
เอกบุรษุวิทยาศาสตรไทย 

 ดร.ตัว้  ลพานกุรม เปนรฐับรุษุของไทยผูซึ่งไดเสียสละอทุิศตน ดวยการมองเหน็การณไกลและดวย

ความรูอยางลึกซึ้งในวชิาการ  ผลกัดนัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีหเปนพลังที่สาํคญัในการพัฒนาประเทศ

ไทยไปสูความเจรญิ กาวหนาและความมั่นคงถาวร เปนที่นาเสยีดายทีท่านมเีวลานอยเกินไปสาํหรบัภารกิจ

อันยิ่งใหญซึ่งไดเริ่มเอาไวแลว และเปนที่นาเสยีดายยิ่งขึ้นเมื่อปรากฏวาอุดมการณของทานรฐับรุุษมไิดรับ

การสานตออยางจริงจังเปนระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ 

 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการพลงังาน ยุคใหม มคีวามตระหนกัและเหน็ความสาํคญั

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนฐานะกญุแจดอกสําคญัในการสรางประเทศและสังคมไทยใหกาวหนา

ทนัโลก และเปนฐานรองรบัการพฒันาทัง้ในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืง ซึ่งเปนอดุมการณในแนว

เดยีวกนักับที ่ดร.ตัว้ ลพานุกรม ไดเคยเสนอตอประชาชาตไิทยเอาไวในครัง้กระโนนดงันัน้ จึงไดตัง้ปณิธาน

ที่จะกระทาํทกุสิ่งทกุอยางเพื่อขจดัความลาหลงัในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละจะระดมสรรพกาํลัง

และทรพัยากรทัง้มวลที่มอียูปฏิบัตภิารกจิของชาตดิงักลาวนี้ใหสําเร็จลลุวงไปโดยรวดเรว็ใหจงได 

กระทรวงวิทยาศาสตร หวงัวาเอกสาร “ดร.ตัว้ ลพานุกรมรฐับรุษุวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ไทย” ซึ่งเรยีบเรยีงขึน้โดย ดร.วิชิตวงศ  ณ ปอมเพชร ฉบบันี้จะมสีวนในการปลุกความสาํนกึของบรรดาคน

ไทยผูประสงคจะไดเหน็ชาติไทยอนัเปนที่รักยิ่งของเรากาวทนัโลก มุงใหความสนใจในการพฒันา

เทคโนโลยทีีท่นัสมัย  ซึ่งแมวาจะเปนการเริ่มตนใหมที่ชาไปบาง หากก็ยังไมสายจนเกินไปถาเราจะรวมมือ

รวมใจรุดหนาไปสูเปาหมายอนัเดยีวกนั 

      

     (นายดํารง  ลัทธพิพิฒัน) 

    รฐัมนตรีวาการกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและการพลังงาน 

       22  มนีาคม  2552 

 

 

 



ดร.ตั้ว  ลพานกุรม  

รฐับรุษุวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองไทย 

         ดร.วชิิตวงศ ณ ปอมเพชร 

ดร.ตัง้ ลพานกุรม ถือกําเนิดเมื่อวนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2441 ในกรุงเทพมหานคร เปนบตุรคนที ่3 ในจํานวน  

5 คนของนายเจรญิและนางเนียร ลพานุกรม ไดรบัการศกึษาเบือ้งตนที่โรงเรียนมธัยมวัดเทพศิรนิทรและ

โรงเรยีนราชวิทยาลัย และไดตามเสดจ็สมเดจ็พระมหติลาธิเบศรอดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อครัง้

ยังดาํรงพระอิสระยศเปนสมเดจ็เจาฟากรมขนุสงขลานครนิทร ไปศกึษา ณ ประเทศเยอรมนันี โดยทนุของ

พระองค เมื่อปลายป 2453 ในขณะนัน้ ดร.ตัว้ฯ มอีายุได 12 ป ระหวาง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2460 ซึ่งเปน

ระยะเวลากอนสงครมโลกครัง้ที ่1 ดร.ตัว้ฯ ไดศึกษาวิชาสามญัในโรงเรียนที่เมอืงฟลเกนแบรก พลเอก พจน 

พหลโยธนิ (พระยาพหลพยหุเสนา เชษฐบรุุษ อดตีนายกรฐัมนตรีระหวางป 2476 – 2481) ไดเขยีนรําลึก

ความทรงจําเกี่ยวกบัดร.ตัว้ ลพานกุรม เอาไววา “ขาพเจาเคยรูจกัชอบพอกนัมาแตเดมิ ครัง้ยงัเปนเดก็นกัเรยีน

อยูในประเทศเยอรมนันี ขาพเจาจําภาพเมื่อครัง้กระโนนไดอยางติดตาวาแตงตวัอยางเดก็ฝรั่ง ผูกผาผกูคอ

โบว สวมกางเกงขาสัน้รดันอง พดูจาคลอง หวัเราะรวน เปนคนราเริงเสมอซึง่เปนที่ชอบพออธัยาศัยของ

บรรดานกัเรยีนไทยทัง้หลายที่ไดรูจกัมักคุน ขณะที่ขาพเจาเริ่มสมาคมกบัทานผูนี้นั้น ขาพเจายังเปนนกัเรยีน

ทาํการนายรอยประจํากรมทหารปนใหญสนามเบาที ่4 ในจงัหวัดมคัเกเบอรก แหงประเทศเยอรมนัน.ี....” 

เมื่อประเทศไทยไดประกาศสงครามกบัประเทศเยอรมนันีในป 2460 ดร.ตัง้ฯ ซึ่งขณะนัน้มอีายุได 19 ป ได

ถูกจับเปนเชลยศึกและถกูสงไปอยู ณ ที่คมุขงั ซึ่งแมนวาจะขาดอิสรภาพ แตกไ็ดถือโอกาสศกึษาวิชาการตาง 

ๆ เชนภาษาเยอรมนั ภาษาฝรั่งเศส ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร โดยวาจางครพูเิศษมาสอน

ในที่คมุขงั และขณะเดยีวกันกไ็ดหดัเลนดนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งคอืขลุยฝรั่ง ซึ่งปรากฏวาเลนไดด ี

เมื่อถูกปลดปลอยจากที่คมุขงัภายหลงัการพกัรบในเดอืนธนัวาคม 2461 ดร.ตัว้ ลพานุกรม ไดเดนิทางจาก

เยอรมนันีผานเบลเยี่ยมไปฝรั่งเศส เพื่ออาสาสมัครเปนทหารในกองรถยนตไทย ซึ่งไปทาํการรวมรบกบั

สัมพันธมิตรในยโุรป โดยทําหนาที่เปนลามภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมนั และตอมาไดรับยศเปนจานาย

สิบแหงกองทัยบกไทยและไดรบัเหรียญดุษฎมีาลาของรฐับาลฝรั่งเศส อกีทัง้ไดรบัประสบการณในชวิีตของ

ทหารอาสาใน พ.ศ. 2462 และไดรบัพระราชทานเหรียญทองชางเผอืกเหรียญรามาธิบด ีกบัเหรียญงานพระ

ราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป และไดรบัการปลดออกจากประจําการในปเดยีวกนั 



ในปลายป 2462 ดร.ตัว้ฯ ไดเดนิทางกลังไปยงัทวปียุโรปเพื่อศกึษาตอโดยทนุของสมเดจ็พระมหติลาธิเบศฯ 

พระบรมราชชนก เชนเดมิ และเมื่อไดเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยไดแลว ก็ไดเขาศึกษาวิชาเคมีใน

มหาวทิยาลัยกรุงเบริน ประเทศสวิตเซอรแลนด และสอบไลไดปรญิญาดษุฎบีณัฑิตชั้นเกยีรตินิยมใน

สาขาวิชาเคม ี(Dr.Phil.Chem. magnacum laude) โดยเสนอวทิยานิพนธ เรื่อง “The Influence of Chemical 

Composition on the Structure of Crytals” เมื่อป 2470 ในเดอืนกุมภาพนัธ พ.ศ. 2470 (ในปจจบุนัคอืเดอืน

กุมพาพันธ 2471) ดร. ตัว้ สพานุกรม พรอมดวยสหายผูรกัชาติและปรารถนาที่จะเหน็ความเจรยิกาวหนาของ

ชาติอกี 6 คน คอื ดร.  ปรดี ี พนมยงค จอมพลแปลก พบิูลยสงคราม พนัตรี หลวงทศันิยมศกึ พลโท ประยูร 

ภมรมนตรี หลวงสิริราชไมตรี และนายแนบ พหลโยธิน กไ็ดรวมประชุมกอตัง้คณะราษฏรขึน้เปนครัง้แรก 

ณ กรงุปารสี โดยมวีตัถปุระสงคที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิ

ราช เปนระบอบประชาธิปไตยอนัมีรฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสงูสดุของชาต ิการเขารวมในคณะราษฏรเพื่อ

อภิวัตนระยบอบการปกครองใหบานเมอืงมีความเจรญิกาวหนาทนัโลกในครัง้นัน้แสดงใหเหน็วาคณะ 

ราษฏรไดเหน็ความสําคัญของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารพัฒนาประเทศ จงึไดเชิญชวนให ดร. ตัว้ฯ ซึ่ง

เปนนกัวชิาการวิทยาศาสตร เปนผูรวมกอตัง้แตเริ่มแรก 

ภายหลังที่ไดเขารวมในการกอตัง้คณะราษฏรแลว ดร. ตัว้ฯ ไดเขาศึกษาตอในวชิาเภสชัศาสตร ณ 

มหาวทิยาลัยมวินคิ ในเยอรมนันี และในวิชาพฤกษศาสตร ณ มหาวทิยาลัยกรุงปารีส ในกลางป 2473 ดร. ตัว้  

ลพานกุรม ไดเดนิทางกลบัประเทศไทย ผานสหรัฐอเมรกิาและ ญี่ปุน โดยแวะดูงานเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร 

การวิจัย และอตุสาหกรรม รวมเวลาที่ไดศึกษาในตางประเทศประมาณ 20 ป และเปนการกลับสูบานเกิดใน

ฐานะของนักวชิาการเต็มตวั พลตรี หลวงวจิิตร วาทการ ไดเคยกลาวถงึดร. ตัว้ ลพานกุรม ในฐานะ

นักวิชาการไวดงันี ้“...เปนภาคสีมาชิกราชบัณฑติยสถานและสนใจแสวงหาความรูในวชิาการทกุสาขา เปน

รัฐมนตรีคนหนึ่งที่รูภาษาตางประเทศดถีงึ 3 ภาษา คอืเยอรมันนี องักฤษ และฝรั่งเศส สามารถเจรจาสนทนา

ใน 3 ภาษานีไ้ดคลองแคลวเทาๆกบัภาษาไทย และเปนผูที่ไมรูจกัอิ่ม ไมรูจกัพอในการแสวงหาความรู 

นอกจากทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแนวโดยตรงทานแลว ทานยังสนใจในประวตัศิาสตรและรัฐศาสตร จนมี

ความรูกวางขวาง” 

ในประเทศไทย ดร. ตัว้ ลพานุกรม ไดเขารับราชการในตาํแหนง “ผูชวยแยกธาตชุัน้ 2” ในศาลาแยกธาต ุ

กระทรวงพาณิชยและคมนาคม และตอมาไดรับพระราชทานยศเปนรองอาํมาตยเอก “ศาลาแยกธาต”ุนี้แต

เดิมมฐีานะเปนกองแยกธาตกุลาง สังกัดกรมกระษาปณสิทธิการ ซึ่งไดโอนมาสงักดักรมพาณิชยและสถติิ

พยากรณและเปลี่ยนชื่อเปนศาลาแยกธาตกุลางเมื่อ พ.ศ. 2460 ซึ่งตอมาใน พ.ศ. 2462 ไดมทีี่ทาํการของ



ตนเองเปนตกึชัน้เดยีวขนาดใหญ ตัง้อยูใบบรเิวณเดยีวกนักบักระทรวงพาณชิยและคมนาคม ถนนมหาราช 

สําหรับหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานนี ้เดมิทเีดยีวคอืการตรวจวิเคราะหยาพิษ โลหะสําหรับโรง

กษาปณ และสินคาจาํพวกที่ปรุงดวยแอลกอฮอล เภสชัวัตถ ุเงินปลอม ฝน แร และปุย เปนตน ตอมามีงาน

วเิคราะหวตัถดุบิเพื่อประโยชนในการอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้นเลก็นอย เชนเปลอืกไมสําหรับฟอกหนัง และไม

ไผสําหรับทาํกระดาษ เปนตน ตลอดจนมกีารคนควาวจัิยเกี่ยวกบัพืชผลทางเกษตรบางชนดิ รวมถึงการยอม

ไหมดวยมะเกลอื น้ํามันสบู และการผลิตวติามินบ ีและยาน้าํมันกระเบา ในระหวางที ่ดร.ตัว้ ลพานกุรม เริ่ม

เขารบัราชการนัน้ ศาลาแยกธาตกุลางมเีจาหนาที่ชัน้นักเคมจํีานวนเพียง 7 คน 

 

ดร. ตัว้ ลพานกุรม  กลับเขามารับราชการไดเพียงครึ่งป กไ็ดรวมเปนคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ขอพระราชทานรฐัธรรมนญูเมื่อวันที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2475 ทัง้นีโ้ดยรวมกบับรรดาเพื่อนนกัศกึษา ซึ่ง

กอตัง้คณะราษฏรดวยกันในกรุงปารสีเมื่อ 4 ปกอนหนานั้น และบคุคลอื่นๆ ทัง้ทหารและพลเรอืน ซึ่งเขา

เปนสมชอกแหงคณะราษฏรในภายหลงั พลเอก พจน พหลโยธนิ หวัหนาคณะกอการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองไดเขยีนถงึ ด.ร. ตัว้ฯ ในงานสาํคขัองชาตใินครัง้กระนั้นไววา “ขาพเจาพึ่งไดมาพบทานผูนี้ที่

กรุงเทพฯ มื่อมหาสงครามเลิกไปหลายปแลว แตการรูจกัมกัคุนกค็งเปนไปดงัเดมิ ไมมกีารเปลี่ยนแปลงอยาง

ใด ทานก็คงนับถอืขาพเจาเปนเพื่อนฝงูชัน้ผูใหญ ตอมาครัน้ประมาณภายใน 2 ป กอนที่จะลงมอืทาํการ

สําคัญของชาติ คอืการเปลี่ยนแปลงหารปกครองฯ เราจึ่งรูจกัสนิทสนมกนัยิ่งขึน้ จนถงึทานผูใหญไดมอบให

ขาพเจาทาํหนาที่เปนผูนําคณะราษฏร ซึ่งมหีนวยที่ทานเปนหวัหนาเขารวมดวยโดยไมไดมคีวามรงัเกียจ เมื่อ

เปลี่ยนแปลงการปกครองฯ นั้น ทานเปนผูที่ขาพเจาไวใจไดอยางดผีูหนึ่ง เพราะมีนิสสยัมั่นคงไมหลอก

แหลกตลอดมา ตัง้แตเริ่มการเตรยีมการจนถึงลงมอืกระทําการ และทาํการสําเรจ็แลว” ในตอนเชาตรูของ

วนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2475 ดร. ตัว้ ลพานุกรม ไดรวมเดนิทางไปสูจดุนดัหมายที่บางซื่อในรถยนตคนั

เดยีวกบัจอมพล แปลก พบิลูสงคราม และพลตาํรวจเอกอดลุ อดลุยเดชจรัส ดงัทีท่านจอมพลแปลกฯ ได

บนัทึกไววา ดร.คณุตัว้ ลพานุกรม รฐัมนตรี เปนผูคุนเคยกบัขาพเจาตัง้แตอยูในตางประเทศ และไดทาํงาน

ขอพระราชทานรฐัธรรมนญูในรถคนัเดยีวกนัเมื่อ 24 มถินุายน พ.ศ. 2475 เปนเพื่อนรวมชีวติอยางแทจริง” 

และสาํหรบัพลตาํรวจเอกอดุลยฯ ก็ไดกลาวไวอยางเดยีวกนัวา “คณุตัว้ ลพานกุรมเปนผูหนึ่งในจาํนวนหลาย

คนที่ไดนั่งรวมรถยนตคนัเดยีวกบัขาพเจาและจอมพลหลวงพบิลูสงคราม เมื่อวนัที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ผานถนนสายตางๆ ตรงไปตําบลบางซื่อ”   เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จเรยีบรอยแลวโดย

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาอยูหวัไดพระราชทานธรรมนญูการปกครองฯ ฉบบัแรกเมื่อวันที ่27 มถิุนายน 

2475 ดร.ตัว้ ลพานกุรม ก็ไดรับแตงตัง้เปนกรรมการราษฎร ซึ่งเปนคณะรับมนตรชีุดแรกในระบอบ



ประชาธิปไตย และตอมาในวันที ่10 ธันวาคม ปเดยีวกนั เมื่อพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ไดพระราชทาน

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรสยาม ฉบบัถาวร ดร.ตัว้ฯ กไ็ดรบัโปรดเกลาฯ ใหดาํรงตําแหนงรฐัมนตรีใน

คณะรฐับาลชดุพระยามโนปกรณนิติธาดาเปนการตอเนื่องกันไป และไดออกจากตาํแหนงทางการเมอืงเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงรฐับาลในตนเดอืนเมษายน พ.ศ. 2476 สาํหรบัในดานนิตบิญัญตัินั้น ดร.ตัว้ฯ ไดรบัแตงตัง้

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชดุแรกภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองเชนกนั ในขณะนัน้มอีายุได 34 ป 

 

เมื่อพนจากตําแหนงรฐัมนตรีในเดอืนเมษายน 2476 แลว ดร.ตัว้ ลพานกุรม ไดอุทศิตนทุมเทใหกบังาน

ราชการประจาํในดานวทิยาศาสตรอยางเตม็ที ่ในเดอืนกนัยายน 2475 ภายหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองดร.

ตัว้ฯ ไดเลื่อนตาํแหนงจากผูชวยแยกธาตชุัน้ 2 เปนผูชวยแยกธาตชุัน้ 1 ตอมาเมื่อเดอืนมิถนุายน 2477 กไ็ดรบั

ตาํแหนงเปนนกัเคมแีละรกัษาการในตาํแหนงเจากรมของ ศาลาแยกธาตุ จนกระทั่งเดอืนเมษายน พ.ศ. 2478  

ซึ่งหนวยงานดงักลาวไดรบัการยกฐานะขึน้เปนกรมวทิยาศาสตร ดร.ตัว้ ลพานกุรม จงึไดรบัโปรดเกลาฯ ให

ดาํรงตําแหนงอธิบดกีรมวทิยาศาสตรคนแรก 

 

ในระหวางที ่ดร.ตัว้ฯ เปนอธิบดกีรมวิทยาศาสตร พ.ศ. 2478-2484 นั้น งานของกรมดงักลาวไดมี

ความกาวหนาและขยายออกไปเปนอันมาก ทัง้ในปริมาณและในคณุภาพ จนกระทั่งมคีวามจาํเปนตองขยาย

สถานที่ทาํการโดยการเสริมตกึที่ทาํการเดิมซึ่งเปนตกึชั้นเดยีว ใหเปนตกึสองชัน้ และเปดใชไดในเดอืน

สิงหาคม 2479 และตอมาก็ไดสรางตกึเพิ่มเติมอกีหลายหลงั  ในขณะเดวียกนัจาํนวยเจาหนาที่กไ็ดเพิ่มขึน้อีก

หลายเทาตัว ใหสามารถรับผิดชอบในภารกิจที่เพิ่มขึ้น และพรอมกนันัน้ ดร.ตัว้ฯ ก็ไดจดัตัง้สถานศกึษาเคมี

ปฏบิัตขิึ้นในกรมวทิยาศาสตร เพื่อฝกอบรบนกัศกึษาที่ผานการศกึษาจากชั้นมธัยมบรบิูรณแลวใหมคีวามรู

และความชํานาญทั้งในทางทฤษฎแีละทางปฏิบัตเิพื่อเปนกาํลงัชวยเหลอืภารกจิของนักเคม ีโดยตัวเองเขารับ

หนาที่ผูอํานวยการของสถานศึกษาแหงนี ้เพื่อควบคุมดแูลการศกึษาอบรมของนักศกึษาอยางใกลชิด ดร.ตัว้ 

ลพานกุรม มีคตอิยูวา   “คนสาํคญักวาเงิน เราตองเพาะคนที่มีความรูขึ้นกอน แลวจึงหาเงินมาเพื่อดาํเนินการ 

งานจึงจะไมเสีย”  และสาํหรับการ “ใชคน” นั้น ดร.ตัว้ฯ กไ็ดรบัการยกยองวาเปนหวัหนางาน ซึ่งมีนโยบาย

การใชคนอยางดยีิ่ง ทานมคีวามเห็นวาหากจะใหเจาหนาที่แตละคนมีขดีความสามารถในการปฏิบตัิงานอยาง

แทจริงแลว จาํเปนจะตองใหแตละคนมคีวามรูความชํานาญในงานแตละเรื่องไป  มกีารศกึษาวเิคราะหและ

วจัิยในเรื่องนัน้ๆ ใหแตกฉาน  ดวยนโยบายดังกลาวนี้  กรมวทิยาศาสตร จึงมผีูชํานาญเฉพาะเรื่องมากข้ึน แต

ในขณะเดยีวกนักใ็หมกีารปรึกษาหารอืกนัและรวมกนัปฏิบตัิงาน ซึ่งนอกจากจะทาํใหมคีวามรูความเขาใจ

ในงานที่เกี่ยวของแลว  จะยงัสามารถปฏิบตัิหนาที่แทนกันไดเมื่อถงึคราวจาํเปนอกีดวย 



 

ดร.ตัว้ ลพานกุรม มคีวามเชื่อวาผูที่สามารถทํางานไดนั้นอาจไดรบัการศกึษามาจากสถาบนัการศกึษา

ตางๆ กนั ดงันั้นในการบัสมคัรบคุคลเขาทาํงานในกรมวทิยาศาสตรจงึไมมีความลาํเอียงวาผูสมคัรจะ

สําเร็จการศกึษามาจากมหาวทิยาลัยใดและประเทศใด  หากสามารถสอบผานการคดัเลอืกเขามาได กจ็ะ

สามารถปฏบิตังิานได  ในเรื่องนี้ขาราชการกรมวทิยาศาสตรรุนเกา ซึ่งเคยรวมงานกบัดร.ตัว้ฯ กลาววา

ทานมคีวามเหน็วามหาวิทยาลัยที่ดไีมมแีหงเดยีวในโลก  และคนดกี็ไมจาํเปนจะตองมามหาวทิยาลัย

ชัน้หนึ่งเสมอไป  นโยบายของดร.ตัว้ฯ ดงักลาวนีป้รากฏวาเปนผลดแีกกรมวทิยาศาสตร เพราะมโีอกาส

ที่จะไดเลอืกเอาความรู ที่ดจีากหลายแหลงมาเลอืกใชใหเปนประโยชน   ไมตองผกูพนัแนวความคิดอยู

กับแหลงใดหรอืประเทศใดโดยเฉพาะ 

 

เปนที่ประจักษโดยตลอดวาดร.ตัว้ ลพานกุรม  เปนผูซึ่งใหความสาํคญัอยางยิ่งตองานวจิยัทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดยใหกรมวิทยาศาสตรดาํเนินการวจิยัเกี่ยวกบัพชืผลทางเกษตร ซึ่งเปน

วัตถุดบิที่สําคญัของชาต ิ เชนการวิจยัเถาไมไผเพื่อใชทาํปุย  การวิจยัน้าํมนัสน  น้าํมนัหม ู เกลอื รวมถึง

แมกระทั่งเครื่องปนดนิเผา  และการสาํรวจวเิคราะหดิน  งานของกรมวิทยาศาสตรซึ่งในขณะนัน้แบง

ออกเปนกองเคม ีกองอุตสาหกรรมเคม ีกองเกษตรศาสตร และกองเภสชักรรม มภีารกิจเต็มมอื  

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานของแผนกโลหะ  แผนกเครื่องปนดนิเผา แผนกอาหาร แผนกสรุาเมรยั  แผนกดนิ 

แผนกชีวะเคมี  แผนกเภสชัเคม ีและแผนกสมนุไพร  เปนตน  เชนแผนกโลหะตองรบัผิดชอบในการ

ตรวจวิเคราะหเพื่อควบคมุสวนผสมในการผลิตเหรียญกษาปณ  และการวเิคราะหทองคาํที่รฐับาลสั่งซือ้

จากตางประเทศ แผนกเครื่องปนดินเผา ซึ่งเนนการวจิยัไปในดานการทําพวกสะโตนแวร  เชนอางลาง

หนา และกระเบือ้งเคลอืบ  แผนกอาหารวิจยัคุณคาอาหารและการกาํหนดมาตรฐานอาหารนอกจากนั้นก็

ยงัใหความเอาใจใสตอการวิจยัในเรื่องสยีอมผาและการฟอกหนงั ซึ่งในทกุๆ ประเดน็มุงไปสู

วัตถุประสงคอันเดยีวกนั  คอืการยกระดบัของขดีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเพือ่การ

พฒันาประเทศ  ซึ่งประวตัศิาสตรจะตองจารกึวาบคุคลผูเปนแรงผลกัดนัที่สําคญัที่สุดในสมยันัน้ ก็คอื 

ดร.ตัว้ ลพานกุรม 

 

 

 



งานที่สาํคญัยิ่งอกีดานหนึ่งซึ่ง ดร.ตัว้ ลพานกุรม ไดใหความสนใจอยางมาก และมีบทบาทในฐานะผู

รเิริ่ม นั่นก็คอืการสงเสรมิอาหารและกิจการถั่วเหลอืงในประเทศไทย ซึ่งในฐานะอธิบดกีรม

วิทยาศาสตร ดร.ตัว้ฯ ไดรบัแตงตัง้ใหเปนประธานคณะกรรมการพจิารณาสงเสริมกิจการของถั่วเหลือง

ของกระทรวงการเศรษฐกจิ  เมื่อป 2480 ซึ่งผลของการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว การสงเสริม

ใหประชาชนบรโิภคถั่วเหลอืงจึงไดกลายมาเปนนโยบายของรฐับาลในกาลตอมา ความสนใจเกี่ยวกับ

คณุคาทางอาหารของถั่วเหลอืงนี้ ดร.ตัว้ฯ เองก็เคยเขยีนบทความอธิบายประโยชนของถั่วเหลอืงไวเมื่อ

คราวงานพระราชทานเพลงิศพ มหาอํามาตยเอก พระยาสรุิยานวุตัร  เมื่อพ.ศ. 2479 นายแพทยยงค  ชุติ

มา  ผูซึ่งเคยรวมงานกบัดร.ตัว้ฯ อยางใกลชิดในเรื่องนี้ ไดเขยีนระลกึความเดมิเอาไวอยางนาสนใจหลาย

ตอน เชน “เรื่องที่ทานและขาพเจาสนใจและมคีวามเหน็รวมกนัเปนสวนมากนั้น คอืเรื่งการอนามัยและ

การกิจอยูของประชากรไทย....การสนทนาไดลงเอยดวยขอยุตวิา การที่คนไทยมอีนามยัทรุดโทรม ขาด

ความแขง็แรงและความเขมแขง็ในการงานนัน้ เพราะวารางกายขาดอาหารที่มคีณุภาพดี...คณุตัว้ฯ ไดให

ความเหน็แกขาพเจาวา ถาหมอชวยใหคนพวกนี้กินดอียูดไีดกจ็ะเปนประโยชนแกบานเมอืง และเปน

กศุลเหลอืหลาย .. ขาพเจาถอืวาทานเปนผูหนึ่งที่ควรไดรับเกยีรติวาเปนผูนําในการปฏิบัตเิกี่ยวกบัเรื่อง

อาหารการกินในประเทศไทย...เมื่อขาพเจาไดนําความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องถั่งเหลือง ซึ่งปรากฎวามี

คณุคาในทางอาหารด ีสมควรสงเสรมิใหคนนิยมบริโภค ไปปรกึษาทาสนในสมยัที่ทานดาํรงตาํแหนง

รฐัมนตรแีละอธิบดกีรมวทิยาศาสตรแลว  ทานกเ็ห็นพองดวย และไดสนบัสนนุจนรฐับาลไดตัง้

กรรมการพจิารณาสงเสรมิกจิการถั่วเหลอืง ขึ้นโดยมทีานเปนประธาน...คณุตัว้ไดศึกษาในทาง

วิทยาศาสตรมามากและมคีวามรูสูงในกิจการอนามยัทั่วๆ ไป ทานไดปรารภกบัขาพเจาอยูเนอืงๆ วา ใน

การสรางชาตินั้น เราจะตองเรงสรางคนเปนเรื่องสําคญัพรอม ๆ กนัไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองรีบ

จัดการสงเสริมใหอาหารการกนิของคนไทย ทัง้ผูใหญและเดก็ทกุเพศทุกวยั เขาสูระดับด”ี 

 

อีกตอนหนึ่ง นายแพทยยงค ชุติมา ไดเลาวาดร.ตัว้ ลพานกุรม ไดกลาววา “พวกเราที่เปนนักวทยิาศาสตร 

หรอืเปนแพทย หรอืเปนนกัเทคนคิ ยอมประสบคํากลาวหานานาประการซึ่งไมตองดวยหลกัวิชาการอยู

เสมอ เมื่อนําของใหมหรอืคตใิหมตาง ๆ มาเผยแพร แตเราไมควรจะฟงเสียงเชนนี ้แมในตางประเทศที่

เจริญแลว ก็ยังมกีารกลาวหาและเยยหยนัในทาํนองตลกหรอืเพื่อสนกุขบขนั เพราะฉะนั้นเราก็ไมตองทาํ

อะไรไปมากกวาตัง้อกตัง้ใจดาํเนินงานของเราใหบรรลผุลดแีกประเทศชาติกแ็ลวกนั”  และอกีประเดน็

หนึ่งซึ่งสอดคลองกับประเดน็ที่กลาวมานีอ้นัเกี่ยวกบัประเพณีไทยโบราณ นายแพทยยงค  ชุติมา ไดเลา

วาไววา  “ในเรื่องการลบลางประเพณีโบราณไทยเราหลายประการอนัขดักบัหลกัวทิยาศาสตรอนามยั  



ซึ่งสบืเนื่องมาแตสมยัดกึดาํบรรพนั้น กเ็ปนเรื่องสาํคญัชิน้หนึ่งที่ทานเหน็พองดวยอยางยิ่ง  วาพวกเรา

ควรจะบาํเพย็ตนตามกาลสมยัแหงโลกวทิยาศาสตร....หากปลอยใหลทัธิโบราณอนัขดักบัหลกัอนามยั

และวทิยาศาสตรเชนนีม้าครอบงาํชวิีตจิตใจของชาวบาน ซึ่งสวนมากยงัหลับกนัอยู ก็จะไมเปนการชวย

ใหประเทศชาติกาวหนาไปไดเลย.... 

 

ดร.ตัว้ ลพานกุรม เปนผูที่รกัการอานหนงัสือเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนผูที่ไฝในการแสวงหาวชิาความรู

และความปรารถนาที่จะทนัโลก  และไดพยายามทุกวถิิทางที่จะถายทอดนิสยัรกัการอานหนงัสอืไปสู

เพื่อนรวมงาน เมื่อดาํรงตาํแหนงอธิบดกีรมวิทยาศาสตร ดร.ตัว้ฯ ไดปรับปรงุหองสมดุของกรม

วิทยาศาสตรใหกาวหนา จากเดมิซึ่งมีหนงัสอือยูไมกี่สิบเลม เพิ่มขึน้เปนจํานวยหมื่นเลมภายในเวลา

เพยีงไมกี่ป  และนอกจากนั้นยังมคีวามตัง้ใจที่จะพัฒนาหองสมดุกรมวิทยาศาสตรใหเปนหอสมดุ

วิทยาศาสตรแหงชาต ิ ซึ่งจะเปนแหลงสะสมวชิาความรูทางวทิยาศาสตรของชาติตอไป  สําหรับในดาน

การเผยแพรความรูทางวิชาการนั้น ดร.ตัว้ฯ ไดจดัใหมกีารออกหนงัสอืเปนวารสารทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสรมิวิชาวิทยาศาสตรใหแพรหลายแกประชาชน  และเพื่อสงเสริมใหประชาชน

รูจกัใชความรูทางวิทยาศาสตรในการดาํรงชพีและประกอบการงานตาง ๆ ซึ่งสําหรับวารสาร

ภาษาอังกฤษนัน้กม็ุงที่จะรายงานผลการวิจยัของคนไทยประกาศเกยีรติคณุไปทั่วโลก  โดยตนเองเขารับ

หนาที่เปนบรรณาธิการอยูถงึ 2 ป นอกจากนัน้ยังไดจัดใหมกีารบรรยายเรื่อที่เปนวิชาความรูระหวาง

ขาราชการเปนการประจําเดอืน ซึ่งทานไมเคยเวนที่จะเขารวมดวย 

 

เมือ่งานในหนาที่ความรบัผิดชอบของกรมวทิยาศาสตรขยายตัวออกไป สถานที่ทาํการที่มีอยูเดมิก็ไม

เพยีงพอ ดร.ตัว้ ลพานกุรม จงึไดเจรจาขอเชาที่ดินตาํบลพญาไท  หรือทุงแรกนาขวญัเดมิ จากสํานกังาน

ทรพัยสินสวนพระมหากษตัริย เปนเนือ้ที่ทัง้หมด 17 ไร  และไดจัดสรางโรงงานเภสชักรรมขึ้นกอน การ

กอสรางเริ่มตนตัง้แตป 2482 ที่ดินดงักลาวนี้ก็คอื ที่ตัง้กรมวทิยาศาสตรบริการและ

กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน ในปจจุบันนั่นเอง 

 

ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2481  ดร.ตัว้ ลพานกุรม ไดรับแตงตัง้ใหเปนรฐัมนตรีอกีวาระหนึ่ง ในคณะ

รฐับาลชุดแรกของจอมพลแปลก พบิลูสงคราม และไดรบัแตงตัง้ใหเปนรฐัมนตรสีั่งราชการกระทรวง

การเศรษฐกิจดวย  ในขณะที่ยงัคงดาํรงตาํแหนงอธิบดกีรมวิทยาศาสตรตอไป  ในชวงระยะนี ้ดร.ตัว้ฯ  

ตองรับผิดชอบในหนาที่ฯ สําคญัอนัเกี่ยวกบัการพฒันาประเทศหลายดาน  อาทเิชน เปนประธาน



กรรมการพจิารณางานอตุสาหกรรมของรฐับาล  ประธานกรรมการพิจารณาสงเสรมิกิจการของถั่ง

เหลอืง ประธานกรรมการพจิารณาการจัดตัง้โรงงานสกัดน้ํามนัถัว่เหลอืงและเมลด็ฝาย  ประธาน

กรรมการพจิารณาเรื่องเกลอื  ประธานกรรมการปรบัปรงุสรุาและเมรยั  ประธานกรรมการอาํนวยการ

โรงงานเภสชักรรม  หวัหนาแผนกวิชาเภสชักรรมศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  นายกเภสชัสมาคม

แหงประเทศไทย  และเปนภาคสีมาชิกในสาํนกัวทิยาศาสตรแหงราชบณัฑติสถาน  เปนตน  ซึ่งในทกุ ๆ 

ตาํแหนงหนาที ่ดร.ตัว้ ลพานกุรม ไดทุมเทชีวติและจิตใจลงไปในงาน และเพื่อที่จะติดตาม

ความกาวหนาของโลก ดร.ตัว้ฯ ไดเดนิทางไปดงูานในตางประเทศหลายครัง้ ซึ่งในการเดินทางไปยโุรป

เมื่อ พ.ศ. 2478 นั้น เมนจะเปนการไปในราชการ หากทานกไ็ดออกทุนทรพัยสวนตวัดวยทางราชการไม

มงีบประมาณ  สําหรับการเดินทางภายในประเทศ ดร.ตัว้ฯ กไ็ดไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อศึกษาหาความรู

ในสภาวะที่แทจริงของประเทศไทย  การปฏิบัตงิานของทานเปนที่ประจักษวาเปนการทํางานเพื่อชาติ

โดยไมหวงัการตอบแทนใด ๆ นอกจากความภาคภมูิในเมื่อไดเหน็ความเจรญิของชาต ิซึ่งผูที่ได

ตระหนกัในคณุสมบตัขิอง ดร.ตัว้ฯ ไดบนัทกึไววา “ความปรารถนาอนัแรงกลาในชีวติของทานนัน้ คอื

ความปรารถนาที่จะสงเสริมและบํารงุการวิทยาศาสตรของชาติใหรุงเรอืง เพราะมีคติอยูวา ชาตจิะเจริญ

โดยไมมวีทิยาศาสตรเปนหลกัไมได” 

 

ดร.ตัว้  ลพานกุรม  มไิดมชีีวติอยูเพื่อเปนกําลังสําคญัในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุงเรือง 

โดยมวีทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนฐานรองรับนานนกั ทานไดลมปวยลงดวยโรคไสติ่งอกัเสบ เมื่อ

วันจนัทรที ่25 สิงหาคม  พ.ศ. 2484  และถงึแกอนิจกรรมในวนัพธุที่ 27 เดอืนเดยีวกนัดวยอายเุพียง 43 

ป การสญูเสยีบคุคลสําคัญของชาติโดยฉบัพลนัครัง้นัน้ ไดนําความเศราสลดมาสูบรรดาญาติมติรและ

เพื่อนรวมงานทกุคนอยางสุดซึ้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการของวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย การจาก

ไปของ ดร.ตัว้ ลพานกุรม เปนการสญูเสยีบคุคลที่มคีายิ่ง  และเปนการสญูเสียพลังที่สาํคญัที่สุดในการ

ผลกัดนัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีใหเปนปจจัยหลกัในการพัฒนาบานเมอืง 

 

พลเอก พจน  พหลโยธิน  เชษฐบรุษ  “อธิฐานขอใหวิญญาณอันไมตายของทานผูนี้ที่ไดเคยเขาสูรางนาย

ตัว้ ลพานุกรม ทาํคณุงานความดไีวแกประเทศชาติแลวนั้น จงไปสูสคุต”ิ 

 



จอมพลแปลก  พบิลูสงคราม   นายกรฐัมนตรี ระลกึวา “ทานผูนี้ทาํงานเขมแข็งและเปนที่วางใจไดเปน

อยางด ีพดูอยางใด ทาํอยางนั้น งานที่ไดรับมอบจึงสําเร็จทกุอยางและดทีี่สดุ....ขอใหเพื่อนรวมชวิีตของ

ขาพเจาผูนี้จงไปอยูในที่แสนสขุตลอดไป” 

 

ทานปรีด ี พนมยงค  หรอืหลวงประดิษฐมนธูรรม  ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2484  ดาํรงตําแหนงรฐัมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง ไดกลาวถงึ ดร.ตัว้ ลพานุกรมวา “เปนบคุคลที่มีอธัยาศยัมั่นคงเสมอตนเสมอปลาย ไม

มกีารเปลี่ยนแปลงแมแตอยางหนึ่งอยางใด ในระหวางมิตรสหายบรรดาที่ไดสมาคมกนัมา  ทกุคนจะ

สังเกตเหน็ไดวาคุณตัว้  ลพานกุรม เคยอยางไรกค็งอยูอยางนั้นเสมอ..... 

 

พลเอก มงักร  พรหมโยธ ี รฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรองผูบญัชาการทหารสงูสดุ  ยกยอง

ดร.ตัว้ฯ วา “คณุความดีของคณุตัว้  ลพานกุรม จงคงสถิตเปนเกยีรตปิระวตัมิัน่อยูในพืน้แผนดนิไทยสบื

ตอไปอกีชั่วกาลนาน  คณุลกัษณะของคณุตัว้ฯ  ทาํใหฝงใจขาพเจาระลกึไดตลอดกาลวาคุณตัว้ฯ  นั้นมี

ชีวิตคอยเตอืนใจขาพเจาอยูเสมอให กลาหาญ เดด็เดี่ยวและซื่อสัตย” 

 

พนัตรี  ควง  อภยัวงศ  รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม บันทกึดวยความสะเทอืนใจวา “คนที่ด ีในคอ

หนกัแนน มั่นคง ซื่อสตัยสุจริต  ตรงตอเพื่อน ตอหนาที ่ตอตัวเอง เชนตัว้ฯ นี้นาจะอยูไปอกีนานเทานาน 

เทาใดกไ็ด  เพื่อจะไดชวยงานของประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป” 

 

พลเรือตรี ถวลัย  ธํารงนาวาสวสัดิ ์ รฐัมนตรีวาการกระทรวงยตุิธรรม กลาวสดุด ี ดร.ตัว้ฯ วา  “เปนผูที่มี

อุตสาหะและเขมแขง็ตอการงาน มนีิสสยัโอบออมอารี  กวางขวางและสตัยซื่อแนนอน....ไมเอารดัเอา

เปรียบผูใดทัง้ในทางการงานหรอืการสวนตวั” 

 

พลเอก เภา  เพยีรเลิศ  บริภณัฑยุทธกิจ  รฐัมนตรีวาการกระทรวงการเศรษฐกจิซึ่งรวมงานกบั ดร.ตัว้ฯ 

อยางใกลชิดผูหนึ่ง  บนัทกึลักษณะของทานผูนี้ไววา  “ขาพเจาไดรูเหน็งานของคณุตัว้ฯ โดยตลอดดวย

นิยมชมชื่น เพราะคณุตัว้ฯ ทาํงานอยางมเีหตผุล และยึดมั่นในหลกัวชิาเสมอไมยอมโอนเอนไปในทาง

ใดๆ  และมคีวามเหน็แกงานของประเทศชาตเิปนใหญ” 

 

 



ศาสตราจารยดเิรก  ชัยนาม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศยอนรําลกึถึงความหลงัเมื่อกอนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองวา  “ขาพเจายังจาํคําพดูซึ่งคณุตัว้ฯ ไดกลาวกบัพวกเรา 4-5 คนที่บานตรอก

จันทรกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณ 3 เดอืน  เปนภาษาองักฤษดงันี้  “Do it now or never”  

แปลวา  “ทาํเดีย๋วนี ้ หรือไมทาํเลย”  คาํพดูประโยคนีไ้ดเราใจพวกเรา 4-5 คนซึ่งรวมอยู  ณ ที่นั้นใหเตน

แรงยิ่งนัก” 

 

พนัตรีวิลาศ  โอสถานนท  รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม ไดกลาวถงึดร.ตัว้  ลพานกุรม ไววา  

“คณุตัว้ ลพานุกรม เปนเพือ่นรวมตายของบรรดาผูที่ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475  ตอแต

นั้นมาคณุตัว้ ลพานกุรม ก็ไดรับเกียรติเปนผูที่มสีวนรวมทาํงานเพื่อชาติในยคุนี้ที่สาํคญั ๆ หลาย

ประการ......จนเปนผลดีงานสมดวยความรูและความสามารถอยางยิ่งผูหนึ่ง  แตเมื่อกลาวโดยเฉพาะแลว  

ก็ตองวาความเจริญกาวหนาของกรมวทิยาศาสตรดงัที่เหน็อยูในปจจบุนันีจ้ะเปนอนสุรณแก คณุตัว้  

ลพานกุรม  เพื่อนรวมตายของขาพเจาชั่วกาลนาน” 

 

พลโท  กาจ  กาจสงคราม  รฐัมนตรีรวมคณะรัฐบาล  ไดระลกึถงึ ดร.ตัว้  ลพานกุรม วา “คดิเสียดาย

รฐับรุษุผูนี้เปนอันมาก.....ถาไมถึงแกมรณะกรรมไปเสียเรว็วนัดงันีแ้ลว  จะเปนรฐับรุษุที่มปีระโยชนตอ

บานเมอืงอีกมาก......วชิชาวทิยาศาสตรไดกระทําใหโลกเจริญขึ้นแทบทกุวิถทีาง.......ควรยกยองวา

วิทยาศาสตรอยูเหนือวชิชาใดทัง้หมด  ที่ประเทศไทยไดคณุตัว้ฯ  มาทาํการนี ้ และทาํใหกรม

วิทยาศาสตรกาวหนาไปไดมาก.......จงึเปนพยานบอกชดัวาคณุตัว้ ไดทาํประโยชนแกประเทศชาตใิน

ดานวชิชามามากแลวเพยีงใด” 

 

เสดจ็ในกรมฯ นราธิปพงศประพนัธ  ที่ปรกึษาสํานกันายกรฐัมนตรีในสมยันัน้ไดทรงสรปุคณุสมบตัิ

ของ ดร.ตัว้  ลพานุกรม ไวอยางสัน้ๆ วา “กลาคิด กลาพดู กลาทํา นี่เปนบคุคลลกัษณะของคณุตัว้ฯ” 

 

ดร.ตัว้  ลพานกุรม  เปนรฐับรุษผูมคีวามเชื่อมั่นอยางแนวแนวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยคีอื

ฐานรองรบัความกาวหนาของเศรษฐกจิและสงัคม  และในระหวางที่ยงัมชีวิีตอยู  กไ็ดพยายามกระทาํทกุ

วิถทีางที่จะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยผีลกัดนัประเทศไทยใหมีความเจรญิทนัโลก ซึ่งสวนหนึ่งของ

การพยายามดงักลาวกค็อืการเขยีนบทความตาง ๆ เพื่อปลกูความสํานกึและทําความเขาใจแกมหาชนถึง

ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ดงัจะคดัมาเพยีงบางขอความสาํคัญดงัตอไปนี ้



 

ในเรื่อง “วิทยาศาสตรกับความตองการของประเทศ”  ดร.ตัว้ฯ เขยีนไววา  “......เรายอมจะพงึเหน็ไดวา  

ประเทศไทยมคีวามตองการและจําเปนที่จะตองรบีบํารงุการวิทยาศาสตรเพยีงใด  ผูมองเหน็การณไกล

จะไมรอชาในอนัที่จะสงเสริมวทิยาศาสตรใหกาวหนา  เพราะวทิยาศาสตรนี่แลวคอืยาอนัจะนํา

ประชาชาติไทยใหวิ่งไปในอารยวิถ”ี 

 

“ประชาชาติทัง้หลายที่จะมอีิทธิพลเปนที่เกรงขามแกประชาชนอื่นตองเปนประชาชาติที่เจริญทาง

วิทยาศาสตร.............บรรดาโรงงานอตุสาหกรรมท้ังหลายลวนแตเกิดมาจากผลของการทดลองใน

หลอดแกวเลก็ ๆ หรอืเครื่องมอืเลก็ ๆ กอนทัง้นั้น” 

 

“ประชาชนที่เจรญิแลวทกุแหงไดลงทนุในการคนควาทางวทิยาศาสตรเปนจํานวนมาก ๆ เพราะดั่งได

กลาวมาแลววาการคนควาตาง ๆ นั้นคือสิ่งที่ใหกาํเนิดแกการอตุสาหกรรม” 

 

“ถางานอตุสาหกรรมของประเทศเจริญ  ผลของการกสิกรรมยอมจะเปนสัมภาระดิบสาํหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมไดเปนอยางดี  และผลอนัเกิดจาการอตุสาหกรรมนั้นจะทําใหเราลดการสั่งซื้อสินจาก

ตางประเทศไดไมนอย.......ถาหากเรามกีารอตุสาหกรรมเจริญขึ้น  การเงินของประเทศก็ยอมจะเขยบิเขา

สูฐานะมั่นคงยิ่งขึน้  และดวยเหตผุลเชนนีเ้ราจะสามารถลงทุนในการสรางรัว้ปองกันอิสรภาพของเรา

ใหเขมแขง็ยิ่งขึ้นได” 

 

“......วทิยาศาสตรมใิชจะเปนเพยีงปราการปองกนัประชาชาตใิหพนจากการรกุรานของศัตรเูทานัน้  แต

ยงัเปนเครื่องมอืที่จะนาํประชาชาตไิปสูความมีชยัชนะอกีดวย ..... สงครามในอนาคตจะเปนสงคราม

วิทยาศาสตร” 

 

“อาหารเปนสิ่งสําคัญของประชาชนพลเมอืง  อาหารจะบาํรุงพลเมอืงของประชาชาติใหแขง็แรงแกรง

กลา....วิทยาศาสตรจะบอกวาความตองการของรางกายควรใชอาหารอยางใด เทาใด ไมใหมากไปหรอื

นอยไป และอาหารใดควรหรอืไมควรแกการรับประทานเพียงใด” 

 



“วทิยาศาสตรกบัการประดษิฐและทํายานัน้เปนสาขาหนึ่ง เรียกวา เภสชักรรม เวลานีง้านในสวนของเรา

ยงัลาสมยัอยูมาก เรายงัไมมกีารคนควาหาสรรพคณุของสมนุไพรตางๆ ที่มอียูในประเทศของเรามากพอ 

เรายงัไมสามารถทาํยาใชเองไดอยางเพยีงพอ” 

 

และ  “ประเทศไทยตองบาํรุงวทิยาศาสตรใหยิ่งกวาที่เปนอยูเดีย๋วนี้ เพราะในเวลานี้เมื่อเปรยีบกบั

ประเทศอื่น เรายงัลาหลงัเขามาก เงินทุก ๆ สตางคที่ไทยจะลงทนุไปในการบํารงุวทิยาศาสตรไมใชทนุที่

จะสูญไปเปลา  ทกุ ๆ สตางคที่ลงไปนัน้จะไดผลเปนกําไรกลับคนืเสมอโดยประโยชนทัง้ทางตรงและ

ทางออม.....ไทยตองการความบาํรุงทางวทิยาศาสตรเพราะวทิยาศาสตรคอืรากฐานแหงความมั่นคงถาวร

ของประเทศชาต ิ ทัง้ในทางกสิกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรรม และกาํลังการปองกนัพระ

ราชอาณาจกัร” 

 

ในเรื่อง “วิทยาศาสตรกับการเมอืง”  ดร.ตัว้ ลพานุกรม  ก็ไดใหขอคดิไวดงันี ้  

“ตลอดเวลาประชุมทกุสมยัของสภาผูแทนราษฎร....เราไดยินแตเรื่องเกี่ยวกบัภาษอีากร  เรื่องทะเบยีน  

เรื่องการจราจร  เรื่องโอนที ่ เรื่องเครื่องแบบ ฯลฯ  และกระทูถามรฐับาลทาํไมอยางนัน้อยางนี ้ เกอืบไม

มใีครเลยที่ใหความสนใจในความสาํคญัของวทิยาศาสตร  ซึ่งเปนรากฐานแหงการกาวหนาของ

ประชาชาติ  ผิดกบัสภาของประเทศอื่นที่เรามกัจะไดฟงคําอภิปรายเกี่ยวกบัเรื่องวิทยาศาสตรอยูเนือง ๆ” 

 

“ขาราชการชั้นสูงชาวตางประเทศผูหนึ่ง เมื่อทราบวารัฐบาลไมใหงบประมาณในการคนควาทาง

วิทยาศาสตรเพยีงพอ  ไดปรารภกบัขาพเจาวานกัการเมอืงของไทยโดยมากมกัไมใครเหน็ความจาํเปน

ในทางวทิยาศาสตรมากนกั  เพราะขาดความรูในเรื่องนี ้ นกัการเมอืงโดยมากเปนนักกฎหมาย นกั

เศรษฐกิจ หรือ ทหาร  ไมคอยปรากฎวามีนักวทิยาศาสตร  ตางประเทศที่มรีฐับาลซึ่งเหน็การณไกล  ได

ลงทนุลงแรงสงเสรมิงานวทิยาศาสตรของชาตมิากกวาเราหลายเทา........รฐับรุุษและนกัการเมืองของเขา

เหน็พองตองกนัวาการลงทนุในทางวทิยาศาสตรนั้นไมสูญเปลา” 

 

ในเรื่อง “วิทยาศาสตรกับอตุสาหกรรม”  ดร.ตัว้ฯ กลาวไววา “....ตองศกึษาวาปริมาณของสัมภาระนัน้ๆ 

จะมพีอแกการที่จะปอนโรงงานหรอืไม  และจะทาํการเพาะปลูกขึ้นเองใหพอแกความตองการได

เพยีงใด และยงัตองการศกึษาตอไปอีกวาสัมภาระดบินัน้ๆ มคีณุภาพอันจะใชในโรงงานไดหรือไม.....



การพิจารณาทุก ๆ ระยะน้ีจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองวิชาวทิยาศาสตร.....ตลอดจนการควบคมุการทําภายใน

โรงงานดวย” 

 

“งานอตุสาหกรรมจะเปนงานสําคญัของประชาชาตใินอนาคต  และงานอตุสาหกรรมกบัวิทยาศาสตร

จะตองไปดวยกันเสมอ  อนึ่ง ไมแตในทางอตุสาหกรรมเทานัน้ แมในกิจการอื่น ๆ ก็ตองการความรูทาง

วิทยาศาสตรไมนอยเหมอืนกนั” 

 

ในเรื่อง  “นิมิตรของการกาวหนา”  ดร.ตัว้  ลพานกุรม กไ็ดใหขอสังเกตตาง ๆ ที่สะทอนความเปน

รฐับรุษุของทาน เชน  “เหตุใดจงึไดกลาววาการปลกุจติใจคนใหตื่นขึ้นเพื่อรับวทิยาการทันสมยัหรอืนัย

หนึ่ง การทําใหประชาชนเกิดความสนในวิชาวทิยาศาสตร ขึ้นนัน้  จงึเปนขอที่ทาํใหเราถอืวาเราได

บาํเพญ็กรณีย เปนที่พอใจแลว  กเ็พราะวาจติใจของประชาชนนี้เปนใหญกวาสิ่งอื่นทัง้หมด  วถิีทางของ

ประชาชาติจะไปทางไหนเรายอมจะพิจารณาไดจากจิตใจของประชาชนในขณะนั้น” 

 

“นับตัง้แตวาระแรกที่เราไดลืมตามองโลกภายนอกอยางจริงจงันัน้ รัศมขีองอารยธรรมและวฒันธรรม

ตางชาตไิดกลาแขง็เสียแลว  เหมอืนดวงอาทิตยในยามสาย แมไมตองมองดูนาฬิกาวาเวลาเทาใด  ความ

แรงรอนของมนัก็บอกเราในลักษณะบังคบัวา ถาอยากทําการใดใหทันเพื่อน เราตองลงมอืทําโดยทันที  

เวลาไมรอเราอยูแลว  เราหลับไปเพลนิในขณะที่เขาอื่นตื่นขึ้น หนทางที่ดกี็คอื เราตองไมพกัเสียเวลามา

สําแดงความเศราใจที่ไมไดเห็นรศัมขีองดวงอาทติยเมื่อแรกอุทยั  แตตองกระวีกระวาดไปใหทันเขา” 

 

“คนอื่นไดตื่นมากอนเรา เวลานีเ้ขาไปไกลเรามาก และซ้าํไปในยานวเิศษที่รวดเร็วกวา ถึงเราไดสํานึกตัว

แลว แตมัวจะงุมงามเดนิอยู ก็หามโีอกาสจะไลใหกระชัน้ชิดเขาไปไดไม เหตกุารณของโลกกเ็ปนไป

ตามกฎของวชิาสัตวศาสตรที่วา “ใครดีใครอยู” หรือ “ตองตอสูเพื่อความดาํรงชีพ” 

 

“ทุกสิ่งทกุอยางจาํเปนตองเปลี่ยนแปลงไปใหเหมาะสมแกกาลสมัย  เราตองทิ้งประเพณแีละวิธีปฏิบตัิ

บางอยางที่ลาสมยั หรอืที่จะทาํใหเราไปเร็วไมได  และรับเอาวธิีตลอดจนแบบอยางใหม ๆ มาใช เราจึง

จะไปไดทนัคนอื่นเขา แตเราจะเปลี่ยนหรอืทิง้ประเพณหีรอืวิธปีฏบิตัิเกา ๆ ของเราไมไดเลย ถาหาก

ประชาชนยังคงฝงใจมั่นอยูในสิ่งนัน้” 

 



“ขอใหเราไดหวงัวาประชาชนทัง้หลายจะไดทวคีวามสนใจของทานขึน้ในความรูทางวิทยาศาสตร 

อบรมจติใจของทานใหเปนผูอยูในเหตผุล  นั่นคอืใหมนี้าํใจเปนนักวิทยาศาสตรและพยายามดดัแปลง

วิธปีฏบิตัิของทานใหคลอยไปในทางวิทยาศาสตรทนัสมัย” 

 

สําหรบัในเรื่อง “รากฐานของการคนควาทางอตุสาหกรรม”  ดร.ตัว้ ลพานุกรม ไดชี้แนะแนวทางการ

วิจยัดวยความเห็นที่มคีณุคาและเปนอมตะดังเชน 

“ไมเปนการเกินความจรงิอยางใดที่จะกลาววา  วิทยาศาสตรอตุสาหกรรมนี่แลวคอืหวัใจแหงความเจรญิ

ของโลกมนษุยโดยแท” 

 

“ในการประกอบอตุสาหกรรมใด ๆ ถาหากเคยทําไดแคไหน แลวกห็ยุดแตเพียงแคนั้น ไมหาวธิีขยบั

ขยายใหกาวหนาตอไปอกี  กเ็ปรียบเหมอืนวากิจการนัน้ลาหลงัลงไปทกุขณะ...และกด็วยเหตุนี้  การ

อุตสาหกรรมตาง ๆ จึงตองอาศัยการคนควาทางวทิยาศาสตรเปนหัวใจของงาน การคนควาดงักลาวนีมุ้ง

ไปในทางหารอืทาํใหเกิดของใหม ดดัแปลงวธิกีารใหมใหทุนแรง  ทุนคาใชจาย และไดประสิทธภิาพด ี

หาวิธทีี่จะใหวัตถุประดิษฐเหลานี้เกิดปริมาณเสนอ (ดมีานด)  มากขึ้น  กิจการในทางคนควาตอง

ประกอบดวยนกัคนควาทางวทิยาศาสตรและนายชางวศิวกรรม  ดาํเนินงานรวมกนั” 

 

“.....ตลาดที่เราจะสงสัมภาระดิบออกไปจาํหนายกน็ับวนัจะเลก็ลงไปทกุท ีๆ ...............เราจะไมดิน้รน

หาหนทางเปลี่ยนสมัภาระดิบเหลานั้นใหเปนสัมภาระสําเรจ็เพื่อใชเสียเองบางหรอื....ไฉนเราจะรอใหววั

หายเสยีกอนแลวจึงลอมคอก” 

 

เรื่องของอาหารกับวิทยาศาสตรเปนประเดน็ที ่ดร.ตัว้ ลพานุกรม ใหความสนใจเปนพเิศษ  เชนใน

บทความเรื่อง “พลเมืองไทยและความจาํเปนในทางอาหาร”  รัฐบรุุษของไทยทานนี้ไดกลาววา 

“เราพดูกนัอยูเสมอวา กสิกรเปนกระดูกสันหลังของประเทศ และกเ็มื่อปรากฎวา อาหารของพวกกสิกร

เหลานี้ยังบกพรองอยู ไมถกูตามหลกัวทิยาศาสตรในความตองการของรางกาย แลวประเทศของเราจะ

อยูโดยมกีระดูกสันหลงัที่แขง็แรงอยางไรได” 

 



“.......อนัที่จริงประเทศเรามอีาหารดี ๆ มากมาย ความผิดไมอยูที่พลเมอืงจนหรอืเปนดวยดินฟาอากาศ  

ความจริงอยูที่พลเมอืงสวนมากของเรายงันิยมประเพณีโบราณซึ่งผิดกบัความรูทางวิทยาศาสตร......และ

ขาดความรูและไมไดถกูอบรมหรอืสั่งสอนมาในทางนีเ้ลย” 

 

ในเรื่อง  “วทิยาศาสตรเปนปจจยัสําคัญในทางเศรษฐกิจ”  ดร.ตัว้  ลพานกุรม ก็ไดฝากขอคดิเอาไวใหแก

คนรุนหลังหลายประการ  เชน  “หลกัใหญและสําคัญที่สดุที่จะประกนัความเปนเอกราชของไทย คอื 

หลกัเศรษฐกิจ เมื่อใดไทยเปฯไทแกตนเองในทางเศรษฐกิจได เมื่อนั้นเราจะบรรลถุึงซึ่งเอกราชอนั

สมบรูณตามอดุมคต ิ เพราะฉนั้นจดุหมายสําคญัของชาติในเวลานี้นาจะไดแกการปรับปรุงตนเองเพื่อ

ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจอยางมั่นคง” 

 

“เมื่อเราไดมอบความเปนอยูของประเทศไทยไวกับดิน ฟา อากาศ เราไดยนิยอมใหหลกัเศรษฐกจิของ

ชาติโอนออนไปตามความไหวตัวของรวงขาว ดงันัน้แลว  เราจะหวังความมั่นคงในทางเศรษฐกจิได

อยางไร......เราจะตองพยายามมิใหตวัจักรเศรษฐกิจเดนิไปไดดวยกําลังงานจากขาวแตอยางเดยีว  เรา

จะตองทาํใหตัวจกัรเศรษฐกจินีเ้ดินไปดวยกาํลังงานรวมของกสิกรรมประเภทอื่น ๆ  การพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม และการขนสง โดยพรอมเพรยีง” 

 

“ในการอตุสาหกรรม  ตองนบัวาวทิยาศาสตรเปนหวัใจทเีดยีว.....โรงงานอตุสาหกรรมทกุแหงจะมี

นักวทิยาศาสตรเปนคนสําคญัคนหนึ่งเปนอยางนอย  และในโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคญั มทีนุมาก ยัง

มทีี่คนควาของนกัวิทยาศาตรเปนสวนหนึ่งดวย” 

 

“การเปลี่ยนแปลงจากเยอรมนันีที่บอบซ้ํามาเปนเยอรมนันใีหมที่แขง็แกรง....เปนที่ทาทานยมหาอํานาจ

อืน่ ๆ ทั่วโลก......กเ็พราะความสามารถในการบํารงุเศรษฐกิจของประเทศ มิใชอื่น สาเหตุที่เยอรมนันี

สามารถถึงเพยีงนี้ ถงึเพราะเยอรมนันเีปนประเทศที่การวิทยาศาสตรกาวหนาไปไกล  หลักฉากที่แทจรงิ

....ในบดันี้ มใิชปนใหญหรอืหอกปลายปน แตเปนนกัวิทยาศาสตรซึ่งซุมซามอยูภายในหองทดลองของ

เขาเงียบ ๆ ตางหาก” 

 

“ถาหากประเทศไทยจะวางหลกัปกฐานการเศรษฐกิจใหมั่นคง ใหเปนหลกัชัยในอนัที่จะรองรับการ

ประดษิฐานรัฐธรรมนูญซึ่งเปนมิ่งขวญัของชาต ิ ในอนัที่จะเชิดชคูวามเปนเอกราชอันสมบรูณตามอดุม



คต ิ เราจะตองบํารงุสงเสริมการวทิยาศาสตรใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  เราตองไมทอถอย ไมเบื่อหนาย เพราะ

ผลแหงการสงเสรมิวทิยาศาสตรจะไมบรรดาลใหเห็นในเวลาอนัสั้น เราไดเหน็ประเทศอื่นกําลังเจริญ

ดวยอิทธพิลของวทิยาศาสตร แตกพ็งึเขาใจเถิดวา  นั่นมิใชอิทธิพลของวทิยาศาสตรซึ่งเขากาํลังทาํอยูใน

เวลานี ้ หากเปนผลของวทิยาศาสตรที่เขาไดกระทาํมาหลายปกอน  หรอืหลายสบิปกอนตางหาก  

ประเทศไทยจะไดรับผลของการวิทยาศาสตรเชนนัน้ไดในเวลาตอไป  กด็วยการเรงลงมอืสงเสริมการ

บาํรงุกันอยางมรีะเบยีบ และอยางจริงจงั  เสียแตบดันีเ้ทานัน้” 

 

นับจากวันที่ดร.ตัว้  ลพานกุรม  ไดจากโลกนี้ไปจนกระทั่งถึงบดันี้  กเ็ปนเวลาเกอืบครึ่งศตวรรษแลว  

ซึ่งตลอดระยะเวลาดงักลาว บานเมอืงไดมคีวามเจริญขึน้ในหลายดาน ทัง้ในทางลบและในทางบวก  

ผลติภณัฑประชาชาติซึ่งเปนมวลรวมของผลผลิตทุกประเภททัง้ดแีละชั่ว ในแตละปไดขยายออกไป

หลายสิบเทาตัว  พรอมไปกบัการเพิ่มขึน้ของประชากรหลายสิบลานคน แมนกระนั้นประเทศไทยของ

เรากย็งัเปนประเทศที่ลาหลงั และขาดความมั่นคงทัง้ในทางเศรษฐกิจ สงัคมและบานเมอืง  เมื่อ

เปรียบเทยีบกับโลกที่กาวหนาไปอกีมากแลว  ถาแมนสัจธรรมขอนี้ยงัไมเปนที่ประจกัษแกคนไทยสวน

ใหญ  ก็เปนเพราะเรายังตกอยูภายใตอิทธิพลของภาพลวงตาตาง ๆ และภายต็ภาพลวงตาไทยเหลานั้น 

เรากไ็ดสรางทฤษฎ ีนโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนาประเทศซึ่งจะทาํใหคนไทยตกอยูในสภาพ

ที่ถูกหลอกลวงยิ่งขึน้ 

 

ถึงเวลาแลวหรือยังทีเ่ราคนไทยจะตองยอมรบัความจรงิวาเราเปนประเทศและสังคมที่มคีวามลาหลงั

ในทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  และความลาหลังดงักลาวนี้ไดกอใหเกิดปญหาพืน้ฐานนานัปการ  

ทัง้ในดานเศรษฐกจิ สังและการเมอืง ซึ่งรวมทัง้ปญหาความยากจนคนแคนของประชากรสวนใหญ การ

วางงานและการมงีานทาํไมเต็มที ่ ความแตกตางในฐานะเศรษฐกิจและสงัคมของบคุคลกลุมตาง ๆ ใน

ชาติ   การขาดดลุการคาอยางมหาศาลซึ่งมผีลกระทบตอดลุการชาํระเงินระหวางประเทศ การกอหนี้

ผกูพนัประเทศที่จะไมมีวันหลุดพนั การพลาใชทรัพยากรที่มีคาของชาต ิและความเสื่อมโทรมของ

สภาวะแวดลอม 

 

 

 

 



หรอืเราจะยงัไมยอมรับความจรงิ ซึ่งเปนปญหาของประชาชาติไทย? 

 

ในบรรดาคนไทยผูรกัชาตแิละปรารถนาที่จะเหน็บานเมอืงมคีวามเจริญกาวหนาทันโลก  ในหขูองเขา

เหลานั้นกําลังกองอยูดวยเสียงกระซบิของ ดร.ตัว้  ลพานกุรม  รฐับรุษุวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีอง

ไทย 

 

 

 


