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เพือ่ ทุกทานทีม่ ศี รัทธาในชีวติ
เมือ่ หมอมหลวงชูชาติ กำภู ยังมีชวี ติ อยู (พ.ศ. ๒๔๔๘-๒๕๑๒) ทานทำงาน
หนักตลอดเวลา ในขณะนัน้ หลายทานคงไมคาดคิดวาผลงานทีท่ า นไดสรางและวาง
รากฐานไวในอดีตจะสัมฤทธิ์ผลและเปนประโยชน ตอประเทศชาติมากถึงเพียงนี้
มาทราบและเห็นผลชัดเจนก็เมือ่ กาลเวลาไดนำพาให ม.ล.ชูชาติ กำภู จากพวกเรา
ไปแลว หากจะนับเนื่องเปนอายุของทานก็ครบหนึ่งศตวรรษพอดี
คงมีหลายทานทีร่ บั ทราบถึงความรสู กึ นีเ้ ชนกัน และยิง่ เมือ่ ไดมกี ารคนควา
ขอมูลในอดีต และสอบถามประสบการณจากบุคคลใกลชดิ ทีไ่ ดรบั รู และปฏิบตั งิ าน
รับใชทา น ผสานกับการรอยเรียงตัวอักษรเปนหนังสือสารคดีชวี ติ ใชชอื่ วา “ศรัทธา
แหงชีวิต ม.ล.ชูชาติ กำภู” ยิ่งทำใหประจักษถึงผลงานของวิศวกรผูยิ่งใหญ
แหงศตวรรษ ผเู ปย มดวยวิสยั ทัศนในทุกดาน และความซือ่ สัตยสจุ ริต
ในฐานะประธานมู ล นิ ธิ ม.ล.ชู ช าติ กำภู ขอขอบพระคุ ณ ท า นอธิ บ ดี
กรมชลประทานและขาราชการในสังกัด นายกสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน
ในพระบรมราชูปถัมภ ตลอดจนผมู สี ว นรวมในการจัดพิมพหนังสือ “ศรัทธาแหงชีวติ
ม.ล.ชูชาติ กำภู” เพือ่ เปนอนุสรณในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู
หวังเปนอยางยิง่ วาหนังสือ “ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล.ชูชาติ กำภู” จะเปนสัญลักษณ
ของการสรางศรัทธาใหกบั ทุกทาน อันจะเปนพลังทีจ่ ะทำผลงานทีเ่ ปนประโยชนเพือ่
ชาติบา นเมือง ดังคำขวัญทีท่ า น ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดมอบไวใหเหลาชลกรยึดถือวา
"ชีวติ คนเรานัน้ สัน้ นัก แตผลงานนัน้ ยืนยาว"

(คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา)
ประธาน มูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู

สารจากประธานคณะทำงานจัดทำ
หนังสือ ๑๐๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู
ศรั ท ธาที่ แ น ว แน นำสุ ข มาให
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป แหงชาตกาลของอดีตอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู
"บิดาชลกร" หรือ "ครู" ของนักเรียนชางชลประทาน ขาพเจาไดรบั มอบหมายจาก
มูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู และสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรม
ราชูปถัมภ ใหเปนประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ป
ม.ล.ชูชาติ กำภู
ในการจัดทำครัง้ นี้ มงุ เนนนำเสนอขอมูลแบบเจาะลึก ดวยการศึกษาคนควา
จากแหลงขอมูลทุกดานอยางละเอียด ไมวาจะเปนหนังสือ เอกสารเกา ภาพถาย
และโดยเฉพาะการสัมภาษณบคุ คลทีใ่ กลชดิ ในแตละชวงชีวติ ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู
ทำใหทราบวายังมีอกี หลายแงมมุ ในชีวติ ของทานทีบ่ คุ คลทัว่ ไปยังไมทราบ เปนแงมมุ
อันสะทอนความจริงวาชีวิตของทานมีแตงานและความปรารถนาดีตอประเทศชาติ
การทำงานของทานดำเนินไปเฉกเชนธรรมเทศนา ที่แสดงโดยทานพุทธทาสภิกขุ
ตอนหนึ่งวา
"งานคือชีวติ ชีวติ คืองาน ทำงานใหสนุก และมีความสุขกับงาน"
ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนผทู มี่ วี สิ ยั ทัศนกวางไกลในทุกดาน ไมวา จะเปนดานการ
พัฒนาแหลงน้ำ ดังผลงานเขือ่ นเจาพระยา และเขือ่ นภูมพิ ล ดานการวางรากฐาน
การศึกษา ดานการพัฒนาไฟฟาพลังน้ำ ดานทำนุบำรุงศาสนาและการสาธารณสุข
ทัง้ หมดนีล้ ว นเปนผลงานทีท่ า นไดสรางไวเปนวงจรชีวติ ของพวกเราชาวชลประทาน
และประชาชนไทย
ความสำเร็จในโครงการตาง ๆ ทีท่ า นไดสรางไว เปนผลจากการมงุ ทำประโยชน
ตอประเทศชาติโดยไมหวังสิง่ ตอบแทนใด ๆ ดังประจักษไดจากการดำรงชีวติ ของทาน
และบุคคลทีใ่ กลชดิ ทาน ซึง่ ปจจุบนั ยังใชชวี ติ อยางพอเพียง ทวา เต็มเปย มไปดวย
ศรัทธาทีม่ ตี อ ครู ศิษยบางทานกลาวถึงครูทงั้ น้ำตา จากประสบการณในอดีตทีไ่ ดรบั
ใชและไดรับความเมตตาจากครู หลายทานกลาวถึงเหตุการณสำคัญที่ผานมานาน
นับศตวรรษ เสมือนหนึง่ วาเพิง่ เกิดขึน้ เมือ่ วันวาน

ดวยศรัทธาตอผลงานและการดำเนินชีวิตของหมอมหลวงชูชาติ กำภู
มูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู และสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรม
ราชูปถัมภ จึงไดจดั พิมพหนังสือ "ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล.ชูชาติ กำภู" ในวาระฉลอง
ครบรอบหนึง่ รอยปแหงชาตกาลของทาน เพือ่ เปนอนุสรณใหคนรนุ หลัง ตลอดจน
ผทู สี่ นใจไดศกึ ษาเรียนรู อันนับเปนอนุสรณทเี่ กิดจากความศรัทธาอีกชิน้ หนึง่ หลัง
จากทีเ่ รามีอนุสาวรียข องทาน ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด มีอาคารหอประชุม
ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ โรงเรียนชางชลประทาน หรือ วิทยาลัยการชลประทานในปจจุบนั
ขาพเจาปรารถนาวาหนังสือ "ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล.ชูชาติ กำภู" จะเปน
ประโยชนตอ ทุกทาน ทีม่ ศี รัทธาในการทำความดี อันเปนคุณประโยชนตอ ตนเองและ
ประเทศชาติ ดังพุทธภาษิตทีว่ า
สทฺธา สาธุ ปติฎฐ ติ า...สุขา สทฺธา ปติฎฐ ติ า
ศรัทธาทีแ่ นวแน ยังประโยชนใหสำเร็จ
ศรัทธาทีแ่ นวแน นำสุขมาให
ทายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ราชสกุลกำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู
ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู ทีไ่ ดใหคำแนะนำและคำปรึกษา ตลอด
จนนายกสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ และทุกทานที่
มีสว นรวมรังสรรคหนังสือ "ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล.ชูชาติ กำภู" ไวเปนผลงานแหง
ความศรัทธาทีจ่ ะรำลึกถึง ม.ล.ชูชาติ กำภู "บิดาชลกร" หรือ "ครู" ของพวกเรา
ตลอดไปไมรูลืม

นายปราโมทย ไมกลัด
ประธานคณะทำงานจัดทำ
หนังสือ ๑๐๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู

สาร
จากอธิบดีกรมชลประทาน
ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนปูชนียบุคคลของชาวชลประทาน ผสู รางผลงานสำคัญ
ไวใหประเทศชาติเปนเอนกอนันต ดวย “ทิพยวิสยั ทัศน” รอบดาน ทัง้ ดานพัฒนา
งานแหลงน้ำของชาติ ดานพัฒนางานพลังงานของชาติ ดานพัฒนาสังคมและ
การสาธารณสุข และดานการศึกษา ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม
ดังปรากฏใหสาธารณชนประจักษชดั จากเขือ่ นเจาพระยาใหญ เขือ่ นภูมพิ ล
โรงไฟฟาลิกไนต บริษัท ปุยเคมี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โรงเรียน
การชลประทาน ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตเปนผลงานอันมีบทบาทตอการพัฒนาชาติ
ใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตราบจนวันนี้
กลาวไดวา ม.ล.ชูชาติ กำภู คือประทีปแหงการชลประทานและการพลังงาน
ของชาติ ผเู ปนทัง้ นักคิด นักวางแผน นักปฏิบตั ิ เปนขาราชการทีเ่ ปย มดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เปนครูที่เปยมดวยจิตวิญญาณของการ “ให” ทั้งความรูและความ
เมตตาแกศษิ ย เปนนักบริหารคนไทยทีอ่ งคการสากล เชน ธนาคารโลก องคการ
สหประชาชาติ ใหการยอมรับนับถือ และเปน “สัตบุรุษ” หรือผูเปยมดวยสัมมา
ทิฐิ อยางหาไดยากยิง่ ในรอบศตวรรษ
หนังสือ “ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล.ชูชาติ กำภู” ทีจ่ ดั ทำขึน้ ในวาระครบรอบ
หนึง่ ศตวรรษแหงชาตกาล ม.ล.ชูชาติ กำภู จึงมิไดเปนเพียงการแสดงมุทติ าจิตแด
ปูชนียบุคคล อันควรคาแกการบูชาทานหนึง่ เทานัน้ หากยังเปรียบเสมือน “มรดก
ทางปญญา” สำหรับอนุชนรนุ หลังไดศกึ ษาเรียนรู เพือ่ กาวตามรอยแหง “สัตบุรษุ ”
ผพู ฒ
ั นาชาติดว ยชีวติ ทีเ่ ปย มดวยศรัทธา เฉกเชน ม.ล.ชูชาติ กำภู นัน่ เอง

นายสามารถ โชคคณาพิทกั ษ
อธิบดีกรมชลประทาน

ศรัทธาแหงชีวติ ๑๐๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู
๔ มกราคมของทุกป เปนวาระสำคัญทีศ่ ษิ ยทงั้ หลายมารวมใจกันวางแจกัน
ดอกไมเพือ่ แสดงความระลึกถึง ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ อนุสาวรียข องทาน ในบริเวณ
กรมชลประทาน ปากเกร็ด
๔ มกราคม ๒๕๔๙ อันเปนศตวรรษวาระแหงชีวติ ของทาน ในนามผแู ทน
ศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานทุกคน ขอมอบ“หนังสือ ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล.ชูชาติ
กำภู” เปนสารัตถะในการดำเนินชีวติ และผลงานของทานในดานตาง ๆ โดยมงุ หวัง
ใหศษิ ยเกาทัง้ หลาย และบุคคลทัว่ ไป ไดทราบและตระหนักถึงคุณปู การของทานอัน
เปรียบเสมือนบิดาแหงการชลประทาน
ขอใหศษิ ยผมู ศี รัทธาใน ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาแหงชาวชลประทาน ทุกคน
จงนำบริบทแหงความรูที่ไดจากผลงานของทานไปใชเปนเครื่องเตือนใจวา ความ
ยิง่ ใหญของคนคนหนึง่ สามารถดำรงคงอยแู ละไดรบั การยกยองกลาวถึงอยนู านนับ
ศตวรรษได เพราะความยิง่ ใหญนนั้ เกิดจากการให มิใชมงุ เพือ่ การรับและการตักตวง
เพียงเพื่อผลประโยชนและสนองอำนาจแหงตน
๑๐๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนบทพิสจู นถงึ ความยิง่ ใหญของการใหและการ
อุทศิ ตนทำงานเพือ่ ชาติบา นเมืองอยางแทจริง ขอใหศษิ ยทกุ คนระลึกถึงคำขวัญลูก
ชลประทานทีท่ า นมอบใหแกพวกเรา “จงชวยกันรักษามรดกของตระกูล ทีผ่ ใู หญ
ไดสรางสมไวให จนเปนปกแผนครบครัน เปนหนาทีข่ องทุกคน แลวทุกคนยัง
ตองรักษาไวซงึ่ ศักดิ์ ศรี สามัคคี และพิรยิ ะ นีค่ อื มงคลของลูกชลประทาน”

นายละเอียด สายน้ำเขียว

นายกสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ

สารบัญ
ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล.ชูชาติ กำภู
บทที่ ๑ :
บทที่ ๒ :
บทที่ ๓ :
บทที่ ๔ :
บทที่ ๕ :
บทที่ ๖ :
บทที่ ๗ :
บทที่ ๘ :
บทที่ ๙ :
บทที่ ๑๐ :
บทที่ ๑๑ :
บทที่ ๑๒ :
บทที่ ๑๓ :
บทที่ ๑๔ :

ทิพยวิสยั ทัศน อันประเสริฐ
ชีวติ วัยเยาว ชือ่ “ชูชาติ” ตองชูชาติ
บิดาแหงชลกร ณ โรงเรียนเสื่อรำแพน
มรดกของพอ
นายชางผูมองการณไกล
เจาพระยาใหญ ธงชัยแหงชลกร
เขื่อนภูมิพล ผลงานเกริกไกร
รับเสด็จฯ สามเขือ่ น
อธิบดีผูซื่อสัตยและยึดมั่นหลักวิชาการ
อธิบดี ๒๔ ชัว่ โมง
ครูผู “ให” ครบวงจร
กำเนิดวัดชลประทานรังสฤษฏ
ชีวติ นัน้ สัน้ ผลงานสิยืนยาว
ปฏิทนิ ชีวติ ม.ล.ชูชาติ กำภู
- ประวัติการรับราชการโดยสังเขป
- ลำดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
- หนาทีร่ าชการพิเศษ
- งานพิเศษในประเทศ
- งานพิเศษตางประเทศ
- การรวมประชุมและไปราชการตางประเทศ
บทที่ ๑๕ : ประวัติการชลประทานของประเทศไทย

บทความพิเศษ :
มุทติ าจิต แด...ม.ล.ชูชาติ กำภู : จุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี
หากไมมี ม.ล.ชูชาติ กำภู : สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
MEMORIAL FOR KHUN PHOA : Kawi Kambhu
บรรณานุกรม

๒๙
๔๓
๖๑
๗๓
๘๙
๑๐๑
๑๑๕
๑๒๙
๑๔๓
๑๕๓
๑๖๕
๑๗๗
๑๙๓
๒๐๑

๒๑๙
๒๓๑
๒๓๗
๒๔๓
๒๔๗

๒๔

๒๕

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย
บนพระมาลาที่กรมชลประทานจัดถวาย ในคราวเสด็จฯ เขื่อนภูมิพล ครั้งแรก
๔ มีนาคม ๒๕๐๑

๒๖

“...ในการทำอะไรทัง้ สิน้ ในโลกนี้
ถาปราศจากแลวซึง่ ศรัทธา ก็ไมควรทีจ่ ะทำ
ถาปราศจากศรัทธา ขาพเจาไมทำ...”
ตอนหนึ่งของโอวาท ม.ล. ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน
เนื่องในการเปดภาคเรียน ประจำภาค ๒ โรงเรียนชางชลประทาน
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔

๒๗

๒๘

บทที่ ๑

ทิพยวิสยั ทัศน อันประเสริฐ

ม.ล.ชูชาติ กำภู (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๒) เปนอดีตอธิบดีกรมชลประทาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ ทีป่ รึกษาธนาคารโลกดานวิศวกรรมชลประทานและการเกษตร ไดรบั การ
ยกยองวาเปนผวู างรากฐานงานพัฒนาแหลงน้ำของประเทศไทย เปนบิดาของเหลา
ชลกรหรือวิศวกรชลประทาน เปนวิศวกรผยู งิ่ ใหญแหงศตวรรษ ผเู ปย มดวยวิสยั ทัศน
อันยาวไกล ผสานความซือ่ สัตยสจุ ริตอยางทีจ่ ะหาไดยากยิง่ ในปจจุบนั อันเกิดจาก
ศรัทธาสูงสุดทีจ่ ะทำการใดเพือ่ ประโยชนของชาติบา นเมือง จนกลายเปน “ปณิธาน”
ที่อนุชนรุนหลังควรคาแกการยึดถือเปนแบบอยางคือ
“...ในการทำอะไรทัง้ สิน้ ในโลกนี้ ถาปราศจากแลวซึง่ ศรัทธา ก็ไมควรทีจ่ ะทำ
ถาปราศจากศรัทธา ขาพเจาไมทำ...”
(ตอนหนึง่ ของโอวาท ม.ล. ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน เนือ่ งในการเปดภาคเรียน ประจำภาค
๒ โรงเรียนชางชลประทาน เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔)

ม.ล. ชูชาติ กำภู สรางสรรคผลงานเพือ่ ประเทศชาติไวมากมาย อันสะทอน
ถึงวิสยั ทัศนทแี่ หลมคม รอบดาน ยาวไกล โดยแบงเปนวิสยั ทัศนดา นตาง ๆ ดังนี้

๒๙

เขื่อนเจาพระยา ขณะกอสราง ที่ จ.ชัยนาท

เขื่อนภูมิพล ดานทายน้ำ และโรงไฟฟาพลังน้ำ

๓๐

วิสยั ทัศนดา นการพัฒนาแหลงน้ำของชาติ ผลงานอันแสดงออกถึงการเปน
นักบริหารผูมองการณไกล คือ โครงการเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่ง
ม.ล.ชูชาติควบคุมดูแลใกลชิดตั้งแตริเริ่มคิดโครงการ สำรวจหัวงาน คำนวณ
ออกแบบอาคารชลประทาน ไปจนถึงขัน้ ตอนขอกเู งินจากธนาคารโลก และควบคุม
การกอสรางจนสำเร็จในป พ.ศ.๒๕๐๐ สามารถอำนวยประโยชนในการสงน้ำ
ชลประทานใหพนื้ ทีเ่ พาะปลูกถึง ๕.๗ ลานไร
วิ สั ย ทั ศ น ด า นการพั ฒ นาแหล ง พลั ง งานของชาติ ผลงานสำคั ญ คื อ
โครงการเขือ่ นภูมพิ ล จังหวัดตาก ถือเปนโครงการระดับชาติ (Mega Project) ชิน้
สำคัญในชีวติ วิศวกรของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ซึง่ ไมเพียงแตอำนวยประโยชนดา นการ
เกษตร แตเขือ่ นภูมพิ ลเปนเขือ่ นอเนกประสงค เก็บกักน้ำไดมากกวา ๑๓,๐๐๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร ใหประโยชนทั้งการชลประทาน การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ การ
บรรเทาอุทกภัย การคมนาคมทางน้ำ การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม รวมถึง
การเปนแหลงประมงน้ำจืด และการสงเสริมการทองเทีย่ ว
เมื่อเขื่อนภูมิพลสรางเสร็จในป พ.ศ.๒๕๐๗ ยังทำใหเกิดผลประโยชนตาม
มาหลายดาน จากแนวคิดอันชาญฉลาดของ ม.ล.ชูชาติ กำภู เชน บริษทั ชลประทาน
ซีเมนต จำกัด ผลิตซีเมนตสำหรับกอสรางเขือ่ นและเพือ่ อุตสาหกรรมของชาติ ดวย
ทานคาดการณไวลวงหนานานแลววา ซีเมนตเปนปจจัยสำคัญในการกอสราง
ผลประโยชนขา งเคียงอีกดานคือ การกอสรางโรงไฟฟาลิกไนตแมเมาะ จังหวัดลำปาง
เพือ่ ปอนไฟฟาใหโครงการกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล จากนัน้ เมือ่ เขือ่ นสรางเสร็จ โรงไฟฟา
แมเมาะก็จะผลิตไฟฟาขายใหโรงงานผลิตปยุ เคมี ซึง่ กอสรางขึน้ ในเวลาตอมา คือ
บริษทั ปยุ เคมี จำกัด ทัง้ นี้ โรงไฟฟาจากถานหินลิกไนตทแี่ มเมาะ เปนแหลงผลิต
ไฟฟาสำคัญของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในปจจุบนั
นอกจากนัน้ ม.ล. ชูชาติ กำภู ยังไดรเิ ริม่ โครงการกอสรางโรงไฟฟาลิกไนต
ทีเ่ หมืองลิกไนต จังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๐๗ เพือ่ ขายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมภิ าค
นำไปจำหนายตอใหประชาชนในราคาถูก เปนการประหยัดเงินตราตางประเทศใน
การซือ้ น้ำมันมาเปนเชือ้ เพลิง จนอาจกลาวไดวา ม.ล.ชูชาติ เปนผวู างพืน้ ฐานดาน
การพลังงานของชาติ กอนทีจ่ ะเกิดวิกฤตการณพลังงานหลายทศวรรษ อีกทัง้ ยังเปน
บุคคลแรกทีเ่ สนอใหรฐั บาลสมัยนัน้ เรงกอสรางทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ดวยวิสยั ทัศน
อันยาวไกลที่วา ทาเรือน้ำลึกจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให
เขมแข็งมั่นคง

๓๑

นำขาราชการกรมชลประทานรุนแรก ๓๐ คน
ไปเขารับการฝกงานที่ United States Bureau of Reclamation พ.ศ. ๒๔๙๐

อาคาร ที่ทำงาน กรมชลประทาน สามเสน
พ.ศ. ๒๕๐๗

๓๒

วิสัยทัศนดานการบริหารจัดการบุคลากร เนื่องจากการชลประทานของ
ไทยในระยะเริม่ แรก อยใู นความควบคุมดูแลของวิศวกรทีป่ รึกษาชาวตะวันตก หรือ
ทีเ่ รียกกันวา “นายชางฝรัง่ ” ซึง่ บางคนก็หวงวิชาความรู การขาดแคลนบุคลากร
จึงเปนปญหาใหญของกรมชลประทาน ชวง พ.ศ.๒๔๗๓ - ๒๔๘๐ ม.ล.ชูชาติ กำภู
จึงริเริม่ ตัง้ สถาบันการศึกษาดานการชลประทาน เพือ่ ผลิต “ชลกร” พัฒนาประเทศ
ชาติ เริ่มจากการเสนอใหตั้งโรงเรียนชางชลประทาน สามเสน พ.ศ.๒๔๘๑ แลว
อำนวยการบริหารอยางใกลชดิ จนเปน โรงเรียนการชลประทาน พ.ศ.๒๔๙๒ กอน
จะพัฒนาเปน คณะวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๔๙๘
(ปจจุบนั คือ คณะวิศวกรรมศาสตร) และยังมี วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๓๕
สถาบันเหลานีล้ ว นถูกวางรากฐานจากวิสยั ทัศนอนั แหลมคมของ ม.ล.ชูชาติ
กำภู ทัง้ สิน้ จึงไมนา แปลกใจ ทีเ่ หลาชลกรจะยึดถือทานประหนึง่ “บิดา” โดยเรียก
ขานดวยความเคารพกันติดปากวา “พอ” มาตราบจนทุกวันนี้
วิสยั ทัศนดา นการบริหารจัดการองคกร เปนทีท่ ราบกันดีวา เมือ่ หมดยุค
“นายชางฝรั่ง” กรมชลประทานก็เผชิญอุปสรรคในการบริหารจัดการองคกร
ม.ล.ชูชาติ กำภู ตระหนักถึงปญหานี้ จึงทุมเทความสามารถในการบริหารจัดการ
ในหลายประเด็น เชน
• คำนวณกำหนดบัญชีวัสดุกอสรางที่ใชกับอาคารชลประทาน ไวเปน

มาตรฐานในการตั้งเบิกวัสดุกอสรางในกรมชลประทาน
• เสนอใหกรมชลประทานสงขาราชการไปดูงานทีส่ หรัฐอเมริกาเปนรน
ุ แรก

จำนวน ๓๐ คน
• พัฒนากองแผนผัง กรมชลประทาน อบรมนายชางคนไทยใหสามารถ

คำนวณและเขียนแบบกอสรางอาคารชลประทาน จนสรางผลงานการออกแบบ
โครงการขนาดใหญ เชน โครงการเขือ่ นเจาพระยา และโครงการตาง ๆ มากมาย
กอนพัฒนาเปน กองวิชาการและสำนักออกแบบ ในปจจุบนั
• สงเสริมกิจกรรมดานการสำรวจภูมิประเทศในงานชลประทาน โดยรับ

บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถจากกรมแผนที่ ท หาร มาสั ง กั ด กองสำรวจ
ภูมปิ ระเทศ กรมชลประทาน
• ริ เ ริ่ ม นำการเจาะสำรวจตรวจสอบดิ น ฐานราก เพื่ อ รองรั บ อาคาร

ชลประทานใหมนั่ คงแข็งแรง ไมทรุดเอียงหรือพังทลาย ถือเปนการวางรากฐานงาน
สำรวจธรณีวิทยาเพื่อการชลประทานของไทยเปนทานแรก
๓๓

อุโบสถวัดชลประทานรังสฤษฏ

บูรณะพระบรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศ

๓๔

• กระจายการบริหารองคกร และขยายเครือขายงานชลประทานไปตาม

ภูมภิ าคตาง ๆ อาทิ ภาคพายัพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ฯลฯ
วิสัยทัศนดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ดวยตระหนักถึง
ความสำคัญทางการศึกษาของบุตรหลานขาราชการและลูกจางกรมชลประทาน ซึง่
มีอยูนับหมื่นคน ม.ล.ชูชาติ จึงจัดตั้งโรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียน
ชลประทานสงเคราะหขนึ้ จากนัน้ ไดจดั ตัง้ โรงพยาบาลชลประทานขึน้ ซึง่ นอกจาก
จะใหบริการดานสาธารณสุขแกบุคลากรของกรมแลว ยังใหบริการประชาชนใน
ปริมณฑลอีกดวย
และเมือ่ จำเปนตองยุบรวมวัดเกา ซึง่ ตัง้ ในจุดทีก่ รมชลประทานจะตองสราง
ทาเรือขนถายอุปกรณ ณ ริมฝง แมน้ำเจาพระยา ยานปากเกร็ด นนทบุรี ม.ล.ชูชาติ
ไดสถาปนา “วัดชลประทานรังสฤษฏ” ขึ้นใหม โดยเจาะจงอาราธนาพระพรหม
มังคลาจารย (ปญญานันทะภิกขุ) พระนักเทศน นักปฏิรปู และนักพัฒนา มาเปน
ทานเจาอาวาส เพื่อใหแนวทางของวัดเปนไปตามครรลองแหงคำสอนของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางแทจริง
นอกจากนั้น ทานยังมีบทบาทสำคัญในการบูรณะพระบรมบรรพต หรือ
ภูเขาทอง วัดสระเกศ บูรณะพระปรางควัดอรุณราชวราราม บูรณะอนุสรณ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี สรางวัดชลประทานรังสรรค อำเภอสามเงา จังหวัด
ตาก รวมถึงควบคุมการกอสราง มัสยิดดารลุ อิสลาม ตำบลทาทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ฯลฯ
ม.ล.ชูชาติ กำภู ถึงแกอนิจกรรมดวยวัยเพียง ๖๔ ป แตทิ้งผลงานที่
สรางสรรคเพื่อประเทศชาติไวเปนอเนกอนันต จนยากจะเอยไดครบถวนในเวลา
อันสั้น สมกับคำขวัญที่ทานเคยมอบไวใหเหลาชลกรยึดถือเปนคติประจำใจวา
“ชีวติ คนเรานัน้ สัน้ นัก แตผลงานนัน้ ยืนยาว”
นี่อาจเปนคำตอบวา เหตุใด ในชวงป พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๐๘ ทานจึงเปน
นักวิชาการชลประทานคนแรกและคนเดียว ที่ไดรับความไววางใจใหเปนรัฐมนตรี
ช ว ยว า การกระทรวงพั ฒ นาการแห ง ชาติ ในขณะที่ ยั ง ดำรงตำแหน ง อธิ บ ดี
กรมชลประทาน พรอมกับนัง่ เกาอีอ้ ธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเวลา
เดียวกัน ครัน้ เมือ่ เกษียณอายุราชการ ก็ยงั ไดรบั เชิญจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่ รึกษา
ดานวิศวกรรมชลประทานและการเกษตร

๓๕

โรงไฟฟาไอน้ำพระนครเหนือ
ที่บางกรวย จ.นนทบุรี
กรมชลประทานเปนผูวางแผน
และชวยดูแลการกอสราง
ใหจนเสร็จ

เตาเผาปูนของโรงงาน
ชลประทานซีเมนต ที่ตาคลี

หมอไฟฟาแรงสูง

๓๖

ติดตอกับตางประเทศในเรื่องการกูเงินเพื่อสรางเขื่อน

เกียรติคณ
ุ เหลานี้ บงบอกวาทานมิไดเปนเพียงวิศวกร หากยังเปนนักบริหาร
นักวางแผน นักปฏิบตั ิ ผเู ปย มดวยวิสยั ทัศน และทีส่ ำคัญเหนือสิง่ อืน่ ใด คือเปย ม
ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต ชนิดที่ “สบตาใครไดทกุ คน” สมกับคำของทานพระพรหม
มังคลาจารย (ปญญานันทะภิกขุ) ที่วา ม.ล.ชูชาติ ทำงานเพื่องาน ไมใชทำงาน
เพือ่ เงิน ทานจึงเปรียบเสมือน “สัตบุรษุ ” หรือคนดี ทีน่ าน ๆ จะมาเกิดสักครัง้ หนึง่
และเมื่อมาเกิดแลว ก็ทำใหครอบครัวบานเมืองที่ตนเกิด มีความเจริญกาวหนา
ไปดวย
เรือ่ งราวรายละเอียดในชีวติ ของ “สัตบุรษุ ” เยีย่ ง ม.ล.ชูชาติ กำภู คือสาระ
สำคัญทีท่ า นสามารถพลิกอาน และศึกษาเรียนรไู ดจากหนังสือเลมนี้ ณ บัดนี้

๓๗

๓๘

หมุดหมายสำคัญ ในชีวติ ม.ล. ชูชาติ กำภู
พ.ศ. ๒๔๔๘
พ.ศ. ๒๔๗๓
พ.ศ. ๒๔๗๗
พ.ศ. ๒๔๙๒
พ.ศ. ๒๔๙๖
พ.ศ. ๒๔๙๙
พ.ศ. ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๐๙

พ.ศ. ๒๕๑๒

๔ มกราคม กำเนิดทีอ่ ำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร
เขารับราชการกรมชลประทาน ในตำแหนงนายชางผชู ว ย
ดำรงตำแหนงนายชางใหญชลประทานภาคนครนายก
ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
สรางเขือ่ นเจาพระยา จังหวัดชัยนาท
ดำรงตำแหนงรัฐมนตรี
สรางเขือ่ นภูมพิ ล (ยันฮี) จังหวัดตาก
ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และยังคงเปน
อธิบดีกรมชลประทาน
ดำรงตำแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เกษียณอายุราชการจากตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
ไดรบั เชิญจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่ รึกษาในดานวิศวกรรม
ชลประทานและการเกษตร
ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ ครัง้ ที่ ๒
วันที่ ๑๓ เมษายน ถึงแกอนิจกรรม

๓๙

หมอมหลวงชูชาติ กำภู และ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

๔๐

“...ครัง้ หนึง่ ตอนยังเปนนายชางใหญ
ทานคิดทำหลายโครงการ แตไมสำเร็จเพราะติดขัดทีผ่ ใู หญ
ไมเห็นดวย จนคิดอยากจะลาออก
ไปทำงานธนาคารโลก ตามทีเ่ ขาชักชวนมา
แตกฉ็ กุ คิดไดวา ชือ่ “ชูชาติ”
เปนชือ่ ทีไ่ ดรบั พระราชทานจากสมเด็จพระศรีพชั รินทราฯ
จึงจะตองทำแตเรือ่ งทีช่ ชู าติ...”
คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

๔๑

ม.ล. ชูชาติ กำภู

๔๒

บทที่ ๒

ชีวิตวัยเยาว
ชือ่ “ชูชาติ” ตองชูชาติ

๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๔๘
มิไดมีความหมายเพียงเปนวันที่เด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลก ในครอบครัว
ขาราชบริพาร คือพลตรีพระยาสุรเสนา (ม.ร.ว.ชิต กำภู) และคุณหญิงผอบ สุรเสนา
ทวา ยังเปนวันที่มีความหมายตอความกาวหนาของสยามประเทศ นับแตนาทีที่
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยหู วั รัชกาลที่ ๕ พระราชทานนามใหเด็กชายวา “ชูชาติ”
พลตรีพระยาสุรเสนาเปนนายทหารราชองครักษ ในเจาฟาจักรพงษภวู นารถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระเจาลูกยาเธอ ในลนเกลารัชกาลที่ ๕ กับสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราฯ
ในขณะทีค่ ณ
ุ หญิงผอบ ซึง่ จบการศึกษาจากโรงเรียนคอนเวนต ณ เกาะปนงั
เปนนางสนองพระโอษฐในสมเด็จพระศรีพชั รินทราฯ พิธมี งคลสมรสของนายทหาร
ราชองครักษ กับนางสนองพระโอษฐ จึงอยใู นพระบรมราชินปู ถัมภ
“...สมเด็จพระพันป (หมายถึงสมเด็จพระศรีพชั รินทราฯ) แตงงานใหคณ
ุ พอ
คุณแมของ ม.ล.ชูชาติ แลวพระราชทานที่ดินให ๑๒ ไร ปจจุบันนี้คือ ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาสีลม เนื่องจากแมทำงานในวัง เวลาไปวังจึงเอาลูกไปดวย ไปเลน
ในวัง ตลอดจนเรียนหนังสือ ก็เรียนกับเจานาย ในโรงเรียนที่สมเด็จฯ ทรงตั้งขึ้น
มาสำหรับเจานาย ทานจึงไดกิริยามารยาทและวาจาที่สุภาพจากในวัง...”

๔๓

สมัยเปนนักเรียนโรงเรียนวัดเทพศิรินทร
พ.ศ. ๒๔๖๔
เลขประจำตัว ๑๐๐๑

โรงเรียนวัดเทพศิรินทร

๔๔

บอรดนักเรียนที่ไดรับทุนเลาเรียนหลวง
ไปศึกษาตอตางประเทศ
ที่โรงเรียนเทพศิรินทร
ปจจุบันยังปรากฏอยูที่ตึกแมนนฤมิตร
โรงเรียนเทพศิรินทร

ถึงแมวา จะเกิดในครอบครัวทีม่ ฐี านันดรศักดิ์ ทวา ม.ล.ชูชาติ มีนอ งชายและ
หญิงรวมบิดามารดาอีกถึง ๑๒ คน จึงตองชวยดูแลนอง ๆ ในฐานะพี่ชายคนโต
และไมอยใู นเงือ่ นไขทีจ่ ะใชชวี ติ อยางฟมุ เฟอยได เมือ่ เขารับการศึกษา ณ โรงเรียน
มัธยมวัดเทพศิรนิ ทร เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ขณะมีอายุ ๙ ป ทานไดเงินไปโรงเรียน
วันละ ๓ สตางค และตองดูแลพานองชายโดยสารรถรางไปโรงเรียนดวยกันทุกวัน
ผลการเรียนของทานอยใู นระดับดี จนมีชอื่ “ติดบอรด” ของโรงเรียนฯ ในฐานะ
ผูไดรับทุนเลาเรียนหลวง
“...ตอนเติบโตในวัง ทานโดนอบรมเปนผูดีอังกฤษอยูแลว เพราะในวังมี
ระเบียบมาก จึงสวมไดกับชีวิตที่อังกฤษพอดี อีกทั้งการเลี้ยงดูของคุณแม คือ

๔๕

เพื่อนนักเรียนโรงเรียนวัดเทพศิรินทร
พ.ศ. ๒๔๖๔

เพื่อน ๆ ที่เรียนที่อังกฤษ
พ.ศ. ๒๔๗๓

๔๖

คุณหญิงผอบก็มผี ลดวย ม.ล.ชูชาติจงึ เปนคนมีระเบียบ มองการณไกล อยางขาว
ของเครือ่ งใชสว นตัว ทานไมซอื้ ของถูก เพราะทานคิดถึงอายุการใชงานมากกวา เชน
ตอนรับราชการ ทานสวมเสือ้ ลินนิ สีกากีตลอด ชนิดหลาละ ๒ บาท ๒๐ สตางค
ไมใชหลาละ ๘๐ สตางค แพงหนอยแตใชไดนานทีเดียว...”
กระทัง่ เมือ่ เปนขาราชการชัน้ ผใู หญแลว คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา
ภริยา ยังจำไดดวี า หากมีโอกาสเดินทางไปประชุมตางประเทศ เชน ทีส่ หรัฐอเมริกา
ม.ล.ชูชาติ จะมอบหมายใหไปซื้อรองเทายี่หอที่ทานใชประจำ ในจังหวะที่มีการ
ลดราคา ๒๐-๕๐ % ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยฐานะทางการเงินและหนาทีก่ ารงาน ทานสามารถ
ใชจา ยเงินอยางฟมุ เฟอยได แตการประหยัดมัธยัสถไดกลายเปนอุปนิสยั ประจำตัว
ทานไปเสียแลว และยังสงผลตอการคิดโครงการพัฒนาประเทศ โดยประหยัด
งบประมาณที่มาจากภาษีอากรของราษฎรดวย
พุทธศักราช ๒๔๖๕ เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมบริบูรณ ม.ล.ชูชาติ สอบ
ชิงทุนไดรับทุนเลาเรียนหลวงแลวจึงไดเขาศึกษาที่ St.Peter's school, York
England เปนเวลา ๒ ป แลวเขาเรียนตอที่ City and Guild's Engineering College
London University อีก ๕ ป ไดปริญญาโททางวิศวกรรมโยธา ประกาศนียบัตร
A.C.G.I.G.Sc ทางวิศวกรรมโยธา D.I.C (Advanced Diploma of Imperial College)
ปริญญาโท M.S.C. ในทางคอนกรีต และไฮโดรลิกส แลวเขาฝกงานในดานวิศวกรรม
โยธาของอังกฤษอีก ๑ ป จึงเดินทางกลับประเทศไทย กอนเขารับราชการในกรม
ชลประทาน ตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๔๗๓
“...กีฬาก็มสี ว นทำใหทา นเปนคนมีระเบียบวินยั ทานเปนนักกีฬาฟุตบอลตัง้ แต
เรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร ไปเรียนอังกฤษก็เลน เลนกีฬามาตลอดชีวิต กอลฟกับ
เทนนิสนัน้ เลนพอเขาสังคมได แตไมไดคลุกวงใน มาบัน้ ปลายชีวติ ชอบเลนสกีน้ำมาก
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห เราจะไปพักบานริมทะเลศรีราชา พอเชาขึน้ มา บรรดานาย
ชางชลประทานทั้งหลายจะรูกันวาครูลงทะเล พวกนายชางเรียก ม.ล.ชูชาติ ติด
ปากวา “ครู” มาตัง้ แตเปนนักเรียนชลประทานแลว...”
ชีวติ นักเรียนอังกฤษไมเพียงทำให ม.ล.ชูชาติ มีความรทู างวิศวกรรมโยธา
และมีความเปนสุภาพบุรษุ แบบผดู อี งั กฤษ แตยงั ทำใหทา นไดพบเพือ่ นนักเรียนนอก
ทีจ่ ะอยเู คียงขางทานทัง้ ยามทุกขและสุข เพราะในสมัยรัชกาลที่ ๖ นักเรียนทีส่ อบ
ชิงทุนเลาเรียนหลวงไดแลว จะมีเสนาบดีกระทรวงตาง ๆ เปนผพู จิ ารณาวาควรจะไป
ศึกษาตอในสาขาวิชาใด ทีป่ ระเทศไหน

๔๗

ครอบครัว กำภู

๔๘

หนึง่ ในจำนวนนัน้ คือ มหาอำมาตยเอก เจาพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล
ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งมีบุตร-ธิดากับคุณหญิงสวางพลเทพ
๑๒ คน โดยมีบตุ รสาวคนโต ในจำนวนบุตรชาย ๗ คน และนองสาวอีก ๔ คน คือ
นางสาวโฉมศรี โกมารกุล ณ นคร
“...ดิฉันคุนเคยกับ ม.ล.ชูชาติ รวมทั้งนักเรียนนอกที่มาหา เพราะนับถือ
คุณพอเหมือนญาติผใู หญ คุณชูชาติยงั เลาใหฟง วาตัง้ ใจจะเรียนใหจบปริญญาเอก แต
ชวงนัน้ (ราว พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๓) มีขา ววานักเรียนไทยในฝรัง่ เศสเริม่ รวมกลมุ กัน
คิดเรือ่ งเปลีย่ นแปลงการปกครอง เมือ่ ทางกรุงเทพฯรู คุณพอดิฉนั จึงเรียกตัวกลับ
เพราะคุณชูชาติเปนราชนิกลุ คุณชูชาติบอกดิฉนั วาพีจ่ งึ ไมไดเรียนดอกเตอรเพราะ
ถูกเรียกกลับเสียกอน...”
ถึงแมวา นางสาวโฉมศรีจะออนวัยกวา ม.ล.ชูชาติ ถึง ๑๙ ป แตดว ยความ
สนิทชิดเชื้อดั่งเครือญาติ ตัวเลขอายุจึงไมเปนอุปสรรคตอความรัก พุทธศักราช
๒๔๘๙ เมือ่ ม.ล.ชูชาติหยารางจากภริยาคนแรก คือ ม.ล.เติบ ชุมสาย โดยมีบตุ ร
บุญธรรม คือ ด.ช.คาวี ประจวบกับเปนปทที่ า นเจาพระยาพลเทพถึงแกอนิจกรรม
นางสาวโฉมศรีจึงลาออกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพราะตองชวยจัดงานศพ
แบบโบราณ คือมีประเพณีประโคมศพทุกวัน เทศนสวดอภิธรรมเชา ถวายภัตตาหาร
เชา และเชิญผูรวมงานรับประทานอาหารกอนจะแยกยายกันกลับบาน
จึ ง ทำให ค วามสนิ ท สนมกั น ระหว า ง ม.ล.ชู ช าติ กั บ ธิ ด าสาวของท า น
เจาพระยา กลายเปนความรักและงอกงามไปจนถึงขั้นสูขอเพื่อแตงงาน
“...ตอนนั้นคุณชูชาติเปนหัวหนากองแผนผัง กรมชลประทาน พอคุณแมรู
วาดิฉันจะแตงงาน ทานถึงกับรองไห เพราะทานคงนึกไมถึงวาจะเปนคุณชูชาติซึ่ง
มีอายุกวาดิฉนั มาก แตคณ
ุ แมกร็ กั และเอ็นดูคณ
ุ ชูชาติ แมจะรวู า คุณชูชาติไมร่ำรวย
แตคณ
ุ แมบอกตามใจดิฉนั ความจริงคนทีเ่ คยมาชอบดิฉนั ก็มมี าก แตทเี่ ลือกคุณชูชาติ
คงเปนเพราะบุพเพกระมัง...”
อยางไรก็ตาม การไดคลุกคลีกบั พีช่ าย ๒ คน และนองชายอีก ๕ คน มาแต
เยาววยั เลนปนปายตนไมโลดโผนไมแพเด็กผชู าย กลายเปนบุคลิกทีส่ อดคลองกับ
การเปน “ภริยา” นายชางใหญกรมชลประทาน ชวงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่
ประเทศไทยกำลังประสบปญหาเศรษฐกิจ จากการไปสังกัดฝายประเทศผแู พสงคราม
อยางญีป่ นุ ถนนหนทางในชนบทยังทุรกันดาร ยานพาหนะยังขาดแคลน ในขณะที่
ภารกิจสำคัญของนายชางใหญ กรมชลประทานอยาง ม.ล.ชูชาติ กำภู คือการเดิน

๔๙

ภาพถายที่สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน
ในวันพิธีเปดตึกสมาคมฯ
๔ มกราคม ๒๕๐๙

ภาพถายที่ตางประเทศ โดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนผูบันทึกภาพ

๕๐

ทางลงพืน้ ทีไ่ ปดูงานเขือ่ นเล็ก ๆ และคลองตาง ๆ เพือ่ เตรียมงานสรางเขือ่ นสำคัญ
อยางเขื่อนเจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท
อันถือเปนชวงชีวติ ทีย่ ากจะลืมเลือนของคุณหญิงโฉมศรี ซึง่ ในยามนัน้ ไมยอม
เปนเพียง “แมบา น” นัง่ เหงารอคอยการกลับของสามีอยทู บี่ า น ทวา กลับไประหก
ระเหินสมบุกสมบันเคียงขางสามีอยางเต็มใจ
“...เวลานัน้ ไมมรี ถราบรรดาศักดิ์ เพราะยังไมมถี นนหนทาง มีแตเรือ บาง
ที ๓ เดือนไมไดขนึ้ จากเรือเลย ทัง้ กิน นอน ทำกับขาวอยใู นเรือ ตอนไปตรวจงาน
เตรียมสรางเขือ่ นเจาพระยาทีช่ ยั นาท ออกจากบานหกโมงเชา ถึงเขือ่ นหกโมงเย็น
เตรียมอาหารไปเอง ไมมขี า งทางใหแวะซือ้ ในเรือมีคณ
ุ ชูชาติ ดิฉนั เลขาฯ คุณชูชาติ
และคนเรืออีก ๓ คน คือคนขับ นายทาย กับอีกคนที่ทำสารพัด ทั้งชางเครื่อง
ซักผา ลางจาน ทำกับขาว เรือผานตลาดไหนก็แวะซือ้ กับขาว เปนอยางนีไ้ ปตลอด
เปนเวลานานทีเดียว...
วันหนึง่ เรือจอดทีส่ พุ รรณ คุณชูชาติไปตรวจงาน ดิฉนั ลงไปวายน้ำเลนใกล
แพขาง ๆ เรือ เห็นมีผูชายนั่งมอง พอขึ้นจากน้ำก็นั่งบนแครเอาน้ำฝนราดตัว มี
คุณครูคนหนึง่ มาถามวา คุณนายลงวายน้ำไมกลัวไอเขหรือ มันเพิง่ ขึน้ มาบนแพตรง
ขามทีจ่ อดเรือ เมือ่ คืนวานนีเ้ อง...”
ดวยอุปนิสัยที่เปนคนปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดงาย เห็นอุปสรรคความ
ยากลำบากเปนสิ่งทาทาย ประสบการณของ “ภริยานายชางใหญ” จึงไดครบ
ทัง้ จระเขและเสือ เมือ่ ติดตาม ม.ล.ชูชาติไปตรวจงานทีภ่ าคเหนือ ชวง พ.ศ.๒๔๙๐
ระหวางเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปเชียงราย แมจะมีนายชางในพืน้ ทีแ่ จงเตือน
แลววา จะตองเดินทางขามเขากอนสี่โมงเย็น แตนายชางใหญชูชาติก็เพลินกับ
การดูงานเหมืองน้ำมันทีฝ่ าง จนใกลสโี่ มงเย็นจึงออกเดินทางดวยรถจีป๊ เปดประทุน
ลัดเลาะขามภูเขาดวยเสนทางที่แคบและคดเคี้ยวจนนาหวาดเสียวหลายชวงตอน
คุณหญิงโฉมศรีนั่งรถจี๊ปคันหนา ม.ล.ชูชาตินั่งกับนายชางตามไปคันหลัง
โดยเตือนใหภริยาเอาปนยาวไปดวย แตคุณหญิงโฉมศรีบอกวาไมตองเอาไปอีก
เพราะมีปน สัน้ อยแู ลว จากนัน้ เมือ่ เดินทางไปไดสกั พักหนึง่ รถคันของคุณหญิงตอง
จอดรอรถ ม.ล.ชูชาติบริเวณปาดงดิบแหงหนึง่ ...
“...ดิฉันเลยหยิบหนังสือพิมพมานั่งอานบนกอนหินขางทาง หางจากรถสัก
๒๐ กาว สักครูหนึ่งไดยินเสียงสัตวเล็กสัตวนอยรองแบบตกใจ เราก็ยังทำเก นั่ง
อานนสพ.แบบไมรเู รือ่ งรรู าว จนไดยนิ เสียงโฮก ๆ ตามมา ทีนรี้ บี เผนขึน้ รถเลย สวน

๕๑

๕๒

คนขับมุดเขาใตทองรถ เสือมันเดินผานหนาเราไปเลย มันไมมองเรานะ ก็ตรงนั้น
คงเปนเสนทางเดินประจำของเขา...
ระหวางนั้นคิดวาจะทำยังไงใหชีวิตรอด จะยิงก็ยิงไมได แมดิฉันจะเคยหัด
ยิงปนมาแลว เพราะรตู วั วาตองติดตามคุณชูชาติเขาปาบอย ๆ แตปน สัน้ มันเอาเสือ
ไมอยหู รอก โชคดีทเี่ สือไมไดสนใจเรา พอคุณชูชาติตามมาถึง บอกเห็นหนาดิฉนั ก็รู
แลววาเกิดอะไรขึ้น แทนที่จะปลอบกลับดุวา พี่เตือนแลวใหเอาปนยาวไป แตเรา
ไมเข็ดหรอกนะ คุณชูชาติไปไหนก็ตามไปอีก”
ชีวิตแบบที่มีทุกขรวมทุกข มีสุขรวมเสพ ทำใหคุณหญิงโฉมศรีรับรูทั้ง
เรือ่ งการงานและอารมณความรสู กึ สวนลึกของ ม.ล.ชูชาติ โดยเฉพาะในยามทดทอ
เพราะมี อุ ป สรรคขวางกั้ น ความคิ ด สร า งสรรค เ พื่ อ ประเทศชาติ บ า นเมื อ งของ
ม.ล. ชูชาติ ทัง้ ในฐานะนายชางใหญ อธิบดีกรมชลประทาน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
คือ ในฐานะสามีผเู ปนทีร่ กั ยิง่
ยามทีก่ ำลังใจของสามีถดถอยถึงขัน้ อยากลาออกจากราชการ จึงเปนเธอ
นีแ่ หละ ทีใ่ หกำลังใจสามีดว ยการย้ำเตือนวา ชือ่ “ชูชาติ” เปนชือ่ พระราชทาน
ชือ่ “ชูชาติ” ตองคิดแตเรือ่ งชูชาติ !

๕๓

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
ผูพระราชทานนามใหเด็กชายวา “ ชูชาติ ”

๕๔

พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง
พระพันปหลวง หรือ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เปนพระราชสมัญญานาม
ใน สมเด็จพระศรีพชั รินทรา พระบรมราชินนี าถ (พระนามเดิม พระองคเจาหญิงเสาวภา
ผองศรี) พระมเหสีพระองคที่ ๓ และพระมเหสีเอกใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ พระราชมารดาใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๖
ปพุทธศักราช ๒๔๔๐ ระหวางลนเกลารัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรปเปน
ครั้งแรก ทรงแตงตั้งสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ เปนผูสำเร็จ
ราชการแผนดินแทนพระองค นับเปน “พระบรมราชินีนาถ” พระองคแรกของสยาม
ประเทศ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเปน สมเด็จ
พระศรีพชั รินทรา บรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี หรือ “พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง”
ซึง่ นอกจากทรงพระราชอุตสาหะ ปฏิบตั พิ ระราชกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จ
พระปยมหาราชแลว ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเปนปจจัยสรางชาติ
ใหเจริญรงุ เรือง จึงทรงบริจาคพระราชทรัพยสว นพระองคจดั ตัง้ โรงเรียน เพือ่ กุลสตรีไดมี
โอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกุลบุตร คือ โรงเรียนราชินี โรงเรียนเสาวภา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนจอมสุรางคอปุ ถัมภ จังหวัด
อยุธยา และโรงเรียนราชินบี รู ณะ จังหวัดนครปฐม นอกจากนัน้ ยังทรงรับเปนพระราชธุระ
จัดตัง้ สภาอุณาโลมแดง ในปพทุ ธ ศักราช ๒๔๓๖ ซึง่ ตอมาพัฒนาเปนสภากาชาดไทย และ
โรงพยาบาลสภากาชาดไทยปจจุบัน
พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง เสด็จสวรรคต ณ วังพญาไท เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๔๖๒ สิรพิ ระชนมายุได ๕๕ พรรษา
(เรียบเรียงจาก “พระราชประวัติ พระมหากษัตริยและพระบรมราชินีแหงราชวงศจักรี” โดย วารี
อัมไพรวรรณ สำนักพิมพภทั รินทร, ๒๕๔๑)

๕๕

พีน
่ อ งรวมบิดามารดา ม.ล.ชูชาติ กำภู
พลตรีพระยาสุรเสนา (ม.ร.ว.ชิต กำภู) และคุณหญิงผอบ สุรเสนา มีบตุ รธิดารวม
๑๓ คน คือ
1. ม.ล.ชูชาติ กำภู
2. ม.ล.ชิตเชือ้ กำภู
อดีตขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจาหนาที่
องคการสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (ถึงแกกรรม)
3. พันเอก ม.ล.ชวนชืน่ กำภู อดีตทูตพาณิชย ประจำกรุงนิวยอรก (ถึงแกกรรม)
4. ม.ล.ชดชอย กำภู
อดีตอาจารยสอนภาษาไทยใหเจาหนาที่กระทรวงการตาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ถึงแกกรรม)
5.พันตรี นายแพทย ม.ล.เอกชัย กำภู
อดีตเสรีไทย สมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง (ถึงแกกรรม)
6.ม.ล.เชิดไชย กำภู
(ถึงแกกรรมในวัยเยาว)
7.ม.ล.อบชืน่ สิงหเสนี
อดีตเจาหนาทีอ่ งคการสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
(ถึงแกกรรม)
8.ม.ล.อชิต กำภู
อดีตอาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9.ม.ล.พิชติ กำภู
อดีตขาราชการกรมชลประทาน และเจาหนาทีอ่ งคการ
สหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
10.ม.ล.ชินชัย กำภู
อดีตผอู ำนวยการสำนักผังเมือง และผวู า ราชการจังหวัด
สมุทรสาคร (ถึงแกกรรม)
11.ม.ล.เชิงชาญ กำภู
อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ปลัดกระทรวงคมนาคม และ
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม รัฐบาลนายอานันท
ปณยารชุน (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕)
12.ม.ล.ชูชติ กำภู
อดีตรองผูวาการฝายการเงิน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
13.ม.ล.ชมชืน่ อมาตยกุล ตัง้ รกราก ณ สหรัฐอมเริกา

๕๖

ม.ล.ชูชาติ กำภู อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดเทพศิรินทราวาส
พ.ศ. ๒๔๘๒

ม.ล.ชูชาติ กำภู มีบุตรบุญธรรม คือ นายคาวี กำภู ปจจุบัน ตั้งรกราก ณ สหรัฐ
อเมริกา และนางสาวสุธาทิพย กำภู ทำงานบริษทั เอกชน ปจจุบนั พักอยกู บั คุณหญิงโฉมศรี
ณ บานพักในจังหวัดนนทบุรี
ทัง้ นี้ ม.ล.ชูชาติ กำภู เคยอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดเทพศิรนิ ทราวาส เมือ่ วันที่ ๒๐
สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๒ โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวโร) เปนอุปช ฌาย
มีฉายาวา “ปฺญาวุโธ” (ผมู ปี ญ
 ญาเปนอาวุธ)

๕๗

๕๘

“…ม.ล.ชูชาติ เปนคนทำอะไรทำจริง
จึงไดผลสำเร็จจริง...”
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ

๕๙

อาคารเรียนหลังแรกของชางชลประทาน
ผนังเปนเสื่อรำแพน

นักเรียนชางชลประทาน
รุนที่ ๑

๖๐

บทที่ ๓

บิดาแหงชลกร
ณ โรงเรียนเสือ่ รำแพน
๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓
อาจไมใชวนั สำคัญในประวัตศิ าสตร แตในปฏิทนิ การพัฒนาระบบชลประทาน
ของไทย ตองจารึกไววา วันนี้เปนวันที่วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจากอังกฤษ
คนหนึง่ เดินทางกลับบานมารับราชการทีก่ รมชลประทานเปนครัง้ แรก ในตำแหนง
ผูชวยเซ็กชั่นแนลเอ็นจิเนียร ซึ่งแปลตามหนาที่คือ ผูชวยนายชางชาวอังกฤษ ที่
กรมชลประทานจางเปนที่ปรึกษา
การกลับมาของนายชางหนุมครั้งนั้น อาจไมมีใครคาดคิดวาอีกหลายสิบป
ตอมา จะกลายเปนประวัตศิ าสตรหนาสำคัญของการชลประทานสยาม และกลาย
เปนเรื่องเลาขานไมรูจบของชาวชลกร…จากรุนสูรุน
เพราะชวงเวลาที่วิศวกรหนุมนักเรียนนอกคนนี้เดินเขากรม ระบบงาน
ชลประทานของประเทศอยใู นความควบคุมดูแลของนายชางชาวตะวันตกโดยสิน้ เชิง
ดังปรากฏใน “บันทึกความทรงจำของขาพเจาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ม.ล.ชูชาติ กำภู” โดย หลวงธาราดิเรก ผูทำงานใกลชิด ม.ล.ชูชาติ ตั้งแตสมัย
เปนนายชาง ตอนหนึง่ วา
“...นายชางฝรัง่ ควบคุมงานดานวิชาการทีส่ ำคัญ ๆ ทัง้ หมด จะมีคนไทยที่
ทำหนาที่นายชางโครงการก็เพียง ๒-๓ คนเทานั้น การคำนวณออกแบบกอสราง
อาคารชลประทานแทบทัง้ หมด กระทำโดยนายชางชาวตางประเทศ จะมีนายชาง
หรื อ ช า งคนไทยออกแบบได ก็ เ ป น จำนวนน อ ย และแบบที่ อ อกได ก็ เ ป น อาคาร
ชลประทานขนาดเล็ก…”

๖๑

ดูงานตางประเทศ

นักเรียนชางชลประทาน ณโรงเรียนเสื่อรำแพน

๖๒

แตเมื่อผูชวยนายชางคนนี้มา อาการ “หวงวิชา” ของนายชางฝรั่งที่มัก
ทำงานโดยไมถายทอดวิชาตาง ๆ ใหลูกนอง...จึงไมมีผลเทาใดนัก ตรงกันขาม
ดวยศักยภาพของคนไทยแตเปนนักเรียนอังกฤษเชนเดียวกับผูบังคับบัญชา ทำให
ความสามารถเชิงชางของ ม.ล.ชูชาติ สองประกายตัง้ แตยงั เปนขาราชการชัน้ ผนู อ ย
ดวยการ...
“...ออกแบบอาคารชลประทานหลายแบบ โดยทำการคำนวณและเขียนแบบ
ขึ้นเอง นอกจากนั้น ไดทำการทดลองและคำนวณกำหนดบัญชีแสดงปริมาตรหิน
ทราย ปูนซีเมนต ทีค่ วรจะตัง้ เบิกไปใชในการกอสรางอาคารชลประทานสวนทีเ่ ปน
คอนกรีต…บัญชีนนี้ ายชางกอสรางโครงการตางๆ ไดใชเปนมาตรฐานสำหรับการตัง้
เบิก หิน ทราย ปูนซีเมนต มาจนทุกวันนี.้ ..” (หลวงธาราดิเรก,อางแลว)
ซึง่ สิง่ ที่ ม.ล.ชูชาติ พบในชีวติ การทำงานชวงนี้ ตอมาก็ไดแปรเปลีย่ นเปน
ความมุ ง มั่ น อั น กล า แกร ง ในการเสริ ม สร า งกำลั ง คนและกำลั ง ช า งให กั บ กรม
ชลประทาน โดยเฉพาะตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เมือ่ ม.ล.ชูชาติ
ไดเลือ่ นขึน้ ไปรับตำแหนงนายชางผอู ำนวยการแผนกแบบแผน กองกอสราง แทน
นายชางชาวเดนมารก ซึ่งเลื่อนไปรับตำแหนงอื่น ในระหวางที่ดำรงตำแหนงนี้
ม.ล.ชูชาติ กำภู ควบคุมดำเนินการออกแบบกอสรางงานของกรมทัง้ หมด
นับเปนชวงชีวิตที่ ม.ล.ชูชาติ บุกเบิกและสรางสรรคงานชลประทานมาก
ทีส่ ดุ ดวยจุดมงุ หมายลึก ๆ ในการวางรากฐานระบบชลประทานลมุ น้ำเจาพระยา
พรอม ๆ กับสรางคนขึน้ มาทำงานในอนาคต ดวยตระหนักแลววากรมฯ จะพึง่ พาสติ
ปญญาชาวตางชาติตลอดไปไมได
“...ในสมัยนัน้ กรมชลประทานพอจะไดนายชางและชางจากแหลงตางๆ คือ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวะศึกษา
นายชางทีไ่ ดจากตางประเทศและจุฬาลงกรณฯ มีจำนวนนอยมาก เพราะการศึกษา
ทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร ไ ม เ ป น ที่ นิ ย มเหมื อ นในป จ จุ บั น นั ก เรี ย นหรื อ นิ สิ ต
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มี น อ ย เมื่ อ เรี ย นจบแล ว ก็ ยั ง ต อ งแยกกั น ไปทำงานตาม
กระทรวงทบวงตางๆ สวนชางที่ไดจากโรงเรียนอาชีวศึกษา ก็มีความรูในวิชาชาง
ไมพอ และไมตรงกับงานชางทางน้ำอีกดวย...”
(หนังสือทีร่ ะลึกการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร และวิทยาลัยการชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร,๒๕๔๑)

ดวยวิสยั ทัศนของผมู องการณไกลไปขางหนา ชวงเวลาดังกลาว ม.ล.ชูชาติ
จึงนำอุปสรรคปญหา รวมถึงแนวคิดสรางชางรนุ ใหมไปปรึกษาผใู หญหลายทาน แต

๖๓

ชางชลประทานรุนแรก ๆ

การเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง

๖๔

ก็ติดขัดดวยเรื่องงบประมาณ จนไมสามารถผลักดันภารกิจนี้ใหลุลวงไดโดยทาง
ราชการ ทวา แทนที่จะทอถอย นายชางหนุมเก็บโครงการนี้เอาไวเงียบๆ โดยไม
เคยคิดลมเลิกความตัง้ ใจ เพียงแตจำตอง “รอเวลา” ดวยความรสู กึ วา
“...ถาไดรับความรวมมือจากผูใหญและเพื่อนขาราชการในกรมชลประทาน
แลว อุปสรรคเหลานีก้ ไ็ มใชเรือ่ งใหญโตอะไรเลย…”
จนกระทัง่ พุทธศักราช ๒๔๗๗
ม.ล.ชู ช าติ ไ ด รั บ มอบหมายให เ ป น นายช า งคุ ม งานก อ สร า งโครงการ
ชลประทานนครนายก ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำในความรับผิดชอบถึง ๖ แสนไร มีภารกิจ
กอสรางประตูระบายน้ำ คลองสงน้ำ และอาคารชลประทานทุกชนิดจำนวนมาก ซึง่
ถาหากยึดตามมาตรฐานแลว ตองมีกำลังคนอันประกอบดวย นายชางชัน้ ผใู หญ นาย
ชางรอง และนายชางชัน้ ผนู อ ย แตปรากฏวา ณ เวลานัน้
“…ม.ล.ชูชาติ มีนายชางชัน้ รองลงไปจากทานเพียง ๓ คนเทานัน้ สวนชาง
ชัน้ ผนู อ ยแทบจะกลาวไดวา ไมมเี ลย...” (อางแลว, ๒๕๔๑)
นายชางหนุมไมมีเหตุผลที่จะตองรีรออีกตอไป เขาเริ่มงานสรางคนไป
พรอม ๆ กับการสรางประตูระบายน้ำ โดยเริม่ จากชักชวนบุตรหลานขาราชการกรม
ชลประทานทีพ่ อจะมีความรู เขาอบรมเปนการสวนตัวทีโ่ ครงการนครนายกนัน่ เอง
ดวยกลยุทธใหเรียนรแู ละทำงานไปพรอม ๆ กันกับครูเลย
“…เรียกวาเปนการเพาะ 'ลูกคอก' ขึน้ ใชงาน แตปรากฏวามีเด็กทีฉ่ ายแวว
ใหเห็นอนาคตอันแจมใส พอจะไววางใจในการทำงานไดเพียงสองคนเทานัน้ โดยเด็ก
ของทานทัง้ สองคนนีไ้ ดชว ยควบคุมงานกอสรางหลายแหงในโครงการนครนายก…”
(อางแลว, ๒๕๔๑)
เหตุที่เรียก “ลูกคอก” เพราะเด็กหลายคนที่ม.ล.ชูชาติชักชวนมาเรียนใน
ระยะแรกนัน้ ติดจะมีลกั ษณะทีช่ าวบานเรียกวา “เกกมะเหรกเกเร” แตทา นก็นำ
มาฝกดวยความอดทน จนบางคนไดดบิ ไดดไี ปในทีส่ ดุ
กระทัง่ เวลาลวงเลยมาถึง พุทธศักราช ๒๔๗๙ นับตัง้ แตการเพาะลูกคอก
ของ ม.ล.ชูชาติ ทีเ่ ขือ่ นทาหุบ นครนายก การอบรมนายชางตามโครงการชลประทาน
หลายแหงในลักษณะเดียวกัน ก็เกิดขึน้ ทัว่ ทุกภาคดวยความจำเปนดานกำลังคน ในที่
สุด เมือ่ ประจักษในความมงุ มัน่ ของนายชางใหญชชู าติ กรมชลประทานจึงตัดสินใจ

๖๕

ประกาศรับนักเรียนทีจ่ บมัธยมศึกษาปที่ ๘ (เทียบเทามัธยม ๖ ปจจุบนั ) เขาเรียน
ในโรงเรียนชางชลประทานที่จะเปดขึ้น
แตผลทีไ่ ดรบั คือ มีผสู มัครแค ๗ คน!
น อ ย…จนไม ส ามารถเป ด การเรี ย นการสอนได แต โ ชคดี ว า ในยุ ค นั้ น
เจตนารมณการจัดการศึกษาในประเทศนี้มิไดมุงแสวงหากำไรเปนหลัก อีกทั้ง
ม.ล.ชูชาติ เองก็มคี วามเปน “ครู” อยางเต็มเปย ม นับตัง้ แตพยายามสอนลูกคอก
สองคนแรกมาแลว ครั้นเมื่อมีผูสมัครเพียง ๗ คน นายชางใหญชูชาติก็ตัดสินใจ
ทำสิ่งที่ใครหลายคนคาดไมถึง
“…นักเรียนทัง้ ๗ คนนัน้ มงุ หนามาสมัครเขาเรียน โดยตัง้ ใจอยางแนวแน
วาจะฝากชีวติ การทำงานในอนาคตไวกบั กรมชลประทาน การทีจ่ ะใหนกั เรียนเหลา
นัน้ กลับไปดวยความผิดหวังนัน้ ทานทำไมไดแน เมือ่ โรงเรียนเปดไมได ทานก็หอบ
หิว้ เด็กนักเรียนทัง้ ๗ คนเหลานีไ้ ปอยโู ครงการนครนายก จัดใหมกี ารอบรมวิชาชาง
พรอมกับการปฏิบตั ิงานขึน้ ทีน่ นั่ ...” (อางแลว, ๒๕๔๑)
ดวยบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ “ลูกคอก” จริง ๆ คือ กินนอนดวย
กัน เรียนรจู ากการทำงานในพืน้ ทีจ่ ริงกลางทงุ นาและทองน้ำ มีวชิ าความรเู ทาไร ถาย
ทอดใหหมด กอนทีท่ างราชการจะมีโครงการเกีย่ วกับชลประทานในภาคอีสานและ
ภาคอืน่ ๆ อีกรวมถึง ๑๑ โครงการ
ซึง่ มีผลใหบคุ ลากรชางขณะนัน้ อยใู นภาวะ “วิกฤติ” ทันที
ม.ล.ชูชาติ มองวาถึงเวลาแลวทีจ่ ะตองเปดโรงเรียนชางชลประทานอีกครัง้
ดวยเวลานั้นนายชางผูใหญกลับมาประจำสวนกลางจำนวนมากเชน หลวงสินธุกิจ
ปรีชา นายชางภาคพายัพ เหมืองแมแฝก ยายกลับมาดำรงตำแหนงนายชางอำนวย
การกอสราง หลวงชลานุสร นายชางภาคลมุ แมน้ำสุพรรณ ยายมาดำรงตำแหนง
นายชางกองบูรณะและรักษาน้ำ หลวงธาราดิเรก นายชางภาคเหนือแมวงั จังหวัด
ลำปาง ยายมาประจำกรมฯ
นายชางใหญผเู ปย มดวยประสบการณเหลานี้ ม.ล.ชูชาติพเิ คราะหวา จะเปน
“ครู” ของชางชลประทาน ทีก่ รมฯ สรางขึน้ ไดเปนอยางดี โดยไมตอ งจางชาวตาง
ชาติใหเปลืองงบประมาณ เมือ่ แนวคิดนีถ้ กู เสนอขึน้ ไปยังพระอุดมโยธาธิยตุ อธิบดี
กรมชลประทานสมัยนัน้ จึงไดรบั อนุมตั ทิ นั ที
โรงเรียนชางชลประทานสมัยแรก ตั้งอยูในกรมชลประทาน สามเสน รับ

๖๖

นักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยม ๘ แผนกวิทยาศาสตรเขาเรียนในหลักสูตร ๒ ป มีนกั เรียน
ผานการสอบแขงขันทัง้ หมด ๒๖ คน รวมกับนักเรียนของม.ล.ชูชาติจากนครนายก
๒ คน และเด็กนักเรียนทีม่ าสมัครเมือ่ สมัยเริม่ การกอตัง้ ครัง้ แรกและไมสามารถเปด
โรงเรียนไดอกี ๗ คน รวมกับขาราชการในกรมฯ ทีม่ พี นื้ ความรแู ละอยใู นวัยทีจ่ ะ
เลาเรียนไดอกี ๒๔ คน จึงมีนกั เรียนรนุ แรกทีเ่ ขาศึกษาทัง้ สิน้ ๕๙ คน เปดการเรียน
การสอนครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑
ดวยเปนที่ประจักษแจงของทุกฝายวา...
“…โรงเรียนการชลประทานนี้ มีกำเนิดจากผลแหงความเพียรพยายาม
ความเสียสละ และมองเห็นการณไกลของบรมครูผูมีพระคุณอยางยิ่ง ๓ ทานคือ
คุณหลวงสินธุกจิ ปรีชา ม.ล.ชูชาติ กำภู และ คุณหลวงชลานุสร…”
และแลวหนาแรกของตำนาน “โรงเรียนเสื่อรำแพน” ที่กรมชลประทาน
สามเสน ก็เปดขึน้ เปนโรงเรียนทีอ่ าจารยอรุณ อินทปาลิต ศิษยเการนุ ที่ ๑ อดีต
ผชู ว ยผอู ำนวยการโรงเรียนการชลประทาน (พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๙) เขียนไวในหนังสือ
“๗๒ ป อ.อรุณ อินทปาลิต” วา เปนจุดเริม่ ตนของคน “ตระกูลชลประทาน”
เหตุทเี่ รียก “โรงเรียนเสือ่ รำแพน” เพราะมีลกั ษณะเปนอาคารไมชนั้ เดียว
ไมมฝี า มีลกู กรงสูงแคเอว มีมลู ไี่ มไผแขวนไวกนั ฝนสาดและแดดสอง ใชเสือ่ รำแพน
สูงเกินศีรษะเล็กนอยประกอบกับโครงไมทำเปนฝากั้นหอง
ในยุคแรกมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาไว ๒ ป แบงเวลาเรียนเปน ๓
ภาค โดยภาคที่ ๑ และ ๓ เปนการฟงบรรยาย สวนภาคที่ ๒ เปนงานสนาม วิชา
หลักที่เปดสอนคือ วิศวกรรมชลประทาน (Irrigation Engineering) วิชาเกษตร
ชลประทาน (Irrigation Agronomy) วิชาชลศาสตร (Hydraulic) วิชาอุทกวิทยา
(Hydrology) วิชาการสำรวจ (Survey) วิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Design and Drawing) วิชาการกอสราง (Construction) และ
การฝกภาคสนามอีก ๖-๘ เดือน
ดังนัน้ ถึงแมวา จะเปนโรงเรียนเสือ่ รำแพน ทีฟ่ ง ดูอตั คัดขัดสน แตดว ยความ
มงุ มัน่ ของม.ล.ชูชาติ ทีจ่ ะสรางบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โรงเรียนนีก้ ม็ มี าตรฐานการเรียน
การสอนอยางดี และคณาจารยก็มิไดอัตคัดวิชาความรูที่จะมอบใหแกศิษยเลย
แตครัน้ เมือ่ มีการยายหนวยราชการกรมชลประทานบางสวน ไปอยทู อี่ ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคารเรือนไมชั้นเดียวใตถุนเตี้ยที่เคยเปน “โรงเรียน
เสื่อรำแพน” ก็กลายเปนที่ทำงานของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ในฐานะ “อธิบดีกรม

๖๗

ม.ล.ชูชาติ ภาพถายกับนิสิตคณะวิศวกรรมชลประทาน

ชลประทาน” ซึง่ ก็เชนเดียวกัน ความอัตคัดของสถานที่ มิไดทำใหประสิทธิภาพของ
อธิบดีหนุมผูทุมเทชีวิตใหการชลประทานไทยลดนอยไปแตอยางใด
ทีส่ ำคัญคืออาคารนีย้ งั ถูกใชเปนหองบัญชาการปองกันน้ำทวม ในฤดูน้ำหลาก
ตลอดระยะเวลาหลายปทมี่ .ล.ชูชาติ ดำรงตำแหนงอธิบดี แมวา ทุกป ทานถึงกับตอง
หอบเสือ้ ผามานอนคางทีน่ ี่ เพือ่ รับมือกับน้ำเหนือทีไ่ หลบาก็ตาม แตความอนุ ใจของ
ประชาชนในนครหลวง ก็เปนความสุขใจของทานและชาวชลประทานดวย
ปจจุบนั อาคารไมทเี่ คยเปน “โรงเรียนเสือ่ รำแพน” และทีท่ ำงานของอธิบดี
ชูชาติ ณ กรมชลประทาน สามเสน ไดถกู รือ้ ออกเพือ่ สรางอาคาร “ศูนยวศิ วกรรม
ชลประทาน”
แต...ไมวา สถานทีแ่ ละกาลเวลาจะเปลีย่ นแปลงสักเพียงใด ก็ดเู หมือนวาจิต
วิญญาณของ “คนตระกูลชลประทาน” จะสถิตอยู ทีน่ ี่ ทีโ่ รงเรียนเสือ่ รำแพนเปน
นิรันดรเสียแลว

๖๘

ฐานที่มั่นแรกของบิดาแหงชลกร
โครงการแรกที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนผูรับผิดชอบเต็มตัวในฐานะนาย
ชางภาคนครนายก คือการกอสราง “เขือ่ นนายก” ซึง่ เปนเขือ่ นทดน้ำทีป่ ระกอบ
ดวยประตูระบายน้ำกวาง ๑๒.๕๐ เมตร ๒ ชอง กัน้ แมน้ำนครนายกที่ ต.ทาหุบ
อ.เมือง จ.นครนายก
เขื่อนนี้สามารถทดน้ำสงพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการชลประทาน
นครนายก ได ๕๗๔,๐๐๐ ไร สรางเสร็จเมือ่ พ.ศ.๒๔๗๙ ถือเปนเขือ่ นทดน้ำ
แหงทีส่ องในประเทศ และเปนสวนหนึง่ ของโครงการชลประทานนครนายก
และนีค่ อื สถานทีแ่ รก ที่ ม.ล.ชูชาติ ดำเนินการสอน “ลูกคอก” นักเรียน
ชางชลประทาน กอนเปดโรงเรียนชางชลประทานสำเร็จอยางเปนทางการเมือ่
พ.ศ. ๒๔๘๑ จนเกิด “ชลกร” รนุ ตอ ๆ มาจวบจนปจจุบนั

๖๙

๗๐

“จงชวยกันรักษามรดกของตระกูล
ทีผ่ ใู หญไดสรางสมไวใหจนเปนปกแผน ครบครัน
เปนหนาทีข่ องทุกคน แลวทุกคนยังตองรักษาไวซงึ่
ศักดิ์ ศรี สามัคคี และพิรยิ ะ
นีค่ อื มงคลของลูกชลประทาน”
ม.ล.ชูชาติ กำภู

๗๑

ภาพถายทางอากาศ ของกรมชลประทาน ปากเกร็ด ขณะเริ่มกอสราง
และอาคารเรียนหลังแรกของวิทยาลัยการชลประทาน ที่ปากเกร็ด
พ.ศ. ๒๔๙๖

อาคารเรียนของวิทยาลัยการชลประทาน

๗๒

บทที่ ๔

มรดกของพอ

๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑
กรมชลประทานบนถนนสามเสนราวกับจะมีงานรืน่ เริง และถานีจ่ ะแปลกกวา
งานรืน่ เริงธรรมดา ก็อยตู รงทีผ่ รู ว มงานในวันนัน้ เปนเด็กหนมุ วัยละออนจำนวนมาก
ซึ่งมาตั้งแถวรอคอยอะไรบางอยาง
เปนภาพเคลือ่ นไหวของชีวติ …ชีวติ ของ “วาทีล่ กู ศิษย” ทีน่ ายชางผหู นึง่ แอบ
ยืนมองเงียบ ๆ ดวยความชืน่ ชมอยู ณ มุมหนึง่ ของกรมชลประทาน พรอมกับซึม
ซับบรรยากาศแหงความยินดี เปนบรรยากาศทีห่ นึง่ ในเด็กหนมุ ผเู ขาแถวอยขู ณะนัน้
นำไปเขียนลงบทความ เมือ่ กาลเวลาเดินทางผานไป ๒๗ ปตอ มาวา
“…วันนัน้ คลายกับเปนวันทีก่ รมชลประทานยอมรับพวกเราจำนวน ๕๙ คน
เขาเปน ‘สมาชิกสมทบ’ โดยใหความหวังตอไปเมือ่ เรียนจบหลักสูตรแลว จึงจะได
เปนชาวชลประทานโดยสมบูรณ…ในวันที่พวกเราจะทำพิธีมอบตัวเปน ‘สมาชิก
สมทบ’ ครั้งนั้น พวกเราไดกระทำพิธีอยางเปนทางการและสมเกียรติ แตไมโลด
โผนอยางพิธีรับนองใหมของนิสิตในปจจุบันนี้...”
นีค่ อื สวนหนึง่ ในบันทึกประวัตศิ าสตรหนาแรก ๆ ของโรงเรียนชางชลประทาน
ซึง่ คุณประกิต ออนวิมล อดีตนายชางชัน้ ผใู หญของกรมฯ และศิษยเการนุ ที่ ๑ ใน
หนังสือ “ชลกร” (ฉบับเนื่องในวาระครบเกษียณอายุของขุนยันตรวิทยชลาทร

๗๓

นักเรียนชางชลประทานรุนที่ ๘ และอาคารเรียนเสื่อรำแพน

ภาพถายทางอากาศ โรงงานของกรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๖

๗๔

พ.ศ.๒๕๐๘) บงบอกถึงบรรยากาศสมัยรงุ อรุณของโรงเรียนชางชลประทาน ซึง่ ใน
อีกมิตหิ นึง่ ก็คอื รากเหงาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
วิทยาลัยการชลประทานในปจจุบัน
บทความของคุณประกิตใหภาพแจมชัดยิ่งขึ้นวา...
“…สมัยนัน้ เรามี ผรช. รางเล็กแตเสียงดัง (ทานขุนสังขวิภาพจนพบิ ลู ย) เปน
ผดู แู ลความไมคอ ยจะเรียบรอยของพวกเรา กอนจะถึงเวลากระทำพิธี พวกเราตาง
แตงตัวเต็มยศ กลาวคือแตงชุดขาว บางคนก็ใชเสือ้ คอแบะผูกเน็คไท บางคนก็ใช
เสื้อราชปะแตน ใครที่ชอบใชเสื้อราชปะแตนนั้นเปนพวกที่นาสงสารมากหนอย
เพราะทาน อธช. (อธิบดีกรมชลประทาน) สมัยนัน้ (คุณพระอุดมโยธาธิยตุ ) ทาน
เปนทหาร ทานใหพวกเรา รวมทัง้ ตัวทานเองดวย กลัดกระดุมเสือ้ ทัง้ หมด ๕ เม็ด
เทานัน้ ยังไมพอ ทานใหกลัดคอเสือ้ อีกดวย ทำใหพวกเราตองนัง่ ตัวตรงคอแข็งเปน
สงาสมชายชาติทหาร แตเหงือ่ ไหลไคลยอยออกมาดีเหลือเกิน...”
พิธีเปดโรงเรียนผานไปดวยดี จากนั้น การศึกษาภาคทฤษฎีในหองเรียน
“เสือ่ รำแพน” ก็นำนักเรียนชางรนุ แรกมาพบอาจารยทา นหนึง่ ทีเ่ ขามาสอนวิชาการ
กอสรางดวยทาทีสุขุมคัมภีรภาพยิ่ง
จาริน อัตถะโยธิน นักเรียนรุนที่ ๒ ยังไมเคยลืมสีหนาและทาทางของ
"ครูชชู าติ”
“...ผมเรียนกับทานครัง้ แรกในวิชาเกีย่ วกับการกอสราง ทานไมดเุ วลาสอน
แตเนนสอนจนรจู ริง เนนทำงานหนัก ทานวาจบแลวออกไปทำงานความรจู ะตองแนน
ทุกอยางตองอยใู นกรอบ ถูกตองตามหลักวิชา ความเขมขนของหลักสูตรการศึกษา
อาจมากพอๆ กับสมัยนี้ สมัยนัน้ ตองยอมรับวาอาจารยผสู อนเกงมาก ๆ เชน ครู
๓ ทาน หรือ ๓ ทหารเสือของโรงเรียนนัน้ ตอมาก็ลว นเปนทีย่ อมรับนับถือ
…หลวงสิ น ธุ ฯ ได รั บ ยกย อ งเป น บรมครู ใ นวิ ช าวิ ศ วกรรมชลประทาน
ม.ล.ชูชาติ เปนบรมครูทางการออกแบบและกอสราง เปนบิดาชาวชลกร หลวง
ชลานุสรณเกงกาจในเรือ่ งเกษตรชลประทาน แถมยังเปนผใู กลชดิ กับพระบรมราช
ชนกของรัชกาลปจจุบนั หรือครูอยาง ดร.พร ศรีจามร บัณฑิตจากเยอรมัน เฉลียว
ทองอุทยั นักเรียนเกาอังกฤษ ขุนยันตรฯ นักเรียนเกาสกอตแลนด”
เปนทีท่ ราบกันดีวา นักเรียนชลประทาน รนุ ๑ มีเรือ่ งเกิดขึน้ มากมายตลอด
๒ ป ดวยความทีเ่ ปนรนุ มีความหลากหลายมากจากการรวม “นักเรียนสอบเขา”
กับ “นักเรียนลูกคอก” ไวดวยกัน ซึ่งแมวาเวลาจะลวงเลยมาถึงป ๒๕๔๘ แลว
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อาคารสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗

คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน
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คุณประกิต ออนวิมลก็ยงั จำเหตุการณคราวนัน้ ไดดี
“…กอนเปดโรงเรียน ลูกคอก ๗ คนกลับมาอยทู กี่ รมชลประทานสามเสน
ขณะนัน้ ครูชชู าติเปนนายชางอำนวยการแผนกกองแบบแผน ทานก็เอาพวกนีม้ าดวย
เขาเลยไมตอ งสอบเขาโรงเรียน ทัง้ ๗ คนเวลาเรียนไดเงินเพิม่ อีก ๑ บาท ๑๐ สตางค
สวนพวกเราจบ ม.๘ มาเรียนไดวันละ ๕๐ สตางค ...อดีตอธิบดีแสวง พูลสุข นี่
ก็เรียนรนุ ที่ ๑ นอกจากนัน้ มีขา ราชการกรมทีท่ ำงานอยตู ามประตูน้ำแตไมไดจบ ม.๘
กลมุ นีเ้ มือ่ รวมกับลูกคอกจะมี ๓๓ คน ไมถกู กันกับกลมุ เรา ใหม ๆ เขมนกันจัง เพราะ
เขาเงินเดือนสูงกวา...”
แตเมือ่ ถึงขัน้ ตอนฝกงาน “ลูกคอก” ซึง่ มีสถานะเปนขาราชการก็ถกู สงกลับ
ทำงานในสังกัดกรมกองเดิม สวนรนุ ๑ ทีม่ าจากพวก มัธยม ๘ นัน้ ใครจับสลากได
ไปฝกงานสำรวจ จะถูกสงตัวไปสำรวจทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี สวนผทู ไี่ ดฝก งานกอสราง
จะถูกสงไปยังโครงการชลประทานสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตอมาก็มีเหตุให
รุน ๑ ของโรงเรียนหลอมรวมกันไดโดยไมตองมีการบังคับ จากการทำงานเพื่อ
ประเทศชาติในการฝกภาคสนามครั้งนั้น
“...การฝกงานครั้งสุดทาย นักเรียนประเภทจบม.๘ ทั้งหมด กับนักเรียน
ประเภทลูกคอกและขาราชการ เฉพาะทีส่ งั กัดกองบูรณะและรักษาน้ำ…ฝกงานรวม
กันที่ประตูระบายน้ำบางเมา เขตโครงการนครนายกฝงซาย... พอกินดวยกันนอน
ดวยกันก็เลยดีกนั สมัยนัน้ พวกเราทำงานตัดเหล็ก ผูกเหล็ก ผสมคอนกรีตกันเอง
อาจารยทคี่ วบคุมเขาก็วา แลวแตเรา อยากไดวชิ าก็ทำ อยางผมเจอเหล็กเกีย่ วเปน
แผลยาวมาแลว...” (ประกิต ออนวิมล ใน 'รำลึกถึงคุณอรุณ อินทรปาลิต' หนังสืออนุสรณงานพระราช
ทานเพลิงศพ อรุณ อินทรปาลิต, ๒๕๔๒)

บรรยากาศการเรียนเชนนีด้ ำเนินไปใน ๔ รนุ แรกของโรงเรียน ซึง่ ชวงเวลา
เดี ย วกั น นั้ น “ครู ชู ช าติ ” ก็ ก า วหน า ทางวิ ช าการโดยได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น
“ราชบัณฑิต” เนื่องจากความสามารถที่แสดงออกมาในยามที่ประเทศตองการ
องคความรเู รือ่ ง “น้ำ”
“...เกิดเหตุการณอทุ กภัยใหญในป พ.ศ.๒๔๘๕ ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดเขียนตำรา
วาดวยน้ำฝน น้ำทาในประเทศไทยขึ้นเปนเลมแรก เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย
จะรวบรวมเหตุการณของสภาพอุทกภัย พ.ศ.๒๔๘๕ ขึน้ เปนเลม เพือ่ เปนหลักฐาน
และประสงคใหมคี ำบรรยายวิธปี อ งกันน้ำทวมแบบตาง ๆ ไวในหนังสือเลมนีด้ ว ย…”
(วาที่ ร.ต.สุเทพ ติงศภัทย อดีตผอู ำนวยการกองอุทกวิทยา กรมชลประทาน."นักอุทกวิทยาของประเทศไทย",
๒๕๒๗)
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ภาพเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ พ.ศ.๒๔๘๕ และ ตามจังหวัดตาง ๆ

๗๘

ภาพเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพฯ ครัง้ ใหญ พ.ศ.๒๔๘๕ ทีก่ ลายเปนภาพประวัติ
ศาสตรของไทย คือภาพน้ำทวมสูงจนชาวบานนำเรือไปพายที่ลานพระบรมรูป
ทรงมาได แมแตบริเวณกรมชลประทาน สามเสน ก็ปรากฏวาน้ำสูงเกือบถึงระดับ
เอว เหตุการณนนั้ ทำใหรฐั บาลเริม่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปองกันน้ำเหนือ
ทีจ่ ะไหลบาลงมายังกรุงเทพฯ เปนครัง้ แรก จึงมีหนังสือมาทีก่ รมชลประทาน โดย
มีโจทยที่ยากที่สุดระบุมาดวย
“...คือใหชว ยเขียนโครงการหรือวิธกี ารปองกันอุทกภัย ไวลงพิมพในหนังสือ
และถาในประเทศไทยไดใชวธิ กี ารใดเปนโครงการปองกันอุทกภัย ณ แหงใด ก็ขอ
ใหยกขึ้นเปนตัวอยางดวย สำหรับแมน้ำเจาพระยาโดยเฉพาะนั้น ขอทราบวากรม
ชลประทานไดเคยดำริจะจัดการแกไขไวอยางไร...” (วาที่ ร.ต.สุเทพ ติงศภัทย, อาง
แลว)
ม.ล.ชูชาติ กำภู ซึง่ มีเจตนาแรงกลาในการทำโครงการเจาพระยาใหญ ตัง้ แต
ครั้งรับผิดชอบโครงการชลประทานนครนายก จึงอาสาบุกเบิกงานวิชาการดานนี้
ด ว ยการเขี ย นตำราบรรจุ ส ถิ ติ แ ละวิ ธี ก ารทางอุ ท กวิ ท ยา เช น ปริ ม าณน้ำ ฝน
ภูมิประเทศของภาคตาง ๆ การกอตัวและสลายตัวของพายุไตฝุน ปริมาณน้ำใน
ลมุ น้ำตาง ๆ โครงการพัฒนาแหลงน้ำ การปองกันน้ำทวม และการทำนายอุทกภัย
ลวงหนา ดวยความเชีย่ วชาญและรจู กั พืน้ ทีจ่ ริง ม.ล.ชูชาติ นายชางหนมุ จึงใชเวลา
เพียงปเดียว ในการจัดทำตำราเสร็จสมบูรณ โดยมีขอ มูลพรอมสรรพ
ตำราเลมนีท้ รงคุณคาในฐานะทีเ่ ปน “ขุมทรัพย” ทางความรเู ลมแรกของวง
การชลประทานไทย ทีเ่ ขียนและตีพมิ พดว ยฝมอื คนไทยเอง ซึง่ ตอมามีสง ผลสะเทือน
ในวงวิชาการชลประทานอยางมาก เนือ่ งจากขอมูลเหลานัน้ ถูกหนวยงานระดับนานา
ชาติอยาง “คณะกรรมการไตฝุน” ขององคการสหประชาตินำไปปฏิบัติ และยัง
เปนแมแบบ เพือ่ การทำงานพัฒนาแหลงน้ำของขาราชการกรมชลประทานยุคหลัง
อีกดวย
๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ราชบัณฑิตยสถานจึงประกาศให ม.ล.ชูชาติ
กำภู นายชางกรมชลประทานเปน “ราชบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาอุทกวิทยา” หลังจากเริม่ ชีวติ รับราชการไดเพียงไมกปี่ 
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนของโรงเรียนชางชลประทานซึง่ ดำเนินมา
ตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๑ มีอันตองหยุดชะงักลงในป พ.ศ.๒๔๘๖ หลังจากรับนักเรียนได
เพียง ๔ รนุ รวม ๒๒๐ คนเมือ่ ประเทศไทยเขาสสู งครามโลกครัง้ ที่ ๒ เนือ่ งจาก
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สถานการณไมเหมาะสมกับการเปดเรียน เนือ่ งมาจากการทิง้ ระเบิดของฝายสัมพันธ
มิตรในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงปญหาเรือ่ งงบประมาณ อาจารยอรุณ อินทรปาลิต
บันทึกความรูสึกครั้งนั้นไววา
“…ทุกคนเศราสลดใจ เพราะไมคดิ วาโรงเรียนของพวกเราจะถึงจุดจบอยาง
รวดเร็วเชนนี้ เรารสู กึ สับสนและไมอาจจะคาดหมายไดวา สงครามซึง่ กำลังรบติด
พันอยางรุนแรงจะสิน้ สุดลงเมือ่ ใด และเมือ่ สงครามเลิกแลวโรงเรียนชางชลประทาน
จะเปดสอนตอไปอีกหรือไม อยางไรก็ตามเราคิดวาการพัฒนางานชลประทานตาม
เปาหมายของกรมชลประทานในขณะนัน้ เพิง่ จะเริม่ ตน กรมยังมีชา งชลประทานไม
พอทำงาน และกรมก็ยงั มีโครงการขนาดใหญอกี มาก ซึง่ จะตองบรรจุในแผนพัฒนา
เปนลำดับไป เราหวังวาสักวันหนึง่ โรงเรียนของเราคงจะไดเปดสอนอีก เราเชือ่ มัน่
ในความสามารถของบรมครูของเราที่จะทำเรื่องนี้ไดสำเร็จ...”
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ยุตลิ งไมกปี่  ความหวังก็กลายเปนจริง เมือ่ พุทธ
ศักราช ๒๔๙๒ “บรมครู” ของเหลาชลกรคือ ม.ล.ชูชาติ กำภู ขึน้ ดำรงตำแหนง
อธิบดีกรมชลประทาน และไมทำใหขาราชการของกรมฯ ตองผิดหวัง โดยเฉพาะ
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายเรงรัดเพิ่มผลผลิตขาวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ หลัง
สงคราม ยิง่ ทำใหกำลังนายชางเวลานัน้ ขาดแคลนอยางทีส่ ดุ ยุครงุ เรืองของโรงเรียน
ชางชลประทานจึงเริม่ ตนอยางแทจริง ดวยฝมอื “อธิบดี” คนใหม
โรงเรียนชางชลประทานเปลีย่ นชือ่ เปน “โรงเรียนการชลประทาน” และ
ใชหลักสูตรการสอนกับรนุ ที่ ๕ เปนเวลา ๓ ป เมือ่ เรียนจบจะไดรบั การบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญชัน้ ตรี ซึง่ หมายถึงมีความกาวหนาทางราชการสูงกวาการ
จบโรงเรียนชางสมัยกอน
อาคารเรียนในการเปดครัง้ ทีส่ องใชชนั้ บนของฝายโรงพิมพ เปนสถานทีเ่ รียน
ชัว่ คราว ตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๔ กรมชลประทานสรางหองเรียนขึน้ ใหมอกี เปนอาคาร
ไมชนั้ เดียว ๒ หลัง ตรงบริเวณหนาสโมสรกรมฯ หลังเดิม หลังหนึง่ ปลูกขนานไป
กับรัว้ ดานติดกับการไฟฟานครหลวง เขตสามเสน อีกหลังหนึง่ ปลูกขนานถนนเขา
บริเวณกรม จนถึงป ๒๔๙๗ จึงยายโรงเรียนไปสรางทีก่ รมชลประทาน ปากเกร็ด
นอกจากนัน้ ม.ล.ชูชาติ ยังเพิม่ ดีกรีใหกบั ลูกชลประทานของทาน ดวยการ
หาทางใหศกึ ษาถึงระดับปริญญาตรี เพือ่ รองรับหากมีโอกาสเรียนตอในตางประเทศ
จะไดมวี ฒ
ุ มิ ากเพียงพอ ทวา ก็เกิดปญหาทีอ่ าจารยอรุณบันทึกไววา
“...โรงเรียนการชลประทานจะสอนนักเรียนถึงขั้นปริญญาตรีไดอยางไร

๘๐

เพราะกรมชลประทานไมใชมหาวิทยาลัย ไมมอี ำนาจหนาทีใ่ นการสอนระดับปริญญา
ไดเอง…”
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญจึงเกิดขึ้น เมื่อโรงเรียนการชลประทานเปด
ทำการสอนหลังสงครามไปอีก ๖ รุน แลวเขาไปเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จากการเสนอของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ซึง่ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรอยูในขณะนั้น
“…เพราะการเกษตรกับชลประทานเปนงานควบคแู ละเกือ้ กูลกัน ทัง้ ในสมัย
นัน้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรมชลประทานก็สงั กัดกระทรวงเดียวกัน ยอม
ตกลงกันไดงาย…”
พุทธศักราช ๒๔๙๘ “คณะวิศวกรรมชลประทาน” ถื อ กำเนิ ด ขึ้ น เป น
สวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตในความรูสึกของคนกรมชลประทาน
“โรงเรียนชลประทาน” ยังไมไดหายไปไหน เพราะในเวลานัน้ มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตรยงั ไมพรอมทีจ่ ะรับคณะวิศวกรรมชลประทานเขาไปเรียนทีบ่ างเขน นิสติ ยัง
คงเรียนและพักอาศัยอยทู โี่ รงเรียนการชลประทาน ปากเกร็ด บรรดาอาจารยและ
เจาหนาที่ยังสังกัดกรมชลประทาน งบประมาณประจำปก็ตั้งจากกรมชลประทาน
และคณะก็ เ ป ด สอนวิ ช าวิ ศ วกรรมชลประทานสาขาเดี ย ว ไม มี ส าขาอื่ น ปะปน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพียงแตควบคุมการสอนและการอนุมัติปริญญาเทานั้น
ซึง่ ผทู จี่ บการศึกษาจากคณะนีจ้ ะไดรบั ปริญญา “ชางชลประทานบัณฑิต”
มีฐานะเปน “นายชางชลประทาน” อยางสมบูรณ มีศกั ดิศ์ รีเทียบเทาวิศวกรจาก
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ โดยมีการศึกษาทัง้ หมด ๕ ป ผทู จี่ บออกไปสามารถรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาดวยหลักสูตรนีด้ ำเนินไปจนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ จึงมีการ
ปรับปรุงลดลงเหลือ ๔ ป ตัง้ แตนสิ ติ รนุ ที่ ๒๐
คณะวิศวกรรมชลประทานผลิตนายชางระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให
กรมชลประทานจนถึงป พ.ศ.๒๕๐๙ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง เมื่อมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรตงั้ “คณะวิศวกรรมศาสตร” เปดการเรียนการสอนเพิม่ หลายสาขา
วิชา ตามแบบของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แลวเปลี่ยนการสอน
“วิศวกรรมชลประทาน” เปนสาขายอยแทน โดยทีต่ งั้ ยังคงเปนทีก่ รมชลประทาน
ปากเกร็ด
จึงเปนทีม่ าของคำวา “วิศวะดงตาล” เพราะกลาวไดวา เปนคณะวิศวกรรม
ศาสตรแหงเดียว ที่ตั้งอยูทามกลางทุงนาและดงตาลอันหนาแนน ริมฝงแมน้ำ

๘๑

เจาพระยา ชวงทีไ่ หลผานอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี สมญานามนีย้ งั ถูกเรียกขานกัน
ติดปาก แมวา จะยายไปรวมกับคณะอืน่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ตัง้ แต พ.ศ.๒๕๑๓ แลวก็ตาม ดังปรากฏวา “เพลง วิศวะดงตาล” ยังคงเปนเพลง
เชียรประจำคณะฯ มาตราบวันนี้
ทวา เมือ่ “วิศวกรรมชลประทาน” ไปรวมเปนสวนหนึง่ ของคณะวิศวกรรม
ศาสตร ปญหาเกาทีเ่ วียนกลับมาอีก คือมีนกั เรียนเลือกเรียนสาขานีน้ อ ยมาก และ
เมือ่ จบไปแลวก็ไมไดมารับราชการเปนกำลังใหกรมฯ มากเหมือนแตกอ น ในขณะที่
งานเรื่อง “น้ำ” ของชาติ ทวีความสำคัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
ดวยวิสยั ทัศนดา นการบริหารจัดการบุคลากร และดวยความมงุ มัน่ จะพัฒนา
งานการชลประทานของชาติดว ยขาราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ม.ล.ชูชาติ กำภู ตัดสิน
ใจรือ้ ฟน “โรงเรียนการชลประทาน” ขึน้ มาอีกครัง้ ในปพทุ ธศักราช ๒๕๑๐ โดยมี
ศิษยเอกอยาง อาจารยอรุณ อินทรปาลิต และอาจารยจาริน อัตถะโยธิน เปนกำลัง
สำคัญในการผลักดัน “โรงเรียน” ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตเพือ่ กรมชลประทานโดยเฉพาะ
แตนอยคนจะทราบวา กวาจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหมีการรื้อฟน
“โรงเรียนชางชลประทาน” อีกครัง้ จะตองผานความยากลำบากเพียงใด
“…ตอนนั้นมี อ.อรุณ อินทรปาลิต ที่กินนอนมาดวยกันชวยเดินเรื่อง อีก
คนคืออาจารยประเสริฐ ผลดี แลวมี ดร.เถลิง ผชู ว ยปลัด สมัยนัน้ ผมคุมงานการ
จัดสงและบำรุงการสงน้ำ เปนชวงที่ครูชูชาติกำลังเกษียณ การตั้งโรงเรียนการ
ชลประทาน หรือปจจุบันคือวิทยาลัยการชลประทานตองทำจริง ๆ เนื่องจากเกิด
ปญหาขึน้ เพราะมีคณะวิศวกรรมศาสตรแลว คนทีเ่ รียนสาขาชลประทาน ๓๐ คน
มาทำงานกับเราแค ๓ คน…”
อาจารยจาริน ยังไมเคยลืมวันทีน่ ำปญหาไปปรึกษา “ครู”
“…ตอนนัน้ ทานบอกวาเราใหงานสวนนีก้ บั เกษตรศาสตรไปแลว จะมาตัง้ ใหม
ไดอยางไร ผมจึงเรียนทานวากรมชลประทานตองใชคน ๑๐๐ กวาโครงการ ทัง้ หมด
อยางต่ำ ๕ พันคน ในสภาพเชนนัน้ ถาไมตงั้ โรงเรียน หวังพึง่ จาก ม.เกษตรฯ อยาง
เดียว ในอนาคตจะมีนายชางไมพอแนนอน...”
ทามกลางปญหาที่ละเอียดออนและยากแกการตัดสินใจ ภาพของนายชาง
ใหญที่ไมมีผูชวยเลยที่นครนายก เมื่อสิบกวาปกอน ก็ยังอยูในความทรงจำของ
ม.ล.ชูชาติ กำภู

๘๒

“...ทีส่ ดุ ทานบอกตกลง จารินเปนเด็กของครู เปนลูกศิษยครู ครูเขาใจที่
จารินอธิบาย...นี่คือทานฟงเหตุผล ทานเปนครูที่เขาใจความรูสึกลูกศิษยซึ่งเปน
ชลกรอยางผม ถาไมมีโรงเรียนนี้ วันนี้กรมชลประทานจะมีกำลังคนไมสมบูรณแน
นอน...”
โรงเรียนการชลประทาน เปดการเรียนการสอนอีกครัง้ ในปการศึกษา ๒๕๑๐
-๒๕๑๑
โดยมีอาจารยอรุณ อินทรปาลิต เปนผูอำนวยการ ในขณะที่ทานยังดำรง
ตำแหน ง “หั ว หน า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมชลประทาน” คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปพรอม ๆ กันดวย โดยทัง้ “นักเรียนการชลประทาน”
และ “นิสติ วิศวะชลประทาน” รนุ ๒๓ เรียนรวมกันทีก่ รมชลประทานปากเกร็ด
“...นักศึกษาของโรงเรียนและนิสติ รักใครกลมเกลียวกันดีมาก ทุกคนถือวา
มีเลือดเนือ้ เชือ้ ไขเดียวกันและถือวาเปนรนุ เดียวกันดวย...” (อรุณ อินทรปาลิต)
แตกระนัน้ ความขัดแยงทีเ่ กือบทำใหโรงเรียนตองลมเลิกก็ยงั เกิดขึน้ หลาย
ครัง้ เชน รัฐบาลมองวาหนวยงานราชการระดับกรมไมควรเปดสถานศึกษาเอง เนือ่ ง
จากเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ และยังซ้ำซอนกับหนวยงานที่ผลิต
บัณฑิตอยูแลว ทำใหศิษยของครูชูชาติอยางอาจารยอรุณ ตองเดินสายชี้แจงถึง
ลักษณะพิเศษของนายชางชลประทาน ซึง่ มีการเรียนการสอนตางจากโรงรียนเทคนิค
อาชีวะทั่วไป
ทั้งนี้ โรงเรียนการชลประทานมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกหลายครั้งใน
เวลาตอมา จนพัฒนาเปน “วิทยาลัยการชลประทาน” สถาบันสมทบในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปจจุบัน โดยผูที่จะเขาศึกษาในวิทยาลัยนี้ ตองผาน
การสอบเอ็นทรานสของกระทรวงศึกษาธิการ
ครัง้ หนึง่ ม.ล.ชูชาติใหคำขวัญไวกบั ชาวชลประทานวา
“จงชวยกันรักษามรดกของตระกูล ทีผ่ ใู หญไดสรางสมไวใหจนเปนปกแผน
ครบครัน เปนหนาทีข่ องทุกคน แลวทุกคนยังตองรักษาไวซงึ่ ศักดิ์ ศรี สามัคคี และ
พิรยิ ะ นีค่ อื มงคลของลูกชลประทาน”
กลาวไดวา “วิทยาลัยการชลประทาน” ทีต่ งั้ อยใู นเขตกรมชลประทาน ปาก
เกร็ดทุกวันนี้ เปนสิง่ ที่ “นายชางใหญ” สรางขึน้ มาอยางยากลำบาก จากตัวคนเดียว
ที่ทุงกวางนครนายก กอนไดกำลังหนุนจากเพื่อนขาราชการและลูกศิษยลูกหา

๘๓

แลวสงมอบถึงลูกศิษยรุนหลังที่เขามาศึกษาในสถาบันนี้ ถือเปนมรดกชิ้นสำคัญ
ของ ม.ล.ชู ช าติ กำภู “บิ ด าแห ง ชลกร” ที่ ส ร า งสรรค ไ ว ใ ห ก รมชลประทาน
นอกเหนือจากวัด โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงพยาบาล
ถือเปนสถาบันผลิต “ชลกร” ใหประเทศชาติ ควบคกู บั คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทำใหประเทศไทยมี “นายชางชลประทาน”
ทีเ่ กงกาจไมแพใครในโลก จนถึงทุกวันนี้

วิทยาลัยการชลประทานในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน และ หอพักคณะวิศวกรรมชลประทาน ปากเกร็ด

๘๔

วิชา “มารยาทบนโตะอาหาร”
ที่ “โรงเรียนชางชลประทาน” นอกเหนือจากวิชาหลักทีเ่ ปดสอนแลว ยัง
มีวชิ านอกตำราและเทคนิคตาง ๆ ที่ “ครูชชู าติ” สอนเปนพิเศษใหกบั ลูกศิษย
เชน วิชา “มารยาทบนโตะอาหาร” สำหรับนักเรียนที่ไดรับทุนไปศึกษาตอ
ตางประเทศ นอกจากนี้ยังมี “ทุนสวนตัว” ที่ทานมอบใหลูกศิษยที่เรียนดีแต
ขาดแคลนเป น ระยะ ๆ ตั้ ง แต ข องธรรมดาอย า ง “ปากกา” ไปจนถึ ง “ค า
ธรรมเนียมสมัครสอบชิงทุน”
ซึง่ ทัง้ หมดนี้ ทำใหลกู ศิษยของโรงเรียนทุกรนุ นอกจากจะเรียกทานวา
“ครู” แลว หลายคนยังเรียกทานวา “พอ” อยางภาคภูมใิ จอีกดวย

๘๕

อธิบายการทำงานของเขื่อนภูมิพลจากแบบจำลอง

๘๖

“ม.ล.ชูชาติ กำภู มีความรสู งู มาก
บางทีความรนู นั้ ก็พาไปไกลจนผอู นื่ ตามไมทนั
ขาพเจาเคยสังเกตวา ม.ล.ชูชาติ ฉลาด
ทีย่ อมหยุดรออยางสงบเสงีย่ มในกรณีเชนนัน้ ”
ม.ล. ปน มาลากุล

๘๗

ม.ล.ชูชาติ ถายภาพบริเวณสรางกรมชลประทาน ปากเกร็ด

๘๘

บทที่ ๕

นายชางผูมองการณไกล
ชีวติ ราชการของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ทีช่ าวชลประทานในยุคเดียวกันมักประสบ
พบเห็น คือภาพของนายชางใหญทมี่ คี วามมุมานะทำงานอยางจริงจัง จนรรู อบดาน
ในทุกเรือ่ งของการชลประทาน สมกับทีเ่ หลาชลกรเรียกวา “ครู” ติดปากไปทุกรนุ
จนถึงปจจุบัน
นอยคนจะรวู า นายชางผมู แี ตความมงุ มัน่ กระตือรือรนคนนี้ มีหว งเวลาแหง
ความทอแท หมดกำลังใจ ถึงขัน้ อยากจะลาออกจากราชการทีเดียว
ดวยเปนทีร่ กู นั ในหมคู นใกลชดิ วานอกจาก ม.ล.ชูชาติ จะใหกำเนิดโรงเรียน
การชลประทานแบบ “ลูกคอก” คือสอนเองตัง้ แตสมัยทีเ่ ปนนายชางภาคนครนายก
กับบรรดาลูกศิษยกน กุฏซิ งึ่ ลวนแต “มือหนึง่ ” (ดานอุปนิสยั ) ทัง้ สิน้ ซึง่ ตอมาก็ได
ดิบไดดีกันทุกคนแลว ทานยังใฝฝนที่จะเห็นระบบชลประทานของประเทศเสร็จ
สมบูรณโดยเร็ว เพือ่ พัฒนาการเกษตรซึง่ เปนกระดูกสันหลังของชาติใหเจริญกาวหนา
ทวา ก็ตดิ ขัดดวยสถานภาพของทานทีข่ ณะนัน้ ยังเปนเพียง “นายชางใหญ”
อีกทั้งเงินงบประมาณในกระเปารัฐบาลชวงทศวรรษ ๒๔๙๐ ก็ยังไมพรอมจะสนับ
สนุน
โครงการระดับชาติ (Mega Project) ทีส่ ยามประเทศไมเคยทำมากอน เชน
โครงการสรางเขือ่ นใหญระดับ “เจาพระยา” และ “ภูมพ
ิ ล” ซึง่ ตองใชเงินมากกวา
งบประมาณของกรมชลประทานทัง้ กรม แทบไมมใี ครหาญกลาแมแตจะ “คิด” ครัน้
เมือ่ นายชางใหญชชู าติเสนอขึน้ มา ก็ทำใหเกิดขอถกเถียงทัง้ ในเรือ่ งความจำเปน และ
ความเปนไปได

๘๙

๙๐

อุปสรรคจากความไมเขาใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน ยอนกลับ
มาสรางความระทดทอใหกับนายชางผูคิดล้ำหนากวาคนอื่นนับสิบป และยามนั้น
คงไมมีใครรับรูความรูสึกสวนลึกของนายชางใหญ ไดดีเทาคุณหญิงโฉมศรี กำภู
ภรรยาคูทุกขคูยาก
“…เขาเปนคนพูดเองวาทำอะไรไมได ติดขัดไปหมด คือเริ่มตนทำงานรูวา
ขาวปลาไมมี น้ำไมมี ผใู หญกลับเห็นวาโครงการแบบนัน้ ทำไมไดหรอก ตอนนัน้ สราง
เขือ่ นนครนายกขึน้ มาแลว เปนประตูน้ำ ติดแตทไี่ มมเี ขือ่ นทีจ่ ะชวยเลย พอคุณชูชาติ
ยายกลับเขากรมมาเปนหัวหนากอง ก็เลยคิดจะออก…
คุณชูชาติไมไดเหนื่อยเพราะงาน แตเหนื่อยเพราะเสนออะไรแลวทำไม
ได...เขาบอกลำบากใจในการขายความคิดใหคนอืน่ เขาใจ ไมวา จะเปนการเสนอคนให
เงิน หรือใหสทิ ธิในการทำงาน เพราะสิง่ ทีเ่ ขาคิดตอนนัน้ เจานายไมสน จนคิดจะลา
ออก พูดไปแลว โรงเรียนการชลประทานนีไ่ ดมางายกวาเขือ่ นเจาพระยาและภูมพิ ล
การสรางเขื่อนไมใชแคคนชลประทาน ตองมีหลายสวนมารวมมือกัน…”
การสรางเขือ่ นเมือ่ ราวกึง่ ศตวรรษกอน เปนเรือ่ งใหญถงึ ขนาดตองใชกำลัง
สนับสนุนของทางราชการ ตัง้ แตนายกรัฐมนตรีจนถึงคนงานในพืน้ ที่ บทความของ
บุญชอบ กาญจนลักษณ อดีตหัวหนาแผนกอุทกวิทยา กรมชลประทานชวงทศวรรษ
๒๕๐๐ พอฉายภาพนีไ้ ดชดั เจนขึน้
“…สมัยนัน้ ถาใครพูดเรือ่ งสรางเขือ่ นเก็บกักน้ำ เชน เขือ่ นภูมพิ ล หรือเขือ่ น
สิรกิ ติ ิ์ …ก็ถกู ทมุ ออกไปนอกหนาตาง เพราะไมมปี ระโยชนจะพูดถึง เสียเวลามานัง่
รำพัน หนาอยางเรา (หมายถึงกระเปาสตางคของรัฐ) ไมมที างจะคิดไปสรางได เพราะ
เขือ่ นแบบนีม้ นั แพงหูฉี่ …ถึงแมมเี งิน ผแู ทนในสภาเขาก็คงโจมตีเอาตาย...
...พวกเราตอนนัน้ หารไู มวา ม.ล.ชูชาติ กำภู นายชางใหญ..ก็มคี วามคิดเหมือน
กับพวกเรา หรือคิดมากอนพวกเราแลวหลายป วาจะตองสรางเขือ่ นเก็บกักเชน เขือ่ น
ภูมพิ ล เพือ่ ควบคุมแมน้ำปง ซึง่ เปนสาขาใหญของแมน้ำเจาพระยา และเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์
เพือ่ ควบคุมแมน้ำนาน ซึง่ เปนสาขาทีส่ องรองลงมา แตทา นก็ไมเคยเปดเผยหรือแยม
ใหฟงมากอนเลย คงจะไดขาวหรือกลัววาจะถูกทุมออกทางหนาตางดังกลาวขาง
ตน…” (จาก “อุทกวิทยากับเขือ่ นใหญ” ใน “วารสารอุทกวิทยา” ๔๘ ป พ.ศ.๒๕๓๘)
เมือ่ เสีย่ งกับการถูกปฏิเสธและตำหนิตเิ ตียน ผบู งั คับบัญชาระดับสูงจึงตัดสิน
ใจชะลอเรือ่ งไว ทำใหนายชางใหญอยาง ม.ล.ชูชาติรสู กึ ทอ ทัง้ ทีม่ องเห็นเสนทางอยู
รำไรในการสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมา ซึ่งจะเปนการวางรากฐานงานชลประทานของ

๙๑

เขื่อนยันฮี ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน เขื่อนภูมิพล
จากภาพกอสรางใกลแลวเสร็จและเริ่มทดลองเก็บกักน้ำ

๙๒

ประเทศใหเขมแข็งไปในคราวเดียวกัน
ม.ล.ชูชาติ ทุกขขนาดไหนไมมีใครทราบ แตขอความที่ทานกลาวไวในหวง
เวลานั้น ก็ทำใหคุณหญิงโฉมศรีทราบสถานการณของสามีไมนอย
“…ฉันรูมาจากความใกลชิด ตอนกลางคืนเขาเลาใหฟง ตอนสรางเขื่อน
เจาพระยานีเ่ ขาบนทอใจมาก เจานายถามวามันจะไดผลเหรอ มันใชเงินเยอะ รไู ด
ยังไงวาจะไดผล จริง ๆ คุณชูชาติหวังสรางเผื่ออนาคตเปน ๑๐ ป ตอนนั้นบอก
จะลาออก แตสมเด็จวัดสระเกศทีค่ ณ
ุ ชูชาตินบั ถือ ทานหามเอาไว ทานวาตองมีโอกาส
ไดทำแน…”
“เขือ่ นเจาพระยา” หรือ “เขือ่ นทดน้ำเจาพระยา” ที่ ม.ล.ชูชาติ ตัง้ ใจ
ทำใหสำเร็จนัน้ เปนสวนหนึง่ ของ “โครงการเจาพระยาใหญ” ทีม่ กี ารศึกษามาตัง้ แต
สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยนายเย โฮมัน วัน เดอร ไฮเด ผเู ชีย่ วชาญชาวฮอลันดาทีม่ า
ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทานคนแรก (สมัยนั้นเรียก “กรมคลอง”) เสนอ
เอาไวตงั้ แตเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๔๕ แตรฐั บาลสยามสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังไมมงี บ
ประมาณเพียงพอแกการดำเนินการ จึงไดชะลอโครงการเอาไว
โดยรายงานฉบับนีถ้ อื เปน “แมแบบ” ในการพัฒนาการชลประทานลมุ แม
น้ำเจาพระยาตอนลางในเวลาตอมา และถือเปนเอกสารประวัตศิ าสตรของชาติ ใน
ฐานะทีเ่ ปน “รายงานความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหลงน้ำ” (Project Feasibility Report) ฉบับแรกของสยามประเทศ ดังมีสาระสำคัญคือ
“…การชวยเหลือพืน้ ทีร่ าบลมุ สองฝง แมน้ำเจาพระยาตอนลางจำนวนมาก ไป
จนจดทะเลนัน้ ควรจัดทำโครงการทดน้ำขนาดใหญ โดยสรางเขือ่ นทดน้ำปดกัน้ แม
น้ำเจาพระยาทีเ่ มืองชัยนาท เพือ่ ทดน้ำในแมน้ำเจาพระยาใหมรี ะดับสูง แลวปลอย
ใหไหลหลากเขาไปตามคลอง ซึง่ จะไดขดุ ขึน้ ใหมตามพืน้ ทีส่ องฝง แมน้ำเจาพระยา ให
น้ำไหลไปสูไรนาไดทุกฤดูกาลตลอดลงมาจนถึงริมทะเล…”
รายงานฉบับนีป้ ระเมินงบประมาณทีต่ อ งใชในพุทธศักราช ๒๔๔๕ คือ ๔๗
ลานบาท ซึง่ ลนเกลารัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริเห็นพอง แตดว ยทรงมีแนวพระ
ราชดำริวา ตองใช “ทุนรอนเปนจำนวนมากมายนัก” จึงทรงใหนายเย โฮมัน วัน เดอร
ไฮเด จัดการซอมและสรางคลองที่ตอเนื่องกับแมน้ำเจาพระยาเปนเบื้องตนกอน
กระทัง่ ถึงยุคหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ราวพุทธศักราช ๒๔๙๐ ตรงกับชวง
ที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู ดำรงตำแหนงนายชางใหญ โครงการจึงไดรบั พิจารณาอีกครัง้
ดวยความจำเปนในการพัฒนาดานเกษตรกรรม เนื่องเพราะขาวสวนหนึ่งที่ปลูกได

๙๓

จากแบบจำลอง มาสูเขื่อนเจาพระยา ที่มีความสำคัญ ตอการเกษตรอยางมาก

๙๔

ในทีร่ าบลมุ ภาคกลาง ตองนำไปชดใชคา ปฏิกรณสงครามใหฝา ยสัมพันธมิตร ซึง่ เปน
ฝายชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง แมวาประเทศไทยจะไมตกอยูในฐานะ
“ประเทศผแู พสงคราม” ดวยคุณความดีของเสรีไทยก็ตาม แตกต็ อ งแบกรับ
ภาระการชดใชในฐานที่อยูฝายเดียวกับญี่ปุน!
ทวา การขอกเู งินกับธนาคารโลกเพือ่ มาสรางเขือ่ น ก็ไมใชเรือ่ งงาย เพราะ
ตองทำโครงการอยางละเอียดถวนถี่ตามแบบฉบับตะวันตก ซึ่งขาราชการไทย
ขณะนั้นไมคุนเคย
“...ตองทดสอบวามีน้ำในแมน้ำเจาพระยาตามสถิติปไหนเทาไร เขื่อนเจา
พระยาจะผันไปในการชลประทานไดเทาไร ขนาดเทาไร เมือ่ ไรขาด และถาขาด ขาด
ไปนานกี่วัน กี่เดือน ขาดบอยครั้งอยางไร ขาวจะตายไหม ถาขาดตอนขาวตั้ง
ทองออกรวงก็จบกัน คือมีแตตน ขาวมีรวง แตเม็ดขาวไมมี คือแฟบหมด ลงทุนสราง
การชลประทานก็เจงหมด...” (จากบทความ “อุทกวิทยากับเขือ่ นใหญ” ใน “วารสารอุทกวิทยา” ๔๘
ป พ.ศ.๒๕๓๘ โดย บุญชอบ กาญจนลักษณ)

แตสิ่งเหลานี้ ม.ล.ชูชาติ สามารถทำแผนนำเสนอตอธนาคารโลกไดอยาง
ละเอียด
ในขณะรักษาการณในตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน ซึง่ ตกมาถึงหลังการ
เสียชีวติ อยางกะทันหันบนโตะประชุม ของหลวงสินธุกจิ ปรีชา (วงษ กุลพงศ) อธิบดี
คนกอน ซึง่ ไดยนื่ แผนการนีต้ อ รัฐบาลไวแลว แตถกู ชะลอเอาไว
พุทธศักราช ๒๔๙๐ ม.ล.ชูชาติ กำภู รักษาการณอธิบดีกรมชลประทาน
นำคณะนายชางชลประทานจำนวน ๓๑ คน เดินทางไปดูงานทีส่ หรัฐอเมริกา และ
ถือโอกาสติดตอกูเงินธนาคารโลกในคราวเดียวกัน ซึ่งในที่สุด โครงการเขื่อน
เจาพระยาก็ไดรับอนุมัติเงินกูจากธนาคารโลก
ถือเปนการกเู งินธนาคารโลก มาดำเนินงานโครงการชลประทานเปนครัง้ แรก
ของประเทศไทย ดวยจำนวนเงิน ๑๘ ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ ๓๖๐ ลาน
บาท ใน พ.ศ.๒๔๙๐ มีดอกเบีย้ รอยละ ๔ และรัฐบาลก็เห็นชอบใหมกี ารกอสราง
ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไดสงผลถึงเขื่อนภูมิพลที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกดวย
บางที เขื่อนเจาพระยาและภูมิพล อาจเปนเพียงโครงการในความคิดฝน
ถาวันนัน้ “นายชางใหญ” คนหนึง่ ไดลาออกไปเสียกอน

๙๕

สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร)
ที่เคารพสักการะของอธิบดี ม.ล.ชูชาติ

นอกจากการไดรบั พระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ ทีเ่ คารพ
นับถือแลว สิ่งที่ทำใหทานยังอดทนรอเวลาทำงานใหกับประเทศชาติตอไป ก็คือ
ประโยคหนึ่ง ซึ่งอาจถือเปนสิ่งสุดทายที่ยึดเหนี่ยวทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคา
ของกรมชลประทานใหอดทนรับราชการตอไป นัน่ คือ

“…ชือ่ ‘ชูชาติ’ ตองชูชาติ...”

๙๖

เจากรมชลประทานคนแรกเปนชาวดัชท
นายเย โฮมัน วัน เดอร ไฮเด (Mr. J. Homan van der Heide) เปนวิศวกร
ชลประทานชาวดัชท หรือฮอลันดา (เนเทอรแลนด - ปจจุบนั ) ซึง่ กระทรวงเกษตรา
ธิการ และกระทรวงตางประเทศสยาม สมัยรัชกาลที่ ๕ วาจางมาทำงานดาน
ชลประทาน ใน พ.ศ.๒๔๔๕ เดิมรับราชการอยูกับรัฐบาลอาณานิคมฮอลันดา
บนเกาะชวา (อินโดนีเซีย-ปจจุบนั ) โดยเดินทางถึงสยามเมือ่ วันที่ ๓ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๔๔๕ ดำรงตำแหนงเปนเจากรมคลอง วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๔๕ ซึง่ ถือ
เปนวันตั้ง “กรมคลอง” ขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรสยามประเทศ กอนที่
จะพัฒนาเปน “กรมชลประทาน” ใน พ.ศ.๒๔๗๐ ชาวชลประทานจึงถือเอาวันที่
๑๓ มิถนุ ายนของทุกป เปนวันเฉลิมฉลองวันคลายวันเกิดกรมฯ
ทัง้ นี้ หลังจากทำงานได ๘ เดือน นายเย โฮมัน วัน เดอร ไฮเด ไดจดั ทำ
“รายงานทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทานและการระบายน้ำในเขตลุมน้ำเจาพระยา
ตอนลาง” ซึ่งกลายเปนแผนแมบทของโครงการเจาพระยาใหญในเวลาตอมาใน
สมัยของ ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนอธิบดี
นายเย โฮมัน วัน เดอร ไฮเด ลาออกจากราชการสยาม แลวกลับฮอลันดา
ในป พ.ศ.๒๔๕๒ หลังจากทำการซอมคลองตาง ๆ เปนจำนวนมาก รวมระยะเวลา
ทำงานรับใชเบือ้ งพระยุคลบาท ในลนเกลารัชกาลที่ ๕ ทัง้ สิน้ ๗ ปเต็ม
(เรียบเรียงจากหนังสือ ’๘๔ ป ชลประทาน)

๙๗

๙๘

“ตามความเห็นของขาพเจา
ไมมคี นไทยคนใดในสมัยเดียวกัน
ทีไ่ ดรเิ ริม่ งานกอสรางทีส่ ำคัญของชาติ
เทา ม.ล.ชูชาติ”
เสวต เปยมพงศสานต

๙๙

พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เสด็ จ ฯ เป น องค ป ระธานในพิ ธี เ ป ด เขื่ อ นเจ า พระยาอย า งเป น ทางการ
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๐

๑๐๐

บทที่ ๖

เจาพระยาใหญ
ธงชัยแหงชลกร
พุทธศักราช ๒๔๙๑
เมื่อหวงยามแหงความทอแท หมดกำลังใจ ดั่งสายลมที่พัดผานไปแลว
ม.ล.ชูชาติ กำภู ในฐานะนายชางใหญและรักษาการอธิบดีกรมชลประทาน ก็มมุ านะ
ทำงานหนักยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการเดินหนาในโครงการใหญอยาง “เจาพระยา” และ
“ภูมิพล”
หลังเตรียมการและศึกษาขอมูลมานาน รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน
ก็สานงานตออธิบดีคนเกาทันที โดยนำนายชางกรมชลประทาน ๓๑ คน ไปดูงานที่
สหรัฐอเมริกา และติดตอขอกเู งินจากธนาคารโลกในคราวเดียวกัน
“…ทานสงเสริมคนใหมกี ารศึกษา ตองเขาใจนะวาสมัยกอน การสงคนไปอบรม
หรือดูงานเมืองนอก เปนเรือ่ งยากมากอันดับหนึง่ สำหรับกรมชลประทาน เพราะเรา
ไมมงี บประมาณมากขนาดนัน้ แตทา น ม.ล.ชูชาติกผ็ ลักดันจนเปนผลสำเร็จ…”
ดร.บุญยก วรรธนะภูติ ๑ ในจำนวนลูกศิษยและผใู ตบงั คับบัญชา ผใู กลชดิ
ม.ล.ชูชาติ กำภู ในฐานะเลขานุการสวนตัวดานเทคนิค สะทอนถึงวิสัยทัศนกวาง
ไกลของทานอธิบดีในดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ดังเปนที่ประจักษชัดวา
กำลังคนสวนหนึง่ ในการสรางเขือ่ นเจาพระยา มาจาก “โรงเรียนชางชลประทาน”
ทีท่ า นไดใหกำเนิดเอาไวตงั้ แต พ.ศ. ๒๔๘๑ จนถึงเวลานัน้ มีลกู ศิษยลกู หาจบออกมา
แลวถึง ๔ รนุ กอนทีโ่ รงเรียนนีถ้ กู ปดไประหวางเกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง

๑๐๑

ม.ล.ชู ช าติ ถ า ยภาพร ว มกั บ ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ก รมชลประทาน
ขณะไปตรวจราชการ

ตอนรับประธานาธิบดี แหงสาธารณรัฐ ออสเตรีย
เยี่ ย มชมบริ ษั ท อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลไทย จำกั ด
พ.ศ. ๒๕๑๐

๑๐๒

“…ทัง้ หัวงานและระบบการสงน้ำ กรมชลประทานไดกำลังจากผทู สี่ ำเร็จการ
ศึกษานีเ้ อง (ขณะนัน้ มีรบั ราชการอยใู นกรม ๑๒๕ คนจากทัง้ หมดทีจ่ บไป ๔ รนุ ๒๑๘
คน) รวมกับชางและนายชางทีส่ ำเร็จจากสถาบันอืน่ ๆ ในประเทศไทย ชวยกันทำงาน
จนสำเร็จ...” (จากหนังสือ “ทีร่ ะลึกงานทำบุญอายุ ๖๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู”)
นอกจากการจัดเตรียมบุคลากร การทำงานแบบถึงลูกถึงคนของ ม.ล.ชูชาติ
ยังแสดงออกชัดเจนในโครงการเขือ่ นเจาพระยาและภูมพิ ล ทีท่ า นนำทีมลงไปสำรวจ
พืน้ ทีด่ ว ยตนเองหลายครัง้ และใชเทคโนโลยีใหม ๆ ทีก่ า วหนา ทันสมัย เขามาชวยใน
การกอสราง ผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาของคนโบราณ อยางการจุดคบไฟบอกตำแหนง
“...การทำงานเริม่ ตนจากสำรวจภาคพืน้ ดินกอน ถึงจะรวู า เขือ่ นเจาพระยาควร
สรางตรงไหน กอนบินดูจดุ ทีต่ อ งการสราง ขางลางจะมีการจุดไฟเพือ่ ระบุตำแหนง
ผมจำไดวา กรมชลประทานซือ้ เครือ่ งบินมาบินดูอยหู ลายครัง้ ผมสำรวจภายหลังทาน
ลงไปกับกองสำรวจแลว เพราะหนาทีผ่ มคือดูแลงานหลังเขือ่ นเสร็จ...”
จาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน และลูกศิษยผูใกลชิด
ม.ล.ชูชาติ กำภู เลาความหลังครั้งที่เขื่อนเจาพระยากำลังเปนรูปราง โครงการนี้
ถือเปนการตอยอดงานของกรมชลประทานในอดีต ตามรายงานของนายเยโฮมัน วัน
เดอร ไฮเด ชาวฮอลันดาทีม่ ารับใชเบือ้ งพระยุคลบาทลนเกลารัชกาลที่ ๕ ในฐานะ
อธิบดีกรมชลประทานคนแรกของสยาม ทั้งยังตอยอดการสำรวจครั้งใหญของ
กรมชลประทานสมัยกอนและหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๒ อีกดวย
ผลจากการสำรวจและการจัดเตรียมขอมูลอยางเปนระบบของ ม.ล.ชูชาติ
ตัง้ แตครัง้ ยังเปนนายชางภาคนครนายก จนมารักษาการณในตำแหนงอธิบดี ก็ทำ
ใหกรมชลประทานมีขอ มูลหนักแนนพอจะไปชีแ้ จงตอธนาคารโลกวา ทีร่ าบลมุ แมน้ำ
เจาพระยาเปนอูขาวอูน้ำชั้นหนึ่งของประเทศไทย การลงทุนในโครงการนี้จะได
ผลตอบแทนคุมคาในระยะเวลาอันสั้น จนสามารถนำไปลงทุนในพื้นที่อื่น ๆ ได
อยางกวางขวาง จนไดรบั อนุมตั เิ งินกใู นทีส่ ดุ และยังชวยประหยัดเงินตราใหประเทศ
ชาติในหลายทาง
ดังมีบนั ทึกระบุวา เงินกู ๑๘ ลานเหรียญสหรัฐนัน้ ...
“…สวนใหญกรมชลประทานนำไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือวัสดุตาง ๆ
ทีไ่ มสามารถผลิตในประเทศได โดยใหบริษทั ตาง ๆ ทัว่ โลกเขาแขงขันประกวดราคา
กัน...รวมแลวเกือบ ๑,๕๑๑ บริษัท ประหยัดเงินไดประมาณ ๔๕ ลานบาท ซึ่ง
นอกเหนือไปจากเงินกแู ลว รัฐบาลไดตงั้ เงินงบประมาณแผนดินสมทบอีก ๑,๐๖๗.๗
ลานบาท”

๑๐๓

เขื่ อ นเจ า พระยา เมื่ อ สร า งเสร็ จ ใหม ๆ

๑๐๔

๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๔๙๖
พิธีวางศิลาฤกษเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท เปนเสมือนสัญญาณ
บงบอกวาความคิดฝนจะชูชาติใหกาวหนา ดวยระบบจัดการน้ำอันทันสมัยของ
ม.ล.ชูชาติ กำลังจะเปนจริง และจนกระทัง่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๐
ธงชัยของบิดาแหงชลกรผเู ปย มดวยความคิดสรางสรรคผนื แรก ก็ปก ลงบนผืนแผน
ดินไทยสำเร็จ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เสด็จพระราชดำเนิน เปนองคประธาน
ในพิธีเปดเขื่อนเจาพระยาอยางเปนทางการ
ทัง้ นี้ เขือ่ นเจาพระยามีลกั ษณะของการเปลีย่ นเสนทางเดินแมน้ำทีโ่ คงใหตรง
ใชคันดินปดหัวโคงทำใหน้ำไหลผานประตูระบาย ซึ่งจะทำหนาที่ยกระดับน้ำเหนือ
เขือ่ นใหสงู กวาทายเขือ่ น เพือ่ สงเขาคูคลองชลประทาน การสรางเขือ่ นนีม้ ผี ลทำให
“โครงการเจาพระยาใหญ” ทีว่ างไวตงั้ แตสมัยรัชกาลที่ ๕ สมบูรณแบบ สรางความ
อุดมสมบูรณใหพนื้ ทีเ่ กษตรกรรมถึง ๕.๗ ลานไร จากเดิมทีม่ พี นื้ ทีร่ บั น้ำทำการเกษตร
เพียง ๓.๗ ลานไร สงผลใหไดผลผลิตขาวถึงปละ ๒.๕ ลานเกวียน จากเดิมเพียง ๘
แสนเกวียนเทานั้น
คำกลาวทีว่ า อธิบดีผนู มี้ องการณไกลถึง ๒๐ ปขา งหนา ปรากฏชัดเจนตัง้ แต
ชวงเวลาทีโ่ ครงการสรางเขือ่ นเจาพระยายังไมเสร็จสิน้ ทวา ม.ล.ชูชาติ ไดสง คนไป
เตรียมงานเขือ่ นภูมพิ ลอีกทาง ทัง้ ทีย่ งั ไมรวู า จะไดเงินกหู รือไม แตเมือ่ ตัง้ ใจวาจะทำ
ดวยตระหนักถึงความจำเปนในเรือ่ งพลังงานไฟฟาของชาติในอนาคต ทานก็ถอื เปน
การเตรียมพรอมที่สำคัญยิ่ง
อาจารยบญ
ุ ชอบ กาญจนลักษณ อดีตหัวหนาแผนกอุทกวิทยา และผใู กลชดิ
ม.ล.ชูชาติ ในฐานะเลขานุการสวนตัว ดานกิจการน้ำ เลาเรือ่ งนีเ้ อาไวในบทความ
ของทานตอนหนึง่ วา
“…เมือ่ โครงการเจาพระยาเริม่ งานกอสรางขึน้ และเดินไปไดดพี อสมควรแลว
ราวป ๒๔๙๗ ทานสัง่ ใหกองสำรวจโดยมี พ.อ.หลวงพินจิ ภูวดล (อดีตแมกองสามเหลีย่ ม
กรมแผนทีท่ หารบก) เปนหัวหนาทีมออกไปสำรวจแมน้ำปง ตัง้ แตแกงสรอย อ.ฮอด
จ.เชียงใหม ลงมาจนถึง จ.ตาก เพือ่ ดูวา จะมีชอ งเขาแคบเหมาะกับการสรางเขือ่ น
ปดตัวแมน้ำปง ไดทสี่ ว นใดของแมน้ำนีบ้ า ง เปนการสำรวจหรือชิมลางเบือ้ งตนเทา
นัน้ คุณหลวงพินจิ ถายรูปชองเขาหลายแหง และคงจะไดรายงานใหนายชางใหญทราบ
โดยละเอียด ซึง่ ผมไมมโี อกาสไดอา นรายงานนัน้ แตไดรบั รูปถายเหลานัน้ ในโอกาสตอ
มา จึงนับวาทีมคุณหลวงพินจิ เปนทีมแรกทีเ่ ขาไปในลมุ แมน้ำปงเพือ่ สรางเขือ่ นภูมพิ ล...”

๑๐๕

ยอนกลับไปในปพทุ ธศักราช ๒๔๙๔ ฝายการเมืองโดยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
นายกรัฐมนตรีในยุคนั้น ใหการสนับสนุนโครงการเขื่อนภูมิพล อันเนื่องจากภาวะ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟาในเมืองใหญ ๆ อีกทั้งการซื้อน้ำมันหรือสรางโรงไฟฟา
เฉพาะที่ ก็ไมคมุ คาเทากับการมีโรงไฟฟาพลังน้ำ ซึง่ ผลิตพลังงานทีส่ ะอาดและถูกกวา
ในคราวเดียว
เหตุการณตอนจอมพลป. พิบลู สงคราม เรียก ม.ล.ชูชาติ เขาพบ พรอมแผน
งานทีเ่ ปน แฟมเอกสารมากมาย ทีอ่ ธิบดีชชู าติจดั เตรียมไว ยังอยใู นความทรงจำของ
อาจารยบญ
ุ ชอบ กาญจนลักษณ แมกาลเวลาจะลวงเลยมากวากึง่ ศตวรรษ เพราะ
เขาเปนผหู อบแฟมเอกสารเหลานัน้ นัน่ เอง
“…ผมไดรบั โทรศัพทจาก ม.ล.ชูชาติ กำภู ใหเตรียมขอมูลแสดงพฤติการณ
ของน้ำประจำวันในแมน้ำตาง ๆ ติดตามไปพบทานนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบลู
สงคราม ทีท่ ำเนียบรัฐบาล จะเดินทางออกจากกรมฯ ภายในครึง่ ชัว่ โมง ผมมือสัน่ ไป
หมด นึกไมออกวาทานนายกฯ จะดูอะไร เพราะมีเอกสารแผนที่ แผนผัง และกราฟ
ตาง ๆ มากมาย ในทีส่ ดุ ก็หยิบเอาทีส่ ำคัญๆ หอบไป...
…เครือ่ งแตงกายแบบขาราชการชุดกากีสนาม มีขดี ทีบ่ า เกาๆ ซึง่ ผมแตงไป
ทำงานวันนัน้ ก็ไมไดซกั มาตัง้ อาทิตย แถมยังขาดขางหลังอีกดวย เพราะนึกไมถงึ วา
จะตองไปพบทานจอมพลนายกรัฐมนตรี วันนัน้ ทำอะไรไมไดมากภายในครึง่ ชัว่ โมง ได
แตเอาผาเช็ดหนาในกระเปากางเกงเช็ดถูฝนุ ทีร่ องเทาเทานัน้ แลวก็พบวาถุงเทาเปน
รูขาดขึน้ มาอีก จึงตองรูดซอนไวในรองเทา ถุงเทาจึงสัน้ ขางยาวขาง…”
แตนายทหารนายกรัฐมนตรีทใี่ คร ๆ เกรงขาม ไมไดสนใจการแตงตัวของ
ขาราชการทีท่ า นเชิญมานัก หลังจากลุกขึน้ ทักทายจับไมจบั มือกับ ม.ล.ชูชาติ แลว
บทสนทนาก็เริม่ ขึน้ …
“…จะพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรม ตองมีเขือ่ นผลิตไฟฟาพลังน้ำขึน้ ใช
เพราะราคาถูก ไมตอ งใชน้ำมันหรือถานตมน้ำทำสตีม ทานอธิบดีเห็นดวยมัย้ ...”
“...ครับ ทีท่ า นกลาวนัน้ ถูกตอง...”
“...ถาเชนนัน้ ขอใหดวู า สถานทีค่ วรจะเปนทีไ่ หน ทำเรือ่ งเสนอผมโดยตรงเลย...”
ถัดจากนัน้ ทานนายกฯ ก็เรียกนายทหารสวนตัวมาสัง่ ใหคอยติดตามเรือ่ งและ
หันมาถามทานอธิบดีเปนการสรุป “...ถาไมมอี ะไรขัดของ หรือตองการอะไรในเรือ่ ง
นี้ ใหตดิ ตอโดยตรงถึงทานนายกฯ ทันที...ขากลับ นัง่ มาในรถเห็นทานอธิบดียมิ้ แยม
แจมใส ไมตงึ เครียดเหมือนตอนขามา…”

๑๐๖

ประตู เ รื อ สั ญ จรที่ เ ขื่ อ นเจ า พระยา

อยางไรก็ตาม เบือ้ งหลังการตัดสินใจสรางเขือ่ นสำคัญทีส่ ดุ ของประเทศ ยัง
มีรายละเอียดทีค่ วรแกการบันทึกไว เปนอนุสติสำหรับคนรนุ หลัง ไดจดจำรำลึกถึง
วิศวกรชลประทานผยู ดึ มัน่ ในหลักการอันซือ่ สัตยสจุ ริต และผลประโยชนของประเทศ
ชาติเหนือสิง่ อืน่ ใด เฉกเชน ม.ล.ชูชาติ กำภู อีกประเด็นหนึง่ คือ
“...เมือ่ ไดพบทานนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.ซึง่ เปนผตู กลงใจจะสรางเขือ่ น คุณ
ชูชาติไดขอทานวา ถาจะใหเขือ่ นนีไ้ มแพงและมีประโยชนอยางแทจริง ขอรองทานให
หามนักการเมืองทุกคนมาของาน ทานนายกฯ ตอบตกลง แลวทานก็ทำตามทีร่ บั ปาก
ไวจริง ๆ...” (คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา, บทสัมภาษณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
หลังจากนั้นการสำรวจทางอุทกวิทยาก็เริ่มขึ้นอยางจริงจัง ทีมชางและผู
เชีย่ วชาญถูกสงออกไปสำรวจแมน้ำปงและสภาพทางธรณีวทิ ยารอบๆ หลังจากทีมที่
สองคือทีมของอาจารยบญ
ุ ชอบ กาญจนลักษณ ขึน้ ไปแลว ทีมทีส่ ามมีทา นอธิบดีลง
ไปลุยดวยตัวเอง โดยเชิญผเู ชีย่ วชาญหลายสาขารวมทางไปดวยเชน อาจารยวชิ า
เศรษฐบุตร อธิบดีกรมธรณีวทิ ยาในขณะนัน้ โดยมีเปาหมายคือคนหาตำแหนงของเขือ่ น
ทีจ่ ะสรางใหได ณ จุดใดจุดหนึง่ ของแมน้ำ

๑๐๗

นำรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรชมแบบจำลองประตู เ รื อ สั ญ จรของเขื่ อ นเจ า พระยา

๑๐๘

“…เขือ่ นยันฮี (ภูมพิ ล) เราใชวธิ ลี อ งแพมาจาก อ.ฮอด จ.เชียงใหม แพกวาง
ประมาณหองเล็ก ๆ ทำดวยไมไผ มีหลังคาจากอันหนึง่ ตองกมเขาไป เดินทางเปนอาทิตย
สนุกมาก คุณชูชาติไมบน เลย ไมนอนแพก็เต็นท ตอนนัน้ มีตำรวจถือปนกลไปดวย
๒ คน จริง ๆ โครงการทำเขื่อนนี้คุณชูชาติเคยลงไปดูที่กอนหนาแลวหลายครั้ง
นายชางก็ไปกันมาก มีหมอดวย...”
คุณหญิงโฉมศรี ยอนอดีตทีย่ ากจะลืมเลือนในฐานะ “คนขางกาย” ทานอธิบดี
ใหคนรนุ หลังฟงเสมอ ๆ
“…ตอนนัน้ ทานเปนอธิบดีแลวไปหาพืน้ ทีส่ รางเขือ่ น บางทีนงั่ ชาง ฉันยังเคย
เมาชางเลย คุณชูชาติบอก “ลือ้ เมาชางแลวลงมาเถอะ!” คุณชูชาติใชคำวา “ลือ้ ”
เปนการแสดงความสนิทสนมเปนกันเองกับทุกคน...บางทีตองขี่จักรยานไป พอตก
ตอนเย็น ไมมใี ครมาทานขาว เพราะไขดนั บวมกันหมด
บางทีกต็ อ งปนเขาสูง เพราะการหาจุดตัง้ เขือ่ นจะตองดูใหถงึ ตนน้ำ บางที
ขณะเดินทางก็เจอน้ำปาไหลบาลงมาอยางรุนแรง
...ครัง้ หนึง่ เราพักบนชายหาดริมแมน้ำ กอไฟ ๓ กอง ฉันทำปลาแหง ปลา
สลิด ผัดพริกขิง อยเู มืองไทยไมอดอยากหรอก สองขางทางเวลาน้ำลดเขาปลูกผัก
สมมติจอดเรือแลวไมเห็นเจาของ ก็เด็ดมา ๓-๔ ตน แลวเอาไมไผปก แลวหัก หมาย
ถึงวาเราขอเขาแลว แตถา เปนสัตวปา คุณชูชาติหา มไมใหยงิ เลย แตจับปลาได เขา
กินงาย น้ำปลากับพริกก็กนิ ได บางทีไปนอนริมน้ำ มองไปอีกฝง เราเห็นตาวาว ๆ
ปรากฏวาเปนหมีลงมากินน้ำ จะวาไปลำบากสุดขีดก็ในตอนนัน้ ...”
แตความยากลำบากเปนอุปสรรคชัว่ คราวทีผ่ า นมา...แลวก็ผา นไป สิง่ สำคัญ
เหนืออืน่ ใด สำหรับทานอธิบดีผมู งุ มัน่ คือสัมฤทธิผลของการลงมาฝาฟนอุปสรรค
ในครัง้ นัน้ คือการคนพบจุดสรางเขือ่ นทีเ่ หมาะสม ขณะทีก่ ารสำรวจชัน้ หินของอธิ
บดีกรมทรัพยากรธรณี ดำเนินไปจนถึงชองเขายันฮี สองฝงแมน้ำปง เขตอำเภอ
สามเงา จังหวัดตาก
ซึง่ ทีน่ นั่ เอง มีเสียงตะโกนรายงานปลุกอธิบดีกรมชลประทานทีเ่ ครงเครียดอยู
ทายเรือใหพน จากภวังค เนือ่ งจากความกังวลวาการสำรวจผานมา ๒ วันแลว ยังหา
จุดทีเ่ หมาะสมไมได
“…ไดแลวครับพีช่ าติ...”
“...ไดอะไรคุณวิชา ?...”

๑๐๙

เขื่ อ นเจ า พระยา เมื่ อ สร า งเสร็ จ ใหม ๆ

“…ทำเลทีส่ รางเขือ่ นครับ...”
เทานั้นเอง สองอธิบดีก็กระโดดกอด และจับมือแสดงความยินดีกันอยาง
ชืน่ มืน่ และเมือ่ ลองน้ำสำรวจตอมา ก็พบอีก ๓ จุดทีเ่ หมาะสมคือ เขาแกว ผารู และ
วังกระเจา ซึง่ ตอมา เขาแกวไดกลายเปนสถานทีก่ อ สราง เพราะหินรองรับฐานราก
แข็งแรงกวา แตก็เลือกใชชื่อ “ยันฮี” เรียกโครงการและเขื่อนนั้น กอนไดรับ
พระราชทานนาม “ภูมพ
ิ ล” ในทีส่ ดุ
จาก “เจาพระยา” สู “ภูมพ
ิ ล” นีเ่ ปนเพียงบันไดขัน้ แรกเทานัน้ กอน
ที่ ๒ โครงการนีจ้ ะสนับสนุนกันและกันอยางลงตัว ในเวลาตอมา ถึงยามนัน้
ความทอแท หมดกำลังใจ ปลาสนาการไปจากความคิดคำนึงของ “อธิบดี
ผูสรรคสราง” โดยสิ้นเชิง

๑๑๐

เขื่อนทดน้ำเจาพระยา
“เขือ่ นเจาพระยา” หรือ “เขือ่ นทดน้ำเจาพระยา” เริม่ ตนกอสราง
จริง ๆ เมือ่ พ.ศ.๒๔๙๕ แลวเสร็จ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๐ ถือเปนหัวใจ
ของโครงการเจาพระยาใหญซึ่งมีประตูระบายอีกหลายแหงเชื่อมโยงเปน
โครงขาย
ที่ตั้งตัวเขื่อนอยูบริเวณคุงบางกะเบียน ตำบลบางหลวง อำเภอ
สรรพยา ใตจงั หวัดชัยนาทลงมา ๘ กิโลเมตร โดยมีบานประตูระบายน้ำทัง้
หมด ๑๖ บาน และประตูเรือสัญจรหนึง่ ประตู สามารถทำหนาทีท่ ดน้ำและ
สงน้ำไปใหพนื้ ทีช่ ลประทานกวา ๕.๗ ลานไร ซึง่ สงผลใหทรี่ าบลมุ ภาคกลาง
ของไทยปลูกขาวไดตลอดทัง้ ป
ทัง้ นี้ เขือ่ นเจาพระยา มีลกั ษณะเปน “เขือ่ นทดน้ำ” หรือยกระดับน้ำ
ใหสงู ขึน้ เพือ่ สงน้ำเขาคูคลองชลประทาน ในขณะทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลเปน “เขือ่ น
เก็บกักน้ำ” ทัง้ เพือ่ การชลประทานและผลิตกระแสไฟฟา

๑๑๑

ดู ภ าพถ า ยทางอากาศ (สามมิ ติ ) เพื่ อ สำรวจที่ ตั้ ง เขื่ อ นภู มิ พ ล
เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๑๒

“ม.ล.ชูชาติ เปนคนรักงานเปนชีวติ จิตใจ
ซือ่ สัตยสจุ ริต สามารถเพลิดเพลินอยกู บั งานตลอดเวลา
ยิง่ กวาการเลน เฉพาะอยางยิง่ กุศลเจตนา
ทีจ่ ะทำงานรับใชชาติใหไดประโยชนและเปนผลดีทสี่ ดุ ”
วุธ วีระไวทยะ

๑๑๓

เขื่ อ นภู มิ พ ล ขณะก อ สร า งใกล เ สร็ จ

เขื่ อ นภู มิ พ ล ด า นท า ยน้ำ และโรงไฟฟ า พลั ง น้ำ

๑๑๔

บทที่ ๗

เขือ่ นภูมพิ ล
ผลงานเกริกไกร
พุทธศักราช ๒๔๙๕
หลังจากไดทำเลทีต่ งั้ เขือ่ นยันฮี ณ ลำน้ำปงบริเวณเขาแกว อำเภอสามเงา
จังหวัดตากแลว สิง่ ทีต่ อ งทำตอไปคือการเสนอเรือ่ งสธู นาคารโลกเพือ่ ขอเงินกู อาจ
ถือไดวา เวลานัน้ ไทยเปนประเทศโลกที่ ๓ ทีก่ ลาหาญพอสมควรในการทำโครงการ
เนือ่ งจากขนาดของเขือ่ นยันฮีถอื ไดวา เปนรองจากเขือ่ น “ฮูเวอร” ทีส่ งู ทีส่ ดุ ของโลก
ในทศวรรษนัน้ ไมมากนัก
จะเสนอโครงการใหญขนาดนี้ แนนอนวาตองทมุ เทความรคู วามสามารถและ
ประสบการณมมี าทัง้ หมด ในการ “วิง่ เตน” ชนิดทีท่ า นอธิบดีกรมชลประทานหนมุ
ตองใชสติปญ
 ญาและไหวพริบแทบหมดหนาตัก
“…โชคดีของเรา ทีเ่ จาหนาทีช่ นั้ ผใู หญของธนาคารโลกเดินทางผานมาแวะ
ประเทศไทย เจตนาเพือ่ จะมาติดตอรัฐบาล ขอทราบวาจะมีโครงการพัฒนาประเทศ
อะไรทีเ่ ขาสนใจบาง กระทรวงการ คลังซึง่ เปนเจาหนาทีต่ อ นรับก็ตดิ ตอมายังกรมกอง
ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เตรียมขอมูลทีจ่ ำเปน...” (“อุทกวิทยากับเขือ่ นใหญ” โดย บุญชอบ กาญจนลักษณ)
ทานอธิบดีสงั่ ใหหวั หนาแผนกอุทกวิทยา บุญชอบ กาญจนลักษณ ทำรายงาน
ยอของเขือ่ นยันฮีโดยกำชับกำชาเรือ่ งความแมนยำของขอมูล ดวยตระหนักดีวา ถา
พลาดโอกาสนีแ้ ลวคงอีกนานมาก กวาทีธ่ นาคารโลกจะแวะเวียนมาหาถึงชายคาบาน
อีก

๑๑๕

ทรงวางศิ ล าฤกษ เขื่ อ นภู มิ พ ล

แผ น ศิ ล าฤกษ สำหรั บ เขื่ อ นภู มิ พ ล

๑๑๖

หัวหนาแผนกอุทกวิทยาขานรับคำของ “ครู” และผบู งั คับบัญชา ดวยการ
โหมทำรายงานตัง้ แต ๔ โมงเย็นจนเสร็จภายในวันรงุ ขึน้ แตเหตุการณกเ็ ปลีย่ นไปอีก
เมือ่ เจาหนาทีธ่ นาคารโลกไมมเี วลาพบ เนือ่ งจากมีกำหนดนัดหมายแนนมาก สรางความ
ผิดหวังใหกบั ม.ล.ชูชาติอยางยิง่
“…ม.ล.ชูชาติ สีหนาทานเศราจริงๆ นึกในใจตอนนัน้ วาเขือ่ นคงยังไมไดสราง
และความหวังชักเลือ่ นลอย ทานอธิบดีคงไมอยากใหผดิ หวังจึงสัง่ เติมมาวา มีเวลาเหลือ
ก็ใหปรับปรุงรายงานใหละเอียดขึน้ ทานคิดวาธนาคารโลกคงจะกลับมาอีกในปหนา…”
ทวา สถานการณเกิดพลิกผันอีกครัง้ เมือ่ ตัวแทนธนาคารโลกผิดหวังโครงการ
อื่น ๆ ที่หนวยงานไทยนำเสนอ จึงเดินทางไปสำนักงานองคการสหประชาชาติใน
กรุงเทพฯ แลวไดรบั คำแนะนำจากเจาหนาทีส่ หประชาชาติใหมาพบ ม.ล.ชูชาติ เนือ่ ง
จากเห็นผลงานของทานในโครงการเขือ่ นเจาพระยามาแลว
ในทีส่ ดุ ผแู ทนธนาคารโลกก็ไดโครงการจากกรมชลประทาน ประเทศไทย
ที่เปยมดวยขอมูล สถิติ ตัวเลขอยางเปนระบบแบบแผน ใสกระเปากลับไปสำนัก
งานใหญสมใจ แตกวาจะถึงจุดนัน้
ม.ล.ชูชาติ ตองลงทุน “ล็อบบี”้ โดยใชวธิ แี บบไทย ๆ คือการตอนรับทีอ่ บอนุ
และอธิบายโครงการจนผแู ทนธนาคารโลกเชือ่ มัน่ แบบไมตอ งมีอามิสสินจาง
“…ตอนนัน้ ม.ล.ชูชาติ ติดตอบานตระกูลนิมมานเหมินททเี่ ชียงใหมเปนทีร่ บั รอง
โดยเราเตรียมขอมูล พอตกเย็นทานเลีย้ งขาวเขา แลวก็เลาความฝนเปนฉาก ๆ จน
ดึกดืน่ ในทีส่ ดุ นายนัน่ ก็เห็นดวย…”
โครงการเขือ่ นยันฮี หรือ “ภูมพ
ิ ล” ไดรบั อนุมตั เิ งินกทู งั้ สิน้ ๖๖ ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ ถือเปนโครงการที่ใชงบประมาณสูงสุดเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๐ และดวย
เหตุทกี่ รมชลประทานตองทำทุกอยางเพือ่ ดำเนินโครงการใหสำเร็จ ม.ล.ชูชาติ กำภู
จึงวางแผนใชทรัพยากรบุคคลอยางแยบยล โดยเล็งผลตอเนื่องถึงอนาคต
เบือ้ งตนคือจัดตัง้ บริษทั ชลประทานซีเมนต จำกัด เพือ่ ผลิตปูนชนิดทีจ่ ะใช
สรางเขือ่ นยันฮี เนือ่ งจากเขือ่ นนีจ้ ำตองใช “ปูนซีเมนตคายความรอนปานกลาง”
ทีไ่ มมใี นประเทศ กอสรางเปนจำนวนถึง ๒๘๒,๐๐๐ เมตริกตัน ซึง่ หากตองซือ้ หาจาก
ตางประเทศ เมือ่ รวมคาขนสงแลวจะมีราคาสูงถึงตันละ ๑,๐๐๐ บาท
แตบริษทั ชลประทานซีเมนตที่ ม.ล.ชูชาติ ใหกำเนิด สามารถผลิตปูนชนิดนี้
ไดในราคาเพียงตันละ ๖๕๐ บาท ทำใหรฐั ประหยัดคาปูนไดถงึ ๔๐ ลานบาท อีกทัง้
บริษทั นีย้ งั สามารถเปนกลไกของรัฐในตลาดปูนซีเมนตภายภาคหนาอีกดวย

๑๑๗

เสด็จฯ ทอดพระเนตรบริเวณที่กอสราง

๑๑๘

นอกจากนัน้ ม.ล.ชูชาติ ยังใชสายตาทีแ่ หลมคม ดึงคนทีม่ คี วามสามารถหลาก
หลายสาขามารวมงานเชน ดร.บุญรอด บิณฑสันต แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งทาบทามตั้งแตครั้งเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตอธนาคารโลกในโครงการ
เขือ่ นเจาพระยา
“…ผมพบ ม.ล.ชูชาติ ทีม่ หาวิทยาลัยฮาวารดโดยไมคาดคิด ตอนนัน้ ทำวิทยา
นิพนธจะจบแลว ผมกำลังทดลองเกีย่ วกับไฟฟาแรงสูง ก็แปลกใจวาเปนคนไทยทีไ่ ม
เคยเจอกันมากอน ทั้ง ม.ล.ชูชาติ และคุณพระประกาศสหกรณ ผมเคยไดยินชื่อ
ม.ล.ชูชาติมาบาง เพราะผมใกลชดิ ม.ล.เอกชัย กำภู นองชายทาน แตสงสัยวาทีม่ า
พบมีเรือ่ งอะไร เพราะงานเราก็ไมนา เกีย่ วของกับทาน…
…ทานวาไปดูงานทีเ่ ดนเวอร เขาพูดเรือ่ งเขือ่ นใหญ ทานไมมคี วามรเู รือ่ งเขือ่ น
ไมมคี วามรเู รือ่ งทำไฟฟาจำนวนมาก ผมก็ชแี้ จงวาตัวเองเชีย่ วชาญทางเขือ่ นใหญผลิต
ไฟฟา แตไมรเู กีย่ วกับอุทกวิทยา เขาใจวาทานรเู กีย่ วกับเรือ่ งนี้ ทานก็วา ใช..
…ผมบอกยินดี เมือ่ กลับไปมีอะไรใหเรียกใชได เพราะผมเคยมีพนั ธะกับหลวง
ประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) ในฐานะประธานเสรีไทย ทีเ่ คยบอกวาจะใหกลับ
ไปพัฒนาประเทศดานพลังงานเชนกัน แตเรื่องนี้ไมเกี่ยวกับเสรีไทยครับ เพราะ
ผมปฏิญาณวาจะไมใชความสำเร็จเรือ่ งนีม้ ายกระดับราชการเปนอันขาด ตกลงกันแลว
ทานก็ลาไป...”
ตอมา ดร.บุญรอด บิณฑสันต ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการกองพลังน้ำคนแรก
ของกรมชลประทาน ทั้งนี้ การชักชวนบุคลากรที่มีความสามารถ มารวมงาน
โครงการสรางเขือ่ นยันฮี ดำเนินมาอยางมีแผนการตัง้ แตโครงการยังไมเปนรูปเปนราง
กระทัง่ เมือ่ เสาเข็มแรกของเขือ่ นถูกตอก ม.ล.ชูชาติ ก็พรัง่ พรอมทัง้ กำลังความคิดจาก
ผเู ชีย่ วชาญ และกำลังคนทีโ่ รงเรียนชางชลประทานผลิตออกมาพรอมสรรพ นับเปน
วิสยั ทัศนอนั ชาญฉลาด ทีส่ ง ผลตอความสำเร็จของ ม.ล.ชูชาติอยางใหญหลวง
ซึง่ ประโยชนจากความสำเร็จนัน้ ยอมตกกับประเทศชาติและประชาชนไทย
อยางไมอาจปฏิเสธได
อยางไรก็ตาม การสรางเขือ่ นยันฮีเปรียบไดกบั การสรางเมืองใหมขนึ้ มาเมือง
หนึง่ ดวยจำนวนคนทำงานในพืน้ ทีม่ ถี งึ ๑๐,๕๘๐ คน สาธารณูปโภค เชน ถนนสาย
ตาคลี ผานจังหวัดชัยนาท นครสวรรค กำแพงเพชรและตาก จึงถูกตัดขึน้ โดยความ
รวมมือจากกรมทางหลวง และกรมชลประทานรับเปนธุระบำรุงรักษาใหถนนดีตลอด
เพือ่ การขนสงประเภทตาง ๆ

๑๑๙

โรงไฟฟ า ด า นท า ยเขื่ อ นภู มิ พ ล

ในดานการพลังงาน ม.ล.ชูชาติ ไดจดั ตัง้ โรงไฟฟาลิกไนตแมเมาะ เพือ่ เดินไฟฟา
มาถึงหัวงานเขือ่ นยันฮี จนประสบผลสำเร็จในป ๒๕๐๓ ทดแทนการนำเขาเชือ้ เพลิง
ประเภทตาง ๆ ไดเปนมูลคาถึง ๑ ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ปจจุบนั โรงไฟฟาลิกไนต
แหงนีข้ ยายกำลังผลิต จนกลายเปนโรงผลิตไฟฟาแหลงสำคัญของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.)
อาจารยจริย ตุลยานนท กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตอธิบดีกรม
ชลประทาน ซึง่ เคยทำหนาทีด่ แู ลดานสายสงของโครงการเขือ่ นยันฮีในสมัยนัน้ ยังไม
เคยลืมประสบการณล้ำคาระหวางการทำงานบริเวณหัวงานเขือ่ นใหญทสี่ ดุ ของไทย
“…เราทำงานกันคอนขางหนัก มีการทำงาน ๓ กะ ๆ ละ ๘ ชัว่ โมง หัวงานมี
โรงพยาบาลนำโดยนายแพทยสงคราม ทรัพยเจริญ เปนผอู ำนวยการ โดยมีหมอรวม
๑๐ คน สามารถทำการผาตัดใหญไดเกินระดับโรงพยาบาลบางจังหวัดเสียอีก ผมวา
นาจะเทียบเทากับโรงพยาบาลของจังหวัดชัยนาท ในนัน้ ยังมีการตัง้ โรงเรียน มีทดี่ หู นัง
ทีเ่ ลนกีฬา มีสนามบินสำหรับเครือ่ งดาโกตา (DC-3) เพือ่ ใชในการขนสงดวย...”
โดยขณะทีก่ ารกอสรางกำลังดำเนินไป ม.ล.ชูชาติ ตองนำผแู ทนจากธนาคารโลก
ขึน้ ไปดูงานเปนระยะๆ เพราะการสรางเขือ่ นภูมพิ ลมีขนั้ ตอนมากมาย นับตัง้ แตเสา
เข็มแรกของเขือ่ นตอกลงเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ มีบริษทั ตางชาติเปนผรู บั เหมา และใช
บุคลากรของกรมชลประทานรวมกับชาวตางชาติในการเขาคุมงานสำคัญ ๆ โดย
ชวงแรกมีการสรางสิง่ ตาง ๆ คือ

๑๒๐

“…ถนนหลายสาย ฝงทอ สรางสะพานหลายแหงทัง้ สองฝง เขา เพือ่ ใหเขา
ไปถึงบริเวณทีก่ อ สรางถังเก็บน้ำไวบนยอดเขา โดยสูบน้ำจากแมน้ำขึน้ ไปเก็บไวเพือ่
แจกจายไปไดทกุ จุดในบริเวณหัวงาน สรางโรงงานพรอมกับติดตัง้ เครือ่ งอัดลม วาง
ทอสงลม สงน้ำ สรางโรงงานสำหรับชางไม ชางเหล็ก ชางซอม ตลอดจนทีท่ ำการส
นาม...สรางโรงไฟฟาชัว่ คราวพรอมกับติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาขนาด ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
จำนวน ๗ เครือ่ ง และตอมาใชเปนเครือ่ งสำรองหลังจากการไฟฟาลิกไนตไดสง กระแส
ไฟฟาไปให…” (จากหนังสือ "ทีร่ ะลึกในการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธเี ปดเขือ่ นภูมพิ ล" พ.ศ.๒๕๐๗)
ตอมาจึงมีการปดกัน้ แมน้ำปง เปลีย่ นทางเดินน้ำเพือ่ สรางฐานรากของเขือ่ น
โดยสรางอุโมงคขนาดใหญขนาด ๑๓.๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๒ อุโมงค ผันน้ำในแม
น้ำใหเบีย่ งจากบริเวณกอสรางตัวเขือ่ น ซึง่ ถือเปน “งานยักษ” เพราะ...
“…ภายในอุโมงคเฉพาะสวนทีม่ สี ภาพหินไมดี ก็ค้ำยันดวยโครงเหล็กแลวดาด
ดวยคอนกรีต โครงเหล็กค้ำยันไดตดิ ตัง้ ไปคิดเปนน้ำหนัก ๗๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยออก
แบบใหรบั น้ำทีห่ ลากไดสงู สุดของการเกิดอุทกภัยในรอบปตา ง ๆ...”
ในสวนของโรงไฟฟา มีการติดตั้งกังหันกำเนิดไฟฟา การวางสายสง ตาม
ลำดับ โดยในเนื้องานหลายจุด ม.ล.ชูชาติ ไมปลอยใหชาวตางชาติทำเพียงลำพัง
เนือ่ งจากเห็นประโยชนของการฝกคนของกรม เชน งานติดตัง้ เครือ่ งจักร
“…ธนาคารโลกมีความเห็นวา งานติดตัง้ เครือ่ งจักรเครือ่ งมือในโรงไฟฟา รวม
ทัง้ งานกอสรางสถานีจา ยไฟ ๒๓๐ กิโลวัตตนนั้ ควรจะเปดประมูลนานาชาติ เพือ่
พิจารณาหาผรู บั เหมาทีม่ คี วามชำนาญและเชือ่ ถือไดจริง ๆ มาเปนผดู ำเนินการ กรม
ชลประทานไดเสนอธนาคารโลกไปวากรมฯ มีนายชางทีส่ ำเร็จการศึกษาและผานการ
ฝกงานเปนอยางดีจากตางประเทศเปนจำนวนมาก...เห็นสมควรทีจ่ ะใหกรมฯ ดำเนิน
การติดตัง้ เครือ่ งจักรเครือ่ งมือเหลานีเ้ อง เพือ่ ใหนายชางของกรมฯไดมโี อกาสใชความ
รคู วามสามารถทีไ่ ดเรียนมา และเพือ่ เพิม่ พูนความชำนิชำนาญใหมมี ากยิง่ ๆ ขึน้ ไป..”
๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จ
พระราชดำเนินในพิธวี างศิลาฤกษสรางเขือ่ นยันฮี กอนการกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ
ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ
เสด็จพระราชดำเนินในพิธเี ปดเขือ่ นทีท่ รงพระราชทานนามวา “เขือ่ นภูมพ
ิ ล” เขือ่ น
ทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสูงเปนอันดับ ๗ ของโลก
เมือ่ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึง่ ในพิธเี ปดนัน้ เอง อธิบดีกรมชลประทาน ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดรบั
พระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา เปนความภาคภูมใิ จในความสำเร็จ
ของชีวติ

๑๒๑

อาจารยปราโมทย ไมกลัด สมาชิกวุฒสิ ภา และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน
บันทึกถึงคุณประโยชนของเขือ่ นภูมพิ ลไวในหนังสือ “๘๔ ป ชลประทาน” ตอนหนึง่
วา
“…ประโยชนของโครงการเขือ่ นภูมพิ ลมีเปนเอนกประการ ทีส่ ำคัญไดแก กำลัง
ไฟฟาประมาณ ๒,๐๐๐ ลานกิโลวัตต-ชั่วโมงตอปที่สามารถผลิตได เปนประโยชน
อยางมหาศาลตอประชาชนในเขตจังหวัดตาง ๆ เกือบทัว่ ทุกภาค ในดานการชลประทาน
ก็เปนประโยชนอยางยิง่ แกพนื้ ทีเ่ พาะปลูกในเขตโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ
เพราะน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟาแลว จะปลอยใหไหลลงมาถึงเขื่อนทดน้ำเจาพระยาที่
จังหวัดชัยนาท มีปริมาณคอนขางสม่ำเสมอทุกฤดูกาลตลอดทัง้ ป
ดังนัน้ ตอนระยะฤดูแลง โครงการชลประทานเจาพระยาใหญจงึ สามารถได
รับน้ำนำไปใชในการเพาะปลูกไดพื้นที่เปนจำนวนมาก กลาวคือเมื่อรวมกับน้ำที่ได
รับจากเขื่อนสิริกิติ์ดวย แลวสามารถชวยการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานเจาพระยาใหญไดไมนอ ยกวา ๓ ลานไรโดยเฉลีย่ ทุกป นอกจากนัน้ ยัง
สามารถอำนวยประโยชนในดานการคมนาคมทางน้ำจากทางดานทายเขือ่ น ลงมาถึง
จังหวัดนครสวรรค...
อางเก็บน้ำขนาดใหญนี้จะชวยเก็บกักน้ำที่ไหลหลากตอนฤดูฝนตกหนักไว
ไมใหไหลเทลงมาทันทีทนั ใดจนเกิดน้ำทวมฉับพลัน แลวทำความเสียหายใหกบั พืน้ ที่
เพาะปลูกซึง่ เปนทีล่ มุ ดังแตกอ น...”
แนนอนวาประโยชนของเขือ่ นนี้ เปนไปตามเจตนารมณของทานอธิบดี ทีม่ อง
การณไกลไวตงั้ แตสมัยเปนนายชางใหญภาคนครนายกวา เขือ่ นภูมพิ ลและเขือ่ นเจา
พระยาจะสามารถสงเสริมกันไดอยางสมบูรณ ทัง้ งานชลประทานและผลิตไฟฟาของ
ประเทศ
จนกลาวไดวา ม.ล.ชูชาติ กำภู คือผวู างรากฐานการผลิตพลังงานไฟฟาของ
ชาติ โดยจัดตั้งการไฟฟายันฮี และ การไฟฟาลิกไนต เปนหนวยงานของกรม
ชลประทาน จนถึงปพทุ ธศักราช ๒๕๑๒ จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ "การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย" (กฟผ.) ขึน้ โดยรวมการไฟฟายันฮี การไฟฟาลิกไนต
และการไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาดวยกัน
ในสวนของเขือ่ นภูมพิ ล เมือ่ อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของไทยพัฒนากาวไกล
เขื่อนใหญซึ่งเปนผลงานอันเกริกไกรของ ม.ล.ชูชาติ กำภูแหงนี้ ยังเอื้อประโยชน
ในการดึงดูดเงินตราจากนักทองเที่ยวสูทองถิ่น ดังปรากฏในคำขวัญสงเสริมการ

๑๒๒

เรือขนาด ๑๐๐ ตัน สรางในโรงงานของกรมชลประทาน
ขนเครื่ อ งอุ ป กรณ ไ ปใช ใ นงานก อ สร า งเขื่ อ นภู มิ พ ล

ทองเทีย่ วของจังหวัดชายแดนภาคพายัพวา
“ตาก...ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร
เมืองไมและปางาม”

๑๒๓

เขื่อนใหญสุดของเอเชียอาคเนย
เขือ่ นภูมพิ ลกัน้ แมน้ำปงที่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความสูง ๑๕๔
เมตร สันเขือ่ นยาว ๔๘๖ เมตร เก็บน้ำได ๑๓,๔๖๒ ลาน ลูกบาศกเมตร ติดตัง้
เครือ่ งผลิตกระแสไฟฟาได ๕๖๐,๐๐๐ กิโลวัตต หรือผลิตไฟฟาไดปล ะ ๒,๐๐๐
ลานกิโลวัตตตอ ชัว่ โมง สรางพืน้ ทีช่ ลประทานในฤดูฝนได ๕.๗ ลานไร ทำการ
ชลประทานสำหรับพืชในฤดูแลงได ๒.๕ ลานไร สามารถบรรเทาอุทกภัยในลมุ
น้ำปงใตเขือ่ นลงมารวมไปถึงทงุ เจาพระยา ปองกันน้ำเค็มหนุนในเขตกรุงเทพฯ
นนทบุรี และนครปฐม
ปจจุบนั เขือ่ นภูมพิ ลยังคงเปนเขือ่ นทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเอเชียอาคเนย แตอนั ดับ
โลกเลือ่ นจากอับดับ ๗ เมือ่ แรกสราง มาเปนอันดับ ๘ ของโลก และเมือ่ มีการ
ติดตัง้ ระบบการผลิตไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับ ทำใหกำลังการผลิตไฟฟาสูงสุด
ขณะนีเ้ พิม่ เปน ๗๒๐,๘๐๐ กิโลวัตต
เขื่อนภูมิพลทำใหเกิดอางเก็บน้ำเหนือเขื่อน เรียกกันวา “ทะเลสาบ
แมปง ” จุน้ำไดถงึ ๑๓,๔๖๒ ลานลูกบาศกเมตร พืน้ ทีผ่ วิ น้ำประมาณ ๓๑๘ ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมไปจนถึงอำเภอดอยเตา และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม รวม
ระยะทาง ๒๐๗ กิโลเมตร กอใหเกิดกิจกรรมการทองเทีย่ วทีส่ ำคัญ คือการลองเรือ
และแพขนาดใหญ เพือ่ ชมทัศนียภาพธรรมชาติและโบราณสถานในทะเลสาบ
แมปง

๑๒๔

ทีมงานที่แข็งแกรง
ปจจัยสำคัญในความสำเร็จของ ม.ล.ชูชาติ กำภู คือการมี “ทีมงาน” ที่
แข็งแกรง โดยเฉพาะทีมงานเลขานุการ ซึ่งเปนนายชางผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ
ในเรือ่ งนี้ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา บันทึกไวในบทความ “รำลึก ๑๐๐ ป
ม.ล.ชูชาติ กำภู” ตอนหนึง่ วา
“...คุณชูชาติจะมีเลขาหรือนายชางเปนผชู ว ยในการทำงานแตละแหงเปน
ระยะ ๆ ตามกาลเวลา เชน ตอนเปนนายชางใหญ จะมี คุณสมศรี อิศรศักดิ์ เปน
เลขาฯ ทัว่ ไป คุณอรุณ อินทรปาลิต และคุณจำลอง อัตนาโถ เปนเลขาฯ ดานเทคนิค
และเปนผตู ดิ ตามตลอดการเดินทางไปตางจังหวัด ผทู ตี่ ดิ ตามเปนสวนตัวตลอดเวลา
คือ คุณมนัส ปตวิ งศ และคุณหญิงถนัด ซึง่ ไปเปนเพือ่ นดิฉนั ไปชวยงานราชการ
เชน รับเสด็จ ฯ ดวย
คุณชูชาติจะเลือกผตู ดิ ตามไปเตรียมงานกับเธอตามความสำคัญของงาน
นอกจากนัน้ ยังมีคณ
ุ เล็ก จินดาสงวน และคุณจำรูญ จินดาสงวน สองพีน่ อ งทีม่ กั
จะติดตามอยางใกลชดิ เปนสวนตัวในสมัยหลัง ๆ เพราะชวยงานไดเร็วมาก และ
คุณบุญยก วรรธนะภูติ คุณทิพยรกั ษ สุขมุ จะเปนเลขาทางดานเทคนิค ทางดานน้ำ
ก็คอื คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ คนทีพ่ ชี่ าติขาดไมได คือทางดานกฎหมาย ทางดาน
ศาสนา คือ คุณประหยัด ไพทีกลุ ซึง่ ภายหลังเปนผสู รางวัดชลประทานรังสฤษฏ
และโรงเรียนชลประทานวิทยารวมกับคุณจรูญ แสงงำพาล
คุณโฉมฉาย ชัยสมบูรณ ก็เปนนองรัก ลูกรักคนหนึง่ ทีค่ ณ
ุ ชูชาติไวใจใน
ความรู และนิสยั ใจคอ เธอเรียกใชอยเู ปนประจำทัง้ สวนตัวและงาน
อีกอยางหนึ่งจะลืมบอกไมไดคือการคัดเลือกนายชางไปประจำจังหวัด
หรือภาคตาง ๆ เธอจะเลือกจากผทู มี่ าจากภูมภิ าคนัน้ ๆ เหตุผล คือ นอกจากจะรจู กั
ภูมภิ าคดีแลว ยังเขากับผคู นแถว ๆ นัน้ จะทำงานไดงา ยกวา...”
(จากหนังสือ "ชลกร" ฉบับ วันชูชาติ ๒๕๔๙)

๑๒๕

นำเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภูมิทัศน บนสันเขื่อนภูมิพล

๑๒๖

“...ในการเตรียมงานถวายการตอนรับเสด็จฯ
นอกจาก ม.ล.ชูชาติ จะดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
ดวยตนเอง ในฐานะอธิบดีกรมชลประทานแลว
ยังตองทำหนาทีเ่ ปนเสมือนองครักษ
โดยเปนเหยือ่ ลอปลาและไลปลาดวย
เพราะในแมน้ำมีปลาปกเปาชุมและดุมาก...”
คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

๑๒๗

๑๒๘

บทที่ ๘

รับเสด็จฯ สามเขือ่ น
พสกนิกรไทยไดประจักษโดยถวนหนาแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ทรงใหความสำคัญกับพระราชภารกิจเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ดวยทรงเชื่อมั่นวา
เมื่อใดที่แกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องน้ำ ใหราษฎรมีน้ำกินน้ำใชอุดม
สมบูรณแลว เมื่อนั้นราษฎรก็จะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ตามแนวพระราชดำริที่วา
"น้ำคือชีวติ " จนถึงกับเคยมีพระราชกระแสรับสัง่ วา...
“...ฉันสนใจชลประทานมาตัง้ แตเล็ก... ”
ในประวัติศาสตรของกรมชลประทาน จึงมีบันทึกเรื่องการเสด็จฯ แปร
พระราชทาน เพื่อทอดพระเนตรความกาวหนาดานชลประทานของประเทศหลาย
ครั้ง โดยเฉพาะในสมัยที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
ระหวางปพุทธศักราช ๒๔๙๒-๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แปรพระราชฐานยังโครงการเขื่อนของ
กรมชลประทานถึง ๓ ครัง้
แตละครั้งมีเหตุการณนาประทับใจใหชาวชลประทานจดจำมิรูลืม
ครัง้ แรกสุดคือการเสด็จฯ ทอดพระเนตรการชลประทาน และแปรพระราช
ฐานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
ณ โครงการชลประทานสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน

๑๒๙

เรือพระที่นั่งที่กรมชลประทานจัดถวาย

แพที่ประทับแรม ที่โครงการชลประทานสามชุก

๑๓๐

พ.ศ.๒๔๙๘ โดยกรมชลประทานจัดถวายงานโครงการ “สถานีทดลองการใชน้ำของ
พืช” ใหทงั้ สองพระองคทอดพระเนตร โดยทรงสนพระราชหฤทัยเปนอยางมาก
“...การแปรพระราชฐานครัง้ แรกนีเ้ ปนเรือ่ งใหญ เพราะโครงการสามชุก เปน
สถานทีเ่ ล็ก ๆ แคบ ๆ ไมมพี นื้ ทีท่ จี่ ะขยายและจัดใหไดสวยงามสมพระเกียรติ...”
บทความ “ความทรงจำในอดีตของคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณอยุธยา” ตีพมิ พ
ในหนังสือ “ชลกร” ฉบับวันชูชาติ ๔ มกราคม ๒๕๔๒ ทำใหเราไดทราบวา ดวย
ความมุงมั่นอันเปยมดวยความจงรักภักดี อธิบดีชูชาติจัดการแกปญหาอยางฉับไว
และยากทีจ่ ะมีใครคิดกลาทำถวาย โดยเชิญนายชางสถาปนิกของกรม คือนายวุฒิ
สุขะวณิช และนายเฉลว โกมารกุล ณ นคร ใหออกแบบบานชัน้ เดียว จัดสรางบนแพ
ที่ตั้งอยูบนเรือ “พอนทูน” ที่ซื้อมาจากวัสดุเหลือจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของ
กองทัพอเมริกาในราคาถูกมาก และตัง้ ใจทีจ่ ะสรางเปนบานแพใหขา ราชการไดอาศัย
ขณะไปทำงานขุดคลองหรือกอสรางริมน้ำ โดยพระตำหนักทีป่ ระทับแรมชัว่ คราวนี.้ ..
“...ใชวสั ดุกอ สรางเปนแบบเดียวกันกับทีท่ ำการชลประทาน คือ ฝาเปนผิว
ไมไผสานขัดแตะ กำหนดเปนทีป่ ระทับ มีหอ งบรรทม หองสรง หองแตงพระองค
หองทรงพระสำราญ หองทรงงาน หองเสวย ทองพระโรงใหขาราชการเขาถวาย
งานได มีระเบียงรอบและมีสะพานลงแมน้ำ และจัดเรือของกรมชลประทาน เชน
ชป.๑๑ ชป.๑๒ ฯลฯ เปนทีพ่ กั ขององคมนตรี ขาราชการชัน้ ผใู หญ ฝายหนา ฝาย
ใน นางสนองพระโอษฐ นางพระกำนัล ประมาณ ๑๒-๑๕ ลำ... ทัง้ หมดจะจอดลอย
เรียงกันไปตามลำแมน้ำตามความสำคัญของผูอาศัย…”
ในการเตรียมงานถวายการรับเสด็จฯ ครัง้ นัน้ นอกจาก ม.ล.ชูชาติ จะจัด
เตรียมสถานที่ ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในทุกๆ เรือ่ งดวยตนเอง ในฐานะ
อธิบดีกรมชลประทานแลว ยังตองทำหนาที่เปนเสมือนองครักษ โดยเปนเหยื่อลอ
ปลา และไลปลาดวย ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะ
“...ทรงเปนกันเองกับชลประทานมาก ขนาดลงสรงในแมน้ำโดยไมไดมี
หมายกำหนดการมากอน เรือ่ งนีค้ ณ
ุ ชูชาติเปนหวงมาก เพราะในแมน้ำมีปลาปกเปา
ซึ่งชุมและดุมาก กลัวจะมีเหตุไมดี ฉะนั้นกอนเวลาลงสรง ม.ล.ชูชาติ ไดสั่งให
หนมุ ๆ (ขณะนัน้ ) ลงน้ำพรอมครู ทำใหน้ำกระเพือ่ มเพือ่ ไลปลา มีคณ
ุ มนัส ปตวิ งศ
คุณจาริน อัตตะโยธิน คุณแสวง พูนสุข คุณจำลอง อัตนโถ...พรอมพวกมหาดเล็ก
สวนมากจะใหอยเู หนือน้ำ เหนือแพทีป่ ระทับ เปนเหยือ่ ลอปลา ไลปลา...”
อยางไรก็ตาม หากยอนกลับไปศึกษาประสบการณการทำงานของ ม.ล.ชูชาติ

๑๓๑

เสด็จฯ ทรงเปดเขื่อนภูมิพล

๑๓๒

ตัง้ แตครัง้ ยังเปนนายชางใหญ การเปนเหยือ่ ลอปลาก็ออกจะเปนเรือ่ งธรรมดา เพราะ
แมแต “จระเขเจาพอ” ทานยังเคยทาทายมาแลว
เหตุการณนเี้ กิดขึน้ ราว พ.ศ.๒๔๗๕ ขณะดำรงตำแหนงนายชางอำนวยการ
แผนกแบบแผน ควบคุมการออกแบบกอสรางของกรมชลประทานทัง้ หมด ครัง้ หนึง่
เมือ่ ทานไปตรวจงานโครงการหนึง่ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ ซึง่ กำลังรีบทำงานถมดินปด
ทำนบอยางรวดเร็วเพือ่ กักกันน้ำ และเพือ่ เสริมระดับหลังทำนบใหพน ระดับน้ำสูงสุด
กอนที่น้ำใหญจะไหลบามาสรางความเสียหาย
ทวา นายชางใหญชูชาติกลับไดรับรายงานวา แมพื้นที่นั้นจะมีแรงงาน
ทองถิ่นจำนวนมาก แตไมมีใครกลาสมัครเขามาทำงานเพราะกลัวตาย ดวยเคยมี
คนพบจระเขใหญลอยตัวขวางคลองอยูในบริเวณที่จะปดทำนบแหงนี้ ที่สำคัญคือ
ร่ำลือกันวาเปน “จระเขเจาพอ” แต ม.ล.ชูชาติกส็ บื ทราบมาลวงหนา และคิดหา
วิธีแกวิกฤตการณนั้น...อยางที่ไมมีใครคาดถึง
“...เมือ่ ทานฟงชาวบานแลว ทานก็บอกวา...เอาอยางนีด้ กี วา ฉันจะลงไปวาย
น้ำทีต่ รงนัน้ กันเดีย๋ วนีเ้ ลย ดูวา มีเจาพอจริงหรือเปลา. . . วาแลวทานก็ถอดหมวก
ถอดรองเทา กระโดดตูมลงไปในคลองนัน้ กระทมุ น้ำลอยคอเลน ฝายผรู ว มขบวน
ตรวจงานของทานทุกคน เห็นดังนัน้ ก็พากันกระโดดตามลงไปรวมขบวนลอยคออยู
กับทานเต็มคลองไปหมด ทัง้ ๆ ทีไ่ มคอ ยจะเขาใจเรือ่ งราวอะไรนัก แตกไ็ มมวี แี่ วว
ของจระเขเจาพอจนนิดเดียว
สักครูหนึ่ง ทานก็ขึ้นมาพูดจาทักทายชาวบานที่จับกลุมยืนดูบนตลิ่งอยาง
ยิม้ แยมแจมใส เปนผลใหชาวบานเริม่ มีกำลังใจ สิน้ ความวิตกหวาดกลัว พากันเขา
มารับจาง ทำงานถมทำนบเสร็จสิ้นทันกำหนดการ ปลอดภัยใชงานไดเปนผลดี
สืบมา...”
(จาก...บทความ “ครอบครัวของเรา” โดย “องคุลิมาน” (นามปากกา) ในหนังสืออนุสรณ งาน
พระราชทานเพลิงศพ ม.ล.ชูชาติ กำภู ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒)

หลังการรับเสด็จฯ ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตรของกรมชลประทานทีส่ ามชุก
ผานพนไปดวยดี ปถัดมาคือพุทธศักราช ๒๔๙๙ ไดมีการแปรพระราชฐานของ
ลนเกลาฯ ทัง้ สองพระองค เปนครัง้ ที่ ๒ ทีเ่ ขือ่ นเจาพระยา จังหวัดชัยนาท แตครัง้
นี้ ก ารจั ด เตรี ย มที่ ป ระทั บ แรมเป น ไปอย า งสะดวก เพราะเขื่ อ นเจ า พระยามี
งบประมาณสรางบานพักรับรองสำหรับนายชางฝรั่งจากธนาคารโลกอยูแลว

๑๓๓

พระบาทสมด็จพระเจาอยูหัว และนายพลเนวิน แหงประเทศพมา
ที่เขื่อนภูมิพล
๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๕

๑๓๔

อธิบดีชชู าติจงึ มีเวลาไปสรางสรรคนวัตกรรมใหม สำหรับปง ไกแบบ “ปง หม”ู
“...คืนนัน้ มีการพระราชทานเลีย้ งขาราชการในจังหวัด คุณชูชาติไดใหกอง
ชางทำทีย่ า งไกหมุน ปง ไดคราวละ ๒๐-๓๐ ตัว เดีย๋ วนีค้ งไมเปนการแปลก แตสมัย
นัน้ ยังไมมกี ารยางไกแบบนัน้ เลย...จึงดูแปลกนาสนใจ โดยเฉพาะมีเชฟคือ คุณชูชาติ
รวมดวยขุนยันตร รองอธิบดีฝา ยธุรการ และนายชางใหญ ๆ ใสหมวกขาว มีผา
กันเปอนมาชวยถอดไกจากราวไมเสียบ หั่นและจัดใสจาน สนุกกันไปอีกแบบ...”
(คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา, อางแลว)
สิง่ ทีส่ รางความปลาบปลืม้ ใจใหชาวชลประทาน คือหลังเสวยพระกระยาหาร
ค่ำแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีที่บริเวณ
เสาธงชาติ ขณะที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงลอยเรือในบอ
พรอมขาราชบริพารฝายใน และในระหวางทรงดนตรี ไดโปรดเกลาใหหลายทานใน
ขบวนเสด็จรวมรองเพลง รวมทัง้ ทานอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู
“...คุณชูชาติรอ งเพลง “บัวขาว” บอกวานัน่ เปนเพลงแรกในชีวติ และอุตสาห
รองไดจนจบ แตกเ็ หงือ่ ทวมตัว เลาวาไมเคยเหนือ่ ยเหมือนวันนัน้ เลย หลังจากนัน้
เวลากรมชลฯ มีงาน เพลงบัวขาว จะเปนเพลงเอกเลยทีเดียว...
...อยางไรก็ดี ในตอนสายวันรงุ ขึน้ ไดทรงพระมหากรุณาขอบใจ และรับสัง่
วา นอกจากจะทรงพระสำราญแลว ยังรสู กึ วามาพักทีก่ รมชลประทาน เหมือนอยู
บานที่สองของพระองคทาน...คุณคงเขาใจความรูสึกของคุณชูชาติ ผูมีความจงรัก
ภักดีตอ พระองคทา น วาจะเต็มตืน้ และตืน้ ตันมากเพียงใด...”
จากนัน้ ในปพทุ ธศักราช ๒๕๐๕ ก็ถงึ คราวของการถวายการรับเสด็จฯ ครัง้
ที่ ๓ ณ เขือ่ นภูมพิ ล จังหวัดตาก ซึง่ ในเวลานัน้ ถือวาเปนพืน้ ทีก่ นั ดาร หางไกลความ
เจริญ การคมนาคมยากลำบาก คณะรับเสด็จของกรมชลประทานตองนัง่ เรือไปคาง
แรมทีเ่ ขือ่ นเจาพระยา จังหวัดชัยนาท แลวนัง่ รถจีป๊ บุกปาฝาลำธาร บางชวงตอง
เดินทางดวยชางหรือจักรยาน ครัน้ ไปถึงแลว การกินอยหู ลับนอนก็ยงั อัตคัดขัดสน
แตชาวชลประทานผจู งรักภักดี ภายใตการนำของทานอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู
ก็มิไดยอทอตออุปสรรค ทานพยายามประสานกายใจของทุกฝายใหเปนหนึ่งเดียว
ในการถวายการรับเสด็จฯ ใหดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเปนภาระอัน
หนักอึ้ง เพราะขบวนตามเสด็จฯ นอกจากจะมีขาราชบริพาร ขาราชการกรม
ชลประทานแลว ยังมีเหลาทหารรักษาพระองค และกองทหารในพืน้ ทีท่ สี่ ง มาถวาย
การอารักขา

๑๓๕

ราษฎรเฝารับเสด็จฯ ที่โครงการชลประทานสามชุก

๑๓๖

รวมความแลวในแตละวัน จะตองทำอาหารสำหรับรับรองบุคลากรทัง้ สิน้ ราว
๔๐๐ คน ซึ่งแนนอนวาภารกิจสำคัญนี้ ม.ล.ชูชาติ มีคุณหญิงโฉมศรีชวยแบงเบา
ดวยการนำทีมภริยาขาราชการชั้นผูใหญของกรมฯ รวมแรงรวมใจกันดูแล ถึงขั้น
ตองหุงขาวดวยกระทะใบบัวขนาดกวาง ๑ เมตรบนเตาฟน ประมาณ ๑๐-๑๒ กระทะ
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เพราะ...
“...คุณชูชาติในฐานะเจาของสถานที่ มีนสิ ยั โอบออมอารีเปนหวงเปนใยผนู อ ย
ซึ่งตั้งใจมาชวยงานเรา มาถึงพรอมดวยความเหนื่อยออน รอน และหิวโหย...
จึงรองสั่งใหจัดอาหารดวนสำหรับทหารที่นั่นที่นี่อยูตลอดเวลา...”
(คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา, อางแลว)

แตกระนัน้ ก็ยงั ไมมเี รือ่ งใดสำคัญเทาเหตุการณในกลางดึกของคืนรับเสด็จฯ
ดวยกอนเสด็จเขาที่บรรทมเมื่อเวลาราวเที่ยงคืน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ รับสัง่ ใหคณ
ุ หญิงโฉมศรีจดั ขาวหอประมาณ ๒๐๐ หอ เพือ่ พระราชทาน
แกทหารมหาดเล็ก ทีจ่ ะตองเคลือ่ นยายไปถวายการอารักขาทีจ่ งั หวัดอืน่ ในตอนเชา
วันรงุ ขึน้ ซึง่ เวลานัน้ การจัดทำขาวไมใชเรือ่ งยาก แตปญ
 หาคือ...
“...สมัยนัน้ เมืองไทยไมมกี ลองโฟม ไมมถี งุ พลาสติก มิหนำซ้ำเมืองตากก็มี
แตใบตองตึง...”
ทำใหคุณหญิงตองพลิกแพลงสถานการณในเวลาอันฉับไวอยางนาสนใจยิ่ง
“...ดิฉนั ตองขออนุญาตคุณชูชาติ สมคบกับนายชาง ไปปลุกนายชางฝรัง่ ที่
มาทำงานทีเ่ ขือ่ นนี้ ขอกระดาษเขียนแบบเพือ่ มาใชหอ ขาว เพราะกระดาษนีเ้ หนียว
ไมซมึ เลอะเทอะ ครัน้ เมือ่ เสด็จออกในตอนเชา ไดเสด็จพระราชดำเนินลงไปสอบถาม
ทหารเวรทีใ่ นสวนหนาทีป่ ระทับ และขอดูอาหารทีเ่ ราเอาไปแจกไว ซึง่ ยังรอนอยู
และเมือ่ หลังพระกระยาหารเชาแลว โปรดเกลาฯ พระราชทานรัตนาภรณ
ชัน้ ๔ แกดฉิ นั ทันที...ดิฉนั กราบบังคมทูลวาดิฉนั ไมไดทำคนเดียว มีภรรยาขาราชการ
และขาราชการผูหญิงที่อยูในนี้ รวมถวายความจงรักภักดีดวย ทุกคนเหนื่อยมาก
จึงไดรบั พระราชทานเสมา “ภปร” ทันทีจากพระหัตถของพระองค นับเปนสิรมิ งคล
อันสูงเลิศในชีวิต...”
และนับเปนเหตุการณสำคัญ ที่ตองจารึกไวในประวัติการถวายการรับ
เสด็จฯ ของชาวชลประทาน...อยางนาภาคภูมใิ จ

๑๓๗

เสด็จฯทอดพระเนตรไรนาผสม
โครงการชลประทานสามชุก จ.สุพรรณบุรี
๒๑ กันยายน ๒๔๙๘

๑๓๘

สถานีทดลองการใชน้ำของพืชสามชุก
เป น โครงการที่ น ายจาริ น อั ต ถะโยธิ น หั ว หน า แผนกเกษตร
ชลประทานในสมัยนั้น (ซึ่งเปนทั้งลูกศิษย เลขาสวนตัว ผูทำงานใกลชิด
ม.ล.ชูชาติ) ไดขออนุญาต ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานในขณะนัน้
จัดตัง้ สถานีทดลองนีข้ นึ้ ในป พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๔๙๘ โดยมีวตั ถุประสงคตอ ง
การศึกษาวา พืชเกษตรทีป่ ลูกในประเทศไทย ตัง้ แตธญ
ั พืช ผัก พืชน้ำมัน และ
อืน่ ๆ แตละชนิดตองการน้ำเทาไร วิธกี ารใหน้ำของพืชแตละชนิดเปนอยางไร
และดินบริเวณรากพืชจะเก็บน้ำไวไดเทาไร เพือ่ เปนแนวทางในการจัดสรรน้ำ
ในระบบชลประทานใหแกพชื ไดอยางเพียงพอ ประหยัดและไดผล ซึง่ จะทำ
ใหภาคการเกษตรไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากพอกับความตอง
การของตลาดดวย
เมื่อพิจารณาเห็นถึงความสำคัญและอนุมัติใหจัดตั้งโครงการแลว
ม.ล.ชูชาติ ยังมอบหมายใหนายจาริน อัตถะโยธิน ทำหนาทีเ่ ปนผดู ำเนินการ
ติดตอผูอำนวยการองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่ง
เปนที่ปรึกษางานเกษตรชลประทานในทุงเจาพระยาใหญ ขอผูเชี่ยวชาญมา
ชวยควบคุม แนะนำทางวิชาการและการปฏิบตั ดิ ว ย
นอกจากจะศึ ก ษาเรื่ อ งการใช น้ำ ของพื ช แล ว สถานี ท ดลองนี้ ยั ง
ประสานงานการเสริมสรางคันนาและคูน้ำ ซึง่ เปนงานทดลองใหมดว ย โดย
มีนายชางจอน บุญลือ เปนผูดูแล ทั้งนี้ สถานีทดลองการใชน้ำของพืช
โครงการชลประทานสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ยังดำเนินการมาตราบ
จนปจจุบัน

๑๓๙

ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต นายกรัฐมนตรี
ตรวจงานก อ สร า งเขื่ อ นภู มิ พ ล
เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๒

๑๔๐

“ม.ล.ชูชาติ เปนวิศวกรผทู อี่ ดุ มไปดวยวิชาการ
กิจการใดทีท่ ำ จึงตองเปนไปตามหลักวิชาตามเหตุผล..
เปนประโยชนแกประเทศชาติ
ประชาชนสวนรวม”
หลวงวิเทตยนตรกิจ

๑๔๑

ม.ล.ชูชาติ ใหการตอนรับ
จอมพลผิน ชุณหะวัณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

๑๔๒

บทที่ ๙

อธิบดีผซู อื่ สัตยและยึดมัน่
ในหลักวิชาการ
พุทธศักราช ๒๕๐๒
บายโมงของวันธรรมดาวันหนึ่ง ภายในหองประชุมอันทรงเกียรติของ
ทำเนียบรัฐบาล การประชุมวันนัน้ ดำเนินไปอยางเครงเครียด
“…ถาทานประสงคจะสราง ผมไมมขี อ คัดคาน…”
ทานผนู ำประเทศซึง่ เปนประธานในทีป่ ระชุม มีรอยยิม้ ทีม่ มุ ปาก หลังจากหวาน
ลอม ขาราชการระดับสูงผนู นั้ ในทีป่ ระชุมมาระยะหนึง่ แลว
“…แตผมขอลาออก !…”
ความเงียบเขาครอบคลุมหองประชุมโดยพลัน ผูรวมประชุมตางตกตะลึง
เจาของคำพูดไมกลาวอะไรอีกตอไป ตรงกันขาม เขาลุกขึน้ ยืนชา ๆ โคงคำนับทาน
ผนู ำอยางสงาผาเผย แลวหันไปบอกลูกศิษยทถี่ อื แฟมงานติดตาม
“…จาริน…เรากลับกันเถอะ...”
ขาราชการกรมชลประทานสองคนเดินออกไป ทิ้งหองประชุมที่มีแตความ
เงียบงันระคนสะพรึงกลัวไวเบือ้ งหลัง
ชวงชีวติ ของลูกผชู ายคนหนึง่ จะมีสกั กีค่ รัง้ ในชีวติ ทีจ่ ะไดแสดงความกลาใน
หนทางที่ถูกตอง ใครจะเชื่อวาภายใตระบบการเมืองซึ่งอยูในยุคอำนาจเบ็ดเสร็จ

๑๔๓

ในพิธีเปดเขื่อนเจาพระยา ๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๐

ประชุ ม ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ธ นาคารโลก

๑๔๔

ภายใตความอึมครึมของระบบราชการทีบ่ างคนเรียกขานวา “แดนสนธยา” กลับ
มีขา ราชการคนหนึง่ “กลา” ทีจ่ ะลุกขึน้ ยืนยันหลักวิชาการและเหตุผลในการทำงาน
เพื่อชาติ โดยไมเกรงกลัวผูใด แมจะตองขัดแยงกับผูมีอำนาจสูงสุดในการบริหาร
ราชการแผนดินยามนัน้ ก็ตาม
เหตุการณขางตนเปนตะกอนความทรงจำหนึ่งในหลายรอยเรื่อง เกี่ยวกับ
อธิบดีกรมชลประทานซึง่ ไดชอื่ วาทำงานหนักและมีผลงานมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร
ของกรมชลประทาน นับตัง้ แตกอ ตัง้ จนถึงปจจุบนั เปนเวลากวาศตวรรษ เปนเหตุการณ
ทีบ่ ง ถึงความ “กลา” ในตัวอธิบดีผนู นั้
อาจารยจาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน ที่เคยเปน
นายชางผใู กลชดิ ม.ล.ชูชาติ กำภู คือผทู ผี่ า นเหตุการณนนั้ มากับ “ครู” ของเขา
“…ตอนนั้นกรมชลประทานสังกัดกระทรวงการพัฒนาการแหงชาติ ทาน
ผนู ำควบตำแหนงเปนทัง้ นายกฯ และเปนรัฐมนตรีกระทรวงนีเ้ อง เรียก ม.ล.ชูชาติ
ไปพบ ผมก็ตามไป หอบแฟมเอกสารใหทา น ปรากฏวานายกรัฐมนตรีสงั่ สรางเขือ่ น
แหงหนึง่ ...”
ยุคสมัยทีอ่ ำนาจเบ็ดเสร็จตกอยใู นมือผนู ำทางทหาร เปนทีเ่ ขาใจกันวา “คำสัง่ ”
เมือ่ ออกจากปากผนู ำ หมายถึงโครงการดังกลาวผานการอนุมตั โิ ดยไมตอ งตรวจสอบ
ขาราชการสวนใหญมักรีบปฏิบัติ โดยไมตองสนใจทำการศึกษาในรายละเอียดถึง
ความเปนไปได และผลดี ผลเสีย ตอประเทศชาติ ประชาชน
ทวา สำหรับอธิบดีกรมชลประทานชือ่ “ชูชาติ” ผเู ปย มดวยหลักวิชาในการ
ทำงาน กลับเลือกทีจ่ ะพูด “ความจริง” กับทานผนู ำ
“…ม.ล.ชูชาติ บอกวาเขือ่ นนีไ้ มคมุ ทางเศรษฐกิจ สรางอะไรสักอยาง ผลตอบ
แทนตองคมุ คาในเชิงเศรษฐศาสตร เชน ผลตอบแทนควรเกิน ๑๕% สูงกวาอัตรา
ดอกเบีย้ ทีเ่ ราไปกเู งินเขามา ซึง่ ตอนนัน้ อยทู ี่ ๑๒-๑๓% ขณะทีท่ า นผนู ำตองการสราง
เขือ่ นนัน้ เพือ่ ผลทางการเมือง เพราะจะเอาจังหวัดหนึง่ เปนเมืองหลวงของภาคอีสาน
แต ม.ล.ชูชาติ บอกวานีไ่ มถกู หลัก จะสรางก็ไดแตตวั ทานจะขอลาออก คนใกลชดิ
ทานผนู ำคนหนึง่ ทีเ่ วลาประชุมมักนอนหลับ ถึงกับลืมตาตืน่ ขึน้ มาเลย ครูไมไดวา อะไร
ตอ ลุกจากเกาอีแ้ ลวโคง หันมาบอกผมวากลับกันเถอะ”
วากันวาความซือ่ สัตย บางครัง้ ตองการความ “กลา” ในการปฏิบตั ิ
หลายคนไมกลา…แมจะรูวาสิ่งที่ตนกำลังคิดนั้นถูกตอง

๑๔๕

อธิบดีกรมชลประทานถือวาตนเองเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงแสดงความกลาโดยไมลงั เลตอผมู อี ำนาจเด็ดขาดในประเทศขณะนัน้ แมทราบวา
ผลทีต่ ามมาอาจรายแรงถึงหนาทีก่ ารงานและชีวติ
“…ตอนนัน้ ผมคิดอะไรไมออก รแู ตวา ครูเอาจริง ขาออกจากทำเนียบ รถยนต
ยังแวะเทเวศร ผมยังวิง่ ไปซือ้ แซนดวชิ ใหทา นทานเปนมือ้ กลางวัน เพราะกอนหนานัน้
ทานไมไดทานอะไรเลย ทักทานไมไดหรอกครับตอนนัน้ ทานพูดอยวู า โดนก็โดน นัน่ คือ
หลักการ นีค่ อื การตอสตู ามหลักทางวิชาการ ใชครับ...ปกติครูจะมองลวงหนา ๒๐
ป วาจะเกิดอะไรขึน้ ทีผ่ นู ำจะทำเขือ่ นหนึง่ ในอีสานตอนนัน้ คือเรือ่ งการเมือง วันนัน้
พอกลับถึงกรม ครูสงั่ เก็บของ เตรียมใจแลววาโดนไลออกหรือไมกย็ งิ เปา แตสำหรับ
ผม…นัน่ คือ “สปรติ ” ทีห่ าไดยากยิง่ จากลูกผชู ายคนหนึง่ ...”
การณนาจะเปนเชนนั้น แต “ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม” เรื่อง
ไมนาเชื่อจึงเกิดขึ้นในเชาวันรุงขึ้น เมื่อทานผูนำสงทหารมาเต็มหองทำงานอธิบดี
กรมชลประทาน อยางทีห่ ลายคนคาดคิด แตไมใชดว ยวัตถุประสงคจะมาจับกุม...อยาง
ทีห่ ลายคนคาดเดา
“...ทหารมาบอกไมใหทา นลาออก ใหทำงานตอไปทีน่ ี่ แถมมีคำสัง่ ฝากมาดวย
วาใหดแู ลอธิบดีคนนีใ้ หดี อยาใหใครมาทำอะไร หรือมากอกวนเปนอันขาด สรุปเขือ่ น
นัน้ มีคนอืน่ สรางแทน นีล่ ะครับครูชชู าติ ขัดกับหลักวิชาการทานไมทำ…”
เหตุระทึกใจจากปากคำของ “ศิษย” ผใู กลชดิ ไมใชเหตุการณเดียวทีท่ ดสอบ
อธิบดีทา นนี้ เพราะตลอดชีวติ ราชการของ ม.ล.ชูชาติ โดยเฉพาะชวงทศวรรษ ๒๕๐๐
ตองเกีย่ วของกับโครงการใหญระดับพันลานบาทเสมอ ยอนกลับไปกอนหนานัน้ เมือ่
มีการเปลี่ยนรัฐบาล อธิบดีกรมชลประทานที่ชื่อ ม.ล.ชูชาติ ก็เคยเกือบถูกปลด
ภายใน ๗ วันมาแลว
คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ยังไมเคยลืมเหตุการณครัง้ นัน้
“…ตอนทีเ่ ปลีย่ นรัฐบาลใหม กรมชลประทานกำลังสรางเขือ่ นยันฮี (เขือ่ น
ภูมพิ ล) เขารวู า มีงานก็อยากจะได สงลูกนองมาบาน มาของานนัน้ งานนี้ คุณชูชาติ
ก็อธิบายวาการทำงานของผม ของทุกอยางราคา ๑๐๐ บาท ผมซือ้ หามา ๘๐-๙๐
บาท ราคาตัง้ ไวหมดแลว ทานอยาเอาเลย จะเอาก็เอาในสวนอืน่ เถิด...
….หลังจากนัน้ เลยมีคำสัง่ ใหปลด ดิฉนั ทราบเพราะรัฐมนตรีสวัสดิ์ มหาผล ซึง่
ดูแลกระทรวงเกษตรฯ ขณะนั้น โทร.มาบอกทานผูนำเรียกไปพบ บอกใหปลด
ม.ล.ชูชาติ จากอธิบดีกรมชลประทานภายใน ๗ วัน คุณสวัสดิบ์ อกวาทำไมได เพราะ

๑๔๖

ม.ล.ชูชาติ คือชิน้ โบแดง เปนคนสำคัญของกระทรวงเกษตร ถาเอาออกจริง ๆ เขา
ตองลาออกดวย...”
ทำใหทา นผนู ำตองเปลีย่ นใจเปนครัง้ แรก เพราะผลงานของ ม.ล.ชูชาติ เปน
ทีป่ ระจักษอยทู วั่ ประเทศในรูปของเหมืองฝายและเขือ่ นตาง ๆ ทีม่ สี ว นชวยรัฐบาลตัง้ แต
ยุคหลังสงครามโลก ในการดำเนินกิจการชลประทาน จนสามารถทำการเกษตรเพือ่
กภู าวะวิกฤติของประเทศ ในการจายคาปฏิกรณสงครามไดสำเร็จ ซึง่ เปนผลงานที่
ไมอาจลบลางไดดว ยอำนาจใด ๆ
แตในเวลาตอมา ทานผนู ำกลับพออกพอใจผลงานของ “อธิบดีคนกลา” ที่
เขาเคยคิดจะปลดจากตำแหนงภายใน ๗ วันมาแลว
“…ตอนนัน้ เขือ่ นยันฮีทำไปไดเยอะแลว วิธที จี่ ะไดงาน ก็ตอ งปลดอธิบดีออก
บังเอิญทานผนู ำกับรัฐมนตรีสวัสดิช์ อบพอกันมาก พอคุณสวัสดิท์ กั ทวงจึงชะงักและ
ยอมฟง หลังจากนัน้ เขาขอมาดูเขือ่ นเจาพระยา แลวกลายเปนชอบผลงานของคุณ
ชูชาติมาก ๆ นับแตนนั้ ...”
ดวยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางซื่อสัตยเสมอตนเสมอปลาย ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ ลูกศิษยลกู หา ผใู ตบงั คับบัญชา และคนทีใ่ กลชดิ ทีส่ ดุ อยางภรรยา
ตางเปนประจักษพยานยืนยันไดวา อธิบดีคนนี้ ไมเคยฉอราษฎรบงั หลวง แมวา โอกาส
จะเอือ้ อำนวยเพียงใดก็ตาม
“...วันหนึง่ มีคนเอารถมาจอดไวทบี่ า นทาน ทานใหเอาไปคืน ดิฉนั ยังเคยถาม
ทานวาจะคืนทำไม ทานบอกวาสัมฤทธิ์จา ถาเรารับไวมันเปน “โอบลิเกชั่น”
(Obligation) เปนหนีท้ างใจ ทานไมเคยรับอะไร ทานใชใหดฉิ นั เอาไปคืน บอกนายให
เอามาคืน นีล่ ะ ถึงใครจะวาอะไรทาน เราไมอยากโตตอบ เรารแู ตวา ทานไมเคยรับ
เงินสักแดงเดียว...”
คุณสัมฤทธิ์ โรจนสุนทร เลขานุการผใู กลชดิ ยืนยันความซือ่ สัตยในตัว “ครู”
ของเธอ เชนเดียวกับคุณหญิงโฉมศรี ทีจ่ นถึงวันนีก้ ย็ งั ภาคภูมใิ จในความซือ่ สัตยของ
สามี แมวา ผลของความซือ่ สัตยนนั้ จะหมายถึง “ตัวแดง” ในบัญชีธนาคารทีเ่ ธอได
รับเปนเสมือน “พินยั กรรม” หลังการอสัญกรรมของ ม.ล.ชูชาติ ใน พ.ศ.๒๕๑๒
“…ดิฉนั จน ไมมอี ะไรหรอก สบตาคนไดทกุ คน เมือ่ กอนสามีทำงานโครงการ
ระดับพันลาน เราก็ไมมอี ะไรเลย ปจจุบนั ฉันอยบู า นหลาน ไมมรี ายไดอะไร มีบา งก็จาก
การเปนทีป่ รึกษาโรงเรียนชลประทานวิทยา...”

๑๔๗

อีกตัวอยางหนึง่ ในความสัตยซอื่ ของสามี คือ “ขันเงิน” ใบนัน้ ทีม่ คี นนำมาอวยพร
วันเกิดม.ล.ชูชาติ ในขณะทีย่ งั นัง่ เกาอีอ้ ธิบดีกรมชลประทาน
“…สมัยนั้นเขานิยมใหขันเงินผูหลักผูใหญในงานวันเกิด เชาวันรุงขึ้นดิฉัน
แกะดู ขางในขันใบหนึง่ มีกลองติดกับดินน้ำมันแปะอยู เปดมาเปนแหวนเพชร เลย
เอาใหคณ
ุ ชูชาติ ถามวาจะทำอยางไร คุณชูชาติบอกเอามาใหพี่ หลังจากนัน้ ดิฉนั แอบ
ไปถามเลขาฯ วาคุณชูชาติทำยังไงกับของนัน้ ถึงทราบวาพีช่ าติเรียกคนทีใ่ หขนั ใบนัน้
มาพบ แลวบอกวา แมแตเขาหรือแมเขาก็ไมสามารถใหของแบบนี้กับภรรยาใน
วันเกิดได มันมากไป คุณตองเอากลับไป ถาไมเอาไปก็ได แตผมจะไมใหคณ
ุ เขากรม
ชลประทานอีกเลย…
...พี่ ช าติ เ ป น เช น นี้ ม าตลอด ฉั น กล า พู ด ต อ หน า พระว า พี่ ช าติ ไ ม เ คยรั บ
เงินใคร ไมเคยมีคำวาอามิสจนกระทัง่ ตายจากกันไป พินยั กรรมทีท่ งิ้ ไวกต็ ดิ ตัวแดงกับ
ธนาคาร ยังตองใชเงินกับพวกนายชางทีไ่ ปเซ็นรับรอง พีช่ าติเคยบอกวาถาเราเอา
ของเขา ก็ตอ งเปนขีข้ า เขา...”
ความซือ่ สัตยของ ม.ล.ชูชาติ กำภู สมกับคำกลาวของพระพรหมมังคลาจารย
(ปญญานันทะภิกขุ) แหงวัดชลประทานรังสฤษฏ ทีว่ า ในทางธรรมะ ถือวาสัตบุรษุ
หรือคนดีนั้น นาน ๆ จะมาเกิดสักครั้งหนึ่ง เมื่อมาเกิดแลว ยอมทำใหครอบครัว
บานเมืองทีต่ นเกิดมีความเจริญกาวหนาไปดวย ม.ล.ชูชาติ กำภู จัดเขาในประเภท
ผเู กิดมาสรางความเจริญคนหนึง่ โดยแท เพราะ...
“…ในสมั ย ที่ ยึ ด ถื อ กั น ว า งานคื อ เงิ น เงิ น คื อ งาน บั น ดาลสุ ข แต
ม.ล.ชูชาติ หาไดมีอุดมคติแบบนั้นไม ทานถืออุดมคติ “งานคืองาน” เทานั้น
เอง การทำงานของทานจึงกาวหนาไดไกลมาก…”

๑๔๘

เธอไมถึงกับจะตองกินเกียรติอยางเดียว

“...จงมีความซือ่ สัตยสจุ ริต หมายความวาจงรักษาเกียรติของตระกูล
จะทำอะไรขอใหนึกถึงเกียรติของตระกูล อยานึกแตเกียรติของตนเอง...
ถาเธอบอกวาจะกินเกียรติเขาไปไดหรือ เธอไมถงึ กับจะตองกินเกียรติอยาง
เดียว กรมพยายามทีจ่ ะขึน้ เงินเดือน พยายามทีจ่ ะตัดคาใชจา ยตาง ๆ ของเธอ...
แตขา ราชการจะหวังเปนเศรษฐี มหาเศรษฐีนนั้ ไมได
ถึงจะเปนเมืองนอกก็เหมือนกัน พวกขาราชการเปนพวกที่ตอง
ทำการเพือ่ ประโยชนของผอู นื่ คือตองมี Sense (สำนึก) ของการ Sacrifice
(เสียสละ) อยพู อสมควร แตไมใช Sacrifice จนกระทัง่ เหลือแตตวั ...
การเสียสละเปนจิตใจของขาราชการ ถึงพวกเธอจะเปนนักเรียน
ชาง เธอก็ตอ งออกมาเปนขาราชการ เพราะฉะนัน้ จะทำอะไร ไดโปรดนึก
ถึงวงศตระกูล จะนึกถึงตัวเองเทานัน้ ไมพอ...”
ในตอนหนึ่งของโอวาท ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน
เนือ่ งในการเปดภาคเรียน ประจำภาค ๒ โรงเรียนชางชลประทาน เมือ่ วันที่
๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ ตีพิมพในหนังสืออนุสรณงานพระราชทาน
เพลิงศพ ม.ล.ชูชาติ กำภู วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒

๑๔๙

เครื่ อ งบิ น พระที่ นั่ ง ถึ ง สนามบิ น เขื่ อ นภู มิ พ ล
ในวั น เสด็ จ พระราชดำเนิ น ทรงเป ด เขื่ อ น
เมื่ อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

๑๕๐

“การกินแรงกัน เปนการเบียดเบียนเพื่อน
เหมือนตัวเรานั้นเปนกาฝาก”
ม.ล.ชูชาติ กำภู

๑๕๑

๑๕๒

บทที่ ๑๐

อธิบดี ๒๔ ชัว่ โมง
คนหัวเมืองใหญภาคกลางสวนมากเขาใจวาเมืองและถนนหนทางไดรบั การ
ดูแลในชวงพายุฝนกระหน่ำดวยกำแพงกั้นน้ำริมเจาพระยาและเครื่องสูบน้ำตาม
ถนนหนทาง
แตสิ่งเหลานี้เปนแคเพียงแกปญหาเฉพาะหนา เพราะน้ำเหนือที่มาตาม
ลำน้ำสาขากอนจะรวมกันในแมน้ำสายหลักอยางเจาพระยานัน้ ตองไดรบั การจัดการ
ในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพดวยดวย
จาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน ซึง่ เริม่ ตนชีวติ ขาราชการ
ในหนาที่ดูแลการบำรุงรักษาและจัดสงน้ำ อีกทั้งยังเปนทั้งลูกศิษยและผูรวมงานที่
ใกลชดิ กับ ม.ล.ชูชาติ มากทีส่ ดุ คนหนึง่ ยังคงจำไดดวี า งานจัดการน้ำเพือ่ ปองกัน
ภาวะน้ำทวมในเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
มีการวางแผนดำเนินงานอยางจริงจังมาตัง้ แต “ครู” ของเขาเปนอธิบดีกรม
ชลประทาน
ภาพอธิบดีซึ่ง “นอนกรมฯ เปนเดือน” ยังติดตาเขาทุกครั้งที่น้ำเหนือ
ไหลบา
“…ชีวติ ทานตอนอยกู รมเชามาทานไขตม บาง แฮมบาง กลางวันทานกวยเตีย๋ ว
แลวแตสะดวก ฤดูมรสุมทานจะทำหองทำงานเปนวอรรมู (หองบัญชาการ) หัวหนา
กองทุกคนตองมาคางและใหลกู เมียสงปน โตให...”

๑๕๓

พิธีเปดตึกโรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
ในวันเกิดครบ ๕ รอบ

ขณะทำงานที่ บ า น

๑๕๔

นีค่ อื สิง่ ทีป่ ระชาชนทัว่ ไปอาจไมรวู า ขาราชการกรมชลประทานมีวาระตอง
นอนที่ทำงานทุกครั้งเมื่อฤดูมรสุมเวียนมาถึง ตั้งแตราวเดือนพฤษภาคมจนถึง
พฤศจิกายน เบ็ดเสร็จเปนเวลากวา ๗ เดือน โดยเฉพาะผเู กีย่ วของกับการดูแลปริมาณ
น้ำในแมน้ำสายตาง ๆ ยิง่ ตองประจำการนานกวาคนอืน่
เพราะเหตุการณน้ำทวมใหญในกรุงเทพฯ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ทำใหพวกเขา
ตระหนักวา การดูแลไมใหเกิดความเสียหายกับเมืองหลวงและหัวเมืองสำคัญชวง
น้ำหลาก เปนภารกิจสำคัญยิง่ ของชลกรสยาม
เมื่อตองมีการควบคุมการสงน้ำ กักเก็บน้ำ รักษาระดับน้ำ ไปจนถึงการ
ระบายน้ำ กรมชลประทานในยุคกอนที่ ม.ล.ชูชาติจะดำรงตำแหนงอธิบดีในป ๒๔๙๒
ตองใชโทรศัพททางไกลติดตอระหวางโครงการตาง ๆ ซึง่ มีอยจู ำนวนไมมากนัก จาก
ขอมูลเรือ่ งงานสือ่ สารของกรมชลประทานในหนังสือทีร่ ะลึก “งานทำบุญอายุ ๖๐
ป ม.ล.ชูชาติ กำภู” เมือ่ ๔ มกราคม ๒๕๐๙ เลาสภาพการทำงานสมัยนัน้ ไววา
“...การติดตัง้ โทรศัพทเปนไปในแบบ Earth Return ระบบสายเดีย่ ว มีเครือ่ ง
โทรศัพทเกาะพวงกันอยหู ลายแหง เมือ่ เกิดการขัดของขึน้ แกทางสายตอนใดก็ดี หรือ
ขัดของในเครือ่ งโทรศัพทเครือ่ งหนึง่ เครือ่ งใดก็ดี ทำใหการติดตอขัดของไปตลอดหมด…”
กอนจะมีการสรางขายโทรศัพทเพิม่ เติมในป ๒๔๙๓ ซึง่ ก็ยงั ไมเพียงพอกับชวง
เวลาทีต่ อ งการใชงานจริง ดวยปญหาวาเครือ่ งไหนเสียจะทำใหเกิดรวนทัง้ ระบบ กระทัง่
ปพทุ ธศักราช ๒๔๙๖ ดวยวิสยั ทัศนยาวไกล และความมงุ มัน่ จะแกไขปญหาอยาง
จริงจัง ม.ล.ชูชาติไดจัดตั้งกองสื่อสารวิทยุของกรมชลประทานขึ้น โดยเริ่มใชกับ
โครงการเขือ่ นเจาพระยาใหญเปนแหงแรก
ทวา นายชางจารินก็ไมเคยลืมชวงเวลาทีท่ า นอธิบดีและตัวเขาเอง ตองทำงาน
ทามกลางความยากลำบากในการสือ่ สาร ในระยะทีโ่ ครงขายสือ่ สารชวงแรก ๆ ยัง
ไมเสร็จสมบูรณ
“...ผมยังจำไดดี พ.ศ. ๒๕๐๒ ปนนั้ ทานบอกวาจาริน ปองกันพระนคร! (จาก
น้ำทวม) ตอนนัน้ ผมตองวิง่ ปดทำนบกวา ๕๐ แหง ไมไดกนิ ไมไดนอน ยืนดูระดับน้ำ
กันตลอดคืน ยิง่ จุดทีใ่ กลสถานทีส่ ำคัญ ๆ ของกรุงเทพฯ ยิง่ ตองระวังมาก...”
ในอดีต ทำนบกวา ๕๐ แหงที่อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
บางแหงอยใู นพืน้ ทีท่ กี่ ารสือ่ สารทำไดลำบาก ตองประสานงานการเปด-ปดดวยระบบ
โทรเลข โดยอาศัยกลไกของกรมไปรษณียโ ทรเลข (ปจจุบนั คือการสือ่ สารแหงประเทศ
ไทย หรือ กสท.) ชวยสือ่ สารระหวางคนคุมประตูน้ำในพืน้ ทีต่ า ง ๆ

๑๕๕

การวั ด ปริ ม าณน้ำ โดยประมาณ ในการสำรวจตรวจสอบเบื้ อ งต น

ตรวจงานเขื่ อ นภู มิ พ ล

๑๕๖

ดังนั้น ขณะที่นายชางจารินวิ่งเปด-ปดประตูน้ำ เขาจึงตองแบงภาคให
เจาหนาทีก่ รม ไปรษณียโ ทรเลขเคาะรหัสสงรายงานไปยังทานอธิบดี ซึง่ หอบผาหอบ
ผอนมานอนที่กรมเพื่อดูแลงานอยางใกลชิดทราบ และบางครั้ง เขาก็เจอโทรเลข
ทำพิษเขาอยางจัง !
เหตุเกิดทีป่ ระตูน้ำมะขามเฒา จังหวัดสุพรรณบุรี ยังตราตรึงจิตใจนายชาง
จาริน เพราะครัง้ นัน้ เจาหนาทีก่ รมไปรษณียโ ทรเลข เคาะคำสัง่ โดยตกสระตัวหนึง่
ซึง่ มีผลใหความหมายของคำสัง่ เปลีย่ นไปอยางสิน้ เชิง
“…รายงานการเปด-ปดประตูน้ำเปนเรือ่ งสำคัญมากในสมัยนัน้ ผมตองการ
รายงานวาประตูน้ำมะขามเฒาเปดแลว แตเจาหนาทีเ่ คาะตกสระเอ จาก “เปด” กลาย
เปน “ปด” ไปเลยละครับ สมัยนัน้ ผมดูสภาพน้ำตัง้ แตทงุ สุพรรณมาจนถึงแถบจระเข
สามพัน พอเคาะตกสระเอไป ทางทายน้ำก็เลยไมกนั้ น้ำ วนุ วายกันไปหมด เพราะไม
สามารถคุมน้ำทีเ่ ออลนได…”
นับจากนั้น ม.ล.ชูชาติ ซึ่งทำหนาที่เปนแมทัพรบกับปริมาณน้ำจำนวน
มหาศาลจากทางเหนือ ก็ไมรรี อทีจ่ ะจัดการตัง้ กองสือ่ สารวิทยุขนึ้ ตามทีล่ กู ศิษยคนนี้
เสนอไวตงั้ แตเมือ่ ครัง้ เรียนจบจากเมืองนอก และเขารับราชการใหม ๆ อีกทัง้ ยังไม
เอาผิด ดวยเขาใจถึงธรรมชาติของการทำงานเปนอยางดี เพราะ ทานเองก็เคยเปน
นายชางออกพืน้ ที่ และประสบความยากลำบากเชนเดียวเดียวกันนีม้ าแลว นีจ่ งึ เปน
อีกคุณสมบัตหิ นึง่ ทีท่ ำใหจารินรักใน “ครู” ของเขาหมดใจ
“…ม.ล.ชูชาติ ทานไมตำหนิในความผิดพลาดครัง้ นัน้ ทานเขาใจ ทานแกปญ
 หา
โดยโอนขาราชการกรมไปรษณียโทรเลขมาเปนหัวหนากองสื่อสารวิทยุของกรมฯ
ปญหานีจ้ งึ หมดไป ไมตอ งมารอกระดาษโทรเลขอีกตอไป ผมยังจำได เวลาทานใชงาน
เราแลวทำไมได ก็กลับไปใหทา นสอน ทานไมเคยดุวา ทานนารัก สมัยกอนทานนัง่ ใน
อาคารหลังคาจาก (กรมชลประทาน สามเสน) หลัง ๆ ผมมานัง่ ทำงานทีก่ องกับทาน
ทุกคนพอถึงชวงฤดูฝนตองเตรียมตัวรับงานตลอดเวลา
…อธิบดีคนนี้จึงนอนกรมชลประทานตลอดชวงมรสุม ในตึกหลังคาจาก
นัน่ ละ ทำงานไมเห็นแกเหน็ดเหนือ่ ยจริง ๆ ทานไมทำก็ได แตทา นตองการเปนตัวอยาง
ทีด่ ี นีค่ อื มล.ชูชาติ...”

๑๕๗

โทรศัพท แบบใชมือหมุน ใชสื่อสารในการเปด-ปดประตูเขื่อน

๑๕๘

ฤดูฝน พ.ศ.๒๕๐๓
“จระเข ส ามพั น ประตู น้ำ ป ด แล ว …”
“รั บ ทราบ เปลี่ ย น”
นับจากอุบตั เิ หตุทคี่ ลองมะขามเฒา ทีมขาราชการกรมชลประทานของแมทพั
ชูชาติ ก็ตอ งนัง่ เฝาวิทยุตลอดฤดูฝนแทนการรับกระดาษโทรเลข ดูสถานการณน้ำ
ทัง้ ทีก่ รมฯ และประตูน้ำตาง ๆ แบบไมหลับนอนจนฤดูหนาวมาเยือนทุกป ขณะทีค่ น
สวนใหญนอนหลับอยางสบายใจบนเตียงอันอบอนุ ทีบ่ า น
“…ไมมใี ครบนหรอกครับ ทำงานหนักขนาดนัน้ ลูกศิษยทา นทัง้ นัน้ ทานสอน
มา เราเคารพในสิ่งที่ทานสอน...ทานวาตองดูปริมาณน้ำทุกวันอังคารและพฤหัส
ครัง้ ละ ๒ ชัว่ โมง จะไดรวู า ทีไ่ หนน้ำนอย น้ำมาก เพือ่ จะบริหารน้ำไดงา ย ๆ แบบ
Basin Balance (ความสมดุลของปริมาณในลมุ น้ำตาง ๆ) สำคัญมาก โจทยคอื จะทำ
ยังไงใหน้ำไปทัว่ ถึงทุกทีแ่ ละมีไมมากไมนอ ยเกินไป...
…ตอนนัน้ ผมเปนคนหนึง่ ทีค่ ดิ สรางถนนแจงวัฒนะ ถนนงามวงศวาน เพือ่ ไม
ใหน้ำทางเหนือทะลักเขามามาก เปนแนวปองกันสุดทาย ในกรณีถา น้ำมากจนหลุดจาก
วังนอย หลุดจากเขือ่ นเจาพระยา ก็มาเจอถนนสองสายนี้ ผมขอครูชชู าติสรางถนนสอง
เสนนี้ เพราะตรงนัน้ มีคลองประปา ถาน้ำอืน่ มาปนจะยงุ ตาย...”
เมื่อการจัดการน้ำเหนือกลายเปนเรื่องจำเปน เพราะวิถีชีวิตและการตั้ง
ถิน่ ฐานรวมถึงลักษณะทีอ่ ยอู าศัยในเมืองเปลีย่ นสภาพไป นีค่ งไมเกินเลยไป หากกลาว
วากรมชลประทานในขณะนัน้ มีระบบบริหารงานทีก่ า วหนา ไดรบั การวางระบบอยาง
ดีจากหมอมหลวงชูชาติ จะตองทำงานหนักทีส่ ดุ
เพราะหนวยงานทีด่ แู ลปญหาน้ำทวมเชนปจจุบนั ยังไมเปนรูปเปนรางแมแต
หนวยงานเดียว
คุณหญิงโฉมศรี กำภู ภรรยาของ ม.ล.ชูชาติกท็ ราบดีวา สามีตอ งนอนทีก่ รมฯ
ทุกครัง้ เมือ่ ถึงหนาน้ำ เชนเดียวกับภรรยาขาราชการคนอืน่ ๆ ทีต่ อ งหอบหิว้ ปน โตไป
สงสามีทกี่ รมชลประทาน สามเสน แมแตคนขายกาแฟเจาประจำในกรมชลประทาน
สามเสน ซึง่ ปจจุบนั (๒๕๔๘) มีอายุ ๘๕ ปแลว ก็เปนประจักษพยานในความขยัน
ขันแข็งของ ม.ล.ชูชาติ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะตอนทีท่ า นอธิบดีเรียกประชุมนาย
ชางทัว่ ประเทศทีส่ โมสรกรมชลประทานสามเสน เมือ่ ใกลถงึ ฤดูฝนของทุกป
เสรี ธนวิกสิต หรือทีค่ นกรมชลประทานเรียก “ตีข๋ ายกาแฟ” ตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัว

๑๕๙

จากการเปนลูกจางรานคาในกรมชลประทาน สามเสน กอนทีจ่ ะมีรา นขายกาแฟและ
โอเลีย้ งเล็ก ๆ ของตนเอง ซึง่ รายไดสว นใหญกม็ าจากขาราชการกรมชลประทาน
ทั้งสิ้น
โดยเฉพาะลูกคาพิเศษคือผทู นี่ งั่ ทำงานหนาหองอธิบดีอยางขุนยันตรวิทยาทร
ทีเ่ ขาตองเดินสงกาแฟทุกวัน จนครัง้ หนึง่ ไดพบม.ล.ชูชาติ ซึง่ ไมเคยถือเนือ้ ถือตัว หรือ
เรียกเด็กหนมุ เชือ้ สายจีนดวยคำไมสภุ าพหรือมี “อาย” นำหนาแมแตครัง้ เดียว แต
กลับมีใจเอ็นดูและรักใครคนขายของธรรมดา ๆ ดวยทานถือวาคนทีเ่ ขามาคาขายแบบ
ตี๋ ทำใหขา ราชการกรมชลประทานสะดวกสบายขึน้ ในเรือ่ งอาหารการกิน
สายสัมพันธระหวาง “ตีข๋ ายกาแฟ” กับม.ล.ชูชาติยาวนานและลึกซึง้ เพราะ
หลายครัง้ ที่ “ตี”๋ ไดรบั เชิญไปชวยทำกับขาวและเครือ่ งดืม่ ทีบ่ า น เมือ่ ถึงวันเกิดของ
ทานอธิบดี กระทัง่ เมือ่ ม.ล.ชูชาติ ขยายกรมชลประทานไปยังอำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี “ตี”๋ ก็ยงั ไดรบั ความเอือ้ เฟอ จาก ม.ล.ชูชาติ ใหไปขายของตอทีป่ ากเกร็ด
จนสามารถตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวได กระทัง่ ผันอาชีพไปเปนนักธุรกิจรับเหมากอสรางในปจจุบนั
“…ผมเห็นทานเรียกประชุมนายชางทุกป ทานทำงานหนักมากผมยืนยัน เคย
แอบยืนฟงทานพูดบอย ๆ เลยรเู รือ่ งเกีย่ วกับแมน้ำลำคลองเยอะแยะ วาเขาทำอะไร
กันบาง…”
ถึงวันนี้ ระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร และจัดการน้ำภาคกลางรุด
หนาไปมาก แนนอนวาเกิดจากวิสัยทัศนอันเฉียบคม การมองภาพองครวมดวย
สายตายาวไกล และการทำงานอยางเกาะติด ทมุ เทดวยหัวจิตหัวใจ ของ “อธิบดี
๒๔ ชัว่ โมง” คนนี้
ที่แมแตคนขายกาแฟยังมิอาจลืมเลือน!

๑๖๐

สถิติโครงการชลประทาน
ลำดับ

ประเภทโครงการ

จำนวนโครงการ

เก็บน้ำ

พืน้ ทีช่ ลประทาน

(ลาน ลบ.ม.)

(ไร)

๘๓

๖,๖๖๒.๘๐

๑๖,๖๗๓,๐๙๙

(๒)

(๒๒,๙๗๙.๒๐)

(๒,๙๐๐)

๖๘๒

๓,๒๙๙.๔๑

๖,๑๐๗,๙๑๒

(๖๓)

(๔๖.๔๑)

(๗๘๖,๗๐๐)

๓ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (๒๕๒๐-๒๕๔๗)

๙,๗๙๑

๑,๔๔๑.๐๘

๙,๔๒๘,๕๑๙

๔ โครงการชลประทานอันเนือ่ งจากพระราชดำริ

๘๕๑

๓๑๕.๑๖

๑,๑๘๓,๙๒๑

๔๒๓

๖๒.๐๑

๒๓๖,๑๙๖

๑๓,๒๓๑

๕๗๕.๔๕

๔,๕๓๖,๗๙๙

๒๕,๐๖๑

๑๒,๓๕๖

๓๘,๑๖๖,๔๔๖

๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ (๒๔๔๕-๒๕๔๗)
๒ โครงการชลประทานขนาดกลาง (๒๔๘๐-๒๕๔๗)

(๒๕๒๗-๒๕๔๗)
๕ โครงการหมบู า นปองกันตนเองชายแดน
(๒๕๒๙-๒๕๔๗)
๖ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
(๒๕๓๕-๒๕๔๗)
รวม

(๖๕)

(๒๓,๐๒๕.๖๑) (๗๘๙,๖๐๐)

หมายเหตุ : ตัวในวงเล็บ ( ) เปนโครงการทีม่ อบใหสว นราชการอืน่ ฯลฯ
และประชาชนดำเนินการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
ทีม่ า :

สถิตโิ ครงการชลประทาน ปงบประมาณ ๒๕๔๗

๑๖๑

๑๖๒

“...คุณชูชาติภาคภูมิใจมาก ที่ไดวางวงจรชีวิต
ใหลกู ชลประทานครบถวน คือมี ทีอ่ ยู
ตัง้ แตลกู จางจนถึงขาราชการชัน้ ผใู หญ
มีโรงเรียนใหเด็ก ๆ ไดเรียน
มีโรงพยาบาลรักษาพยาบาล
และมีวดั สำหรับสัง่ สอนใหความดีงาม ครบวงจร...”
คุ ณ หญิ ง โฉมศรี กำภู ณ อยุ ธ ยา

๑๖๓

๑๖๔

บทที่ ๑๑

ครูผู “ให” ครบวงจร

ผลงานของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ทีส่ รางสรรคงานใหญระดับประเทศ ติดตาและ
ตรึงอยใู นใจของขาราชการกรมชลประทานทุกรนุ โดยเฉพาะรนุ ทีฟ่ น ฝาอุปสรรคมา
กับทานในสมัยกรมชลประทานเริม่ ตนบุกเบิกงานพัฒนาลมุ น้ำตาง ๆ ทามกลางภาวะ
ขาดแคลนทั้งกำลังคนและงบประมาณอยางหนัก
พวกเขารูดีวา ทุกครั้งที่อุปสรรคทั้งหลายถาโถมเขามา ที่สุดก็มักจะมลาย
ไปดวยความคิดริเริม่ และกลวิธแี กปญ
 หาของอธิบดีทา นนี้ ซึง่ นำวิธคี ดิ และปฏิบตั มิ า
จากหลักวิชาการ มาพลิกแพลงใชจนคนยุคสมัยเดียวกันคาดไมถงึ ทีส่ ำคัญคือเปน
วิธีการที่ปลอดจากทุจริตคอรัปชั่น
ทวา วิสยั ทัศนอนั ยาวไกลของ ม.ล.ชูชาติ มิไดแสดงออกในงานระดับชาติ
เทานัน้ แมแตงานระดับกรม อธิบดีทา นนีไ้ มเคยทอดทิง้ ตรงกันขาม กลับเจียดเวลา
พักผอนที่มีนอยนิดนำมาวางแผนระยะยาวเพื่อชีวิตที่ดีกวาของขาราชการกรม
ชลประทาน
ขาราชการทีส่ ว นใหญถอื เปน “ลูกศิษย” และ “ลูกหลาน” ของทาน เพราะ
ทานตระหนักวา “สวัสดิการ” เปนรากฐานของชีวติ ซึง่ สงผลตอผลงานของกรม
ชลประทานอยางหลีกเลี่ยงไมได
ภารกิจสราง “สวัสดิการ” ของขาราชการกรมชลประทาน เมือ่ เทียบกับ
การกอสรางเขือ่ นใหญ ๆ อาจเปนเพียงเรือ่ งเล็ก ๆ ทีใ่ ชงบประมาณนอยกวามาก

๑๖๕

๑๖๖

ทั้งยังยุงยากซับซอนดวยสมัยนั้นไมมีโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค หรือการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ซึง่ ยามนัน้ ก็กำลังประสบภาวะเศรษฐกิจฝดเคืองเชนกัน
งานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชาวชลประทาน เริม่ ตนในปพทุ ธศักราช ๒๔๙๓
เมือ่ แผนกการแพทยไดรบั พัฒนาขึน้ เปนครัง้ แรกนับแตมกี ารกอตัง้ กรมฯ ดังบันทึก
ตอนหนึง่ ในหนังสือ “ทีร่ ะลึกงานทำบุญ ๖๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู” วา
“งานบริการทางการแพทยในกรมชลประทาน มีมาแตสมัยสรางเขื่อน
พระราม ๖ ทีท่ า หลวง โดยมีแพทย (แผนโบราณ) และสุขาภิบาลประจำ ตอมามีการ
จายยาใหแกหนวยงานตาง ๆ โดยอยใู นความควบคุมของแผนกพัสดุ...”
หนังสือ “๑๐๐ ป ชลประทาน” ระบุถงึ สภาพการทำงานยุคแรกไววา เปน
ชวงเวลาทีก่ รมชลประทานกำลังขยายงาน เพือ่ พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานใหกบั ประเทศ
ทัง้ การพัฒนาแหลงน้ำเพือ่ การเกษตร อุตสาหกรรม รวมทัง้ เพือ่ การผลิตกระแสไฟฟา
ซึง่ มีความจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองอาศัยงานทางดานสาธารณสุขชวยสนับสนุน เนือ่ ง
จากการกอสรางอาคาร เขือ่ น อางเก็บน้ำ จะตองดำเนินการในเขตพืน้ ทีห่ า งไกลจาก
ตัวเมือง ซึง่ ขาดแคลนสาธารณูปโภคทุกอยาง
อีกทั้งในระยะแรก ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขยังครอบคลุมไปไมทวั่ ถึง เปนผลใหบคุ ลากรของกรมฯ ตองถูกบัน่ ทอน
ลงจากความเจ็บปวยและอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ระยะแรกกรมจึงมีสภาพการ
ทำงานที่
“…ไมมีแพทยหรือพยาบาลเปนผูดำเนินการ มีแตเพียงผูมีความรูทางการ
แพทยคอยใหการดูแลแนะนำงานสุขาภิบาล และใหการปฐมพยาบาลแกเจาหนาที่ และ
คนงานในหนวยกอสรางโครงการชลประทานตาง ๆ...”
สภาพการณเปนดังนัน้ จนถึง พ.ศ.๒๔๘๗ จึงไดตงั้ สวนงานนีเ้ ปนหนวยแพทย
ในสำนักงานเลขานุการกรม และตอมาจัดตัง้ เปนกองแพทย ในป พ.ศ.๒๔๙๓ โดย
ม.ล.ชูชาติ กำภู ดำเนินการพัฒนาหนวยงานครัง้ สำคัญ คือจัดตัง้ โรงพยาบาลบริเวณ
หัวงานของเขื่อนเจาพระยา เพื่อใหการดูแลรักษาสุขภาพของขาราชการกรมฯ ที่
ปฏิบตั หิ นาที่ ณ เขือ่ นใหญแหงแรกของประเทศ โดยมี นายแพทยพชิ ติ เหลาสุนทร
ดำรงตำแหนงเปนผูอำนวยการกองแพทยคนแรก
ซึ่งแมจะมีจุดประสงคเพื่อดูแลชีวิตคนในกรมฯ แตเมื่อดำเนินงานจริง ๆ
ผลพลอยไดคอื ชาวบานบริเวณใกลเคียงหัวงาน เชนชาวจังหวัดชัยนาท ซึง่ ขณะนัน้

๑๖๗

ไมมแี มแตโรงพยาบาลประจำจังหวัดของตัวเอง ก็ไดรบั อานิสงสจากบริการทางการ
แพทยของกรมชลประทานดวย เพราะบริการสาธารณสุขสมัยนัน้ ยังไมทวั่ ถึง การที่
กรมชลประทานยกทีมแพทยลงไปทำงาน จึงเทากับยายโรงพยาบาลขนาดเล็กออกสู
ตางจังหวัด
ในปเดียวกันนัน้ เอง อธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดอนุมตั ติ ำแหนงในกองแพทย
ประกอบดวย นายแพทย ๒๘ อัตรา เภสัชกร ๓ อัตรา พยาบาล ๓๗ อัตรา
พนักงานวิทยาศาสตร ๑ อัตรา ทันตานามัย ๒ อัตรา ผชู ว ยแพทย ๕๖ อัตรา ซึง่
อัตรากำลังของหมอและบุคลากรทางการแพทยระดับนี้ ถือวาสูงมากเมือ่ เทียบหนวย
งานระดับกรมอืน่ ๆ
นับจากนัน้ บริการดานการแพทยกข็ ยายตัวไปเรือ่ ย ๆ ตามการเติบโตของ
งานทีก่ รมชลประทานรับผิดชอบ โดยเฉพาะโครงการใหญอยางเขือ่ นเจาพระยาและ
เขือ่ นภูมพิ ล ทีง่ านดานการแพทยเขาไปมีบทบาทสนับสนุนใหโครงการสำเร็จลุลว ง
ไดดวยดี บทบาทนี้มีบันทึกในหนังสือที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินเปดเขื่อนภูมิพล
อยางชัดเจน โดยระบุถงึ จำนวนผไู ดรบั บาดเจ็บและเสียชีวติ จากการปฏิบตั งิ าน ลดลง
กวาชวงกอนทีจ่ ะมีหนวยแพทย
อาจารยจริย ตุลยานนท อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ซึง่ ปจจุบนั เปนกรรมการ
มูลนิธชิ ยั พัฒนา ยังจำไดดถี งึ บรรยากาศการทำงานในเขือ่ นใหญทสี่ ดุ ของประเทศไทย
คือเขือ่ นภูมพิ ล ซึง่ แมวา จะอยใู นพืน้ ทีห่ า งไกลเพียงใด แตสวัสดิการขาราชการทีน่ นั่
“ครูชชู าติ” ก็ไมละเลยทีจ่ ะจัดหาใหแกขา ราชการโดยเทาเทียมกัน
“...ผมจำไดวา นายแพทยสงคราม ทรัพยเจริญ เปนผอู ำนวยการโรงพยาบาล
เขือ่ นภูมพิ ล มีหมออยรู ว ม ๑๐ คน โรงพยาบาลนีม้ ศี กั ยภาพในการผาตัดขนาดใหญ
ไดมากกวาโรงพยาบาลประจำจังหวัดเสียอีก...”
ปจจัยเสริมสงใหงานสุขอนามัยของกรมชลประทานกาวหนาไปไกล ปฏิเสธ
ไมไดวาเปนผลจากการที่ ม.ล.ชูชาติ ลงมาบริหารจัดการดวยตนเอง เชน ตั้ง
“โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธ”ิ ใหทนุ เริม่ แรกเปนเงินหนึง่ หมืน่ บาท และใชกำลัง
เสริมซึง่ ลวนเปนดอกผลจากงานทีท่ ำใหกบั ทางราชการ มาชวยสรางโรงพยาบาลใน
ทีท่ ำการใหมของกรม ณ อำเภอปากเกร็ด โดย ม.ล.ชูชาติ...
“…จัดสรรหนุ บริษทั ชลประทานซีเมนต ๘๐๐ หนุ ...เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
และหนุ บริษทั ปยุ เคมี ๒๘๑ หนุ เปนเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท ใหแกมลู นิธิ เพือ่ ใชดอก
ผลจากกองทุนมูลนิธนิ ี้ ใชจา ยในการรักษาพยาบาลเมือ่ มีความจำเปน และในฐานะ

๑๖๘

กรรมการผจู ดั การบริษทั ชลประทานซีเมนต ม.ล.ชูชาติบริจาคเงินจำนวน ๕๕,๐๐๐
บาท เพือ่ จัดซือ้ เตียงคนไขพเิ ศษแกโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ด เมือ่ ทราบวา
โรงพยาบาลยังขาดตเู ย็นสำหรับเก็บโลหิต ก็ยงั ใหตเู ย็นขนาด ๑๕ คิว แกโรงพยาบาล
อีก ๑ ตู...” (หนังสือทีร่ ะลึกทำบุญ ๖๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู)
ในดานบุคลากรทางการแพทย ม.ล.ชูชาติ ใชหลักการเดียวกันกับการสงเสริม
นายชางชลประทานใหมคี วามรู คือสนับสนุนการศึกษาตอยังตางประเทศ และจัดการ
ให ก องแพทย เ ป น ที่ ตั้ ง ของ “สมาคมเวชศาสตร อุ ต สาหกรรมประเทศไทย”
มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมเพื่อใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรูทาง
วิชาการอีกดวย
อยางไรก็ตาม ขณะทีง่ านพัฒนาทางดานการแพทยดำเนินไป พรอม ๆ กับ
การสรางผลงานระดับประเทศนัน้ อีกภารกิจหนึง่ ที่ ม.ล.ชูชาติ เริม่ ตนขึน้ พรอม ๆ
กัน คือ โรงเรียนสำหรับกุลบุตรกุลธิดาของขาราชการในกรม ดวยตระหนักวาการ
ศึกษาสรางคน คนสรางชาติ หากขาราชการและบุคลากรของกรมฯ หมดหวงเรือ่ ง
การศึกษาของลูกหลาน การทำงานก็จะยิง่ มีประสิทธิภาพ
พุทธศักราช ๒๔๙๘ ขณะกำลังเตรียมยายสวนราชการของกรมชลประทาน
บางสวนไปอยูที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดวยวิสัยทัศนของผูมองไกลไป
ขางหนาเสมอ ม.ล.ชูชาติ มอบหมายใหผใู ตบงั คับบัญชาทำเรือ่ งขออนุญาตตัง้ สถาน
ศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการอยางเรงดวน และทานยังไดเชิญขาราชการชัน้ ผใู หญ
ของกระทรวงฯ มารวมรับประทานอาหาร เพือ่ ขอคำชีแ้ นะและทำความเขาใจ จน
ทำให “โรงเรียนชลประทานวิทยา” และ “โรงเรียนชลประทานสงเคราะห” ซึง่
ทานตัง้ ชือ่ ใหดว ยตนเอง จัดตัง้ สำเร็จโดยใชเวลาเพียงแค ๑๓ วัน และเปดการเรียน
การสอนเปนครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๔๙๘
โดยโรงเรียนชลประทานวิทยา ตัง้ ขึน้ สำหรับบุตรหลานขาราชการทีพ่ อจะมี
กำลังทรัพย สวนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จัดตัง้ สำหรับบุตรหลานขาราชการ
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย ซึง่ ทัง้ สองโรงเรียนยังเอือ้ เฟอ ใหประชาชนในพืน้ ทีส่ ง บุตรหลาน
เขาศึกษาดวย
ยอนกลับไปในชวงตนทศวรรษ ๒๕๐๐ เมือ่ งานกอสรางขนาดใหญของกรม
ชลประทานเสร็จสิน้ แลว กรมฯ จึงพิจารณายุบโรงพยาบาลประจำหัวงาน เหลือเพียง
หนวยพยาบาลประจำโครงการ แลวกลับมาสรางฐานกำลังแพทย ณ โรงพยาบาล
กรมชลประทาน ปากเกร็ด ซึง่ พัฒนาไปจนมีประชาชนมาใชบริการอยางหนาแนน

๑๖๙

อาคารเรี ย น โรงเรี ย นชลประทานวิ ท ยา

๑๗๐

ถึงขัน้ ตองขยับขยายไปสราง “ตึก ๘๐ ป ปญญานันทะ” เพิ่มเติม
อันเปนผลจากการที่คณะแพทยโรงพยาบาลในยุคหลังการอสัญกรรมของ
ม.ล.ชูชาติ กำภู พ.ศ.๒๕๑๒ ไดกราบเรียนทานเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ
หลวงพอปญญานันทะภิกขุ ถึงความแออัดของโรงพยาบาลที่ตองรองรับทั้งผูปวย
ภายในและภายนอก
ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ บันทึกบทสนทนาระหวางคณะแพทยกับ
พระเดชพระคุณหลวงพอฯ ไวในหนังสือ “ชีวิตและงานของทานปญญานันทะ”
ตอนหนึง่ วา
“..ปจจุบนั นี้ คนไขเพิม่ มากขึน้ ตึกนอนคนไขไมพอ หองฉุกเฉินก็ไมพอ ขอให
หลวงพอชวยเมตตาอนุเคราะหสรางตึกใหดว ยครับ...”
“…คากอสรางเทาไรละ...?”
“…ประมาณ ๓๐ ลานบาทครับ...”
“…หลวงพอไปอเมริกา ๓ เดือน อยทู างนีเ้ ขียนแบบใหเรียบรอย กลับมา
จะดำเนินการทันทีนะ...”
เปนทีท่ ราบกันดีวา การรับปากชวยเหลือตามคำรองขอของคณะแพทย เปน
ดวยจิตเมตตากรุณาของหลวงพอปญญานันทะ มิใชเพราะทานมีปจ จัยเปนงบประมาณ
กอนใหญอยแู ลว แตทา นใชวธิ บี อกบุญกับญาติโยม ซึง่ คนเหลานัน้ ประจักษใจแลววา
หากหลวงพอดำริสงิ่ ใด สิง่ นัน้ ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชนตอ สวนรวมอยางแทจริง
เงินบริจาคกอนแรก ประเดิมมาจากลูกศิษยลูกหาของหลวงพอในสหรัฐ
อเมริกาทันที ๓ ลานบาท!
แตหลังจากการประกาศธรรมทีอ่ เมริกา เมือ่ กลับมาเมืองไทย ทานพบวาราคา
คากอสรางเพิม่ เปน ๗๘ ลานบาท!
“…ทานทราบแลวไมไดปริปากบนใด ๆ วันอาทิตยที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๒ ทาน
แสดงปาฐกถาธรรมทีส่ ถานีโทรทัศนชอ ง ๕ และกรมประชาสัมพันธ ในตอนทาย ทาน
ไดบอกขาวการสรางตึกนีแ้ กประชาชน...” (ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, อางแลว)
ครานัน้ เอง อริยะสงฆทที่ า นอดีตอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู อาราธนามาเปน
เจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏองคแรก ก็ลงมือสานตองานดานสวัสดิการของโยม
อุปฏ ฐากอยางเต็มกำลัง ทัง้ ทีม่ วี ยั ถึง ๘๐ ป แตทา นก็เต็มใจ เพราะเมือ่ ...

๑๗๑

“…ประชาชนชนทราบขาวนี้ ทยอยกันนำเงินมาบริจาคทุกวัน ทานตองนัง่ รับ
บริจาค เขียนอนุโมทนาบัตรดวยตนเองวันละหลาย ๆ ชัว่ โมง...”
เพราะ “...ทุกคนอยากจะมาบริจาคกับทานเองดวยความเคารพและศรัทธา
เปนการสวนตัว ถึงแมทา นจะมีอายุสงู ปูนนัน้ ก็สามารถนัง่ รับบริจาคไดทงั้ วัน ทาน
เขียนและเซ็นใบอนุโมทนาบัตร ปฏิสนั ถารกับทุกคนดวยใบหนาทีย่ มิ้ แยมแจมใส โดย
ไมปริปากบนวาเหนือ่ ย...” (ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, อางแลว)
เหตุการณนี้เกิดขึ้นในป ๒๕๓๒ หรือ ๒๐ ป หลังการอสัญกรรมของ
ม.ล.ชูชาติ กำภู ไมวา ดวงวิญญาณทานอธิบดีจะทราบหรือไมกต็ าม สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ มาเปนองคประธานในงานถวายผา
พระกฐิน ๒ ปซอ น ทัง้ ยังพระราชทานเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ทีป่ ระชาชนผมู า
รวมงานถวายสมทบผานพระองคทงั้ หมด เพือ่ สรางตึกโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
ตึกโรงพยาบาลจึงไดรบั การวางศิลาฤกษเมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๓
โดยสมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ เปนองคประธานทัง้ ในงานพิธวี างศิลาฤกษ และวัน
เปดตึก “๘๐ ป ปญญานันทะ” งานดานการแพทยที่ “ครูชชู าติ” วางรากฐานไว
เมื่อ ๔๐ กวาปกอน มาสำเร็จลงได ดวยพระเถระรูปที่ทานนับถืออยางหมดใจรูป
นีเ้ อง
ซึ่งหากรวบรวมผลงานดานสวัสดิการที่ ม.ล.ชูชาติ ริเริ่มวางรากฐานไวให
บรรดาลูกศิษยทเี่ ปนขาราชการกรมชลประทานและประชาชนในพืน้ ที่ ทัง้ โรงพยาบาล
โรงเรียน และวัด ก็นบั วาทาน “สราง” และ “ทำ” เพือ่ ลูกศิษยไวครบวงจร นับ
ตัง้ แตออกจากครรภมารดา จวบจนเมือ่ ชีวติ ถึงเชิงตะกอน ซึง่ ไมเพียงแตเกิด แก เจ็บ
และตาย หากยังใหสติปญ
 ญาไวสรางตนและสรางชาติใหไพบูลยอกี ดวย
สมดังปณิธานทีท่ า นตัง้ ไววา “ครูจะทำและจะสรางใหพวกเธอทุกอยาง”

๑๗๒

โรงพยาบาลประจำหัวงานเขื่อนตาง ๆ
มีการตัง้ โรงพยาบาลของกรมชลประทานขึน้ ถึง ๘ แหง ระหวางการ
กอสรางเขือ่ นและประตูน้ำตาง ๆ (ไมรวมกรมชลประทาน กรุงเทพฯ) โดย
สิน้ สุดการใหบริการเมือ่ การกอสรางเสร็จสิน้ คือ
โรงพยาบาลเขือ่ นเจาพระยา ชัยนาท (๒๔๙๕-๒๕๐๐)
โรงพยาบาลเขือ่ นแกงกระจาน เพชรบุรี (๒๕๐๔-๒๕๐๙)
โรงพยาบาลเขือ่ นลำพระเพลิง นครราชสีมา (๒๕๐๖-๒๕๑๓)
โรงพยาบาลลำปาว กาฬสินธุ (๒๕๐๖-๒๕๑๗)
โรงพยาบาลแมแตง เชียงใหม (ไมทราบปทแี่ นนอน)
โรงพยาบาลเขือ่ นภูมพิ ล ตาก (๒๕๐๐-๒๕๐๗)
โรงพยาบาลแมกลองใหญ กาญจนบุรี (๒๕๐๗-๒๕๑๓)
และโรงพยาบาลเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ อุตรดิตถ (๒๕๑๔-๒๕๒๐)

๑๗๓

วัดชลประทานรังสฤษฏ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๑๗๔

“เดิมตัง้ จิตอธิษฐานไววา จะไมเปนสมภาร เวนไวแตวา
๑.เปนวัดใหมเอีย่ ม ถาเปนสมภารก็เปนรูปแรก
๒.ถาเปนวัดเกา ก็ขอเปนวัดราง ไมมพี ระ
ทีว่ างเงือ่ นไขอยางนี้ เพราะถาเราไปเปนสมภารในวัด
ทีม่ พี ระอยแู ลว เกิดความขัดแยงจะปฏิรปู อะไรไมได
โดยเฉพาะหลวงตามีพวกมาก ชอบขัดแยง
ทำงานไมสะดวก แตถา ไมมพี ระอยกู อ นเลย
เราจะปฏิรปู หรือวางรากฐานอะไรก็ทำไดสะดวก
วัดนี้ (วัดชลประทาน) ทีท่ า นอธิบดีมานิมนต
เขาหลักเกณฑทตี่ งั้ ไว เลยรับเปนสมภาร…”
พระพรหมมั ง คลาจารย (ป ญ ญานั น ทะภิ ก ขุ )

๑๗๕

บน: อุ โ บสถวั ด ชลประทานรั ง สฤษฏ
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ลาง : อุโบสถวัดชลประทานรังสรรค
สามเงา จ.ตาก

๑๗๖

บทที่ ๑๒

กำเนิดวัดชลประทานรังสฤษฏ

ฝายแมแฝก อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พุทธศักราช ๒๕๐๓
ภิกษุรูปหนึ่งเดินนำญาติโยมสวนทางกับชายรางสันทัด ติดตามมาดวย
มิชชันนารีชาวตะวันตก แมชี และฆราวาสอีกสองสามคน
“เอะ! พระรูปทีส่ วนเราเมือ่ กี้ ทานชือ่ อะไรหรือครับ” ชายคนนัน้ ถามแมชี
“ออ...นัน่ ทานปญญานันทะ”
เขาปตยิ งิ่ เมือ่ ไดยนิ ชือ่ “ปญญานันทะ” เพราะเทากับเจตนารมณในชีวติ ที่
ตัง้ ไวนานแลว กำลังจะลุลว งไปอีกประการหนึง่ ดวยความเมตตาจากพระผปู ฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบรูปนี้ ชัว่ เวลาไมนาน เขาเดินตามมากราบนมัสการภิกษุรปู นัน้ กอนจะ
ยอตัวพับเพียบ
“นมัสการพระคุณเจาขอรับ กระผมชือ่ ชูชาติ กำภู เปนอธิบดีกรมชลประทาน
ไดทราบกิตติศพั ทของทานมานาน แตเพิง่ ไดพบตัวจริงวันนี้ จึงอยากสนทนากับทาน
ขอรับ...”
แมเหตุการณทไี่ ดพบกันโดยบังเอิญ จะลวงเลยมานานเพียงใด แตดเู หมือน
ยังฉายชัดในความทรงจำของภิกษุหนมุ รูปนัน้ ซึง่ ปจจุบนั คือ พระพรหมมังคลาจารย
(ปญญานันทะภิกขุ) ทานเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ

๑๗๗

๑๗๘

“พบกันครัง้ แรกทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ตอนนัน้ ทานพาชาวตางชาติไปเทีย่ วชมฝาย
แมแฝก ทีอ่ ำเภอแมแตง อาตมาก็นำญาติโยมจากปกษใตทเี่ ดินทางมาเยีย่ มอาตมา
ไปชมฝายนัน้ เหมือนกัน เดินสวนทางกับทาน ทานยกมือไหว... แลวทานมาขออภัยที่
เดินผานแลวไมรูจัก ไมถือตัวเลยวาเปนขาราชการระดับสูง นั่งพับเพียบกราบ
เรียบรอย ตอนนัน้ อาตมาจำพรรษาทีว่ ดั อุโมงค ทานบอกอาตมาวา ผมสรางวัดที่
ปากเกร็ด หาพระเปนสมภารไมได ทีห่ าไดกไ็ มเหมาะ อยากนิมนตพระคุณทานไปอยู
วัดชลประทานไดหรือไม...”
เปนคำขอของฆราวาสทีเ่ พิง่ พบกันเปนครัง้ แรก หลังจากตางฝายตางไดยนิ
กิตติศพั ทกนั มานาน หลวงพอปญญานันทะไดยนิ ชือ่ เสียงของ ม.ล.ชูชาติ จากอาจารย
กรมชลประทาน ทีม่ าถวายความรู สมัยทานเขาเรียนธรรมะทีม่ หาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ ขณะที่ ม.ล.ชูชาติกไ็ ดทราบเรือ่ งของหลวงพอ ในฐานะพระ
นักเผยแพรธรรม พระนักเทศน ทีผ่ คู นเลือ่ มใส นับตัง้ แตเจาชืน่ สิโรรส ทายกผเู ลือ่ มใส
ศรัทธาในพระศาสนา นิมนตหลวงพอไปฟน ฟูวดั อุโมงคและเผยแพรธรรมะทีจ่ งั หวัด
เชียงใหมตงั้ แตป พ.ศ. ๒๔๙๒
“ตอนนัน้ อาตมาบอกคิดดูกอ น เขาหลักเกณฑละก็ได ไมเขาก็ไมได ตัง้ ใจวา
จะไมเปนสมภาร ถาวัดนัน้ เปนวัดเกา มีพระเหลืออยมู าก สอนยาก แตถา เปนวัดใหม
เอีย่ มไมมใี ครเคยเปนสมภารจะไปเปนให...”
ในทีส่ ดุ เมือ่ ม.ล.ชูชาติเลาถึงเจตนารมณทจี่ ะสรางวัดตอบแทนพระพุทธศาสนา
เพราะระหวางการสรางเขือ่ นตาง ๆ กรมชลประทานจำเปนตองยุบและยายวัดตาม
แนวเขือ่ นไปหลายวัด และเมือ่ สรางวัดใหม ก็ปรารถนาจะไดเปนวัดทีเ่ ปนแบบอยาง
ทีด่ ี หลวงพอจึงตัดสินใจรับโดย
“…ใชเวลาไมนาน เพราะเขาหลักเกณฑ เปนวัดใหมไมมีพระเลย ถามี
หลวงตาสักองคนั่นละจะขัดคอเรา ไมหนักใจก็เลยมา... อาตมาพิจารณาวาวัด
ชลประทานตัง้ อยหู นากรมชลฯ ติดถนนใหญ จังหวัดนนทบุรตี อ ไปขางหนาคงจะเปน
เมืองทีเ่ จริญ บริเวณนีเ้ ปนทงุ การสัญจรไปมาสะดวก คนก็จะมากขึน้ เปนสถานที่
ใกลกรุงเทพฯ เปนจุดศูนยกลางทีเ่ ราจะไปเหนือ ใต ตะวันออกก็ได เปนทำเลทีเ่ หมาะ
จะตัง้ จุดขึน้ เพือ่ เผยแพรธรรมะแกญาติโยมชาวบาน...” (จากหนังสือ “ปญญานันทะ
๙๔” จัดพิมพโดย มูลนิธภิ กิ ขุปญ
 ญานันทะ พ.ศ.๒๕๔๘)
อยางไรก็ตาม ในเขตกรมชลประทาน ปากเกร็ดเวลานัน้ มีวดั ตัง้ อยกู อ นแลว
๒ วัด คือ วัดหนาโบสถ กับวัดเชิงทา บริเวณริมฝงน้ำเจาพระยา ตรงจุดที่กรม

๑๗๙

ชลประทานมีโครงการจะสรางทาเรือขนสงอุปกรณ ประกอบกับเปนวัดทีม่ พี ระสงฆ
จำพรรษาอยูเพียงวัดละรูป กรมชลประทานโดยทานอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู จึง
ขออนุญาตผานกรมการศาสนาถึงคณะสังฆมนตรีเพือ่ ขอแลกเปลีย่ นทีด่ นิ โดยจะสราง
อุโบสถ กุฏพิ ระ เสนาสนะตาง ๆ ใหชดเชย
เมื่อคณะสังฆมนตรีตอบไมขัดของ จึงกอสรางวัดใหมในที่ดินของกรม
ชลประทานดานทิศตะวันออก แลวเฉลิมนามวา “วัดชลประทานรังสฤษฏ” มีความ
หมายวาเปนพระอารามที่ “รังสฤษฏ” หรือสรางขึน้ โดยกรมชลประทาน ในพืน้ ที่ ๔๘
ไร ณ เลขที่ ๗๘/๘ หมู ๑ ถนนติวานนท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เขตปกครองคณะสงฆมหานิกาย แลวนิมนตพระปญญานันทะภิกขุ จากวัด
อุโมงค จังหวัดเชียงใหม มาเปนเจาอาวาส ตัง้ แตวนั ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓
ตราบจนปจจุบนั ในขณะที่ “วัดหนาโบสถ” ในวันนีย้ งั เหลือรองรอยเพียงตัวโบสถ
สวน “วัดเชิงทา” ไดกลายเปนทีต่ งั้ ทาเรือของกรมชลประทาน
“...ตอนนัน้ สองวัดนีม้ พี ระอยวู ดั ละองค พออาตมามาสรางวัดนี้ เขาไมมา ไป
อยวู ดั อืน่ เพราะขัดนโยบายกัน เพราะวัดชลประทานฯ หามสูบบุหรี่ ถาสูบมาอยไู ม
ได พระสองรูปนัน้ มานอนไดสองคืน ก็อดึ อัด เลยไปอยวู ดั อืน่ ”
ทามกลางสังคมทีร่ ะดับศีลธรรมของผคู นถดถอยลงทุกวัน ความมงุ มัน่ ของ
ม.ล.ชูชาติในการจัดตัง้ วัดชลประทานรังสฤษฏ จึงมิไดเปนเพียง “สวัสดิการ” ของ
ขาราชกรมชลประทาน ซึง่ ทานไดสรางไวใหแลวทัง้ โรงเรียน โรงพยาบาล บานพัก
กระทัง่ มาบริบรู ณทวี่ ดั อันเปนสถานทีซ่ งึ่ ผูกพันกับคนไทยมาตัง้ แตเกิด จนกระทัง่ อำลา
จากโลกใบนีไ้ ป ทวาในอีกมิตหิ นึง่ ทานยังตัง้ ใจใหวดั นีเ้ ปนทีพ่ งึ่ ของพุทธศาสนิกชนที่
ศรัทธาใน “แกนแท” ของพระศาสนา มากกวาเปลือกหรือกระพี้
วัดชลประทานฯ จึงมีความแตกตางจากวัดอืน่ ๆ อยางเห็นไดชดั ในสายตาของ
ชาวพุทธทัว่ ไป โดยเฉพาะระเบียบในการจัดงานบวช งานสวดศพ เผาศพ ฯลฯ รวม
ไปถึงไสยศาสตร มนตดำ ดูหมอ ใบหวย ฯลฯ สิง่ เหลานีไ้ ดรบั การปฏิรปู ใหมหมดใน
วัดทีม่ เี จาอาวาสชือ่ “ปญญานันทะ”
“หมอมหลวงชูชาติทา นชอบใจทีไ่ มมกี ารใหหวย แลวยังพัฒนาประเพณีลา หลัง
ใหทนั สมัย อยางสวดศพสมัยกอนมีแตสวด ๆ ไป คนฟงไมรเู รือ่ ง บางคนยังมากิน
เหลาเบียรกนั สนุกในงานสวด อาตมาจัดระเบียบใหม คืองานสวดศพวัดนีจ้ ะเนนแสดง
ธรรมกอน ๓๐-๔๐ นาที จากนัน้ สวดนิดเดียว แลวไมมกี ารเลีย้ งในงาน ตรงนีต้ ดั ออก...”
“…หรือบวชนาคทีม่ กี ารทำขวัญ แหแหนสนุกสนาน ตัดหมด อาตมาใหบวช

๑๘๐

พรอมกันทีละ ๑๐๐ รูป ทุกวันที่ ๑ กุมภา ๑ มีนา ๑ เมษา แลวไมใหซอื้ ดอกไมธปู
เทียนเพราะรกวัด คิดดูวา ๑๐๐ คน ถาซือ้ หมดจะสูงทวมหัว ใหมแี ตผา ไมใหมงี าน
เลีย้ ง มานอนวัด โกนหัว ซอมบวช...”
ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ที่ า นเจาอาวาสนักปฏิรปู ริเริม่ ขึน้ เปนแหงแรก คือการแสดง
ธรรมทุกวันอาทิตย แลวบันทึกเทปใหญาติโยมซือ้ หรือขอยืมจากทางหองสมุดของวัด
เพือ่ นำกลับไปฟงซ้ำหรือเผยแผไปยังผทู ไี่ มมโี อกาสจะฟง ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ
บันทึกถึงเรือ่ งนีไ้ วในหนังสือ “ชีวติ และงานของทานปญญานันทะ” เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ ๙๔ ป ของทานเจาอาวาส
“…ทานปญญาฯ เปนนักเผยแพรธรรมะ นโยบายหลักของวัดก็คอื การเผยแพร
ธรรมะ เมือ่ ทานรับตำแหนงเจาอาวาสแลว มีศาสนสถานและเสนาสนะ เพียงพอแก
การเริม่ งาน กลาวคือมีโบสถ ศาลาฉัน และกุฏิ ๑๑ หลัง ทานจึงใชศาลาฉันเปนที่
แสดงปาฐกถาธรรม เริ่มครั้งแรกก็มีผูฟงประมาณ ๑๐ กวาคน สวนมากเปนคน
กรุงเทพฯ ทีเ่ คยรจู กั กับทานมากอนทัง้ สิน้ ถนนหนทางสัญจรไปมาระหวางกรุงเทพฯ
กับ ปากเกร็ด (หมายถึงถนนติวานนท) ก็ยงั เปนหลุมเปนบอ นานทีจะมีรถผานมาสัก
คันหนึง่ ...”
จากผฟู ง เรือนสิบเมือ่ วันวาน เปนทีท่ ราบกันดีวา ถึงวันนี้ สถานทีจ่ อดรถของ
ทางวัดจะคับแคบไปในวันอาทิตยของทุกสัปดาห วัดไดกลายเปนทีพ่ งึ่ ของผแู สวงหา
สัจธรรมทีแ่ ทในคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และยังไดรบั การพิจารณา
เปน “วัดพัฒนาตัวอยาง” ของกรมการศาสนา ตัง้ แต พ.ศ.๒๕๒๕ ในขณะทีท่ า น
ั ฑิต
ปญญานันทะภิกขุ ไดรบั รางวัล “คนดีศรีปก ษใต” และไดรบั ปริญญาดุษฎีบณ
กิตติมศักดิ์ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รวมทัง้ ไดรบั รางวัล “ศาสตรเมธี” สาขาสังคม
ศาสตร ดานศาสนาและปรัชญา จากมูลนิธหิ มองหลวงปน มาลากุล
ซึง่ หากกลาวถึงความทรงจำในความสำเร็จทัง้ หลายของวัดชลประทานฯ ทาน
ปญญานันทะไมเคยลืมแรงสนับสนุนอยางเต็มกำลังจาก ”ทานอธิบดี”
“…เห็นเราทำแบบนีท้ า นพอใจ เราพัฒนาทัง้ วัตถุทงั้ จิตใจ มาวัดตองฉลาดไม
ไดความโงกลับไป...หมอมหลวงทานเปนคนกาวหนา ไมหวั เกา หลายครัง้ อาตมาขออะไร
จากกรมชลฯ ขอเชาบายได ขอรถแทรกเตอรใหวดั ทานวองไว สัง่ งานไมชกั ชา...ถึง
ทีส่ ดุ ทีฉ่ นั มานีเ่ พราะคนของกรมชลประทานมากหลายหมืน่ ครอบครัวจะไดอาศัย...”

๑๘๑

เปนทีท่ ราบกันดีในหมคู นใกลชดิ วา วัดชลประทานฯ ที่ ม.ล.ชูชาติอาราธนา
ทานปญญานันทะภิกขุ มาเปนทานเจาอาวาสนัน้ ทำใหทา นอธิบดีสมั ผัสธรรมะอยาง
ลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ และยังไดมโี อกาสสนทนาธรรมกับทานพุทธทาสภิกขุ แหงวัดสวนโมกข
พลาราม จังหวัดสุราษฏรธานี อริยะสงฆที่ไดชื่อวาศึกษาธรรมะแตกฉานและมี
วัตรปฏิบตั นิ า เลือ่ มใสทีส่ ดุ องคหนึง่ จนองคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติยกยองให
เปน “บุคคลสำคัญของโลก” ในฐานะทีท่ า นเปนผนู ำดานขันติธรรม สันติธรรมและ
วัฒนธรรม
โดยในชวงนัน้ (ราวพ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๘) คราใดทีท่ า นพุทธทาสเดินทางมา
ปฏิบตั กิ จิ ธุระยังกรุงเทพมหานคร ก็จะมาจำพรรษาทีว่ ดั ชลประทานฯ ในฐานะทีเ่ ปน
“สหายธรรม” กับหลวงพอปญญานันทะภิกขุ โดยทานปญญาฯเรียกขานทานพุทธ
ทาสวา “ทานพี”่ ดวยความทีท่ า นพุทธทาสอาวุโสกวา
“...เย็นวันหนึง่ มีกำหนดไปงานเลีย้ งทีส่ ถานทูตอเมริกนั คุณชูชาติบอกใหสง รถ
ไปรับทีก่ รม พอรถไปถึง กลับบอกวาไมไปไดไหม รสู กึ ไมสบายใจเรือ่ งงาน ขอไปวัด
ชลประทานฯ ดีกวา พอไปถึงมีทา นเจาคุณพุทธทาสกับทานปญญาฯ คอยทาอยทู โี่ บสถ
เปดประตูหนาตางทัง้ หมด ซึง่ ธรรมดาไมเคยเปด แตวนั นัน้ ทานทัง้ สองรอรับอย.ู ..”
แมกาลเวลาจะลวงเลยมากวา ๔๐ ป ทวา คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา
ยังรำลึกถึงวันทีป่ ชู นียบุคคลทัง้ สาม ไดมาสนทนาธรรมกันโดยมิไดนดั หมาย ราวกับ
เพิง่ เกิดขึน้ เมือ่ วันวาน

๑๘๒

ม.ล.ชู ช าติ ถวายผ า พระกฐิ น
ที่ วั ด ชลประทานรั ง สฤษฏ
เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๗

“…ตอนขึน้ รถกลับ คุณชูชาติบอกวาดวยอานิสงคของหลวงพอทัง้ สอง ทำให
เปลีย่ นใจมาวัด ความทุกขใจจากการงานจึงหายไปหมด ไดสติ เพราะทานปญญาฯ
มักคอยทวงใหคณ
ุ ชูชาติชา ลงบาง ก็ชวี ติ คุณชูชาติไมเคยชา ตัง้ แตเชายันค่ำ ตอนนอน
ยังฝนถึงงาน บางทีดฉิ นั ไดยนิ เสียงพูดภาษาอังกฤษวาจะทำอะไรตออะไร อาหารเชา
ก็ทานในรถ ระหวางทานมีเลขาฯ จดงานตลอด พูดไดวา ชีวติ คไู มมโี รแมนติก พอเลิก
จากงานตอนเย็นก็เหนือ่ ยมาก นพ.พิชติ ตองคอยมาฉีดยาบำรุงให”
๑๓ เมษายน ๒๕๑๒
ดวยความผูกพันกันทัง้ ทางการงานและจิตใจ ทานปญญานันทะจึงอาลัยยิง่
เมือ่ ทราบขาวการเสียชีวติ ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู
“...เสียใจมากทีท่ ราบวาทานจากไป เสียใจ...เวลานีย้ งั คิดถึง เสียใจจนพูดอะไร
ไมออก เสียดายเพราะทานซือ่ สัตยสจุ ริต ไมคอรัปชัน่ ความโลภไมม.ี ..คนกรมชลฯ
เรียกทานวา “ครู” ทานไมใชแคอธิบดี ทีส่ ำคัญคือทานสรางคน ทานทำตนเปนตัวอยาง
พระพุทธเจาบอกวา เวลาเราสอนคนเรือ่ งใด ตองทำเรือ่ งนัน้ ดวย…สวนมากมาคุยกับ
อาตมา ทานก็มีแตงาน เรื่องสวนตัวไมคอยมีอะไร ชีวิตของทานคืองาน งานคือ
ชีวติ ...ทานอายุนอ ยมากตอนทีเ่ สีย…เราสูญเสียคนดี...”
ดังนั้น ตราบจนวันนี้ ม.ล.ชูชาติในความทรงจำของทานปญญานันทะ
ภิกขุ จึงเปนอธิบดีกรมชลประทานที่ “ทำงานเพื่อให ไมใชทำงานเพื่อเอา”
อยางที่ยากจะมีใครเสมอเหมือน

๑๘๓

ธรรมะเหมือนสระน้ำที่ไมมีตม
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกยองทานพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย) แหงวัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฏรธานี เปนบุคคลสำคัญ
ของโลก และจะรวมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ป ในวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๙ อันนับเปนเรือ่ งทีน่ า ปตยิ นิ ดีของประชาชนไทย
ท า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ เป น “สหายธรรมผู พี่ ” ของท า นป ญ ญา
นันทะภิกขุ (พระพรหมมังลาจารย) เจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ และ
ท า นยั ง เคยแสดงธรรมในที่ ป ระชุ ม อบรมข า ราชการและลู ก จ า งของ
กรมชลประทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ เมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕
เมื่ อ ครั้ ง ที่ ท า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ยั ง ดำรงสมณศั ก ดิ์ เ ป น “พระราชชัยกวี”
กลาวไดวา เปนการแสดงธรรมตอขาราชการกรมชลประทานเปนครัง้ แรกและ
ครัง้ เดียวในประวัตศิ าสตร
ดังความตอนหนึง่ คือ...
“...พวกเราเปนขาราชการกรมชลประทาน คำวา “ชลประทาน” ควร
จะถือเปนนิมติ ทีด่ มี าก “ชลประทาน” แปลกันงาย ๆ วาแจกจายน้ำ คำวา “น้ำ”
เปนชือ่ ของธรรมะบททีว่ า “ธมฺโม รหโท อกทฺทโม” แปลวา “ธรรมะเหมือน
สระน้ำทีไ่ มมตี ม” ทานเปรียบน้ำเหมือนธรรมะ ในฐานะเปนเครือ่ งชำระความ
ทุกข หรือสิง่ สกปรกเศราหมองทีเ่ รามี...
เรามีคำวา “กรมชลประทาน” เปนที่มั่นของเรา นี่เรายึดถืออุดม
คติอยางเดียวกัน คือจะตองแจกจายความดี ระบบของความดี เปนตัวอยางทีด่ ี
แกกรมอื่น วาขาราชการกรมนี้จะไมมีชองโหวที่จะใหชาวบานนินทาวา
“มาอยางไทย ไปอยางฝรัง่ ”... มาอยางไทยคือมาชา และทำงานอยางเอาเปรียบ
ทีส่ ดุ แตพอเลิกหรือหยุดพักผอนนีเ่ อาอยางฝรัง่ คือเอาเต็มที่
ถาเราชวยกันเพิกถอนขอครหาอันนีไ้ ดเมือ่ ไรแลว เมือ่ นัน้ แหละคือ
การปฏิบตั ธิ รรมอยางยิง่ ของเรา สรางสรรคความเจริญใหแกเรา ใหแกประเทศ
ชาติของเรา ศาสนาของเรา หรือโลกทัง้ หมดทัง้ สิน้ ได ดวยอาศัยสิง่ เดียวกัน

๑๘๔

คือ “ธมฺโม รหโท อกทฺทโม - ธรรมะเหมือนสระน้ำทีไ่ มมตี ม”…
ขอใหเราทุกคนมีจติ ใจเหมือนสระน้ำทีไ่ มมตี ะกอน คือใสสะอาด ไม
มีสว นแหงความชัว่ ปะปน และใสอยางไมมตี ะกอนอยเู ปนประจำในจิตใจ
ของเรา แลวคำวา “ชลประทาน” นี้จะหอมหวนที่สุด จะเปนเกียรติที่ฟุง
กระจายไปทัว่ ทุกทิศทาง สมกับทีเ่ ราเปนขาราชการกรมชลประทาน...”
(จาก หนังสือ “ธรรมะเหมือนสระน้ำที่ไมมีตม” จัดพิมพโดย กองทุน
ศูนยสืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ (ไมระบุปที่พิมพ))

๑๘๕

ภู เ ขาทอง องค เ จดี ย ใ นวั ด สระเกศ

๑๘๖

อธิบดีผูบูรณะภูเขาทอง
นอกจากงานกอสรางโครงการขนาดใหญดา นชลประทานแลว งาน
สำคัญอีกดานหนึง่ ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ขณะรับราชการกรมชลประทาน คือ
การสงเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกเหนือจากการสรางวัด
ชลประทานรังสฤษฏแลว ยังมีผลงานอีกชิน้ หนึง่ ทีค่ นสวนใหญไมคอ ยรับรกู นั
มากนัก คือการที่ม.ล.ชูชาติ กำภู มีบทบาทสำคัญในการบูรณะ “พระบรม
บรรพต” หรือ “ภูเขาทอง” วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในป พ.ศ.๒๔๙๓
ตามประวัติ “พระบรมบรรพต” พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยหู วั
รัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร โปรดฯ ใหสรางขึน้ โดยมีฐานเปนดินทีถ่ กู
ขุดขึน้ มาจากการสรางคลองรอบกรุง และดวยความทีอ่ ยใู กลกบั คลองมหานาค
ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของคลองรอบกรุง ทำใหชาวเมืองนิยมเรียก “ภูเขาทอง” เชน
เดียวกับทีเ่ รียกเจดียภ เู ขาทองทีก่ รุงศรีอยุธยา
ในแผนดินรัชกาลที่ ๓ มีการกอสรางเปนพระปรางค แตเกิดทรุดตัว
ลงมา จนตองยุตกิ ารกอสรางไปหลายป จนถึงรัชกาลที่ ๔ โปรดฯ ใหมกี ารซอม
แซมโดยดัดแปลงเปนภูเขา และกอพระเจดียไ วบนยอด มีพระระเบียงโดยรอบ
มีบนั ไดเวียนสองสายขึน้ ถึงยอด และกอพระเจดียท รงลังกาไวบนยอด พระราช
ทานนามวา “พระบรมบรรพต”
แตการกอสรางมาแลวเสร็จจริง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการอัญเชิญ
พระบรมสารีรกิ ธาตุจากเมืองกบิลพัสดุ ซึง่ รัฐบาลอังกฤษทีป่ กครองอินเดียใน
ยุคนัน้ ถวาย โดยมีพระราชพิธปี ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ ไวในซมุ พระ
เจดียบ นยอดพระบรมบรรพต เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๕๒
จนเมือ่ ผานพนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พ.ศ.๒๔๘๙ ภูเขาทองไดรบั
ความเสียหายอยางเห็นไดชัด โดยปรากฏการแตกราวหลายจุด ในครั้งนั้น
สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถร ทรงเห็นวาถาทิง้ ไวอาจจะพังลงมา จึง
ประสานไปยังกรมการศาสนา โดยขอให ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน
ศิษยานุศษิ ยของทานผมู คี วามเชีย่ วชาญดานวิศวกรรมโยธามาดำเนินการซอม
แซม โดยผานความเห็นชอบของกรมศิลปากร

๑๘๗

“...วัดสระเกศ เปนวัดที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เคารพนับถือ เขือ่ นทุกเขือ่ น
ทีม่ พี ธิ เี ปด ก็ไดฤกษจากวัดสระเกศทัง้ สิน้ พระสังฆราชทานรับสัง่ วาภูเขาทอง
ทรุดมาก จะขึ้นไมไดแลว ทานเห็นวาคุณชูชาติมีความรูความสามารถที่จะ
บูรณะได...”
คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ยังจดจำไดดีวา ทำไม การบูรณะ
ภูเขาทองตองเปน ม.ล.ชูชาติ กำภู
“...วันทีไ่ ปดูภเู ขาทอง เขาเปดฐานภูเขาขางลางใหดู สองไฟเขาไปเห็น
เสาโต ๆ ขัดกันไปมาอยใู ตนนั้ ยังสงสัยวาจะซอมอยางไร ถาซอมแลวพังลงมา
ก็หมดกัน คุณชูชาติอธิบายวาสรางเหมือนทำถังเบียรสิ คือใชเทคนิคการรัดเปน
ตอน ๆ ไงละ...”
ขณะที่การบูรณะภูเขาทองกำลังดำเนินไป ม.ล.ชูชาติยังมีตำแหนง
เปนที่ปรึกษาดานการชลประทานใหธนาคารโลก มีภารกิจตองเดินทางไป
ตางประเทศบอยครัง้ เมือ่ มีโอกาสเดินทางไปประชุมทีอ่ ติ าลี ทานก็ยงั ไมลมื
งานบูรณะภูเขาทอง เมื่อทราบวาที่นั่นมีการผลิตโมเสกที่มีคุณภาพดี เหมาะ
สำหรับหุมองคบรมบรรพต ในขณะที่ตอนนั้นเมืองไทยยังไมมีวัสดุเชนนี้
ทานจึงพยายามหาเวลาวางจากการประชุม ชวนคุณหญิงไปสำรวจถึงแหลงผลิต
“...แลวซือ้ ตัวอยางหอบขึน้ เครือ่ งบินกลับมาหลายสี เพือ่ จะไดเลือก
แลวสัง่ ไปทางอิตาลีอกี ทีหนึง่ ... โมเสกชิน้ หนึง่ มีขนาดประมาณหนึง่ นิว้ ดาน
หนึง่ จะดาน พอเอาน้ำลูบแลวลงกาว ก็สามารถติดกับผนังได เราตองสัง่ โมเสก
สีทองจากอิตาลีอยูหลายครั้ง จนภูเขาทองเปนสีทองอรามอยางที่เราเห็นทุก
วันนี.้ ..”
การบู ร ณะภู เ ขาทองดำเนิ น ไปเป น เวลา ๕ ป จึ ง แล ว เสร็ จ เมื่ อ
พ.ศ.๒๔๙๘ จึงมีพธิ เี ฉลิมฉลอง โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เสด็จฯ เปน
องคประธาน
“...ดิฉันจำไดเพราะตองเดินเอาอาหารใสหาบไปเลี้ยงพระ ๑๐ รูป
หลังจากนัน้ มีการอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุกลับไปประดิษฐานดังเดิม จำได
วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชพระหัตถหยิบพระบรมสารีริกธาตุ

๑๘๘

ใสลงในน้ำหอม แลวอัญเชิญไวในเจดียเล็ก ๆ พอจะปดฝาเจดียก็ทรงถอด
พระธำมรงคครอบบนยอดเจดียด ว ย...”
หลังจากนัน้ งานทำนุบำรุงพระศาสนาของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ยังมีอยู
ตอเนือ่ งไปถึงการบูรณะพระปรางควดั อรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สราง
วัดชลประทานรังสรรค อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สรางพระตำหนักถวาย
สมเด็จพระสังฆราชที่วัดสระเกศ ซึ่งมิใชเพียงแตพุทธสถานเทานั้น แมแต
มัสยิดในศาสนาอิสลาม ทานก็มบี ทบาทในการสราง คือ มัสยิดดารลุ อิสลาม
ตำบลทาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อันเปนมัสยิสทีก่ รมชลประทาน
สรางขึน้ ใหมแทนมัสยิสเดิม ซึง่ เคยอยใู นพืน้ ทีก่ รมชลประทานปากเกร็ด มีพธิ ี
มอบใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยจุฬาราชมนตรีเปน
ผรู บั มอบ เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๖
นอกจากนัน้ ยังมีสถานทีส่ ำคัญของชาติอกี หลายแหงทีท่ า นควบคุม
การกอสรางและบูรณะ อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย พระมหาธีรราชเจา รัชกาล
ที่ ๖ อนุสาวรียช ยั สมรภูมิ อาคารตาง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬา และอนุสรณดอน
เจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
หากเมือ่ นับรวมกับโครงการเขือ่ นขนาดใหญ คือเขือ่ นเจาพระยา และ
เขือ่ นภูมพิ ล ทีถ่ อื เปนผลงานชิน้ เอกของ ม.ล.ชูชาติแลว ก็สมกับทีอ่ ดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง นายเสวต เปย มพงศสานต กลาวไววา
“...ตามความเห็นของขาพเจา ไมมคี นไทยคนใดในสมัยเดียวกัน ที่
ไดรเิ ริม่ งานกอสรางทีส่ ำคัญของชาติ เทา ม.ล.ชูชาติอกี แลว...”

๑๘๙

ม.ล.ชูชาติ สวมชุดครุยปริญญาชางชลประทานดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
นำขบวนศาสตราจารย แ ละอาจารย เข า สู ห อประชุ ม
ในวั น เสด็ จ พระราชดำเนิ น พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร

๑๙๐

“...ใครเลยจะคาดถึงวา สุภาพบุรษุ รางเล็ก
ผมู สี ขุ ภาพไมสสู มบูรณนกั จะมีกำลังใจเขมแข็ง
และเสียสละเพือ่ ประเทศชาติไดมากมายปานนี้
ทานสละทัง้ แรงกาย แรงปญญา เพือ่ ความสุขของประชาชนไทย
มาเปนเวลาไมต่ำกวา ๔๐ ป แมกระทัง่ ในยามปจฉิมวัย
ทีค่ นสวนใหญพกั ผอนและแสวงหาความสุขใสตน
แตทา นยังคงตอสกู บั งานหนักอยเู ชนเดิม...
โดยเจตนาแนวแนวา จะผลักดันเมืองไทยใหกา วไปไดไกลทีส่ ดุ
ในชวงระยะเวลาทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ...”
จาก อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
ม.ล.ชูชาติ กำภู ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒

๑๙๑

อนุ ส าวรี ย ม.ล.ชู ช าติ กำภู
บิดาแหงชลกร

๑๙๒

บทที่ ๑๓

ชีวติ นัน้ สัน้ ผลงานสิยนื ยาว
พุทธศักราช ๒๕๐๙
ม.ล.ชูชาติ กำภู เกษียณอายุราชการจากตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน แต
สำหรับนักคิด นักวางแผน นักปฏิบตั เิ ชนทาน อายุกม็ คี วามหมายเปนเพียงตัวเลข ดวย
ยังมีหนวยงานสำคัญทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ ปรารถนาจะเชิญทานไปรวมงาน
ทีส่ ำคัญคือการไดรบั เชิญจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่ รึกษาดานวิศวกรรมชลประทาน
และการเกษตร
ดวยประจักษแจงในฝไมลายมือของทาน จากผลงานชิน้ โบแดง คือโครงการ
เขือ่ นเจาพระยาใหญ และเขือ่ นภูมพิ ล
ขณะเดียวกัน ทานก็ยงั นัง่ ทำงานในฐานะกรรมการผจู ดั การ บริษทั ชลประทาน
ซีเมนต จำกัด และกรรมการผจู ดั การ บริษทั อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลไทย จำกัด
แตเหนืออืน่ ใด คือภารกิจในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงนีม้ าตัง้ แต
พ.ศ. ๒๕๐๘ แลว
ด ว ยวิ สั ย ของนั ก บริ ห ารผู ม องการณ ไ กลไปล ว งหน า ๑๐-๒๐ ป และ
เปยมลนดวยประสบการณทำงานใหญระดับชาติมาแลวมากมาย ม.ล.ชูชาติ กำภู
ตระหนักถึงปญหาความคับแคบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซึง่ ตัง้ อยู
ณ พืน้ ทีข่ องกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนัน้ แมอาณาบริเวณจะกวางขวางถึงกวา
๒,๐๐๐ ไร แตก็มีหนวยงานของกระทรวงฯ ตั้งอยูหลายหนวย เชน กรมปศุสัตว
กรมประมง กรมการขาว ฯลฯ เปนพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพียง ๘๐๐ ไร

๑๙๓

ภาพถ า ยภู มิ ทั ศ น ท างอากาศ เขื่ อ นภู มิ พ ล
เมื่ อ เริ่ ม เก็ บ กั ก น้ำ

๑๙๔

ในขณะที่หลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยนี้ จำเปนตองมีพื้นที่สำหรับ
การศึกษา วิจัย ทดลอง เชน สาขาพืชไร พืชสวน สัตวบาล กีฏวิทยา วิศวะ
เครือ่ งกล เปนอาทิ
“...เหตุผลนีเ้ อง ทีท่ ำใหทา นคิดหาทางขยับขยายพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเพือ่ เพิม่
ปริมาณการผลิตบัณฑิต ขยายการศึกษา การคนควาวิจยั ฯลฯ เพือ่ รองรับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต...” ทวา “...อาจารยหมอมหลวงชูชาติ กำภู เปนผมู วี สิ ยั ทัศนกวาง
ไกล ทานเปนบุคคลประเภทคิดเร็ว ทำเร็วและจริงจัง ทำใหหลายคนและหลายฝาย
ตามทานไมทนั จนบางครัง้ ทำใหมองทานในมุมกลับ...”
บทความ “เมื่อขาพเจาสานตอโครงการกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน” โดย ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ทำใหอนุชนรนุ หลังทราบวา เมือ่ ม.ล.ชูชาติ พิจารณาเลือกพืน้ ทีอ่ ำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่ ๗,๘๔๑ ไร มีโครงการชลประทานและ
ทางหลวงแผนดินผาน อีกทัง้ ทีด่ นิ ยังมีราคาถูก เปนทีต่ งั้ วิทยาเขตใหม
โดยทานริเริม่ วางแผนพัฒนาดวยโครงการเงินกธู นาคารโลก ซึง่ สามารถทำได
ไมยากดวยประสบการณระดับสูงของทาน การเจรจากับธนาคารโลก กระทรวงการ
คลัง และบริษทั ทีป่ รึกษาในการวางผังแมบทเริม่ ตนขึน้ แต...
“...โครงการทัง้ หลายตองหยุดชะงักลง เมือ่ มีการเดินขบวนตอตานนโยบาย
พัฒนาของทาน ในทีส่ ดุ ทานขอลาออกจากตำแหนงอธิการบดีในป พ.ศ.๒๕๑๐ ขาพเจา
ในฐานะลูกศิษยรูสึกเศราใจกับผูที่ตามทานไมทัน...” (ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์, อาง
แล ว )

แตหลังจากนัน้ วิสยั ทัศนของ ม.ล.ชูชาติ ก็ไดรบั การพิสจู นวา ถูกตอง เทีย่ ง
ตรง มองการณไกล เมือ่ โครงการขยายวิทยาเขตไปยังอำเภอกำแพงแสน ไดรบั การ
สานตอจนเปนผลสำเร็จ สามารถเปดการเรียนการสอนไดตงั้ แตปก ารศึกษา ๒๕๒๒
-๒๕๒๓ โดยในระยะแรกยังประสบปญหาเรื่องระบบชลประทานภายในวิทยาเขต
เนื่องจากกำแพงแสนมีปริมาณฝนนอยกวาอำเภอใกลเคียง แตเมื่อประสานความ
ชวยเหลือไปยังกรมชลประทานแลว
“...วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ไดมี “งานวันน้ำไหล” หรือพิธเี ปดน้ำเขาสู
ระบบชลประทานของมหาวิทยาลัย เราไดรอคอยมาเปนเวลารวม ๑๗ ป นับเปน
ความปลืม้ ปตอิ ยางยิง่ น้ำมิไดใชเพือ่ การอุปโภคบริโภคและงานวิจยั ทางการเกษตร
เทานัน้ ... แตยงั นำไปใชในหมบู า นซึง่ มีบอ เลีย้ งกงุ ราว ๓,๐๐๐ ไร และใชในการเกษตร

๑๙๕

ม.ล.ชู ช าติ ถ า ยภาพร ว มกั บ นิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรมชลประทานที่ ห น า ตึ ก เรี ย น

อืน่ ๆ ของการเกษตรอีกดวย นีค่ อื บุญบารมีสว นหนึง่ ทีอ่ าจารยหมองหลวงชูชาติ กำภู
ทิ้งไวใหพวกเรา...” (ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์, อางแลว)
ภายหลังการลาออกจากตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดรบั เชิญจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ใหเปนกรรมการวางแผน
นโยบายของธนาคาร จนกระทั่งวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ยังไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึง่ นับเปนวาระที่ ๒ ของการ
ดำรงตำแหนงนี้
บรรยากาศวันที่มีพระบรมราชโองการ ยังอยูในความทรงจำของคุณหญิง
โฉมศรี กำภู ณ อยุธยา
“....มีโทรศัพทจากในวังวาจะแตงตั้งเปนรัฐมนตรี แตคุณชูชาติไมอยากรับ
ตำแหนง
ใหดฉิ นั แจงวาไมอยบู า น ดิฉนั ย้ำวานีเ่ ปนพระบรมราชโองการ คุณชูชาติก็
ยืนยันวาบอกจอมพลถนอมแลววาจะไมเปน แตอนั นีค้ อื พระบรมราชโองการในหลวง
อยางไรก็ตอ งรับ ถาบอกไมอยบู า น แลวเธอจะไมสบายใจ เพราะขัดพระบรมราช
โองการ... คุณชูชาติเขาใจอะไรงาย มีเหตุมผี ล ไมอยากไดตำแหนง แตไมรบั ก็ขดั
พระบรมราชโองการ...”
ทวา การทำงานเพื่อประเทศชาติในตำแหนงรัฐมนตรีชวย ก็ตองประสบ

๑๙๖

อุปสรรคจากอาการปวยดวยโรคเสนโลหิตในหัวใจตีบ ซึง่ เริม่ คุกคามรัฐมนตรีชชู าติ
มาตั้งแตกลางป พ.ศ.๒๕๑๑ หรือปหลังตัดสินใจลาออกจากการเปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลววันหนึง่ ทานเกิดอาการชาทีแ่ ขนซาย ระหวางการ
อธิบายชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ ในทีป่ ระชุมสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ จนตองขอพักการ
ประชุม เมือ่ ไปพบแพทย จึงทราบสาเหตุของอาการ...
“...นายแพทยขอใหเพลาการทำงานลงและพักผอนใหมากขึน้ แตบงั เอิญระยะ
นัน้ มีงานจำเปนทีต่ อ งทำมาก จึงยังคงปฏิบตั งิ านตอไปอยางเต็มที่ ทำใหมเี วลาพักผอน
ไม เ พี ย งพอ...” (จาก หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล.ชูชาติ กำภู)
เชาวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ม.ล.ชูชาติ กำภู ถวายการ
ตอนรับสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี และ
พระนางเจาสุวทั นาพระวรราชเทวี ณ บานพักอาวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยไดลงเลนสกีถวาย และเมื่อทั้งสองพระองคเสด็จฯ กลับแลว ม.ล.ชูชาติยัง
นัง่ ทำงานตอจนตกเย็น จึงเกิดอาการปวดหนาอกดานซายอยางรุนแรง ตองเขาพัก
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลเนิรส ซิง่ โฮม กรุงเทพมหานคร นานถึง ๖ สัปดาห ภายใต
การดูแลของนายแพทยเอกไชย กำภู นองชายของทาน จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๑๒ จึงไดรบั อนุญาตใหออกจากโรงพยาบาลไปพักรักษาตัวทีบ่ า น และมีอาการ
ดีขึ้นเปนลำดับ จนคณะแพทยเห็นสมควรวาใหทำงานไดบางเล็กนอย
กระทัง่ คืนวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๒ เหตุการณทไี่ มมใี ครคาดคิดก็เกิดขึน้
“...วันนัน้ เปนวันสงกรานต ทานเหมือนกับจะหายแลว หมอหลายคนก็ขอตัว
ไปพักผอนสุดสัปดาห เหลือแตคณ
ุ หมอสมทรง ธนะภูม.ิ ..”
คุณโฉมฉาย (โกมารกุล ณ นคร) ชัยสมบูรณ นองสาวคุณหญิงโฉมศรี และ
เปนสมุหบ ญ
ั ชี บริษทั ชลประทานซีเมนต จำกัด ผทู ำงานใกลชดิ ม.ล.ชูชาติ กำภู
ตัง้ แตเริม่ กอตัง้ บริษทั ฯ ในป ๒๔๙๙ จนถึงชวงบัน้ ปลายแหงชีวติ เลาถึงเหตุการณ
ในคืนวันนัน้
“...วันนัน้ ทานเดินจากหอง ผานสระวายน้ำ ไปอาคารเล็ก ๆ รูปตัวแอล ทีน่ นั่
เปนหองทำงานของทาน เห็นทานเดินไดเราก็ดีใจ เพราะตอนปวยทานบนอยาก
ทำงานอยตู ลอด...วันนัน้ ทานบอกจะเซ็นหนังสือแลวนะ แตพอ ๔-๕ ทมุ หลานสาว
คนเล็กวิ่งลงมาเรียก ทานปวยมาก ทำอะไรไมทันแลว ตามหมอก็ไมทัน สมัยนั้น
เครื่องมืออะไรก็ไมมี ทานจากเราไปเร็วเหลือเกิน ถายังอยูเราคงไดอะไรจากทาน
อีกมาก...”

๑๙๗

ยีส่ บิ สามนาฬิกาสามสิบนาที ของคืนวันจันทรที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๑๒ “ครู” ทีร่ กั ของเหลานักเรียนชลประทาน
“ขา” ผจู งรักภักดีตอ “ราช”การ
“นายชาง” ผมู องการณไกล
“อธิบดี” ผซู อื่ สัตยตอ ประชาชน
“รัฐมนตรี” ผคู ำนึงถึงแตประโยชนของชาติบา นเมือง
และ “ลูก” ทีม่ าตุภมู ภิ าคภูมใิ จ
อำลาจากโลกนีไ้ ปดวยวัยเพียง ๖๔ ป ทวา ทิง้ ผลงานใหผคู นจดจำ รำลึก
อยางยิง่ ใหญดจุ ภูผา อันทานทนตอการพิสจู น ไมวา จะเผชิญพายุฝนกระหน่ำ หรือแม
กาลเวลาจะผานไปเนิน่ นานเพียงใด สมดังคติประจำใจทีท่ า นยึดถือ และถายทอดสศู ษิ ย
เสมอมาวา...
ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก แตผลงานนั้นยืนยาว
ทัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
น้ำอาบศพและพระราชทานไมโกศสิบสอง และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอยใู น
พระบรมราชานุเคราะห ตัง้ แตถงึ แกอนิจกรรม จนถึงวันบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน
พระราชทาน ณ บานเลขที่ ๑๒๒๕ ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
จากนั้น จึงมีงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ เมรุหนา
พลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส ในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธ
ศักราช ๒๕๑๒

๑๙๘

เธอ...ผูปนทุกสิ่งดวยมือและสมอง
“...ดิฉนั มีความเห็นวาคุณชูชาติคอ นขางจะอาภัพ เปนคนทีม่ ดี วงชะตา
เหนือ่ ยตลอดทัง้ กายและใจ เปนดวงชะตาทีต่ อ งตอสอู ยางมาก จึงไดมากซึง่ ความ
สำเร็จสมความมุงมั่นที่จะสรางสิ่งที่มีประโยชนและความเจริญใหกับชาติ
บานเมือง
ตองตอสดู ว ยตนเองอยางชนิดทีเ่ รียกวาเปนคนไมมปี ลอกคอ ไมมพี รรค
ไมมพี วก ไมมเี งิน ไมมคี นสงเสริมทัง้ สวนตัวและการงาน เปนคนตรง ไมทอ แท
และจะตอสคู วามทุจริต เพือ่ ใหไดผลงานออกมาอยางทีพ่ อใจตามความฝน
เธอใชเวลานานมาก กวาผใู หญของประเทศจะเขาใจวางานของเธอเปน
ประโยชนตอประเทศชาติอยางใหญหลวงอยางไร บางคราวถึงกับจะถูกปลด
เพราะไมตามใจผใู หญ กวาจะใหคนไดรจู กั เธอ กวาจะขายความคิดทีจ่ ะทำนุบำรุง
ประเทศชาติ รวมทัง้ กวาจะขายโครงการใหแกกองเงิน หรือเจาของเงินกู ไมใช
แคเหงือ่ หยด แตเปนน้ำตาตกในทีเดียว ตองถูกหาวาจนุ จานทีจ่ ะไปหาไฟฟาให
ประเทศ หรือหางานมาทำมากเกินไป ดูจะเดนคนเดียว
ดิฉันแนใจวาในสุดทายของชีวิต เธอมีความสุขอยางสมบูรณ เพราะ
ตลอดชีวติ ของเธอ เธอไดปน ทุกสิง่ ดวยมือและสมอง จนไดมผี ลิตผลออกมา
ปรากฏอยจู นทุกวันนี้ เธอมีแตความดีและจริงใจเทานัน้ ขอใหถอื วานีเ่ ปนสิง่ หนึง่
ทีฉ่ นั รจู กั และยกยองเธอมาก...”
(จาก บทความ "ความทรงจำในอดีตของคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา" ใน
"ชลกร" ฉบับวันชูชาติ ๔ มกราคม ๒๕๔๒)

๑๙๙

รั บ พระราชทานปริ ญ ญาช า งชลประทานดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

รั บ พระราชทานปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

รั บ พระราชทานเหรี ย ญดุ ษ ฎี ม าลา เข็ ม ศิ ล ปวิ ท ยา
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

๒๐๐

บทที่ ๑๔

ปฏิทินชีวิต
ม.ล. ชูชาติ กำภู
พ.ศ. ๒๔๔๘-๒๔๗๓
พ.ศ. ๒๔๔๘

๔ มกราคม กำเนิดทีต่ ำบลประตูสามยอด
อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร
เปนบุตรคนโตของพลตรีพระยาสุรเสนา (ม.ร.ว. ชิต กำภู) และ
คุณหญิงผอบ สุรเสนา
ไดรบั พระราชทานนาม “ชูชาติ” จากสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินนี าถ

พ.ศ. ๒๔๕๗

รับการศึกษาในระดับประถมทีโ่ รงเรียนวัดเทพศิรนิ ทร
จนจบระดับมัธยมบริบรู ณเมือ่ อายุ ๑๗ ป

พ.ศ. ๒๔๖๖

สอบชิงทุนจนไดรับทุนเลาเรียนหลวงไปศึกษาตอ
ณ ประเทศอังกฤษ ทีโ่ รงเรียน St. Peter's School
แหงเมือง York City เปนเวลา ๒ ป

พ.ศ. ๒๔๖๘

ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยที่ City and Guild's Engineering
College , London University เปนเวลา ๕ ป จนสำเร็จปริญญา
โท ไดประกาศนียบัตรและปริญญาคือ A.C.G.I ., B.Sc. ทาง
วิศวกรรมโยธา D.I.C. (Advanced Diploma of Imperial
College) และปริญญาโท M.Sc. ในทางคอนกรีตและไฮโดรลิกส

พ.ศ. ๒๔๗๒

เขาฝกงานในดานวิศวกรรมโยธาในกรมโยธาธิการของอังกฤษ ๑ ป

๒๐๑

พ.ศ. ๒๔๗๓
๑๘ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๔๗๔
พ.ศ. ๒๔๗๕

เริ่มรับราชการในกรมชลประทานในตำแหนงผูชวยเซ็กชันแนล
เอ็นยิเนียร ทำหนาทีน่ ายชางผชู ว ยของนายชางทีป่ รึกษาของ
กรมชลประทานชาวอังกฤษ
ไดรับพระราชทานยศเปนรองอำมาตยเอก
ดำรงตำแหนงนายชางผอู ำนวยการแผนกแบบแผน กองกอสราง
ควบคุมการออกแบบกอสรางของกรมทั้งหมด และเริ่มทำการ
อบรมชางคนไทยในแผนกนี้ใหสามารถคำนวณและเขียนแบบ
กอสรางอาคารชลประทาน
ไดรับแตงตั้งเปนราชบัณฑิตในวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

พ.ศ. ๒๔๗๗

ดำรงตำแหนงนายชางชลประทานภาคนครนายก
เริม่ สอน "ลูกคอก" อันเปนตนกำเนิดของโรงเรียนการชลประทาน
ในเวลาตอมา

พ.ศ. ๒๔๘๐

เปนขาราชการพลเรือนสามัญชัน้ เอก และดำรงตำแหนงนายชาง
อำนวยการแบบแผน
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนขาราชการพลเรือน
สามัญชัน้ พิเศษ และดำรงตำแหนงนายชางใหญกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๘๑
1 สิงหาคม

โรงเรียนการชลประทาน ที่ ม.ล.ชูชาติ รวมกับหลวงสินธุกจิ ปรีชา
(วงศ กุลพงษ) หลวงชลานุสสรณ (บุญเกิด รัตนเสน) และ
หลวงธาราดิเรก ไดเปดสอนเปนครัง้ แรก

พ.ศ. ๒๔๘๒
๒๐ สิงหาคม

อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดเทพศิรนิ ทราวาส
โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญญาณวโร) เปนอุปช ฌาย
มีฉายาวา ปฺญาวุโธ (ผมู ปี ญ
 ญาเปนอาวุธ)

พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๗ พ.ค.ถึง ๑๗ ก.ย.
เปนผแู ทนรัฐบาลไทยไปประชุมองคการอาหารของโลกทีส่ หรัฐฯ

๒๐๒

และติดตอกรมชลประทานของสหรัฐอเมริกา (United States
Bureau of Reclamation) เพือ่ ฝากนายชางไทยเขาฝกงาน

พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๑
๑๗ พ.ค. ๒๔๙๐-๑๘ ก.ย. ๒๔๙๑
ควบคุมนายชางชลประทาน ๓๑ คน ไปสหรัฐฯ และติดตอกเู งิน
สรางเขื่อนเจาพระยา
ทำหนาที่รักษาการอธิบดีกรมชลประทานอีกตำแหนงหนึ่ง
นอก จากนายชางใหญ
พ.ศ. ๒๔๙๒

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๙๔

เปนกรรมการพิจารณาดำเนินการพิจารณาดำเนินการ เกีย่ วกับ
การกอสรางเขือ่ นแมน้ำเจาพระยา โดยใชเงินกจู ากธนาคารโลก

พ.ศ. ๒๔๙๗

เปนผูวาการองคการพลังงานไฟฟาลิกไนท
เปนกรรมการพลังงานแหงชาติ

พ.ศ. ๒๔๙๘

ไดรบั เงินเดือนชัน้ พิเศษ อันดับ ๓ ชัน้ ๑,๔๐๐ บาท
ซึ่งเปนอัตราระดับปลัดกระทรวงเปนกรณีพิเศษ

พ.ศ. ๒๔๙๙

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ เปนรัฐมนตรี
(วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๙ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๐ และ
ยังคงเปนอธิบดีกรมชลประทาน)
ริเริ่มดำเนินการกอตั้งตลอดจนเปนกรรมการผูจัดการ
บริษทั ชลประทานซีเมนต จำกัด

พ.ศ. ๒๕๐๐

เปนประธานกรรมการของการไฟฟายันฮี (จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗)

กันยายน

ไปกเู งินจากธนาคารโลกทีส่ หรัฐอเมริกา เพือ่ ใชในการสรางเขือ่ น
ภูมิพล

พ.ศ. ๒๕๐๔

รับปริญญาชางชลประทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒๐๓

พ.ศ. ๒๕๐๖

ริเริม่ และดำเนินการกอตัง้ ตลอดจนเปนกรรมการผจู ดั การ
บริษทั ปยุ เคมี จำกัด
รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุ ฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ)์
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๐๗

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหเปนรัฐมนตรีชว ยวาการ
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ และยังคงเปนอธิบดีกรมชลประทาน
รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เมือ่ สรางเขือ่ น
ภูมิพลเสร็จสิ้น

พ.ศ. ๒๕๐๘

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ริเริ่มดำเนินการกอตั้งตลอดจนเปนกรรมการผูจัดการ
บริษทั อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลไทย จำกัด

พ.ศ. ๒๕๐๙

เกษียณอายุราชการจากตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
ไดรบั เชิญจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่ รึกษาในดานวิศวกรรม
ชลประทานและการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๑๐

ไดรบั เชิญจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ใหเปนกรรมการวางแนว
นโยบายของธนาคาร

พ.ศ. ๒๕๑๒
๑๒ มีนาคม

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติอีกครั้ง

๑๓ เมษายน

ถึงแกอนิจกรรม

๒๐๔

ประวัตริ าชการโดยสังเขป
หมอมหลวงชูชาติ กำภู เริ่มเขารับราชการเปนนายชางผูชวยประจำกอง
ทีป่ รึกษากรมชลประทาน ชัน้ ผชู ว ยเซ็กชัน่ แนลเอนยิเนียร เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๔๓๗ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสูงขึ้นเปนลำดับ รวมทั้งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการดังตอไปนี้
พ.ศ. ๒๔๗๔

ไดรับพระราชทานยศเปนรองอำมาตยเอก

พ.ศ. ๒๔๗๕

ดำรงตำแหนงนายชางอำนวยการแบบแผนชัน้ เซ็กชัน่ แนลเอนยิเนียร

พ.ศ. ๒๔๗๗ ดำรงตำแหนงนายชางชลประทานภาคนครนายก
พ.ศ. ๒๔๘๐

เปนขาราชการพลเรือนสามัญชัน้ เอก และดำรงตำแหนงนายชาง
อำนวยการแบบแผน

พ.ศ. ๒๔๙๐

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ชัน้ พิเศษ และดำรงตำแหนงนายชางใหญกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๙๑

ทำหนาทีร่ กั ษาการในตำแหนงอธิบดีกรมชลประทานอีกตำแหนงหนีง่

พ.ศ. ๒๔๙๒

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนง
อธิบดีกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๙๘

ไดรบั เงินเดือนชัน้ พิเศษ อันดับ ๓ ขัน้ ๑,๔๐๐ บาท ซึง่ เปน อัตรา
เงินเดือนชั้นปลัดกระทรวงเปนกรณีพิเศษสำหรับอธิบดี

พ.ศ. ๒๔๙๙

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ เปนรัฐมนตรี (วันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๔๙๙ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๐) และยังคงเปนอธิบดี
กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๐๗

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ (วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๗ จนสิน้ สมัย
เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒) และยังคงเปนอธิบดีกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๐๘

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๐๘ ถึงวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๐) อีกตำแหนงหนึง่

พ.ศ. ๒๕๐๙

พนจากตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน เหตุสงู อายุ ยังดำรงตำแหนง

๒๐๕

รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ อยตู อ ไปจนสิน้ สมัย
พ.ศ. ๒๕๑๒

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติอกี เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ และยังดำรง
ตำแหนงรัฐมนตรีชว ยวาการอยจู นถึงแกอนิจกรรม เมือ่ วันที่ ๑๓
เมษายน ๒๕๑๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ
๒๔๘๓

ตริตาภรณมงกุฎไทย

๒๔๘๕

ตริตาภรณชางเผือก

๒๔๙๒

ทวิติยาภรณมงกุฎไทย

๒๔๙๓

เหรียญบรมราชาภิเษก กาไหลทอง ภ.ป.ร.

๒๔๙๔

ทวิติยาภรณชางเผือก

๒๔๙๕

ตติยจุลจอมเกลา
ประถมาภรณมงกุฎไทย

๒๔๙๗

ประถมาภรณชางเผือก
ทุติยจุลจอมเกลา

๒๔๙๘

เหรียญรัตนาภรณ ภ.ป.ร. ชัน้ ที่ ๓ มหาวชิรมงกุฎ
เหรียญ จักรพรรดิมาลา

๒๕๐๐

มหาปรมาภรณชางเผือก

๒๕๐๕

ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ

๒๕๐๗

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

๒๕๐๙

สายสะพายจากประเทศออสเตรีย
(The Silver Grand with Sash for Merit to the Republic of Austria)

๒๐๖

หนาที่ราชการพิเศษ
พ.ศ. ๒๔๙๑

เปนกรรมการองคการอาหารและเกษตรแหงชาติ ก็ไดรบั เลือกอีก
ในป พ.ศ. ๒๔๙๕)

พ.ศ. ๒๔๙๓

เปนกรรมการสรางและบูรณะทางหลวงทั่วราชอาณาจักร
เปนกรรมการพิจารณาแกปญหาขัดแยงเรื่องการจับจองที่ดิน
เปนกรรมการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน
เปนกรรมการผทู รงคุณวุฒขิ องสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อยู
ในตำแหนงคราวละ ๒ ป และไดรบั เลือกอีกในป พ.ศ. ๒๔๙๕,
๒๔๙๗, ๒๔๙๙, ๒๕๐๓, และ ๒๕๐๕)
เปนกรรมการประจำสาขาในสภาเศรษฐกิจแหงชาติ ก็ไดรบั แตง
ตัง้ อีกในป พ.ศ. ๒๔๙๖ และ ๒๔๙๙)

พ.ศ. ๒๔๙๔

เปนกรรมการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟาน้ำตก
ทั่วราชอาณาจักร
เปนกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการกอสรางเขื่อนแมน้ำเจาพระยา
โดยใชเงินกจู ากธนาคารโลก (ไดรบั การแตงตัง้ อีกในป พ.ศ. ๒๔๙๕
และ ๒๔๙๗)
เปนกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขการไฟฟาหลวงสามเสน และ
การประปากรุงเทพฯ
เปนประธานกรรมการใน คณะกรรมาธิการชลประทาน และคลอง
ระหวางประเทศ
เปนกรรมการปองกันขาราชการ และคนงานละทิ้งหนาที่และงาน
ในยามสงคราม

พ.ศ. ๒๔๙๕

เปนกรรมการพิจารณาบูรณะอนุสรณดอนเจดีย
(ไดรบั การแตงตัง้ อีกในป พ.ศ. ๒๔๙๘)
เปนกรรมการไฟฟาและพลังงานแหงประเทศไทย
เปนกรรมการองคการอนามัยและทัศนศึกษา
เปนกรรมการจัดสรรที่ดินเพื่อประชาชน

๒๐๗

พ.ศ. ๒๔๙๖

เปนกรรมการอำนวยการไฟฟากรุงเทพฯ (จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๑)

พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนกรรมการโครงการปรับปรุงการปกครอง จังหวัดภาคใต
เปนกรรมการพิจารณาวางโครงการจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
เปนกรรมการพิจารณาจัดระบบอาชีพของราษฎรใหเหมาะสม
กับพื้นที่
เปนกรรมการองคการพลังงานไฟฟาภาคใต และกรรมการองคการ
พลังงานไฟฟาลิกไนท
เปนผูวาการองคการพลังงานไฟฟาภาคใต
เปนผูวาการองคการพลังงานไฟฟาลิกไนท
เปนกรรมการวางแผนผังการกอสรางบริเวณเกษตรกลางบางเขน
เปนกรรมการพลังงานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๔๙๘

เปนกรรมการทีป่ รึกษาฝายวิชาการ บริษทั อุตสาหกรรมน้ำตาลแหง
ประเทศไทย
เปนกรรมการอำนวยการไฟฟากรุงเทพฯ
เปนกรรมการปรับปรุงการคมนาคมสำหรับการปองกันประเทศ
เปนกรรมการกลางพัฒนาทองถิ่น
เปนกรรมการปรับปรุงไฟฟาจังหวัดพระนครและธนบุรี

พ.ศ. ๒๔๙๙

เปนรองประธาน ก.ศ.ว.

พ.ศ. ๒๕๐๐

เปนประธานกรรมการการไฟฟายันฮี (จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗)

พ.ศ. ๒๕๐๒

เปนกรรมการสภาพัฒนาการเศรฐกิจแหงชาติ (จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๐๔

เปนกรรมการสภาวิจยั แหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร และ
อุตสาหกรรมวิจัย
เปนกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล

พ.ศ. ๒๕๐๘

เปนกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๒๐๘

พ.ศ. ๒๕๐๙

เปนกรรมการองคการอาหารและเกษตร กระทรวงเกษตรฯ
เปนกรรมการองคการอาหารสำเร็จรูป

พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนรองประธานกรรมการพัฒนาการเกษตร ในเขตโครงการคัน
และคูน้ำ
เปนรองประธานกรรมการพิจารณาแผนการบูรณะพระปรางควัด
อรุณราชวราราม
เปนประธานกรรมการสำรวจความชำรุดพระปรางควดั อรุณราชวราราม
เปนรองประธานกรรมการฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๑

เปนผแู ทนประเทศไทย ระดับรัฐมนตรี ในคณะกรรมการประสาน
งานทางหลวงแหงเอเชีย
เปนประธานกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน
เปนกรรมการตรวจวิทยานิพนธของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน
เปนประธานกรรมการบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๑๒

เปนกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

งานพิเศษในประเทศ
พ.ศ. ๒๔๙๙

เปนกรรมการจัดการมูลนิธิเกษตราธิการ
เปนผรู เิ ริม่ และดำเนินการกอตัง้ ตลอดจนเปนกรรมการผจู ดั การ
บริษทั ชลประทานซีเมนต* จำกัด

พ.ศ. ๒๕๐๑

เปนกรรมการ การไฟฟานครหลวง (จนถึง พ ศ ๒๕๑๐)

พ.ศ. ๒๕๐๒

เปนกรรมการธนาคารเกษตร จำกัด
(เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ธนาคารเกษตรเปลีย่ นชือ่ เปนธนาคารกรุงไทย)

๒๐๙

เปนทีป่ รึกษาคณะกรรมการ การไฟฟาสวนภูมภิ าค
(จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๐)
พ.ศ. ๒๕๐๓

เปนประธานกรรมการ ชลประทานศึกษามูลนิธิ

พ.ศ. ๒๕๐๔

เปนประธานกรรมการสวัสดิการชลประทานมูลนิธิ

พ.ศ. ๒๕๐๖

เปนผูริเริ่มและดำเนินการกอตั้งตลอดจนเปนกรรมการผูจัดการ
บริษทั ปยุ เคมี จำกัด* (จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๐๘

เปนผรู เิ ริม่ และดำเนินการกอตัง้ ตลอดจนเปนกรรมการผจู ดั การ
บริษทั อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลไทย จำกัด* (จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๐๙

เปนกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๑๐

เปนกรรมการ บริษทั คาเลเบรียน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนกรรมการ สภากาชาดไทย (จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๑๑

เปนกรรมการ บริษทั รามาทาวเวอร จำกัด
เปนกรรมการผทู รงคุณวุฒมิ ลู นิธพิ ระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนกรรมการกลาง พรรคสหประชาไทย

* โดยได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี และรั ฐ บาลสนั บ สนุ น ด ว ยการลงทุ น

งานพิเศษตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๐๗

เปนรองประธานคณะกรรมาธิการชลประทานและระบายน้ำ
ระหวางประเทศโดยไดเลือกจากคณะรัฐมนตรีฝา ยบริหาร ซึง่
ประกอบดวยหัวหนาคณะของประเทศตาง ๆ ๕๔ ประเทศ

พ.ศ. ๒๕๐๙

ไดรบั เชิญจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่ รึกษาในดานวิศวกรรม
ชลประทาน และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๑๐

ไดรบั เชิญจากธนาคารพัฒนาเอเซีย ใหเปนกรรมการวางแนว
นโยบายของธนาคารฯ

๒๑๐

การรวมประชุม และไปราชการตางประเทศ
๒๑ พฤษภาคม ถึง
๑๗ กันยายน ๒๔๘๙

เปนผแู ทนรัฐบาลไทยไปประชุมองคการอาหารของโลก
ณ สหรัฐอเมริกา และติดตอ United States Bureau
of Reclamation ขอฝากนายชางไทยเขาฝกงาน
โดยได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี และรั ฐ บาลสนั บ สนุ น
ด ว ยการลงทุ น

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐
ถึง ๑๘ เมษายน ๒๔๙๑

เปนผคู วบคุม นายชางชลประทานจำนวน ๓๐ คน
ไปสหรัฐอเมริกา และทำการติดตอเพือ่ ทำขอเสนอกเู งิน
จากธนาคารโลกสรางเขื่อนเจาพระยา

๑๘ สิงหาคม ถึง
๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๓

ไดรบั แตงตัง้ จากคณะรัฐมนตรี ใหเปนผแู ทนทางเทคนิค
ชลประทาน ดำเนินการเจรจาขอกเู งินจากธนาคารโลก
ณ สหรัฐอเมริกา เพือ่ ใชในการสรางเขือ่ นเจาพระยา
และการไฟฟาน้ำตก กับไปชวยในการอบรมชาง
ณ ประเทศปากีสถาน

๖ พฤษภาคม ถึง
๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๔

ไปจัดซื้อบริภัณฑสำหรับโครงการเขื่อนเจาพระยาใน
ยุโรป สหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖

เปนประธานคณะผแู ทนเขารวมการประชุม สวนภูมภิ าค
ขององคการอาหารและเกษตร แหงสหประชาชาติ
ทีเ่ มือง Bangalore ประเทศอินเดีย ถึง สิงหาคม ๒๔๙๖

๑๕ ตุลาคม ถึง
ธันวาคม ๒๔๙๘

เปนผแู ทนไทย ไปรวมประชุมสมัชชาใหญขององคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ครัง้ ที่ ๘
ที่กรุงโรม

มิถนุ ายน ๒๕๐๐

ธนาคาร Export-Import ทีส่ หรัฐอเมริกา
เพือ่ โครงการลิกไนท แมเมาะ

กันยายน ๒๕๐๐

ไปกูเงินจากธนาคารโลกที่สหรัฐอเมริกา
เพื่อใชในการสรางเขื่อนภูมิพล

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๑
ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑

ไปกเู งินธนาคาร Export-Import ทีส่ หรัฐอเมริกา
เพือ่ กอสรางโรงไฟฟาบางกรวย โรงที่ ๑

๒๑๑

๑๔ กรกฎาคม ถึง
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๒

เปนหัวหนาคณะรวมกับขาราชการกรมชลประทาน และ
กรมอุตนุ ยิ มวิทยาประชุมสัมมนาอุทกวิทยาครัง้ ที่ ๑
ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ

๒๒ พฤษภาคม ถึง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓

เปนผแู ทนรัฐบาลไปประชุมคณะกรรมาธิการ
ชลประทานและระบายน้ำระหวางประเทศ ครัง้ ที่ ๔
ณ กรุงแมดริด ประเทศสเปญ และไดรบั เชิญจาก
ประเทศอินเดีย อียปิ ต และอิสราเอล ใหดงู านดานการ
ชลประทาน และในการเดินทางครัง้ นีไ้ ดไปประเทศสห
พันธรัฐเยอรมันตะวันตก และออสเตรีย เพือ่ เจรจากเู งิน
กอสรางโครงการไฟฟากระบี่ดวย

๖ กรกฏาคม ถึง
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔

ไดรับเชิญจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีนใหดูงานดาน
การเกษตรที่ไตหวัน

๑๔ สิงหาคม ถึง
๒๐ กันยายน ๒๕๐๔

เปนผูแทนรัฐบาลไทยไปรวมประชุม
lnternational Industrial Conference
ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

๒๐ พฤศจิกายน ถึง
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕

เปนหัวหนาคณะผแู ทนไทย รวมการประชุมสวนภูมภิ าค
วาดวยทรัพยากรแหลงน้ำ สมัยที่ ๕ ศาลาสันติธรรม
กรุงเทพฯ

๑๕ มกราคม ถึง
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๐๖

ไปประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน เพือ่ พิจารณาประมูล
เกีย่ วกับการจัดสรางโรงงานทำปยุ ทีแ่ มเมาะ ลำปาง

๕ พฤษภาคม ถึง
๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๖

เปนผูแทนรัฐบาลไปประชุมคณะกรรมาธิการ
ชลประทาน และระบายน้ำระหวางประเทศ ครัง้ ที่ ๕
กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ

๒๖ ตุลาคม ถึง
๔ ธันวาคม ๒๕๐๗

ไปเจรจาขอกูเงินธนาคารโลก
ทีก่ รุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
สำหรับการกอสรางโครงการแมกลองใหญ

๑ พฤษภาคม ถึง
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘

ไปประชุมคณะรัฐมนตรีฝายบริหารในฐานะ
Vice President คณะกรรมาธิการชลประทาน และ
ระบายน้ำแหงประเทศครัง้ ที่ ๑๖ ณ กรุงเอเธนส
ประเทศกรีก

๒๑๒

๒๔ พฤศจิกายน ถึง
๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๘

ไปชีแ้ จง ทำความตกลงกับธนาคารโลกทีส่ หรัฐอเมริกา
ในเรือ่ งเงินกขู องโครงการแมน้ำนาน จังหวัดอุตรดิตถ

๙ กรกฏาคม ถึง
๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๙

ไปเจรจากับธนาคารโลกในดานเทคนิค และในดานให
คำรับรองเกี่ยวกับการกูเงินโครงการแมน้ำนาน
จังหวัดอุตรดิตถ

๙ ธันวาคม ๒๕๐๙
ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๑๐

เดินทางไปกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพือ่ รับตำแหนง
ที่ปรึกษาธนาคารโลก

๑๙ เมษายน ถึง
๒๗ เมษายน ๒๕๑๐

ไดรบั เชิญจากรัฐบาลอิหราน ใหไปดูงานอุตสาหกรรม
Petro-Chemical ทีป่ ระเทศอิหราน

๕ พฤษภาคม ถึง
๗ มิถนุ ายน ๒๕๑๐

เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะทีป่ รึกษา
ของธนาคารโลก เพือ่ สำรวจโครงการเพาะปลูก
ตลอดปของสาธารณะรัฐเกาหลี ซึง่ ไดยนื่ ขอกเู งินจาก
ธนาคารโลกและไดเดินทางตอไปกรุงวอชิงตัน สหรัฐ
อเมริกา ในฐานะหัวหนาคณะผแู ทนไทยในการประชุม
(International Conference on Water for Peace.)

๒๐ มิถนุ ายน ถึง
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๑๐

เดินทางไปกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฐานะทีป่ รึกษาของ
ธนาคารโลก เพือ่ เขียนรายงานรวมกับองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ โครงการเพาะปลูก
ตลอดปของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

๑๐ กรกฎาคม ถึง
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐

เดินทางไปรวมประชุมในคณะกรรมการวางแนว
นโยบายของธนาคารพัฒนาเอเชีย
ณ กรุงมนิลา ประเทศฟลบิ ปนส

๒๙ สิงหาคม ถึง
๔ กันยายน ๒๕๑๐

เดินทางไปกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพือ่ เจรจา
ซือ้ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ สำหรับโรงงานของบริษทั
อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลไทย จำกัด

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ เดินทางไปกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในฐานะทีป่ รึกษาของ
ถึง ๖ มกราคม ๒๕๑๑
ธนาคารโลก เพีอ่ เขียนรายงานรวมกับองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ โครงการของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

๒๑๓

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๑
ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๑๑

เดินทางไปกรุงมนิลา ประเทศฟลบิ ปนส เพือ่ รวมประชุม
ในคณะกรรมการวางแนวนโยบายของธนาคารพัฒนา
เอเซีย

๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๑

เปนหัวหนาคณะผแู ทนไทยในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานทางหลวงเอเชีย ครัง้ ที่ ๔ ศาลาสันติธรรม
กรุงเทพฯ

๒ พฤศจิกายน ถึง
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

ไดรบั เชิญจากรัฐบาลอิสราเอล ใหไปดูงานการพัฒนา
ประเทศ

ขอมูลจาก :

หนังสือวันชูชาติ ๒๕๔๒
เรือ่ งประวัตหิ มอมหลวงชูชาติ กำภู
หนา ๓๔-๔๒

๒๑๔

ร ว มประชุ ม คณะมนตรี บ ริ ห ารในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิ ก ารชลประทานและระบายน้ำ ระหว า งประเทศ
ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงเอเธนส พฤษภาคม ๒๕๐๘
โล ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารชลประทานและระบายน้ำ ระหว า ง
ประเทศมอบให เ ป น ที่ ร ะลึ ก ในฐานะรองประธาน ระหว า งป
ค.ศ. ๑๔๖๔-๑๔๖๗ และม.ล.ชู ช าติ กำภู กำหนดจะเดิ น ทาง
ไปรั บ ที่ ป ระเทศเม็ ก ซิ โ ก ในเดื อ นเมษายน ๒๕๑๒
แต ไ ด ล ม ป ว ยและถึ ง แก อ นิ จ กรรมในขณะที่ ก ารประชุ ม
ในประเทศเม็ ก ซิ โ ก กำลั ง ดำเนิ น อยู
ที่ ป ระชุ ม ได ยื น ไว อ าลั ย ๑ นาที

๒๑๕

ม.ล.ชู ช าติ กำภู พู ด กระจายเสี ย งที่ ส ถานี วิ ท ยุ V.O.A.
Washington D.C. เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐

๒๑๖

“...ทีฉ่ นั พูดมานี้ ฉันไมไดเพอหรือโม
แตฉนั มีสกั ขีพยานเปนของจิง ไหทา นไปชมได
ถาทานมีโอกาสไปชมความงามของภูมปิ ระเทส
อันเปนทีร่ กั ของเรา หยาลืมแวะชมสมัถภาพ
ไนวิชาชางชลประทานของบรรพบุรสุ ของเราดวย...”
ม.ล.ชูชาติ กำภู

๒๑๗

๒๑๘

บทที่ ๑๕

ประวัติการชลประทาน
ของประเทศไทย

หมายเหตุบรรณาธิการ
บทความ “ประวัติการชลประทานของประเทศไทย” นี้ ถอดความจาก
คำบรรยายของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ทางสถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย เมื่อ
พ.ศ.๒๔๘๖ ตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงคราม ขณะที่ ม.ล.ชูชาติ ดำรง
ตำแหนงนายชางอำนวยการแบบแผน กรมชลประทาน นับเปนบทความอันทรงคุณ
คาทางประวัตศิ าสตร สะทอนไหเห็นถึงวิสยั ทัศนและความรอบรดู า นการชลประทาน
ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู อยางเดนชัด
ทัง้ นี้ การถอดความจาก “คำบรรยาย” มาเปน “บทความ” กระทำไวตงั้ แต
ไนสมัยรัฐบาลจอมพล ป. กอนจะนำมาตีพมิ พไนหนังสือ “๗๐ ป ราชบัณฑิตวิชาชาญ”
ซึง่ ราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพเปนทีร่ ะลึกไนโอกาสคลายวันสถาปนา ราชบัณฑิตสถาน
ครบ ๗๐ ป วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เมือ่ คณะทำงานหนังสือทีร่ ะลึก ๑๐๐ ป ม.ล.ชูชาติ
กำภู พิจารณานำมาตีพมิ พอกี ครัง้ จึงเห็นควรคงรูปภาษาไทยสมัยจอมพล ป. พิบลู
สงครามไวเหมือนเดิม เชน คำวา “ไห” เขียน “ไห”, “เปน” เขียน “เปน”, “ทราบ”
เขียน “ซาบ” ฯลฯ เพือ่ อนุชนรนุ หลังไดศกึ ษาวิวฒ
ั นาการของภาษาไทยอีกทางหนึง่
ดวย

๒๑๙

สวัสดี ทานผูฟงที่เคารพ
คืนนี้ ฉันไดรบั เชินจากกองการวิทยุกระจายเสียง ไหนำเรือ่ งนารทู เี่ กีย่ วกับงาน
ของฉันมาเลาสกู นั ฟง ไนนามของราชบันดิตสถาน คืนหนึง่ ฉันไปกินขาวทีบ่ า นเพือ่ น
พอดีไดยนิ เสียงวิทยุ ซึง่ ราชบันดิตผหู นึง่ เปนผพู ดู ขนะนัน้ ทานผหู นึง่ ซึง่ หยไู นทีน่ นั้ จะเปน
ไครฉันก็จำไมได กลาวขึ้นวา “ขึ้นชื่อวาราชบันดิตแลว เปนตองโมทำเปนเจา
ตำรา ฉันตองปดเครือ่ งรับวิทยุ” ทีท่ า นผนู นั้ กลาวเชนนี้ ทานคงจะลืมไปวา ฉัน
ก็เปนราชบันดิตหยดู ว ยคนหนึง่ แตดว ยโยนิโสมนสิการ ฉันจะขอนอมรับคำเตือนนีไ้ ว
เปนการติเพือ่ กอ ฉะนัน้ ไนคืนนี้ จึงจะของดเอาตำรามาถกกัน แตจะนำเอาประวัตกิ าร
ชลประทานมาเลาไหฟง แทน
เมือ่ พูดถึงคำวา “ชลประทาน” ฉันเชือ่ วาทานผฟู ง ทุกคนคงซาบดีวา เปนงาน
เกี่ยวกับน้ำ แตไนเวลาเดียวกัน ฉันเขาไจวาเห็นจะมีนอยคนที่จะรูซึ้งลงไปวา
ชลประทานนั้นเกี่ยวกับน้ำหยางไร นึก ๆ ขึ้นมาแลวรูสึกนาเสียดาย เพราะการ
ชลประทานนัน้ หาไชวชิ าไหมทไี่ ทยเพิง่ จะมารจู กั กันไนสมัยปจจุบนั นี้ และตองไปร่ำ
เรียนมาจากตางประเทสก็หาไม ตรงกันขาม ไทยรจู กั การชลประทาน และไชการ
ชลประทานเพือ่ ประโยชนแกประเทสชาติมาแลวนมนาน
ไนภาสาไทยไหย คำวาการชลประทานของเราเดีย๋ วนี้ มีผบู อกฉันวา เขาเรียก
วาการเอาน้ำซวงเขา และเนือ่ งดวยบานเมืองเดิมของเราหยไู นทีส่ งู ภูมปิ ระเทสมี
เขาสลับซับซอนกันเปนทิว จะมีทรี่ าบก็แตตามชายฝง หวย หรือลำน้ำทีช่ นั ทัง้ นัน้
เชนไนถิน่ ไทยงามของเราเดีย๋ วนี้ การเอาน้ำซวงเขา จึงไมไชเปนของทีจ่ ะทำไดงา ย
หยางชุบมือเปบ และการทีจ่ ะทดน้ำ ซึง่ ไหลรินหยไู นกนแมน้ำไหสงู ขึน้ มา เพียงพอที่
จะชักเขาไปหลอเลีย้ งนาไดนนั้ จำตองไชหลักวิชาทีว่ ทิ ยาสาตรสมัยปจจุบนั ไมสามารถ
จะกาวเลยไปไดจนบัดนี้
เราไชฝายเปนเครือ่ งทดน้ำ และเราไชเหมืองเปนคลองชักน้ำ เขาไปสพู นื้ ดิน
ทีเ่ ราทำการเพาะปลูก เราไชพนังเปนเครือ่ งกีดขวางปองกันไมไหน้ำบา เวลาฝนตกหนัก
ไหลบาเขาไปทวมนาและไร คำวาเหมือง ฝายและผนัง เปนคำทีเ่ ราไชกนั มาแตเกา
กอน การเลือกทีต่ งั้ ฝาย การหาระดับวางแนวเหมืองไหน้ำไหลไปโดยธัมชาติ จนเอิบ
อาบเขาไรนาไดพอเหมาะพอดีนนั้ ไทยทำไดเปนหยางดีทสี่ ดุ
ทีฉ่ นั พูดมานี้ ฉันไมไดเพอหรือโม แตฉนั มีสกั ขีพยาน เปนของจิงไหทา นไปชมได
ถาทานมีโอกาสไปชมความงามของภูมปิ ระเทส อันเปนทีร่ กั ของเรา หยาลืมแวะชม
สมัถภาพไนวิชาชางชลประทาน ของบรรพบุรสุ ของเราดวย ไนโอกาสนีจ้ ะขอนำเรือ่ ง
เกีย่ วกับสติปญ
 ญาความสามารถของไทยไนสมัยกอน เกีย่ วกับเรือ่ งชลประทานมาไห

๒๒๐

ทานฟงสักสองสามตอน
ตอนทีห่ นึง่ ก็คอื เมือ่ พ.ส. ๑๕๑ พระเจาชัยนารายนสเด็ดไปสางเมืองชัยนารายน
หรือเมืองเชียงรายขึน้ ตอมาไน พ.ส.๑๖๒ ก็ไดซงขุดเหมืองไหยตอ จากแมน้ำสาย เขา
ไปเลีย้ งนาทางฝง ซายของลำแมน้ำนัน้ ไหราสดรทำนาไดสดวก ทวีความมัง่ คัง่ สมบูรน
ไหแกอานาจักรแสนหลวงของเราตลอดมา หยาลืมวา พ.ส.๑๖๒ นัน้ มาจนถึงบัดนี้ ก็ได
๒๓๒๔ ปแลว
สักขีพยานชิน้ ทีส่ องทีน่ า ชม คือไน พ.ส.๑๘๒๐ ถึง ๑๘๓๐ ซึง่ เปนสมัยเจาไทย
๓ องค ซงปกครองแควนแดนไทยกันองคละแควน ดวยความสนิธเสนหากลมเกลียว
กันเปนหยางดี เจาไททั้งสามนี้ คือ พระรวงแหงนครสุโขทัย พระยางำเมืองแหง
นครพะเยา และพระยาเมงราย แหงนครเชียงราย ตรงนีท้ ำไมฉันจึงไชคำวาสนิธ
เสนหากลมเกลียวกันเปนหยางดี ก็เพราะวาทานทัง้ สามนีม้ คี วามสมัคสมานสามัคคี
กัน เพื่อไหไทยเปนปกแผน จนแมแตเมื่อพระรวงซึ่งไนพงสาวดารโยนกกลาววา
ไปมีจติ พิสมัยปติพธั กับนางอัว้ เชียงแสน เทวีของพระยางำเมือง แลวพระยางำเมือง
ก็ยงั อภัยไหพระรวง ตามคำแนะนำของพระยาเมงรายได
ทัง้ สามยังไดตงั้ พิธกี ะทำสัจตอกัน นะริมฝง แมน้ำขุนพู โดยกสัตรทัง้ สามนัง่
อิงกันตัง้ สัจอธิถานรวมน้ำมิตร แมน้ำนัน้ จึงแปลงชือ่ เปนแมน้ำอิง มาจนตราบเทา
ทุกวันนี้ นีฉ่ นั พูดออกนอกทางไปสักหนอยแลวขอประทานโทส แตทอี่ ดพูดขึน้ ไมได
ก็เพราะฉันปราบปลืม้ ตืน้ ตันไจ ไนความรักไทย ไนความหวังทีจ่ ะไมไหไทยทำลายไทย
ดวยกันของกสัตรไทยทัง้ สามองคนจี้ นลนอก จึงตองระบายออกมาเสียที
ไนสมัยนีเ้ อง พระยาเมงราย ตองการทีจ่ ะขยายอาณาจักรไทยไนแควนลาน
นาไหจเรินมัน่ คงยิง่ ขึน้ ไดออกอุบายสงขุนฟาไปเปนไสสกึ หยไู นหริภญ
ุ ชัย (ลำพูนเดีย๋ ว
นี)้ อันเปนเมืองของเชือ้ วงสนางจามเทวี ซึง่ นักโบรานคดีวา มีเคาเปนเชือ้ วงสมอน มี
พระยายี่บาเปนเจาผูครองนครหยู เมื่อขุนฟาแสงทำไหถูกไจแกพระยายี่บาแลว
ก็เพทุบายไหพระยายีบ่ าเกนราสดรมาทำงาน จนไมเปนอันทำมาหากิน เกิดอิดหนา
ระอาไจแลว พระยาเมงรายก็ยกทัพมาตีเมืองหริภุญชัย แผอานาจักรไทยลงมาได
หยางงายดาย
ไนการเกนราสดรมาทำงานนัน้ ขุนฟาไชไหไปขุดเหมืองสบแตงตอจากแมน้ำ
ปง เหนือปากแมน้ำแตงสักเล็กนอย ลงมาไนทีร่ าบฝง ซายของลำแมน้ำ เปนระยะ
ทางยาวถึง ๓๔ ก.ม. แมจดุ ประสงคของขุนฟาทีอ่ อกอุบายไหขดุ เหมืองนี้ จะเปนการ
กระทำเพือ่ ไหราสดรเสือ่ มความนิยมไนพระยายีบ่ าก็ตาม แตเหมืองนีก้ ห็ าเปนเหมือง
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ทีไ่ รคา ไม ตรงกันขาม กลับเปนเหมืองทีช่ กั น้ำเขาไปทำนาไนทงุ ราบฝง ซายของนครเชียง
ไหมได กอไหเกิดความสมบูรณตลอดมาจนถึงสมัยปจจุบนั นี้ ไนการขุดคลองหลวงนี้
ขุนฟาเปนมนตรีที่มีสติปญญาความสามาถมาก เพราะไปทำการไหแกชาติของตน
จนไดรบั ประโยชนทงั้ ไนทางการเมืองและทางเสถกิจ
เมือ่ กีน้ ฉี้ นั พูดวา หลักวิชาการไนการทำเหมืองฝาย ไนสมัยโบราณของเรานัน้
เปนหลักวิชาการที่วิทยาศาสตรสมัยนี้ไมสามาถจะกาวเลยไปได ขอพิสูจนคือบัดนี้
กรมชลประทานไดทำการชลประทานโครงการแมแฝกขึน้ แลว ฝายลูกปจจุบนั นัน้ ก็ตงั้
หยไู กลเคียงกับฝายขุนฟา เพราะไมมที ไี่ ดจะดีไปกวา สวนเหมืองแมแฝกอันเปนเหมือง
ปจจุบนั ก็เดินไปตามแนวทีเ่ กือบจะเรียกไดวา ซอนหับแนวเหมืองขุนฟา เหมืองเกาและ
เหมืองไหมนกี้ อดพันกันไปมาตลอดทาง เพียงแตเหมืองเกาอีก ๘ ก.ม. เปน ๔๒ ก.ม.
ทัง้ นี้ ก็นา ชืน่ ชมเหมือนกัน เพราะเราเปนคนขางหลัง ก็จำตองทำไหงอกเงย
ขึน้ ไปอีกเทาทีจ่ ะทำได ทานเห็นหรือยังวาหลักวิชาการสมัยไหมนนั้ ทำอะไรกับหลัก
วิชาการชลประทานของไทยแตโบรานมาไมได ฉันไมเคยมีโอกาสขึน้ เรือบินผานไป
ตามแนวเหมืองนี้ แตยงั ฝนหยเู สมอวา ถามีโอกาสแลว ทัสนะทีเ่ หมืองขุนฟาและเหมือง
แมแฝกของกรมชลประทาน กอดพันกันไปเปนทางตัง้ ๓๔ ก.ม.นัน้ จะทำไหฉนั ซึง่
เปนชางไทยปลาบปลืม้ ยินดีสกั เทาได เชือ่ วาฉันคงหาคำพูดมาพรรณาไมได
สิลปแหงการซวงน้ำเขาไรนาดวยเหมืองฝายนี้ ไทยไนถิน่ ไทยงามยังสืบตอ
กันมา และนำมาไชทดน้ำไหพชื ไดตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
คราวนีม้ ปี ญ
 หาวา ทำไมเราชาวทงุ กลางจึงมาลืมเสียหมดเลา ทัง้ นีก้ เ็ พราะ
วา ธัมชาติเปนปจจัยทำไหเราลืม กลาวคือเมือ่ เราไทยสวนหนึง่ ซึง่ เปนไทยกลาง ยก
ลงมาทางไต สทู งุ ราบภาคกลางของเราแลว ก็มาพบวาทงุ นีด้ หี นักหนา มีเขตแดนกวาง
ไหญเปนทีร่ าบลมุ ตลอดไป มีแมน้ำถึง ๔ สาย ไหลมารวมกันทีป่ ากน้ำโพ น้ำจากแม
น้ำทัง้ ๔ สายนัน้ จะตองเอิบอาบขึน้ บานตลิง่ เขาไปไหไชไนการทำนาไดทกุ ป ความ
จำเปนทีจ่ ะทำเหมืองฝายก็หมดไป
หยางทีจ่ ะทำการชลประทานกันบาง ก็เพียงแตจะขุดคลองทลุตลิง่ ริมแมน้ำ
ซึง่ มีระดับคอนขางสูงเสีย แลวน้ำก็อาดไหลเขาไปสขู า งไนๆ ได ไนสมัยอยุธยา ลำ
คลองทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ ชักน้ำเขาไปไชเชนนี้ เราเรียกวา “บาง” เชน บางแกว บางพระครู
บางยีห่ ด บางคนที เหลานีเ้ ปนตน
นอกจากคลองที่ขุดตัดทุงเขาไปและเรียกวา “บาง” ตางๆ นั้นแลว ไน
แผนดินสมเด็ดพระนารายนมหาราช ก็ยงั มีคลองทีข่ ดุ ขึน้ เปนแบบเหมืองชลประทาน

๒๒๒

หยรู ายหนึง่ ปากคลองออกจากแมน้ำลพบุรี ไตทตี่ งั้ เมืองเกาเล็กนอย วิง่ ขนานกับลำ
แมน้ำไปไนทงุ ฝง ซาย เปนระยะทางยาวเกือบ ๓๐ ก.ม. ไนขณะนีค้ ลองนีต้ นื้ เขินขึน้
เกือบจะแลไมเห็นหยูแลว แตเมื่อกรมชลประทานไดทำการสำหรวดระดับแผนดิน
หยางละเอียดแลว ก็ยงั พอจะเห็นเคาของแนวคลองนีห้ ยไู ดหยางคอนขางชัด ไนลักสนะ
เปนรองน้ำตืน้ ๆ แตยาวมาก
ทำไมฉันทึกทักเอารองน้ำนีว้ า เปนคลองชลประทานทีข่ ดุ ขึน้ ก็เพราะฉันเคย
พบแผนทีเ่ มืองลพบุรี ทีฝ่ รัง่ เสสไนสมัยนัน้ ทำขึน้ ไว ไนแผนทีน่ นั้ สแดงคลองนีว้ า เปน La
Canal d' Irrigation pour la Riviere ถาจะแปลกันวา เปนคลองชลประทานสำหรับ
การทำนา
ตอมา ไนสมัยกรุงรัตนโกสินท ไนรัชกาลตาง ๆ ก็ไดซงขุดคลองขึน้ อีกหลาย
สาย เปนคลองทีแ่ ลนผานทงุ ตะวันตกและทงุ ตะวันออก จากแมน้ำนีไ้ ปแมน้ำโนน เพือ่
ไชเปนทางคมนาคมสวนหนึง่ และเพือ่ ชักน้ำเขาไปไหทงุ ขางไน จะไดบกุ เบิกเปนไร
นาสาโท ทำมาหากินกันออกไปไดอกี อีกสวนหนึง่ หยางไรก็ดี ถาฝนตกตองตามฤดู
กาล และมีจำนวนสม่ำเสมอไดแลว น้ำทาก็จะเอิบอาบขึน้ มาจนบาทงุ ไหเราทำการ
เพาะปลูกไดโดยไมมปี ญ
 หา
แตธมั ชาติกเ็ ปนธัมชาติ ฝนฟาปหนึง่ ๆ ยอมไมเหมือนกัน บางปน้ำก็นอ ย บาง
ปน้ำก็พอดี แตบางปก็มากเกินไป ฉะนั้นถาปไดฝนฟาไมมีพอเหมาะพอดี ปนั้นเรา
ก็ไดรบั ความเสียหาย เมือ่ เรามีพลเมืองมากขึน้ และเราตองทำการติดตอคาขายกับ
ประเทสอืน่ เราก็จำตองมีสนิ คาไปแลกเปลีย่ นกับเขา ไหไดจำนวนสม่ำเสมอกับสินคา
ทีเ่ ราตองการจะนำมาไชสอย คราวไดถาฝนแลงหรือน้ำทวม พืชผลทีเ่ ราไดเกิดขาด
แคลนแลว สถานะทางเสถกิจของเราก็ยอมไดรับผลกะทบกะเทือนเปนธัมดา
ดวยเหตุนี้ เพือ่ จะพยุงพืชทีเ่ พาะหวานลงไปไหไดผลสม่ำเสมอ และเพือ่ สง
เสริมไหขยายพืน้ ทีท่ ำกินออกไปอีก พระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกลาเจาหยหู วั พระ
ปยะมหาราช จึงซงฟน ฟูหลักวิชาการชลประทานขึน้ ไหม โดยจัดตัง้ กรมชลประทาน
ขึน้ เมือ่ พ.ส.๒๔๔๕ และทำการสำหรวดพืน้ ภูมปิ ระเทสไนบริเวนทงุ ราบภาคกลางนี้
เพือ่ จัดวางโครงการ สวนไนทางกอสางนัน้ เมือ่ ทำไปไดเพียงเล็กนอยก็ตอ งหยุดชงัก
ดวยการเงินขาดแคลน แตแลวก็โดยทีเ่ กิดฝนแลง ขาวยากหมากแพงขึน้ อีก พระ
บาทสมเด็ดพระมงกุตเกลาเจาอยหู วั จึงซงดำเนินตามนโยบายของสมเด็ดพระบรม
ชนกนาถ รือ้ ฟน กรมชลประทานขึน้ มาทำกันหยางจิงจัง เมือ่ พ.ส.๒๔๕๖ ไดสา งเขือ่ น
พระราม ๖ ขึน้ ทีแ่ มน้ำปาสัก สงน้ำไหแกทงุ รังสิตและทงุ เชียงราก คลองดาน จนจดทเล
ทำไหทงุ นีท้ ำนาไดผลสม่ำเสมอเปนเนือ้ ทีถ่ งึ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร
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นโยบายการสงเสริมการชลประทานไดดำเนินเรือ่ ยๆ ตลอดมา จนถึง พ.ส.
๒๔๗๕ พืน้ ทีพ่ ายไนขอบเขตการชลประทานทีไ่ ชงานไดจงึ เพิม่ ขึน้ เปน ๒,๓๐๐,๐๐๐
ไร แตตงั้ แต พ.ส.นีข้ นึ้ มา รัถบาลก็ยงิ่ เรงการชลประทานขึน้ เปนพิเสสอีก กะทำไห
พืน้ ทีท่ อี่ ยไู นเขตชลประทานนะบัดนี้ ไดขยายออกไปไนภาคพายัพ ภาคอิสานและภาค
บูรพา โดยไนภาคกลางเองก็ไดเรงรัดหยู จำนวนทีด่ นิ ไนเขตการชลประทานจึงถีบทวี
ขึน้ ถึง ๗,๖๐๐,๐๐๐ ไรแลว และจะตองเพิม่ พูนขึน้ อีกหยางรวดเร็วโดยไมมปี ญ
 หา
ทำไมรัถบาลจึงเรงขยายการชลประทานเลา ก็เพราะวาประโยชนนอกเหนือ
จากการไหน้ำแกพชื ซึง่ เปนตัวชลประทานแทๆ แลว น้ำทีช่ กั เขาไปยังอาดจะไชไน
การอุปโภค บริโภค และการอุสาหกัมได ทัง้ คลองทีข่ ดุ ขึน้ ก็ยงั ไชไนการคมนาคมได
อีกทางหนึ่งดวย สวนการขุดคลองและการสางพนังหรือทำทำนบปดคลองตามริม
แมน้ำ ก็เปนสวนหนึง่ ทีช่ ว ยปองกันอุทกภัย ประโยชนทเี่ ราไดจากการชลประทานเปน
สวนเพิม่ เติมมีมาก เชนนี้ ฉันจึงขอวิงวอนวา เราควนจะชวยกันสงเสริมและควนจะชวย
กันไชสงิ่ กอสางเพือ่ การชลประทาน ซึง่ ไนภาสาทางวิทยาศาสตรเรียกวา “อาคาร
ชลประทาน” ไหไดประโยชน จนคุมคาที่รัถบาลไดลงทุนไหแกเราลงไปหยางมาก
มายนัน้
อันการทีจ่ ะไชน้ำจากการชลประทาน ไหไดประโยชนจนเต็มทีด่ งั กลาวนัน้ ก็คอื
เราจะตองยุตกิ ารบำเพ็นตนเปนชาวสวนแตหยางเดียว หรือเปนชาวนากันอยางเดียว
กันเสียที เพราะเมือ่ ทานมาเกิดไนสมัยปจจุบนั ทีโ่ ลกนีเ้ ขาตองมีชวี ติ หยางหยดู กี นิ ดี
ไมไชหยางผีตองเหลืองแลว ทานก็จะตองหยดู กี นิ ดีไหเหมือนเขาดวย มิฉะนัน้ เขาก็จะ
ดูถูกได การที่จะหยูดีกินดีไหไดนี้ ไมไชการงอมืองอเทา เพราะถาทำเชนนี้ก็กลับ
จะตองอดตาย และถาจะทำแตเพียงนาหยางเดียว หรือสวนหยางเดียว ก็จะหาราย
ไดมาไหเพียงพอไมไดอีกเหมือนกัน
ไมเชือ่ ก็ลองนึกดู ไนขนะทีท่ า นนัง่ ฟงฉันพูดหยเู ดียวนีก้ ไ็ ด ทำไมถึงเปนเชน
นัน้ ก็เพราะวานอกจากอาหารทีจ่ ะกินเขาไปแลว เรายังตองการเสือ้ ผา หยูกยาและ
ภาชนะไชสอยอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนแกชวี ติ ไหหยไู นระดับทีม่ วี ธั นธัมเหมือนชาวโลกทัง้ หลาย
ทีจ่ เรินดวย สิง่ เหลานีผ้ ลิตขึน้ มาโดยการกสิกมั แลวมาเปนการอุสาหกัม และไนที่
สุดก็เปนการพานิชกัม ถาเราทำแตกสิกมั หยางเดียว อีก ๒ หยางเราอาสัยมือคนอืน่
เขา ก็เหมือนกับวาเราอาศัยจมูกคนอืน่ หายไจ ทานนึกหรือวา หัวพุงหัวมันเขาจะไห
เรากิน เราตองทำของเราเองทุกหยาง เราตองเปนคนขยันทำงานไมวา หนักหรือเบา
ตองเปนคนรักงาน คนทำงานนัน้ คือคนมีเกียรติไมตอ งพึง่ ไคร

๒๒๔

ดังนี้ ผลทีไ่ ดจงึ จะเปนของเราเองโดยแท เมือ่ หวานพืชและจะหวังผลแลว ทาน
ตองทำทัง้ การกสิกมั การอุสาหกัมไนครอบครัว และการพานิชกัมเทาทีจ่ ะมีมาเกีย่ ว
ของกับชีวติ ของทานไหเต็มที่ เราจะไดหยดู กี นิ ดี ไหเหมาะสมกับสถานะการนของโลก
ไนปจจุบนั ได โปรดหยาลืมวา ถาจะไหฝนตกทัว่ ฟาแลว จะตองทำการชลประทาน และ
เมือ่ มีการชลประทานแลว ชลประทานจะอำนวยพืชผลไหมอี ดุ ม เพือ่ ประโยชนปอ น
วัตถุและอาหารไหแกอสุ าหกัมและพานิชกัม ไหสมกับทีช่ าติไทยเปนชาติกอุพากัม ไม
ไชกสิกมั เทานัน้
เราจะไดเปนไทยที่รักไทย เปนไทยที่ทนุถนอมไทย เชนพระรวง พระยา
งำเมืองและพระยาเมงรายแหงไทยทัง้ ๓ แควน ครัง้ โบรานนัน้ แลวไทยจะไดรวมไทย
เปนไทยแกตวั และจเรินวัธนายิง่ ๆ ขึน้ ไปตลอดชัว่ ลูกหลาน จนกวาไทยจะประสบเปน
ชาติมหาอำนาดตอไปไนพายหนา เทอน.
สวัสดี
ม.ล. ชูชาติ กำภู

๒๒๕
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นายเสวตร เปยมพงศสานต รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ผู แ ทนรั ฐ บาลไทย
นายยูจีน อาร แบล็ค ประธานธนาคารโลก
ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ผูแทนการไฟฟายันฮี
ลงนามในสั ญ ญากู เ งิ น จากธนาคารโลก

ลงนามในสัญญากับผูแทนบริษัท Brown & Root S.A. and Utah International, Inc.
ผูรับเหมากอสรางเขื่อนภูมิพล เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑

๒๒๗

๒๒๘

หมายเหตุบรรณาธิการ

เปนทีป่ ระจักษชดั วา ม.ล.ชูชาติ กำภู ไมเพียงสรางสรรคผลงานเพือ่
พัฒนาประเทศชาติอยางอเนกอนันต ทวา ยังสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ
ใหสงั คมไทยมากมาย ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปแหงชาตกาล ม.ล.ชูชาติ กำภู
คณะกรรมการจัดทำหนังสือ “ศรัทธาแหงชีวติ ม.ล. ชูชาติ กำภู” ไดรับ
ขอเขียนอันทรงคุณคา จากทานจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี และ
ทานสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และองคมนตรี ซึง่ ทัง้
สองทานเคยเปนทัง้ ลูกศิษยของ “ครูชชู าติ” และเปนผใู ตบงั คับบัญชาของ
“อธิบดีชูชาติ”
ขอเขียนเรือ่ ง “มุทติ าจิต แด...ม.ล.ชูชาติ กำภู” โดยทานองคมนตรี
จุลนภ และ “หากไมมี ม.ล.ชูชาติ กำภู” โดยทานองคมนตรีสวัสดิ์ รวมถึง
ขอเขียนพิเศษจาก คุณคาวี กำภู ณ อยุธยา บุตรบุญธรรมของม.ล.ชูชาติ
ทีส่ ง ตรงจากสหรัฐอเมริกา เพือ่ รำลึกถึง “คุณพอ” ผเู ปนทีร่ กั ยิง่ ของบุตร
ชาย และเหลาชลกรทัง้ มวล นับเปน “บทความพิเศษ” อันทรงคุณคาที่
คณะกรรมการฯ ภูมใิ จทีจ่ ะนำเสนอ

๒๒๙

๒๓๐

มุทติ าจิต แด...ม.ล.ชูชาติ กำภู
จุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา
องคมนตรี

ผมรูจักชื่อทาน ม.ล.ชูชาติ กำภู มาตั้งแตยังเรียนอยู ม.๖ ที่โรงเรียนวัด
เทพศิรนิ ทร เพราะวาทางขึน้ ชัน้ สองของตึกแมนนฤมิตร มีรายชือ่ ผไู ดรบั ทุนเลาเรียน
หลวงไปเรียนตอตางประเทศ หนึง่ ในรายชือ่ นัน้ คือ ม.ล.ชูชาติ กำภู สาเหตุทจี่ ำไดเพราะ
วาจะตองเห็นรายชือ่ ทุกครัง้ ทีเ่ ดินขึน้ -ลง ไปหองเรียนตัง้ แตตอนเชาขึน้ ไปเรียน กลาง
วันลงมารับประทานอาหารเสร็จแลวขึน้ ไปเรียน ตอนเย็นเลิกเรียนกลับบาน เวลาผาน
ไปหลายสิบปแลวไดทราบวาขณะนีร้ ายชือ่ นีก้ ย็ งั อยทู เี่ ดิม
ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนผบู งั คับบัญชาคนแรกของผม ตอนนัน้ ทานเปนอธิบดีกรม
ชลประทาน เมื่อผมเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาฯ ก็เขาทำงานที่กรม
ชลประทานในแผนกรถขุด งานแรกที่ปฏิบัติคือการขุดบอกอสรางเพื่อสรางเขื่อน
เจาพระยา ทานอธิบดีจะไมลงมาสอนวาควรจะทำอยางไร ทานใหเราหาวิธเี อาเอง
ดังนัน้ กอนเราจะทำอะไรตองคิดใหรอบคอบถึงผลไดผลเสีย วิธนี ที้ ำใหทกุ คนทำงาน
แตละงานสำเร็จไดเปนอยางดี
แตแลววันหนึง่ เราก็ไดรบั บทเรียนแรก กลาวคือหลังจากขุดบอกอสรางเขือ่ น
ลึกลงไปประมาณ ๕ เมตร ตืน่ เชาขึน้ มาหารถขุดไมเจอ เพราะกลางคืนมีฝนตกหนัก
น้ำในบริเวณนัน้ ไหลลงมาในบอนีห้ มด รถขุดจมอยใู ตน้ำทัง้ คัน ก็เลยรีบกลับกรุงเทพฯ
โดยทางรถไฟ รายงานทานทันที (สมัยกอนไมมเี ครือ่ งมือสือ่ สารทีร่ วดเร็วเหมือนปจจุบนั )
นึกวาจะตองโดนดุแลว ตรงกันขามทานคงเขาใจดีวา ไมใชความผิดของเรา ทานเพียง
แตบอกวา รีบไปซอมเครือ่ งยนตและรถขุดเสียเพราะเราตองรีบใชงานโดยเร็ว เรา
ก็ประมาทไปหนอยขุดบอมาเปนเดือนก็ไมเห็นมีอะไร ทีจ่ ริงควรจะนำรถขุดขึน้ มาไว
ขางบน แตไมไดทำเพราะเสียเวลามาก นีค่ อื บทเรียนแรก ระหวางนัน้ ก็พยายามหา
ความรวู า ทำไมตองสรางเขือ่ นเจาพระยา ทานผรู กู เ็ ลาใหฟง วา เมือ่ ตอนสงครามเลิก
ใหมๆ ฝายอังกฤษเรียกคาปฏิมากรรมสงคราม เปนขาวหลายแสนตัน ประเทศไทย
ไมมพี อจะสงให ทัง้ ๆ ทีข่ ณะนัน้ มีพลเมืองแค ๑๖ ลานคน ขาวยังไมคอ ยพอกินภายใน
ประเทศเลย

๒๓๑

อุ โ มงค ผั น น้ำ (และระบายน้ำ ล น ) ของเขื่ อ นภู มิ พ ล

ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดรเิ ริม่ สรางโครงการชลประทานขนาดใหญขนึ้ มา เรียกวา
โครงการเจาพระยาใหญ ซึง่ ถาเสร็จแลวจะมีระบบชลประทานครอบคลุมถึง ๕ ลาน
ไรในภาคกลาง มีขา วพอกินพอใชและพอสงออก การสรางเขือ่ นเจาพระยาและประตู
น้ำนัน้ วัสดุกอ สราง เชน หิน ก็ระเบิดจากภูเขา (เขาแกว) ซึง่ หางจาก จังหวัดชัยนาท
ไมกกี่ โิ ลเมตร ทรายกอสรางก็ขดุ ขึน้ มาจากแมน้ำเจาพระยา คงซือ้ แตปนู ซิเมนตและ
เหล็กขอออยเทานัน้ ขณะทีก่ ำลังสรางเขือ่ นอยู ปูนซิเมนตเกิดขาดตลาด ตองสัง่ ปูน
ซิเมนตมาจากตางประเทศ (จำไดวา จากไตหวัน) การลำเลียงปูนขึน้ ไปเหนือเขือ่ นได
รับความรวมมือจากกองทัพเรือ โดยใสเรือทองแบนนำไปสงให นีเ่ ปนจุดทีท่ า นเริม่ คิด
วาเราจำเปนตองสรางโรงปูนซิเมนตของเราเอง เพือ่ นำมาใชสรางเขือ่ น แตขณะนัน้
ผมเองก็ยงั ไมทราบวาทานจะสรางอะไรอีก ภายหลังจึงไดทราบวา ทานมีแผนการที่
จะสรางเขือ่ นพลังน้ำ (เขือ่ นภูมพิ ล) ซึง่ การเทปูนซิเมนตตอ งเทติดตอกันตลอด ๒๔
ชัว่ โมงจนแลวเสร็จซึง่ ใชคอนกรีตกวาลานลูกบาศกเมตร
ขอยอนกลับมาถึงงานของรถขุดทีเ่ คยทำอยสู กั เล็กนอย ตอนเริม่ งานโครงการ
เจาพระยาใหญ กรมชลประทานมีรถขุดดินอยู ๑๕ คันซึง่ เกามาก บางคันเดินดวย
เครือ่ งจักรไอน้ำใชฟน เปนเชือ้ เพลิงและการเคลือ่ นรถขุด เดินหนาหรือถอยหลัง ใชเดิน
บนรางโดยวางไมหมอนกอนแบบเดียวกับรถไฟ ในโครงการนี้ ทานอธิบดี ม.ล.ชูชาติ
ไดสงั่ ซือ้ รถขุดมาอีกสองรอยกวาคันเพือ่ มาขุดคลองสงน้ำ เล็กบางใหญบา ง ครอบคลุม

๒๓๒

ขบวนรถบรรทุกปูนซีเมนตจากตาคลี ไปสรางเขื่อนภูมิพล

พื้นที่กวา ๕ ลานไร มีคลองสงน้ำที่นาจะกลาวคือ คลองชัยนาท-ปาสัก (คลอง
อนุสานันทร ตัง้ ชือ่ ตามอาจารยฟู อนุสาสนันทร อดีตนางชางใหญ ฝายบำรุงรักษา
ผรู บั ผิดชอบงานนี)้ คลองนีใ้ หญและยาวทีส่ ดุ ในประเทศไทย เพราะปากคลองกวาง
เฉลีย่ ถึง ๘๐ เมตร ยาว ๑๓๒ กิโลเมตร ปากคลองเริม่ จาก อ.มโนรมย จ.ชัยนาท
ผาน จ.ลพบุรี จนถึงแมน้ำปาสักที่ อ.ทาหลวง จ.สระบุรี ขุดอยู ๔ ปเศษจึงเสร็จ
คลองนี้ ตัดเปนเสนตรงตลอดถาขึ้นดูบนเครื่องบินจะเห็นอยางชัดเจน ทานอธิบดี
ม.ล.ชูชาติเรียกคลองนีเ้ ปนภาษาอังกฤษวา MAN MADE RIVER
นอกจากการสัง่ รถขุดดินซึง่ ใชเงินกจู ากธนาคารโลกมาใชแลว ก็ยงั มีการสัง่
รถแทรกเตอรแบบตางๆ นับ ๑๐๐ คัน เพือ่ มาทำถนนบนคันคลองและทางลำเลียง
ชัว่ คราว เพือ่ ใหเกษตรกรสงผลิตผลออกไปสตู ลาด และใชรถขุดคูน้ำซึง่ ลากโดยรถ
แทรกเตอร ในโครงการคันและคูน้ำ (กวางไมเกิน ๑ เมตร) อีกดวย
นอกจากนี้ ยังไดสงั่ เครือ่ งมือโรงงาน หลายแบบเปนจำนวนมาก มาใชในการ
ผลิตเครือ่ งกวานบานระบาย อะไหลรถขุด รถแทรกเตอร และเครือ่ งจักรกลอืน่ ๆ อีก
หลายชนิดไวใชเอง กอนหนานีต้ อ งสัง่ เครือ่ งกวานบานระบายของเขือ่ นเจาพระยา
จากบริษทั กรปุ และบริษทั ดอรทมุน ประเทศเยอรมันนี ซึง่ ระยะหลังนีก้ รมไดผลิต
ขึน้ ใชเอง เชน ในโครงการเขือ่ นวชิราลงกรณ โครงการเขือ่ นกิว่ ลม เปนตน ทำให
ประหยัดงบประมาณของแผนดินไดเปนจำนวนมาก

๒๓๓

ผลประโยชนทไี่ ดรบั ของการชลประทานในลมุ น้ำเจาพระยาทำใหเพิม่ ผลผลิต
ขาวไดเปนจำนวนมาก ปจจุบนั นีม้ ปี ระชากรกวา ๖๐ ลานคน ก็ยงั สามารถสงขาวออก
ไดปล ะมากกวา ๗ ลานตัน ทำรายไดเขาประทเศเปนจำนวนมาก เมือ่ ปรับปรุงการ
ชลประทานในภาคกลางแลว ก็ไดเริม่ สรางอางเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จำไดวา อางเก็บน้ำแหงแรกอยู จ.สุรนิ ทร ชือ่ วาอางเก็บน้ำสุวรรณาภา (ตัง้ ชือ่
ตามนามสกุลของนายชางที่ควบคุมการกอสรางอางและเสียชีวิตลงในขณะปฏิบัติ
หนาที)่ ความจุประมาณ ๑ ลาน ลบ.เมตร อางขนาดนีเ้ ริม่ สรางตัง้ แตป ๒๔๙๔ ถึงป
๒๕๐๒ มีประมาณ ๑๒๐ อาง ในขณะเดียวกันไดทำการสำรวจโครงการเขือ่ นขนาด
ใหญ เชน โครงการลำปาว โครงการลำพระเพลิง ฯลฯ เพือ่ ทำการกอสรางตอไป
เมือ่ สรางเขือ่ นเจาพระยาซึง่ เปนเขือ่ นระบายน้ำเสร็จแลว ทานอธิบดีกไ็ ดวาง
แผนสรางเขือ่ นเก็บกักน้ำ โครงการสรางเขือ่ นยันฮีจงึ ไดเกิดขึน้ เขือ่ นนีส้ ามารถเก็บ
กักน้ำไดกวาหมืน่ ลาน ลบ.เมตร และสามารถติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาใชพลังน้ำได
หลายแสนกิโลวัตต นับวาเปนเขื่อนพลังน้ำแหงแรกในประเทศที่สรางโดยกรม
ชลประทานและไดรับพระราชทานชื่อวา “เขื่อนภูมิพล” ตอมาไดสรางเขื่อน
แบบเอนกประสงคนขี้ นึ้ อีก ๑ แหง ซึง่ ไดรบั พระราชทานชือ่ วา เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ สามารถ
เก็บกักน้ำไดเกือบหนึง่ หมืน่ ลาน ลบ.เมตร เขือ่ นทัง้ สองนีภ้ ายหลังไดมอบใหการไฟฟา
ฝายผลิต ซึ่งเพิ่งกอตั้งเสร็จรับไปดำเนินการตอไป (เครื่องกำเนิดไฟฟาไดรับการ
ติดตัง้ โดยการไฟฟาฝายผลิต) รวมทัง้ สายสงไฟฟาแรงสูงจากเขือ่ นภูมพิ ลลงมาถึงสถานี
ยอยตางๆ ทำใหแกไขวิกฤตการณการไฟฟาไมเพียงพอไดในระดับหนึง่ ในระยะนีม้ ไี ฟฟา
ใชไมเพียงพอ เนือ่ งจากโรงไฟฟาขนาดใหญสองโรงของการไฟฟานครหลวง คือโรงไฟฟา
วัดเลียบ (ใชแกลบเปนเชือ้ เพลิง) ไดถกู ระเบิดของฝายสัมพันธมิตรในสงครามมหา
เอเซียบูรพาทำลายเสียหายโดยสิน้ เชิง อีกโรงหนึง่ ทีถ่ กู ทำลายบางสวน คือ โรงไฟฟา
สามเสน ผลแหงการทิง้ ระเบิดครัง้ นี้ ไดเลยลงมาทำลายโรงงานและอตู อ เรือของกรม
ชลประทานเสียหายอีกดวย อีกแหงหนึง่ ทีซ่ งึ่ เปนการริเริม่ สรางโดย ม.ล.ชูชาติ กำภู
คือโรงไฟฟาใชถา นลิกไนททแี่ มเมาะ จังหวัดลำปาง และจังหวัดกระบี่ ทัง้ สองแหงนี้
ภายหลังไดโอนไปใหการไฟฟาฝายผลิต เชนเดียวกัน แตกม็ ขี อ เสียอยบู า ง เพราะวา
มีมลพิษมากพอสมควร สวนดีคอื ไมตอ งเสียเงินตราตางประเทศในการซือ้ เชือ้ เพลิง เชน
โรงไฟฟาทีใ่ ชน้ำมันเตา การเผาถานลิกไนทเปนเชือ้ เพลิงไดกอ ใหเกิดขีเ้ ถา (เถาลอย)
เปนจำนวนมาก เถาลอยนีภ้ ายหลังกรมชลประทานไดนำมาเปนสวนผสมของการสราง
เขื่อนคลองทาดาน จ.นครนายก ทำใหประหยัดคากอสรางไปมาก และมีความ
แข็งแรงเทากับเขือ่ นคอนกรีตหรือเขือ่ นดิน

๒๓๔

มีอกี บางเรือ่ งทีอ่ ดจะกลาวถึงมิไดคอื การมองการณไกลของทานอธิบดี ก็คอื
สรางโรงเรียนชางชลประทานขึ้นเพื่อบรรเทาการขาดแคลนชางดานนี้ โรงเรียนนี้
ปจจุบนั ไดรบั การยกฐานะขึน้ เปนคณะหนึง่ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อีกเรือ่ งหนึง่
ทานไดสรางโรงพยาบาลชลประทานขึน้ เพือ่ เปนสวัสดิการแกขา ราชการและลูกจาง
ของกรมชลประทานและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ทานยังสรางวัดชลประทาน
รังสฤษฏ สำหรับใหพวกเราและประชาชนไดทำบุญ ทำกุศล เปนที่พึ่งทางใจและ
ปฏิบตั ธิ รรมะไดอกี ดวย
ในโอกาสทีจ่ ะมีการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป ม.ล.ชูชาติ กำภู ในวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๔๙ นี้ มีการจัดทำหนังสือประวัตแิ ละผลงานของทาน จึงเปนการสมควรอยางยิง่
เนือ่ งจากทานเปนผรู เิ ริม่ และทำคุณประโยชนเปนอันมากในการพัฒนาแหงน้ำ เพือ่ การ
ชลประทาน การเกษตร การไฟฟา ฯลฯ นับวาทานไดสรางประโยชนและทำความ
เจริญใหแกประเทศชาติในหลายดาน ซึง่ บุคคลรนุ หลังควรจะไดรบั ทราบ ยกยอง และ
เปนแบบอยางตอไป

๒๓๕

๒๓๖

หากไมมี ม.ล.ชูชาติ กำภู
สวัสดิ์ วัฒนายากร*
องคมนตรี
อาจารย ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดเดินทางไปกรุงวอชิงตันดี.ซี. ในเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๐๐ เพือ่ กเู งินธนาคารโลกมาสรางเขือ่ นยันฮี ผมไดนำคณะกรรมการสมาคม
ไทย ณ อเมริกาในพระบรมราชูปถัมภเขาเยีย่ มคารวะและเชิญทานไปบรรยายเรือ่ ง
“โครงการเขือ่ นยันฮี” ในการประชุมประจำปของนักเรียนไทยในอเมริกา ซึง่ ในปนนั้
ไดจดั ขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองแมดิสนั นักเรียนไทยประมาณ ๖๐-๗๐ คน
ทีไ่ ดไปรวมประชุมไดฟง การบรรยายเรือ่ งโครงการเขือ่ นยันฮีโดย อาจารย ม.ล.ชูชาติ
กำภู ไดทราบถึงคุณประโยชนมหาศาลที่โครงการอเนกประสงคนี้จะเอื้ออำนวยให
กับพื้นที่ภาคกลางและประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้ อาจารย ม.ล.ชูชาติ กำภู
ยังไดบรรยายถึงความเปนมาและแผนการพัฒนาระบบชลประทานของประเทศไทย
ซึง่ ไดดำเนินการมาอยางเปนขัน้ เปนตอน และโครงการตางๆ อีกมากมายทีจ่ ะดำเนิน
การตอไปในอนาคต พวกนักเรียนไทยที่ไดรับฟงรูสึกตื่นเตนและประทับใจในแนว
ความคิดและวิสัยทัศนอันกาวไกลของ อาจารย ม.ล.ชูชาติ กำภู และรูสึกภาค
ภูมใิ จ ทีเ่ มืองไทยเรามีวศิ วกรอัจฉริยะ นักคิดนักทำอยาง ม.ล.ชูชาติ กำภู
ผมไดรับคำสั่งยายจากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมาดำรง
ตำแหนงอธิบดีกรมชลประทานอยางกะทันหัน ไมรเู นือ้ รตู วั มากอน เมือ่ เดือนกรกฎาคม
๒๕๓๕ ความรสู กึ ในชวงนัน้ มีเพียงวาไดกลับมาบานเกาในตำแหนงหนาทีท่ มี่ คี วาม
รับผิดชอบสูงยิ่ง รูตัวเองวามีขอจำกัดในความรูและประสบการณดานวิชาการ
ชลประทานเพราะเปนวิศวกรเครือ่ งกล ทำงานดานชางกลซึง่ เปนดานสนับสนุนมา
ตลอด ตัง้ ใจแตเพียงวาจะทำงานใหเต็มความสามารถ ยึดถือความซือ่ สัตยสจุ ริต
เปนทีต่ งั้ หวังวาคงจะปฏิบตั หิ นาทีใ่ หผา นพนไปไดดว ยดี โดยหารไู มวา ผมจะตองเผชิญ
กับวิกฤติการณภยั แลงและอุทกภัยทีร่ นุ แรงเปนประวัตกิ ารณของเมืองไทย โดยเฉพาะ
ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง ทันทีทผี่ มเขารับตำแหนง ผมไดรบั รายงานจากวิศวกรวาในเดือน
* อธิบดีกรมชลประทาน ตัง้ แตกรกฎาคม ๒๕๓๕ ถึง กันยายน ๒๕๓๘

๒๓๗

มิถนุ ายน ๒๕๓๕ ทีผ่ า นมา ปริมาณน้ำในเขือ่ นภูมพิ ลกับเขือ่ นสิรกิ ติ ไิ์ ดลดลงต่ำสุดอยาง
ทีไ่ มเคยเกิดขึน้ มากอน พวกเราในกรมชลประทานเปนกังวลกับเรือ่ งนีม้ าก เพราะทราบ
ดีวา ประชากรหลายสิบลานคนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนลาง ภาคกลาง รวมทัง้ กรุงเทพ
มหานคร รวม ๒๑ จังหวัด ในชวงหนาแลง ๗ เดือน พฤศจิกายน ถึงพฤษภาคม ตอง
อาศัยน้ำทุกหยดจาก ๒ เขือ่ นนี้ เพือ่ ใชในการทำนาปรัง ๕ ลานไร การอุปโภค
บริโภค การผลักดันน้ำเค็ม การเดินเรือ รวมทัง้ การขับไลน้ำเสีย กรมชลประทาน
จะพยายามวางแผนบริหารจัดการเก็บกักน้ำใน ๒ เขือ่ นนีใ้ นตนเดือนมกราคมของ
ทุกปใหได ๗,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร (หมายถึงปริมาณน้ำใชงานไดทอี่ ยเู หนือทอสง
น้ำ) จึงจะพอใชในชวงหนาแลง การจะเก็บน้ำใหไดจำนวนนีห้ มายความวาในปลาย
ฤดูแลงเราจะพยายามใหเหลือน้ำใชงานไดในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน
อยางนอยประมาณ ๔,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร หรือใกลเคียง แตทพี่ วกเราตกใจ
ก็เพราะในเดือนมิถนุ ายนน้ำใน ๒ เขือ่ นเหลือเพียง ๒๓๙ ลานลูกบาศกเมตร เปน
สัญญาณอันตรายวาถาหนาฝนทีก่ ำลังจะมาถึง หากเกิดฝนนอย ภัยแลงรุนแรงก็จะ
ตองเกิดขึน้ โชคดีเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๕ ฝนมาตามปกติ น้ำใน ๒ เขือ่ นเริม่ เพิม่ ขึน้
ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๖ เราเก็บน้ำใน ๒ เขือ่ นได ๕,๑๔๖ ลานลูกบาศกเมตร ซึง่
ก็พอใชไดแตอยใู นเกณฑนอ ย จึงไดมกี ารประกาศลดพืน้ ทีป่ ลูกขาวนาปรังลง และ
เริม่ มาตรการประหยัดน้ำเพือ่ ใหเหมาะสมกับน้ำตนทุน แตการลดพืน้ ทีป่ ลูกขาวนาปรัง
ทำไดยากเพราะเกษตรกรเคยชินกับการมีน้ำบริบรู ณจากเขือ่ นภูมพิ ลและเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์
ตลอดมาหลายสิบป หนาแลงป ๒๕๓๖ ผานพนไปได
แตในปตอ มาเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๖ น้ำใน ๒ เขือ่ นเหลือ ๑,๓๒๗ ลาน
ลูกบาศกเมตร สัญญาณอันตรายไดเริม่ ขึน้ อีกครัง้ เมือ่ เดือนกรกฎาคมฝนทิง้ ชวงยาว
นานไมมีฝนตก น้ำที่นอยอยูแลวยังตองสงไปชวยการทำนาปซึ่งกำลังเริ่มขึ้น ตาม
ปกติเดือนกรกฎาคมเปนอยางชา น้ำใน ๒ เขือ่ นจะเริม่ เพิม่ ขึน้ เพราะเขาฤดูฝน แต
ปรากฏวาปริมาณน้ำไดลดลงตอเนือ่ งแมแตในเดือนสิงหาคม น้ำใน ๒ เขือ่ นกลับลด
ลงอีกเหลือ ๙๘๘ ลานลูกบาศกเมตร ! เปนสถิตนิ ้ำนอยทีส่ ดุ สำหรับเดือนนี้ ความ
หวังของเราเหลือเดือนกันยายนถึงตุลาคม เพียง ๒ เดือนวาจะมีใตฝนุ เขาประเทศ
ไทยบาง ปรากฏวาไมมเี ลย พวกเราตระหนักดีวา ภัยแลงใหญหลวงไดเกิดขึน้ แลว
ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ปริมาณน้ำใชงานไดในเขือ่ นภูมพิ ลกับเขือ่ นสิรกิ ติ ทิ์ เี่ รา
ตองการใชตลอดหนาแลง ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร รวมกันเหลือเพียง
๑,๗๘๙ ลานลูกบาศกเมตร กรมชลประทานไดรายงานใหรฐั บาลทราบถึงวิกฤติการณ
ภัยแลงใหญหลวงทีก่ ำลังมาถึง และไดเสนอมาตรการประหยัดน้ำใหเปนวาระแหงชาติ
ไดมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณวิกฤตและเนน
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มาตรการประหยัดน้ำในทุกรูปแบบ ขอใหเกษตรกรงดการทำนาปรังโดยสิน้ เชิง เพราะ
ขาวจะเสียหาย แตกไ็ มไดผลโดยเกษตรกรบางสวนยืนยันวาจะทำนาปรังเชนเคย โดย
จะขอเสีย่ งเอง หลายทานทีเ่ กีย่ วของกับการจัดสรรน้ำในชวงนัน้ คงยังจำได ไดมกี าร
แยงน้ำกันในหลายพืน้ ที่ นาสงสารชาวนาทีเ่ สีย่ งลงทุนลงแรงปลูกขาวนาปรัง ตัง้ หนา
ตัง้ ตาคอยน้ำทีส่ ง มาในจำนวนเล็กนอยเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามคลองชลประทาน แต
น้ำปลายคลองแหงผากเพราะถูกทางตนคลองสูบเอาไปใชหมด การเดินเรือในแมน้ำ
ทาจีนหยุดชะงักเพราะระดับน้ำทีป่ ระตูน้ำทัง้ หลายต่ำจนเรือผานไมได ถนนรังสิต
นครนายก และถนนหลายสายบนคันคลองชลประทานในจังหวัดปทุมธานี พังทลาย
เพราะน้ำในคลองแหงขอดนานเกินไป น้ำเค็มไดรกุ ขึน้ ไปถึงจุดทีส่ บู น้ำของการประปา
นครหลวงทีต่ ำบลสำแล จังหวัดปทุมธานี กรมชลประทานไดแกปญ
 หาโดยการผันน้ำ
จากลมุ น้ำแมกลองขามมายังลมุ น้ำเจาพระยาเปนครัง้ แรก โดยผันน้ำผานคลองจระเข
สามพันมาลงแมน้ำทาจีนและสูบน้ำจากแมน้ำทาจีนเขาคลองเจาเจ็ดบางยีห่ นกับคลอง
พระพิมลมาลงแมน้ำเจาพระยา เพือ่ ผลักดันน้ำเค็มทีก่ ำลังรุกมาถึงสถานีสบู น้ำสำแล
ของการประปานครหลวง ทานลองวาดภาพ ถาทำไมสำเร็จ ความเค็มทีส่ ำแลเกิน
พิกดั การประปานครหลวงจะตองหยุดสูบน้ำและตองหยุดจายน้ำประปาใหกบั กรุงเทพ
มหานครและจังหวัดใกลเคียง อะไรจะเกิดขึน้ !
ในชวงนัน้ พวกเราชาวชลประทานแทบจะไมไดหลับไดนอน ตองแบงสันปนสวน
น้ำอันนอยนิดจาก ๒ เขือ่ น ตอสกู บั ภัยแลงเพือ่ บรรเทาความเสียหายทีก่ ำลังเกิดขึน้
ผมไดพูดกับเพื่อน ๆ รวมงานในชลประทานบอย ๆ วาลองวาดภาพวาเราไมมี
เขือ่ นภูมพิ ลกับเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ ประเทศไทยเราจะเปนอยางไร น้ำเค็มรุกขึน้ ไปถึงชัยนาท
เรือกสวนไรนาลมสลาย น้ำประปาทุกจังหวัดในภาคกลางหยุดสงน้ำ! แคคดิ ก็รสู กึ
หนาว จะมีสกั กีค่ นทีต่ ระหนักวาชีวติ ความเปนอยขู องคนไทยใน ๒๑ จังหวัด ขึน้ อยู
กับเขือ่ นภูมพิ ลและเขือ่ นสิรกิ ติ มิ์ ากถึงเพียงนี้ ตัง้ แตเขือ่ นภูมพิ ลสรางเสร็จในป ๒๕๐๗
และเขือ่ นสิรกิ ติ เิ์ สร็จในป ๒๕๑๕ ประชาชนชาวไทยจำนวนหลายสิบลานคนในพืน้ ที่
ภาคกลางไดมคี วามสุขเกษมเปรมปรีกบั การมีน้ำกินน้ำใชอยางสมบูรณ ในชวง ๔๑
ปของเขือ่ นภูมพิ ล และ ๓๓ ปของเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ ดินฟาอากาศของประเทศไทยก็แปร
เปลีย่ นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติ บางปกจ็ ะมีฝนมากเพราะใตฝนุ เขาหลายลูก บาง
ปกจ็ ะเกิดฝนแลงเพราะใตฝนุ ไมเขาเลยหรือเขานอย ในปน้ำมาก เขือ่ นภูมพิ ลกับเขือ่ น
สิรกิ ติ เิ์ ก็บกักน้ำใชงานไดรวมกัน ๑๘,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร หนาฝนป ๒๕๓๘ ฝนมา
เร็วและใตฝนุ เขาเมืองไทยหลายลูก เชียงใหม เชียงราย ภาคเหนืออีสาน น้ำทวมหลาย
ครัง้ จังหวัดแพร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ น้ำทวมยอยยับเพราะแมน้ำยมไม
มีเขือ่ นเก็บกักน้ำ เดือนตุลาคม ป ๒๕๓๘ เขือ่ นภูมพิ ลเก็บน้ำไวไดหมดจนเกือบเต็ม
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สวนเขือ่ นสิรกิ ติ ลิ์ น ตองระบายออกทาง Spillway สงผลใหน้ำทวมภาคเหนือตอนลาง
และภาคกลางเปนบริเวณกวาง รวมทัง้ กรุงเทพมหานครบางสวน
หนาฝนป ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ และ๒๕๔๕ ฝนมากเขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เก็บ
น้ำไวไดหมดไมเสียหาย ในปนี้ ๒๕๔๘ เปนปน้ำมากอีกปหนึง่ ใตฝนุ ถลมเมืองจีน ญีป่ นุ
ไตหวัน เสียหายมาก บานเราใตฝนุ เขา ๓ ลูก เชียงใหมน้ำทวม ๓ ครัง้ แมฮอ งสอน
เชียงรายเสียหายมาก น้ำทีจ่ ะลงมาภาคกลาง เขือ่ นภูมพิ ลและเขือ่ นสิรกิ ติ เิ์ ก็บไวได
หมด สวนจังหวัดริมแมน้ำยมไมตองพูดถึงเพราะไมมีเขื่อน ตนเดือนตุลาคมมี
ปรมาจารยดา นโหราศาสตรออกมาทำนายวากรุงเทพฯ ปนจี้ ะเกิดน้ำทวมใหญหนัก
กวาป ๒๔๘๒ (ความจริงเปนป ๒๔๘๕) สงขาวกันตอ ๆ ทาง Internet จนเปนขาว
ในหนังสือพิมพบางฉบับ ผูคนที่เชื่อบางกลุมเริ่มตกใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธได
นำกระสอบทรายมากัน้ รอบบริเวณและแจงพนักงานใหซอื้ อาหารแหง ขาวสารมา
สำรอง ซึ่งความจริงแลวเขื่อนภูมิพลเก็บน้ำไวเพียง ๗๔ เปอรเซ็นตของความจุ
สวนเขือ่ นสิรกิ ติ เิ์ ก็บไวได ๙๐ เปอรเซ็นต กรมชลประทานสามารถสงน้ำในปริมาณ
ทีเ่ หมาะสมโดยไมใหลน ตลิง่ พืน้ ทีต่ อนลาง ผมไมโทษโหราจารยทา นนัน้ เพราะตำรา
โหราศาสตรคงประมวลมาจากสถิติเปนรอยๆ ปที่วาน้ำจะทวมใหญกรุงเทพฯ ป
๒๕๔๘ นี้ นับวาใกลเคียง แตตำรานีค้ งมีทมี่ ากอนที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู จะเกิด ถาไม
มี ม.ล.ชูชาติ กำภู และถาไมมี ๒ เขือ่ นนี้ น้ำมหาศาลกวาหนึง่ หมืน่ ลานลูกบาศก
เมตรที่ ๒ เขื่อนนี้เก็บกักไวจะไหลลงมาทวมบานทวมเมืองภาคกลางครั้งแลวครั้ง
เลา ทุกครัง้ น้ำจะลนตลิง่ ทวมทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางหนักยิง่
กวาป ๒๔๘๕ ทีม่ กี ารพายเรือกันทีล่ านพระบรมรูปทรงมา คำทำนายจะเปนจริงไม
เฉพาะในปนแี้ ตจะเกิดขึน้ ทุก ๒-๓ ป
สมัยทีย่ งั ไมมี ๒ เขือ่ นนี้ ประชากรประเทศไทยมี ๑๐ กวาลานคน อาศัย
ฝนจากธรรมชาติ ขาวเปนสินคาสงออกทีส่ ำคัญ ปจจุบนั เรามีพลเมืองเพิม่ ขึน้ เกือบ
๗๐ ลานคน เรายังสามารถสงออกขาวปละหลายลานตัน ประโยชนของเขือ่ นภูมิ
พลและเขือ่ นสิรกิ ติ เิ์ พียง ๒ เขือ่ นนีไ้ ดเอือ้ ประโยชนเหลือคณานับใหกบั ประเทศไทย
ทัง้ นีย้ งั ไมรวมผลพลอยไดจากการผลิตกระแสไฟฟาโดยไมมคี า ใชจา ยดานเชือ้ เพลิง
เลยมาโดยตลอด มูลคาทีไ่ ดจากกระแสไฟฟาที่ ๒ เขือ่ นนีผ้ ลิตไดทว มทนเกินคากอสราง
๒ เขือ่ นนีห้ ลายเทาทวีคณ
ู ผทู มี่ บี ทบาทสำคัญทีส่ ดุ ทีท่ ำใหการกอสราง ๒ เขือ่ นนีเ้ กิด
ขึน้ ไดกค็ อื ม.ล.ชูชาติ กำภู
ผลงานของ ม.ล.ชูชาติ กำภู มากมายมหาศาลจนแทบไมนา เชือ่ วาคนคนเดียว
ในชั่วชีวิตเดียวจะสามารถสรางผลงานใหกับประเทศชาติไดถึงเพียงนี้ ผมเลาถึง
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เหตุการณรนุ แรงทีเ่ กิดขึน้ ในชวงสัน้ ๆ ๓ ปเศษทีผ่ มดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
เฉพาะในสวนที่ ๒ เขือ่ นนีม้ บี ทบาทมากทีส่ ดุ ผลงานดานการชลประทานของประเทศ
ไทยที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดสรางไวไดมบี ทบาทกับความเปนอยแู ละชีวติ ประจำวันของ
คนไทยทัง้ ประเทศมากสุดทีจ่ ะพรรณนาได ผมพูดไดอยางมัน่ ใจวาผลงานของกรม
ชลประทานในชวง ๓๖ ปหลังจากการจากไปของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ยังนอยนิดเมือ่
เปรียบเทียบกับที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดสรางไว พวกเราชาวชลประทานถึงแมทกุ คนจะได
ทมุ เททำงานอยางเต็มทีส่ ดุ ความสามารถใหกบั การพัฒนาการชลประทานตลอดมา แต
สวนใหญแลวเรายังอาศัยมรดกที่ อาจารยม.ล.ชูชาติ กำภู ทิง้ ไวใหระบบชลประทาน
กับพืน้ ทีร่ บั น้ำชลประทานทัง้ ประเทศไทย สวนใหญเปนผลงานของ ม.ล.ชูชาติ กำภู
ทัง้ สิน้
หากไมมี ม.ล.ชูชาติ กำภู เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นลำปาว ลำพระเพลิง
เขื่อนแมแตง เขื่อนแกงกระจาน เขื่อนปราณบุรี อีกมากมายหลายสิบเขื่อน
รวมทัง้ โครงการขนาดใหญ เชน เจาพระยา โครงการพิษณุโลก โครงการแมกลอง
ใหญกบั อีกหลายสิบโครงการจะเกิดขึน้ หรือเมือ่ ใดไมมใี ครทราบ ทราบแตวา โครงการ
ขนาดใหญที่จะเอื้อประโยชนใหกับเกษตรกรอยางมหาศาลหลาย ๆ โครงการที่
ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดริเริ่มไวไดถูกลมเลิกไปหลังจากที่ทานสิ้นไป หลายโครงการ
เหลานีจ้ ะไมมโี อกาสเกิดขึน้ อีกเพราะพืน้ ทีป่ า ทีจ่ ะตองถูกน้ำทวมเพราะสรางเขือ่ นซึง่
หวงแหนกันนักหนา บัดนีไ้ ดปลอยใหราษฎรบุกรุกเขาไปทำกินจนกลายเปนเมืองไป
เสียแลว
ทีก่ ลาวถึงในทีน่ เี้ ปนเพียงสวนนอย เมือ่ เทียบกับผลงานทัง้ หมดของ ม.ล.ชูชาติ
กำภู ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาชลประทานของไทย นอกจากนีย้ งั มีผลงานในดานอืน่ ๆ
อีกมากมาย เชน ในดานอุตสาหกรรม การแพทย การทำนุบำรุงพระศาสนา และ
การศึกษา ซึง่ เปนคุณประโยชนเหลือคณานับแกประเทศไทย ผมจึงขอสรุปสัน้ ๆ
วา เปนบุญของเมืองไทยเหลือเกินทีม่ คี นอยางม.ล.ชูชาต กำภู
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สกีน้ำ กีฬาที่โปรดปราน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘
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MEMORIAL FOR KHUN PHOA,

M.L. XUJATI KAMBHU
JANUARY 4, 2006

During this momentous celebration of the 100th anniversary of birth
date of my father, M.L. Xujati Kambhu, it is my privilege to prepare some
personal comments in honor of Khun Phoa. He was the man larger than life
in that his accomplishments were so many and of such significance for all
Thai.
As a parent, he was my role model as I grew into manhood. His
guidance and understanding, his encouragement and love, were always with
me in making personal decisions about my career, my ethics and professional performance, and my personal life.
In reviewing Khun Phoa's lists of accomplishments, it became
obvious that he was a man with a vision. He used his education and skills to
give life to his visions. Under his leadership and technical expertise, with an
understanding of financial and economic opportunities and political respect
from the Thai goverment and international organization, he gained support
for his projects.
He was a man in the right place at the right time, with exceptional
foresight to see into the future and dream about where he wished Thailand to
be in its position in Southeast Asia and the world. Those who worked with
and for M.L.Xujati Kambhu held him in the highest regard.
Future leaders could benefit by studying his life and accomplishments and strive to emulate his strong leadership qualities: Fomal education,
curiosity, awareness of needs, exploration and understsnding of technical
requirements for projects, and determination to complete every assignment
successfully so it would become beneficial for all. These skills will include
attention to details, leadership qualities, sense of pride and honor, and
personal integrity.
Khun Phoa, thank you for setting the highest of standards so that I as
well as others could emulate and follow you with the dedication and strength
in the manner that would make you proud.
Kawi Kambhu
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