภายในเวลา
เพียงไมกี่ป และนอกจากนัน้ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหองสมุดกรมวิทยาศาสตรใหเปนหอสมุด
วิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งจะเปนแหลงสะสมวิชาความรูทางวิทยาศาสตรของชาติตอ ไป สําหรับในดาน
การเผยแพรความรูทางวิชาการนั้น ดร.ตั้วฯ ไดจดั ใหมกี ารออกหนังสือเปนวารสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมวิชาวิทยาศาสตรใหแพรหลายแกประชาชน และเพื่อสงเสริมใหประชาชน
รูจกั ใชความรูทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีพและประกอบการงานตาง ๆ ซึ่งสําหรับวารสาร
ภาษาอังกฤษนั้นก็มงุ ที่จะรายงานผลการวิจยั ของคนไทยประกาศเกียรติคณ
ุ ไปทั่วโลก โดยตนเองเขารับ
หนาที่เปนบรรณาธิการอยูถึง 2 ป นอกจากนัน้ ยังไดจัดใหมกี ารบรรยายเรื่อที่เปนวิชาความรูระหวาง
ขาราชการเปนการประจําเดือน ซึ่งทานไมเคยเวนที่จะเขารวมดวย
เมือ่ งานในหนาที่ความรับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตรขยายตัวออกไป สถานที่ทาํ การที่มีอยูเดิมก็ไม
เพียงพอ ดร.ตั้ว ลพานุกรม จึงไดเจรจาขอเชาที่ดินตําบลพญาไท หรือทุงแรกนาขวัญเดิม จากสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนเนือ้ ที่ท้งั หมด 17 ไร และไดจัดสรางโรงงานเภสัชกรรมขึ้นกอน การ
กอสรางเริ่มตนตั้งแตป 2482 ที่ดินดังกลาวนี้ก็คอื ที่ตั้งกรมวิทยาศาสตรบริการและ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน ในปจจุบันนั่นเอง
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2481 ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีอกี วาระหนึ่ง ในคณะ
รัฐบาลชุดแรกของจอมพลแปลก พิบลู สงคราม และไดรบั แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวง
การเศรษฐกิจดวย ในขณะที่ยงั คงดํารงตําแหนงอธิบดีกรมวิทยาศาสตรตอไป ในชวงระยะนี้ ดร.ตั้วฯ
ตองรับผิดชอบในหนาที่ฯ สําคัญอันเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหลายดาน อาทิเชน เปนประธาน

กรรมการพิจารณางานอุตสาหกรรมของรัฐบาล ประธานกรรมการพิจารณาสงเสริมกิจการของถั่ง
เหลือง ประธานกรรมการพิจารณาการจัดตั้งโรงงานสกัดน้าํ มันถัว่ เหลืองและเมล็ดฝาย ประธาน
กรรมการพิจารณาเรื่องเกลือ ประธานกรรมการปรับปรุงสุราและเมรัย ประธานกรรมการอํานวยการ
โรงงานเภสัชกรรม หัวหนาแผนกวิชาเภสัชกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายกเภสัชสมาคม
แหงประเทศไทย และเปนภาคีสมาชิกในสํานักวิทยาศาสตรแหงราชบัณฑิตสถาน เปนตน ซึ่งในทุก ๆ
ตําแหนงหนาที่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดทมุ เทชีวติ และจิตใจลงไปในงาน และเพื่อที่จะติดตาม
ความกาวหนาของโลก ดร.ตั้วฯ ไดเดินทางไปดูงานในตางประเทศหลายครั้ง ซึ่งในการเดินทางไปยุโรป
เมื่อ พ.ศ. 2478 นั้น เมนจะเปนการไปในราชการ หากทานก็ไดออกทุนทรัพยสวนตัวดวยทางราชการไม
มีงบประมาณ สําหรับการเดินทางภายในประเทศ ดร.ตั้วฯ ก็ไดไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อศึกษาหาความรู
ในสภาวะที่แทจริงของประเทศไทย การปฏิบัตงิ านของทานเปนที่ประจักษวา เปนการทํางานเพื่อชาติ
โดยไมหวังการตอบแทนใด ๆ นอกจากความภาคภูมิในเมื่อไดเห็นความเจริญของชาติ ซึ่งผูท่ไี ด
ตระหนักในคุณสมบัตขิ อง ดร.ตั้วฯ ไดบนั ทึกไววา “ความปรารถนาอันแรงกลาในชีวติ ของทานนัน้ คือ
ความปรารถนาที่จะสงเสริมและบํารุงการวิทยาศาสตรของชาติใหรุงเรือง เพราะมีคติอยูวา ชาติจะเจริญ
โดยไมมวี ทิ ยาศาสตรเปนหลักไมได”
ดร.ตั้ว ลพานุกรม มิไดมชี ีวติ อยูเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุงเรือง
โดยมีวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานรองรับนานนัก ทานไดลมปวยลงดวยโรคไสต่งิ อักเสบ เมื่อ
วันจันทรท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2484 และถึงแกอนิจกรรมในวันพุธที่ 27 เดือนเดียวกันดวยอายุเพียง 43
ป การสูญเสียบุคคลสําคัญของชาติโดยฉับพลันครั้งนั้น ไดนําความเศราสลดมาสูบรรดาญาติมติ รและ
เพื่อนรวมงานทุกคนอยางสุดซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการของวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย การจาก
ไปของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม เปนการสูญเสียบุคคลที่มคี า ยิ่ง และเปนการสูญเสียพลังที่สําคัญที่สุดในการ
ผลักดันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนปจจัยหลักในการพัฒนาบานเมือง
พลเอก พจน พหลโยธิน เชษฐบุรษ “อธิฐานขอใหวิญญาณอันไมตายของทานผูน ี้ท่ไี ดเคยเขาสูรางนาย
ตั้ว ลพานุกรม ทําคุณงานความดีไวแกประเทศชาติแลวนั้น จงไปสูสุคติ”

จอมพลแปลก พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ระลึกวา “ทานผูน ี้ทาํ งานเขมแข็งและเปนที่วางใจไดเปน
อยางดี พูดอยางใด ทําอยางนั้น งานที่ไดรับมอบจึงสําเร็จทุกอยางและดีท่สี ดุ ....ขอใหเพื่อนรวมชีวิตของ
ขาพเจาผูนี้จงไปอยูในที่แสนสุขตลอดไป”
ทานปรีดี พนมยงค หรือหลวงประดิษฐมนูธรรม ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2484 ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการคลัง ไดกลาวถึง ดร.ตั้ว ลพานุกรมวา “เปนบุคคลที่มีอธั ยาศัยมั่นคงเสมอตนเสมอปลาย ไม
มีการเปลี่ยนแปลงแมแตอยางหนึ่งอยางใด ในระหวางมิตรสหายบรรดาที่ไดสมาคมกันมา ทุกคนจะ
สังเกตเห็นไดวา คุณตั้ว ลพานุกรม เคยอยางไรก็คงอยูอยางนั้นเสมอ.....
พลเอก มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรองผูบญ
ั ชาการทหารสูงสุด ยกยอง
ดร.ตั้วฯ วา “คุณความดีของคุณตั้ว ลพานุกรม จงคงสถิตเปนเกียรติประวัตมิ น่ั อยูในพื้นแผนดินไทยสืบ
ตอไปอีกชั่วกาลนาน คุณลักษณะของคุณตั้วฯ ทําใหฝงใจขาพเจาระลึกไดตลอดกาลวาคุณตั้วฯ นั้นมี
ชีวิตคอยเตือนใจขาพเจาอยูเสมอให กลาหาญ เด็ดเดี่ยวและซื่อสัตย”
พันตรี ควง อภัยวงศ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม บันทึกดวยความสะเทือนใจวา “คนที่ดี ในคอ
หนักแนน มั่นคง ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเพื่อน ตอหนาที่ ตอตัวเอง เชนตั้วฯ นี้นาจะอยูไปอีกนานเทานาน
เทาใดก็ได เพื่อจะไดชวยงานของประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึน้ ไป”
พลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุติธรรม กลาวสดุดี ดร.ตั้วฯ วา “เปนผูท ่มี ี
อุตสาหะและเขมแข็งตอการงาน มีนิสสัยโอบออมอารี กวางขวางและสัตยซื่อแนนอน....ไมเอารัดเอา
เปรียบผูใดทั้งในทางการงานหรือการสวนตัว”
พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภณ
ั ฑยุทธกิจ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการเศรษฐกิจซึ่งรวมงานกับ ดร.ตั้วฯ
อยางใกลชิดผูหนึ่ง บันทึกลักษณะของทานผูน ี้ไววา “ขาพเจาไดรเู ห็นงานของคุณตั้วฯ โดยตลอดดวย
นิยมชมชื่น เพราะคุณตั้วฯ ทํางานอยางมีเหตุผล และยึดมั่นในหลักวิชาเสมอไมยอมโอนเอนไปในทาง
ใดๆ และมีความเห็นแกงานของประเทศชาติเปนใหญ”

ศาสตราจารยดเิ รก ชัยนาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศยอนรําลึกถึงความหลังเมื่อกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองวา “ขาพเจายังจําคําพูดซึ่งคุณตั้วฯ ไดกลาวกับพวกเรา 4-5 คนที่บานตรอก
จันทรกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณ 3 เดือน เปนภาษาอังกฤษดังนี้ “Do it now or never”
แปลวา “ทําเดี๋ยวนี้ หรือไมทาํ เลย” คําพูดประโยคนี้ไดเราใจพวกเรา 4-5 คนซึ่งรวมอยู ณ ที่นั้นใหเตน
แรงยิ่งนัก”
พันตรีวิลาศ โอสถานนท รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ไดกลาวถึงดร.ตั้ว ลพานุกรม ไววา
“คุณตั้ว ลพานุกรม เปนเพือ่ นรวมตายของบรรดาผูท่ไี ดเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ตอแต
นั้นมาคุณตั้ว ลพานุกรม ก็ไดรับเกียรติเปนผูท ่มี สี วนรวมทํางานเพื่อชาติในยุคนี้ท่สี ําคัญ ๆ หลาย
ประการ......จนเปนผลดีงานสมดวยความรูแ ละความสามารถอยางยิ่งผูหนึ่ง แตเมื่อกลาวโดยเฉพาะแลว
ก็ตอ งวาความเจริญกาวหนาของกรมวิทยาศาสตรดังที่เห็นอยูในปจจุบนั นี้จะเปนอนุสรณแก คุณตั้ว
ลพานุกรม เพื่อนรวมตายของขาพเจาชั่วกาลนาน”
พลโท กาจ กาจสงคราม รัฐมนตรีรวมคณะรัฐบาล ไดระลึกถึง ดร.ตั้ว ลพานุกรม วา “คิดเสียดาย
รัฐบุรษุ ผูนเี้ ปนอันมาก.....ถาไมถึงแกมรณะกรรมไปเสียเร็ววันดังนี้แลว จะเปนรัฐบุรษุ ที่มปี ระโยชนตอ
บานเมืองอีกมาก......วิชชาวิทยาศาสตรไดกระทําใหโลกเจริญขึ้นแทบทุกวิถีทาง.......ควรยกยองวา
วิทยาศาสตรอยูเหนือวิชชาใดทั้งหมด ที่ประเทศไทยไดคณ
ุ ตั้วฯ มาทําการนี้ และทําใหกรม
วิทยาศาสตรกาวหนาไปไดมาก.......จึงเปนพยานบอกชัดวาคุณตั้ว ไดทาํ ประโยชนแกประเทศชาติใน
ดานวิชชามามากแลวเพียงใด”
เสด็จในกรมฯ นราธิปพงศประพันธ ที่ปรึกษาสํานักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นไดทรงสรุปคุณสมบัติ
ของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไวอยางสัน้ ๆ วา “กลาคิด กลาพูด กลาทํา นี่เปนบุคคลลักษณะของคุณตั้วฯ”
ดร.ตั้ว ลพานุกรม เปนรัฐบุรษผูมคี วามเชื่อมั่นอยางแนวแนวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอื
ฐานรองรับความกาวหนาของเศรษฐกิจและสังคม และในระหวางที่ยงั มีชีวิตอยู ก็ไดพยายามกระทําทุก
วิถีทางที่จะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลักดันประเทศไทยใหมีความเจริญทันโลก ซึ่งสวนหนึ่งของ
การพยายามดังกลาวก็คอื การเขียนบทความตาง ๆ เพื่อปลูกความสํานึกและทําความเขาใจแกมหาชนถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังจะคัดมาเพียงบางขอความสําคัญดังตอไปนี้

ในเรื่อง “วิทยาศาสตรกับความตองการของประเทศ” ดร.ตั้วฯ เขียนไววา “......เรายอมจะพึงเห็นไดวา
ประเทศไทยมีความตองการและจําเปนที่จะตองรีบบํารุงการวิทยาศาสตรเพียงใด ผูมองเห็นการณไกล
จะไมรอชาในอันที่จะสงเสริมวิทยาศาสตรใหกาวหนา เพราะวิทยาศาสตรนแี่ ลวคือยาอันจะนํา
ประชาชาติไทยใหว่งิ ไปในอารยวิถ”ี
“ประชาชาติท้งั หลายที่จะมีอิทธิพลเปนที่เกรงขามแกประชาชนอื่นตองเปนประชาชาติท่เี จริญทาง
วิทยาศาสตร.............บรรดาโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายลวนแตเกิดมาจากผลของการทดลองใน
หลอดแกวเล็ก ๆ หรือเครื่องมือเล็ก ๆ กอนทั้งนั้น”
“ประชาชนที่เจริญแลวทุกแหงไดลงทุนในการคนควาทางวิทยาศาสตรเปนจํานวนมาก ๆ เพราะดั่งได
กลาวมาแลววาการคนควาตาง ๆ นั้นคือสิ่งที่ใหกําเนิดแกการอุตสาหกรรม”
“ถางานอุตสาหกรรมของประเทศเจริญ ผลของการกสิกรรมยอมจะเปนสัมภาระดิบสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเปนอยางดี และผลอันเกิดจาการอุตสาหกรรมนั้นจะทําใหเราลดการสั่งซือ้ สินจาก
ตางประเทศไดไมนอ ย.......ถาหากเรามีการอุตสาหกรรมเจริญขึ้น การเงินของประเทศก็ยอมจะเขยิบเขา
สูฐานะมั่นคงยิ่งขึน้ และดวยเหตุผลเชนนีเ้ ราจะสามารถลงทุนในการสรางรั้วปองกันอิสรภาพของเรา
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้นได”
“......วิทยาศาสตรมใิ ชจะเปนเพียงปราการปองกันประชาชาติใหพน จากการรุกรานของศัตรูเทานัน้ แต
ยังเปนเครื่องมือที่จะนําประชาชาติไปสูความมีชยั ชนะอีกดวย ..... สงครามในอนาคตจะเปนสงคราม
วิทยาศาสตร”
“อาหารเปนสิ่งสําคัญของประชาชนพลเมือง อาหารจะบํารุงพลเมืองของประชาชาติใหแข็งแรงแกรง
กลา....วิทยาศาสตรจะบอกวาความตองการของรางกายควรใชอาหารอยางใด เทาใด ไมใหมากไปหรือ
นอยไป และอาหารใดควรหรือไมควรแกการรับประทานเพียงใด”

“วิทยาศาสตรกับการประดิษฐและทํายานั้นเปนสาขาหนึ่ง เรียกวา เภสัชกรรม เวลานี้งานในสวนของเรา
ยังลาสมัยอยูมาก เรายังไมมกี ารคนควาหาสรรพคุณของสมุนไพรตางๆ ที่มอี ยูในประเทศของเรามากพอ
เรายังไมสามารถทํายาใชเองไดอยางเพียงพอ”
และ “ประเทศไทยตองบํารุงวิทยาศาสตรใหยิ่งกวาที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ เพราะในเวลานี้เมื่อเปรียบกับ
ประเทศอื่น เรายังลาหลังเขามาก เงินทุก ๆ สตางคท่ไี ทยจะลงทุนไปในการบํารุงวิทยาศาสตรไมใชทนุ ที่
จะสูญไปเปลา ทุก ๆ สตางคที่ลงไปนั้นจะไดผลเปนกําไรกลับคืนเสมอโดยประโยชนท้งั ทางตรงและ
ทางออม.....ไทยตองการความบํารุงทางวิทยาศาสตรเพราะวิทยาศาสตรคอื รากฐานแหงความมั่นคงถาวร
ของประเทศชาติ ทั้งในทางกสิกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรรม และกําลังการปองกันพระ
ราชอาณาจักร”
ในเรื่อง “วิทยาศาสตรกับการเมือง” ดร.ตั้ว ลพานุกรม ก็ไดใหขอคิดไวดงั นี้
“ตลอดเวลาประชุมทุกสมัยของสภาผูแทนราษฎร....เราไดยินแตเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร เรื่องทะเบียน
เรื่องการจราจร เรื่องโอนที่ เรื่องเครื่องแบบ ฯลฯ และกระทูถามรัฐบาลทําไมอยางนั้นอยางนี้ เกือบไม
มีใครเลยที่ใหความสนใจในความสําคัญของวิทยาศาสตร ซึ่งเปนรากฐานแหงการกาวหนาของ
ประชาชาติ ผิดกับสภาของประเทศอื่นที่เรามักจะไดฟง คําอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตรอยูเนือง ๆ”
“ขาราชการชั้นสูงชาวตางประเทศผูหนึ่ง เมื่อทราบวารัฐบาลไมใหงบประมาณในการคนควาทาง
วิทยาศาสตรเพียงพอ ไดปรารภกับขาพเจาวานักการเมืองของไทยโดยมากมักไมใครเห็นความจําเปน
ในทางวิทยาศาสตรมากนัก เพราะขาดความรูในเรื่องนี้ นักการเมืองโดยมากเปนนักกฎหมาย นัก
เศรษฐกิจ หรือ ทหาร ไมคอ ยปรากฎวามีนักวิทยาศาสตร ตางประเทศที่มรี ฐั บาลซึ่งเห็นการณไกล ได
ลงทุนลงแรงสงเสริมงานวิทยาศาสตรของชาติมากกวาเราหลายเทา........รัฐบุรุษและนักการเมืองของเขา
เห็นพองตองกันวาการลงทุนในทางวิทยาศาสตรนั้นไมสูญเปลา”
ในเรื่อง “วิทยาศาสตรกับอุตสาหกรรม” ดร.ตั้วฯ กลาวไววา “....ตองศึกษาวาปริมาณของสัมภาระนัน้ ๆ
จะมีพอแกการที่จะปอนโรงงานหรือไม และจะทําการเพาะปลูกขึ้นเองใหพอแกความตองการได
เพียงใด และยังตองการศึกษาตอไปอีกวาสัมภาระดิบนั้นๆ มีคณ
ุ ภาพอันจะใชในโรงงานไดหรือไม.....

การพิจารณาทุก ๆ ระยะนี้จาํ เปนอยางยิ่งที่จะตองวิชาวิทยาศาสตร.....ตลอดจนการควบคุมการทําภายใน
โรงงานดวย”
“งานอุตสาหกรรมจะเปนงานสําคัญของประชาชาติในอนาคต และงานอุตสาหกรรมกับวิทยาศาสตร
จะตองไปดวยกันเสมอ อนึ่ง ไมแตในทางอุตสาหกรรมเทานั้น แมในกิจการอื่น ๆ ก็ตอ งการความรูทาง
วิทยาศาสตรไมนอ ยเหมือนกัน”
ในเรื่อง “นิมิตรของการกาวหนา” ดร.ตั้ว ลพานุกรม ก็ไดใหขอสังเกตตาง ๆ ที่สะทอนความเปน
รัฐบุรษุ ของทาน เชน “เหตุใดจึงไดกลาววาการปลุกจิตใจคนใหต่นื ขึน้ เพื่อรับวิทยาการทันสมัยหรือนัย
หนึ่ง การทําใหประชาชนเกิดความสนในวิชาวิทยาศาสตร ขึ้นนั้น จึงเปนขอที่ทาํ ใหเราถือวาเราได
บําเพ็ญกรณีย เปนที่พอใจแลว ก็เพราะวาจิตใจของประชาชนนี้เปนใหญกวาสิ่งอื่นทั้งหมด วิถีทางของ
ประชาชาติจะไปทางไหนเรายอมจะพิจารณาไดจากจิตใจของประชาชนในขณะนั้น”
“นับตั้งแตวาระแรกที่เราไดลืมตามองโลกภายนอกอยางจริงจังนั้น รัศมีของอารยธรรมและวัฒนธรรม
ตางชาติไดกลาแข็งเสียแลว เหมือนดวงอาทิตยในยามสาย แมไมตอ งมองดูนาฬิกาวาเวลาเทาใด ความ
แรงรอนของมันก็บอกเราในลักษณะบังคับวา ถาอยากทําการใดใหทันเพื่อน เราตองลงมือทําโดยทันที
เวลาไมรอเราอยูแลว เราหลับไปเพลินในขณะที่เขาอื่นตื่นขึ้น หนทางที่ดกี ็คอื เราตองไมพกั เสียเวลามา
สําแดงความเศราใจที่ไมไดเห็นรัศมีของดวงอาทิตยเมื่อแรกอุทยั แตตอ งกระวีกระวาดไปใหทันเขา”
“คนอื่นไดต่นื มากอนเรา เวลานีเ้ ขาไปไกลเรามาก และซ้ําไปในยานวิเศษที่รวดเร็วกวา ถึงเราไดสํานึกตัว
แลว แตมัวจะงุมงามเดินอยู ก็หามีโอกาสจะไลใหกระชั้นชิดเขาไปไดไม เหตุการณของโลกก็เปนไป
ตามกฎของวิชาสัตวศาสตรท่วี า “ใครดีใครอยู” หรือ “ตองตอสูเ พื่อความดํารงชีพ”
“ทุกสิ่งทุกอยางจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปใหเหมาะสมแกกาลสมัย เราตองทิ้งประเพณีและวิธีปฏิบตั ิ
บางอยางที่ลาสมัย หรือที่จะทําใหเราไปเร็วไมได และรับเอาวิธีตลอดจนแบบอยางใหม ๆ มาใช เราจึง
จะไปไดทนั คนอื่นเขา แตเราจะเปลี่ยนหรือทิ้งประเพณีหรือวิธีปฏิบตั ิเกา ๆ ของเราไมไดเลย ถาหาก
ประชาชนยังคงฝงใจมั่นอยูในสิ่งนัน้ ”

“ขอใหเราไดหวังวาประชาชนทั้งหลายจะไดทวีความสนใจของทานขึน้ ในความรูทางวิทยาศาสตร
อบรมจิตใจของทานใหเปนผูอยูในเหตุผล นั่นคือใหมนี ้ําใจเปนนักวิทยาศาสตรและพยายามดัดแปลง
วิธีปฏิบตั ิของทานใหคลอยไปในทางวิทยาศาสตรทนั สมัย”
สําหรับในเรื่อง “รากฐานของการคนควาทางอุตสาหกรรม” ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดชแี้ นะแนวทางการ
วิจยั ดวยความเห็นที่มคี ุณคาและเปนอมตะดังเชน
“ไมเปนการเกินความจริงอยางใดที่จะกลาววา วิทยาศาสตรอุตสาหกรรมนี่แลวคือหัวใจแหงความเจริญ
ของโลกมนุษยโดยแท”
“ในการประกอบอุตสาหกรรมใด ๆ ถาหากเคยทําไดแคไหน แลวก็หยุดแตเพียงแคนั้น ไมหาวิธีขยับ
ขยายใหกาวหนาตอไปอีก ก็เปรียบเหมือนวากิจการนั้นลาหลังลงไปทุกขณะ...และก็ดว ยเหตุนี้ การ
อุตสาหกรรมตาง ๆ จึงตองอาศัยการคนควาทางวิทยาศาสตรเปนหัวใจของงาน การคนควาดังกลาวนี้มงุ
ไปในทางหารือทําใหเกิดของใหม ดัดแปลงวิธกี ารใหมใหทนุ แรง ทุนคาใชจาย และไดประสิทธิภาพดี
หาวิธีท่จี ะใหวัตถุประดิษฐเหลานีเ้ กิดปริมาณเสนอ (ดีมานด) มากขึ้น กิจการในทางคนควาตอง
ประกอบดวยนักคนควาทางวิทยาศาสตรและนายชางวิศวกรรม ดําเนินงานรวมกัน”
“.....ตลาดที่เราจะสงสัมภาระดิบออกไปจําหนายก็นับวันจะเล็กลงไปทุกที ๆ ...............เราจะไมดน้ิ รน
หาหนทางเปลี่ยนสัมภาระดิบเหลานั้นใหเปนสัมภาระสําเร็จเพื่อใชเสียเองบางหรือ....ไฉนเราจะรอใหววั
หายเสียกอนแลวจึงลอมคอก”
เรื่องของอาหารกับวิทยาศาสตรเปนประเด็นที่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ใหความสนใจเปนพิเศษ เชนใน
บทความเรื่อง “พลเมืองไทยและความจําเปนในทางอาหาร” รัฐบุรุษของไทยทานนี้ไดกลาววา
“เราพูดกันอยูเสมอวา กสิกรเปนกระดูกสันหลังของประเทศ และก็เมื่อปรากฎวา อาหารของพวกกสิกร
เหลานี้ยังบกพรองอยู ไมถกู ตามหลักวิทยาศาสตรในความตองการของรางกาย แลวประเทศของเราจะ
อยูโดยมีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงอยางไรได”

“.......อันที่จริงประเทศเรามีอาหารดี ๆ มากมาย ความผิดไมอยูท่พี ลเมืองจนหรือเปนดวยดินฟาอากาศ
ความจริงอยูท่พี ลเมืองสวนมากของเรายังนิยมประเพณีโบราณซึ่งผิดกับความรูทางวิทยาศาสตร......และ
ขาดความรูแ ละไมไดถูกอบรมหรือสั่งสอนมาในทางนีเ้ ลย”
ในเรื่อง “วิทยาศาสตรเปนปจจัยสําคัญในทางเศรษฐกิจ” ดร.ตั้ว ลพานุกรม ก็ไดฝากขอคิดเอาไวใหแก
คนรุนหลังหลายประการ เชน “หลักใหญและสําคัญที่สุดที่จะประกันความเปนเอกราชของไทย คือ
หลักเศรษฐกิจ เมื่อใดไทยเปฯไทแกตนเองในทางเศรษฐกิจได เมื่อนัน้ เราจะบรรลุถึงซึ่งเอกราชอัน
สมบูรณตามอุดมคติ เพราะฉนัน้ จุดหมายสําคัญของชาติในเวลานี้นาจะไดแกการปรับปรุงตนเองเพื่อ
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจอยางมั่นคง”
“เมื่อเราไดมอบความเปนอยูของประเทศไทยไวกับดิน ฟา อากาศ เราไดยนิ ยอมใหหลักเศรษฐกิจของ
ชาติโอนออนไปตามความไหวตัวของรวงขาว ดังนั้นแลว เราจะหวังความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได
อยางไร......เราจะตองพยายามมิใหตวั จักรเศรษฐกิจเดินไปไดดว ยกําลังงานจากขาวแตอยางเดียว เรา
จะตองทําใหตัวจักรเศรษฐกิจนี้เดินไปดวยกําลังงานรวมของกสิกรรมประเภทอื่น ๆ การพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม และการขนสง โดยพรอมเพรียง”
“ในการอุตสาหกรรม ตองนับวาวิทยาศาสตรเปนหัวใจทีเดียว.....โรงงานอุตสาหกรรมทุกแหงจะมี
นักวิทยาศาสตรเปนคนสําคัญคนหนึ่งเปนอยางนอย และในโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ มีทนุ มาก ยัง
มีท่คี น ควาของนักวิทยาศาตรเปนสวนหนึ่งดวย”
“การเปลี่ยนแปลงจากเยอรมันนีที่บอบซ้ํามาเปนเยอรมันนีใหมท่แี ข็งแกรง....เปนที่ทา ทานยมหาอํานาจ
อืน่ ๆ ทั่วโลก......ก็เพราะความสามารถในการบํารุงเศรษฐกิจของประเทศ มิใชอื่น สาเหตุท่เี ยอรมันนี
สามารถถึงเพียงนี้ ถึงเพราะเยอรมันนีเปนประเทศที่การวิทยาศาสตรกาวหนาไปไกล หลักฉากที่แทจริง
....ในบัดนี้ มิใชปน ใหญหรือหอกปลายปน แตเปนนักวิทยาศาสตรซึ่งซุมซามอยูภายในหองทดลองของ
เขาเงียบ ๆ ตางหาก”
“ถาหากประเทศไทยจะวางหลักปกฐานการเศรษฐกิจใหมั่นคง ใหเปนหลักชัยในอันที่จะรองรับการ
ประดิษฐานรัฐธรรมนูญซึ่งเปนมิ่งขวัญของชาติ ในอันที่จะเชิดชูความเปนเอกราชอันสมบูรณตามอุดม

คติ เราจะตองบํารุงสงเสริมการวิทยาศาสตรใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เราตองไมทอ ถอย ไมเบื่อหนาย เพราะ
ผลแหงการสงเสริมวิทยาศาสตรจะไมบรรดาลใหเห็นในเวลาอันสัน้ เราไดเห็นประเทศอื่นกําลังเจริญ
ดวยอิทธิพลของวิทยาศาสตร แตก็พงึ เขาใจเถิดวา นั่นมิใชอิทธิพลของวิทยาศาสตรซึ่งเขากําลังทําอยูใน
เวลานี้ หากเปนผลของวิทยาศาสตรท่เี ขาไดกระทํามาหลายปกอน หรือหลายสิบปกอนตางหาก
ประเทศไทยจะไดรับผลของการวิทยาศาสตรเชนนั้นไดในเวลาตอไป ก็ดว ยการเรงลงมือสงเสริมการ
บํารุงกันอยางมีระเบียบ และอยางจริงจัง เสียแตบดั นีเ้ ทานัน้ ”
นับจากวันที่ดร.ตั้ว ลพานุกรม ไดจากโลกนี้ไปจนกระทั่งถึงบัดนี้ ก็เปนเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแลว
ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกลาว บานเมืองไดมคี วามเจริญขึ้นในหลายดาน ทั้งในทางลบและในทางบวก
ผลิตภัณฑประชาชาติซึ่งเปนมวลรวมของผลผลิตทุกประเภททั้งดีและชั่ว ในแตละปไดขยายออกไป
หลายสิบเทาตัว พรอมไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรหลายสิบลานคน แมนกระนัน้ ประเทศไทยของ
เราก็ยงั เปนประเทศที่ลาหลัง และขาดความมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและบานเมือง เมื่อ
เปรียบเทียบกับโลกที่กาวหนาไปอีกมากแลว ถาแมนสัจธรรมขอนี้ยงั ไมเปนที่ประจักษแกคนไทยสวน
ใหญ ก็เปนเพราะเรายังตกอยูภายใตอิทธิพลของภาพลวงตาตาง ๆ และภายต็ภาพลวงตาไทยเหลานัน้
เราก็ไดสรางทฤษฎี นโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนาประเทศซึ่งจะทําใหคนไทยตกอยูในสภาพ
ที่ถูกหลอกลวงยิ่งขึ้น
ถึงเวลาแลวหรือยังทีเ่ ราคนไทยจะตองยอมรับความจริงวาเราเปนประเทศและสังคมที่มคี วามลาหลัง
ในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความลาหลังดังกลาวนี้ไดกอใหเกิดปญหาพื้นฐานนานัปการ
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังและการเมือง ซึ่งรวมทั้งปญหาความยากจนคนแคนของประชากรสวนใหญ การ
วางงานและการมีงานทําไมเต็มที่ ความแตกตางในฐานะเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลกลุมตาง ๆ ใน
ชาติ การขาดดุลการคาอยางมหาศาลซึ่งมีผลกระทบตอดุลการชําระเงินระหวางประเทศ การกอหนี้
ผูกพันประเทศที่จะไมมีวันหลุดพัน การพลาใชทรัพยากรที่มีคา ของชาติ และความเสื่อมโทรมของ
สภาวะแวดลอม

หรือเราจะยังไมยอมรับความจริง ซึ่งเปนปญหาของประชาชาติไทย?
ในบรรดาคนไทยผูรกั ชาติและปรารถนาที่จะเห็นบานเมืองมีความเจริญกาวหนาทันโลก ในหูของเขา
เหลานั้นกําลังกองอยูดว ยเสียงกระซิบของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม รัฐบุรษุ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ไทย

