บุคคลสําคัญ

ดร.ตั้ว ลพานุกรม
“เภสัชกรผูยิ่งใหญ รัฐบุรุษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย”
ภาพจาก (1)
วารสารเภสัชกรรมไทยขอสดุดี ดร.ตั้ว ลพานุกรม
เภสัชกรผูยิ่งใหญ รัฐบุรุษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
หนึ่งในผูรวมอภิวัฒนระบอบการปกครองของสยามประเทศนี้
ทางวารสารเภสัชกรรมไทยไดเรียบเรียงประวัติของทานจาก
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของบุคคลสําคัญทางดานเภสัชกรรม
ไทยตั้งแต พ.ศ. 2475 -2535” (2) ดร.ตั้ว ลพานุกรมเกิดใน
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2441 อําเภอสัมพันธวงศ จังหวัดพระ
นคร ทานเปนบุตรคนที่ 3 ในจํานวน 5 คนของนายเจริญและ
นางเนียร ลพานุกรม ในวัยเยาว ไดรับการศึกษาเบื้องตนที่
โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทรและโรงเรียนราชวิทยาลัย เมื่อ
อายุได 12 ป ไดรับทุน การศึกษาจากสมเด็จเจาฟากรมขุน
สงขลานครินทร (ในขณะนั้น) และตามเสด็จไปศึกษาตอ ณ
ประเทศเยอรมัน
เมื่อประเทศไทยไดประกาศสงครามกับ
ประเทศเยอรมัน ในป พ.ศ. 2460 ดร.ตั้วฯ ซึ่งขณะนั้นอายุ
19 ปไดถูกจับเปนเชลยศึก แตก็ไดมีโอกาสศึกษาวิชาการ
ตาง ๆ อาทิเชน ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร โดยวาจางครูพิเศษมาสอนในที่คุมขัง เมื่อ
ถูกปลอยจากที่คุมขังในป พ.ศ. 2461 ทานไดสมัครเปนทหาร
ในกองรถยนตไทย ซึ่งรวมรบกับฝายสัมพันธมิตรในยุโรป
โดยทําหนาที่เปนลามภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส หลัง
สงคราม ดร.ตั้วฯ ไดเดินทางกลับสูประเทศไทยในป 2462
ในปลายป พ.ศ. 2462 ดร.ตั้วฯ ไดเดินทางกลับทวีป
ยุโรปอีกครั้งดวยทุนของพระบรมราชชนกอีกครั้ง ทานไดรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตชั้นเกียรตินิยม (magna cum laude) ใน
สาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยกรุงเบริ์น ประเทศสวตซอร ในป

พ.ศ. 2470 ในปเดียวกันนี้เอง ทานรวมกับสหายอีก 6 ทาน
(ดร.ปรีดี พนมยงค จอมพลแปลก พิบูลสงคราม พันตรี หลวง
ทัศนัยนิยมศึก พลโทประยูร ภมรมนตรี หลวงสิริราชไมตรี
และนายแนบ พหลโยธิน) กอตั้งคณะราษฎรขึ้นเปนครั้งแรก
ณ กรุงปารีส นอกจากดร.ตั้วฯ จะสนใจงานทางวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะเคมีแลว ทานยังเห็นคุณคาของยาและสมุนไพร
ทานจึงศึกษาตอในวิชาเภสัชกรรมที่มหาวิทยาลัยมิวนิค ในป
2471 และศึกษาวิชาพฤกษศาสตรที่มหาวิทยาลัยกรุงปารีส
ในปพ.ศ. 2472-2473 หลังจากนั้น ทานจึงไดเดินทางกลับ
ประเทศไทย รวมระยะเวลาที่ศึกษาในตางประเทศ 20 ปเศษ
ทานไดเริ่มรับราชการครั้งแรกในศาลาแยกธาตุ ซึ่ง
สังกัดกระทรวงพาณิชยและคมนาคม หลังจากนั้นเพียงครึ่งป
ทานก็ไดรวมกับคณะผูเปลี่ยนแปลงการปกครองขอพระราชทานรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2475 ทานไดรับการแตงตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดแรกของไทยในขณะที่อายุ 34 ป
และยังดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 2 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 24752476 และ พ.ศ. 2481 จนถึงอนิจกรรม ในสวนตําแหนง
ราชการอื่น ๆ พ.ศ. 2478 ทานเปนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร
ทานแรก (ซึ่งสังกัดกระทรวงเศรษฐการ) เนื่องจากเปนหนวย
งานที่ยกระดับมาจากศาลาแยกธาตุ จากการเผชิญกับปญหา
ภาวะขาดแคลนยาระหวางสงคราม ทําใหดร.ตั้วฯ เกิดความ
ประสงคอยางแรงกลาที่จะพัฒนาการผลิตยาในประเทศเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ทานมีสวนริเริ่มใหกรมวิทยาศาสตรผลิตยา
หลายรายการเพื่อใชในประเทศ ตอมาไดมีการขยายงานโดย
จัดตั้งกองเภสัชกรรมขึ้นภายในกรมฯ ยาที่ผลิตมีอาทิเชน
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อนุสาวรีย ดร.ตั้ว ลพานุกรมที่กรมวิทยาศาสตรบริการ
ภาพจาก (3)
น้ํามันกระเบา น้ํายาสกัดรําขาวสําหรับรักษาโรคเหน็บชา
มอรฟนไฮโดรคลอไรดจากฝนเปนยาฉีดระงับปวด เปนตน
ในป พ.ศ. 2482 ดร.ตั้วฯ ไดเริ่มใหมีการกอสรางโรงงาน
เภสัชกรรมขึ้นตามแนวคิดเอง ร.อ.หวาน หลอพินิจ อยางไรก็
ตาม การดําเนินงานมีอุปสรรค จึงตองใชเวลาถึง 7 ปกวาจะมี
การผลิตยาจากโรงงานของรัฐเกิดขึ้นจริง ตอมาโรงงานเภสัช
กรรมนี้ไดรวมตัวกับโอสถศาลาของรัฐบาลซึ่งทําหนาที่ผลิต
ยาโอสถศาลาจําหนายอยูเดิม และปรับองคกรเปน “องคการ
เภสัชกรรม” ในปจจุบัน
ดร.ตั้วฯ ถือเปนผูมีคุณูปการอยางมากตอการศึกษา
เภสัชศาสตร การศึกษาและวิชาชีพเภสัชกรรมกอนป พ.ศ.
2479 ไมคอยไดรับการเหลียวแล และไมมีกฎหมายคุมครอง
บทบาท “การขายยา” ในรานยาแกเภสัชกร ผูที่ขายยาไม
จําเปนตองเปนเภสัชกร เนื่องจากกฎหมายคุมครองหนาที่
เฉพาะ “การปรุงยา” ใหแกเภสัชกรเทานั้น สถานการณดัง
กลาวทําใหมีผูเขาศึกษาในแผนกปรุงยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลดลงจนกระทั่งไม
มีผูเขาเรียนเลยในป พ.ศ. 2476-2478 ตอมาในป พ.ศ. 2477
มีพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําหนดใหการ
ศึกษาเภสัชศาสตรอยูภายใตการดูแลของแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร และสามารถผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีได
อยางไรก็ตาม แผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตรยังไมไดรับการ
พัฒนาเทาที่ควร เนื่องจากการขาดงบประมาณและขาดการ
ใหความสําคัญโดยผูบริหาร อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2479
รัฐบาลมีดําริที่จะสรางโรงงานอุตสาหรรมผลิตยา และมีการ

ตราพระราชบัญญัติควบคุมการขายยาซึ่งรับรองสิทธิและหนา
ที่ของเภสัชกรในการขายยามากขึ้น ทําใหมีนักเรียนเตรียมแพทยป 1 จํานวน 4 คนมาขอเขาเรียนในแผนกเภสัชกรรมศาสตร และเปนตัวกระตุนใหเกิดหลักสูตรอนุปริญญาเภสัช
กรรมศาสตร 3 ป ในป พ.ศ. 2480 เมื่อ ดร.ตั้วฯ ไดดํารง
ตําแหนงอธิบดีกรมวิทยาศาสตรและไดรับแตงตั้งจากจอมพล
แปลก พิบูลสงคราม อธิการบดีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในขณะนั้นใหทําหนาที่หัวหนาแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร
ทานมีสวนพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตรอยางมาก เพราะ ถือ
วาเปนการแตงตั้งผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาใน
สาขานี้ ซึ่งก็คือหัวหนาแผนกและคณบดีในเวลาตอมา นอก
จากนี้ยังเกิดการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรระดับปริญญา 4
ปขึ้น พรอมกับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากรัฐทั้งทางดาน
งบประมาณ การมีตําแหนงอาจารยประจําของแผนกเปนครั้ง
แรก และการสรางอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตรซึ่งเปดใชเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 (ปจจุบันคืออาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
ดร.ตั้วฯ เสียชีวิตเนื่องจากโรคไสติ่งอักเสบในวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2484 ดวยวัยเพียง 43 ปเทานั้น ตลอดชวง
ชีวิตของดร.ตั้ว ลพานุกรม นับวาทานเปนผูมีคุณูปการอยาง
ยิ่งตอการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
ทั้งในเรื่องการศึกษา
เภสัชศาสตร ตลอดจนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการผลิตยา จึงสามารถกลาวไดวา
ทานคือเภสัชกรผูยิ่งใหญรัฐบุรุษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของไทย
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