




ศรทัธาแหงชีวิต
ม.ล. ชู ช า ติ  กำ ภู









เสด็จพระราชดำเนิน ณ เขื่อนเจาพระยา จ.ชัยนาท





เสด็จพระราชดำเนิน บนสันเขื่อนภูมิพล  จ.ตาก
ในวันทรงกระทำพิธีเปดเขื่อน
๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๐๗





เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรอุโมงคผันน้ำ  เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก









พลตรี พระยาสุรเสนา พรอมดวยคุณหญิง และบุตรธิดาทุกคน
ถายเมื่อทำบุญอายุครบ ๖๐ ป พ.ศ. ๒๔๘๘

แถวหลัง(จากซายไปขวา) ม.ล.เชิงชาญ, ม.ล.พิชิต, ม.ล.เอกไชย, ม.ล.ชิดเชื้อ, ม.ล.ชูชาติ, ม.ล.ชวนชื่น, ม.ล.อชิต, ม.ล.ชินชัย, ม.ล.ชูชิต
แถวกลาง (นั่ง)  ม.ล.ชดชอย, คุณหญิงสุรเสนา, พลตรีพระยาสุรเสนา, ม.ล.อบชื่น

ม.ล.ชูชื่น



หมอมหลวงชูชาติ กำภู และ คุณหญิง โฉมศรี กำภู ณ อยุธยา



เพือ่ทกุทานทีม่ศีรทัธาในชวีติ

เมือ่หมอมหลวงชชูาติ  กำภ ู ยงัมชีวีติอย ู(พ.ศ. ๒๔๔๘-๒๕๑๒) ทานทำงาน
หนกัตลอดเวลา ในขณะนัน้หลายทานคงไมคาดคดิวาผลงานทีท่านไดสรางและวาง
รากฐานไวในอดีตจะสัมฤทธิ์ผลและเปนประโยชน ตอประเทศชาติมากถึงเพียงนี้
มาทราบและเหน็ผลชดัเจนกเ็มือ่กาลเวลาไดนำพาให ม.ล.ชชูาติ กำภ ูจากพวกเรา
ไปแลว หากจะนับเนื่องเปนอายุของทานก็ครบหนึ่งศตวรรษพอดี

คงมหีลายทานทีร่บัทราบถงึความรสูกึนีเ้ชนกนั และยิง่เมือ่ไดมกีารคนควา
ขอมลูในอดตี และสอบถามประสบการณจากบคุคลใกลชดิทีไ่ดรบัร ู และปฏบิตังิาน
รบัใชทาน ผสานกบัการรอยเรยีงตวัอกัษรเปนหนงัสอืสารคดชีวีติ ใชชือ่วา “ศรทัธา
แหงชีวิต ม.ล.ชูชาติ กำภู” ยิ่งทำใหประจักษถึงผลงานของวิศวกรผูยิ่งใหญ
แหงศตวรรษ ผเูปยมดวยวสิยัทศันในทกุดาน และความซือ่สตัยสจุรติ

ในฐานะประธานมูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู ขอขอบพระคุณทานอธิบดี
กรมชลประทานและขาราชการในสงักดั นายกสมาคมศษิยเกาวศิวกรรมชลประทาน
ในพระบรมราชปูถมัภ ตลอดจนผมูสีวนรวมในการจดัพมิพหนงัสอื “ศรทัธาแหงชวีติ
ม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู  เพือ่เปนอนสุรณในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ของ  ม.ล.ชชูาต ิ กำภู
หวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอื “ศรทัธาแหงชวีติ ม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู จะเปนสญัลกัษณ
ของการสรางศรทัธาใหกบัทกุทาน อนัจะเปนพลงัทีจ่ะทำผลงานทีเ่ปนประโยชนเพ่ือ
ชาตบิานเมอืง ดงัคำขวญัทีท่าน ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู ไดมอบไวใหเหลาชลกรยดึถอืวา

"ชวีติคนเรานัน้สัน้นกั แตผลงานนัน้ยนืยาว"

(คณุหญงิโฉมศร ี กำภ ูณ อยธุยา)
ประธาน มลูนธิ ิม.ล.ชชูาต ิ กำภู



สารจากประธานคณะทำงานจดัทำ
หนงัสอื ๑๐๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภู

ศ รั ท ธ าที่ แ น ว แน  นำสุ ขมา ให

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป แหงชาตกาลของอดีตอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู
"บดิาชลกร" หรือ "คร"ู ของนกัเรยีนชางชลประทาน ขาพเจาไดรบัมอบหมายจาก
มูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู และสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรม
ราชูปถัมภ ใหเปนประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ป
ม.ล.ชชูาติ กำภู

ในการจดัทำครัง้นี ้มงุเนนนำเสนอขอมลูแบบเจาะลกึ ดวยการศกึษาคนควา
จากแหลงขอมูลทุกดานอยางละเอียด ไมวาจะเปนหนังสือ เอกสารเกา ภาพถาย
และโดยเฉพาะการสมัภาษณบคุคลทีใ่กลชดิในแตละชวงชวีติของ ม.ล.ชชูาต ิ กำภู
ทำใหทราบวายงัมอีกีหลายแงมมุในชวีติของทานทีบ่คุคลทัว่ไปยงัไมทราบ เปนแงมมุ
อันสะทอนความจริงวาชีวิตของทานมีแตงานและความปรารถนาดีตอประเทศชาติ
การทำงานของทานดำเนินไปเฉกเชนธรรมเทศนา ที่แสดงโดยทานพุทธทาสภิกขุ
ตอนหนึ่งวา

"งานคอืชวีติ ชวีติคอืงาน ทำงานใหสนกุ และมคีวามสุขกบังาน"

ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเปนผทูีม่วีสิยัทศันกวางไกลในทกุดาน ไมวาจะเปนดานการ
พฒันาแหลงน้ำ ดงัผลงานเขือ่นเจาพระยา และเขือ่นภมูพิล ดานการวางรากฐาน
การศกึษา ดานการพฒันาไฟฟาพลงัน้ำ ดานทำนบุำรงุศาสนาและการสาธารณสขุ
ทัง้หมดนีล้วนเปนผลงานทีท่านไดสรางไวเปนวงจรชวีติของพวกเราชาวชลประทาน
และประชาชนไทย

ความสำเรจ็ในโครงการตาง ๆ  ทีท่านไดสรางไว เปนผลจากการมงุทำประโยชน
ตอประเทศชาตโิดยไมหวงัสิง่ตอบแทนใด ๆ  ดงัประจกัษไดจากการดำรงชีวติของทาน
และบคุคลทีใ่กลชดิทาน ซึง่ปจจุบนัยงัใชชวีติอยางพอเพยีง ทวา เตม็เปยมไปดวย
ศรทัธาทีม่ตีอคร ูศษิยบางทานกลาวถงึครทูัง้น้ำตา จากประสบการณในอดตีทีไ่ดรบั
ใชและไดรับความเมตตาจากครู หลายทานกลาวถึงเหตุการณสำคัญที่ผานมานาน
นบัศตวรรษ เสมอืนหนึง่วาเพิง่เกดิขึน้เมือ่วนัวาน



ดวยศรัทธาตอผลงานและการดำเนินชีวิตของหมอมหลวงชูชาติ กำภู
มูลนิธิ ม.ล.ชูชาติ กำภู และสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรม
ราชูปถมัภ จงึไดจดัพมิพหนงัสอื "ศรทัธาแหงชวีติ ม.ล.ชชูาติ กำภ"ู ในวาระฉลอง
ครบรอบหนึง่รอยปแหงชาตกาลของทาน เพือ่เปนอนสุรณใหคนรนุหลงั ตลอดจน
ผทูีส่นใจไดศกึษาเรียนร ูอนันบัเปนอนสุรณทีเ่กดิจากความศรทัธาอกีชิน้หนึง่ หลงั
จากทีเ่รามอีนสุาวรยีของทาน ณ กรมชลประทาน ปากเกรด็ มอีาคารหอประชมุ
ม.ล.ชชูาติ กำภ ูณ โรงเรียนชางชลประทาน หรอื วทิยาลยัการชลประทานในปจจบุนั

ขาพเจาปรารถนาวาหนงัสอื "ศรทัธาแหงชวีติ ม.ล.ชชูาต ิกำภ"ู จะเปน
ประโยชนตอทกุทาน ทีม่ศีรทัธาในการทำความด ีอนัเปนคณุประโยชนตอตนเองและ
ประเทศชาต ิดงัพทุธภาษติทีว่า

สทธฺา สาธ ุปตฎิฐติา...สขุา สทธฺา ปตฎิฐติา

ศรทัธาทีแ่นวแน ยงัประโยชนใหสำเรจ็

ศรทัธาทีแ่นวแน นำสขุมาให

ทายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ราชสกุลกำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู
ณ อยธุยา  ประธานมลูนธิ ิม.ล.ชชูาต ิกำภ ูทีไ่ดใหคำแนะนำและคำปรกึษา ตลอด
จนนายกสมาคมศษิยเกาวศิวกรรมชลประทานในพระบรมราชปูถมัภ และทกุทานที่
มสีวนรวมรงัสรรคหนงัสอื "ศรทัธาแหงชวีติ ม.ล.ชชูาต ิกำภ"ู ไวเปนผลงานแหง
ความศรทัธาทีจ่ะรำลกึถงึ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู"บดิาชลกร" หรอื "คร"ู ของพวกเรา
ตลอดไปไมรูลืม

นายปราโมทย   ไมกลดั
ประธานคณะทำงานจดัทำ

หนงัสอื ๑๐๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภู



สาร
จากอธิบดีกรมชลประทาน

ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเปนปชูนยีบคุคลของชาวชลประทาน ผสูรางผลงานสำคญั
ไวใหประเทศชาตเิปนเอนกอนนัต ดวย “ทพิยวสิยัทศัน” รอบดาน ทัง้ดานพฒันา
งานแหลงน้ำของชาติ ดานพัฒนางานพลังงานของชาติ ดานพัฒนาสังคมและ
การสาธารณสขุ และดานการศกึษา ศาสนา และศลิปะวฒันธรรม

ดงัปรากฏใหสาธารณชนประจกัษชดั จากเขือ่นเจาพระยาใหญ เขือ่นภมูพิล
โรงไฟฟาลิกไนต บริษัท ปุยเคมี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โรงเรียน
การชลประทาน ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตเปนผลงานอันมีบทบาทตอการพัฒนาชาติ
ใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตราบจนวันนี้

กลาวไดวา ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูคอืประทปีแหงการชลประทานและการพลงังาน
ของชาต ิผเูปนทัง้นกัคดิ นกัวางแผน นักปฏบิตั ิ เปนขาราชการทีเ่ปยมดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เปนครูที่เปยมดวยจิตวิญญาณของการ “ให” ทั้งความรูและความ
เมตตาแกศษิย เปนนกับรหิารคนไทยทีอ่งคการสากล เชน ธนาคารโลก องคการ
สหประชาชาติ ใหการยอมรับนับถือ และเปน “สัตบุรุษ” หรือผูเปยมดวยสัมมา
ทฐิ ิอยางหาไดยากยิง่ในรอบศตวรรษ

หนงัสอื “ศรทัธาแหงชีวติ ม.ล.ชชูาติ กำภ”ู ทีจ่ดัทำขึน้ในวาระครบรอบ
หนึง่ศตวรรษแหงชาตกาล ม.ล.ชชูาติ กำภ ูจงึมไิดเปนเพยีงการแสดงมทุติาจิตแด
ปชูนยีบคุคล อนัควรคาแกการบชูาทานหนึง่เทานัน้ หากยงัเปรยีบเสมอืน “มรดก
ทางปญญา” สำหรบัอนชุนรนุหลงัไดศกึษาเรยีนร ูเพือ่กาวตามรอยแหง “สตับรุษุ”
ผพูฒันาชาตดิวยชวีติทีเ่ปยมดวยศรทัธา เฉกเชน ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูนัน่เอง

นายสามารถ โชคคณาพทิกัษ
อธบิดกีรมชลประทาน



ศรทัธาแหงชวีติ ๑๐๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภู

๔  มกราคมของทกุป เปนวาระสำคญัทีศ่ษิยทัง้หลายมารวมใจกันวางแจกนั
ดอกไมเพือ่แสดงความระลกึถงึ ม.ล.ชชูาติ กำภ ูณ อนสุาวรยีของทาน ในบรเิวณ
กรมชลประทาน ปากเกรด็

๔ มกราคม ๒๕๔๙ อนัเปนศตวรรษวาระแหงชวีติของทาน ในนามผแูทน
ศษิยเกาวศิวกรรมชลประทานทกุคน ขอมอบ“หนงัสอื ศรทัธาแหงชวีติ ม.ล.ชชูาติ
กำภ”ู เปนสารตัถะในการดำเนนิชวีติและผลงานของทานในดานตาง ๆ   โดยมงุหวงั
ใหศษิยเกาทัง้หลาย และบคุคลทัว่ไป ไดทราบและตระหนกัถงึคณุปูการของทานอนั
เปรียบเสมือนบิดาแหงการชลประทาน

ขอใหศษิยผมูศีรทัธาใน ม.ล.ชชูาติ กำภ ูบดิาแหงชาวชลประทาน ทกุคน
จงนำบริบทแหงความรูที่ไดจากผลงานของทานไปใชเปนเครื่องเตือนใจวา ความ
ยิง่ใหญของคนคนหนึง่สามารถดำรงคงอยแูละไดรบัการยกยองกลาวถึงอยนูานนบั
ศตวรรษได เพราะความยิง่ใหญนัน้เกดิจากการให มใิชมงุเพ่ือการรบัและการตกัตวง
เพียงเพื่อผลประโยชนและสนองอำนาจแหงตน

๑๐๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู เปนบทพสิจูนถงึความยิง่ใหญของการใหและการ
อทุศิตนทำงานเพือ่ชาตบิานเมอืงอยางแทจรงิ ขอใหศษิยทกุคนระลกึถงึคำขวญัลกู
ชลประทานทีท่านมอบใหแกพวกเรา “จงชวยกนัรกัษามรดกของตระกลู ทีผ่ใูหญ
ไดสรางสมไวให จนเปนปกแผนครบครนั เปนหนาทีข่องทกุคน แลวทกุคนยงั
ตองรกัษาไวซึง่ศกัดิ ์ศร ีสามคัคี และพริยิะ นีค่อืมงคลของลกูชลประทาน”

นายละเอยีด  สายน้ำเขยีว
นายกสมาคมศษิยเกาวศิวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชปูถมัภ





สารบัญ
ศรทัธาแหงชวีติ  ม.ล.ชชูาต ิกำภู

บทที่ ๑ : ทพิยวสิยัทศัน อนัประเสรฐิ ๒๙
บทที ่๒ : ชวีติวัยเยาว ชือ่ “ชชูาติ” ตองชชูาติ ๔๓
บทที ่๓ : บิดาแหงชลกร ณ โรงเรียนเสื่อรำแพน ๖๑
บทที ่๔ : มรดกของพอ ๗๓
บทที ่๕ : นายชางผูมองการณไกล ๘๙
บทที ่๖ : เจาพระยาใหญ ธงชยัแหงชลกร ๑๐๑
บทที ่๗ : เข่ือนภูมิพล ผลงานเกริกไกร ๑๑๕
บทที ่๘ : รับเสดจ็ฯ สามเขือ่น ๑๒๙
บทที ่๙ : อธิบดีผูซื่อสัตยและยึดมั่นหลักวิชาการ ๑๔๓
บทที ่๑๐ : อธบิด ี๒๔ ชัว่โมง ๑๕๓
บทที่ ๑๑ : ครผูู “ให” ครบวงจร ๑๖๕
บทที ่๑๒ : กำเนิดวัดชลประทานรังสฤษฏ ๑๗๗
บทที่ ๑๓ : ชวีตินัน้สัน้ ผลงานสยิืนยาว ๑๙๓
บทที ่๑๔ : ปฏทินิชวีติ ม.ล.ชชูาติ กำภู ๒๐๑

- ประวตัิการรบัราชการโดยสงัเขป
- ลำดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ
- หนาทีร่าชการพิเศษ
- งานพเิศษในประเทศ
- งานพิเศษตางประเทศ
- การรวมประชมุและไปราชการตางประเทศ

บทที ่๑๕ : ประวัติการชลประทานของประเทศไทย ๒๑๙

บทความพเิศษ :
มทุติาจติ แด...ม.ล.ชชูาต ิกำภู : จลุนภ สนทิวงศ ณ อยธุยา องคมนตรี ๒๓๑
หากไมม ีม.ล.ชชูาต ิกำภู : สวสัดิ ์วฒันายากร  องคมนตรี ๒๓๗
MEMORIAL  FOR  KHUN  PHOA : Kawi  Kambhu ๒๔๓

บรรณานกุรม ๒๔๗



๒๔



๒๕



๒๖

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย
บนพระมาลาที่กรมชลประทานจัดถวาย ในคราวเสด็จฯ เขื่อนภูมิพล ครั้งแรก

๔  มีนาคม  ๒๕๐๑



“...ในการทำอะไรทัง้สิน้ในโลกนี้

ถาปราศจากแลวซึง่ศรทัธา กไ็มควรทีจ่ะทำ

ถาปราศจากศรทัธา ขาพเจาไมทำ...”

ตอนหนึ่งของโอวาท ม.ล. ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน

เนื่องในการเปดภาคเรียน ประจำภาค ๒ โรงเรียนชางชลประทาน

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔

๒๗



๒๘



 ทพิยวสิยัทศัน อนัประเสรฐิ

ม.ล.ชูชาติ กำภู (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๒) เปนอดีตอธิบดีกรมชลประทาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาต ิทีป่รกึษาธนาคารโลกดานวศิวกรรมชลประทานและการเกษตร ไดรบัการ
ยกยองวาเปนผวูางรากฐานงานพฒันาแหลงน้ำของประเทศไทย เปนบดิาของเหลา
ชลกรหรอืวศิวกรชลประทาน เปนวศิวกรผยูิง่ใหญแหงศตวรรษ ผเูปยมดวยวสิยัทศัน
อนัยาวไกล ผสานความซือ่สตัยสจุรติอยางทีจ่ะหาไดยากยิง่ในปจจบุนั อนัเกดิจาก
ศรทัธาสงูสดุทีจ่ะทำการใดเพือ่ประโยชนของชาตบิานเมอืง จนกลายเปน “ปณธิาน”
ที่อนุชนรุนหลังควรคาแกการยึดถือเปนแบบอยางคือ

“...ในการทำอะไรทัง้สิน้ในโลกนี ้ถาปราศจากแลวซึง่ศรทัธา กไ็มควรทีจ่ะทำ
ถาปราศจากศรทัธา ขาพเจาไมทำ...”

(ตอนหนึง่ของโอวาท ม.ล. ชชูาต ิกำภ ูอธบิดกีรมชลประทาน เนือ่งในการเปดภาคเรยีน ประจำภาค
๒ โรงเรียนชางชลประทาน เมือ่วนัที ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๔๙๔)

ม.ล. ชชูาต ิกำภ ูสรางสรรคผลงานเพือ่ประเทศชาตไิวมากมาย อนัสะทอน
ถงึวสิยัทศันทีแ่หลมคม รอบดาน ยาวไกล โดยแบงเปนวสิยัทศันดานตาง ๆ ดงันี้

บทที ่๑

๒๙



๓๐

เขื่อนเจาพระยา ขณะกอสราง ที่ จ.ชัยนาท

เขื่อนภูมิพล ดานทายน้ำ และโรงไฟฟาพลังน้ำ



วสิยัทศันดานการพฒันาแหลงน้ำของชาต ิผลงานอนัแสดงออกถงึการเปน
นักบริหารผูมองการณไกล คือ โครงการเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่ง
ม.ล.ชูชาติควบคุมดูแลใกลชิดตั้งแตริเริ่มคิดโครงการ สำรวจหัวงาน คำนวณ
ออกแบบอาคารชลประทาน ไปจนถงึขัน้ตอนขอกเูงนิจากธนาคารโลก และควบคมุ
การกอสรางจนสำเร็จในป พ.ศ.๒๕๐๐ สามารถอำนวยประโยชนในการสงน้ำ
ชลประทานใหพืน้ทีเ่พาะปลกูถงึ ๕.๗ ลานไร

วิสัยทัศนดานการพัฒนาแหลงพลังงานของชาติ ผลงานสำคัญคือ
โครงการเขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก ถอืเปนโครงการระดบัชาต ิ(Mega Project) ชิน้
สำคญัในชวีติวศิวกรของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูซึง่ไมเพยีงแตอำนวยประโยชนดานการ
เกษตร แตเขือ่นภมูพิลเปนเขือ่นอเนกประสงค เกบ็กกัน้ำไดมากกวา ๑๓,๐๐๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร ใหประโยชนทั้งการชลประทาน การผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ การ
บรรเทาอทุกภยั การคมนาคมทางน้ำ การอปุโภคบรโิภค การอตุสาหกรรม รวมถึง
การเปนแหลงประมงน้ำจดื และการสงเสรมิการทองเทีย่ว

เมื่อเขื่อนภูมิพลสรางเสร็จในป พ.ศ.๒๕๐๗ ยังทำใหเกิดผลประโยชนตาม
มาหลายดาน จากแนวคดิอนัชาญฉลาดของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเชน บรษิทั ชลประทาน
ซเีมนต จำกดั ผลติซเีมนตสำหรบักอสรางเข่ือนและเพือ่อตุสาหกรรมของชาต ิดวย
ทานคาดการณไวลวงหนานานแลววา ซีเมนตเปนปจจัยสำคัญในการกอสราง
ผลประโยชนขางเคยีงอกีดานคอื การกอสรางโรงไฟฟาลกิไนตแมเมาะ จงัหวดัลำปาง
เพ่ือปอนไฟฟาใหโครงการกอสรางเขือ่นภมูพิล จากนัน้เมือ่เขือ่นสรางเสรจ็ โรงไฟฟา
แมเมาะกจ็ะผลติไฟฟาขายใหโรงงานผลติปยุเคม ี ซึง่กอสรางขึน้ในเวลาตอมา คอื
บรษิทั ปยุเคม ีจำกดั ทัง้นี ้ โรงไฟฟาจากถานหนิลกิไนตทีแ่มเมาะ เปนแหลงผลติ
ไฟฟาสำคญัของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในปจจบุนั

นอกจากนัน้ ม.ล. ชชูาต ิกำภ ูยงัไดรเิริม่โครงการกอสรางโรงไฟฟาลกิไนต
ทีเ่หมอืงลกิไนต จงัหวดักระบี ่พ.ศ.๒๕๐๗ เพือ่ขายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภมูภิาค
นำไปจำหนายตอใหประชาชนในราคาถูก เปนการประหยัดเงินตราตางประเทศใน
การซือ้น้ำมนัมาเปนเชือ้เพลงิ จนอาจกลาวไดวา ม.ล.ชชูาต ิเปนผวูางพ้ืนฐานดาน
การพลงังานของชาต ิกอนทีจ่ะเกดิวิกฤตการณพลงังานหลายทศวรรษ อกีทัง้ยงัเปน
บคุคลแรกทีเ่สนอใหรฐับาลสมยันัน้เรงกอสรางทาเรอืน้ำลกึแหลมฉบงั ดวยวสิยัทศัน
อันยาวไกลที่วา ทาเรือน้ำลึกจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให
เขมแข็งมั่นคง

๓๑



๓๒

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

อาคาร ที่ทำงาน กรมชลประทาน สามเสน
พ.ศ. ๒๕๐๗



วิสัยทัศนดานการบริหารจัดการบุคลากร เนื่องจากการชลประทานของ
ไทยในระยะเริม่แรก อยใูนความควบคมุดแูลของวศิวกรทีป่รกึษาชาวตะวนัตก หรอื
ทีเ่รยีกกนัวา “นายชางฝร่ัง” ซึง่บางคนกห็วงวชิาความร ูการขาดแคลนบคุลากร
จงึเปนปญหาใหญของกรมชลประทาน ชวง พ.ศ.๒๔๗๓ - ๒๔๘๐ ม.ล.ชชูาต ิกำภู
จงึรเิริม่ตัง้สถาบนัการศกึษาดานการชลประทาน เพือ่ผลติ “ชลกร” พฒันาประเทศ
ชาติ เริ่มจากการเสนอใหตั้งโรงเรียนชางชลประทาน สามเสน พ.ศ.๒๔๘๑ แลว
อำนวยการบรหิารอยางใกลชดิจนเปน โรงเรยีนการชลประทาน พ.ศ.๒๔๙๒ กอน
จะพฒันาเปน คณะวศิวกรรมชลประทาน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๔๙๘
(ปจจบุนัคอื คณะวศิวกรรมศาสตร) และยงัม ีวทิยาลยัการชลประทาน สถาบนัสมทบ
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตัง้แตป พ.ศ.๒๕๓๕

สถาบนัเหลานีล้วนถกูวางรากฐานจากวสิยัทศันอนัแหลมคมของ ม.ล.ชชูาติ
กำภ ูทัง้สิน้ จงึไมนาแปลกใจ ทีเ่หลาชลกรจะยดึถอืทานประหนึง่ “บดิา” โดยเรยีก
ขานดวยความเคารพกนัตดิปากวา “พอ” มาตราบจนทกุวนันี้

วสิยัทศันดานการบรหิารจดัการองคกร เปนทีท่ราบกนัดวีา เมือ่หมดยคุ
“นายชางฝรั่ง” กรมชลประทานก็เผชิญอุปสรรคในการบริหารจัดการองคกร
ม.ล.ชูชาติ กำภู ตระหนักถึงปญหานี้ จึงทุมเทความสามารถในการบริหารจัดการ
ในหลายประเดน็ เชน

• คำนวณกำหนดบัญชีวัสดุกอสรางที่ใชกับอาคารชลประทาน ไวเปน
มาตรฐานในการตั้งเบิกวัสดุกอสรางในกรมชลประทาน

• เสนอใหกรมชลประทานสงขาราชการไปดงูานทีส่หรฐัอเมรกิาเปนรนุแรก
จำนวน ๓๐ คน

• พัฒนากองแผนผัง กรมชลประทาน อบรมนายชางคนไทยใหสามารถ
คำนวณและเขียนแบบกอสรางอาคารชลประทาน จนสรางผลงานการออกแบบ
โครงการขนาดใหญ เชน โครงการเขือ่นเจาพระยา และโครงการตาง ๆ มากมาย
กอนพฒันาเปน กองวชิาการและสำนกัออกแบบ ในปจจุบนั

• สงเสริมกิจกรรมดานการสำรวจภูมิประเทศในงานชลประทาน โดยรับ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถจากกรมแผนที่ทหาร มาสังกัดกองสำรวจ
ภมูปิระเทศ กรมชลประทาน

• ริเริ่มนำการเจาะสำรวจตรวจสอบดินฐานราก เพื่อรองรับอาคาร
ชลประทานใหมัน่คงแขง็แรง ไมทรดุเอยีงหรอืพงัทลาย ถอืเปนการวางรากฐานงาน
สำรวจธรณีวิทยาเพื่อการชลประทานของไทยเปนทานแรก

๓๓



๓๔

อุโบสถวัดชลประทานรังสฤษฏ

บูรณะพระบรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศ



• กระจายการบริหารองคกร และขยายเครือขายงานชลประทานไปตาม
ภมูภิาคตาง ๆ อาท ิภาคพายพั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคใต ฯลฯ

วิสัยทัศนดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ดวยตระหนักถึง
ความสำคญัทางการศกึษาของบตุรหลานขาราชการและลกูจางกรมชลประทาน ซึง่
มีอยูนับหมื่นคน ม.ล.ชูชาติ จึงจัดตั้งโรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียน
ชลประทานสงเคราะหขึน้ จากนัน้ไดจดัตัง้โรงพยาบาลชลประทานขึน้ ซึง่นอกจาก
จะใหบริการดานสาธารณสุขแกบุคลากรของกรมแลว ยังใหบริการประชาชนใน
ปริมณฑลอีกดวย

และเมือ่จำเปนตองยบุรวมวดัเกา ซึง่ตัง้ในจดุทีก่รมชลประทานจะตองสราง
ทาเรอืขนถายอปุกรณ ณ รมิฝงแมน้ำเจาพระยา ยานปากเกรด็ นนทบรุ ีม.ล.ชชูาติ
ไดสถาปนา “วัดชลประทานรังสฤษฏ” ขึ้นใหม โดยเจาะจงอาราธนาพระพรหม
มงัคลาจารย (ปญญานนัทะภกิขุ) พระนกัเทศน นกัปฏริปู และนกัพัฒนา มาเปน
ทานเจาอาวาส เพื่อใหแนวทางของวัดเปนไปตามครรลองแหงคำสอนของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางแทจริง

นอกจากนั้น ทานยังมีบทบาทสำคัญในการบูรณะพระบรมบรรพต หรือ
ภูเขาทอง วัดสระเกศ บูรณะพระปรางควัดอรุณราชวราราม บูรณะอนุสรณ
ดอนเจดยี จงัหวดัสพุรรณบรุ ีสรางวัดชลประทานรงัสรรค อำเภอสามเงา จงัหวดั
ตาก รวมถงึควบคมุการกอสราง มสัยดิดารลุอสิลาม ตำบลทาทราย อำเภอเมอืง
จงัหวดันนทบรุ ีฯลฯ

ม.ล.ชูชาติ กำภู ถึงแกอนิจกรรมดวยวัยเพียง ๖๔ ป แตทิ้งผลงานที่
สรางสรรคเพื่อประเทศชาติไวเปนอเนกอนันต จนยากจะเอยไดครบถวนในเวลา
อันสั้น สมกับคำขวัญที่ทานเคยมอบไวใหเหลาชลกรยึดถือเปนคติประจำใจวา

“ชวีติคนเรานัน้สัน้นกั แตผลงานนัน้ยนืยาว”

นี่อาจเปนคำตอบวา เหตุใด ในชวงป พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๐๘ ทานจึงเปน
นักวิชาการชลประทานคนแรกและคนเดียว ที่ไดรับความไววางใจใหเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ในขณะที่ยังดำรงตำแหนงอธิบดี
กรมชลประทาน พรอมกบันัง่เกาอีอ้ธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ในเวลา
เดยีวกนั ครัน้เมือ่เกษยีณอายรุาชการ กย็งัไดรบัเชญิจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่รกึษา
ดานวิศวกรรมชลประทานและการเกษตร

๓๕



๓๖

โรงไฟฟาไอน้ำพระนครเหนือ
ที่บางกรวย จ.นนทบุรี
กรมชลประทานเปนผูวางแผน
และชวยดูแลการกอสราง
ใหจนเสร็จ

เตาเผาปูนของโรงงาน
ชลประทานซีเมนต  ที่ตาคลี

หมอไฟฟาแรงสูง



เกยีรตคิณุเหลานี ้บงบอกวาทานมไิดเปนเพยีงวศิวกร หากยงัเปนนกับรหิาร
นกัวางแผน นกัปฏบิตั ิผเูปยมดวยวสิยัทศัน และทีส่ำคญัเหนอืสิง่อืน่ใด คอืเปยม
ดวยความซือ่สตัยสจุรติ ชนดิที ่“สบตาใครไดทกุคน” สมกบัคำของทานพระพรหม
มังคลาจารย (ปญญานันทะภิกขุ) ที่วา ม.ล.ชูชาติ ทำงานเพื่องาน ไมใชทำงาน
เพือ่เงนิ ทานจงึเปรยีบเสมอืน “สตับรุษุ” หรอืคนด ีทีน่าน ๆ  จะมาเกดิสกัครัง้หนึง่
และเมื่อมาเกิดแลว ก็ทำใหครอบครัวบานเมืองที่ตนเกิด มีความเจริญกาวหนา
ไปดวย

เรือ่งราวรายละเอยีดในชวีติของ “สตับรุษุ” เยีย่ง ม.ล.ชชูาติ กำภ ูคอืสาระ
สำคญัทีท่านสามารถพลกิอาน และศกึษาเรยีนรไูดจากหนงัสอืเลมนี ้ณ บดันี้

๓๗

ติดตอกับตางประเทศในเรื่องการกูเงินเพื่อสรางเขื่อน



๓๘



หมดุหมายสำคญั ในชวีติม.ล. ชชูาต ิกำภู

พ.ศ. ๒๔๔๘ ๔ มกราคม กำเนดิทีอ่ำเภอพระนคร จงัหวดัพระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๓ เขารบัราชการกรมชลประทาน ในตำแหนงนายชางผชูวย
พ.ศ. ๒๔๗๗ ดำรงตำแหนงนายชางใหญชลประทานภาคนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๒ ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
พ.ศ. ๒๔๙๖ สรางเขือ่นเจาพระยา จงัหวดัชยันาท
พ.ศ. ๒๔๙๙ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๐๑ สรางเขือ่นภมูพิล (ยนัฮ)ี จงัหวดัตาก
พ.ศ. ๒๕๐๗ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาการ

แหงชาต ิในรฐับาลจอมพลถนอม กติตขิจร และยงัคงเปน
อธบิดกีรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๐๘ ดำรงตำแหนงอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๐๙ เกษียณอายุราชการจากตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน

ไดรบัเชญิจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่รกึษาในดานวศิวกรรม
ชลประทานและการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๑๒ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาต ิครัง้ที ่๒

วนัที ่๑๓ เมษายน ถงึแกอนจิกรรม

๓๙



หมอมหลวงชูชาติ กำภู และ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

๔๐



“...ครัง้หนึง่ ตอนยงัเปนนายชางใหญ

ทานคดิทำหลายโครงการ แตไมสำเรจ็เพราะตดิขดัทีผ่ใูหญ

ไมเหน็ดวย จนคดิอยากจะลาออก

ไปทำงานธนาคารโลก ตามทีเ่ขาชกัชวนมา

แตกฉ็กุคดิไดวา ชือ่ “ชชูาต”ิ

 เปนชือ่ทีไ่ดรบัพระราชทานจากสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราฯ

จงึจะตองทำแตเรือ่งทีช่ชูาต.ิ..”

คุณหญิงโฉมศรี  กำภู ณ อยุธยา

๔๑



๔๒

ม.ล. ชูชาติ  กำภู



ชีวิตวัยเยาว
ชือ่ “ชชูาต”ิ ตองชชูาติ

๔ มกราคม พทุธศกัราช ๒๔๔๘

มิไดมีความหมายเพียงเปนวันที่เด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลก ในครอบครัว
ขาราชบรพิาร คอืพลตรพีระยาสรุเสนา (ม.ร.ว.ชติ กำภ)ู และคณุหญงิผอบ สรุเสนา
ทวา ยังเปนวันที่มีความหมายตอความกาวหนาของสยามประเทศ นับแตนาทีที่
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยหูวั รชักาลที ่๕ พระราชทานนามใหเดก็ชายวา “ชชูาต”ิ

พลตรพีระยาสรุเสนาเปนนายทหารราชองครกัษ ในเจาฟาจกัรพงษภวูนารถ
กรมหลวงพษิณโุลกประชานารถ พระเจาลกูยาเธอ ในลนเกลารชักาลที ่๕ กบัสมเดจ็
พระศรีพัชรินทราฯ

ในขณะทีค่ณุหญงิผอบ ซึง่จบการศกึษาจากโรงเรียนคอนเวนต ณ เกาะปนงั
เปนนางสนองพระโอษฐในสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราฯ พธิมีงคลสมรสของนายทหาร
ราชองครกัษ กบันางสนองพระโอษฐ จงึอยใูนพระบรมราชนิปูถมัภ

“...สมเดจ็พระพนัป (หมายถงึสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราฯ) แตงงานใหคณุพอ
คุณแมของ ม.ล.ชูชาติ แลวพระราชทานที่ดินให ๑๒ ไร ปจจุบันนี้คือ ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาสีลม เนื่องจากแมทำงานในวัง เวลาไปวังจึงเอาลูกไปดวย ไปเลน
ในวัง ตลอดจนเรียนหนังสือ ก็เรียนกับเจานาย ในโรงเรียนที่สมเด็จฯ ทรงตั้งขึ้น
มาสำหรับเจานาย ทานจึงไดกิริยามารยาทและวาจาที่สุภาพจากในวัง...”

บทที ่๒

๔๓



สมัยเปนนักเรียนโรงเรียนวัดเทพศิรินทร
พ.ศ.  ๒๔๖๔

เลขประจำตัว  ๑๐๐๑

โรงเรียนวัดเทพศิรินทร

๔๔



ถงึแมวาจะเกดิในครอบครวัทีม่ฐีานนัดรศกัดิ ์ทวา ม.ล.ชชูาต ิมนีองชายและ
หญิงรวมบิดามารดาอีกถึง ๑๒ คน จึงตองชวยดูแลนอง ๆ ในฐานะพี่ชายคนโต
และไมอยใูนเงือ่นไขทีจ่ะใชชวีติอยางฟมุเฟอยได เมือ่เขารบัการศกึษา ณ โรงเรยีน
มธัยมวดัเทพศรินิทร เมือ่พทุธศกัราช ๒๔๕๗ ขณะมอีาย ุ๙  ป ทานไดเงนิไปโรงเรยีน
วนัละ ๓ สตางค และตองดแูลพานองชายโดยสารรถรางไปโรงเรยีนดวยกนัทกุวัน
ผลการเรยีนของทานอยใูนระดบัด ี จนมชีือ่ “ตดิบอรด” ของโรงเรยีนฯ ในฐานะ
ผูไดรับทุนเลาเรียนหลวง

“...ตอนเติบโตในวัง ทานโดนอบรมเปนผูดีอังกฤษอยูแลว เพราะในวังมี
ระเบียบมาก จึงสวมไดกับชีวิตที่อังกฤษพอดี อีกทั้งการเลี้ยงดูของคุณแม คือ

บอรดนักเรียนที่ไดรับทุนเลาเรียนหลวง
ไปศึกษาตอตางประเทศ
ที่โรงเรียนเทพศิรินทร

ปจจุบันยังปรากฏอยูที่ตึกแมนนฤมิตร
โรงเรียนเทพศิรินทร

๔๕



เพื่อนนักเรียนโรงเรียนวัดเทพศิรินทร
พ.ศ. ๒๔๖๔

เพื่อน ๆ ที่เรียนที่อังกฤษ
พ.ศ. ๒๔๗๓

๔๖



คณุหญงิผอบกม็ผีลดวย ม.ล.ชชูาตจิงึเปนคนมรีะเบยีบ มองการณไกล อยางขาว
ของเครือ่งใชสวนตวั ทานไมซือ้ของถกู เพราะทานคดิถึงอายกุารใชงานมากกวา เชน
ตอนรบัราชการ ทานสวมเสือ้ลนินิสกีากีตลอด ชนดิหลาละ ๒ บาท ๒๐ สตางค
ไมใชหลาละ ๘๐ สตางค แพงหนอยแตใชไดนานทเีดยีว...”

กระทัง่เมือ่เปนขาราชการชัน้ผใูหญแลว คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา
ภรยิา ยงัจำไดดวีา หากมโีอกาสเดนิทางไปประชมุตางประเทศ เชน ทีส่หรฐัอเมรกิา
ม.ล.ชูชาติ จะมอบหมายใหไปซื้อรองเทายี่หอที่ทานใชประจำ ในจังหวะที่มีการ
ลดราคา ๒๐-๕๐ % ทัง้ ๆ ทีโ่ดยฐานะทางการเงนิและหนาทีก่ารงาน ทานสามารถ
ใชจายเงนิอยางฟมุเฟอยได แตการประหยดัมธัยสัถไดกลายเปนอปุนสิยัประจำตวั
ทานไปเสียแลว และยังสงผลตอการคิดโครงการพัฒนาประเทศ โดยประหยัด
งบประมาณที่มาจากภาษีอากรของราษฎรดวย

พุทธศักราช ๒๔๖๕ เมื่อจบการศึกษาช้ันมัธยมบริบูรณ ม.ล.ชูชาติ สอบ
ชิงทุนไดรับทุนเลาเรียนหลวงแลวจึงไดเขาศึกษาที่ St.Peter's school, York
England เปนเวลา ๒ ป แลวเขาเรยีนตอที่ City and Guild's Engineering College
London University อีก ๕ ป ไดปริญญาโททางวิศวกรรมโยธา ประกาศนียบัตร
A.C.G.I.G.Sc ทางวศิวกรรมโยธา D.I.C (Advanced Diploma of Imperial College)
ปรญิญาโท M.S.C. ในทางคอนกรตี และไฮโดรลกิส แลวเขาฝกงานในดานวศิวกรรม
โยธาขององักฤษอกี ๑ ป จงึเดนิทางกลบัประเทศไทย กอนเขารบัราชการในกรม
ชลประทาน ตัง้แตปพทุธศกัราช ๒๔๗๓

“...กฬีาก็มสีวนทำใหทานเปนคนมรีะเบยีบวนิยั ทานเปนนกักฬีาฟุตบอลตัง้แต
เรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร ไปเรียนอังกฤษก็เลน เลนกีฬามาตลอดชีวิต กอลฟกับ
เทนนสินัน้เลนพอเขาสงัคมได แตไมไดคลกุวงใน มาบัน้ปลายชวีติชอบเลนสกนี้ำมาก
ทกุวนัหยดุสดุสปัดาห เราจะไปพกับานรมิทะเลศรรีาชา พอเชาขึน้มา บรรดานาย
ชางชลประทานทั้งหลายจะรูกันวาครูลงทะเล พวกนายชางเรียก ม.ล.ชูชาติ ติด
ปากวา “คร”ู มาต้ังแตเปนนกัเรยีนชลประทานแลว...”

ชวีตินกัเรยีนองักฤษไมเพยีงทำให ม.ล.ชชูาต ิมคีวามรทูางวศิวกรรมโยธา
และมคีวามเปนสภุาพบรุษุแบบผดูอีงักฤษ แตยงัทำใหทานไดพบเพือ่นนกัเรยีนนอก
ทีจ่ะอยเูคยีงขางทานทัง้ยามทกุขและสขุ เพราะในสมยัรชักาลที ่๖ นกัเรียนทีส่อบ
ชงิทนุเลาเรยีนหลวงไดแลว จะมเีสนาบดกีระทรวงตาง ๆ  เปนผพูจิารณาวาควรจะไป
ศกึษาตอในสาขาวชิาใด ทีป่ระเทศไหน

๔๗



ครอบครัว กำภู

๔๘



หนึง่ในจำนวนนัน้ คอื มหาอำมาตยเอก เจาพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกลุ
ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งมีบุตร-ธิดากับคุณหญิงสวางพลเทพ
๑๒ คน โดยมบีตุรสาวคนโต ในจำนวนบตุรชาย ๗ คน และนองสาวอกี ๔ คน คอื
นางสาวโฉมศร ีโกมารกลุ ณ นคร

“...ดิฉันคุนเคยกับ ม.ล.ชูชาติ รวมทั้งนักเรียนนอกที่มาหา เพราะนับถือ
คณุพอเหมอืนญาตผิใูหญ คณุชชูาตยิงัเลาใหฟงวาตัง้ใจจะเรยีนใหจบปรญิญาเอก แต
ชวงนัน้ (ราว พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๓) มขีาววานกัเรยีนไทยในฝรัง่เศสเริม่รวมกลมุกนั
คดิเรือ่งเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ทางกรงุเทพฯร ูคุณพอดฉินัจงึเรยีกตวักลบั
เพราะคณุชชูาตเิปนราชนกิลุ คณุชชูาตบิอกดฉินัวาพีจ่งึไมไดเรยีนดอกเตอรเพราะ
ถูกเรียกกลับเสียกอน...”

ถงึแมวานางสาวโฉมศรจีะออนวยักวา ม.ล.ชชูาต ิถงึ ๑๙ ป แตดวยความ
สนิทชิดเชื้อดั่งเครือญาติ ตัวเลขอายุจึงไมเปนอุปสรรคตอความรัก พุทธศักราช
๒๔๘๙ เมือ่ ม.ล.ชชูาติหยารางจากภรยิาคนแรก คอื ม.ล.เตบิ ชมุสาย โดยมบีตุร
บญุธรรม คอื ด.ช.คาว ีประจวบกบัเปนปทีท่านเจาพระยาพลเทพถงึแกอนจิกรรม
นางสาวโฉมศรีจึงลาออกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพราะตองชวยจัดงานศพ
แบบโบราณ คอืมปีระเพณปีระโคมศพทกุวนั เทศนสวดอภธิรรมเชา ถวายภตัตาหาร
เชา และเชิญผูรวมงานรับประทานอาหารกอนจะแยกยายกันกลับบาน

จึงทำใหความสนิทสนมกันระหวาง ม.ล.ชูชาติ กับธิดาสาวของทาน
เจาพระยา กลายเปนความรักและงอกงามไปจนถึงขั้นสูขอเพื่อแตงงาน

“...ตอนนั้นคุณชูชาติเปนหัวหนากองแผนผัง กรมชลประทาน พอคุณแมรู
วาดิฉันจะแตงงาน ทานถึงกับรองไห เพราะทานคงนึกไมถึงวาจะเปนคุณชูชาติซึ่ง
มอีายกุวาดฉินัมาก แตคณุแมกร็กัและเอน็ดคูณุชชูาต ิแมจะรวูาคณุชชูาตไิมร่ำรวย
แตคณุแมบอกตามใจดฉินั ความจรงิคนทีเ่คยมาชอบดฉินักม็มีาก แตทีเ่ลอืกคณุชชูาติ
คงเปนเพราะบุพเพกระมัง...”

อยางไรก็ตาม การไดคลกุคลกีบัพีช่าย ๒ คน และนองชายอกี ๕ คน มาแต
เยาววยั เลนปนปายตนไมโลดโผนไมแพเดก็ผชูาย กลายเปนบคุลกิทีส่อดคลองกบั
การเปน “ภรยิา” นายชางใหญกรมชลประทาน ชวงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่
ประเทศไทยกำลงัประสบปญหาเศรษฐกจิ จากการไปสงักดัฝายประเทศผแูพสงคราม
อยางญ่ีปนุ ถนนหนทางในชนบทยงัทรุกนัดาร ยานพาหนะยงัขาดแคลน ในขณะที่
ภารกจิสำคญัของนายชางใหญ กรมชลประทานอยาง ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูคอืการเดนิ

๔๙



ภาพถายที่ตางประเทศ โดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนผูบันทึกภาพ

๕๐

ภาพถายที่สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน
ในวันพิธีเปดตึกสมาคมฯ

๔ มกราคม ๒๕๐๙



ทางลงพืน้ทีไ่ปดงูานเขือ่นเลก็ ๆ และคลองตาง ๆ เพ่ือเตรยีมงานสรางเขือ่นสำคญั
อยางเขื่อนเจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท

อนัถอืเปนชวงชวีติทีย่ากจะลมืเลอืนของคณุหญงิโฉมศร ีซึง่ในยามนัน้ไมยอม
เปนเพียง “แมบาน” นัง่เหงารอคอยการกลบัของสามอียทูีบ่าน ทวา กลบัไประหก
ระเหินสมบุกสมบันเคียงขางสามีอยางเต็มใจ

“...เวลานัน้ไมมรีถราบรรดาศกัดิ ์ เพราะยงัไมมถีนนหนทาง มแีตเรอื บาง
ท ี๓ เดอืนไมไดขึน้จากเรอืเลย ทัง้กนิ นอน ทำกบัขาวอยใูนเรอื ตอนไปตรวจงาน
เตรยีมสรางเขือ่นเจาพระยาทีช่ยันาท ออกจากบานหกโมงเชา ถงึเขือ่นหกโมงเยน็
เตรยีมอาหารไปเอง ไมมขีางทางใหแวะซือ้ ในเรอืมคีณุชชูาติ ดฉินั เลขาฯ คณุชชูาติ
และคนเรืออีก ๓ คน คือคนขับ นายทาย กับอีกคนที่ทำสารพัด ทั้งชางเครื่อง
ซกัผา ลางจาน ทำกบัขาว เรอืผานตลาดไหนกแ็วะซือ้กบัขาว เปนอยางนีไ้ปตลอด
เปนเวลานานทีเดียว...

วนัหนึง่ เรอืจอดทีส่พุรรณ คณุชชูาตไิปตรวจงาน ดฉินัลงไปวายน้ำเลนใกล
แพขาง ๆ เรือ เห็นมีผูชายนั่งมอง พอขึ้นจากน้ำก็นั่งบนแครเอาน้ำฝนราดตัว มี
คณุครคูนหนึง่มาถามวา คณุนายลงวายน้ำไมกลวัไอเขหรอื มนัเพิง่ขึน้มาบนแพตรง
ขามทีจ่อดเรอื เมือ่คนืวานนีเ้อง...”

ดวยอุปนิสัยที่เปนคนปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดงาย เห็นอุปสรรคความ
ยากลำบากเปนสิ่งทาทาย ประสบการณของ “ภริยานายชางใหญ” จึงไดครบ
ทัง้จระเขและเสอื เมือ่ตดิตาม ม.ล.ชชูาตไิปตรวจงานทีภ่าคเหนอื ชวง พ.ศ.๒๔๙๐
ระหวางเดินทางจากจงัหวดัเชียงใหมไปเชยีงราย แมจะมนีายชางในพืน้ทีแ่จงเตือน
แลววา จะตองเดินทางขามเขากอนสี่โมงเย็น แตนายชางใหญชูชาติก็เพลินกับ
การดงูานเหมอืงน้ำมนัทีฝ่าง จนใกลสีโ่มงเยน็จงึออกเดนิทางดวยรถจีป๊เปดประทนุ
ลัดเลาะขามภูเขาดวยเสนทางที่แคบและคดเคี้ยวจนนาหวาดเสียวหลายชวงตอน

คุณหญิงโฉมศรีนั่งรถจ๊ีปคันหนา ม.ล.ชูชาตินั่งกับนายชางตามไปคันหลัง
โดยเตือนใหภริยาเอาปนยาวไปดวย แตคุณหญิงโฉมศรีบอกวาไมตองเอาไปอีก
เพราะมปีนสัน้อยแูลว จากนัน้เมือ่เดนิทางไปไดสกัพกัหนึง่ รถคนัของคณุหญงิตอง
จอดรอรถ ม.ล.ชชูาตบิรเิวณปาดงดบิแหงหนึง่...

“...ดิฉันเลยหยิบหนังสือพิมพมานั่งอานบนกอนหินขางทาง หางจากรถสัก
๒๐ กาว สักครูหนึ่งไดยินเสียงสัตวเล็กสัตวนอยรองแบบตกใจ เราก็ยังทำเก นั่ง
อานนสพ.แบบไมรเูรือ่งรรูาว จนไดยนิเสยีงโฮก ๆ  ตามมา ทนีีร้บีเผนขึน้รถเลย สวน

๕๑



๕๒



คนขับมุดเขาใตทองรถ เสือมันเดินผานหนาเราไปเลย มันไมมองเรานะ ก็ตรงนั้น
คงเปนเสนทางเดินประจำของเขา...

ระหวางนั้นคิดวาจะทำยังไงใหชีวิตรอด จะยิงก็ยิงไมได แมดิฉันจะเคยหัด
ยงิปนมาแลว เพราะรตูวัวาตองตดิตามคณุชชูาตเิขาปาบอย ๆ  แตปนสัน้มนัเอาเสอื
ไมอยหูรอก โชคดทีีเ่สอืไมไดสนใจเรา พอคณุชชูาตติามมาถงึ บอกเหน็หนาดฉินักร็ู
แลววาเกิดอะไรขึ้น แทนที่จะปลอบกลับดุวา พี่เตือนแลวใหเอาปนยาวไป แตเรา
ไมเขด็หรอกนะ คณุชชูาตไิปไหนกต็ามไปอกี”

ชีวิตแบบที่มีทุกขรวมทุกข มีสุขรวมเสพ ทำใหคุณหญิงโฉมศรีรับรูทั้ง
เร่ืองการงานและอารมณความรสูกึสวนลกึของ ม.ล.ชชูาติ โดยเฉพาะในยามทดทอ
เพราะมีอุปสรรคขวางกั้นความคิดสรางสรรคเพื่อประเทศชาติบานเมืองของ
ม.ล. ชชูาต ิทัง้ในฐานะนายชางใหญ อธบิดกีรมชลประทาน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงพฒันาการแหงชาต ิและทีส่ำคญัทีส่ดุ
คอื ในฐานะสามผีเูปนทีร่กัยิง่

ยามทีก่ำลงัใจของสามถีดถอยถงึขัน้อยากลาออกจากราชการ จงึเปนเธอ
นีแ่หละ ทีใ่หกำลงัใจสามดีวยการย้ำเตอืนวา ชือ่ “ชชูาต”ิ เปนชือ่พระราชทาน
ชือ่ “ชชูาต”ิ ตองคดิแตเรือ่งชชูาต ิ!

๕๓



สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
ผูพระราชทานนามใหเด็กชายวา  “ ชูชาติ ”

๕๔



พระบรมราชชนนพีนัปหลวง

พระพันปหลวง หรือ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เปนพระราชสมัญญานาม
ใน สมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา พระบรมราชนินีาถ (พระนามเดมิ พระองคเจาหญงิเสาวภา
ผองศรี) พระมเหสีพระองคที่ ๓ และพระมเหสีเอกใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ พระราชมารดาใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รชักาลที ่๖

ปพุทธศักราช ๒๔๔๐ ระหวางลนเกลารัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรปเปน
ครั้งแรก ทรงแตงตั้งสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ เปนผูสำเร็จ
ราชการแผนดินแทนพระองค นับเปน “พระบรมราชินีนาถ” พระองคแรกของสยาม
ประเทศ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเปน สมเด็จ
พระศรพีชัรนิทรา บรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ีหรอื “พระบรมราชชนนพีนัปหลวง”

ซึง่นอกจากทรงพระราชอตุสาหะ ปฏบิตัพิระราชกจิสนองพระเดชพระคณุสมเดจ็
พระปยมหาราชแลว ยงัทรงตระหนกัถงึความสำคญัของการศกึษาอนัเปนปจจยัสรางชาติ
ใหเจรญิรงุเรอืง จงึทรงบรจิาคพระราชทรพัยสวนพระองคจดัตัง้โรงเรยีน เพือ่กลุสตรไีดมี
โอกาสทางการศกึษาทดัเทยีมกลุบตุร คอื โรงเรยีนราชนิ ีโรงเรยีนเสาวภา กรงุเทพมหานคร
โรงเรยีนวเิชยีรมาต ุโรงเรยีนสภาราชนิ ีจงัหวดัตรงั โรงเรยีนจอมสรุางคอปุถมัภ จงัหวดั
อยธุยา และโรงเรยีนราชนิบีรูณะ จงัหวดันครปฐม นอกจากนัน้ ยงัทรงรบัเปนพระราชธรุะ
จดัตัง้สภาอณุาโลมแดง ในปพทุธ ศกัราช ๒๔๓๖ ซึง่ตอมาพฒันาเปนสภากาชาดไทย และ
โรงพยาบาลสภากาชาดไทยปจจุบัน

พระบรมราชชนนพีนัปหลวง เสดจ็สวรรคต ณ วงัพญาไท เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม
๒๔๖๒ สริพิระชนมายไุด ๕๕ พรรษา

(เรียบเรียงจาก “พระราชประวัติ พระมหากษัตริยและพระบรมราชินีแหงราชวงศจักรี” โดย วารี
อมัไพรวรรณ สำนกัพมิพภทัรนิทร, ๒๕๔๑)

๕๕



พีน่องรวมบดิามารดา ม.ล.ชชูาต ิกำภู

พลตรพีระยาสรุเสนา (ม.ร.ว.ชติ กำภ)ู และคณุหญงิผอบ สรุเสนา มบีตุรธดิารวม
๑๓  คน  คอื
1. ม.ล.ชชูาต ิ กำภู
2. ม.ล.ชติเชือ้  กำภู อดตีขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจาหนาที่

องคการสหประชาชาต ิประจำประเทศไทย (ถงึแกกรรม)
3. พนัเอก ม.ล.ชวนชืน่  กำภู อดตีทตูพาณชิย ประจำกรงุนวิยอรก (ถงึแกกรรม)
4. ม.ล.ชดชอย  กำภู อดีตอาจารยสอนภาษาไทยใหเจาหนาที่กระทรวงการตาง

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ถงึแกกรรม)
5.พนัตร ีนายแพทย ม.ล.เอกชยั  กำภู

อดตีเสรไีทย สมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง (ถงึแกกรรม)
6.ม.ล.เชดิไชย  กำภู (ถึงแกกรรมในวัยเยาว)
7.ม.ล.อบชืน่  สงิหเสนี อดตีเจาหนาทีอ่งคการสหประชาชาต ิประจำประเทศไทย

(ถึงแกกรรม)
8.ม.ล.อชติ  กำภู อดีตอาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9.ม.ล.พชิติ  กำภู อดตีขาราชการกรมชลประทาน และเจาหนาทีอ่งคการ

สหประชาชาต ิประจำประเทศไทย
10.ม.ล.ชนิชยั  กำภู อดตีผอูำนวยการสำนกัผงัเมอืง และผวูาราชการจงัหวดั

สมทุรสาคร (ถงึแกกรรม)
11.ม.ล.เชงิชาญ  กำภู อดตีอธบิดกีรมชลประทาน ปลดักระทรวงคมนาคม และ

รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม รฐับาลนายอานนัท
ปณยารชนุ (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕)

12.ม.ล.ชชูติ  กำภู อดีตรองผูวาการฝายการเงิน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

13.ม.ล.ชมชืน่  อมาตยกลุ ตัง้รกราก ณ สหรฐัอมเรกิา

๕๖



ม.ล.ชูชาติ กำภู มีบุตรบุญธรรม คือ นายคาวี กำภู ปจจุบัน ตั้งรกราก ณ สหรัฐ
อเมรกิา และนางสาวสธุาทพิย กำภ ูทำงานบรษิทัเอกชน ปจจบุนัพกัอยกูบัคณุหญงิโฉมศรี
ณ บานพกัในจงัหวดันนทบรุี

ทัง้นี ้ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเคยอปุสมบท ณ พทัธสมีา วดัเทพศรินิทราวาส เมือ่วนัที ่๒๐
สงิหาคม พ.ศ.๒๔๘๒ โดยมสีมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย (เจรญิ ญาณวโร) เปนอปุชฌาย
มฉีายาวา “ปญฺาวโุธ” (ผมูปีญญาเปนอาวธุ)

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

๕๗



๕๘



    “…ม.ล.ชูชาติ เปนคนทำอะไรทำจริง

จึงไดผลสำเร็จจริง...”

 กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ

๕๙



๖๐

อาคารเรียนหลังแรกของชางชลประทาน
ผนังเปนเสื่อรำแพน

นักเรียนชางชลประทาน
รุนที่ ๑



บทที ่๓

  บดิาแหงชลกร
ณ โรงเรยีนเสือ่รำแพน

๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓

อาจไมใชวนัสำคญัในประวตัศิาสตร แตในปฏทินิการพฒันาระบบชลประทาน
ของไทย ตองจารึกไววา วันนี้เปนวันที่วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจากอังกฤษ
คนหนึง่ เดนิทางกลบับานมารบัราชการทีก่รมชลประทานเปนครัง้แรก ในตำแหนง
ผูชวยเซ็กช่ันแนลเอ็นจิเนียร ซึ่งแปลตามหนาที่คือ ผูชวยนายชางชาวอังกฤษ ที่
กรมชลประทานจางเปนที่ปรึกษา

การกลับมาของนายชางหนุมครั้งนั้น อาจไมมีใครคาดคิดวาอีกหลายสิบป
ตอมา จะกลายเปนประวตัศิาสตรหนาสำคญัของการชลประทานสยาม และกลาย
เปนเรื่องเลาขานไมรูจบของชาวชลกร…จากรุนสูรุน

เพราะชวงเวลาที่วิศวกรหนุมนักเรียนนอกคนนี้เดินเขากรม ระบบงาน
ชลประทานของประเทศอยใูนความควบคมุดแูลของนายชางชาวตะวนัตกโดยสิน้เชงิ
ดังปรากฏใน “บันทึกความทรงจำของขาพเจาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ม.ล.ชชูาต ิ กำภ”ู โดย หลวงธาราดิเรก ผูทำงานใกลชิด ม.ล.ชูชาติ ตั้งแตสมัย
เปนนายชาง ตอนหนึง่วา

“...นายชางฝร่ังควบคมุงานดานวชิาการทีส่ำคญั ๆ ทัง้หมด จะมคีนไทยที่
ทำหนาที่นายชางโครงการก็เพียง ๒-๓ คนเทานั้น การคำนวณออกแบบกอสราง
อาคารชลประทานแทบทัง้หมด กระทำโดยนายชางชาวตางประเทศ จะมนีายชาง
หรือชางคนไทยออกแบบไดก็เปนจำนวนนอย และแบบที่ออกไดก็เปนอาคาร
ชลประทานขนาดเล็ก…”

๖๑



๖๒

ดูงานตางประเทศ

นักเรียนชางชลประทาน ณโรงเรียนเสื่อรำแพน



แตเมื่อผูชวยนายชางคนนี้มา อาการ “หวงวิชา” ของนายชางฝรั่งที่มัก
ทำงานโดยไมถายทอดวิชาตาง ๆ ใหลูกนอง...จึงไมมีผลเทาใดนัก ตรงกันขาม
ดวยศักยภาพของคนไทยแตเปนนักเรียนอังกฤษเชนเดียวกับผูบังคับบัญชา ทำให
ความสามารถเชงิชางของ ม.ล.ชชูาต ิสองประกายตัง้แตยงัเปนขาราชการชัน้ผนูอย
ดวยการ...

“...ออกแบบอาคารชลประทานหลายแบบ โดยทำการคำนวณและเขยีนแบบ
ขึ้นเอง นอกจากนั้น ไดทำการทดลองและคำนวณกำหนดบัญชีแสดงปริมาตรหิน
ทราย ปนูซเีมนต ทีค่วรจะตัง้เบกิไปใชในการกอสรางอาคารชลประทานสวนทีเ่ปน
คอนกรตี…บญัชีนีน้ายชางกอสรางโครงการตางๆ ไดใชเปนมาตรฐานสำหรบัการตัง้
เบกิ หนิ ทราย ปนูซเีมนต มาจนทกุวนันี.้..” (หลวงธาราดเิรก,อางแลว)

ซึง่สิง่ที ่ม.ล.ชชูาต ิพบในชวีติการทำงานชวงนี ้ตอมากไ็ดแปรเปลีย่นเปน
ความมุงมั่นอันกลาแกรงในการเสริมสรางกำลังคนและกำลังชางใหกับกรม
ชลประทาน โดยเฉพาะตัง้แตเดอืนพฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๔๗๕ เมือ่ ม.ล.ชชูาติ
ไดเลือ่นขึน้ไปรบัตำแหนงนายชางผอูำนวยการแผนกแบบแผน กองกอสราง แทน
นายชางชาวเดนมารก ซึ่งเลื่อนไปรับตำแหนงอื่น ในระหวางที่ดำรงตำแหนงนี้
ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูควบคมุดำเนนิการออกแบบกอสรางงานของกรมทัง้หมด

นับเปนชวงชีวิตที่ ม.ล.ชูชาติ บุกเบิกและสรางสรรคงานชลประทานมาก
ทีส่ดุ ดวยจดุมงุหมายลกึ ๆ ในการวางรากฐานระบบชลประทานลมุน้ำเจาพระยา
พรอม ๆ  กบัสรางคนขึน้มาทำงานในอนาคต ดวยตระหนกัแลววากรมฯ จะพึง่พาสติ
ปญญาชาวตางชาติตลอดไปไมได

“...ในสมยันัน้กรมชลประทานพอจะไดนายชางและชางจากแหลงตางๆ คอื
มหาวทิยาลยัในตางประเทศ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และโรงเรยีนอาชวีะศกึษา
นายชางทีไ่ดจากตางประเทศและจฬุาลงกรณฯ มจีำนวนนอยมาก เพราะการศกึษา
ทางดานวิศวกรรมศาสตรไมเปนที่นิยมเหมือนในปจจุบัน นักเรียนหรือนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตรมีนอย เมื่อเรียนจบแลวก็ยังตองแยกกันไปทำงานตาม
กระทรวงทบวงตางๆ สวนชางที่ไดจากโรงเรียนอาชีวศึกษา ก็มีความรูในวิชาชาง
ไมพอ และไมตรงกบังานชางทางน้ำอกีดวย...”

(หนงัสอืทีร่ะลกึการสถาปนาคณะวศิวกรรมศาสตร และวทิยาลยัการชลประทาน มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตร,๒๕๔๑)

ดวยวสิยัทศันของผมูองการณไกลไปขางหนา ชวงเวลาดงักลาว ม.ล.ชชูาติ
จงึนำอปุสรรคปญหา รวมถึงแนวคดิสรางชางรนุใหมไปปรกึษาผใูหญหลายทาน แต

๖๓



๖๔

           

ชางชลประทานรุนแรก ๆ

การเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง



ก็ติดขัดดวยเรื่องงบประมาณ จนไมสามารถผลักดันภารกิจนี้ใหลุลวงไดโดยทาง
ราชการ ทวา แทนที่จะทอถอย นายชางหนุมเก็บโครงการนี้เอาไวเงียบๆ โดยไม
เคยคดิลมเลกิความตัง้ใจ เพยีงแตจำตอง “รอเวลา” ดวยความรสูกึวา

“...ถาไดรับความรวมมือจากผูใหญและเพื่อนขาราชการในกรมชลประทาน
แลว อปุสรรคเหลานีก้ไ็มใชเรือ่งใหญโตอะไรเลย…”

จนกระทัง่ พทุธศกัราช ๒๔๗๗

ม.ล.ชูชาติไดรับมอบหมายใหเปนนายชางคุมงานกอสรางโครงการ
ชลประทานนครนายก ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำในความรับผิดชอบถึง ๖ แสนไร มีภารกิจ
กอสรางประตรูะบายน้ำ คลองสงน้ำ และอาคารชลประทานทกุชนดิจำนวนมาก ซึง่
ถาหากยดึตามมาตรฐานแลว ตองมกีำลงัคนอนัประกอบดวย นายชางชัน้ผใูหญ นาย
ชางรอง และนายชางชัน้ผนูอย แตปรากฏวา ณ เวลานัน้

“…ม.ล.ชชูาติ มนีายชางช้ันรองลงไปจากทานเพยีง ๓ คนเทานัน้ สวนชาง
ชัน้ผนูอยแทบจะกลาวไดวาไมมเีลย...” (อางแลว, ๒๕๔๑)

นายชางหนุมไมมีเหตุผลที่จะตองรีรออีกตอไป เขาเร่ิมงานสรางคนไป
พรอม ๆ  กบัการสรางประตรูะบายน้ำ โดยเริม่จากชักชวนบตุรหลานขาราชการกรม
ชลประทานทีพ่อจะมคีวามร ู เขาอบรมเปนการสวนตวัทีโ่ครงการนครนายกนัน่เอง
ดวยกลยทุธใหเรยีนรแูละทำงานไปพรอม ๆ กนักบัครเูลย

“…เรยีกวาเปนการเพาะ 'ลกูคอก' ขึน้ใชงาน แตปรากฏวามเีดก็ทีฉ่ายแวว
ใหเหน็อนาคตอนัแจมใส พอจะไววางใจในการทำงานไดเพยีงสองคนเทานัน้ โดยเดก็
ของทานทัง้สองคนนีไ้ดชวยควบคมุงานกอสรางหลายแหงในโครงการนครนายก…”
(อางแลว, ๒๕๔๑)

เหตุที่เรียก “ลูกคอก” เพราะเด็กหลายคนที่ม.ล.ชูชาติชักชวนมาเรียนใน
ระยะแรกนัน้ ตดิจะมลีกัษณะทีช่าวบานเรยีกวา “เกกมะเหรกเกเร” แตทานกน็ำ
มาฝกดวยความอดทน จนบางคนไดดบิไดดไีปในทีส่ดุ

กระทัง่เวลาลวงเลยมาถงึ พทุธศกัราช ๒๔๗๙ นบัตัง้แตการเพาะลกูคอก
ของ ม.ล.ชชูาต ิทีเ่ขือ่นทาหบุ นครนายก การอบรมนายชางตามโครงการชลประทาน
หลายแหงในลกัษณะเดยีวกนั กเ็กดิขึน้ทัว่ทกุภาคดวยความจำเปนดานกำลงัคน ในที่
สดุ เมือ่ประจกัษในความมงุมัน่ของนายชางใหญชชูาติ กรมชลประทานจงึตดัสนิใจ

๖๕



ประกาศรบันกัเรยีนทีจ่บมธัยมศกึษาปที ่๘ (เทยีบเทามธัยม ๖ ปจจบุนั) เขาเรยีน
ในโรงเรียนชางชลประทานที่จะเปดขึ้น

แตผลทีไ่ดรบัคอื มผีสูมคัรแค ๗ คน!

นอย…จนไมสามารถเปดการเรียนการสอนได แตโชคดีวาในยุคนั้น
เจตนารมณการจัดการศึกษาในประเทศนี้มิไดมุงแสวงหากำไรเปนหลัก อีกทั้ง
ม.ล.ชชูาต ิเองกม็คีวามเปน “คร”ู อยางเตม็เปยม นบัตัง้แตพยายามสอนลกูคอก
สองคนแรกมาแลว ครั้นเมื่อมีผูสมัครเพียง ๗ คน นายชางใหญชูชาติก็ตัดสินใจ
ทำสิ่งที่ใครหลายคนคาดไมถึง

“…นกัเรยีนทัง้ ๗ คนนัน้มงุหนามาสมคัรเขาเรยีน โดยตัง้ใจอยางแนวแน
วาจะฝากชวีติการทำงานในอนาคตไวกบักรมชลประทาน การทีจ่ะใหนกัเรียนเหลา
นัน้กลบัไปดวยความผดิหวงันัน้ ทานทำไมไดแน เมือ่โรงเรยีนเปดไมได ทานกห็อบ
หิว้เดก็นกัเรยีนทัง้ ๗ คนเหลานีไ้ปอยโูครงการนครนายก จดัใหมกีารอบรมวชิาชาง
พรอมกบัการปฏบิตัิงานขึน้ทีน่ัน่...” (อางแลว, ๒๕๔๑)

ดวยบรรยากาศการเรยีนการสอนแบบ “ลกูคอก” จรงิ ๆ คอื กนินอนดวย
กนั เรยีนรจูากการทำงานในพืน้ทีจ่รงิกลางทงุนาและทองน้ำ มวีชิาความรเูทาไร ถาย
ทอดใหหมด กอนทีท่างราชการจะมโีครงการเกีย่วกบัชลประทานในภาคอสีานและ
ภาคอืน่ ๆ อกีรวมถงึ ๑๑ โครงการ

ซึง่มผีลใหบคุลากรชางขณะนัน้ อยใูนภาวะ “วกิฤต”ิ ทนัที

ม.ล.ชชูาต ิมองวาถงึเวลาแลวทีจ่ะตองเปดโรงเรยีนชางชลประทานอกีครัง้
ดวยเวลานั้นนายชางผูใหญกลับมาประจำสวนกลางจำนวนมากเชน หลวงสินธุกิจ
ปรชีา นายชางภาคพายพั เหมอืงแมแฝก ยายกลบัมาดำรงตำแหนงนายชางอำนวย
การกอสราง หลวงชลานสุร นายชางภาคลมุแมน้ำสพุรรณ ยายมาดำรงตำแหนง
นายชางกองบรูณะและรกัษาน้ำ หลวงธาราดเิรก นายชางภาคเหนอืแมวงั จงัหวดั
ลำปาง ยายมาประจำกรมฯ

นายชางใหญผเูปยมดวยประสบการณเหลานี ้ม.ล.ชชูาตพิเิคราะหวาจะเปน
“คร”ู ของชางชลประทาน ทีก่รมฯ สรางขึน้ไดเปนอยางด ีโดยไมตองจางชาวตาง
ชาตใิหเปลอืงงบประมาณ เมือ่แนวคดินีถ้กูเสนอขึน้ไปยงัพระอดุมโยธาธยิตุ อธบิดี
กรมชลประทานสมยันัน้ จงึไดรบัอนมุตัทินัที

โรงเรียนชางชลประทานสมัยแรก ตั้งอยูในกรมชลประทาน สามเสน รับ
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นกัเรียนทีจ่บชัน้มธัยม ๘ แผนกวทิยาศาสตรเขาเรียนในหลกัสตูร ๒ ป มนีกัเรียน
ผานการสอบแขงขนัทัง้หมด ๒๖ คน รวมกบันกัเรยีนของม.ล.ชชูาตจิากนครนายก
๒ คน และเดก็นกัเรียนทีม่าสมคัรเมือ่สมยัเริม่การกอตัง้ครัง้แรกและไมสามารถเปด
โรงเรียนไดอกี ๗ คน รวมกับขาราชการในกรมฯ ทีม่พีืน้ความรแูละอยใูนวยัทีจ่ะ
เลาเรยีนไดอกี ๒๔ คน จงึมนีกัเรยีนรนุแรกทีเ่ขาศกึษาทัง้สิน้ ๕๙ คน เปดการเรยีน
การสอนครัง้แรกเม่ือวนัที ่๑ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๑

ดวยเปนที่ประจักษแจงของทุกฝายวา...

“…โรงเรียนการชลประทานนี้ มีกำเนิดจากผลแหงความเพียรพยายาม
ความเสียสละ และมองเห็นการณไกลของบรมครูผูมีพระคุณอยางยิ่ง ๓ ทานคือ
คณุหลวงสนิธกุจิปรชีา ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูและ คณุหลวงชลานสุร…”

และแลวหนาแรกของตำนาน “โรงเรียนเสื่อรำแพน” ที่กรมชลประทาน
สามเสน กเ็ปดขึน้ เปนโรงเรยีนทีอ่าจารยอรณุ อนิทปาลติ ศษิยเการนุที ่๑ อดตี
ผชูวยผอูำนวยการโรงเรยีนการชลประทาน (พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๙) เขยีนไวในหนงัสอื
“๗๒ ป อ.อรณุ อนิทปาลติ” วา เปนจดุเริม่ตนของคน “ตระกลูชลประทาน”

เหตทุีเ่รยีก “โรงเรยีนเสือ่รำแพน” เพราะมลีกัษณะเปนอาคารไมชัน้เดยีว
ไมมฝีา มลีกูกรงสงูแคเอว มมีลูีไ่มไผแขวนไวกนัฝนสาดและแดดสอง ใชเสือ่รำแพน
สูงเกินศีรษะเล็กนอยประกอบกับโครงไมทำเปนฝากั้นหอง

ในยคุแรกมกีารกำหนดหลกัสตูรการศกึษาไว ๒ ป แบงเวลาเรยีนเปน ๓
ภาค โดยภาคที ่๑ และ ๓ เปนการฟงบรรยาย สวนภาคที ่๒ เปนงานสนาม วชิา
หลักที่เปดสอนคือ วิศวกรรมชลประทาน (Irrigation Engineering) วิชาเกษตร
ชลประทาน (Irrigation Agronomy) วชิาชลศาสตร (Hydraulic) วชิาอทุกวทิยา
(Hydrology) วิชาการสำรวจ (Survey) วิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม
  (Engineering Design and Drawing) วชิาการกอสราง (Construction) และ
การฝกภาคสนามอกี ๖-๘ เดอืน

ดงันัน้ ถงึแมวาจะเปนโรงเรยีนเสือ่รำแพน ทีฟ่งดอูตัคดัขดัสน แตดวยความ
มงุมัน่ของม.ล.ชชูาต ิทีจ่ะสรางบคุลากรทีม่คีณุภาพ โรงเรียนนีก้ม็มีาตรฐานการเรยีน
การสอนอยางดี และคณาจารยก็มิไดอัตคัดวิชาความรูที่จะมอบใหแกศิษยเลย

แตครัน้เมือ่มกีารยายหนวยราชการกรมชลประทานบางสวน ไปอยทูีอ่ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อาคารเรือนไมชั้นเดียวใตถุนเตี้ยที่เคยเปน “โรงเรียน
เสื่อรำแพน” ก็กลายเปนที่ทำงานของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ในฐานะ “อธิบดีกรม
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ชลประทาน” ซึง่กเ็ชนเดยีวกนั ความอตัคดัของสถานที ่มไิดทำใหประสทิธภิาพของ
อธิบดีหนุมผูทุมเทชีวิตใหการชลประทานไทยลดนอยไปแตอยางใด

ทีส่ำคญัคอือาคารนีย้งัถกูใชเปนหองบญัชาการปองกนัน้ำทวม ในฤดนู้ำหลาก
ตลอดระยะเวลาหลายปทีม่.ล.ชชูาติ ดำรงตำแหนงอธบิด ีแมวาทกุป ทานถงึกบัตอง
หอบเสือ้ผามานอนคางทีน่ี ่เพือ่รบัมอืกบัน้ำเหนอืทีไ่หลบากต็าม แตความอนุใจของ
ประชาชนในนครหลวง ก็เปนความสุขใจของทานและชาวชลประทานดวย

ปจจบุนั อาคารไมทีเ่คยเปน “โรงเรยีนเสือ่รำแพน” และทีท่ำงานของอธบิดี
ชชูาติ ณ กรมชลประทาน สามเสน ไดถกูรือ้ออกเพือ่สรางอาคาร “ศนูยวศิวกรรม
ชลประทาน”

แต...ไมวาสถานทีแ่ละกาลเวลาจะเปลีย่นแปลงสกัเพียงใด กด็เูหมอืนวาจติ
วญิญาณของ “คนตระกลูชลประทาน” จะสถติอย ูทีน่ี ่ทีโ่รงเรยีนเสือ่รำแพนเปน
นิรันดรเสียแลว

๖๘

ม.ล.ชูชาติ ภาพถายกับนิสิตคณะวิศวกรรมชลประทาน



ฐานที่มั่นแรกของบิดาแหงชลกร

โครงการแรกที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนผูรับผิดชอบเต็มตัวในฐานะนาย
ชางภาคนครนายก คอืการกอสราง “เขือ่นนายก” ซึง่เปนเขือ่นทดน้ำทีป่ระกอบ
ดวยประตรูะบายน้ำกวาง ๑๒.๕๐ เมตร ๒ ชอง กัน้แมน้ำนครนายกที ่ต.ทาหบุ
อ.เมอืง จ.นครนายก

เขื่อนนี้สามารถทดน้ำสงพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการชลประทาน
นครนายก ได ๕๗๔,๐๐๐ ไร สรางเสรจ็เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๙ ถอืเปนเขือ่นทดน้ำ
แหงทีส่องในประเทศ และเปนสวนหนึง่ของโครงการชลประทานนครนายก

และนีค่อืสถานทีแ่รก ที ่ม.ล.ชชูาต ิดำเนนิการสอน “ลกูคอก” นกัเรยีน
ชางชลประทาน กอนเปดโรงเรยีนชางชลประทานสำเรจ็อยางเปนทางการเมือ่
พ.ศ. ๒๔๘๑ จนเกดิ “ชลกร” รนุตอ ๆ มาจวบจนปจจบุนั

๖๙



๗๐



“จงชวยกนัรกัษามรดกของตระกลู

ทีผ่ใูหญไดสรางสมไวใหจนเปนปกแผน ครบครนั

เปนหนาทีข่องทกุคน แลวทกุคนยงัตองรกัษาไวซึง่

ศกัดิ ์ศร ีสามคัค ีและพริยิะ

นีค่อื มงคลของลกูชลประทาน”

ม.ล.ชูชาติ  กำภู
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ภาพถายทางอากาศ ของกรมชลประทาน ปากเกร็ด ขณะเริ่มกอสราง
และอาคารเรียนหลังแรกของวิทยาลัยการชลประทาน ที่ปากเกร็ด

พ.ศ. ๒๔๙๖

๗๒

อาคารเรียนของวิทยาลัยการชลประทาน



บทที ่๔

           มรดกของพอ

๑ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๑

กรมชลประทานบนถนนสามเสนราวกบัจะมงีานรืน่เรงิ และถานีจ่ะแปลกกวา
งานรืน่เรงิธรรมดา กอ็ยตูรงทีผ่รูวมงานในวนันัน้เปนเดก็หนมุวยัละออนจำนวนมาก
ซึ่งมาต้ังแถวรอคอยอะไรบางอยาง

เปนภาพเคลือ่นไหวของชวีติ…ชวีติของ “วาทีล่กูศษิย” ทีน่ายชางผหูนึง่แอบ
ยนืมองเงยีบ ๆ ดวยความชืน่ชมอย ูณ มมุหนึง่ของกรมชลประทาน พรอมกบัซมึ
ซบับรรยากาศแหงความยนิด ีเปนบรรยากาศทีห่นึง่ในเดก็หนมุผเูขาแถวอยขูณะนัน้
นำไปเขยีนลงบทความ เมือ่กาลเวลาเดนิทางผานไป ๒๗ ปตอมาวา

“…วนันัน้คลายกบัเปนวันทีก่รมชลประทานยอมรบัพวกเราจำนวน ๕๙ คน
เขาเปน ‘สมาชกิสมทบ’ โดยใหความหวงัตอไปเมือ่เรยีนจบหลกัสตูรแลว จงึจะได
เปนชาวชลประทานโดยสมบูรณ…ในวันที่พวกเราจะทำพิธีมอบตัวเปน ‘สมาชิก
สมทบ’ ครั้งนั้น พวกเราไดกระทำพิธีอยางเปนทางการและสมเกียรติ แตไมโลด
โผนอยางพิธีรับนองใหมของนิสิตในปจจุบันนี้...”

นีค่อืสวนหนึง่ในบนัทกึประวตัศิาสตรหนาแรก ๆ  ของโรงเรยีนชางชลประทาน
ซึง่คณุประกติ ออนวมิล อดตีนายชางชัน้ผใูหญของกรมฯ และศษิยเการนุที ่๑ ใน
หนังสือ “ชลกร” (ฉบับเนื่องในวาระครบเกษียณอายุของขุนยันตรวิทยชลาทร
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๗๔

ภาพถายทางอากาศ โรงงานของกรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๖

นักเรียนชางชลประทานรุนที่  ๘  และอาคารเรียนเสื่อรำแพน



พ.ศ.๒๕๐๘) บงบอกถงึบรรยากาศสมยัรงุอรณุของโรงเรยีนชางชลประทาน ซึง่ใน
อกีมติหินึง่กค็อืรากเหงาของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และ
วิทยาลัยการชลประทานในปจจุบัน

บทความของคุณประกิตใหภาพแจมชัดยิ่งขึ้นวา...

“…สมยันัน้เราม ีผรช. รางเลก็แตเสยีงดงั (ทานขนุสงัขวิภาพจนพบิลูย) เปน
ผดูแูลความไมคอยจะเรยีบรอยของพวกเรา กอนจะถงึเวลากระทำพธิ ีพวกเราตาง
แตงตวัเตม็ยศ กลาวคอืแตงชดุขาว บางคนกใ็ชเสือ้คอแบะผกูเนค็ไท บางคนกใ็ช
เสื้อราชปะแตน ใครที่ชอบใชเสื้อราชปะแตนนั้นเปนพวกที่นาสงสารมากหนอย
เพราะทาน อธช. (อธบิดกีรมชลประทาน) สมยันัน้ (คณุพระอดุมโยธาธยิตุ) ทาน
เปนทหาร ทานใหพวกเรา รวมทัง้ตวัทานเองดวย กลดักระดมุเสือ้ทัง้หมด ๕ เมด็
เทานัน้ยงัไมพอ ทานใหกลดัคอเสือ้อกีดวย ทำใหพวกเราตองนัง่ตวัตรงคอแขง็เปน
สงาสมชายชาตทิหาร แตเหงือ่ไหลไคลยอยออกมาดเีหลอืเกนิ...”

พิธีเปดโรงเรียนผานไปดวยดี จากนั้น การศึกษาภาคทฤษฎีในหองเรียน
“เสือ่รำแพน” กน็ำนกัเรยีนชางรนุแรกมาพบอาจารยทานหนึง่ ทีเ่ขามาสอนวชิาการ
กอสรางดวยทาทีสุขุมคัมภีรภาพยิ่ง

จาริน อัตถะโยธิน นักเรียนรุนที่ ๒ ยังไมเคยลืมสีหนาและทาทางของ
"ครชูชูาต”ิ

“...ผมเรยีนกบัทานครัง้แรกในวชิาเกีย่วกบัการกอสราง ทานไมดเุวลาสอน
แตเนนสอนจนรจูรงิ เนนทำงานหนกั ทานวาจบแลวออกไปทำงานความรจูะตองแนน
ทกุอยางตองอยใูนกรอบ ถกูตองตามหลกัวชิา ความเขมขนของหลกัสตูรการศกึษา
อาจมากพอๆ กบัสมยันี ้สมยันัน้ตองยอมรบัวาอาจารยผสูอนเกงมาก ๆ เชน ครู
๓ ทาน หรอื ๓ ทหารเสอืของโรงเรยีนนัน้ตอมากล็วนเปนทีย่อมรบันบัถอื

…หลวงสินธุฯ ไดรับยกยองเปนบรมครูในวิชาวิศวกรรมชลประทาน
ม.ล.ชูชาติ เปนบรมครูทางการออกแบบและกอสราง เปนบิดาชาวชลกร หลวง
ชลานสุรณเกงกาจในเรือ่งเกษตรชลประทาน แถมยงัเปนผใูกลชดิกบัพระบรมราช
ชนกของรชักาลปจจบุนั หรอืครอูยาง ดร.พร ศรจีามร บณัฑติจากเยอรมนั เฉลยีว
ทองอทุยั นกัเรยีนเกาองักฤษ ขนุยนัตรฯ นกัเรยีนเกาสกอตแลนด”

เปนทีท่ราบกนัดวีานกัเรยีนชลประทาน รนุ ๑ มเีรือ่งเกดิขึน้มากมายตลอด
๒ ป ดวยความทีเ่ปนรนุมคีวามหลากหลายมากจากการรวม “นกัเรยีนสอบเขา”
กับ “นกัเรยีนลกูคอก” ไวดวยกัน ซึ่งแมวาเวลาจะลวงเลยมาถึงป ๒๕๔๘ แลว

๗๕
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อาคารสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗

คณะวิศวกรรมศาสตร  ม.เกษตรศาสตร บางเขน



คณุประกติ ออนวมิลกย็งัจำเหตกุารณคราวนัน้ไดดี

“…กอนเปดโรงเรียน ลกูคอก ๗ คนกลบัมาอยทูีก่รมชลประทานสามเสน
ขณะนัน้ครชูชูาตเิปนนายชางอำนวยการแผนกกองแบบแผน ทานกเ็อาพวกนีม้าดวย
เขาเลยไมตองสอบเขาโรงเรยีน ทัง้ ๗ คนเวลาเรยีนไดเงนิเพิม่อกี ๑ บาท ๑๐ สตางค
สวนพวกเราจบ ม.๘ มาเรียนไดวันละ ๕๐ สตางค ...อดีตอธิบดีแสวง พูลสุข นี่
กเ็รยีนรนุที ่๑ นอกจากนัน้มขีาราชการกรมทีท่ำงานอยตูามประตนู้ำแตไมไดจบ ม.๘
กลมุนีเ้มือ่รวมกบัลกูคอกจะม ี๓๓ คน ไมถกูกนักบักลมุเรา ใหม ๆ  เขมนกนัจงั เพราะ
เขาเงินเดือนสูงกวา...”

แตเมือ่ถงึขัน้ตอนฝกงาน “ลกูคอก” ซึง่มสีถานะเปนขาราชการกถ็กูสงกลบั
ทำงานในสงักดักรมกองเดมิ สวนรนุ ๑ ทีม่าจากพวก มธัยม ๘ นัน้ ใครจบัสลากได
ไปฝกงานสำรวจ จะถกูสงตวัไปสำรวจทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีสวนผทูีไ่ดฝกงานกอสราง
จะถูกสงไปยังโครงการชลประทานสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตอมาก็มีเหตุให
รุน ๑ ของโรงเรียนหลอมรวมกันไดโดยไมตองมีการบังคับ จากการทำงานเพื่อ
ประเทศชาติในการฝกภาคสนามครั้งนั้น

“...การฝกงานครั้งสุดทาย นักเรียนประเภทจบม.๘ ทั้งหมด กับนักเรียน
ประเภทลกูคอกและขาราชการ เฉพาะทีส่งักดักองบรูณะและรกัษาน้ำ…ฝกงานรวม
กันที่ประตูระบายน้ำบางเมา เขตโครงการนครนายกฝงซาย... พอกินดวยกันนอน
ดวยกนักเ็ลยดกีนั สมยันัน้พวกเราทำงานตดัเหลก็ ผกูเหลก็ ผสมคอนกรตีกนัเอง
อาจารยทีค่วบคมุเขากว็าแลวแตเรา อยากไดวชิากท็ำ อยางผมเจอเหลก็เกีย่วเปน
แผลยาวมาแลว...” (ประกติ ออนวมิล ใน 'รำลกึถงึคณุอรณุ อนิทรปาลติ' หนงัสอือนสุรณงานพระราช
ทานเพลงิศพ อรณุ อนิทรปาลติ, ๒๕๔๒)

บรรยากาศการเรยีนเชนนีด้ำเนนิไปใน ๔ รนุแรกของโรงเรยีน ซึง่ชวงเวลา
เดียวกันนั้น “ครูชูชาติ” ก็กาวหนาทางวิชาการโดยไดรับการแตงตั้งเปน
“ราชบัณฑิต” เนื่องจากความสามารถที่แสดงออกมาในยามที่ประเทศตองการ
องคความรเูรือ่ง “น้ำ”

“...เกดิเหตกุารณอทุกภยัใหญในป พ.ศ.๒๔๘๕ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไดเขยีนตำรา
วาดวยน้ำฝน น้ำทาในประเทศไทยขึ้นเปนเลมแรก เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย
จะรวบรวมเหตกุารณของสภาพอทุกภยั พ.ศ.๒๔๘๕ ขึน้เปนเลม เพือ่เปนหลกัฐาน
และประสงคใหมคีำบรรยายวธิปีองกนัน้ำทวมแบบตาง ๆ  ไวในหนงัสอืเลมนีด้วย…”
(วาที ่ร.ต.สเุทพ ตงิศภทัย อดตีผอูำนวยการกองอทุกวทิยา กรมชลประทาน."นกัอทุกวทิยาของประเทศไทย",

๒๕๒๗)

๗๗



๗๘

ภาพเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ พ.ศ.๒๔๘๕ และ ตามจังหวัดตาง ๆ



ภาพเหตกุารณน้ำทวมกรุงเทพฯ ครัง้ใหญ พ.ศ.๒๔๘๕ ทีก่ลายเปนภาพประวตัิ
ศาสตรของไทย คือภาพน้ำทวมสูงจนชาวบานนำเรือไปพายที่ลานพระบรมรูป
ทรงมาได แมแตบรเิวณกรมชลประทาน สามเสน กป็รากฏวาน้ำสงูเกือบถงึระดบั
เอว เหตกุารณนัน้ทำใหรฐับาลเริม่ตระหนกัถงึความสำคญั ในการปองกนัน้ำเหนอื
ทีจ่ะไหลบาลงมายงักรุงเทพฯ เปนครัง้แรก จงึมหีนงัสอืมาทีก่รมชลประทาน โดย
มีโจทยที่ยากที่สุดระบุมาดวย

“...คอืใหชวยเขยีนโครงการหรอืวธิกีารปองกนัอทุกภยั ไวลงพมิพในหนงัสอื
และถาในประเทศไทยไดใชวธิกีารใดเปนโครงการปองกนัอทุกภยั ณ แหงใด กข็อ
ใหยกขึ้นเปนตัวอยางดวย สำหรับแมน้ำเจาพระยาโดยเฉพาะนั้น ขอทราบวากรม
ชลประทานไดเคยดำรจิะจดัการแกไขไวอยางไร...” (วาที ่ร.ต.สเุทพ ตงิศภทัย, อาง
แลว)

ม.ล.ชชูาติ กำภ ูซึง่มเีจตนาแรงกลาในการทำโครงการเจาพระยาใหญ ตัง้แต
ครั้งรับผิดชอบโครงการชลประทานนครนายก จึงอาสาบุกเบิกงานวิชาการดานนี้
ดวยการเขียนตำราบรรจุสถิติและวิธีการทางอุทกวิทยา เชน ปริมาณน้ำฝน
ภูมิประเทศของภาคตาง ๆ การกอตัวและสลายตัวของพายุไตฝุน ปริมาณน้ำใน
ลมุน้ำตาง ๆ โครงการพฒันาแหลงน้ำ การปองกนัน้ำทวม และการทำนายอทุกภยั
ลวงหนา ดวยความเชีย่วชาญและรจูกัพืน้ทีจ่รงิ ม.ล.ชชูาติ นายชางหนมุจงึใชเวลา
เพียงปเดยีว ในการจดัทำตำราเสรจ็สมบรูณ โดยมขีอมลูพรอมสรรพ

ตำราเลมนีท้รงคณุคาในฐานะทีเ่ปน “ขมุทรพัย” ทางความรเูลมแรกของวง
การชลประทานไทย ทีเ่ขยีนและตพีมิพดวยฝมอืคนไทยเอง ซึง่ตอมามสีงผลสะเทอืน
ในวงวชิาการชลประทานอยางมาก เนือ่งจากขอมลูเหลานัน้ถกูหนวยงานระดบันานา
ชาติอยาง “คณะกรรมการไตฝุน” ขององคการสหประชาตินำไปปฏิบัติ และยัง
เปนแมแบบ เพือ่การทำงานพฒันาแหลงน้ำของขาราชการกรมชลประทานยคุหลงั
อีกดวย

๖ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ราชบณัฑติยสถานจงึประกาศให ม.ล.ชชูาติ
กำภู นายชางกรมชลประทานเปน “ราชบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาอทุกวทิยา” หลงัจากเริม่ชวีติรบัราชการไดเพียงไมกีป่

อยางไรกต็าม การเรียนการสอนของโรงเรยีนชางชลประทานซึง่ดำเนนิมา
ตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๑ มีอันตองหยุดชะงักลงในป พ.ศ.๒๔๘๖ หลังจากรับนักเรียนได
เพยีง ๔ รนุ รวม ๒๒๐ คนเมือ่ประเทศไทยเขาสสูงครามโลกครัง้ที ่๒ เนือ่งจาก

๗๙



๘๐

สถานการณไมเหมาะสมกบัการเปดเรยีน เนือ่งมาจากการทิง้ระเบดิของฝายสมัพนัธ
มติรในกรงุเทพมหานคร รวมไปถงึปญหาเรือ่งงบประมาณ อาจารยอรณุ อนิทรปาลติ
บันทึกความรูสึกครั้งนั้นไววา

“…ทกุคนเศราสลดใจ เพราะไมคดิวาโรงเรียนของพวกเราจะถงึจดุจบอยาง
รวดเร็วเชนนี ้ เรารสูกึสบัสนและไมอาจจะคาดหมายไดวา สงครามซึง่กำลงัรบตดิ
พนัอยางรุนแรงจะสิน้สดุลงเมือ่ใด และเมือ่สงครามเลกิแลวโรงเรียนชางชลประทาน
จะเปดสอนตอไปอกีหรอืไม อยางไรกต็ามเราคดิวาการพัฒนางานชลประทานตาม
เปาหมายของกรมชลประทานในขณะนัน้เพิง่จะเริม่ตน กรมยงัมชีางชลประทานไม
พอทำงาน และกรมกย็งัมโีครงการขนาดใหญอกีมาก ซึง่จะตองบรรจใุนแผนพฒันา
เปนลำดบัไป เราหวงัวาสกัวนัหนึง่โรงเรยีนของเราคงจะไดเปดสอนอกี เราเชือ่มัน่
ในความสามารถของบรมครูของเราที่จะทำเรื่องนี้ไดสำเร็จ...”

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ยตุลิงไมกีป่ ความหวงักก็ลายเปนจรงิ เมือ่พทุธ
ศกัราช ๒๔๙๒ “บรมคร”ู ของเหลาชลกรคอื ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูขึน้ดำรงตำแหนง
อธิบดีกรมชลประทาน และไมทำใหขาราชการของกรมฯ ตองผิดหวัง โดยเฉพาะ
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายเรงรัดเพิ่มผลผลิตขาวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ หลัง
สงคราม ยิง่ทำใหกำลงันายชางเวลานัน้ขาดแคลนอยางทีส่ดุ ยคุรงุเรอืงของโรงเรยีน
ชางชลประทานจงึเริม่ตนอยางแทจรงิ ดวยฝมอื “อธบิด”ี คนใหม

โรงเรยีนชางชลประทานเปลีย่นชือ่เปน “โรงเรยีนการชลประทาน” และ
ใชหลกัสตูรการสอนกบัรนุที ่๕ เปนเวลา ๓ ป เมือ่เรยีนจบจะไดรบัการบรรจเุปน
ขาราชการพลเรอืนสามญัชัน้ตร ีซึง่หมายถงึมคีวามกาวหนาทางราชการสงูกวาการ
จบโรงเรียนชางสมัยกอน

อาคารเรยีนในการเปดครัง้ทีส่องใชชัน้บนของฝายโรงพมิพ เปนสถานทีเ่รยีน
ชัว่คราว ตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๔ กรมชลประทานสรางหองเรยีนขึน้ใหมอกี เปนอาคาร
ไมชัน้เดยีว ๒ หลงั ตรงบรเิวณหนาสโมสรกรมฯ หลงัเดมิ หลงัหนึง่ปลกูขนานไป
กบัรัว้ดานตดิกบัการไฟฟานครหลวง เขตสามเสน อกีหลงัหนึง่ปลกูขนานถนนเขา
บรเิวณกรม จนถงึป ๒๔๙๗ จงึยายโรงเรยีนไปสรางทีก่รมชลประทาน ปากเกรด็

นอกจากนัน้ ม.ล.ชชูาต ิยงัเพ่ิมดกีรใีหกบัลกูชลประทานของทาน ดวยการ
หาทางใหศกึษาถงึระดบัปรญิญาตร ีเพือ่รองรบัหากมโีอกาสเรยีนตอในตางประเทศ
จะไดมวีฒุมิากเพียงพอ ทวา กเ็กดิปญหาทีอ่าจารยอรณุบนัทกึไววา

“...โรงเรียนการชลประทานจะสอนนักเรียนถึงขั้นปริญญาตรีไดอยางไร



เพราะกรมชลประทานไมใชมหาวทิยาลยั ไมมอีำนาจหนาทีใ่นการสอนระดบัปรญิญา
ไดเอง…”

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญจึงเกิดขึ้น เมื่อโรงเรียนการชลประทานเปด
ทำการสอนหลังสงครามไปอีก ๖ รุน แลวเขาไปเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จากการเสนอของ ม.ล.ชชูาต ิ กำภ ูซึง่เปนกรรมการสภามหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตรอยูในขณะนั้น

“…เพราะการเกษตรกบัชลประทานเปนงานควบคแูละเกือ้กลูกนั ทัง้ในสมยั
นัน้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรและกรมชลประทานกส็งักดักระทรวงเดยีวกนั ยอม
ตกลงกันไดงาย…”

พุทธศักราช ๒๔๙๘ “คณะวิศวกรรมชลประทาน” ถือกำเนิดขึ้นเปน
สวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตในความรูสึกของคนกรมชลประทาน
“โรงเรยีนชลประทาน” ยงัไมไดหายไปไหน เพราะในเวลานัน้ มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตรยงัไมพรอมทีจ่ะรบัคณะวศิวกรรมชลประทานเขาไปเรยีนทีบ่างเขน นสิติยงั
คงเรยีนและพกัอาศยัอยทูีโ่รงเรียนการชลประทาน ปากเกรด็ บรรดาอาจารยและ
เจาหนาที่ยังสังกัดกรมชลประทาน งบประมาณประจำปก็ตั้งจากกรมชลประทาน
และคณะก็เปดสอนวิชาวิศวกรรมชลประทานสาขาเดียว ไมมีสาขาอื่นปะปน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพียงแตควบคุมการสอนและการอนุมัติปริญญาเทานั้น

ซึง่ผทูีจ่บการศกึษาจากคณะนีจ้ะไดรบัปรญิญา “ชางชลประทานบณัฑติ”
มฐีานะเปน “นายชางชลประทาน” อยางสมบรูณ มศีกัดิศ์รเีทยีบเทาวิศวกรจาก
มหาวทิยาลยัอืน่ ๆ  โดยมกีารศกึษาทัง้หมด ๕ ป ผทูีจ่บออกไปสามารถรบัใบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมโยธาดวยหลกัสตูรนีด้ำเนนิไปจนถงึ พ.ศ.๒๕๐๗ จงึมกีาร
ปรบัปรงุลดลงเหลอื ๔ ป ตัง้แตนสิติรนุที ่๒๐

คณะวศิวกรรมชลประทานผลตินายชางระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตรีให
กรมชลประทานจนถึงป พ.ศ.๒๕๐๙ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง เมื่อมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรตัง้ “คณะวศิวกรรมศาสตร” เปดการเรียนการสอนเพิม่หลายสาขา
วิชา ตามแบบของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แลวเปลี่ยนการสอน
“วศิวกรรมชลประทาน” เปนสาขายอยแทน โดยทีต่ัง้ยงัคงเปนทีก่รมชลประทาน
ปากเกร็ด

จงึเปนทีม่าของคำวา “วศิวะดงตาล” เพราะกลาวไดวาเปนคณะวศิวกรรม
ศาสตรแหงเดียว ที่ตั้งอยูทามกลางทุงนาและดงตาลอันหนาแนน ริมฝงแมน้ำ

๘๑



เจาพระยา ชวงทีไ่หลผานอำเภอปากเกรด็ นนทบรุ ีสมญานามนีย้งัถกูเรยีกขานกนั
ตดิปาก แมวาจะยายไปรวมกบัคณะอืน่ ๆ ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน
ตัง้แต พ.ศ.๒๕๑๓ แลวกต็าม ดงัปรากฏวา “เพลง วศิวะดงตาล” ยงัคงเปนเพลง
เชยีรประจำคณะฯ มาตราบวนันี้

ทวา เมือ่ “วศิวกรรมชลประทาน” ไปรวมเปนสวนหนึง่ของคณะวศิวกรรม
ศาสตร ปญหาเกาทีเ่วยีนกลบัมาอกี คอืมนีกัเรยีนเลอืกเรยีนสาขานีน้อยมาก และ
เม่ือจบไปแลวกไ็มไดมารบัราชการเปนกำลงัใหกรมฯ มากเหมอืนแตกอน ในขณะที่
งานเรื่อง “น้ำ” ของชาต ิทวคีวามสำคญัมากขึน้เรือ่ย ๆ

ดวยวสิยัทศันดานการบรหิารจดัการบคุลากร และดวยความมงุมัน่จะพฒันา
งานการชลประทานของชาตดิวยขาราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูตดัสนิ
ใจรือ้ฟน “โรงเรยีนการชลประทาน” ขึน้มาอกีครัง้ ในปพทุธศกัราช ๒๕๑๐ โดยมี
ศษิยเอกอยาง อาจารยอรณุ อนิทรปาลติ และอาจารยจาริน อตัถะโยธนิ เปนกำลงั
สำคญัในการผลกัดนั “โรงเรยีน” ทีจ่ะผลติบณัฑติเพ่ือกรมชลประทานโดยเฉพาะ

แตนอยคนจะทราบวา กวาจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหมีการรื้อฟน
“โรงเรยีนชางชลประทาน” อกีครัง้ จะตองผานความยากลำบากเพยีงใด

“…ตอนนั้นมี อ.อรุณ อินทรปาลิต ที่กินนอนมาดวยกันชวยเดินเรื่อง อีก
คนคอือาจารยประเสรฐิ ผลด ีแลวม ีดร.เถลงิ ผชูวยปลดั สมยันัน้ผมคมุงานการ
จัดสงและบำรุงการสงน้ำ เปนชวงที่ครูชูชาติกำลังเกษียณ การต้ังโรงเรียนการ
ชลประทาน หรือปจจุบันคือวิทยาลัยการชลประทานตองทำจริง ๆ เนื่องจากเกิด
ปญหาขึน้ เพราะมคีณะวศิวกรรมศาสตรแลว คนทีเ่รยีนสาขาชลประทาน ๓๐ คน
มาทำงานกบัเราแค ๓ คน…”

อาจารยจารนิ ยงัไมเคยลมืวนัทีน่ำปญหาไปปรกึษา “คร”ู

“…ตอนนัน้ทานบอกวาเราใหงานสวนนีก้บัเกษตรศาสตรไปแลว จะมาตัง้ใหม
ไดอยางไร ผมจึงเรียนทานวากรมชลประทานตองใชคน ๑๐๐ กวาโครงการ ทัง้หมด
อยางต่ำ ๕ พนัคน ในสภาพเชนนัน้ถาไมตัง้โรงเรียน หวงัพึง่จาก ม.เกษตรฯ อยาง
เดยีว ในอนาคตจะมนีายชางไมพอแนนอน...”

ทามกลางปญหาที่ละเอียดออนและยากแกการตัดสินใจ ภาพของนายชาง
ใหญที่ไมมีผูชวยเลยที่นครนายก เมื่อสิบกวาปกอน ก็ยังอยูในความทรงจำของ
ม.ล.ชชูาติ กำภู

๘๒



“...ทีส่ดุ ทานบอกตกลง จารนิเปนเดก็ของคร ู เปนลกูศษิยคร ูครเูขาใจที่
จารินอธิบาย...นี่คือทานฟงเหตุผล ทานเปนครูที่เขาใจความรูสึกลูกศิษยซึ่งเปน
ชลกรอยางผม ถาไมมีโรงเรียนนี้ วันนี้กรมชลประทานจะมีกำลังคนไมสมบูรณแน
นอน...”

โรงเรียนการชลประทาน เปดการเรียนการสอนอกีครัง้ ในปการศกึษา ๒๕๑๐
-๒๕๑๑

โดยมีอาจารยอรุณ อินทรปาลิต เปนผูอำนวยการ ในขณะที่ทานยังดำรง
ตำแหนง “หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน” คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไปพรอม ๆ  กนัดวย โดยทัง้ “นกัเรยีนการชลประทาน”
และ “นสิติวศิวะชลประทาน” รนุ ๒๓ เรยีนรวมกนัทีก่รมชลประทานปากเกรด็

“...นกัศกึษาของโรงเรยีนและนสิติรกัใครกลมเกลยีวกนัดมีาก ทกุคนถอืวา
มเีลอืดเนือ้เชือ้ไขเดยีวกนัและถอืวาเปนรนุเดยีวกนัดวย...” (อรณุ อนิทรปาลติ)

แตกระนัน้ ความขดัแยงทีเ่กอืบทำใหโรงเรยีนตองลมเลกิกย็งัเกดิขึน้หลาย
ครัง้ เชน รฐับาลมองวาหนวยงานราชการระดบักรมไมควรเปดสถานศกึษาเอง เนือ่ง
จากเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ และยังซ้ำซอนกับหนวยงานที่ผลิต
บัณฑิตอยูแลว ทำใหศิษยของครูชูชาติอยางอาจารยอรุณ ตองเดินสายชี้แจงถึง
ลกัษณะพเิศษของนายชางชลประทาน ซึง่มกีารเรยีนการสอนตางจากโรงรยีนเทคนคิ
อาชีวะทั่วไป

ทั้งนี้ โรงเรียนการชลประทานมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกหลายครั้งใน
เวลาตอมา จนพัฒนาเปน “วิทยาลัยการชลประทาน” สถาบันสมทบในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปจจุบัน โดยผูที่จะเขาศึกษาในวิทยาลัยนี้ ตองผาน
การสอบเอ็นทรานสของกระทรวงศึกษาธิการ

ครัง้หนึง่ ม.ล.ชชูาติใหคำขวญัไวกบัชาวชลประทานวา

“จงชวยกนัรกัษามรดกของตระกลู ทีผ่ใูหญไดสรางสมไวใหจนเปนปกแผน
ครบครนั เปนหนาทีข่องทกุคน แลวทกุคนยงัตองรกัษาไวซึง่ ศกัดิ ์ศร ีสามคัค ีและ
พริยิะ นีค่อื มงคลของลกูชลประทาน”

กลาวไดวา “วทิยาลยัการชลประทาน” ทีต่ัง้อยใูนเขตกรมชลประทาน ปาก
เกรด็ทกุวนันี ้เปนสิง่ที ่“นายชางใหญ” สรางขึน้มาอยางยากลำบาก จากตวัคนเดยีว
ที่ทุงกวางนครนายก กอนไดกำลังหนุนจากเพื่อนขาราชการและลูกศิษยลูกหา

๘๓



แลวสงมอบถึงลูกศิษยรุนหลังที่เขามาศึกษาในสถาบันนี้ ถือเปนมรดกชิ้นสำคัญ
ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู “บิดาแหงชลกร” ที่สรางสรรคไวใหกรมชลประทาน
นอกเหนอืจากวดั โรงเรยีนประถม โรงเรยีนมธัยม โรงพยาบาล

ถอืเปนสถาบนัผลติ “ชลกร” ใหประเทศชาต ิควบคกูบัคณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ทำใหประเทศไทยม ี“นายชางชลประทาน”
ทีเ่กงกาจไมแพใครในโลก จนถงึทกุวนันี้

๘๔

วิทยาลัยการชลประทานในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน และ หอพักคณะวิศวกรรมชลประทาน ปากเกร็ด



วชิา “มารยาทบนโตะอาหาร”

ที ่“โรงเรยีนชางชลประทาน” นอกเหนอืจากวชิาหลกัทีเ่ปดสอนแลว ยงั
มวีชิานอกตำราและเทคนคิตาง ๆ ที ่  “ครชูชูาต”ิ สอนเปนพเิศษใหกบัลกูศษิย
เชน วิชา “มารยาทบนโตะอาหาร” สำหรับนักเรียนที่ไดรับทุนไปศึกษาตอ
ตางประเทศ นอกจากนี้ยังมี “ทุนสวนตัว” ที่ทานมอบใหลูกศิษยที่เรียนดีแต
ขาดแคลนเปนระยะ ๆ ตั้งแตของธรรมดาอยาง “ปากกา” ไปจนถึง “คา
ธรรมเนียมสมัครสอบชิงทุน”

ซึง่ทัง้หมดนี ้ทำใหลกูศษิยของโรงเรยีนทกุรนุ นอกจากจะเรยีกทานวา
“คร”ู แลว หลายคนยงัเรยีกทานวา “พอ” อยางภาคภมูใิจอกีดวย

๘๕



๘๖

อธิบายการทำงานของเขื่อนภูมิพลจากแบบจำลอง



     “ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูมคีวามรสูงูมาก

บางทคีวามรนูัน้กพ็าไปไกลจนผอูืน่ตามไมทนั

ขาพเจาเคยสงัเกตวา ม.ล.ชชูาต ิฉลาด

ทีย่อมหยดุรออยางสงบเสงีย่มในกรณเีชนนัน้”

ม.ล. ปน  มาลากุล

๘๗



๘๘

ม.ล.ชูชาติ ถายภาพบริเวณสรางกรมชลประทาน ปากเกร็ด



บทที ่๕

นายชางผูมองการณไกล

ชวีติราชการของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูทีช่าวชลประทานในยคุเดยีวกนัมกัประสบ
พบเหน็ คอืภาพของนายชางใหญทีม่คีวามมมุานะทำงานอยางจรงิจงั จนรรูอบดาน
ในทกุเรือ่งของการชลประทาน สมกบัทีเ่หลาชลกรเรยีกวา “คร”ู ตดิปากไปทกุรนุ
จนถึงปจจุบัน

นอยคนจะรวูานายชางผมูแีตความมงุมัน่ กระตอืรอืรนคนนี ้มหีวงเวลาแหง
ความทอแท หมดกำลงัใจ ถงึขัน้อยากจะลาออกจากราชการทเีดยีว

ดวยเปนทีร่กูนัในหมคูนใกลชดิวานอกจาก ม.ล.ชชูาต ิจะใหกำเนดิโรงเรยีน
การชลประทานแบบ “ลกูคอก” คอืสอนเองตัง้แตสมยัทีเ่ปนนายชางภาคนครนายก
กบับรรดาลกูศษิยกนกฏุซิึง่ลวนแต “มอืหนึง่” (ดานอปุนสิยั) ทัง้สิน้ ซึง่ตอมากไ็ด
ดิบไดดีกันทุกคนแลว ทานยังใฝฝนที่จะเห็นระบบชลประทานของประเทศเสร็จ
สมบรูณโดยเรว็ เพือ่พฒันาการเกษตรซึง่เปนกระดกูสนัหลงัของชาตใิหเจรญิกาวหนา

ทวา กต็ดิขดัดวยสถานภาพของทานทีข่ณะนัน้ยงัเปนเพยีง “นายชางใหญ”
อีกทั้งเงินงบประมาณในกระเปารัฐบาลชวงทศวรรษ ๒๔๙๐ ก็ยังไมพรอมจะสนับ
สนุน

โครงการระดบัชาต ิ(Mega Project) ทีส่ยามประเทศไมเคยทำมากอน เชน
โครงการสรางเขือ่นใหญระดบั “เจาพระยา” และ “ภมูพิล” ซึง่ตองใชเงนิมากกวา
งบประมาณของกรมชลประทานทัง้กรม แทบไมมใีครหาญกลาแมแตจะ “คดิ” ครัน้
เม่ือนายชางใหญชชูาตเิสนอขึน้มา กท็ำใหเกดิขอถกเถยีงทัง้ในเรือ่งความจำเปน และ
ความเปนไปได
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อุปสรรคจากความไมเขาใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน ยอนกลับ
มาสรางความระทดทอใหกับนายชางผูคิดล้ำหนากวาคนอื่นนับสิบป และยามนั้น
คงไมมีใครรับรูความรูสึกสวนลึกของนายชางใหญ ไดดีเทาคุณหญิงโฉมศรี กำภู
ภรรยาคูทุกขคูยาก

“…เขาเปนคนพูดเองวาทำอะไรไมได ติดขัดไปหมด คือเริ่มตนทำงานรูวา
ขาวปลาไมม ีน้ำไมม ีผใูหญกลบัเหน็วาโครงการแบบนัน้ทำไมไดหรอก ตอนนัน้สราง
เขือ่นนครนายกขึน้มาแลว เปนประตนู้ำ ตดิแตทีไ่มมเีขือ่นทีจ่ะชวยเลย พอคณุชชูาติ
ยายกลบัเขากรมมาเปนหวัหนากอง กเ็ลยคดิจะออก…

คุณชูชาติไมไดเหนื่อยเพราะงาน แตเหนื่อยเพราะเสนออะไรแลวทำไม
ได...เขาบอกลำบากใจในการขายความคดิใหคนอืน่เขาใจ ไมวาจะเปนการเสนอคนให
เงนิ หรอืใหสทิธใินการทำงาน เพราะสิง่ทีเ่ขาคดิตอนนัน้เจานายไมสน จนคดิจะลา
ออก พดูไปแลว โรงเรยีนการชลประทานนีไ่ดมางายกวาเขือ่นเจาพระยาและภมูพิล
การสรางเข่ือนไมใชแคคนชลประทาน ตองมีหลายสวนมารวมมือกัน…”

การสรางเขือ่นเมือ่ราวกึง่ศตวรรษกอน เปนเรือ่งใหญถงึขนาดตองใชกำลงั
สนบัสนนุของทางราชการ ตัง้แตนายกรฐัมนตรจีนถงึคนงานในพืน้ที ่บทความของ
บญุชอบ กาญจนลกัษณ อดตีหวัหนาแผนกอทุกวทิยา กรมชลประทานชวงทศวรรษ
๒๕๐๐ พอฉายภาพนีไ้ดชดัเจนขึน้

“…สมยันัน้ ถาใครพดูเร่ืองสรางเข่ือนเกบ็กกัน้ำ เชน เขือ่นภมูพิล หรอืเขือ่น
สริกิติิ ์…กถ็กูทมุออกไปนอกหนาตาง เพราะไมมปีระโยชนจะพดูถงึ เสยีเวลามานัง่
รำพนั หนาอยางเรา (หมายถงึกระเปาสตางคของรฐั) ไมมทีางจะคดิไปสรางได เพราะ
เขือ่นแบบนีม้นัแพงหฉูี ่…ถงึแมมเีงนิ ผแูทนในสภาเขากค็งโจมตเีอาตาย...

...พวกเราตอนนัน้หารไูมวา ม.ล.ชชูาติ กำภ ูนายชางใหญ..กม็คีวามคดิเหมอืน
กบัพวกเรา หรอืคดิมากอนพวกเราแลวหลายป วาจะตองสรางเขือ่นเกบ็กกัเชน เขือ่น
ภมูพิล เพือ่ควบคมุแมน้ำปง ซึง่เปนสาขาใหญของแมน้ำเจาพระยา และเขือ่นสริกิติิ์
เพ่ือควบคมุแมน้ำนาน ซึง่เปนสาขาทีส่องรองลงมา แตทานกไ็มเคยเปดเผยหรอืแยม
ใหฟงมากอนเลย คงจะไดขาวหรือกลัววาจะถูกทุมออกทางหนาตางดังกลาวขาง
ตน…” (จาก “อทุกวทิยากบัเขือ่นใหญ” ใน “วารสารอทุกวทิยา” ๔๘ ป พ.ศ.๒๕๓๘)

เมือ่เสีย่งกบัการถกูปฏเิสธและตำหนติเิตยีน ผบูงัคบับญัชาระดบัสงูจงึตดัสนิ
ใจชะลอเรือ่งไว ทำใหนายชางใหญอยาง ม.ล.ชชูาติรสูกึทอ ทัง้ทีม่องเหน็เสนทางอยู
รำไรในการสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมา ซึ่งจะเปนการวางรากฐานงานชลประทานของ
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เขื่อนยันฮี ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน เขื่อนภูมิพล
จากภาพกอสรางใกลแลวเสร็จและเริ่มทดลองเก็บกักน้ำ



ประเทศใหเขมแข็งไปในคราวเดียวกัน

ม.ล.ชูชาติ ทุกขขนาดไหนไมมีใครทราบ แตขอความที่ทานกลาวไวในหวง
เวลานั้น ก็ทำใหคุณหญิงโฉมศรีทราบสถานการณของสามีไมนอย

“…ฉันรูมาจากความใกลชิด ตอนกลางคืนเขาเลาใหฟง ตอนสรางเขื่อน
เจาพระยานีเ่ขาบนทอใจมาก เจานายถามวามนัจะไดผลเหรอ มนัใชเงนิเยอะ รไูด
ยังไงวาจะไดผล จริง ๆ คุณชูชาติหวังสรางเผื่ออนาคตเปน ๑๐ ป ตอนนั้นบอก
จะลาออก แตสมเดจ็วดัสระเกศทีค่ณุชชูาตนิบัถอื ทานหามเอาไว ทานวาตองมโีอกาส
ไดทำแน…”

“เขือ่นเจาพระยา” หรอื “เขือ่นทดน้ำเจาพระยา” ที ่ม.ล.ชชูาต ิตัง้ใจ
ทำใหสำเรจ็นัน้ เปนสวนหนึง่ของ “โครงการเจาพระยาใหญ” ทีม่กีารศกึษามาต้ังแต
สมยัรชักาลที ่๕ โดยนายเย โฮมนั วนั เดอร ไฮเด ผเูชีย่วชาญชาวฮอลนัดาทีม่า
ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทานคนแรก (สมัยนั้นเรียก “กรมคลอง”) เสนอ
เอาไวตัง้แตเดอืนมกราคม พ.ศ.๒๔๔๕ แตรฐับาลสยามสมยัรชักาลที ่๕ ยงัไมมงีบ
ประมาณเพียงพอแกการดำเนินการ จึงไดชะลอโครงการเอาไว

โดยรายงานฉบบันีถ้อืเปน “แมแบบ” ในการพฒันาการชลประทานลมุแม
น้ำเจาพระยาตอนลางในเวลาตอมา และถอืเปนเอกสารประวตัศิาสตรของชาต ิใน
ฐานะทีเ่ปน “รายงานความเหมาะสมของโครงการพฒันาแหลงน้ำ” (Project Fea-
sibility Report) ฉบบัแรกของสยามประเทศ ดงัมสีาระสำคญัคอื

“…การชวยเหลอืพืน้ทีร่าบลมุสองฝงแมน้ำเจาพระยาตอนลางจำนวนมาก ไป
จนจดทะเลนัน้ ควรจดัทำโครงการทดน้ำขนาดใหญ โดยสรางเขือ่นทดน้ำปดกัน้แม
น้ำเจาพระยาทีเ่มอืงชยันาท เพือ่ทดน้ำในแมน้ำเจาพระยาใหมรีะดบัสงู แลวปลอย
ใหไหลหลากเขาไปตามคลอง ซึง่จะไดขดุขึน้ใหมตามพืน้ทีส่องฝงแมน้ำเจาพระยา ให
น้ำไหลไปสูไรนาไดทุกฤดูกาลตลอดลงมาจนถึงริมทะเล…”

รายงานฉบบันีป้ระเมนิงบประมาณทีต่องใชในพทุธศกัราช ๒๔๔๕ คอื ๔๗
ลานบาท ซึง่ลนเกลารชักาลที ่๕ ทรงมพีระราชดำรเิหน็พอง แตดวยทรงมแีนวพระ
ราชดำรวิาตองใช “ทนุรอนเปนจำนวนมากมายนกั” จงึทรงใหนายเย โฮมนั วนั เดอร
ไฮเด จัดการซอมและสรางคลองที่ตอเนื่องกับแมน้ำเจาพระยาเปนเบื้องตนกอน

กระทัง่ถงึยคุหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ราวพุทธศกัราช ๒๔๙๐ ตรงกับชวง
ที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูดำรงตำแหนงนายชางใหญ โครงการจงึไดรบัพจิารณาอกีครัง้
ดวยความจำเปนในการพัฒนาดานเกษตรกรรม เนื่องเพราะขาวสวนหนึ่งที่ปลูกได
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จากแบบจำลอง มาสูเขื่อนเจาพระยา ที่มีความสำคัญ ตอการเกษตรอยางมาก



ในทีร่าบลมุภาคกลาง ตองนำไปชดใชคาปฏกิรณสงครามใหฝายสมัพันธมติร ซึง่เปน
ฝายชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง แมวาประเทศไทยจะไมตกอยูในฐานะ

“ประเทศผแูพสงคราม” ดวยคณุความดขีองเสรไีทยกต็าม แตกต็องแบกรบั
ภาระการชดใชในฐานที่อยูฝายเดียวกับญี่ปุน!

ทวา การขอกเูงนิกบัธนาคารโลกเพือ่มาสรางเข่ือน กไ็มใชเรือ่งงาย เพราะ
ตองทำโครงการอยางละเอียดถวนถี่ตามแบบฉบับตะวันตก ซึ่งขาราชการไทย
ขณะนั้นไมคุนเคย

“...ตองทดสอบวามีน้ำในแมน้ำเจาพระยาตามสถิติปไหนเทาไร เขื่อนเจา
พระยาจะผนัไปในการชลประทานไดเทาไร ขนาดเทาไร เมือ่ไรขาด และถาขาด ขาด
ไปนานกี่วัน กี่เดือน ขาดบอยครั้งอยางไร ขาวจะตายไหม ถาขาดตอนขาวต้ัง
ทองออกรวงกจ็บกนั คอืมแีตตนขาวมีรวง แตเมด็ขาวไมม ีคอืแฟบหมด ลงทนุสราง
การชลประทานกเ็จงหมด...” (จากบทความ “อทุกวทิยากบัเขือ่นใหญ” ใน “วารสารอทุกวทิยา” ๔๘

ป พ.ศ.๒๕๓๘ โดย บญุชอบ กาญจนลกัษณ)

แตสิ่งเหลานี้ ม.ล.ชูชาติ สามารถทำแผนนำเสนอตอธนาคารโลกไดอยาง
ละเอียด

ในขณะรกัษาการณในตำแหนงอธบิดกีรมชลประทาน ซึง่ตกมาถงึหลงัการ
เสยีชวีติอยางกะทนัหนับนโตะประชมุ ของหลวงสนิธกุจิปรชีา (วงษ กลุพงศ) อธบิดี
คนกอน ซึง่ไดยืน่แผนการนีต้อรฐับาลไวแลว แตถกูชะลอเอาไว

พุทธศักราช ๒๔๙๐ ม.ล.ชูชาติ กำภู รักษาการณอธิบดีกรมชลประทาน
นำคณะนายชางชลประทานจำนวน ๓๑ คน เดนิทางไปดงูานทีส่หรฐัอเมรกิา และ
ถือโอกาสติดตอกูเงินธนาคารโลกในคราวเดียวกัน ซึ่งในที่สุด โครงการเขื่อน
เจาพระยาก็ไดรับอนุมัติเงินกูจากธนาคารโลก

ถอืเปนการกเูงนิธนาคารโลก มาดำเนนิงานโครงการชลประทานเปนครัง้แรก
ของประเทศไทย ดวยจำนวนเงนิ ๑๘ ลานเหรยีญดอลลารสหรฐั หรอื ๓๖๐ ลาน
บาท ใน พ.ศ.๒๔๙๐ มดีอกเบีย้รอยละ ๔ และรฐับาลกเ็หน็ชอบใหมกีารกอสราง
ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไดสงผลถึงเขื่อนภูมิพลที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกดวย

บางที เขื่อนเจาพระยาและภูมิพล อาจเปนเพียงโครงการในความคิดฝน
ถาวันนัน้ “นายชางใหญ” คนหนึง่ไดลาออกไปเสยีกอน
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นอกจากการไดรบัพระโอวาทจากสมเดจ็พระสงัฆราช วดัสระเกศ ทีเ่คารพ
นับถือแลว สิ่งที่ทำใหทานยังอดทนรอเวลาทำงานใหกับประเทศชาติตอไป ก็คือ
ประโยคหนึ่ง ซึ่งอาจถือเปนสิ่งสุดทายที่ยึดเหนี่ยวทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคา
ของกรมชลประทานใหอดทนรบัราชการตอไป นัน่คอื

“…ชือ่ ‘ชชูาต’ิ ตองชชูาติ...”

๙๖

สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร)
ที่เคารพสักการะของอธิบดี ม.ล.ชูชาติ



เจากรมชลประทานคนแรกเปนชาวดัชท

นายเย โฮมนั วนั เดอร ไฮเด (Mr. J. Homan van der Heide) เปนวศิวกร
ชลประทานชาวดชัท หรอืฮอลนัดา (เนเทอรแลนด - ปจจบุนั) ซึง่กระทรวงเกษตรา
ธิการ และกระทรวงตางประเทศสยาม สมัยรัชกาลที่ ๕ วาจางมาทำงานดาน
ชลประทาน ใน พ.ศ.๒๔๔๕ เดิมรับราชการอยูกับรัฐบาลอาณานิคมฮอลันดา
บนเกาะชวา (อนิโดนเีซยี-ปจจบุนั) โดยเดนิทางถงึสยามเมือ่วนัที ่๓ มถินุายน พ.ศ.
๒๔๔๕ ดำรงตำแหนงเปนเจากรมคลอง วนัที ่๑๓ มถินุายน พ.ศ.๒๔๔๕ ซึง่ถอื
เปนวันตั้ง “กรมคลอง” ขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรสยามประเทศ กอนที่
จะพฒันาเปน “กรมชลประทาน” ใน พ.ศ.๒๔๗๐ ชาวชลประทานจงึถอืเอาวนัที่
๑๓ มถินุายนของทกุป เปนวนัเฉลมิฉลองวนัคลายวนัเกดิกรมฯ

ทัง้นี ้หลงัจากทำงานได ๘ เดอืน นายเย  โฮมนั วนั เดอร ไฮเด ไดจดัทำ
“รายงานทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทานและการระบายน้ำในเขตลุมน้ำเจาพระยา
ตอนลาง” ซึ่งกลายเปนแผนแมบทของโครงการเจาพระยาใหญในเวลาตอมาใน
สมยัของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเปนอธบิดี

นายเย  โฮมนั วนั เดอร ไฮเด ลาออกจากราชการสยาม แลวกลบัฮอลนัดา
ในป พ.ศ.๒๔๕๒ หลงัจากทำการซอมคลองตาง ๆ  เปนจำนวนมาก รวมระยะเวลา
ทำงานรบัใชเบือ้งพระยคุลบาท ในลนเกลารชักาลที ่๕ ทัง้สิน้ ๗ ปเตม็

(เรยีบเรยีงจากหนงัสอื ’๘๔ ป ชลประทาน)

๙๗



๙๘



“ตามความเหน็ของขาพเจา

ไมมคีนไทยคนใดในสมยัเดยีวกนั

ทีไ่ดรเิริม่งานกอสรางทีส่ำคญัของชาติ

เทา ม.ล.ชชูาต”ิ

 เสวต เปยมพงศสานต

๙๙



๑๐๐

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ เปนองคประธานในพิธีเปดเขื่อนเจาพระยาอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๐



บทที ่๖

เจาพระยาใหญ
ธงชัยแหงชลกร

พุทธศักราช ๒๔๙๑

เมื่อหวงยามแหงความทอแท หมดกำลังใจ ดั่งสายลมที่พัดผานไปแลว
ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูในฐานะนายชางใหญและรกัษาการอธบิดกีรมชลประทาน กม็มุานะ
ทำงานหนกัยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการเดนิหนาในโครงการใหญอยาง “เจาพระยา” และ
“ภูมิพล”

หลังเตรียมการและศึกษาขอมูลมานาน รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน
กส็านงานตออธบิดคีนเกาทนัท ีโดยนำนายชางกรมชลประทาน ๓๑ คน ไปดงูานที่
สหรฐัอเมรกิา และตดิตอขอกเูงนิจากธนาคารโลกในคราวเดยีวกนั

“…ทานสงเสรมิคนใหมกีารศกึษา ตองเขาใจนะวาสมยักอน การสงคนไปอบรม
หรอืดงูานเมอืงนอก เปนเรือ่งยากมากอนัดบัหนึง่สำหรบักรมชลประทาน เพราะเรา
ไมมงีบประมาณมากขนาดนัน้ แตทาน ม.ล.ชชูาตกิผ็ลกัดนัจนเปนผลสำเรจ็…”

ดร.บญุยก วรรธนะภตู ิ๑ ในจำนวนลกูศษิยและผใูตบงัคบับญัชา ผใูกลชดิ
ม.ล.ชูชาติ กำภู ในฐานะเลขานุการสวนตัวดานเทคนิค สะทอนถึงวิสัยทัศนกวาง
ไกลของทานอธิบดีในดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ดังเปนที่ประจักษชัดวา
กำลงัคนสวนหนึง่ในการสรางเขือ่นเจาพระยา มาจาก “โรงเรยีนชางชลประทาน”
ทีท่านไดใหกำเนดิเอาไวตัง้แต พ.ศ. ๒๔๘๑ จนถงึเวลานัน้มลีกูศษิยลกูหาจบออกมา
แลวถงึ ๔ รนุ กอนทีโ่รงเรียนนีถ้กูปดไประหวางเกิดสงครามโลกครัง้ทีส่อง

๑๐๑



๑๐๒

ม.ล.ชูชาติ ถายภาพรวมกับขาราชการและเจาหนาที่กรมชลประทาน
ขณะไปตรวจราชการ

ตอนรับประธานาธิบดี แหงสาธารณรัฐ ออสเตรีย
เยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย จำกัด

พ.ศ. ๒๕๑๐



“…ทัง้หวังานและระบบการสงน้ำ กรมชลประทานไดกำลงัจากผทูีส่ำเรจ็การ
ศกึษานีเ้อง (ขณะนัน้มรีบัราชการอยใูนกรม ๑๒๕ คนจากทัง้หมดทีจ่บไป ๔ รนุ ๒๑๘
คน) รวมกับชางและนายชางทีส่ำเรจ็จากสถาบนัอืน่ๆ ในประเทศไทย ชวยกนัทำงาน
จนสำเรจ็...” (จากหนงัสอื “ทีร่ะลกึงานทำบญุอาย ุ๖๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู)

นอกจากการจดัเตรียมบคุลากร การทำงานแบบถงึลกูถงึคนของ ม.ล.ชชูาติ
ยงัแสดงออกชดัเจนในโครงการเขือ่นเจาพระยาและภมูพิล ทีท่านนำทมีลงไปสำรวจ
พืน้ทีด่วยตนเองหลายครัง้ และใชเทคโนโลยใีหม ๆ  ทีก่าวหนา ทนัสมยั เขามาชวยใน
การกอสราง ผสมผสานกบัภมูปิญญาของคนโบราณ อยางการจดุคบไฟบอกตำแหนง

“...การทำงานเริม่ตนจากสำรวจภาคพืน้ดนิกอน ถงึจะรวูาเข่ือนเจาพระยาควร
สรางตรงไหน กอนบนิดจูดุทีต่องการสราง ขางลางจะมกีารจุดไฟเพือ่ระบตุำแหนง
ผมจำไดวากรมชลประทานซือ้เครือ่งบนิมาบนิดอูยหูลายครัง้ ผมสำรวจภายหลงัทาน
ลงไปกบักองสำรวจแลว เพราะหนาทีผ่มคอืดแูลงานหลงัเขือ่นเสรจ็...”

จาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน และลูกศิษยผูใกลชิด
ม.ล.ชูชาติ กำภู เลาความหลังครั้งที่เขื่อนเจาพระยากำลังเปนรูปราง โครงการนี้
ถอืเปนการตอยอดงานของกรมชลประทานในอดตี ตามรายงานของนายเยโฮมนั วนั
เดอร ไฮเด ชาวฮอลนัดาทีม่ารบัใชเบือ้งพระยคุลบาทลนเกลารชักาลที ่๕ ในฐานะ
อธิบดีกรมชลประทานคนแรกของสยาม ทั้งยังตอยอดการสำรวจครั้งใหญของ
กรมชลประทานสมยักอนและหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๒ อกีดวย

ผลจากการสำรวจและการจัดเตรียมขอมูลอยางเปนระบบของ ม.ล.ชูชาติ
ตัง้แตครัง้ยงัเปนนายชางภาคนครนายก จนมารกัษาการณในตำแหนงอธบิด ีกท็ำ
ใหกรมชลประทานมขีอมลูหนกัแนนพอจะไปชีแ้จงตอธนาคารโลกวา ทีร่าบลมุแมน้ำ
เจาพระยาเปนอูขาวอูน้ำชั้นหนึ่งของประเทศไทย การลงทุนในโครงการนี้จะได
ผลตอบแทนคุมคาในระยะเวลาอันสั้น จนสามารถนำไปลงทุนในพื้นที่อื่น ๆ ได
อยางกวางขวาง จนไดรบัอนมุตัเิงนิกใูนทีส่ดุ และยงัชวยประหยดัเงนิตราใหประเทศ
ชาติในหลายทาง

ดงัมบีนัทกึระบวุาเงนิก ู๑๘ ลานเหรยีญสหรฐันัน้...

“…สวนใหญกรมชลประทานนำไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือวัสดุตาง ๆ
ทีไ่มสามารถผลติในประเทศได โดยใหบรษิทัตาง ๆ  ทัว่โลกเขาแขงขนัประกวดราคา
กัน...รวมแลวเกือบ ๑,๕๑๑ บริษัท ประหยัดเงินไดประมาณ ๔๕ ลานบาท ซึ่ง
นอกเหนอืไปจากเงนิกแูลว รฐับาลไดตัง้เงินงบประมาณแผนดนิสมทบอกี ๑,๐๖๗.๗
ลานบาท”

๑๐๓



๑๐๔

เขื่อนเจาพระยา เมื่อสรางเสร็จใหม ๆ



๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๔๙๖

พิธีวางศิลาฤกษเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท เปนเสมือนสัญญาณ
บงบอกวาความคิดฝนจะชูชาติใหกาวหนา ดวยระบบจัดการน้ำอันทันสมัยของ
ม.ล.ชชูาติ กำลงัจะเปนจรงิ และจนกระทัง่วันที ่๗ กมุภาพนัธ พทุธศกัราช ๒๕๐๐
ธงชยัของบดิาแหงชลกรผเูปยมดวยความคดิสรางสรรคผนืแรก กป็กลงบนผนืแผน
ดนิไทยสำเรจ็ เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัเสดจ็พระราชดำเนนิ เปนองคประธาน
ในพิธีเปดเขื่อนเจาพระยาอยางเปนทางการ

ทัง้นี ้เขือ่นเจาพระยามลีกัษณะของการเปลีย่นเสนทางเดนิแมน้ำทีโ่คงใหตรง
ใชคันดินปดหัวโคงทำใหน้ำไหลผานประตูระบาย ซึ่งจะทำหนาที่ยกระดับน้ำเหนือ
เขือ่นใหสงูกวาทายเขือ่น เพือ่สงเขาคคูลองชลประทาน การสรางเข่ือนนีม้ผีลทำให
“โครงการเจาพระยาใหญ” ทีว่างไวตัง้แตสมยัรชักาลที ่๕ สมบรูณแบบ สรางความ
อดุมสมบรูณใหพืน้ทีเ่กษตรกรรมถงึ ๕.๗ ลานไร จากเดมิทีม่พีืน้ทีร่บัน้ำทำการเกษตร
เพยีง ๓.๗ ลานไร สงผลใหไดผลผลติขาวถงึปละ ๒.๕ ลานเกวยีน จากเดมิเพยีง ๘
แสนเกวียนเทานั้น

คำกลาวทีว่าอธบิดผีนูีม้องการณไกลถงึ ๒๐ ปขางหนา ปรากฏชดัเจนตัง้แต
ชวงเวลาทีโ่ครงการสรางเข่ือนเจาพระยายงัไมเสรจ็สิน้ ทวา ม.ล.ชชูาต ิไดสงคนไป
เตรยีมงานเขือ่นภมูพิลอกีทาง ทัง้ทีย่งัไมรวูาจะไดเงนิกหูรอืไม แตเมือ่ตัง้ใจวาจะทำ
ดวยตระหนกัถงึความจำเปนในเรือ่งพลงังานไฟฟาของชาตใินอนาคต ทานกถ็อืเปน
การเตรียมพรอมที่สำคัญยิ่ง

อาจารยบญุชอบ กาญจนลกัษณ อดตีหวัหนาแผนกอทุกวทิยา และผใูกลชิด
ม.ล.ชชูาติ ในฐานะเลขานกุารสวนตวั ดานกจิการน้ำ เลาเร่ืองนีเ้อาไวในบทความ
ของทานตอนหนึง่วา

“…เมือ่โครงการเจาพระยาเริม่งานกอสรางขึน้ และเดนิไปไดดพีอสมควรแลว
ราวป ๒๔๙๗ ทานสัง่ใหกองสำรวจโดยม ีพ.อ.หลวงพนิจิภวูดล (อดตีแมกองสามเหลีย่ม
กรมแผนทีท่หารบก) เปนหวัหนาทมีออกไปสำรวจแมน้ำปง ตัง้แตแกงสรอย อ.ฮอด
จ.เชยีงใหม ลงมาจนถงึ จ.ตาก เพือ่ดวูาจะมชีองเขาแคบเหมาะกบัการสรางเข่ือน
ปดตวัแมน้ำปง ไดทีส่วนใดของแมน้ำนีบ้าง เปนการสำรวจหรอืชมิลางเบือ้งตนเทา
นัน้ คณุหลวงพนิจิถายรปูชองเขาหลายแหง และคงจะไดรายงานใหนายชางใหญทราบ
โดยละเอยีด ซึง่ผมไมมโีอกาสไดอานรายงานนัน้ แตไดรบัรปูถายเหลานัน้ในโอกาสตอ
มา จงึนบัวาทมีคณุหลวงพนิจิ เปนทมีแรกทีเ่ขาไปในลมุแมน้ำปงเพือ่สรางเขือ่นภมูพิล...”

๑๐๕



ยอนกลบัไปในปพทุธศกัราช ๒๔๙๔ ฝายการเมอืงโดยจอมพล ป. พบิลูสงคราม
นายกรัฐมนตรีในยุคนั้น ใหการสนับสนุนโครงการเขื่อนภูมิพล อันเนื่องจากภาวะ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟาในเมืองใหญ ๆ อีกทั้งการซื้อน้ำมันหรือสรางโรงไฟฟา
เฉพาะที ่กไ็มคมุคาเทากบัการมโีรงไฟฟาพลงัน้ำ ซึง่ผลติพลงังานทีส่ะอาดและถกูกวา
ในคราวเดยีว

เหตกุารณตอนจอมพลป. พบิลูสงคราม เรยีก ม.ล.ชชูาต ิเขาพบ พรอมแผน
งานทีเ่ปน แฟมเอกสารมากมาย ทีอ่ธบิดชีชูาตจิดัเตรียมไว ยงัอยใูนความทรงจำของ
อาจารยบญุชอบ กาญจนลกัษณ แมกาลเวลาจะลวงเลยมากวากึง่ศตวรรษ เพราะ
เขาเปนผหูอบแฟมเอกสารเหลานัน้นัน่เอง

“…ผมไดรบัโทรศพัทจาก ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูใหเตรยีมขอมลูแสดงพฤตกิารณ
ของน้ำประจำวนัในแมน้ำตาง ๆ ตดิตามไปพบทานนายกรฐัมนตรจีอมพล ป. พบิลู
สงคราม ทีท่ำเนยีบรฐับาล จะเดนิทางออกจากกรมฯ ภายในครึง่ช่ัวโมง ผมมือสัน่ไป
หมด นกึไมออกวาทานนายกฯ จะดอูะไร เพราะมเีอกสารแผนที ่แผนผงั และกราฟ
ตาง ๆ มากมาย ในทีส่ดุกห็ยบิเอาทีส่ำคญัๆ หอบไป...

…เครือ่งแตงกายแบบขาราชการชดุกากสีนาม มขีดีทีบ่าเกาๆ ซึง่ผมแตงไป
ทำงานวนันัน้กไ็มไดซกัมาตัง้อาทติย แถมยงัขาดขางหลงัอกีดวย เพราะนกึไมถงึวา
จะตองไปพบทานจอมพลนายกรฐัมนตร ีวนันัน้ทำอะไรไมไดมากภายในครึง่ชัว่โมง ได
แตเอาผาเชด็หนาในกระเปากางเกงเชด็ถฝูนุทีร่องเทาเทานัน้ แลวกพ็บวาถงุเทาเปน
รขูาดข้ึนมาอกี จงึตองรดูซอนไวในรองเทา ถงุเทาจงึสัน้ขางยาวขาง…”

แตนายทหารนายกรฐัมนตรทีีใ่คร ๆ เกรงขาม ไมไดสนใจการแตงตวัของ
ขาราชการทีท่านเชญิมานกั หลงัจากลกุขึน้ทกัทายจบัไมจบัมอืกบั ม.ล.ชชูาต ิแลว
บทสนทนากเ็ริม่ขึน้…

“…จะพฒันาประเทศในดานอตุสาหกรรม ตองมเีขือ่นผลติไฟฟาพลงัน้ำขึน้ใช
เพราะราคาถกู ไมตองใชน้ำมนัหรอืถานตมน้ำทำสตมี ทานอธบิดเีหน็ดวยมัย้...”

“...ครบั ทีท่านกลาวนัน้ถกูตอง...”

“...ถาเชนนัน้ขอใหดวูาสถานทีค่วรจะเปนทีไ่หน ทำเรือ่งเสนอผมโดยตรงเลย...”

ถดัจากนัน้ ทานนายกฯ กเ็รยีกนายทหารสวนตวัมาสัง่ใหคอยตดิตามเรือ่งและ
หนัมาถามทานอธบิดเีปนการสรปุ “...ถาไมมอีะไรขดัของ หรอืตองการอะไรในเรือ่ง
นี ้ใหตดิตอโดยตรงถงึทานนายกฯ ทนัท.ี..ขากลบั นัง่มาในรถเหน็ทานอธบิดยีิม้แยม
แจมใส ไมตงึเครยีดเหมอืนตอนขามา…”

๑๐๖



อยางไรกต็าม เบือ้งหลงัการตดัสนิใจสรางเขือ่นสำคญัทีส่ดุของประเทศ ยงั
มรีายละเอยีดทีค่วรแกการบนัทกึไว เปนอนสุตสิำหรบัคนรนุหลงั ไดจดจำรำลกึถงึ
วศิวกรชลประทานผยูดึมัน่ในหลกัการอนัซือ่สตัยสจุรติ และผลประโยชนของประเทศ
ชาตเิหนอืสิง่อืน่ใด เฉกเชน ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูอกีประเดน็หนึง่คอื

“...เมือ่ไดพบทานนายกรฐัมนตร ีจอมพล ป.ซึง่เปนผตูกลงใจจะสรางเขือ่น คณุ
ชชูาตไิดขอทานวา ถาจะใหเขือ่นนีไ้มแพงและมปีระโยชนอยางแทจรงิ ขอรองทานให
หามนกัการเมอืงทกุคนมาของาน ทานนายกฯ ตอบตกลง แลวทานกท็ำตามทีร่บัปาก
ไวจรงิ ๆ ...” (คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา,  บทสมัภาษณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘)

หลังจากนั้นการสำรวจทางอุทกวิทยาก็เริ่มขึ้นอยางจริงจัง ทีมชางและผู
เชีย่วชาญถกูสงออกไปสำรวจแมน้ำปงและสภาพทางธรณวีทิยารอบๆ หลงัจากทมีที่
สองคอืทมีของอาจารยบญุชอบ กาญจนลกัษณ ขึน้ไปแลว ทมีทีส่ามมทีานอธบิดลีง
ไปลยุดวยตวัเอง โดยเชญิผเูชีย่วชาญหลายสาขารวมทางไปดวยเชน อาจารยวชิา
เศรษฐบตุร อธบิดกีรมธรณวีทิยาในขณะนัน้ โดยมเีปาหมายคอืคนหาตำแหนงของเขือ่น
ทีจ่ะสรางใหได ณ จดุใดจดุหนึง่ของแมน้ำ

๑๐๗

ประตูเรือสัญจรที่เขื่อนเจาพระยา



๑๐๘

นำรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรชมแบบจำลองประตูเรือสัญจรของเขื่อนเจาพระยา



“…เขือ่นยนัฮ ี(ภมูพิล) เราใชวธิลีองแพมาจาก อ.ฮอด จ.เชยีงใหม แพกวาง
ประมาณหองเลก็ ๆ  ทำดวยไมไผ มหีลงัคาจากอนัหนึง่ตองกมเขาไป เดนิทางเปนอาทติย
สนกุมาก คณุชชูาตไิมบนเลย ไมนอนแพกเ็ตน็ท ตอนนัน้มตีำรวจถอืปนกลไปดวย
๒ คน จริง ๆ โครงการทำเขื่อนนี้คุณชูชาติเคยลงไปดูที่กอนหนาแลวหลายครั้ง
นายชางกไ็ปกนัมาก มหีมอดวย...”

คณุหญงิโฉมศร ียอนอดตีทีย่ากจะลมืเลอืนในฐานะ “คนขางกาย” ทานอธบิดี
ใหคนรนุหลงัฟงเสมอ ๆ

“…ตอนนัน้ทานเปนอธบิดแีลวไปหาพืน้ทีส่รางเขือ่น บางทนีัง่ชาง ฉนัยงัเคย
เมาชางเลย คณุชชูาตบิอก “ลือ้เมาชางแลวลงมาเถอะ!” คณุชชูาตใิชคำวา “ลือ้”
เปนการแสดงความสนิทสนมเปนกันเองกับทุกคน...บางทีตองขี่จักรยานไป พอตก
ตอนเยน็ ไมมใีครมาทานขาว เพราะไขดนับวมกนัหมด

บางทกีต็องปนเขาสงู เพราะการหาจดุตัง้เขือ่นจะตองดใูหถงึตนน้ำ บางที
ขณะเดนิทางกเ็จอน้ำปาไหลบาลงมาอยางรนุแรง

...ครัง้หนึง่เราพักบนชายหาดรมิแมน้ำ กอไฟ ๓ กอง ฉนัทำปลาแหง ปลา
สลดิ ผดัพรกิขงิ อยเูมอืงไทยไมอดอยากหรอก สองขางทางเวลาน้ำลดเขาปลกูผกั
สมมตจิอดเรอืแลวไมเหน็เจาของ กเ็ดด็มา ๓-๔ ตน แลวเอาไมไผปกแลวหกั หมาย
ถงึวาเราขอเขาแลว แตถาเปนสตัวปา คณุชชูาตหิามไมใหยงิเลย แตจับปลาได เขา
กนิงาย น้ำปลากบัพรกิกก็นิได บางทไีปนอนรมิน้ำ มองไปอกีฝง เราเหน็ตาวาว ๆ
ปรากฏวาเปนหมลีงมากนิน้ำ จะวาไปลำบากสดุขดีกใ็นตอนนัน้...”

แตความยากลำบากเปนอปุสรรคชัว่คราวทีผ่านมา...แลวกผ็านไป สิง่สำคญั
เหนอือืน่ใด สำหรบัทานอธบิดผีมูงุมัน่ คอืสมัฤทธผิลของการลงมาฝาฟนอปุสรรค
ในครัง้นัน้ คอืการคนพบจดุสรางเขือ่นทีเ่หมาะสม ขณะทีก่ารสำรวจชัน้หนิของอธิ
บดีกรมทรัพยากรธรณี ดำเนินไปจนถึงชองเขายันฮี สองฝงแมน้ำปง เขตอำเภอ
สามเงา จงัหวดัตาก

ซึง่ทีน่ัน่เอง มเีสยีงตะโกนรายงานปลกุอธบิดกีรมชลประทานทีเ่ครงเครยีดอยู
ทายเรอืใหพนจากภวงัค เนือ่งจากความกงัวลวาการสำรวจผานมา ๒ วนัแลว ยงัหา
จดุทีเ่หมาะสมไมได

“…ไดแลวครบัพีช่าต.ิ..”

“...ไดอะไรคณุวชิา ?...”

๑๐๙



“…ทำเลทีส่รางเขือ่นครบั...”

เทานั้นเอง สองอธิบดีก็กระโดดกอด และจับมือแสดงความยินดีกันอยาง
ชืน่มืน่ และเมือ่ลองน้ำสำรวจตอมา กพ็บอกี ๓ จดุทีเ่หมาะสมคอื เขาแกว ผาร ูและ
วงักระเจา ซึง่ตอมา เขาแกวไดกลายเปนสถานทีก่อสราง เพราะหนิรองรบัฐานราก
แข็งแรงกวา แตก็เลือกใชชื่อ “ยันฮี” เรียกโครงการและเขื่อนนั้น กอนไดรับ
พระราชทานนาม “ภมูพิล” ในทีส่ดุ

จาก “เจาพระยา” ส ู “ภมูพิล” นีเ่ปนเพยีงบนัไดขัน้แรกเทานัน้ กอน
ที ่๒ โครงการนีจ้ะสนบัสนนุกนัและกนัอยางลงตัว ในเวลาตอมา ถงึยามนัน้
ความทอแท หมดกำลังใจ ปลาสนาการไปจากความคิดคำนึงของ “อธิบดี
ผูสรรคสราง” โดยสิ้นเชิง

๑๑๐

เขื่อนเจาพระยา เมื่อสรางเสร็จใหม ๆ



เขื่อนทดน้ำเจาพระยา

“เขือ่นเจาพระยา” หรอื “เขือ่นทดน้ำเจาพระยา” เริม่ตนกอสราง
จรงิ ๆ  เมือ่ พ.ศ.๒๔๙๕ แลวเสรจ็ ๗ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๐๐ ถอืเปนหวัใจ
ของโครงการเจาพระยาใหญซึ่งมีประตูระบายอีกหลายแหงเชื่อมโยงเปน
โครงขาย

ที่ตั้งตัวเขื่อนอยูบริเวณคุงบางกะเบียน ตำบลบางหลวง อำเภอ
สรรพยา ใตจงัหวดัชยันาทลงมา ๘ กโิลเมตร โดยมบีานประตรูะบายน้ำทัง้
หมด ๑๖ บาน และประตเูรอืสญัจรหนึง่ประต ูสามารถทำหนาทีท่ดน้ำและ
สงน้ำไปใหพืน้ทีช่ลประทานกวา ๕.๗ ลานไร ซึง่สงผลใหทีร่าบลมุภาคกลาง
ของไทยปลกูขาวไดตลอดทัง้ป

ทัง้นี ้เขือ่นเจาพระยา มลีกัษณะเปน “เขือ่นทดน้ำ” หรอืยกระดบัน้ำ
ใหสงูขึน้เพือ่สงน้ำเขาคคูลองชลประทาน ในขณะทีเ่ขือ่นภมูพิลเปน “เขือ่น
เกบ็กกัน้ำ” ทัง้เพือ่การชลประทานและผลติกระแสไฟฟา

๑๑๑



๑๑๒

ดูภาพถายทางอากาศ (สามมิติ) เพื่อสำรวจที่ตั้งเขื่อนภูมิพล
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔



“ม.ล.ชชูาต ิเปนคนรกังานเปนชวีติจติใจ

ซือ่สตัยสจุรติ สามารถเพลดิเพลนิอยกูบังานตลอดเวลา

ยิง่กวาการเลน เฉพาะอยางยิง่ กศุลเจตนา

ทีจ่ะทำงานรบัใชชาตใิหไดประโยชนและเปนผลดทีีส่ดุ”

วุธ วีระไวทยะ

๑๑๓



๑๑๔

เขื่อนภูมิพล ขณะกอสรางใกลเสร็จ

เขื่อนภูมิพล ดานทายน้ำ และโรงไฟฟาพลังน้ำ



บทที ่๗

เขือ่นภมูพิล
ผลงานเกริกไกร

พุทธศักราช ๒๔๙๕

หลงัจากไดทำเลทีต่ัง้เขือ่นยนัฮ ีณ ลำน้ำปงบรเิวณเขาแกว อำเภอสามเงา
จงัหวดัตากแลว สิง่ทีต่องทำตอไปคอืการเสนอเรือ่งสธูนาคารโลกเพือ่ขอเงนิก ูอาจ
ถอืไดวาเวลานัน้ไทยเปนประเทศโลกที ่๓ ทีก่ลาหาญพอสมควรในการทำโครงการ
เนือ่งจากขนาดของเขือ่นยนัฮถีอืไดวาเปนรองจากเขือ่น “ฮเูวอร” ทีส่งูทีส่ดุของโลก
ในทศวรรษนัน้ไมมากนกั

จะเสนอโครงการใหญขนาดนี ้แนนอนวาตองทมุเทความรคูวามสามารถและ
ประสบการณมมีาทัง้หมด ในการ “วิง่เตน” ชนดิทีท่านอธบิดกีรมชลประทานหนมุ
ตองใชสตปิญญาและไหวพรบิแทบหมดหนาตกั

“…โชคดขีองเรา ทีเ่จาหนาทีช่ัน้ผใูหญของธนาคารโลกเดนิทางผานมาแวะ
ประเทศไทย เจตนาเพือ่จะมาตดิตอรฐับาล ขอทราบวาจะมโีครงการพฒันาประเทศ
อะไรทีเ่ขาสนใจบาง กระทรวงการ คลงัซึง่เปนเจาหนาทีต่อนรบักต็ดิตอมายงักรมกอง
ทีเ่กีย่วของ เพือ่เตรยีมขอมลูทีจ่ำเปน...” (“อทุกวทิยากบัเขือ่นใหญ” โดย บญุชอบ กาญจนลกัษณ)

ทานอธบิดสีัง่ใหหวัหนาแผนกอทุกวทิยา บญุชอบ กาญจนลกัษณ ทำรายงาน
ยอของเขือ่นยนัฮโีดยกำชบักำชาเรือ่งความแมนยำของขอมลู ดวยตระหนกัดวีาถา
พลาดโอกาสนีแ้ลวคงอกีนานมาก กวาทีธ่นาคารโลกจะแวะเวยีนมาหาถงึชายคาบาน
อกี

๑๑๕



๑๑๖

ทรงวางศิลาฤกษ เขื่อนภูมิพล

แผนศิลาฤกษ สำหรับเขื่อนภูมิพล



หวัหนาแผนกอทุกวทิยาขานรบัคำของ “คร”ู และผบูงัคบับญัชา ดวยการ
โหมทำรายงานตัง้แต ๔ โมงเยน็จนเสรจ็ภายในวนัรงุขึน้ แตเหตกุารณกเ็ปลีย่นไปอกี
เม่ือเจาหนาทีธ่นาคารโลกไมมเีวลาพบ เนือ่งจากมกีำหนดนดัหมายแนนมาก สรางความ
ผดิหวงัใหกบั ม.ล.ชชูาตอิยางยิง่

“…ม.ล.ชชูาต ิสหีนาทานเศราจรงิๆ นกึในใจตอนนัน้วาเข่ือนคงยงัไมไดสราง
และความหวงัชกัเลือ่นลอย ทานอธบิดคีงไมอยากใหผดิหวงัจงึสัง่เตมิมาวา มเีวลาเหลอื
กใ็หปรบัปรงุรายงานใหละเอยีดขึน้ ทานคดิวาธนาคารโลกคงจะกลบัมาอกีในปหนา…”

ทวา สถานการณเกดิพลกิผนัอกีครัง้ เมือ่ตวัแทนธนาคารโลกผดิหวงัโครงการ
อื่น ๆ ที่หนวยงานไทยนำเสนอ จึงเดินทางไปสำนักงานองคการสหประชาชาติใน
กรุงเทพฯ แลวไดรบัคำแนะนำจากเจาหนาทีส่หประชาชาตใิหมาพบ ม.ล.ชชูาต ิเนือ่ง
จากเหน็ผลงานของทานในโครงการเขือ่นเจาพระยามาแลว

ในทีส่ดุ ผแูทนธนาคารโลกกไ็ดโครงการจากกรมชลประทาน ประเทศไทย
ที่เปยมดวยขอมูล สถิติ ตัวเลขอยางเปนระบบแบบแผน ใสกระเปากลับไปสำนัก
งานใหญสมใจ แตกวาจะถงึจดุนัน้

ม.ล.ชชูาต ิตองลงทนุ “ลอ็บบี”้ โดยใชวธิแีบบไทย ๆ  คอืการตอนรบัทีอ่บอนุ
และอธบิายโครงการจนผแูทนธนาคารโลกเชือ่มัน่แบบไมตองมอีามสิสนิจาง

“…ตอนนัน้ ม.ล.ชชูาต ิตดิตอบานตระกลูนมิมานเหมนิททีเ่ชยีงใหมเปนทีร่บัรอง
โดยเราเตรยีมขอมลู พอตกเยน็ทานเลีย้งขาวเขา แลวกเ็ลาความฝนเปนฉาก ๆ  จน
ดกึดืน่ ในทีส่ดุนายนัน่กเ็หน็ดวย…”

โครงการเขือ่นยนัฮ ีหรอื “ภมูพิล” ไดรบัอนมุตัเิงนิกทูัง้สิน้ ๖๖ ลานเหรยีญ
ดอลลารสหรัฐ ถือเปนโครงการที่ใชงบประมาณสูงสุดเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๐ และดวย
เหตทุีก่รมชลประทานตองทำทกุอยางเพ่ือดำเนนิโครงการใหสำเรจ็ ม.ล.ชชูาต ิกำภู
จึงวางแผนใชทรัพยากรบุคคลอยางแยบยล โดยเล็งผลตอเนื่องถึงอนาคต

เบือ้งตนคอืจดัตัง้บรษิทั ชลประทานซเีมนต จำกดั เพ่ือผลติปนูชนดิทีจ่ะใช
สรางเข่ือนยนัฮ ีเนือ่งจากเขือ่นนีจ้ำตองใช “ปนูซเีมนตคายความรอนปานกลาง”
ทีไ่มมใีนประเทศ กอสรางเปนจำนวนถงึ ๒๘๒,๐๐๐ เมตรกิตนั ซึง่หากตองซือ้หาจาก
ตางประเทศ เมือ่รวมคาขนสงแลวจะมรีาคาสงูถงึตนัละ ๑,๐๐๐ บาท

แตบรษิทั ชลประทานซเีมนตที ่ม.ล.ชชูาติ ใหกำเนดิ สามารถผลติปนูชนดินี้
ไดในราคาเพยีงตนัละ ๖๕๐ บาท ทำใหรฐัประหยดัคาปนูไดถงึ ๔๐ ลานบาท อกีทัง้
บรษิทันีย้งัสามารถเปนกลไกของรฐัในตลาดปนูซเีมนตภายภาคหนาอกีดวย

๑๑๗



๑๑๘

เสด็จฯ ทอดพระเนตรบริเวณที่กอสราง



นอกจากนัน้ ม.ล.ชชูาต ิยงัใชสายตาทีแ่หลมคม ดงึคนทีม่คีวามสามารถหลาก
หลายสาขามารวมงานเชน ดร.บญุรอด บณิฑสนัต แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ซึ่งทาบทามตั้งแตครั้งเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตอธนาคารโลกในโครงการ
เข่ือนเจาพระยา

“…ผมพบ ม.ล.ชชูาต ิทีม่หาวทิยาลยัฮาวารดโดยไมคาดคดิ ตอนนัน้ทำวทิยา
นพินธจะจบแลว ผมกำลงัทดลองเกีย่วกบัไฟฟาแรงสงู กแ็ปลกใจวาเปนคนไทยทีไ่ม
เคยเจอกันมากอน ทั้ง ม.ล.ชูชาติ และคุณพระประกาศสหกรณ ผมเคยไดยินชื่อ
ม.ล.ชชูาติมาบาง เพราะผมใกลชดิ ม.ล.เอกชยั กำภ ูนองชายทาน แตสงสยัวาทีม่า
พบมเีรือ่งอะไร เพราะงานเรากไ็มนาเกีย่วของกบัทาน…

…ทานวาไปดงูานทีเ่ดนเวอร เขาพูดเรือ่งเขือ่นใหญ ทานไมมคีวามรเูรือ่งเขือ่น
ไมมคีวามรเูรือ่งทำไฟฟาจำนวนมาก ผมกช็ีแ้จงวาตวัเองเชีย่วชาญทางเขือ่นใหญผลติ
ไฟฟา แตไมรเูกีย่วกบัอทุกวทิยา เขาใจวาทานรเูกีย่วกบัเรือ่งนี ้ทานกว็าใช..

…ผมบอกยนิด ีเมือ่กลบัไปมอีะไรใหเรยีกใชได เพราะผมเคยมพีนัธะกบัหลวง
ประดษิฐมนธูรรม (ปรดี ีพนมยงค) ในฐานะประธานเสรไีทย ทีเ่คยบอกวาจะใหกลบั
ไปพัฒนาประเทศดานพลังงานเชนกัน แตเรื่องนี้ไมเกี่ยวกับเสรีไทยครับ เพราะ
ผมปฏญิาณวาจะไมใชความสำเรจ็เรือ่งนีม้ายกระดบัราชการเปนอนัขาด ตกลงกนัแลว
ทานก็ลาไป...”

ตอมา ดร.บญุรอด บณิฑสนัต ดำรงตำแหนงผอูำนวยการกองพลงัน้ำคนแรก
ของกรมชลประทาน ทั้งนี้ การชักชวนบุคลากรที่มีความสามารถ มารวมงาน
โครงการสรางเขือ่นยนัฮ ีดำเนนิมาอยางมแีผนการตัง้แตโครงการยงัไมเปนรปูเปนราง
กระทัง่เมือ่เสาเขม็แรกของเขือ่นถกูตอก ม.ล.ชชูาต ิกพ็รัง่พรอมทัง้กำลงัความคดิจาก
ผเูชีย่วชาญ และกำลงัคนทีโ่รงเรียนชางชลประทานผลติออกมาพรอมสรรพ นบัเปน
วสิยัทศันอนัชาญฉลาด ทีส่งผลตอความสำเรจ็ของ ม.ล.ชชูาตอิยางใหญหลวง

ซึง่ประโยชนจากความสำเรจ็นัน้ ยอมตกกบัประเทศชาตแิละประชาชนไทย
อยางไมอาจปฏิเสธได

อยางไรกต็าม การสรางเขือ่นยนัฮเีปรยีบไดกบัการสรางเมอืงใหมขึน้มาเมอืง
หนึง่ ดวยจำนวนคนทำงานในพืน้ทีม่ถีงึ ๑๐,๕๘๐ คน สาธารณปูโภค เชน ถนนสาย
ตาคล ีผานจงัหวดัชยันาท นครสวรรค กำแพงเพชรและตาก จงึถกูตดัขึน้โดยความ
รวมมอืจากกรมทางหลวง และกรมชลประทานรบัเปนธรุะบำรงุรกัษาใหถนนดตีลอด
เพ่ือการขนสงประเภทตาง ๆ

๑๑๙



ในดานการพลงังาน ม.ล.ชชูาต ิไดจดัตัง้โรงไฟฟาลกิไนตแมเมาะ เพ่ือเดนิไฟฟา
มาถงึหวังานเขือ่นยนัฮ ีจนประสบผลสำเรจ็ในป ๒๕๐๓ ทดแทนการนำเขาเชือ้เพลงิ
ประเภทตาง ๆ  ไดเปนมลูคาถงึ ๑ ลานเหรยีญดอลลารสหรฐั ปจจุบนั โรงไฟฟาลกิไนต
แหงนีข้ยายกำลงัผลติ จนกลายเปนโรงผลติไฟฟาแหลงสำคญัของการไฟฟาฝายผลติ
แหงประเทศไทย (กฟผ.)

อาจารยจริย ตุลยานนท กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตอธิบดีกรม
ชลประทาน ซึง่เคยทำหนาทีด่แูลดานสายสงของโครงการเขือ่นยนัฮใีนสมยันัน้ ยงัไม
เคยลมืประสบการณล้ำคาระหวางการทำงานบรเิวณหวังานเขือ่นใหญทีส่ดุของไทย

“…เราทำงานกนัคอนขางหนกั มกีารทำงาน ๓ กะ ๆ  ละ ๘ ชัว่โมง หวังานมี
โรงพยาบาลนำโดยนายแพทยสงคราม ทรพัยเจรญิ เปนผอูำนวยการ โดยมหีมอรวม
๑๐ คน สามารถทำการผาตดัใหญไดเกนิระดบัโรงพยาบาลบางจงัหวดัเสยีอกี ผมวา
นาจะเทยีบเทากบัโรงพยาบาลของจงัหวดัชยันาท ในนัน้ยงัมกีารตัง้โรงเรยีน มทีีด่หูนงั
ทีเ่ลนกฬีา มสีนามบนิสำหรบัเครือ่งดาโกตา (DC-3) เพือ่ใชในการขนสงดวย...”

โดยขณะทีก่ารกอสรางกำลงัดำเนนิไป ม.ล.ชชูาติ ตองนำผแูทนจากธนาคารโลก
ขึน้ไปดงูานเปนระยะๆ เพราะการสรางเข่ือนภมูพิลมขีัน้ตอนมากมาย นบัตัง้แตเสา
เขม็แรกของเขือ่นตอกลงเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ มบีรษิทัตางชาตเิปนผรูบัเหมา และใช
บุคลากรของกรมชลประทานรวมกับชาวตางชาติในการเขาคุมงานสำคัญ ๆ โดย
ชวงแรกมีการสรางสิง่ตาง ๆ  คอื

๑๒๐

โรงไฟฟาดานทายเขื่อนภูมิพล



“…ถนนหลายสาย ฝงทอ สรางสะพานหลายแหงทัง้สองฝงเขา เพือ่ใหเขา
ไปถงึบรเิวณทีก่อสรางถงัเกบ็น้ำไวบนยอดเขา โดยสบูน้ำจากแมน้ำขึน้ไปเกบ็ไวเพือ่
แจกจายไปไดทกุจดุในบรเิวณหวังาน สรางโรงงานพรอมกบัตดิตัง้เครือ่งอดัลม วาง
ทอสงลม สงน้ำ สรางโรงงานสำหรบัชางไม ชางเหลก็ ชางซอม ตลอดจนทีท่ำการส
นาม...สรางโรงไฟฟาชัว่คราวพรอมกบัตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาขนาด ๑,๐๐๐ กโิลวตัต
จำนวน ๗ เครือ่ง และตอมาใชเปนเครือ่งสำรองหลงัจากการไฟฟาลกิไนตไดสงกระแส
ไฟฟาไปให…” (จากหนงัสอื "ทีร่ะลกึในการเสดจ็พระราชดำเนนิไปประกอบพธิเีปดเขือ่นภมูพิล" พ.ศ.๒๕๐๗)

ตอมาจงึมกีารปดกัน้แมน้ำปง เปลีย่นทางเดนิน้ำเพ่ือสรางฐานรากของเขือ่น
โดยสรางอโุมงคขนาดใหญขนาด ๑๓.๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๒ อโุมงค ผนัน้ำในแม
น้ำใหเบีย่งจากบรเิวณกอสรางตวัเขือ่น ซึง่ถอืเปน “งานยกัษ” เพราะ...

“…ภายในอโุมงคเฉพาะสวนทีม่สีภาพหนิไมด ีกค็้ำยนัดวยโครงเหลก็แลวดาด
ดวยคอนกรตี โครงเหลก็ค้ำยนัไดตดิตัง้ไปคดิเปนน้ำหนกั ๗๘๐,๐๐๐ กโิลกรมั โดยออก
แบบใหรบัน้ำทีห่ลากไดสงูสดุของการเกดิอทุกภยัในรอบปตาง ๆ ...”

ในสวนของโรงไฟฟา มีการติดตั้งกังหันกำเนิดไฟฟา การวางสายสง ตาม
ลำดับ โดยในเนื้องานหลายจุด ม.ล.ชูชาติ ไมปลอยใหชาวตางชาติทำเพียงลำพัง
เนือ่งจากเหน็ประโยชนของการฝกคนของกรม เชน งานตดิตัง้เครือ่งจกัร

“…ธนาคารโลกมคีวามเหน็วา งานตดิตัง้เครือ่งจกัรเครือ่งมอืในโรงไฟฟา รวม
ทัง้งานกอสรางสถานจีายไฟ ๒๓๐ กโิลวตัตนัน้ ควรจะเปดประมลูนานาชาต ิ เพือ่
พจิารณาหาผรูบัเหมาทีม่คีวามชำนาญและเชือ่ถอืไดจรงิ ๆ  มาเปนผดูำเนนิการ กรม
ชลประทานไดเสนอธนาคารโลกไปวากรมฯ มนีายชางทีส่ำเรจ็การศกึษาและผานการ
ฝกงานเปนอยางดจีากตางประเทศเปนจำนวนมาก...เหน็สมควรทีจ่ะใหกรมฯ ดำเนนิ
การติดตัง้เครือ่งจกัรเครือ่งมอืเหลานีเ้อง เพ่ือใหนายชางของกรมฯไดมโีอกาสใชความ
รคูวามสามารถทีไ่ดเรยีนมา และเพือ่เพิม่พูนความชำนชิำนาญใหมมีากยิง่ๆ ขึน้ไป..”

๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จ
พระราชดำเนนิในพธิวีางศลิาฤกษสรางเขือ่นยนัฮ ีกอนการกอสรางแลวเสรจ็สมบรูณ
ในวนัที ่ ๑๗ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๐๗ โดยพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ
เสดจ็พระราชดำเนนิในพธิเีปดเข่ือนทีท่รงพระราชทานนามวา “เขือ่นภมูพิล” เขือ่น
ทีม่ขีนาดใหญทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต และสงูเปนอนัดบั ๗ ของโลก
เมือ่ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึง่ในพธิเีปดนัน้เอง อธบิดกีรมชลประทาน ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไดรบั
พระราชทานเหรยีญดษุฏีมาลา เขม็ศลิปวทิยา เปนความภาคภมูใิจในความสำเรจ็
ของชวีติ

๑๒๑



อาจารยปราโมทย ไมกลดั สมาชกิวฒุสิภา และอดตีอธบิดกีรมชลประทาน
บนัทกึถงึคณุประโยชนของเขือ่นภมูพิลไวในหนงัสอื “๘๔ ป ชลประทาน” ตอนหนึง่
วา

“…ประโยชนของโครงการเขือ่นภมูพิลมเีปนเอนกประการ ทีส่ำคญัไดแก กำลงั
ไฟฟาประมาณ ๒,๐๐๐ ลานกิโลวัตต-ชั่วโมงตอปที่สามารถผลิตได เปนประโยชน
อยางมหาศาลตอประชาชนในเขตจงัหวดัตาง ๆ  เกอืบทัว่ทกุภาค ในดานการชลประทาน
กเ็ปนประโยชนอยางยิง่แกพืน้ทีเ่พาะปลกูในเขตโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ
เพราะน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟาแลว จะปลอยใหไหลลงมาถึงเขื่อนทดน้ำเจาพระยาที่
จงัหวดัชยันาท มปีรมิาณคอนขางสม่ำเสมอทกุฤดกูาลตลอดทัง้ป

ดงันัน้ตอนระยะฤดแูลง โครงการชลประทานเจาพระยาใหญจงึสามารถได
รับน้ำนำไปใชในการเพาะปลูกไดพื้นที่เปนจำนวนมาก กลาวคือเมื่อรวมกับน้ำที่ได
รับจากเขื่อนสิริกิติ์ดวย แลวสามารถชวยการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของโครงการ
ชลประทานเจาพระยาใหญไดไมนอยกวา ๓ ลานไรโดยเฉลีย่ทกุป นอกจากนัน้ยงั
สามารถอำนวยประโยชนในดานการคมนาคมทางน้ำจากทางดานทายเขือ่น ลงมาถงึ
จงัหวดันครสวรรค...

อางเก็บน้ำขนาดใหญนี้จะชวยเก็บกักน้ำที่ไหลหลากตอนฤดูฝนตกหนักไว
ไมใหไหลเทลงมาทนัททีนัใดจนเกดิน้ำทวมฉบัพลนั แลวทำความเสยีหายใหกบัพืน้ที่
เพาะปลกูซึง่เปนทีล่มุดงัแตกอน...”

แนนอนวาประโยชนของเขือ่นนี ้เปนไปตามเจตนารมณของทานอธบิด ีทีม่อง
การณไกลไวตัง้แตสมยัเปนนายชางใหญภาคนครนายกวา เขือ่นภมูพิลและเขือ่นเจา
พระยาจะสามารถสงเสรมิกนัไดอยางสมบรูณ ทัง้งานชลประทานและผลติไฟฟาของ
ประเทศ

จนกลาวไดวา ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูคอืผวูางรากฐานการผลติพลงังานไฟฟาของ
ชาติ โดยจัดตั้งการไฟฟายันฮี และ การไฟฟาลิกไนต เปนหนวยงานของกรม
ชลประทาน จนถงึปพทุธศกัราช ๒๕๑๒ จงึมพีระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ "การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย" (กฟผ.) ขึน้ โดยรวมการไฟฟายนัฮ ีการไฟฟาลกิไนต
และการไฟฟาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขาดวยกนั

ในสวนของเขือ่นภมูพิล เมือ่อตุสาหกรรมการทองเทีย่วของไทยพฒันากาวไกล
เขื่อนใหญซึ่งเปนผลงานอันเกริกไกรของ ม.ล.ชูชาติ กำภูแหงนี้ ยังเอื้อประโยชน
ในการดึงดูดเงินตราจากนักทองเที่ยวสูทองถิ่น ดังปรากฏในคำขวัญสงเสริมการ

๑๒๒



ทองเทีย่วของจงัหวดัชายแดนภาคพายพัวา

“ตาก...ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร
เมืองไมและปางาม”

๑๒๓

เรือขนาด ๑๐๐ ตัน สรางในโรงงานของกรมชลประทาน
ขนเครื่องอุปกรณไปใชในงานกอสรางเขื่อนภูมิพล



เขื่อนใหญสุดของเอเชียอาคเนย

เขือ่นภมูพิลกัน้แมน้ำปงที ่อำเภอสามเงา จงัหวดัตาก มคีวามสงู ๑๕๔
เมตร สนัเขือ่นยาว ๔๘๖ เมตร เกบ็น้ำได ๑๓,๔๖๒ ลาน ลกูบาศกเมตร ตดิตัง้
เครือ่งผลติกระแสไฟฟาได ๕๖๐,๐๐๐ กโิลวตัต หรอืผลติไฟฟาไดปละ ๒,๐๐๐
ลานกโิลวตัตตอชัว่โมง สรางพืน้ทีช่ลประทานในฤดฝูนได ๕.๗ ลานไร ทำการ
ชลประทานสำหรบัพชืในฤดแูลงได ๒.๕ ลานไร สามารถบรรเทาอทุกภยัในลมุ
น้ำปงใตเขือ่นลงมารวมไปถงึทงุเจาพระยา ปองกนัน้ำเคม็หนนุในเขตกรงุเทพฯ
นนทบรุ ีและนครปฐม

ปจจบุนั เขือ่นภมูพิลยงัคงเปนเขือ่นทีส่งูทีส่ดุในเอเชยีอาคเนย แตอนัดบั
โลกเลือ่นจากอบัดบั ๗ เมือ่แรกสราง มาเปนอนัดบั ๘ ของโลก และเมือ่มกีาร
ตดิตัง้ระบบการผลติไฟฟาพลงัน้ำแบบสบูกลบั ทำใหกำลงัการผลติไฟฟาสงูสดุ
ขณะนีเ้พิม่เปน ๗๒๐,๘๐๐ กโิลวตัต

เขื่อนภูมิพลทำใหเกิดอางเก็บน้ำเหนือเขื่อน เรียกกันวา “ทะเลสาบ
แมปง” จนุ้ำไดถงึ ๑๓,๔๖๒ ลานลกูบาศกเมตร พืน้ทีผ่วิน้ำประมาณ ๓๑๘ ตาราง
กโิลเมตร ครอบคลมุไปจนถงึอำเภอดอยเตา และอำเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม รวม
ระยะทาง ๒๐๗ กโิลเมตร กอใหเกดิกจิกรรมการทองเทีย่วทีส่ำคญั คอืการลองเรอื
และแพขนาดใหญ เพือ่ชมทศันยีภาพธรรมชาตแิละโบราณสถานในทะเลสาบ
แมปง

๑๒๔



ทีมงานที่แข็งแกรง

ปจจยัสำคญัในความสำเรจ็ของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูคอืการม ี“ทมีงาน” ที่
แข็งแกรง โดยเฉพาะทีมงานเลขานุการ ซึ่งเปนนายชางผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ
ในเรือ่งนี ้คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา บนัทกึไวในบทความ  “รำลกึ ๑๐๐ ป
ม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู  ตอนหนึง่วา

“...คณุชชูาตจิะมเีลขาหรอืนายชางเปนผชูวยในการทำงานแตละแหงเปน
ระยะ ๆ ตามกาลเวลา เชน ตอนเปนนายชางใหญ จะม ีคณุสมศร ีอศิรศกัดิ ์เปน
เลขาฯ ทัว่ไป คณุอรณุ อนิทรปาลติ และคณุจำลอง อตันาโถ เปนเลขาฯ ดานเทคนคิ
และเปนผตูดิตามตลอดการเดนิทางไปตางจงัหวดั ผทูีต่ดิตามเปนสวนตวัตลอดเวลา
คอื คณุมนสั ปตวิงศ และคณุหญงิถนดั ซึง่ไปเปนเพือ่นดฉินั ไปชวยงานราชการ
เชน รบัเสดจ็ ฯ ดวย

คณุชชูาตจิะเลอืกผตูดิตามไปเตรยีมงานกบัเธอตามความสำคญัของงาน
นอกจากนัน้ยงัมคีณุเลก็ จนิดาสงวน และคณุจำรญู จนิดาสงวน สองพีน่องทีม่กั
จะตดิตามอยางใกลชดิเปนสวนตวัในสมยัหลัง ๆ เพราะชวยงานไดเรว็มาก และ
คณุบญุยก วรรธนะภตู ิ คณุทพิยรกัษ สขุมุ จะเปนเลขาทางดานเทคนคิ ทางดานน้ำ
กค็อืคณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ คนทีพ่ีช่าตขิาดไมได คอืทางดานกฎหมาย ทางดาน
ศาสนา คอื คณุประหยดั ไพทกีลุ ซึง่ภายหลงัเปนผสูรางวดัชลประทานรงัสฤษฏ
และโรงเรยีนชลประทานวทิยารวมกบัคณุจรญู  แสงงำพาล

คณุโฉมฉาย ชยัสมบรูณ กเ็ปนนองรกั ลกูรกัคนหนึง่ทีค่ณุชชูาตไิวใจใน
ความร ูและนสิยัใจคอ เธอเรยีกใชอยเูปนประจำทัง้สวนตวัและงาน

อีกอยางหนึ่งจะลืมบอกไมไดคือการคัดเลือกนายชางไปประจำจังหวัด
หรอืภาคตาง ๆ  เธอจะเลอืกจากผทูีม่าจากภมูภิาคนัน้ ๆ  เหตผุล คอื นอกจากจะรจูกั
ภมูภิาคดแีลว ยงัเขากบัผคูนแถว ๆ  นัน้ จะทำงานไดงายกวา...”

(จากหนังสือ "ชลกร" ฉบับ วันชูชาติ ๒๕๔๙)

๑๒๕



๑๒๖

นำเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภูมิทัศน บนสันเขื่อนภูมิพล



  “...ในการเตรยีมงานถวายการตอนรบัเสดจ็ฯ

นอกจาก ม.ล.ชชูาต ิจะดแูลความเปนระเบยีบเรยีบรอย

ดวยตนเอง ในฐานะอธบิดกีรมชลประทานแลว

ยงัตองทำหนาทีเ่ปนเสมอืนองครกัษ

โดยเปนเหยือ่ลอปลาและไลปลาดวย

เพราะในแมน้ำมปีลาปกเปาชมุและดมุาก...”

คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา

๑๒๗



๑๒๘



บทที ่๘

 รบัเสดจ็ฯ สามเขือ่น

พสกนกิรไทยไดประจกัษโดยถวนหนาแลววา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ทรงใหความสำคัญกับพระราชภารกิจเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ดวยทรงเชื่อมั่นวา
เม่ือใดที่แกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องน้ำ ใหราษฎรมีน้ำกินน้ำใชอุดม
สมบูรณแลว เมื่อนั้นราษฎรก็จะมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ตามแนวพระราชดำริที่วา
"น้ำคอืชวีติ" จนถงึกบัเคยมพีระราชกระแสรบัสัง่วา...

“...ฉนัสนใจชลประทานมาตัง้แตเลก็...  ”

ในประวัติศาสตรของกรมชลประทาน จึงมีบันทึกเรื่องการเสด็จฯ แปร
พระราชทาน เพื่อทอดพระเนตรความกาวหนาดานชลประทานของประเทศหลาย
ครั้ง โดยเฉพาะในสมัยที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
ระหวางปพุทธศักราช ๒๔๙๒-๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็ฯ แปรพระราชฐานยังโครงการเขื่อนของ
กรมชลประทานถงึ ๓ ครัง้

แตละครั้งมีเหตุการณนาประทับใจใหชาวชลประทานจดจำมิรูลืม

ครัง้แรกสดุคอืการเสดจ็ฯ ทอดพระเนตรการชลประทาน และแปรพระราช
ฐานของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ
ณ โครงการชลประทานสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี ระหวางวันที ่๒๐-๒๑ กนัยายน

๑๒๙



๑๓๐

เรือพระที่นั่งที่กรมชลประทานจัดถวาย

แพที่ประทับแรม ที่โครงการชลประทานสามชุก



พ.ศ.๒๔๙๘ โดยกรมชลประทานจดัถวายงานโครงการ “สถานทีดลองการใชน้ำของ
พชื” ใหทัง้สองพระองคทอดพระเนตร โดยทรงสนพระราชหฤทยัเปนอยางมาก

“...การแปรพระราชฐานครัง้แรกนีเ้ปนเรือ่งใหญ เพราะโครงการสามชกุ เปน
สถานทีเ่ลก็ ๆ แคบ ๆ ไมมพีืน้ทีท่ีจ่ะขยายและจดัใหไดสวยงามสมพระเกยีรต.ิ..”

บทความ “ความทรงจำในอดตีของคณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณอยธุยา” ตพีมิพ
ในหนงัสอื “ชลกร” ฉบบัวนัชชูาติ ๔ มกราคม ๒๕๔๒ ทำใหเราไดทราบวา ดวย
ความมุงมั่นอันเปยมดวยความจงรักภักดี อธิบดีชูชาติจัดการแกปญหาอยางฉับไว
และยากทีจ่ะมใีครคดิกลาทำถวาย โดยเชญินายชางสถาปนกิของกรม คอืนายวฒุิ
สขุะวณชิ และนายเฉลว โกมารกลุ ณ นคร ใหออกแบบบานชัน้เดยีว จดัสรางบนแพ
ที่ตั้งอยูบนเรือ “พอนทูน” ที่ซื้อมาจากวัสดุเหลือจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของ
กองทพัอเมรกิาในราคาถกูมาก และตัง้ใจทีจ่ะสรางเปนบานแพใหขาราชการไดอาศยั
ขณะไปทำงานขดุคลองหรอืกอสรางรมิน้ำ โดยพระตำหนกัทีป่ระทบัแรมชัว่คราวนี.้..

“...ใชวสัดกุอสรางเปนแบบเดยีวกนักบัทีท่ำการชลประทาน คอื ฝาเปนผิว
ไมไผสานขดัแตะ กำหนดเปนทีป่ระทบั มหีองบรรทม หองสรง หองแตงพระองค
หองทรงพระสำราญ หองทรงงาน หองเสวย ทองพระโรงใหขาราชการเขาถวาย
งานได มรีะเบยีงรอบและมสีะพานลงแมน้ำ และจดัเรอืของกรมชลประทาน เชน
ชป.๑๑ ชป.๑๒ ฯลฯ เปนทีพ่กัขององคมนตร ีขาราชการชัน้ผใูหญ ฝายหนา ฝาย
ใน นางสนองพระโอษฐ นางพระกำนลั ประมาณ ๑๒-๑๕ ลำ... ทัง้หมดจะจอดลอย
เรียงกันไปตามลำแมน้ำตามความสำคัญของผูอาศัย…”

ในการเตรยีมงานถวายการรบัเสดจ็ฯ ครัง้นัน้ นอกจาก ม.ล.ชชูาต ิจะจดั
เตรียมสถานที ่ ดแูลความเปนระเบยีบเรยีบรอยในทกุๆ เรือ่งดวยตนเอง ในฐานะ
อธิบดีกรมชลประทานแลว ยังตองทำหนาที่เปนเสมือนองครักษ โดยเปนเหยื่อลอ
ปลา และไลปลาดวย ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะ

“...ทรงเปนกันเองกับชลประทานมาก ขนาดลงสรงในแมน้ำโดยไมไดมี
หมายกำหนดการมากอน เรือ่งนีค้ณุชชูาตเิปนหวงมาก เพราะในแมน้ำมปีลาปกเปา
ซึ่งชุมและดุมาก กลัวจะมีเหตุไมดี ฉะนั้นกอนเวลาลงสรง ม.ล.ชูชาติ ไดสั่งให
หนมุ ๆ (ขณะนัน้) ลงน้ำพรอมคร ูทำใหน้ำกระเพือ่มเพือ่ไลปลา มคีณุมนสั ปตวิงศ
คณุจารนิ อตัตะโยธนิ คณุแสวง พนูสขุ คณุจำลอง อตันโถ...พรอมพวกมหาดเลก็
สวนมากจะใหอยเูหนอืน้ำ เหนอืแพทีป่ระทบั เปนเหยือ่ลอปลา ไลปลา...”

อยางไรกต็าม หากยอนกลบัไปศกึษาประสบการณการทำงานของ ม.ล.ชชูาติ

๑๓๑



๑๓๒

เสด็จฯ ทรงเปดเขื่อนภูมิพล



ตัง้แตครัง้ยงัเปนนายชางใหญ การเปนเหยือ่ลอปลากอ็อกจะเปนเรือ่งธรรมดา เพราะ
แมแต “จระเขเจาพอ” ทานยงัเคยทาทายมาแลว

เหตกุารณนีเ้กดิขึน้ราว พ.ศ.๒๔๗๕ ขณะดำรงตำแหนงนายชางอำนวยการ
แผนกแบบแผน ควบคมุการออกแบบกอสรางของกรมชลประทานทัง้หมด ครัง้หนึง่
เมือ่ทานไปตรวจงานโครงการหนึง่ทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ ซึง่กำลงัรบีทำงานถมดนิปด
ทำนบอยางรวดเรว็เพือ่กกักนัน้ำ และเพือ่เสรมิระดบัหลงัทำนบใหพนระดบัน้ำสงูสดุ
กอนที่น้ำใหญจะไหลบามาสรางความเสียหาย

ทวา นายชางใหญชูชาติกลับไดรับรายงานวา แมพื้นที่นั้นจะมีแรงงาน
ทองถิ่นจำนวนมาก แตไมมีใครกลาสมัครเขามาทำงานเพราะกลัวตาย ดวยเคยมี
คนพบจระเขใหญลอยตัวขวางคลองอยูในบริเวณที่จะปดทำนบแหงนี้ ที่สำคัญคือ
ร่ำลอืกนัวาเปน “จระเขเจาพอ” แต ม.ล.ชชูาตกิส็บืทราบมาลวงหนา และคดิหา
วิธีแกวิกฤตการณนั้น...อยางที่ไมมีใครคาดถึง

“...เมือ่ทานฟงชาวบานแลว ทานกบ็อกวา...เอาอยางนีด้กีวา ฉนัจะลงไปวาย
น้ำทีต่รงนัน้กนัเดีย๋วนีเ้ลย ดูวามเีจาพอจรงิหรอืเปลา. . . วาแลวทานกถ็อดหมวก
ถอดรองเทา กระโดดตมูลงไปในคลองนัน้ กระทมุน้ำลอยคอเลน ฝายผรูวมขบวน
ตรวจงานของทานทกุคน เหน็ดงันัน้ กพ็ากนักระโดดตามลงไปรวมขบวนลอยคออยู
กบัทานเตม็คลองไปหมด ทัง้ ๆ ทีไ่มคอยจะเขาใจเรือ่งราวอะไรนกั แตกไ็มมวีีแ่วว
ของจระเขเจาพอจนนิดเดียว

สักครูหนึ่ง ทานก็ขึ้นมาพูดจาทักทายชาวบานที่จับกลุมยืนดูบนตลิ่งอยาง
ยิม้แยมแจมใส เปนผลใหชาวบานเริม่มกีำลงัใจ สิน้ความวติกหวาดกลวั พากนัเขา
มารับจาง ทำงานถมทำนบเสร็จสิ้นทันกำหนดการ ปลอดภัยใชงานไดเปนผลดี
สืบมา...”

(จาก...บทความ “ครอบครัวของเรา” โดย “องคุลิมาน” (นามปากกา) ในหนังสืออนุสรณ งาน
พระราชทานเพลงิศพ ม.ล.ชชูาติ กำภ ู ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๑๒)

หลงัการรบัเสดจ็ฯ ครัง้แรกในประวตัศิาสตรของกรมชลประทานทีส่ามชกุ
ผานพนไปดวยดี ปถัดมาคือพุทธศักราช ๒๔๙๙ ไดมีการแปรพระราชฐานของ
ลนเกลาฯ ทัง้สองพระองค เปนครัง้ที ่๒ ทีเ่ขือ่นเจาพระยา จงัหวดัชยันาท แตครัง้
นี้การจัดเตรียมที่ประทับแรมเปนไปอยางสะดวก เพราะเขื่อนเจาพระยามี
งบประมาณสรางบานพักรับรองสำหรับนายชางฝร่ังจากธนาคารโลกอยูแลว

๑๓๓



๑๓๔

พระบาทสมด็จพระเจาอยูหัว และนายพลเนวิน แหงประเทศพมา
ที่เขื่อนภูมิพล

๒๐  ธันวาคม  ๒๕๐๕



อธบิดชีชูาตจิงึมเีวลาไปสรางสรรคนวตักรรมใหม สำหรบัปงไกแบบ “ปงหม”ู

“...คนืนัน้ มกีารพระราชทานเลีย้งขาราชการในจงัหวดั คณุชชูาตไิดใหกอง
ชางทำทีย่างไกหมนุ ปงไดคราวละ ๒๐-๓๐ ตวั เดีย๋วนีค้งไมเปนการแปลก แตสมยั
นัน้ ยงัไมมกีารยางไกแบบนัน้เลย...จงึดแูปลกนาสนใจ โดยเฉพาะมเีชฟคอื คณุชชูาติ
รวมดวยขนุยนัตร รองอธบิดฝีายธรุการ และนายชางใหญ ๆ ใสหมวกขาว มผีา
กันเปอนมาชวยถอดไกจากราวไมเสียบ หั่นและจัดใสจาน สนุกกันไปอีกแบบ...”
(คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา, อางแลว)

สิง่ทีส่รางความปลาบปลืม้ใจใหชาวชลประทาน คอืหลงัเสวยพระกระยาหาร
ค่ำแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีที่บริเวณ
เสาธงชาติ ขณะที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงลอยเรือในบอ
พรอมขาราชบรพิารฝายใน และในระหวางทรงดนตร ีไดโปรดเกลาใหหลายทานใน
ขบวนเสดจ็รวมรองเพลง รวมทัง้ทานอธบิด ีม.ล.ชชูาต ิกำภู

“...คณุชชูาติรองเพลง “บวัขาว” บอกวานัน่เปนเพลงแรกในชวีติและอตุสาห
รองไดจนจบ แตกเ็หงือ่ทวมตวั เลาวาไมเคยเหนือ่ยเหมอืนวนันัน้เลย หลงัจากนัน้
เวลากรมชลฯ มงีาน เพลงบวัขาว จะเปนเพลงเอกเลยทเีดยีว...

...อยางไรกด็ ีในตอนสายวนัรงุขึน้ ไดทรงพระมหากรณุาขอบใจ และรบัสัง่
วา นอกจากจะทรงพระสำราญแลว ยงัรสูกึวามาพักทีก่รมชลประทาน เหมอืนอยู
บานที่สองของพระองคทาน...คุณคงเขาใจความรูสึกของคุณชูชาติ ผูมีความจงรัก
ภกัดตีอพระองคทาน วาจะเตม็ต้ืนและตืน้ตนัมากเพยีงใด...”

จากนัน้ ในปพทุธศกัราช ๒๕๐๕ กถ็งึคราวของการถวายการรบัเสดจ็ฯ ครัง้
ที ่๓ ณ เขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก ซึง่ในเวลานัน้ถอืวาเปนพืน้ทีก่นัดาร หางไกลความ
เจรญิ การคมนาคมยากลำบาก คณะรบัเสดจ็ของกรมชลประทานตองนัง่เรอืไปคาง
แรมทีเ่ขือ่นเจาพระยา จงัหวดัชยันาท แลวนัง่รถจีป๊บกุปาฝาลำธาร บางชวงตอง
เดนิทางดวยชางหรอืจกัรยาน ครัน้ไปถงึแลว การกนิอยหูลบันอนกย็งัอตัคดัขดัสน

แตชาวชลประทานผจูงรักภกัด ีภายใตการนำของทานอธบิด ีม.ล.ชชูาติ กำภู
ก็มิไดยอทอตออุปสรรค ทานพยายามประสานกายใจของทุกฝายใหเปนหนึ่งเดียว
ในการถวายการรับเสด็จฯ ใหดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเปนภาระอัน
หนักอึ้ง เพราะขบวนตามเสด็จฯ นอกจากจะมีขาราชบริพาร ขาราชการกรม
ชลประทานแลว ยงัมเีหลาทหารรกัษาพระองค และกองทหารในพืน้ทีท่ีส่งมาถวาย
การอารักขา

๑๓๕



๑๓๖

ราษฎรเฝารับเสด็จฯ ที่โครงการชลประทานสามชุก



รวมความแลวในแตละวนั จะตองทำอาหารสำหรบัรบัรองบคุลากรทัง้สิน้ราว
๔๐๐ คน ซึ่งแนนอนวาภารกิจสำคัญนี้ ม.ล.ชูชาติ มีคุณหญิงโฉมศรีชวยแบงเบา
ดวยการนำทีมภริยาขาราชการชั้นผูใหญของกรมฯ รวมแรงรวมใจกันดูแล ถึงขั้น
ตองหงุขาวดวยกระทะใบบวัขนาดกวาง ๑ เมตรบนเตาฟน ประมาณ ๑๐-๑๒ กระทะ
ตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพราะ...

“...คณุชชูาตใินฐานะเจาของสถานที ่มนีสิยัโอบออมอารเีปนหวงเปนใยผนูอย
ซึ่งตั้งใจมาชวยงานเรา มาถึงพรอมดวยความเหนื่อยออน รอน และหิวโหย...
จึงรองสั่งใหจัดอาหารดวนสำหรับทหารที่นั่นที่นี่อยูตลอดเวลา...”
(คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา, อางแลว)

แตกระนัน้ กย็งัไมมเีรือ่งใดสำคญัเทาเหตกุารณในกลางดกึของคนืรบัเสดจ็ฯ
ดวยกอนเสด็จเขาที่บรรทมเมื่อเวลาราวเที่ยงคืน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ รบัสัง่ใหคณุหญงิโฉมศรจีดัขาวหอประมาณ ๒๐๐ หอ เพือ่พระราชทาน
แกทหารมหาดเลก็ ทีจ่ะตองเคลือ่นยายไปถวายการอารกัขาทีจ่งัหวดัอืน่ในตอนเชา
วนัรงุขึน้ ซึง่เวลานัน้ การจดัทำขาวไมใชเรือ่งยาก แตปญหาคอื...

“...สมยันัน้เมอืงไทยไมมกีลองโฟม ไมมถีงุพลาสตกิ มหินำซ้ำเมอืงตากกม็ี
แตใบตองตึง...”

ทำใหคุณหญิงตองพลิกแพลงสถานการณในเวลาอันฉับไวอยางนาสนใจยิ่ง

“...ดฉินัตองขออนญุาตคณุชชูาติ สมคบกบันายชาง ไปปลกุนายชางฝร่ังที่
มาทำงานทีเ่ขือ่นนี ้ขอกระดาษเขยีนแบบเพือ่มาใชหอขาว เพราะกระดาษนีเ้หนยีว
ไมซมึเลอะเทอะ ครัน้เมือ่เสดจ็ออกในตอนเชา ไดเสดจ็พระราชดำเนนิลงไปสอบถาม
ทหารเวรทีใ่นสวนหนาทีป่ระทบั และขอดอูาหารทีเ่ราเอาไปแจกไว ซึง่ยงัรอนอยู

และเมือ่หลงัพระกระยาหารเชาแลว โปรดเกลาฯ พระราชทานรตันาภรณ
ชัน้ ๔ แกดฉินัทนัท.ี..ดฉินักราบบงัคมทลูวาดฉินัไมไดทำคนเดยีว มภีรรยาขาราชการ
และขาราชการผูหญิงที่อยูในนี้ รวมถวายความจงรักภักดีดวย ทุกคนเหนื่อยมาก
จงึไดรบัพระราชทานเสมา “ภปร” ทนัทจีากพระหตัถของพระองค นบัเปนสริมิงคล
อันสูงเลิศในชีวิต...”

และนับเปนเหตุการณสำคัญ ที่ตองจารึกไวในประวัติการถวายการรับ
เสดจ็ฯ ของชาวชลประทาน...อยางนาภาคภมูใิจ

๑๓๗



๑๓๘

เสด็จฯทอดพระเนตรไรนาผสม
โครงการชลประทานสามชุก จ.สุพรรณบุรี

๒๑ กันยายน ๒๔๙๘



สถานีทดลองการใชน้ำของพืชสามชุก

เปนโครงการที่นายจาริน อัตถะโยธิน  หัวหนาแผนกเกษตร
ชลประทานในสมัยนั้น (ซึ่งเปนทั้งลูกศิษย เลขาสวนตัว ผูทำงานใกลชิด
ม.ล.ชชูาต)ิ ไดขออนญุาต ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูอธบิดกีรมชลประทานในขณะนัน้
จดัตัง้สถานทีดลองนีข้ึน้ในป พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๔๙๘  โดยมวีตัถปุระสงคตอง
การศกึษาวา พชืเกษตรทีป่ลกูในประเทศไทย ตัง้แตธญัพชื ผกั พชืน้ำมนั และ
อืน่ๆ แตละชนดิตองการน้ำเทาไร วธิกีารใหน้ำของพชืแตละชนดิเปนอยางไร
และดนิบรเิวณรากพชืจะเกบ็น้ำไวไดเทาไร เพือ่เปนแนวทางในการจดัสรรน้ำ
ในระบบชลประทานใหแกพชืไดอยางเพยีงพอ ประหยดัและไดผล ซึง่จะทำ
ใหภาคการเกษตรไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากพอกับความตอง
การของตลาดดวย

เมื่อพิจารณาเห็นถึงความสำคัญและอนุมัติใหจัดตั้งโครงการแลว
ม.ล.ชชูาต ิยงัมอบหมายใหนายจารนิ อตัถะโยธนิ ทำหนาทีเ่ปนผดูำเนนิการ
ติดตอผูอำนวยการองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่ง
เปนที่ปรึกษางานเกษตรชลประทานในทุงเจาพระยาใหญ ขอผูเชี่ยวชาญมา
ชวยควบคมุ แนะนำทางวชิาการและการปฏบิตัดิวย

นอกจากจะศึกษาเรื่องการใชน้ำของพืชแลว สถานีทดลองนี้ยัง
ประสานงานการเสรมิสรางคนันาและคนู้ำ ซึง่เปนงานทดลองใหมดวย โดย
มีนายชางจอน บุญลือ  เปนผูดูแล ทั้งนี้ สถานีทดลองการใชน้ำของพืช
โครงการชลประทานสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ยังดำเนินการมาตราบ
จนปจจุบัน

๑๓๙



๑๔๐

ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต นายกรัฐมนตรี
ตรวจงานกอสรางเขื่อนภูมิพล
เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๒



“ม.ล.ชชูาต ิเปนวศิวกรผทูีอ่ดุมไปดวยวชิาการ

กจิการใดทีท่ำ จงึตองเปนไปตามหลกัวชิาตามเหตผุล..

เปนประโยชนแกประเทศชาติ

ประชาชนสวนรวม”

หลวงวิเทตยนตรกิจ

๑๔๑



๑๔๒

ม.ล.ชูชาติ ใหการตอนรับ
จอมพลผิน ชุณหะวัณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร



บทที ่๙

           อธบิดผีซูือ่สตัยและยดึมัน่
ในหลักวิชาการ

พุทธศักราช ๒๕๐๒

บายโมงของวันธรรมดาวันหนึ่ง ภายในหองประชุมอันทรงเกียรติของ
ทำเนยีบรฐับาล การประชมุวนันัน้ดำเนนิไปอยางเครงเครยีด

“…ถาทานประสงคจะสราง ผมไมมขีอคดัคาน…”

ทานผนูำประเทศซึง่เปนประธานในทีป่ระชมุ มรีอยยิม้ทีม่มุปาก หลงัจากหวาน
ลอม ขาราชการระดบัสงูผนูัน้ในทีป่ระชมุมาระยะหนึง่แลว

“…แตผมขอลาออก !…”

ความเงียบเขาครอบคลุมหองประชุมโดยพลัน ผูรวมประชุมตางตกตะลึง
เจาของคำพดูไมกลาวอะไรอกีตอไป ตรงกันขาม เขาลกุขึน้ยนืชา ๆ โคงคำนบัทาน
ผนูำอยางสงาผาเผย แลวหนัไปบอกลกูศษิยทีถ่อืแฟมงานตดิตาม

“…จาริน…เรากลับกันเถอะ...”

ขาราชการกรมชลประทานสองคนเดินออกไป ทิ้งหองประชุมที่มีแตความ
เงยีบงนัระคนสะพรงึกลวัไวเบือ้งหลงั

ชวงชีวติของลกูผชูายคนหนึง่ จะมสีกักีค่รัง้ในชวีติทีจ่ะไดแสดงความกลาใน
หนทางที่ถูกตอง  ใครจะเชื่อวาภายใตระบบการเมืองซึ่งอยูในยุคอำนาจเบ็ดเสร็จ

๑๔๓



๑๔๔

ในพิธีเปดเขื่อนเจาพระยา  ๗ กุมภาพันธ ๒๕๐๐

ประชุมรวมกับเจาหนาที่ธนาคารโลก



ภายใตความอมึครมึของระบบราชการทีบ่างคนเรยีกขานวา “แดนสนธยา” กลับ
มขีาราชการคนหนึง่ “กลา” ทีจ่ะลกุขึน้ยนืยนัหลกัวิชาการและเหตผุลในการทำงาน
เพ่ือชาติ โดยไมเกรงกลัวผูใด แมจะตองขัดแยงกับผูมีอำนาจสูงสุดในการบริหาร
ราชการแผนดนิยามนัน้กต็าม

เหตุการณขางตนเปนตะกอนความทรงจำหนึ่งในหลายรอยเรื่อง เกี่ยวกับ
อธบิดกีรมชลประทานซึง่ไดชือ่วาทำงานหนกัและมผีลงานมากทีส่ดุในประวตัศิาสตร
ของกรมชลประทาน นบัตัง้แตกอตัง้จนถงึปจจุบนัเปนเวลากวาศตวรรษ เปนเหตกุารณ
ทีบ่งถงึความ “กลา” ในตวัอธบิดผีนูัน้

อาจารยจาริน อัตถะโยธิน อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน ที่เคยเปน
นายชางผใูกลชดิ ม.ล.ชชูาติ กำภ ูคอืผทูีผ่านเหตกุารณนัน้มากบั “คร”ู ของเขา

“…ตอนนั้นกรมชลประทานสังกัดกระทรวงการพัฒนาการแหงชาติ ทาน
ผนูำควบตำแหนงเปนทัง้นายกฯ และเปนรฐัมนตรกีระทรวงนีเ้อง เรยีก ม.ล.ชชูาติ
ไปพบ ผมกต็ามไป หอบแฟมเอกสารใหทาน ปรากฏวานายกรฐัมนตรสีัง่สรางเขือ่น
แหงหนึง่...”

ยคุสมยัทีอ่ำนาจเบด็เสรจ็ตกอยใูนมอืผนูำทางทหาร เปนทีเ่ขาใจกนัวา “คำสัง่”
เมือ่ออกจากปากผนูำ หมายถงึโครงการดงักลาวผานการอนมุตัโิดยไมตองตรวจสอบ
ขาราชการสวนใหญมักรีบปฏิบัติ โดยไมตองสนใจทำการศึกษาในรายละเอียดถึง
ความเปนไปได และผลด ีผลเสยี ตอประเทศชาต ิประชาชน

ทวา สำหรบัอธบิดกีรมชลประทานชือ่ “ชชูาต”ิ ผเูปยมดวยหลกัวชิาในการ
ทำงาน กลบัเลอืกทีจ่ะพดู “ความจรงิ” กบัทานผนูำ

“…ม.ล.ชชูาต ิบอกวาเขือ่นนีไ้มคมุทางเศรษฐกจิ สรางอะไรสกัอยาง ผลตอบ
แทนตองคมุคาในเชงิเศรษฐศาสตร เชน ผลตอบแทนควรเกนิ ๑๕% สงูกวาอตัรา
ดอกเบีย้ทีเ่ราไปกเูงนิเขามา ซึง่ตอนนัน้อยทูี ่๑๒-๑๓% ขณะทีท่านผนูำตองการสราง
เขือ่นนัน้เพือ่ผลทางการเมอืง เพราะจะเอาจงัหวดัหนึง่เปนเมอืงหลวงของภาคอสีาน
แต ม.ล.ชชูาต ิบอกวานีไ่มถกูหลกั จะสรางกไ็ดแตตวัทานจะขอลาออก คนใกลชดิ
ทานผนูำคนหนึง่ ทีเ่วลาประชมุมกันอนหลบั ถงึกบัลมืตาตืน่ขึน้มาเลย ครไูมไดวาอะไร
ตอ ลกุจากเกาอีแ้ลวโคง หนัมาบอกผมวากลบักนัเถอะ”

วากนัวาความซือ่สตัย บางครัง้ตองการความ “กลา” ในการปฏบิตัิ

หลายคนไมกลา…แมจะรูวาสิ่งที่ตนกำลังคิดนั้นถูกตอง

๑๔๕



อธิบดีกรมชลประทานถือวาตนเองเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จงึแสดงความกลาโดยไมลงัเลตอผมูอีำนาจเดด็ขาดในประเทศขณะนัน้ แมทราบวา
ผลทีต่ามมาอาจรายแรงถงึหนาทีก่ารงานและชวีติ

“…ตอนนัน้ผมคดิอะไรไมออก รแูตวาครเูอาจรงิ ขาออกจากทำเนยีบ รถยนต
ยงัแวะเทเวศร ผมยงัวิง่ไปซือ้แซนดวชิใหทานทานเปนมือ้กลางวนั เพราะกอนหนานัน้
ทานไมไดทานอะไรเลย ทกัทานไมไดหรอกครบัตอนนัน้ ทานพดูอยวูาโดนกโ็ดน นัน่คอื
หลกัการ นีค่อืการตอสตูามหลกัทางวชิาการ ใชครบั...ปกตคิรจูะมองลวงหนา ๒๐
ป วาจะเกดิอะไรขึน้ ทีผ่นูำจะทำเขือ่นหนึง่ในอสีานตอนนัน้คอืเรือ่งการเมอืง วนันัน้
พอกลบัถงึกรม ครสูัง่เก็บของ เตรียมใจแลววาโดนไลออกหรอืไมกย็งิเปา แตสำหรบั
ผม…นัน่คอื “สปรติ” ทีห่าไดยากยิง่จากลกูผชูายคนหนึง่...”

การณนาจะเปนเชนนั้น แต “ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม” เรื่อง
ไมนาเช่ือจึงเกิดขึ้นในเชาวันรุงขึ้น เมื่อทานผูนำสงทหารมาเต็มหองทำงานอธิบดี
กรมชลประทาน อยางทีห่ลายคนคาดคดิ แตไมใชดวยวตัถปุระสงคจะมาจบักมุ...อยาง
ทีห่ลายคนคาดเดา

“...ทหารมาบอกไมใหทานลาออก ใหทำงานตอไปทีน่ี ่แถมมคีำสัง่ฝากมาดวย
วาใหดแูลอธบิดคีนนีใ้หด ีอยาใหใครมาทำอะไร หรอืมากอกวนเปนอนัขาด สรปุเขือ่น
นัน้มคีนอืน่สรางแทน นีล่ะครบัครชูชูาต ิขดักบัหลกัวิชาการทานไมทำ…”

เหตรุะทกึใจจากปากคำของ “ศษิย” ผใูกลชดิ ไมใชเหตกุารณเดยีวทีท่ดสอบ
อธบิดทีานนี ้เพราะตลอดชวีติราชการของ ม.ล.ชชูาต ิโดยเฉพาะชวงทศวรรษ ๒๕๐๐
ตองเกีย่วของกบัโครงการใหญระดบัพนัลานบาทเสมอ ยอนกลบัไปกอนหนานัน้ เมือ่
มีการเปลี่ยนรัฐบาล อธิบดีกรมชลประทานที่ชื่อ ม.ล.ชูชาติ ก็เคยเกือบถูกปลด
ภายใน ๗ วนัมาแลว

คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา ยงัไมเคยลมืเหตกุารณครัง้นัน้

“…ตอนทีเ่ปลีย่นรฐับาลใหม กรมชลประทานกำลงัสรางเขือ่นยนัฮ ี (เขือ่น
ภมูพิล) เขารวูามงีานกอ็ยากจะได สงลกูนองมาบาน มาของานนัน้งานนี ้คณุชชูาติ
กอ็ธบิายวาการทำงานของผม ของทกุอยางราคา ๑๐๐ บาท ผมซือ้หามา ๘๐-๙๐
บาท ราคาตัง้ไวหมดแลว ทานอยาเอาเลย จะเอากเ็อาในสวนอืน่เถดิ...

….หลงัจากนัน้เลยมคีำสัง่ใหปลด ดฉินัทราบเพราะรฐัมนตรสีวสัดิ ์มหาผล ซึง่
ดูแลกระทรวงเกษตรฯ ขณะนั้น โทร.มาบอกทานผูนำเรียกไปพบ บอกใหปลด
ม.ล.ชชูาต ิจากอธบิดกีรมชลประทานภายใน ๗ วนั คณุสวสัดิบ์อกวาทำไมได เพราะ

๑๔๖



ม.ล.ชชูาต ิคอืชิน้โบแดง เปนคนสำคญัของกระทรวงเกษตร ถาเอาออกจรงิ ๆ เขา
ตองลาออกดวย...”

ทำใหทานผนูำตองเปลีย่นใจเปนครัง้แรก เพราะผลงานของ ม.ล.ชชูาต ิเปน
ทีป่ระจกัษอยทูัว่ประเทศในรปูของเหมอืงฝายและเขือ่นตาง ๆ  ทีม่สีวนชวยรฐับาลตัง้แต
ยคุหลงัสงครามโลก ในการดำเนนิกจิการชลประทาน จนสามารถทำการเกษตรเพือ่
กภูาวะวกิฤติของประเทศ ในการจายคาปฏกิรณสงครามไดสำเรจ็ ซึง่เปนผลงานที่
ไมอาจลบลางไดดวยอำนาจใด ๆ

แตในเวลาตอมา ทานผนูำกลบัพออกพอใจผลงานของ “อธบิดคีนกลา” ที่
เขาเคยคดิจะปลดจากตำแหนงภายใน ๗ วนัมาแลว

“…ตอนนัน้เขือ่นยนัฮทีำไปไดเยอะแลว วธิทีีจ่ะไดงาน กต็องปลดอธบิดอีอก
บงัเอญิทานผนูำกบัรฐัมนตรสีวสัดิช์อบพอกนัมาก พอคณุสวสัดิท์กัทวงจึงชะงกัและ
ยอมฟง หลงัจากนัน้เขาขอมาดเูขือ่นเจาพระยา แลวกลายเปนชอบผลงานของคณุ
ชชูาตมิาก ๆ นบัแตนัน้...”

ดวยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางซื่อสัตยเสมอตนเสมอปลาย ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ ลกูศษิยลกูหา ผใูตบงัคบับญัชา และคนทีใ่กลชดิทีส่ดุอยางภรรยา
ตางเปนประจกัษพยานยนืยนัไดวาอธบิดคีนนี ้ไมเคยฉอราษฎรบงัหลวง แมวาโอกาส
จะเอือ้อำนวยเพยีงใดกต็าม

“...วนัหนึง่ มคีนเอารถมาจอดไวทีบ่านทาน ทานใหเอาไปคนื ดฉินัยงัเคยถาม
ทานวาจะคืนทำไม ทานบอกวาสัมฤทธิ์จา ถาเรารับไวมันเปน “โอบลิเกชั่น”
(Obligation) เปนหนีท้างใจ ทานไมเคยรบัอะไร ทานใชใหดฉินัเอาไปคนื บอกนายให
เอามาคนื นีล่ะ ถงึใครจะวาอะไรทาน เราไมอยากโตตอบ เรารแูตวาทานไมเคยรบั
เงนิสกัแดงเดียว...”

คณุสมัฤทธิ ์โรจนสนุทร เลขานกุารผใูกลชดิ ยนืยนัความซือ่สตัยในตวั “คร”ู
ของเธอ เชนเดยีวกบัคณุหญงิโฉมศร ีทีจ่นถงึวันนีก้ย็งัภาคภมูใิจในความซือ่สตัยของ
สาม ีแมวาผลของความซือ่สตัยนัน้ จะหมายถงึ “ตวัแดง” ในบญัชธีนาคารทีเ่ธอได
รบัเปนเสมอืน “พนิยักรรม” หลงัการอสญักรรมของ ม.ล.ชชูาต ิใน พ.ศ.๒๕๑๒

“…ดฉินัจน ไมมอีะไรหรอก สบตาคนไดทกุคน เมือ่กอนสามทีำงานโครงการ
ระดบัพนัลาน เราก็ไมมอีะไรเลย ปจจบุนัฉนัอยบูานหลาน ไมมรีายไดอะไร มบีางก็จาก
การเปนทีป่รกึษาโรงเรียนชลประทานวทิยา...”

๑๔๗



อกีตวัอยางหนึง่ในความสตัยซือ่ของสาม ีคอื “ขนัเงนิ” ใบนัน้ ทีม่คีนนำมาอวยพร
วนัเกดิม.ล.ชชูาต ิในขณะทีย่งันัง่เกาอีอ้ธบิดกีรมชลประทาน

“…สมัยนั้นเขานิยมใหขันเงินผูหลักผูใหญในงานวันเกิด เชาวันรุงขึ้นดิฉัน
แกะด ูขางในขนัใบหนึง่มกีลองตดิกบัดนิน้ำมนัแปะอย ูเปดมาเปนแหวนเพชร เลย
เอาใหคณุชชูาต ิถามวาจะทำอยางไร คณุชชูาตบิอกเอามาใหพี ่หลงัจากนัน้ดฉินัแอบ
ไปถามเลขาฯ วาคณุชชูาติทำยงัไงกับของนัน้ ถงึทราบวาพ่ีชาติเรยีกคนทีใ่หขนัใบนัน้
มาพบ แลวบอกวา แมแตเขาหรือแมเขาก็ไมสามารถใหของแบบนี้กับภรรยาใน
วนัเกดิได มนัมากไป คณุตองเอากลบัไป ถาไมเอาไปกไ็ด แตผมจะไมใหคณุเขากรม
ชลประทานอกีเลย…

...พี่ชาติเปนเชนนี้มาตลอด ฉันกลาพูดตอหนาพระวาพี่ชาติไมเคยรับ
เงินใคร ไมเคยมคีำวาอามสิจนกระทัง่ตายจากกนัไป พนิยักรรมทีท่ิง้ไวกต็ดิตวัแดงกบั
ธนาคาร ยงัตองใชเงนิกบัพวกนายชางทีไ่ปเซน็รบัรอง พีช่าตเิคยบอกวาถาเราเอา
ของเขา กต็องเปนขีข้าเขา...”

ความซือ่สตัยของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูสมกบัคำกลาวของพระพรหมมงัคลาจารย
(ปญญานนัทะภกิข)ุ แหงวดัชลประทานรงัสฤษฏ ทีว่าในทางธรรมะ ถอืวาสตับรุษุ
หรือคนดีนั้น นาน ๆ จะมาเกิดสักครั้งหนึ่ง เมื่อมาเกิดแลว ยอมทำใหครอบครัว
บานเมอืงทีต่นเกดิมคีวามเจรญิกาวหนาไปดวย ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูจดัเขาในประเภท
ผเูกดิมาสรางความเจรญิคนหนึง่โดยแท เพราะ...

“…ในสมัยที่ยึดถือกันวา งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข แต
ม.ล.ชูชาติ หาไดมีอุดมคติแบบนั้นไม ทานถืออุดมคติ “งานคืองาน” เทานั้น
เอง การทำงานของทานจึงกาวหนาไดไกลมาก…”

๑๔๘



เธอไมถึงกับจะตองกินเกียรติอยางเดียว

“...จงมคีวามซือ่สตัยสจุรติ หมายความวาจงรกัษาเกยีรตขิองตระกลู
จะทำอะไรขอใหนึกถึงเกียรติของตระกูล อยานึกแตเกียรติของตนเอง...
ถาเธอบอกวาจะกนิเกยีรตเิขาไปไดหรอื เธอไมถงึกบัจะตองกนิเกยีรตอิยาง
เดยีว กรมพยายามทีจ่ะขึน้เงนิเดอืน พยายามทีจ่ะตดัคาใชจายตาง ๆ  ของเธอ...
แตขาราชการจะหวงัเปนเศรษฐ ีมหาเศรษฐนีัน้ไมได

ถึงจะเปนเมืองนอกก็เหมือนกัน พวกขาราชการเปนพวกที่ตอง
ทำการเพือ่ประโยชนของผอูืน่ คอืตองม ีSense (สำนกึ) ของการ Sacrifice
(เสยีสละ) อยพูอสมควร แตไมใช Sacrifice จนกระทัง่เหลอืแตตวั...

การเสียสละเปนจิตใจของขาราชการ ถึงพวกเธอจะเปนนักเรียน
ชาง เธอกต็องออกมาเปนขาราชการ เพราะฉะนัน้ จะทำอะไร ไดโปรดนกึ
ถงึวงศตระกลู จะนกึถงึตวัเองเทานัน้ไมพอ...”

ในตอนหนึ่งของโอวาท ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน
เนือ่งในการเปดภาคเรยีน ประจำภาค ๒ โรงเรยีนชางชลประทาน เมือ่วนัที่
๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ ตีพิมพในหนังสืออนุสรณงานพระราชทาน
เพลงิศพ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูวนัที ่๑๖ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๑๒

๑๔๙



๑๕๐

เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินเขื่อนภูมิพล
ในวันเสด็จพระราชดำเนินทรงเปดเขื่อน

เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗



“การกินแรงกัน เปนการเบียดเบียนเพื่อน
เหมือนตัวเรานั้นเปนกาฝาก”

ม.ล.ชูชาติ  กำภู

๑๕๑



๑๕๒



บทที ่๑๐

อธบิด ี๒๔ ชัว่โมง

คนหวัเมอืงใหญภาคกลางสวนมากเขาใจวาเมอืงและถนนหนทางไดรบัการ
ดูแลในชวงพายุฝนกระหน่ำดวยกำแพงกั้นน้ำริมเจาพระยาและเครื่องสูบน้ำตาม
ถนนหนทาง

แตสิ่งเหลานี้เปนแคเพียงแกปญหาเฉพาะหนา เพราะน้ำเหนือที่มาตาม
ลำน้ำสาขากอนจะรวมกนัในแมน้ำสายหลกัอยางเจาพระยานัน้ ตองไดรบัการจดัการ
ในภาพรวมอยางมปีระสทิธภิาพดวยดวย

จารนิ อตัถะโยธนิ อดตีรองอธบิดกีรมชลประทาน ซึง่เริม่ตนชวีติขาราชการ
ในหนาที่ดูแลการบำรุงรักษาและจัดสงน้ำ อีกทั้งยังเปนทั้งลูกศิษยและผูรวมงานที่
ใกลชดิกบั ม.ล.ชชูาต ิมากทีส่ดุคนหนึง่ ยงัคงจำไดดวีา งานจดัการน้ำเพือ่ปองกนั
ภาวะน้ำทวมในเมอืงใหญ โดยเฉพาะกรงุเทพมหานคร

มกีารวางแผนดำเนนิงานอยางจริงจังมาต้ังแต “คร”ู ของเขาเปนอธบิดกีรม
ชลประทาน

ภาพอธิบดีซึ่ง “นอนกรมฯ เปนเดือน” ยังติดตาเขาทุกครั้งที่น้ำเหนือ
ไหลบา

“…ชวีติทานตอนอยกูรมเชามาทานไขตมบาง แฮมบาง กลางวนัทานกวยเตีย๋ว
แลวแตสะดวก ฤดมูรสมุทานจะทำหองทำงานเปนวอรรมู (หองบญัชาการ) หวัหนา
กองทกุคนตองมาคางและใหลกูเมยีสงปนโตให...”

๑๕๓



๑๕๔

พิธีเปดตึกโรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
ในวันเกิดครบ ๕ รอบ

ขณะทำงานที่บาน



นีค่อืสิง่ทีป่ระชาชนทัว่ไปอาจไมรวูา ขาราชการกรมชลประทานมวีาระตอง
นอนที่ทำงานทุกครั้งเมื่อฤดูมรสุมเวียนมาถึง ตั้งแตราวเดือนพฤษภาคมจนถึง
พฤศจกิายน เบด็เสรจ็เปนเวลากวา ๗ เดอืน โดยเฉพาะผเูก่ียวของกบัการดแูลปรมิาณ
น้ำในแมน้ำสายตาง ๆ  ยิง่ตองประจำการนานกวาคนอืน่

เพราะเหตกุารณน้ำทวมใหญในกรงุเทพฯ พทุธศกัราช ๒๔๘๕ ทำใหพวกเขา
ตระหนักวา การดูแลไมใหเกิดความเสียหายกับเมืองหลวงและหัวเมืองสำคัญชวง
น้ำหลาก เปนภารกจิสำคญัยิง่ของชลกรสยาม

เมื่อตองมีการควบคุมการสงน้ำ กักเก็บน้ำ รักษาระดับน้ำ ไปจนถึงการ
ระบายน้ำ กรมชลประทานในยคุกอนที ่ม.ล.ชชูาตจิะดำรงตำแหนงอธบิดใีนป ๒๔๙๒
ตองใชโทรศพัททางไกลตดิตอระหวางโครงการตาง ๆ  ซึง่มอียจูำนวนไมมากนกั จาก
ขอมลูเรือ่งงานสือ่สารของกรมชลประทานในหนงัสอืทีร่ะลกึ “งานทำบญุอาย ุ๖๐
ป ม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู เมือ่ ๔ มกราคม ๒๕๐๙ เลาสภาพการทำงานสมยันัน้ไววา

“...การติดตัง้โทรศพัทเปนไปในแบบ Earth Return ระบบสายเดีย่ว มเีครือ่ง
โทรศพัทเกาะพวงกันอยหูลายแหง เมือ่เกดิการขัดของขึน้แกทางสายตอนใดกด็ ีหรอื
ขดัของในเครือ่งโทรศพัทเครือ่งหนึง่เครือ่งใดกด็ ีทำใหการติดตอขดัของไปตลอดหมด…”

กอนจะมกีารสรางขายโทรศพัทเพิม่เตมิในป ๒๔๙๓ ซึง่กย็งัไมเพยีงพอกบัชวง
เวลาทีต่องการใชงานจรงิ ดวยปญหาวาเครือ่งไหนเสยีจะทำใหเกดิรวนทัง้ระบบ กระทัง่
ปพทุธศกัราช ๒๔๙๖ ดวยวสิยัทศันยาวไกล และความมงุม่ันจะแกไขปญหาอยาง
จริงจัง ม.ล.ชูชาติไดจัดตั้งกองสื่อสารวิทยุของกรมชลประทานขึ้น โดยเริ่มใชกับ
โครงการเขือ่นเจาพระยาใหญเปนแหงแรก

ทวา นายชางจารนิกไ็มเคยลมืชวงเวลาทีท่านอธบิดแีละตวัเขาเอง ตองทำงาน
ทามกลางความยากลำบากในการสือ่สาร ในระยะทีโ่ครงขายสือ่สารชวงแรก ๆ ยงั
ไมเสรจ็สมบรูณ

“...ผมยงัจำไดด ีพ.ศ. ๒๕๐๒ ปนัน้ทานบอกวาจาริน ปองกนัพระนคร! (จาก
น้ำทวม) ตอนนัน้ผมตองวิง่ปดทำนบกวา ๕๐ แหง ไมไดกนิ ไมไดนอน ยนืดรูะดบัน้ำ
กนัตลอดคนื ยิง่จดุทีใ่กลสถานทีส่ำคญั ๆ  ของกรงุเทพฯ ยิง่ตองระวงัมาก...”

ในอดีต ทำนบกวา ๕๐ แหงที่อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
บางแหงอยใูนพืน้ทีท่ีก่ารสือ่สารทำไดลำบาก ตองประสานงานการเปด-ปดดวยระบบ
โทรเลข โดยอาศยักลไกของกรมไปรษณยีโทรเลข (ปจจบุนัคอืการสือ่สารแหงประเทศ
ไทย หรอื กสท.) ชวยสือ่สารระหวางคนคมุประตนู้ำในพืน้ทีต่าง ๆ

๑๕๕



๑๕๖

การวัดปริมาณน้ำโดยประมาณ ในการสำรวจตรวจสอบเบื้องตน

ตรวจงานเขื่อนภูมิพล



ดังนั้น ขณะที่นายชางจารินวิ่งเปด-ปดประตูน้ำ เขาจึงตองแบงภาคให
เจาหนาทีก่รม ไปรษณยีโทรเลขเคาะรหสัสงรายงานไปยงัทานอธบิด ีซึง่หอบผาหอบ
ผอนมานอนที่กรมเพื่อดูแลงานอยางใกลชิดทราบ และบางครั้ง เขาก็เจอโทรเลข
ทำพษิเขาอยางจงั !

เหตเุกดิทีป่ระตนู้ำมะขามเฒา จงัหวดัสพุรรณบรุ ียงัตราตรึงจิตใจนายชาง
จารนิ เพราะครัง้นัน้ เจาหนาทีก่รมไปรษณยีโทรเลข เคาะคำสัง่โดยตกสระตวัหนึง่
ซึง่มผีลใหความหมายของคำสัง่เปลีย่นไปอยางสิน้เชงิ

“…รายงานการเปด-ปดประตนู้ำเปนเรือ่งสำคญัมากในสมยันัน้ ผมตองการ
รายงานวาประตนู้ำมะขามเฒาเปดแลว แตเจาหนาทีเ่คาะตกสระเอ จาก “เปด” กลาย
เปน “ปด” ไปเลยละครบั สมยันัน้ผมดสูภาพน้ำตัง้แตทงุสพุรรณมาจนถงึแถบจระเข
สามพนั พอเคาะตกสระเอไป ทางทายน้ำกเ็ลยไมกัน้น้ำ วนุวายกนัไปหมด เพราะไม
สามารถคมุน้ำทีเ่ออลนได…”

นับจากนั้น ม.ล.ชูชาติ ซึ่งทำหนาที่เปนแมทัพรบกับปริมาณน้ำจำนวน
มหาศาลจากทางเหนอื กไ็มรรีอทีจ่ะจดัการตัง้กองสือ่สารวทิยขุึน้ ตามทีล่กูศษิยคนนี้
เสนอไวตัง้แตเมือ่ครัง้เรยีนจบจากเมอืงนอก และเขารบัราชการใหม ๆ อกีทัง้ยงัไม
เอาผดิ ดวยเขาใจถงึธรรมชาตขิองการทำงานเปนอยางด ีเพราะ ทานเองกเ็คยเปน
นายชางออกพืน้ที ่และประสบความยากลำบากเชนเดยีวเดยีวกนันีม้าแลว นีจ่งึเปน
อกีคณุสมบตัหินึง่ทีท่ำใหจารนิรกัใน “คร”ู ของเขาหมดใจ

“…ม.ล.ชชูาต ิทานไมตำหนใินความผดิพลาดครัง้นัน้ ทานเขาใจ ทานแกปญหา
โดยโอนขาราชการกรมไปรษณียโทรเลขมาเปนหัวหนากองสื่อสารวิทยุของกรมฯ
ปญหานีจ้งึหมดไป ไมตองมารอกระดาษโทรเลขอกีตอไป ผมยงัจำได เวลาทานใชงาน
เราแลวทำไมได กก็ลบัไปใหทานสอน ทานไมเคยดวุา ทานนารกั สมยักอนทานนัง่ใน
อาคารหลงัคาจาก (กรมชลประทาน สามเสน) หลงั ๆ  ผมมานัง่ทำงานทีก่องกบัทาน
ทกุคนพอถงึชวงฤดูฝนตองเตรยีมตวัรบังานตลอดเวลา

…อธิบดีคนนี้จึงนอนกรมชลประทานตลอดชวงมรสุม ในตึกหลังคาจาก
นัน่ละ ทำงานไมเหน็แกเหนด็เหนือ่ยจรงิ ๆ  ทานไมทำกไ็ด แตทานตองการเปนตวัอยาง
ทีด่ ีนีค่อื มล.ชชูาต.ิ..”

๑๕๗



๑๕๘

โทรศัพท แบบใชมือหมุน ใชสื่อสารในการเปด-ปดประตูเขื่อน



ฤดฝูน  พ.ศ.๒๕๐๓

“จระเขสามพัน ประตูน้ำปดแลว…”

“รับทราบ เปลี่ยน”

นบัจากอบุตัเิหตทุีค่ลองมะขามเฒา ทมีขาราชการกรมชลประทานของแมทพั
ชชูาต ิกต็องนัง่เฝาวทิยตุลอดฤดฝูนแทนการรบักระดาษโทรเลข ดสูถานการณน้ำ
ทัง้ทีก่รมฯ และประตนู้ำตาง ๆ  แบบไมหลบันอนจนฤดหูนาวมาเยอืนทกุป ขณะทีค่น
สวนใหญนอนหลบัอยางสบายใจบนเตยีงอนัอบอนุทีบ่าน

“…ไมมใีครบนหรอกครบั ทำงานหนกัขนาดนัน้ ลกูศษิยทานทัง้นัน้ ทานสอน
มา เราเคารพในสิ่งที่ทานสอน...ทานวาตองดูปริมาณน้ำทุกวันอังคารและพฤหัส
ครัง้ละ ๒ ชัว่โมง จะไดรวูาทีไ่หนน้ำนอย น้ำมาก เพือ่จะบรหิารน้ำไดงาย ๆ แบบ
Basin Balance (ความสมดลุของปรมิาณในลมุน้ำตาง ๆ  ) สำคญัมาก โจทยคอืจะทำ
ยงัไงใหน้ำไปทัว่ถงึทกุทีแ่ละมไีมมากไมนอยเกนิไป...

…ตอนนัน้ผมเปนคนหนึง่ทีค่ดิสรางถนนแจงวฒันะ ถนนงามวงศวาน เพ่ือไม
ใหน้ำทางเหนอืทะลกัเขามามาก เปนแนวปองกนัสดุทาย ในกรณถีาน้ำมากจนหลดุจาก
วงันอย หลดุจากเข่ือนเจาพระยา กม็าเจอถนนสองสายนี ้ผมขอครชูชูาตสิรางถนนสอง
เสนนี ้เพราะตรงนัน้มคีลองประปา ถาน้ำอืน่มาปนจะยงุตาย...”

เมื่อการจัดการน้ำเหนือกลายเปนเรื่องจำเปน เพราะวิถีชีวิตและการตั้ง
ถิน่ฐานรวมถงึลกัษณะทีอ่ยอูาศยัในเมอืงเปลีย่นสภาพไป นีค่งไมเกนิเลยไป หากกลาว
วากรมชลประทานในขณะนัน้มรีะบบบรหิารงานทีก่าวหนา ไดรบัการวางระบบอยาง
ดจีากหมอมหลวงชชูาต ิจะตองทำงานหนกัทีส่ดุ

เพราะหนวยงานทีด่แูลปญหาน้ำทวมเชนปจจบุนั ยงัไมเปนรปูเปนรางแมแต
หนวยงานเดียว

คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูภรรยาของ ม.ล.ชชูาตกิท็ราบดวีาสามตีองนอนทีก่รมฯ
ทกุครัง้เมือ่ถงึหนาน้ำ เชนเดยีวกบัภรรยาขาราชการคนอืน่ ๆ  ทีต่องหอบหิว้ปนโตไป
สงสามทีีก่รมชลประทาน สามเสน แมแตคนขายกาแฟเจาประจำในกรมชลประทาน
สามเสน ซึง่ปจจบุนั (๒๕๔๘) มอีาย ุ๘๕ ปแลว กเ็ปนประจกัษพยานในความขยนั
ขนัแขง็ของ ม.ล.ชชูาต ิไดเปนอยางด ีโดยเฉพาะตอนทีท่านอธบิดเีรยีกประชมุนาย
ชางทัว่ประเทศทีส่โมสรกรมชลประทานสามเสน เมือ่ใกลถงึฤดฝูนของทกุป

เสร ีธนวกิสติ หรอืทีค่นกรมชลประทานเรยีก “ตีข๋ายกาแฟ” ตัง้เนือ้ตัง้ตวั

๑๕๙



จากการเปนลกูจางรานคาในกรมชลประทาน สามเสน กอนทีจ่ะมรีานขายกาแฟและ
โอเลีย้งเลก็ ๆ ของตนเอง ซึง่รายไดสวนใหญกม็าจากขาราชการกรมชลประทาน
ทั้งสิ้น

โดยเฉพาะลกูคาพเิศษคอืผทูีน่ัง่ทำงานหนาหองอธบิดอียางขนุยนัตรวทิยาทร
ทีเ่ขาตองเดนิสงกาแฟทกุวนั จนครัง้หนึง่ไดพบม.ล.ชชูาต ิซึง่ไมเคยถอืเนือ้ถอืตวั หรอื
เรียกเดก็หนมุเช้ือสายจนีดวยคำไมสภุาพหรอืม ี“อาย” นำหนาแมแตครัง้เดียว แต
กลบัมใีจเอน็ดแูละรกัใครคนขายของธรรมดา ๆ  ดวยทานถอืวาคนทีเ่ขามาคาขายแบบ
ตี ๋ทำใหขาราชการกรมชลประทานสะดวกสบายขึน้ในเรือ่งอาหารการกนิ

สายสมัพนัธระหวาง “ตีข๋ายกาแฟ” กบัม.ล.ชชูาตยิาวนานและลกึซึง้ เพราะ
หลายครัง้ที ่“ตี”๋ ไดรบัเชญิไปชวยทำกบัขาวและเครือ่งดืม่ทีบ่าน เมือ่ถงึวนัเกดิของ
ทานอธบิด ีกระทัง่เมือ่ ม.ล.ชชูาติ ขยายกรมชลประทานไปยงัอำเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบรุ ี “ตี”๋ กย็งัไดรบัความเอือ้เฟอจาก ม.ล.ชชูาต ิใหไปขายของตอทีป่ากเกรด็
จนสามารถตัง้เนือ้ตัง้ตวัได กระทัง่ผันอาชพีไปเปนนกัธรุกจิรบัเหมากอสรางในปจจบุนั

“…ผมเหน็ทานเรยีกประชมุนายชางทกุป ทานทำงานหนกัมากผมยนืยนั เคย
แอบยนืฟงทานพดูบอย ๆ  เลยรเูรือ่งเกีย่วกบัแมน้ำลำคลองเยอะแยะ วาเขาทำอะไร
กนับาง…”

ถงึวนันี ้ระบบปองกนัน้ำทวมกรงุเทพมหานคร และจดัการน้ำภาคกลางรดุ
หนาไปมาก แนนอนวาเกิดจากวิสัยทัศนอันเฉียบคม การมองภาพองครวมดวย
สายตายาวไกล และการทำงานอยางเกาะตดิ ทมุเทดวยหวัจติหวัใจ ของ “อธบิดี
๒๔ ชัว่โมง” คนนี้

ที่แมแตคนขายกาแฟยังมิอาจลืมเลือน!

๑๖๐



สถิติโครงการชลประทาน

ลำดบั ประเภทโครงการ จำนวนโครงการ เก็บน้ำ พืน้ทีช่ลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร)

๑ โครงการชลประทานขนาดใหญ (๒๔๔๕-๒๕๔๗)   ๘๓ ๖,๖๖๒.๘๐   ๑๖,๖๗๓,๐๙๙

(๒)   (๒๒,๙๗๙.๒๐)  (๒,๙๐๐)

๒ โครงการชลประทานขนาดกลาง (๒๔๘๐-๒๕๔๗)   ๖๘๒   ๓,๒๙๙.๔๑   ๖,๑๐๗,๙๑๒

(๖๓)  (๔๖.๔๑)   (๗๘๖,๗๐๐)

๓ โครงการชลประทานขนาดเลก็ (๒๕๒๐-๒๕๔๗)   ๙,๗๙๑   ๑,๔๔๑.๐๘   ๙,๔๒๘,๕๑๙

๔ โครงการชลประทานอนัเนือ่งจากพระราชดำริ   ๘๕๑   ๓๑๕.๑๖   ๑,๑๘๓,๙๒๑

     (๒๕๒๗-๒๕๔๗)

๕ โครงการหมบูานปองกนัตนเองชายแดน ๔๒๓   ๖๒.๐๑   ๒๓๖,๑๙๖

     (๒๕๒๙-๒๕๔๗)

๖ โครงการขดุลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ   ๑๓,๒๓๑   ๕๗๕.๔๕   ๔,๕๓๖,๗๙๙

     (๒๕๓๕-๒๕๔๗)

รวม   ๒๕,๐๖๑   ๑๒,๓๕๖   ๓๘,๑๖๖,๔๔๖

(๖๕)   (๒๓,๐๒๕.๖๑)   (๗๘๙,๖๐๐)

หมายเหต ุ : ตวัในวงเลบ็ (   )  เปนโครงการทีม่อบใหสวนราชการอืน่ ฯลฯ

และประชาชนดำเนนิการจดัสรรน้ำและบำรงุรกัษา

ทีม่า   : สถติโิครงการชลประทาน ปงบประมาณ  ๒๕๔๗

๑๖๑



๑๖๒



“...คุณชูชาติภาคภูมิใจมาก ที่ไดวางวงจรชีวิต

ใหลกูชลประทานครบถวน คอืม ีทีอ่ยู

ตัง้แตลกูจางจนถงึขาราชการชัน้ผใูหญ

มโีรงเรยีนใหเดก็ ๆ  ไดเรยีน

มโีรงพยาบาลรกัษาพยาบาล

และมวีดัสำหรบัสัง่สอนใหความดงีาม ครบวงจร...”

คุณหญิงโฉมศรี  กำภู ณ อยุธยา

๑๖๓



๑๖๔



บทที ่๑๑

ครผู ู“ให” ครบวงจร

ผลงานของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูทีส่รางสรรคงานใหญระดบัประเทศ ตดิตาและ
ตรงึอยใูนใจของขาราชการกรมชลประทานทกุรนุ โดยเฉพาะรนุทีฟ่นฝาอปุสรรคมา
กบัทานในสมยักรมชลประทานเริม่ตนบกุเบกิงานพฒันาลมุน้ำตาง ๆ  ทามกลางภาวะ
ขาดแคลนทั้งกำลังคนและงบประมาณอยางหนัก

พวกเขารูดีวา ทุกครั้งที่อุปสรรคทั้งหลายถาโถมเขามา ที่สุดก็มักจะมลาย
ไปดวยความคดิรเิริม่และกลวธิแีกปญหาของอธบิดทีานนี ้ซึง่นำวธิคีดิและปฏบิตัมิา
จากหลกัวชิาการ มาพลกิแพลงใชจนคนยคุสมยัเดยีวกนัคาดไมถงึ ทีส่ำคญัคอืเปน
วิธีการที่ปลอดจากทุจริตคอรัปชั่น

ทวา วสิยัทศันอนัยาวไกลของ ม.ล.ชชูาต ิมไิดแสดงออกในงานระดบัชาติ
เทานัน้ แมแตงานระดบักรม อธบิดทีานนีไ้มเคยทอดทิง้ ตรงกันขาม กลบัเจยีดเวลา
พักผอนที่มีนอยนิดนำมาวางแผนระยะยาวเพื่อชีวิตที่ดีกวาของขาราชการกรม
ชลประทาน

ขาราชการทีส่วนใหญถอืเปน “ลกูศษิย” และ “ลกูหลาน” ของทาน เพราะ
ทานตระหนกัวา “สวสัดกิาร” เปนรากฐานของชวีติ ซึง่สงผลตอผลงานของกรม
ชลประทานอยางหลีกเลี่ยงไมได

ภารกิจสราง “สวสัดกิาร” ของขาราชการกรมชลประทาน เมือ่เทยีบกบั
การกอสรางเขือ่นใหญ ๆ อาจเปนเพยีงเรือ่งเลก็ ๆ ทีใ่ชงบประมาณนอยกวามาก

๑๖๕



๑๖๖



ทั้งยังยุงยากซับซอนดวยสมัยนั้นไมมีโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค หรือการ
สนบัสนนุจากรฐับาล ซึง่ยามนัน้กก็ำลงัประสบภาวะเศรษฐกจิฝดเคอืงเชนกนั

งานพฒันาคณุภาพชวีติของชาวชลประทาน เริม่ตนในปพทุธศกัราช ๒๔๙๓
เมือ่แผนกการแพทยไดรบัพฒันาขึน้เปนครัง้แรกนับแตมกีารกอตัง้กรมฯ ดงับนัทกึ
ตอนหนึง่ในหนงัสอื “ทีร่ะลกึงานทำบญุ ๖๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู วา

“งานบริการทางการแพทยในกรมชลประทาน มีมาแตสมัยสรางเข่ือน
พระราม ๖ ทีท่าหลวง โดยมแีพทย (แผนโบราณ) และสขุาภบิาลประจำ ตอมามกีาร
จายยาใหแกหนวยงานตาง ๆ  โดยอยใูนความควบคมุของแผนกพสัด.ุ..”

หนังสือ “๑๐๐ ป ชลประทาน” ระบถุงึสภาพการทำงานยคุแรกไววา เปน
ชวงเวลาทีก่รมชลประทานกำลงัขยายงาน  เพือ่พฒันาโครงสรางพ้ืนฐานใหกบัประเทศ
ทัง้การพฒันาแหลงน้ำเพือ่การเกษตร อตุสาหกรรม รวมทัง้เพ่ือการผลติกระแสไฟฟา
ซึง่มคีวามจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองอาศยังานทางดานสาธารณสขุชวยสนบัสนนุ เนือ่ง
จากการกอสรางอาคาร เขือ่น อางเก็บน้ำ จะตองดำเนนิการในเขตพืน้ทีห่างไกลจาก
ตวัเมอืง ซึง่ขาดแคลนสาธารณปูโภคทกุอยาง

อีกทั้งในระยะแรก ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุยงัครอบคลมุไปไมทัว่ถงึ เปนผลใหบคุลากรของกรมฯ ตองถกูบัน่ทอน
ลงจากความเจ็บปวยและอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ระยะแรกกรมจึงมีสภาพการ
ทำงานที่

“…ไมมีแพทยหรือพยาบาลเปนผูดำเนินการ มีแตเพียงผูมีความรูทางการ
แพทยคอยใหการดูแลแนะนำงานสขุาภบิาล และใหการปฐมพยาบาลแกเจาหนาที ่และ
คนงานในหนวยกอสรางโครงการชลประทานตาง ๆ ...”

สภาพการณเปนดงันัน้จนถงึ พ.ศ.๒๔๘๗ จงึไดตัง้สวนงานนีเ้ปนหนวยแพทย
ในสำนกังานเลขานกุารกรม และตอมาจดัตัง้เปนกองแพทย ในป พ.ศ.๒๔๙๓ โดย
ม.ล.ชชูาติ กำภ ูดำเนนิการพฒันาหนวยงานครัง้สำคญั คอืจดัตัง้โรงพยาบาลบรเิวณ
หัวงานของเขื่อนเจาพระยา เพื่อใหการดูแลรักษาสุขภาพของขาราชการกรมฯ ที่
ปฏบิตัหินาที ่ณ เขือ่นใหญแหงแรกของประเทศ โดยม ีนายแพทยพชิติ เหลาสนุทร
ดำรงตำแหนงเปนผูอำนวยการกองแพทยคนแรก

ซึ่งแมจะมีจุดประสงคเพื่อดูแลชีวิตคนในกรมฯ แตเมื่อดำเนินงานจริง ๆ
ผลพลอยไดคอืชาวบานบรเิวณใกลเคยีงหวังาน เชนชาวจงัหวดัชยันาท ซึง่ขณะนัน้

๑๖๗



ไมมแีมแตโรงพยาบาลประจำจงัหวดัของตวัเอง กไ็ดรบัอานสิงสจากบรกิารทางการ
แพทยของกรมชลประทานดวย เพราะบรกิารสาธารณสขุสมยันัน้ยงัไมทัว่ถงึ การที่
กรมชลประทานยกทมีแพทยลงไปทำงาน จงึเทากบัยายโรงพยาบาลขนาดเลก็ออกสู
ตางจังหวดั

ในปเดยีวกนันัน้เอง อธบิด ีม.ล.ชชูาติ กำภ ูไดอนมุตัติำแหนงในกองแพทย
ประกอบดวย นายแพทย ๒๘ อัตรา เภสัชกร ๓ อัตรา พยาบาล ๓๗ อัตรา
พนกังานวทิยาศาสตร ๑ อตัรา ทนัตานามยั ๒ อตัรา ผชูวยแพทย ๕๖ อตัรา ซึง่
อตัรากำลงัของหมอและบคุลากรทางการแพทยระดบันี ้ถอืวาสงูมากเม่ือเทยีบหนวย
งานระดบักรมอืน่ ๆ

นบัจากนัน้ บรกิารดานการแพทยกข็ยายตวัไปเรือ่ย ๆ ตามการเติบโตของ
งานทีก่รมชลประทานรบัผดิชอบ โดยเฉพาะโครงการใหญอยางเขือ่นเจาพระยาและ
เขือ่นภมูพิล ทีง่านดานการแพทยเขาไปมบีทบาทสนบัสนนุใหโครงการสำเรจ็ลลุวง
ไดดวยดี บทบาทนี้มีบันทึกในหนังสือที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินเปดเขื่อนภูมิพล
อยางชดัเจน โดยระบถุงึจำนวนผไูดรบับาดเจบ็และเสยีชวีติจากการปฏบิตังิาน ลดลง
กวาชวงกอนทีจ่ะมหีนวยแพทย

อาจารยจรยิ ตลุยานนท อดตีอธบิดกีรมชลประทาน ซึง่ปจจุบนัเปนกรรมการ
มลูนธิชิยัพฒันา ยงัจำไดดถีงึบรรยากาศการทำงานในเขือ่นใหญทีส่ดุของประเทศไทย
คอืเขือ่นภมูพิล ซึง่แมวาจะอยใูนพืน้ทีห่างไกลเพยีงใด แตสวสัดกิารขาราชการทีน่ัน่
“ครชูชูาต”ิ กไ็มละเลยทีจ่ะจดัหาใหแกขาราชการโดยเทาเทยีมกนั

“...ผมจำไดวานายแพทยสงคราม ทรพัยเจรญิ เปนผอูำนวยการโรงพยาบาล
เขือ่นภมูพิล มหีมออยรูวม ๑๐ คน โรงพยาบาลนีม้ศีกัยภาพในการผาตดัขนาดใหญ
ไดมากกวาโรงพยาบาลประจำจงัหวดัเสยีอกี...”

ปจจยัเสรมิสงใหงานสขุอนามยัของกรมชลประทานกาวหนาไปไกล ปฏเิสธ
ไมไดวาเปนผลจากการที่ ม.ล.ชูชาติ ลงมาบริหารจัดการดวยตนเอง เชน ตั้ง
“โรงพยาบาลชลประทานมลูนธิ”ิ ใหทนุเริม่แรกเปนเงนิหนึง่หมืน่บาท และใชกำลงั
เสรมิซึง่ลวนเปนดอกผลจากงานทีท่ำใหกบัทางราชการ มาชวยสรางโรงพยาบาลใน
ทีท่ำการใหมของกรม ณ อำเภอปากเกรด็ โดย ม.ล.ชชูาต.ิ..

“…จดัสรรหนุบรษิทัชลประทานซเีมนต ๘๐๐ หนุ...เปนเงนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
และหนุบริษทัปยุเคม ี๒๘๑ หนุ เปนเงนิ ๒๘๑,๐๐๐ บาท ใหแกมลูนธิ ิเพือ่ใชดอก
ผลจากกองทนุมลูนธินิี ้ใชจายในการรกัษาพยาบาลเมือ่มคีวามจำเปน และในฐานะ

๑๖๘



กรรมการผจูดัการบรษิทัชลประทานซเีมนต ม.ล.ชชูาตบิรจิาคเงนิจำนวน ๕๕,๐๐๐
บาท เพือ่จดัซือ้เตยีงคนไขพเิศษแกโรงพยาบาลชลประทานปากเกรด็ เมือ่ทราบวา
โรงพยาบาลยงัขาดตเูยน็สำหรบัเกบ็โลหติ กย็งัใหตเูยน็ขนาด ๑๕ ควิ แกโรงพยาบาล
อีก ๑ ตู...” (หนงัสอืทีร่ะลกึทำบญุ ๖๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภ)ู

ในดานบคุลากรทางการแพทย ม.ล.ชชูาต ิใชหลกัการเดยีวกนักบัการสงเสรมิ
นายชางชลประทานใหมคีวามร ูคอืสนบัสนนุการศกึษาตอยงัตางประเทศ และจดัการ
ใหกองแพทยเปนที่ตั้งของ “สมาคมเวชศาสตรอุตสาหกรรมประเทศไทย”
มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมเพื่อใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรูทาง
วิชาการอีกดวย

อยางไรก็ตาม ขณะทีง่านพฒันาทางดานการแพทยดำเนนิไป พรอม ๆ กบั
การสรางผลงานระดบัประเทศนัน้ อกีภารกจิหนึง่ที ่ม.ล.ชชูาต ิเริม่ตนขึน้พรอม ๆ
กนั คอื โรงเรียนสำหรบักลุบตุรกุลธดิาของขาราชการในกรม ดวยตระหนกัวาการ
ศกึษาสรางคน คนสรางชาต ิหากขาราชการและบคุลากรของกรมฯ หมดหวงเรือ่ง
การศกึษาของลกูหลาน การทำงานกจ็ะยิง่มปีระสทิธภิาพ

พทุธศกัราช ๒๔๙๘ ขณะกำลงัเตรียมยายสวนราชการของกรมชลประทาน
บางสวนไปอยูที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดวยวิสัยทัศนของผูมองไกลไป
ขางหนาเสมอ ม.ล.ชชูาต ิมอบหมายใหผใูตบงัคบับญัชาทำเรือ่งขออนญุาตตัง้สถาน
ศกึษาจากกระทรวงศกึษาธกิารอยางเรงดวน และทานยงัไดเชญิขาราชการช้ันผใูหญ
ของกระทรวงฯ มารวมรบัประทานอาหาร เพือ่ขอคำชีแ้นะและทำความเขาใจ จน
ทำให “โรงเรยีนชลประทานวทิยา” และ “โรงเรยีนชลประทานสงเคราะห” ซึง่
ทานตัง้ช่ือใหดวยตนเอง จดัตัง้สำเรจ็โดยใชเวลาเพยีงแค ๑๓ วนั และเปดการเรยีน
การสอนเปนครัง้แรกเม่ือวนัที ่๒ มถินุายน ๒๔๙๘

โดยโรงเรยีนชลประทานวทิยา ตัง้ขึน้สำหรบับตุรหลานขาราชการทีพ่อจะมี
กำลงัทรพัย สวนโรงเรยีนชลประทานสงเคราะห จดัตัง้สำหรบับตุรหลานขาราชการ
ทีข่าดแคลนทนุทรพัย ซึง่ทัง้สองโรงเรยีนยงัเอือ้เฟอใหประชาชนในพืน้ทีส่งบตุรหลาน
เขาศกึษาดวย

ยอนกลบัไปในชวงตนทศวรรษ ๒๕๐๐ เมือ่งานกอสรางขนาดใหญของกรม
ชลประทานเสรจ็สิน้แลว กรมฯ จงึพิจารณายบุโรงพยาบาลประจำหวังาน เหลอืเพยีง
หนวยพยาบาลประจำโครงการ แลวกลบัมาสรางฐานกำลงัแพทย ณ โรงพยาบาล
กรมชลประทาน ปากเกรด็ ซึง่พฒันาไปจนมปีระชาชนมาใชบรกิารอยางหนาแนน

๑๖๙



๑๗๐

อาคารเรียน โรงเรียนชลประทานวิทยา



ถงึขัน้ตองขยบัขยายไปสราง “ตกึ ๘๐ ป ปญญานนัทะ” เพิ่มเติม

อันเปนผลจากการที่คณะแพทยโรงพยาบาลในยุคหลังการอสัญกรรมของ
ม.ล.ชูชาติ กำภู พ.ศ.๒๕๑๒ ไดกราบเรียนทานเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ
หลวงพอปญญานันทะภิกขุ ถึงความแออัดของโรงพยาบาลที่ตองรองรับทั้งผูปวย
ภายในและภายนอก

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ บันทึกบทสนทนาระหวางคณะแพทยกับ
พระเดชพระคุณหลวงพอฯ ไวในหนังสือ “ชีวิตและงานของทานปญญานันทะ”
ตอนหนึง่วา

“..ปจจบุนันี ้คนไขเพิม่มากข้ึน ตกึนอนคนไขไมพอ หองฉกุเฉนิกไ็มพอ ขอให
หลวงพอชวยเมตตาอนเุคราะหสรางตกึใหดวยครบั...”

“…คากอสรางเทาไรละ...?”

“…ประมาณ ๓๐ ลานบาทครบั...”

“…หลวงพอไปอเมรกิา ๓ เดอืน อยทูางนีเ้ขยีนแบบใหเรยีบรอย กลบัมา
จะดำเนนิการทนัทนีะ...”

เปนทีท่ราบกนัดวีา การรบัปากชวยเหลอืตามคำรองขอของคณะแพทย เปน
ดวยจติเมตตากรุณาของหลวงพอปญญานนัทะ มใิชเพราะทานมปีจจยัเปนงบประมาณ
กอนใหญอยแูลว แตทานใชวธิบีอกบญุกบัญาตโิยม ซึง่คนเหลานัน้ประจกัษใจแลววา
หากหลวงพอดำรสิิง่ใด สิง่นัน้ยอมเปนไปเพือ่ประโยชนตอสวนรวมอยางแทจรงิ

เงินบริจาคกอนแรก ประเดิมมาจากลูกศิษยลูกหาของหลวงพอในสหรัฐ
อเมรกิาทนัท ี๓ ลานบาท!

แตหลงัจากการประกาศธรรมทีอ่เมรกิา เม่ือกลบัมาเมอืงไทย ทานพบวาราคา
คากอสรางเพ่ิมเปน ๗๘ ลานบาท!

“…ทานทราบแลวไมไดปรปิากบนใด ๆ  วนัอาทติยที ่๖ สงิหาคม ๒๕๓๒ ทาน
แสดงปาฐกถาธรรมทีส่ถานโีทรทศันชอง ๕ และกรมประชาสมัพนัธ ในตอนทาย ทาน
ไดบอกขาวการสรางตึกนีแ้กประชาชน...” (ดร.พระมหาจรรยา สทุธญิาโณ, อางแลว)

ครานัน้เอง อรยิะสงฆทีท่านอดตีอธบิด ีม.ล.ชชูาต ิกำภ ูอาราธนามาเปน
เจาอาวาสวดัชลประทานรงัสฤษฏองคแรก กล็งมอืสานตองานดานสวสัดกิารของโยม
อปุฏฐากอยางเตม็กำลงั ทัง้ทีม่วียัถงึ ๘๐ ป แตทานกเ็ตม็ใจ เพราะเมือ่...

๑๗๑



“…ประชาชนชนทราบขาวนี ้ทยอยกนันำเงนิมาบรจิาคทกุวัน ทานตองนัง่รบั
บรจิาค เขยีนอนโุมทนาบตัรดวยตนเองวนัละหลาย ๆ  ชัว่โมง...”

เพราะ “...ทกุคนอยากจะมาบรจิาคกบัทานเองดวยความเคารพและศรทัธา
เปนการสวนตวั ถงึแมทานจะมอีายสุงูปนูนัน้ กส็ามารถนัง่รบับรจิาคไดทัง้วนั ทาน
เขียนและเซน็ใบอนโุมทนาบตัร ปฏสินัถารกบัทกุคนดวยใบหนาทีย่ิม้แยมแจมใส โดย
ไมปรปิากบนวาเหนือ่ย...” (ดร.พระมหาจรรยา สทุธญิาโณ, อางแลว)

เหตุการณนี้เกิดขึ้นในป ๒๕๓๒ หรือ ๒๐ ป หลังการอสัญกรรมของ
ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไมวาดวงวญิญาณทานอธบิดจีะทราบหรอืไมกต็าม สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ไดเสดจ็ฯ มาเปนองคประธานในงานถวายผา
พระกฐนิ ๒ ปซอน ทัง้ยงัพระราชทานเงนิโดยเสดจ็พระราชกศุล ทีป่ระชาชนผมูา
รวมงานถวายสมทบผานพระองคทัง้หมด เพือ่สรางตกึโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

ตกึโรงพยาบาลจงึไดรบัการวางศลิาฤกษเมือ่วนัที ่๙ กมุภาพนัธ พ.ศ.๒๕๓๓
โดยสมเดจ็พระเทพรตันฯ เสดจ็ฯ เปนองคประธานทัง้ในงานพธิวีางศลิาฤกษ และวนั
เปดตกึ “๘๐ ป ปญญานนัทะ” งานดานการแพทยที ่“ครชูชูาต”ิ วางรากฐานไว
เมื่อ ๔๐ กวาปกอน มาสำเร็จลงได ดวยพระเถระรูปที่ทานนับถืออยางหมดใจรูป
นีเ้อง

ซึ่งหากรวบรวมผลงานดานสวัสดิการที่ ม.ล.ชูชาติ ริเริ่มวางรากฐานไวให
บรรดาลกูศษิยทีเ่ปนขาราชการกรมชลประทานและประชาชนในพืน้ที ่ทัง้โรงพยาบาล
โรงเรียน และวดั กนั็บวาทาน “สราง” และ “ทำ” เพ่ือลกูศษิยไวครบวงจร นบั
ตัง้แตออกจากครรภมารดา จวบจนเมือ่ชวีติถงึเชงิตะกอน ซึง่ไมเพียงแตเกดิ แก เจ็บ
และตาย หากยงัใหสตปิญญาไวสรางตนและสรางชาตใิหไพบลูยอกีดวย

สมดงัปณธิานทีท่านตัง้ไววา “ครจูะทำและจะสรางใหพวกเธอทกุอยาง”

๑๗๒



โรงพยาบาลประจำหัวงานเขื่อนตาง ๆ

มกีารตัง้โรงพยาบาลของกรมชลประทานขึน้ถงึ ๘ แหง ระหวางการ
กอสรางเขือ่นและประตนู้ำตาง ๆ (ไมรวมกรมชลประทาน กรงุเทพฯ) โดย
สิน้สดุการใหบรกิารเมือ่การกอสรางเสรจ็สิน้ คอื

โรงพยาบาลเขือ่นเจาพระยา ชยันาท (๒๔๙๕-๒๕๐๐)

โรงพยาบาลเขือ่นแกงกระจาน เพชรบรุ ี(๒๕๐๔-๒๕๐๙)

โรงพยาบาลเขือ่นลำพระเพลงิ นครราชสมีา (๒๕๐๖-๒๕๑๓)

โรงพยาบาลลำปาว กาฬสนิธ ุ(๒๕๐๖-๒๕๑๗)

โรงพยาบาลแมแตง เชยีงใหม (ไมทราบปทีแ่นนอน)

โรงพยาบาลเขือ่นภมูพิล ตาก (๒๕๐๐-๒๕๐๗)

โรงพยาบาลแมกลองใหญ กาญจนบรุ ี(๒๕๐๗-๒๕๑๓)

และโรงพยาบาลเขือ่นสริกิติิ ์อตุรดติถ (๒๕๑๔-๒๕๒๐)

๑๗๓



๑๗๔

วัดชลประทานรังสฤษฏ  ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



“เดมิตัง้จติอธษิฐานไววา จะไมเปนสมภาร เวนไวแตวา

๑.เปนวดัใหมเอีย่ม ถาเปนสมภารกเ็ปนรปูแรก

๒.ถาเปนวดัเกา กข็อเปนวดัราง ไมมพีระ

ทีว่างเงือ่นไขอยางนี ้เพราะถาเราไปเปนสมภารในวดั

ทีม่พีระอยแูลว เกดิความขดัแยงจะปฏริปูอะไรไมได

โดยเฉพาะหลวงตามพีวกมาก ชอบขดัแยง

ทำงานไมสะดวก แตถาไมมพีระอยกูอนเลย

เราจะปฏริปูหรอืวางรากฐานอะไรกท็ำไดสะดวก

วดันี ้(วดัชลประทาน) ทีท่านอธบิดมีานมินต

เขาหลกัเกณฑทีต่ัง้ไว เลยรบัเปนสมภาร…”

พระพรหมมังคลาจารย  (ปญญานันทะภิกขุ)

๑๗๕



๑๗๖

บน: อุโบสถวัดชลประทานรังสฤษฏ
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลาง : อุโบสถวัดชลประทานรังสรรค
สามเงา จ.ตาก



บทที ่๑๒

กำเนดิวดัชลประทานรงัสฤษฏ

ฝายแมแฝก อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พุทธศักราช ๒๕๐๓

ภิกษุรูปหนึ่งเดินนำญาติโยมสวนทางกับชายรางสันทัด ติดตามมาดวย
มชิชนันารชีาวตะวนัตก แมช ีและฆราวาสอกีสองสามคน

“เอะ! พระรปูทีส่วนเราเมือ่กี ้ทานชือ่อะไรหรอืครบั” ชายคนนัน้ถามแมชี

“ออ...นัน่ทานปญญานนัทะ”

เขาปตยิิง่เมือ่ไดยนิชือ่ “ปญญานนัทะ” เพราะเทากบัเจตนารมณในชวีติที่
ตัง้ไวนานแลว กำลงัจะลลุวงไปอกีประการหนึง่ ดวยความเมตตาจากพระผปูฏบิตัดิี
ปฏบิตัชิอบรปูนี ้ชัว่เวลาไมนาน เขาเดนิตามมากราบนมสัการภกิษรุปูนัน้ กอนจะ
ยอตวัพบัเพยีบ

“นมสัการพระคณุเจาขอรบั กระผมชือ่ชชูาติ กำภ ูเปนอธบิดกีรมชลประทาน
ไดทราบกติตศิพัทของทานมานาน แตเพิง่ไดพบตวัจรงิวันนี ้จงึอยากสนทนากบัทาน
ขอรับ...”

แมเหตกุารณทีไ่ดพบกนัโดยบงัเอญิ จะลวงเลยมานานเพยีงใด แตดเูหมอืน
ยงัฉายชดัในความทรงจำของภกิษหุนมุรปูนัน้ ซึง่ปจจบุนัคอื พระพรหมมงัคลาจารย
(ปญญานนัทะภกิข)ุ ทานเจาอาวาสวดัชลประทานรงัสฤษฏ

๑๗๗



๑๗๘



“พบกนัครัง้แรกทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ตอนนัน้ทานพาชาวตางชาตไิปเทีย่วชมฝาย
แมแฝก ทีอ่ำเภอแมแตง อาตมากน็ำญาตโิยมจากปกษใตทีเ่ดนิทางมาเยีย่มอาตมา
ไปชมฝายนัน้เหมอืนกนั เดนิสวนทางกบัทาน ทานยกมอืไหว... แลวทานมาขออภยัที่
เดินผานแลวไมรูจัก ไมถือตัวเลยวาเปนขาราชการระดับสูง นั่งพับเพียบกราบ
เรยีบรอย ตอนนัน้อาตมาจำพรรษาทีว่ดัอโุมงค ทานบอกอาตมาวา ผมสรางวดัที่
ปากเกรด็ หาพระเปนสมภารไมได ทีห่าไดกไ็มเหมาะ อยากนมินตพระคณุทานไปอยู
วดัชลประทานไดหรอืไม...”

เปนคำขอของฆราวาสทีเ่พ่ิงพบกนัเปนครัง้แรก หลงัจากตางฝายตางไดยนิ
กติตศิพัทกนัมานาน หลวงพอปญญานนัทะไดยนิชือ่เสยีงของ ม.ล.ชชูาต ิจากอาจารย
กรมชลประทาน ทีม่าถวายความร ูสมยัทานเขาเรยีนธรรมะทีม่หาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั วดัมหาธาต ุขณะที ่ม.ล.ชชูาติกไ็ดทราบเรือ่งของหลวงพอ ในฐานะพระ
นกัเผยแพรธรรม พระนกัเทศน ทีผ่คูนเลือ่มใส นบัตัง้แตเจาชืน่ สโิรรส ทายกผเูลือ่มใส
ศรทัธาในพระศาสนา นมินตหลวงพอไปฟนฟวูดัอโุมงคและเผยแพรธรรมะทีจ่งัหวดั
เชยีงใหมตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๙๒

“ตอนนัน้อาตมาบอกคดิดกูอน เขาหลกัเกณฑละกไ็ด ไมเขากไ็มได ตัง้ใจวา
จะไมเปนสมภาร ถาวดันัน้เปนวดัเกา มพีระเหลอือยมูาก สอนยาก แตถาเปนวดัใหม
เอีย่มไมมใีครเคยเปนสมภารจะไปเปนให...”

ในทีส่ดุเมือ่ ม.ล.ชชูาติเลาถงึเจตนารมณทีจ่ะสรางวดัตอบแทนพระพทุธศาสนา
เพราะระหวางการสรางเขือ่นตาง ๆ  กรมชลประทานจำเปนตองยบุและยายวดัตาม
แนวเขือ่นไปหลายวดั และเมือ่สรางวดัใหม กป็รารถนาจะไดเปนวดัทีเ่ปนแบบอยาง
ทีด่ ีหลวงพอจงึตดัสนิใจรบัโดย

“…ใชเวลาไมนาน เพราะเขาหลักเกณฑ เปนวัดใหมไมมีพระเลย ถามี
หลวงตาสักองคนั่นละจะขัดคอเรา ไมหนักใจก็เลยมา... อาตมาพิจารณาวาวัด
ชลประทานตัง้อยหูนากรมชลฯ ตดิถนนใหญ จงัหวดันนทบรุตีอไปขางหนาคงจะเปน
เมืองทีเ่จรญิ บรเิวณนีเ้ปนทงุ การสญัจรไปมาสะดวก คนกจ็ะมากขึน้ เปนสถานที่
ใกลกรงุเทพฯ เปนจดุศนูยกลางทีเ่ราจะไปเหนอื ใต ตะวนัออกกไ็ด เปนทำเลทีเ่หมาะ
จะตัง้จดุขึน้เพือ่เผยแพรธรรมะแกญาตโิยมชาวบาน...” (จากหนงัสอื “ปญญานนัทะ
๙๔” จดัพมิพโดย มลูนธิภิกิขปุญญานนัทะ พ.ศ.๒๕๔๘)

อยางไรกต็าม ในเขตกรมชลประทาน ปากเกรด็เวลานัน้ มวีดัตัง้อยกูอนแลว
๒ วัด คือ วัดหนาโบสถ กับวัดเชิงทา บริเวณริมฝงน้ำเจาพระยา ตรงจุดที่กรม

๑๗๙



ชลประทานมโีครงการจะสรางทาเรอืขนสงอปุกรณ ประกอบกบัเปนวดัทีม่พีระสงฆ
จำพรรษาอยูเพียงวัดละรูป กรมชลประทานโดยทานอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กำภู จึง
ขออนญุาตผานกรมการศาสนาถงึคณะสงัฆมนตรเีพือ่ขอแลกเปลีย่นทีด่นิ โดยจะสราง
อโุบสถ กฏุพิระ เสนาสนะตาง ๆ ใหชดเชย

เมื่อคณะสังฆมนตรีตอบไมขัดของ จึงกอสรางวัดใหมในที่ดินของกรม
ชลประทานดานทศิตะวนัออก แลวเฉลมินามวา “วดัชลประทานรงัสฤษฏ” มคีวาม
หมายวาเปนพระอารามที ่“รงัสฤษฏ” หรอืสรางขึน้โดยกรมชลประทาน ในพืน้ที ่๔๘
ไร ณ เลขที ่๗๘/๘ หม ู๑ ถนนตวิานนท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบรุ ีเขตปกครองคณะสงฆมหานกิาย แลวนมินตพระปญญานนัทะภกิข ุจากวดั
อโุมงค จงัหวดัเชยีงใหม มาเปนเจาอาวาส ตัง้แตวนัที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓
ตราบจนปจจบุนั ในขณะที ่“วดัหนาโบสถ” ในวนันีย้งัเหลอืรองรอยเพยีงตวัโบสถ
สวน “วดัเชงิทา” ไดกลายเปนทีต่ัง้ทาเรอืของกรมชลประทาน

“...ตอนนัน้สองวดันีม้พีระอยวูดัละองค พออาตมามาสรางวดันี ้เขาไมมา ไป
อยวูดัอืน่เพราะขดันโยบายกนั เพราะวดัชลประทานฯ หามสบูบหุรี ่ถาสบูมาอยไูม
ได พระสองรปูนัน้มานอนไดสองคนื กอ็ดึอดั เลยไปอยวูดัอืน่”

ทามกลางสงัคมทีร่ะดบัศลีธรรมของผคูนถดถอยลงทกุวัน ความมงุมัน่ของ
ม.ล.ชชูาตใินการจดัตัง้วดัชลประทานรงัสฤษฏ จงึมไิดเปนเพยีง “สวสัดกิาร” ของ
ขาราชกรมชลประทาน ซึง่ทานไดสรางไวใหแลวทัง้โรงเรยีน โรงพยาบาล บานพกั
กระทัง่มาบรบิรูณทีว่ดั อนัเปนสถานทีซ่ึง่ผูกพนักบัคนไทยมาตัง้แตเกดิ จนกระทัง่อำลา
จากโลกใบนีไ้ป ทวาในอกีมติหินึง่ ทานยงัตัง้ใจใหวดันีเ้ปนทีพ่ึง่ของพทุธศาสนกิชนที่
ศรทัธาใน “แกนแท” ของพระศาสนา มากกวาเปลอืกหรอืกระพี้

วดัชลประทานฯ จงึมคีวามแตกตางจากวัดอืน่ ๆ  อยางเหน็ไดชดั ในสายตาของ
ชาวพทุธทัว่ไป โดยเฉพาะระเบยีบในการจดังานบวช งานสวดศพ เผาศพ ฯลฯ รวม
ไปถงึไสยศาสตร มนตดำ ดหูมอ ใบหวย ฯลฯ สิง่เหลานีไ้ดรบัการปฏริปูใหมหมดใน
วดัทีม่เีจาอาวาสชือ่ “ปญญานนัทะ”

“หมอมหลวงชชูาตทิานชอบใจทีไ่มมกีารใหหวย แลวยงัพัฒนาประเพณลีาหลงั
ใหทนัสมยั อยางสวดศพสมยักอนมแีตสวด ๆ ไป คนฟงไมรเูรือ่ง บางคนยงัมากนิ
เหลาเบยีรกนัสนกุในงานสวด อาตมาจดัระเบยีบใหม คอืงานสวดศพวดันีจ้ะเนนแสดง
ธรรมกอน ๓๐-๔๐ นาท ีจากนัน้สวดนดิเดียว แลวไมมกีารเลีย้งในงาน ตรงนีต้ดัออก...”

“…หรอืบวชนาคทีม่กีารทำขวญั แหแหนสนกุสนาน ตดัหมด อาตมาใหบวช

๑๘๐



พรอมกนัทลีะ ๑๐๐ รปู ทกุวนัที ่๑ กมุภา ๑ มนีา ๑ เมษา แลวไมใหซือ้ดอกไมธปู
เทยีนเพราะรกวดั คดิดวูา ๑๐๐ คน ถาซือ้หมดจะสงูทวมหวั ใหมแีตผา ไมใหมงีาน
เลีย้ง มานอนวดั โกนหวั ซอมบวช...”

ธรรมเนยีมปฏบิตัทิีท่านเจาอาวาสนกัปฏริปูรเิริม่ขึน้เปนแหงแรก คอืการแสดง
ธรรมทกุวนัอาทติย แลวบนัทกึเทปใหญาตโิยมซือ้หรอืขอยมืจากทางหองสมดุของวดั
เพือ่นำกลบัไปฟงซ้ำหรอืเผยแผไปยงัผทูีไ่มมโีอกาสจะฟง ดร.พระมหาจรรยา สทุธญิาโณ
บนัทกึถงึเรือ่งนีไ้วในหนงัสอื “ชวีติและงานของทานปญญานนัทะ” เนือ่งในโอกาส
ครบรอบ ๙๔ ป ของทานเจาอาวาส

“…ทานปญญาฯ เปนนกัเผยแพรธรรมะ นโยบายหลกัของวดักค็อืการเผยแพร
ธรรมะ เมือ่ทานรบัตำแหนงเจาอาวาสแลว มศีาสนสถานและเสนาสนะ เพยีงพอแก
การเริม่งาน กลาวคอืมโีบสถ ศาลาฉนั และกฏุ ิ๑๑ หลงั ทานจงึใชศาลาฉนัเปนที่
แสดงปาฐกถาธรรม เริ่มครั้งแรกก็มีผูฟงประมาณ ๑๐ กวาคน สวนมากเปนคน
กรงุเทพฯ ทีเ่คยรจูกักบัทานมากอนทัง้สิน้ ถนนหนทางสญัจรไปมาระหวางกรุงเทพฯ
กบั ปากเกรด็ (หมายถงึถนนตวิานนท) กย็งัเปนหลมุเปนบอ นานทจีะมรีถผานมาสกั
คนัหนึง่...”

จากผฟูงเรอืนสบิเมือ่วนัวาน เปนทีท่ราบกนัดวีาถงึวนันี ้สถานทีจ่อดรถของ
ทางวดัจะคบัแคบไปในวนัอาทติยของทกุสปัดาห วดัไดกลายเปนทีพ่ึง่ของผแูสวงหา
สจัธรรมทีแ่ทในคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา และยงัไดรบัการพจิารณา
เปน “วดัพฒันาตวัอยาง” ของกรมการศาสนา ตัง้แต พ.ศ.๒๕๒๕ ในขณะทีท่าน
ปญญานนัทะภกิข ุ ไดรบัรางวลั “คนดศีรปีกษใต” และไดรบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์จากสถาบนัการศกึษาตาง ๆ  คอืมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั และ
มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช รวมทัง้ไดรบัรางวลั “ศาสตรเมธ”ี สาขาสงัคม
ศาสตร ดานศาสนาและปรชัญา จากมลูนธิหิมองหลวงปน มาลากลุ

ซึง่หากกลาวถงึความทรงจำในความสำเรจ็ทัง้หลายของวดัชลประทานฯ ทาน
ปญญานนัทะไมเคยลมืแรงสนบัสนนุอยางเตม็กำลงัจาก ”ทานอธบิด”ี

“…เหน็เราทำแบบนีท้านพอใจ เราพฒันาทัง้วตัถทุัง้จติใจ มาวัดตองฉลาดไม
ไดความโงกลบัไป...หมอมหลวงทานเปนคนกาวหนา ไมหวัเกา หลายครัง้อาตมาขออะไร
จากกรมชลฯ ขอเชาบายได ขอรถแทรกเตอรใหวดั ทานวองไว สัง่งานไมชกัชา...ถงึ
ทีส่ดุ ทีฉ่นัมานีเ่พราะคนของกรมชลประทานมากหลายหมืน่ครอบครวัจะไดอาศยั...”

๑๘๑



เปนทีท่ราบกนัดใีนหมคูนใกลชดิวา วดัชลประทานฯ ที ่ม.ล.ชชูาตอิาราธนา
ทานปญญานนัทะภกิข ุมาเปนทานเจาอาวาสนัน้ ทำใหทานอธบิดสีมัผสัธรรมะอยาง
ลกึซึง้ยิง่ขึน้ และยงัไดมโีอกาสสนทนาธรรมกบัทานพทุธทาสภกิข ุแหงวัดสวนโมกข
พลาราม จังหวัดสุราษฏรธานี อริยะสงฆที่ไดชื่อวาศึกษาธรรมะแตกฉานและมี
วตัรปฏบิตันิาเลือ่มใสทีส่ดุองคหนึง่ จนองคการยเูนสโกแหงสหประชาชาตยิกยองให
เปน “บคุคลสำคญัของโลก” ในฐานะทีท่านเปนผนูำดานขนัตธิรรม สนัตธิรรมและ
วฒันธรรม

โดยในชวงนัน้ (ราวพ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๘) คราใดทีท่านพทุธทาสเดนิทางมา
ปฏบิตักิจิธรุะยงักรุงเทพมหานคร กจ็ะมาจำพรรษาทีว่ดัชลประทานฯ ในฐานะทีเ่ปน
“สหายธรรม” กบัหลวงพอปญญานนัทะภกิข ุโดยทานปญญาฯเรยีกขานทานพทุธ
ทาสวา “ทานพี”่ ดวยความทีท่านพทุธทาสอาวโุสกวา

“...เยน็วนัหนึง่มกีำหนดไปงานเลีย้งทีส่ถานทตูอเมรกินั คณุชชูาตบิอกใหสงรถ
ไปรบัทีก่รม พอรถไปถงึ กลบับอกวาไมไปไดไหม รสูกึไมสบายใจเรือ่งงาน ขอไปวดั
ชลประทานฯ ดกีวา พอไปถงึมทีานเจาคณุพทุธทาสกบัทานปญญาฯ คอยทาอยทูีโ่บสถ
เปดประตหูนาตางทัง้หมด ซึง่ธรรมดาไมเคยเปด แตวนันัน้ ทานทัง้สองรอรบัอย.ู..”

แมกาลเวลาจะลวงเลยมากวา ๔๐ ป ทวา คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา
ยงัรำลกึถงึวนัทีป่ชูนยีบคุคลทัง้สาม ไดมาสนทนาธรรมกนัโดยมไิดนดัหมาย ราวกบั
เพ่ิงเกดิขึน้เมือ่วนัวาน

๑๘๒



“…ตอนขึน้รถกลบั คณุชชูาติบอกวาดวยอานสิงคของหลวงพอทัง้สอง ทำให
เปลีย่นใจมาวดั ความทกุขใจจากการงานจงึหายไปหมด ไดสต ิเพราะทานปญญาฯ
มกัคอยทวงใหคณุชชูาติชาลงบาง กช็วีติคณุชชูาติไมเคยชา ตัง้แตเชายนัค่ำ ตอนนอน
ยงัฝนถงึงาน บางทดีฉินัไดยนิเสยีงพดูภาษาองักฤษวาจะทำอะไรตออะไร อาหารเชา
กท็านในรถ ระหวางทานมเีลขาฯ จดงานตลอด พดูไดวาชวีติคไูมมโีรแมนตกิ พอเลกิ
จากงานตอนเยน็กเ็หนือ่ยมาก นพ.พชิติตองคอยมาฉดียาบำรงุให”

๑๓ เมษายน ๒๕๑๒

ดวยความผกูพนักนัทัง้ทางการงานและจติใจ ทานปญญานนัทะจงึอาลยัยิง่
เม่ือทราบขาวการเสยีชวีติของ ม.ล.ชชูาต ิกำภู

“...เสยีใจมากทีท่ราบวาทานจากไป เสยีใจ...เวลานีย้งัคดิถงึ เสยีใจจนพดูอะไร
ไมออก เสยีดายเพราะทานซือ่สตัยสจุรติ ไมคอรปัชัน่ ความโลภไมม.ี..คนกรมชลฯ
เรียกทานวา “คร”ู ทานไมใชแคอธบิด ีทีส่ำคญัคอืทานสรางคน ทานทำตนเปนตวัอยาง
พระพทุธเจาบอกวา เวลาเราสอนคนเรือ่งใด ตองทำเรือ่งนัน้ดวย…สวนมากมาคยุกบั
อาตมา ทานก็มีแตงาน เรื่องสวนตัวไมคอยมีอะไร ชีวิตของทานคืองาน งานคือ
ชวีติ...ทานอายนุอยมากตอนทีเ่สยี…เราสญูเสยีคนด.ี..”

ดังนั้น ตราบจนวันนี้ ม.ล.ชูชาติในความทรงจำของทานปญญานันทะ
ภิกขุ จึงเปนอธิบดีกรมชลประทานที่ “ทำงานเพื่อให ไมใชทำงานเพื่อเอา”
อยางที่ยากจะมีใครเสมอเหมือน

๑๘๓

ม.ล.ชูชาติ ถวายผาพระกฐิน
ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ
เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๗



ธรรมะเหมือนสระน้ำที่ไมมีตม

วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๔๘ องคการศกึษาวทิยาศาสตรและวฒันธรรม
แหงสหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) ประกาศยกยองทานพทุธทาสภกิข ุ(พระธรรม
โกศาจารย) แหงวดัสวนโมกขพลาราม จงัหวดัสรุาษฏรธาน ีเปนบคุคลสำคญั
ของโลก และจะรวมเฉลมิฉลองในวาระครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ป ในวนัที ่๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนันบัเปนเรือ่งทีน่าปตยินิดขีองประชาชนไทย

ทานพุทธทาสภิกขุ เปน “สหายธรรมผูพี่” ของทานปญญา
นนัทะภกิข ุ(พระพรหมมงัลาจารย) เจาอาวาสวดัชลประทานรงัสฤษฏ และ
ทานยังเคยแสดงธรรมในที่ประชุมอบรมขาราชการและลูกจางของ
กรมชลประทาน ณ วดัชลประทานรงัสฤษฏ เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕
เมื่อครั้งที่ทานพุทธทาสภิกขุ ยังดำรงสมณศักดิ์เปน “พระราชชัยกวี”
กลาวไดวาเปนการแสดงธรรมตอขาราชการกรมชลประทานเปนครัง้แรกและ
ครัง้เดยีวในประวตัศิาสตร

ดงัความตอนหนึง่คอื...
“...พวกเราเปนขาราชการกรมชลประทาน คำวา “ชลประทาน” ควร

จะถอืเปนนมิติทีด่มีาก “ชลประทาน” แปลกนังาย ๆ  วาแจกจายน้ำ คำวา “น้ำ”
เปนชือ่ของธรรมะบททีว่า “ธมโฺม  รหโท  อกททฺโม”  แปลวา  “ธรรมะเหมอืน
สระน้ำทีไ่มมตีม”  ทานเปรยีบน้ำเหมอืนธรรมะ ในฐานะเปนเครือ่งชำระความ
ทกุข หรอืสิง่สกปรกเศราหมองทีเ่ราม.ี..

เรามีคำวา “กรมชลประทาน” เปนที่มั่นของเรา นี่เรายึดถืออุดม
คตอิยางเดยีวกนั คอืจะตองแจกจายความด ีระบบของความด ีเปนตวัอยางทีด่ี
แกกรมอื่น วาขาราชการกรมนี้จะไมมีชองโหวที่จะใหชาวบานนินทาวา
“มาอยางไทย ไปอยางฝรัง่”... มาอยางไทยคอืมาชา และทำงานอยางเอาเปรยีบ
ทีส่ดุ แตพอเลกิหรอืหยดุพกัผอนนีเ่อาอยางฝรัง่ คอืเอาเตม็ที่

ถาเราชวยกนัเพกิถอนขอครหาอนันีไ้ดเมือ่ไรแลว เมือ่นัน้แหละคอื
การปฏบิตัธิรรมอยางยิง่ของเรา สรางสรรคความเจรญิใหแกเรา ใหแกประเทศ
ชาตขิองเรา ศาสนาของเรา หรอืโลกทัง้หมดทัง้สิน้ได ดวยอาศยัสิง่เดยีวกนั

๑๘๔



คอื “ธมโฺม รหโท อกททฺโม - ธรรมะเหมอืนสระน้ำทีไ่มมตีม”…
ขอใหเราทกุคนมจีติใจเหมอืนสระน้ำทีไ่มมตีะกอน คอืใสสะอาด ไม

มสีวนแหงความชัว่ปะปน และใสอยางไมมตีะกอนอยเูปนประจำในจติใจ
ของเรา แลวคำวา “ชลประทาน” นี้จะหอมหวนที่สุด จะเปนเกียรติที่ฟุง
กระจายไปทัว่ทกุทศิทาง สมกบัทีเ่ราเปนขาราชการกรมชลประทาน...”

(จาก หนังสือ “ธรรมะเหมือนสระน้ำที่ไมมีตม” จัดพิมพโดย กองทุน

ศูนยสืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ (ไมระบุปที่พิมพ))

๑๘๕



๑๘๖

ภูเขาทอง องคเจดียในวัดสระเกศ



อธิบดีผูบูรณะภูเขาทอง

นอกจากงานกอสรางโครงการขนาดใหญดานชลประทานแลว งาน
สำคญัอกีดานหนึง่ของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูขณะรบัราชการกรมชลประทาน คอื
การสงเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกเหนือจากการสรางวัด
ชลประทานรงัสฤษฏแลว ยงัมผีลงานอกีชิน้หนึง่ทีค่นสวนใหญไมคอยรบัรกูนั
มากนัก คือการที่ม.ล.ชูชาติ กำภู มีบทบาทสำคัญในการบูรณะ “พระบรม
บรรพต” หรอื “ภเูขาทอง” วดัสระเกศ ราชวรมหาวหิาร ในป พ.ศ.๒๔๙๓

ตามประวตั ิ“พระบรมบรรพต” พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยหูวั
รชักาลที ่๓ แหงกรงุรตันโกสนิทร โปรดฯ ใหสรางขึน้โดยมฐีานเปนดนิทีถ่กู
ขดุขึน้มาจากการสรางคลองรอบกรงุ และดวยความทีอ่ยใูกลกบัคลองมหานาค
ซึง่เปนสวนหนึง่ของคลองรอบกรงุ ทำใหชาวเมอืงนยิมเรยีก “ภเูขาทอง” เชน
เดยีวกบัทีเ่รยีกเจดยีภเูขาทองทีก่รงุศรอียธุยา

ในแผนดนิรชักาลที ่๓ มกีารกอสรางเปนพระปรางค แตเกดิทรดุตวั
ลงมา จนตองยตุกิารกอสรางไปหลายป จนถงึรชักาลที ่๔ โปรดฯ ใหมกีารซอม
แซมโดยดดัแปลงเปนภเูขา และกอพระเจดยีไวบนยอด มพีระระเบยีงโดยรอบ
มบีนัไดเวยีนสองสายขึน้ถงึยอด และกอพระเจดยีทรงลงักาไวบนยอด พระราช
ทานนามวา “พระบรมบรรพต”

แตการกอสรางมาแลวเสรจ็จรงิ ๆ  ในสมยัรชักาลที ่๕  มกีารอญัเชญิ
พระบรมสารรีกิธาตจุากเมอืงกบลิพสัด ุซึง่รฐับาลองักฤษทีป่กครองอนิเดยีใน
ยคุนัน้ถวาย โดยมพีระราชพธิปีระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุไวในซมุพระ
เจดยีบนยอดพระบรมบรรพต เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๔๕๒

จนเมือ่ผานพนสงครามโลกครัง้ทีส่อง พ.ศ.๒๔๘๙ ภเูขาทองไดรบั
ความเสียหายอยางเห็นไดชัด โดยปรากฏการแตกราวหลายจุด ในครั้งนั้น
สมเดจ็พระสงัฆราช ญาโณทยมหาเถร ทรงเหน็วาถาทิง้ไวอาจจะพงัลงมา จงึ
ประสานไปยงักรมการศาสนา โดยขอให ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูอธบิดกีรมชลประทาน
ศษิยานศุษิยของทานผมูคีวามเชีย่วชาญดานวศิวกรรมโยธามาดำเนนิการซอม
แซม โดยผานความเหน็ชอบของกรมศลิปากร

๑๘๗



“...วดัสระเกศ เปนวดัที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเคารพนบัถอื เขือ่นทกุเขือ่น
ทีม่พีธิเีปด กไ็ดฤกษจากวดัสระเกศทัง้สิน้ พระสงัฆราชทานรบัสัง่วาภเูขาทอง
ทรุดมาก จะขึ้นไมไดแลว ทานเห็นวาคุณชูชาติมีความรูความสามารถที่จะ
บรูณะได...”

คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ยังจดจำไดดีวา ทำไม การบูรณะ
ภเูขาทองตองเปน ม.ล.ชชูาต ิกำภู

“...วนัทีไ่ปดภูเูขาทอง เขาเปดฐานภเูขาขางลางใหด ูสองไฟเขาไปเหน็
เสาโต ๆ  ขดักนัไปมาอยใูตนัน้ ยงัสงสยัวาจะซอมอยางไร ถาซอมแลวพงัลงมา
กห็มดกนั คณุชชูาตอิธบิายวาสรางเหมอืนทำถงัเบยีรส ิคอืใชเทคนคิการรดัเปน
ตอน ๆ  ไงละ...”

ขณะที่การบูรณะภูเขาทองกำลังดำเนินไป ม.ล.ชูชาติยังมีตำแหนง
เปนที่ปรึกษาดานการชลประทานใหธนาคารโลก มีภารกิจตองเดินทางไป
ตางประเทศบอยครัง้ เมือ่มโีอกาสเดนิทางไปประชมุทีอ่ติาล ีทานกย็งัไมลมื
งานบูรณะภูเขาทอง เมื่อทราบวาที่นั่นมีการผลิตโมเสกที่มีคุณภาพดี เหมาะ
สำหรับหุมองคบรมบรรพต ในขณะที่ตอนนั้นเมืองไทยยังไมมีวัสดุเชนนี้
ทานจงึพยายามหาเวลาวางจากการประชมุ ชวนคณุหญงิไปสำรวจถงึแหลงผลติ

“...แลวซือ้ตวัอยางหอบขึน้เครือ่งบนิกลบัมาหลายส ีเพือ่จะไดเลอืก
แลวสัง่ไปทางอติาลอีกีทหีนึง่... โมเสกชิน้หนึง่มขีนาดประมาณหนึง่นิว้ ดาน
หนึง่จะดาน พอเอานำ้ลบูแลวลงกาว กส็ามารถตดิกบัผนงัได เราตองสัง่โมเสก
สีทองจากอิตาลีอยูหลายครั้ง จนภูเขาทองเปนสีทองอรามอยางที่เราเห็นทุก
วนันี.้..”

การบูรณะภูเขาทองดำเนินไปเปนเวลา ๕ ป จึงแลวเสร็จเมื่อ
พ.ศ.๒๔๙๘ จงึมพีธิเีฉลมิฉลอง โดยพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เสดจ็ฯ เปน
องคประธาน

“...ดิฉันจำไดเพราะตองเดินเอาอาหารใสหาบไปเลี้ยงพระ ๑๐ รูป
หลังจากนัน้มกีารอญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตกุลบัไปประดษิฐานดงัเดมิ จำได
วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชพระหัตถหยิบพระบรมสารีริกธาตุ

๑๘๘



ใสลงในน้ำหอม แลวอัญเชิญไวในเจดียเล็ก ๆ พอจะปดฝาเจดียก็ทรงถอด
พระธำมรงคครอบบนยอดเจดยีดวย...”

หลงัจากนัน้ งานทำนบุำรงุพระศาสนาของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูยงัมอียู
ตอเนือ่งไปถงึการบรูณะพระปรางควดัอรณุราชวราราม ราชวรมหาวหิาร สราง
วัดชลประทานรังสรรค อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สรางพระตำหนักถวาย
สมเด็จพระสังฆราชที่วัดสระเกศ ซึ่งมิใชเพียงแตพุทธสถานเทานั้น แมแต
มสัยดิในศาสนาอสิลาม ทานกม็บีทบาทในการสราง คอื มสัยดิดารลุอสิลาม
ตำบลทาทราย อำเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ีอนัเปนมสัยสิทีก่รมชลประทาน
สรางขึน้ใหมแทนมสัยสิเดมิ ซึง่เคยอยใูนพืน้ทีก่รมชลประทานปากเกรด็ มพีธิี
มอบใหคณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย โดยจฬุาราชมนตรเีปน
ผรูบัมอบ  เมือ่วนัที ่๖ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๐๖

นอกจากนัน้ ยงัมสีถานทีส่ำคญัของชาตอิกีหลายแหงทีท่านควบคมุ
การกอสรางและบรูณะ อาท ิพระบรมราชานสุาวรยี พระมหาธรีราชเจา รชักาล
ที ่๖ อนสุาวรยีชยัสมรภมู ิอาคารตาง ๆ  ของโรงพยาบาลจฬุา และอนสุรณดอน
เจดยี จงัหวดัสพุรรณบรุี

หากเมือ่นบัรวมกบัโครงการเขือ่นขนาดใหญ คอืเขือ่นเจาพระยา และ
เขือ่นภมูพิล ทีถ่อืเปนผลงานชิน้เอกของ ม.ล.ชชูาตแิลว กส็มกบัทีอ่ดตีรฐัมนตรี
วาการกระทรวงการคลงั นายเสวต เปยมพงศสานต กลาวไววา

“...ตามความเหน็ของขาพเจา ไมมคีนไทยคนใดในสมยัเดยีวกนั ที่
ไดรเิริม่งานกอสรางทีส่ำคญัของชาต ิเทา ม.ล.ชชูาตอิกีแลว...”

๑๘๙



๑๙๐

ม.ล.ชูชาติ สวมชุดครุยปริญญาชางชลประทานดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
นำขบวนศาสตราจารยและอาจารย เขาสูหอประชุม

ในวันเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



“...ใครเลยจะคาดถงึวา สภุาพบรุษุรางเลก็

ผมูสีขุภาพไมสสูมบรูณนกั จะมกีำลงัใจเขมแขง็

และเสยีสละเพือ่ประเทศชาตไิดมากมายปานนี้

ทานสละทัง้แรงกาย แรงปญญา เพือ่ความสขุของประชาชนไทย

มาเปนเวลาไมต่ำกวา ๔๐ ป แมกระทัง่ในยามปจฉมิวยั

ทีค่นสวนใหญพกัผอนและแสวงหาความสขุใสตน

แตทานยงัคงตอสกูบังานหนกัอยเูชนเดมิ...

โดยเจตนาแนวแนวา จะผลกัดนัเมอืงไทยใหกาวไปไดไกลทีส่ดุ

ในชวงระยะเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุ...”

จาก อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
ม.ล.ชูชาติ กำภู ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒

๑๙๑



๑๙๒

อนุสาวรีย ม.ล.ชูชาติ กำภู
บิดาแหงชลกร



บทที ่๑๓

ชวีตินัน้สัน้ ผลงานสยินืยาว

พุทธศักราช  ๒๕๐๙

ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเกษยีณอายรุาชการจากตำแหนงอธบิดกีรมชลประทาน แต
สำหรบันกัคดิ นกัวางแผน นกัปฏบิตัเิชนทาน อายกุม็คีวามหมายเปนเพยีงตวัเลข ดวย
ยงัมหีนวยงานสำคญัทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ปรารถนาจะเชญิทานไปรวมงาน
ทีส่ำคญัคอืการไดรบัเชญิจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่รกึษาดานวศิวกรรมชลประทาน
และการเกษตร

ดวยประจกัษแจงในฝไมลายมอืของทาน จากผลงานชิน้โบแดง คอืโครงการ
เขือ่นเจาพระยาใหญ และเขือ่นภมูพิล

ขณะเดยีวกนั ทานกย็งันัง่ทำงานในฐานะกรรมการผจูดัการ บรษิทั ชลประทาน
ซเีมนต จำกัด และกรรมการผจูดัการ บรษิทั อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทย จำกดั
แตเหนอือืน่ใด คอืภารกจิในฐานะอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ซึง่พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหดำรงตำแหนงนีม้าตัง้แต
พ.ศ. ๒๕๐๘ แลว

ดวยวิสัยของนักบริหารผูมองการณไกลไปลวงหนา ๑๐-๒๐ ป และ
เปยมลนดวยประสบการณทำงานใหญระดับชาติมาแลวมากมาย ม.ล.ชูชาติ กำภู
ตระหนกัถงึปญหาความคบัแคบของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน ซึง่ตัง้อยู
ณ พืน้ทีข่องกระทรวงเกษตราธกิารในสมยันัน้ แมอาณาบรเิวณจะกวางขวางถงึกวา
๒,๐๐๐ ไร แตก็มีหนวยงานของกระทรวงฯ ตั้งอยูหลายหนวย เชน กรมปศุสัตว
กรมประมง กรมการขาว ฯลฯ เปนพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเพยีง ๘๐๐ ไร

๑๙๓



๑๙๔

ภาพถายภูมิทัศนทางอากาศ เขื่อนภูมิพล
เมื่อเริ่มเก็บกักน้ำ



ในขณะที่หลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยนี้ จำเปนตองมีพื้นที่สำหรับ
การศึกษา วิจัย ทดลอง เชน สาขาพืชไร พืชสวน สัตวบาล กีฏวิทยา วิศวะ
เครือ่งกล เปนอาทิ

“...เหตผุลนีเ้อง ทีท่ำใหทานคดิหาทางขยบัขยายพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเพือ่เพิม่
ปรมิาณการผลติบณัฑติ ขยายการศกึษา การคนควาวิจยั ฯลฯ เพือ่รองรบัการพฒันา
ประเทศในอนาคต...” ทวา “...อาจารยหมอมหลวงชชูาติ กำภ ูเปนผมูวีสิยัทศันกวาง
ไกล ทานเปนบคุคลประเภทคดิเรว็ ทำเรว็และจรงิจงั ทำใหหลายคนและหลายฝาย
ตามทานไมทนั จนบางครัง้ทำใหมองทานในมมุกลบั...”

บทความ “เมื่อขาพเจาสานตอโครงการกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกำแพงแสน” โดย ศ.ดร.วฒันา เสถยีรสวสัดิ ์อดตีรองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ทำใหอนชุนรนุหลงัทราบวา เมือ่ ม.ล.ชชูาต ิพจิารณาเลอืกพืน้ทีอ่ำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่ ๗,๘๔๑ ไร มีโครงการชลประทานและ
ทางหลวงแผนดนิผาน อกีทัง้ทีด่นิยงัมรีาคาถกู เปนทีต่ัง้วทิยาเขตใหม

โดยทานรเิริม่วางแผนพฒันาดวยโครงการเงนิกธูนาคารโลก ซึง่สามารถทำได
ไมยากดวยประสบการณระดบัสงูของทาน การเจรจากับธนาคารโลก กระทรวงการ
คลงั และบรษิทัทีป่รกึษาในการวางผงัแมบทเริม่ตนขึน้ แต...

“...โครงการทัง้หลายตองหยดุชะงกัลง เมือ่มกีารเดนิขบวนตอตานนโยบาย
พฒันาของทาน ในทีส่ดุ ทานขอลาออกจากตำแหนงอธกิารบดใีนป พ.ศ.๒๕๑๐ ขาพเจา
ในฐานะลูกศิษยรูสึกเศราใจกับผูที่ตามทานไมทัน...” (ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์, อาง
แลว)

แตหลงัจากนัน้ วสิยัทศันของ ม.ล.ชชูาต ิกไ็ดรบัการพสิจูนวาถกูตอง เทีย่ง
ตรง มองการณไกล เมือ่โครงการขยายวทิยาเขตไปยงัอำเภอกำแพงแสน ไดรบัการ
สานตอจนเปนผลสำเรจ็ สามารถเปดการเรยีนการสอนไดตัง้แตปการศกึษา ๒๕๒๒
-๒๕๒๓ โดยในระยะแรกยังประสบปญหาเรื่องระบบชลประทานภายในวิทยาเขต
เนื่องจากกำแพงแสนมีปริมาณฝนนอยกวาอำเภอใกลเคียง แตเมื่อประสานความ
ชวยเหลอืไปยงักรมชลประทานแลว

“...วนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๒๙ ไดม ี“งานวนัน้ำไหล” หรอืพธิเีปดน้ำเขาสู
ระบบชลประทานของมหาวทิยาลยั เราไดรอคอยมาเปนเวลารวม ๑๗ ป นบัเปน
ความปลืม้ปตอิยางยิง่ น้ำมไิดใชเพือ่การอปุโภคบรโิภคและงานวจิยัทางการเกษตร
เทานัน้... แตยงันำไปใชในหมบูานซึง่มบีอเลีย้งกงุราว ๓,๐๐๐ ไร และใชในการเกษตร

๑๙๕



อืน่ ๆ  ของการเกษตรอกีดวย นีค่อืบญุบารมสีวนหนึง่ทีอ่าจารยหมองหลวงชชูาต ิกำภู
ทิ้งไวใหพวกเรา...” (ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์, อางแลว)

ภายหลังการลาออกจากตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไดรบัเชญิจากธนาคารพฒันาแหงเอเชยี ใหเปนกรรมการวางแผน
นโยบายของธนาคาร จนกระทั่งวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ยังไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหดำรงตำแหนงรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง
พฒันาการแหงชาต ิในรฐับาลจอมพลถนอม กติตขิจร ซึง่นบัเปนวาระที ่๒ ของการ
ดำรงตำแหนงนี้

บรรยากาศวันที่มีพระบรมราชโองการ ยังอยูในความทรงจำของคุณหญิง
โฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา

“....มีโทรศัพทจากในวังวาจะแตงตั้งเปนรัฐมนตรี แตคุณชูชาติไมอยากรับ
ตำแหนง

ใหดฉินัแจงวาไมอยบูาน ดฉินัย้ำวานีเ่ปนพระบรมราชโองการ คณุชชูาตกิ็
ยนืยนัวาบอกจอมพลถนอมแลววาจะไมเปน แตอนันีค้อืพระบรมราชโองการในหลวง
อยางไรก็ตองรบั ถาบอกไมอยบูาน แลวเธอจะไมสบายใจ เพราะขดัพระบรมราช
โองการ... คณุชชูาตเิขาใจอะไรงาย มีเหตมุผีล ไมอยากไดตำแหนง แตไมรบักข็ดั
พระบรมราชโองการ...”

ทวา การทำงานเพื่อประเทศชาติในตำแหนงรัฐมนตรีชวย ก็ตองประสบ

๑๙๖

ม.ล.ชูชาติ ถายภาพรวมกับนิสิตคณะวิศวกรรมชลประทานที่หนาตึกเรียน



อปุสรรคจากอาการปวยดวยโรคเสนโลหติในหวัใจตีบ ซึง่เริม่คกุคามรฐัมนตรชีชูาติ
มาต้ังแตกลางป พ.ศ.๒๕๑๑ หรือปหลังตัดสินใจลาออกจากการเปนอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร แลววันหนึง่ ทานเกดิอาการชาทีแ่ขนซาย ระหวางการ
อธบิายชีแ้จงเร่ืองตาง ๆ  ในทีป่ระชมุสภาพฒันาเศรษฐกจิแหงชาต ิจนตองขอพกัการ
ประชมุ เมือ่ไปพบแพทย จงึทราบสาเหตขุองอาการ...

“...นายแพทยขอใหเพลาการทำงานลงและพกัผอนใหมากข้ึน แตบงัเอญิระยะ
นัน้มงีานจำเปนทีต่องทำมาก จงึยงัคงปฏบิตังิานตอไปอยางเต็มที ่ทำใหมเีวลาพกัผอน
ไมเพียงพอ...” (จาก หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล.ชูชาติ กำภู)

เชาวนัที ่๒๖ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๑๒  ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูถวายการ
ตอนรับสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี และ
พระนางเจาสวุทันาพระวรราชเทว ีณ บานพกัอาวอดุม อำเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี
โดยไดลงเลนสกีถวาย และเมื่อทั้งสองพระองคเสด็จฯ กลับแลว ม.ล.ชูชาติยัง
นัง่ทำงานตอจนตกเยน็ จงึเกดิอาการปวดหนาอกดานซายอยางรนุแรง ตองเขาพกั
รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลเนริสซิง่ โฮม กรงุเทพมหานคร นานถงึ ๖ สปัดาห ภายใต
การดูแลของนายแพทยเอกไชย กำภู นองชายของทาน จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๑๒ จงึไดรบัอนญุาตใหออกจากโรงพยาบาลไปพกัรกัษาตวัทีบ่าน และมอีาการ
ดีขึ้นเปนลำดับ จนคณะแพทยเห็นสมควรวาใหทำงานไดบางเล็กนอย

กระทัง่คนืวนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๑๒ เหตกุารณทีไ่มมใีครคาดคดิกเ็กดิขึน้

“...วนันัน้เปนวนัสงกรานต ทานเหมอืนกบัจะหายแลว หมอหลายคนกข็อตวั
ไปพกัผอนสดุสปัดาห เหลอืแตคณุหมอสมทรง ธนะภมู.ิ..”

คณุโฉมฉาย (โกมารกลุ ณ นคร) ชยัสมบรูณ นองสาวคณุหญงิโฉมศร ีและ
เปนสมหุบญัชี บริษทั ชลประทานซเีมนต จำกัด ผทูำงานใกลชดิ ม.ล.ชชูาต ิกำภู
ตัง้แตเริม่กอตัง้บรษิทัฯ ในป ๒๔๙๙ จนถงึชวงบัน้ปลายแหงชวีติ เลาถงึเหตกุารณ
ในคนืวนันัน้

“...วนันัน้ทานเดนิจากหอง ผานสระวายนำ้ ไปอาคารเลก็ ๆ  รปูตวัแอล ทีน่ัน่
เปนหองทำงานของทาน เห็นทานเดินไดเราก็ดีใจ เพราะตอนปวยทานบนอยาก
ทำงานอยตูลอด...วนันัน้ทานบอกจะเซน็หนงัสอืแลวนะ แตพอ ๔-๕ ทมุ หลานสาว
คนเล็กวิ่งลงมาเรียก ทานปวยมาก ทำอะไรไมทันแลว ตามหมอก็ไมทัน สมัยนั้น
เครื่องมืออะไรก็ไมมี ทานจากเราไปเร็วเหลือเกิน ถายังอยูเราคงไดอะไรจากทาน
อีกมาก...”

๑๙๗



ยีส่บิสามนาฬกิาสามสบินาท ีของคนืวนัจนัทรที ่๑๓ เมษายน พทุธศกัราช
๒๕๑๒ “คร”ู ทีร่กัของเหลานกัเรยีนชลประทาน

“ขา” ผจูงรกัภกัดตีอ “ราช”การ

“นายชาง” ผมูองการณไกล

“อธบิด”ี ผซูือ่สตัยตอประชาชน

“รฐัมนตร”ี ผคูำนงึถงึแตประโยชนของชาตบิานเมอืง

และ “ลกู” ทีม่าตภุมูภิาคภมูใิจ

อำลาจากโลกนีไ้ปดวยวยัเพยีง ๖๔ ป ทวา ทิง้ผลงานใหผคูนจดจำ รำลกึ
อยางยิง่ใหญดจุภผูา อนัทานทนตอการพสิจูน ไมวาจะเผชญิพายฝุนกระหน่ำ หรอืแม
กาลเวลาจะผานไปเนิน่นานเพยีงใด สมดงัคตปิระจำใจทีท่านยดึถือ และถายทอดสศูษิย
เสมอมาวา...

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก แตผลงานนั้นยืนยาว

ทัง้นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
น้ำอาบศพและพระราชทานไมโกศสบิสอง และทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหอยใูน
พระบรมราชานเุคราะห ตัง้แตถงึแกอนจิกรรม จนถงึวนับำเพญ็พระราชกศุล ๗ วนั
พระราชทาน ณ บานเลขที ่๑๒๒๕ ถนนสขุมุวทิ กรงุเทพมหานคร

จากนั้น จึงมีงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ เมรุหนา
พลบัพลาอศิรยิาภรณ วดัเทพศรินิทราวาส ในวนัองัคารที ่๑๖ ธนัวาคม พทุธ
ศักราช ๒๕๑๒

๑๙๘



เธอ...ผูปนทุกสิ่งดวยมือและสมอง

“...ดฉินัมคีวามเหน็วาคณุชชูาตคิอนขางจะอาภพั เปนคนทีม่ดีวงชะตา
เหนือ่ยตลอดทัง้กายและใจ เปนดวงชะตาทีต่องตอสอูยางมาก จงึไดมากซึง่ความ
สำเร็จสมความมุงมั่นที่จะสรางสิ่งที่มีประโยชนและความเจริญใหกับชาติ
บานเมอืง

ตองตอสดูวยตนเองอยางชนดิทีเ่รยีกวาเปนคนไมมปีลอกคอ ไมมพีรรค
ไมมพีวก ไมมเีงนิ ไมมคีนสงเสรมิทัง้สวนตวัและการงาน เปนคนตรง ไมทอแท
และจะตอสคูวามทจุรติ เพือ่ใหไดผลงานออกมาอยางทีพ่อใจตามความฝน

เธอใชเวลานานมาก กวาผใูหญของประเทศจะเขาใจวางานของเธอเปน
ประโยชนตอประเทศชาติอยางใหญหลวงอยางไร บางคราวถึงกับจะถูกปลด
เพราะไมตามใจผใูหญ กวาจะใหคนไดรจูกัเธอ กวาจะขายความคดิทีจ่ะทำนบุำรงุ
ประเทศชาต ิรวมทัง้กวาจะขายโครงการใหแกกองเงนิ หรอืเจาของเงนิก ูไมใช
แคเหงือ่หยด แตเปนน้ำตาตกในทเีดยีว ตองถกูหาวาจนุจานทีจ่ะไปหาไฟฟาให
ประเทศ หรอืหางานมาทำมากเกนิไป ดจูะเดนคนเดยีว

ดิฉันแนใจวาในสุดทายของชีวิต เธอมีความสุขอยางสมบูรณ เพราะ
ตลอดชวีติของเธอ เธอไดปนทกุสิง่ดวยมอืและสมอง จนไดมผีลติผลออกมา
ปรากฏอยจูนทกุวนันี ้เธอมแีตความดแีละจรงิใจเทานัน้ ขอใหถอืวานีเ่ปนสิง่หนึง่
ทีฉ่นัรจูกัและยกยองเธอมาก...”

(จาก บทความ "ความทรงจำในอดีตของคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา" ใน

"ชลกร" ฉบบัวนัชชูาต ิ ๔ มกราคม  ๒๕๔๒)

๑๙๙



๒๐๐

รับพระราชทานปริญญาชางชลประทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗



บทที ่๑๔

ปฏิทินชีวิต
ม.ล. ชชูาต ิ กำภู

พ.ศ. ๒๔๔๘-๒๔๗๓
พ.ศ. ๒๔๔๘ ๔  มกราคม กำเนดิทีต่ำบลประตสูามยอด

อำเภอพระนคร จงัหวดัพระนคร

เปนบตุรคนโตของพลตรพีระยาสรุเสนา (ม.ร.ว. ชติ กำภ)ู และ
คณุหญงิผอบ สรุเสนา

ไดรบัพระราชทานนาม “ชชูาต”ิ จากสมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา
บรมราชนินีาถ

พ.ศ. ๒๔๕๗ รบัการศกึษาในระดบัประถมทีโ่รงเรียนวดัเทพศรินิทร
จนจบระดบัมธัยมบรบิรูณเมือ่อาย ุ๑๗ ป

พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบชิงทุนจนไดรับทุนเลาเรียนหลวงไปศึกษาตอ
ณ ประเทศองักฤษ ทีโ่รงเรยีน St. Peter's School
แหงเมือง York City เปนเวลา ๒ ป

พ.ศ. ๒๔๖๘ ศกึษาตอในระดบัมหาวทิยาลยัที ่City and Guild's Engineering
College , London University  เปนเวลา ๕ ป จนสำเรจ็ปรญิญา
โท ไดประกาศนยีบตัรและปรญิญาคอื A.C.G.I ., B.Sc. ทาง
วศิวกรรมโยธา D.I.C. (Advanced Diploma of Imperial
College) และปรญิญาโท M.Sc. ในทางคอนกรตีและไฮโดรลกิส

พ.ศ. ๒๔๗๒ เขาฝกงานในดานวศิวกรรมโยธาในกรมโยธาธกิารขององักฤษ ๑ ป

๒๐๑



พ.ศ. ๒๔๗๓
๑๘ สงิหาคม เริ่มรับราชการในกรมชลประทานในตำแหนงผูชวยเซ็กชันแนล

เอน็ยเินยีร ทำหนาทีน่ายชางผชูวยของนายชางทีป่รกึษาของ
กรมชลประทานชาวอังกฤษ

พ.ศ. ๒๔๗๔ ไดรับพระราชทานยศเปนรองอำมาตยเอก

พ.ศ. ๒๔๗๕ ดำรงตำแหนงนายชางผอูำนวยการแผนกแบบแผน กองกอสราง
ควบคุมการออกแบบกอสรางของกรมทั้งหมด และเริ่มทำการ
อบรมชางคนไทยในแผนกนี้ใหสามารถคำนวณและเขียนแบบ
กอสรางอาคารชลประทาน

ไดรับแตงตั้งเปนราชบัณฑิตในวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

พ.ศ. ๒๔๗๗ ดำรงตำแหนงนายชางชลประทานภาคนครนายก

เริม่สอน "ลกูคอก" อนัเปนตนกำเนดิของโรงเรยีนการชลประทาน
ในเวลาตอมา

พ.ศ. ๒๔๘๐ เปนขาราชการพลเรอืนสามญัชัน้เอก และดำรงตำแหนงนายชาง
อำนวยการแบบแผน

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนขาราชการพลเรือน
สามญัชัน้พเิศษ และดำรงตำแหนงนายชางใหญกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๘๑
1 สงิหาคม โรงเรยีนการชลประทาน ที ่ม.ล.ชชูาต ิรวมกบัหลวงสนิธกุจิปรชีา

(วงศ กลุพงษ) หลวงชลานสุสรณ (บญุเกิด รตันเสน) และ
หลวงธาราดเิรก ไดเปดสอนเปนครัง้แรก

พ.ศ. ๒๔๘๒
๒๐ สงิหาคม อปุสมบท ณ พทัธสมีา วดัเทพศรินิทราวาส

โดยมสีมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย (เจรญิญาณวโร) เปนอปุชฌาย
มฉีายาวา ปญฺาวุโธ (ผมูปีญญาเปนอาวธุ)

พ.ศ. ๒๔๘๙
๒๗ พ.ค.ถงึ ๑๗ ก.ย.

เปนผแูทนรฐับาลไทยไปประชมุองคการอาหารของโลกทีส่หรฐัฯ

๒๐๒



และตดิตอกรมชลประทานของสหรฐัอเมรกิา (United States
Bureau of Reclamation) เพ่ือฝากนายชางไทยเขาฝกงาน

พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๑
๑๗ พ.ค. ๒๔๙๐-๑๘ ก.ย. ๒๔๙๑

ควบคมุนายชางชลประทาน ๓๑ คน ไปสหรฐัฯ และตดิตอกเูงนิ
สรางเขื่อนเจาพระยา

ทำหนาที่รักษาการอธิบดีกรมชลประทานอีกตำแหนงหนึ่ง
นอก จากนายชางใหญ

พ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนกรรมการพจิารณาดำเนนิการพจิารณาดำเนนิการ เกีย่วกบั
การกอสรางเข่ือนแมน้ำเจาพระยา โดยใชเงนิกจูากธนาคารโลก

พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนผูวาการองคการพลังงานไฟฟาลิกไนท

เปนกรรมการพลังงานแหงชาติ

พ.ศ. ๒๔๙๘ ไดรบัเงนิเดอืนชัน้พเิศษ อนัดบั ๓ ชัน้ ๑,๔๐๐ บาท
ซึ่งเปนอัตราระดับปลัดกระทรวงเปนกรณีพิเศษ

พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้เปนรฐัมนตรี
(วนัที ่๑๘ สงิหาคม ๒๔๙๙ ถงึวันที ่๒๕ กมุภาพนัธ ๒๕๐๐ และ
ยังคงเปนอธิบดีกรมชลประทาน)

ริเริ่มดำเนินการกอตั้งตลอดจนเปนกรรมการผูจัดการ
บรษิทั ชลประทานซเีมนต จำกดั

พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนประธานกรรมการของการไฟฟายนัฮ ี (จนถงึ พ.ศ. ๒๕๐๗)

กันยายน ไปกเูงนิจากธนาคารโลกทีส่หรฐัอเมรกิา เพือ่ใชในการสรางเขือ่น
ภูมิพล

พ.ศ. ๒๕๐๔ รับปริญญาชางชลประทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒๐๓



พ.ศ. ๒๕๐๖ รเิริม่และดำเนนิการกอตัง้ตลอดจนเปนกรรมการผจูดัการ
บรษิทั ปยุเคม ีจำกัด

รบัปรญิญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติ (กติตมิศกัดิ)์
จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

พ.ศ. ๒๕๐๗ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหเปนรฐัมนตรชีวยวาการ
กระทรวงพฒันาการแหงชาติ และยงัคงเปนอธบิดกีรมชลประทาน
รบัพระราชทานเหรยีญดษุฎมีาลา เขม็ศลิปวทิยา เมือ่สรางเข่ือน
ภูมิพลเสร็จสิ้น

พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ริเริ่มดำเนินการกอตั้งตลอดจนเปนกรรมการผูจัดการ
บรษิทั อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทย จำกัด

พ.ศ. ๒๕๐๙ เกษียณอายุราชการจากตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน
ไดรบัเชญิจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่รกึษาในดานวศิวกรรม
ชลประทานและการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดรบัเชญิจากธนาคารพฒันาเอเชยี ใหเปนกรรมการวางแนว
นโยบายของธนาคาร

พ.ศ. ๒๕๑๒

๑๒ มนีาคม ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหเปนรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติอีกครั้ง

๑๓ เมษายน ถึงแกอนิจกรรม

๒๐๔



ประวตัริาชการโดยสงัเขป

หมอมหลวงชูชาติ กำภู เริ่มเขารับราชการเปนนายชางผูชวยประจำกอง
ทีป่รกึษากรมชลประทาน  ชัน้ผชูวยเซก็ชัน่แนลเอนยเินยีร  เมือ่วนัที ่๑๘ สงิหาคม
๒๔๓๗ ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสูงขึ้นเปนลำดับ รวมทั้งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการดังตอไปนี้

พ.ศ. ๒๔๗๔ ไดรับพระราชทานยศเปนรองอำมาตยเอก

พ.ศ. ๒๔๗๕ ดำรงตำแหนงนายชางอำนวยการแบบแผนชัน้เซก็ชัน่แนลเอนยเินยีร

พ.ศ. ๒๔๗๗ ดำรงตำแหนงนายชางชลประทานภาคนครนายก

พ.ศ. ๒๔๘๐ เปนขาราชการพลเรอืนสามญัชัน้เอก  และดำรงตำแหนงนายชาง
อำนวยการแบบแผน

พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหเปนขาราชการพลเรอืนสามญั
ชัน้พเิศษ และดำรงตำแหนงนายชางใหญกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๙๑ ทำหนาทีร่กัษาการในตำแหนงอธบิดกีรมชลประทานอกีตำแหนงหนีง่

พ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหดำรงตำแหนง
อธิบดีกรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๔๙๘ ไดรบัเงนิเดอืนชัน้พเิศษ อนัดบั ๓ ขัน้ ๑,๔๐๐ บาท ซึง่เปน อตัรา
เงินเดือนชั้นปลัดกระทรวงเปนกรณีพิเศษสำหรับอธิบดี

พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้เปนรฐัมนตร ี(วนัที ่๑๘ สงิหาคม
๒๔๙๙ ถงึวนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ ๒๕๐๐) และยงัคงเปนอธบิดี
กรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๐๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพฒันาการแหงชาต ิ(วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๐๗ จนสิน้สมยั
เมือ่วนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๑๒) และยงัคงเปนอธบิดกีรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๐๘ ถึงวันที่
๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๐) อกีตำแหนงหนึง่

พ.ศ. ๒๕๐๙ พนจากตำแหนงอธบิดกีรมชลประทาน เหตสุงูอาย ุยงัดำรงตำแหนง

๒๐๕



รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงพฒันาการแหงชาต ิอยตูอไปจนสิน้สมยั

พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
พฒันาการแหงชาตอิกีเมือ่วนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๑๒  และยงัดำรง
ตำแหนงรฐัมนตรชีวยวาการอยจูนถงึแกอนจิกรรม เมือ่วนัที ่๑๓
เมษายน ๒๕๑๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ

๒๔๘๓ ตริตาภรณมงกุฎไทย

๒๔๘๕ ตริตาภรณชางเผือก

๒๔๙๒ ทวิติยาภรณมงกุฎไทย

๒๔๙๓ เหรยีญบรมราชาภเิษก กาไหลทอง ภ.ป.ร.

๒๔๙๔ ทวิติยาภรณชางเผือก

๒๔๙๕ ตติยจุลจอมเกลา
ประถมาภรณมงกุฎไทย

๒๔๙๗ ประถมาภรณชางเผือก
ทุติยจุลจอมเกลา

๒๔๙๘ เหรยีญรตันาภรณ ภ.ป.ร. ชัน้ที ่๓ มหาวชริมงกฎุ
เหรยีญ จกัรพรรดิมาลา

๒๕๐๐ มหาปรมาภรณชางเผือก

๒๕๐๕ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ

๒๕๐๗ เหรยีญดษุฎีมาลา เขม็ศลิปวทิยา

๒๕๐๙ สายสะพายจากประเทศออสเตรีย
(The Silver Grand with Sash for Merit to the Republic of Austria)

๒๐๖



หนาที่ราชการพิเศษ

พ.ศ. ๒๔๙๑ เปนกรรมการองคการอาหารและเกษตรแหงชาต ิ กไ็ดรบัเลอืกอกี
ในป พ.ศ. ๒๔๙๕)

พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนกรรมการสรางและบูรณะทางหลวงทั่วราชอาณาจักร
เปนกรรมการพิจารณาแกปญหาขัดแยงเรื่องการจับจองที่ดิน

เปนกรรมการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน

เปนกรรมการผทูรงคณุวฒุขิองสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (อยู
ในตำแหนงคราวละ ๒ ป และไดรบัเลอืกอกีในป พ.ศ. ๒๔๙๕,
๒๔๙๗, ๒๔๙๙, ๒๕๐๓, และ ๒๕๐๕)

เปนกรรมการประจำสาขาในสภาเศรษฐกจิแหงชาต ิ  กไ็ดรบัแตง
ตัง้อกีในป พ.ศ. ๒๔๙๖ และ ๒๔๙๙)

พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนกรรมการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟาน้ำตก
ทั่วราชอาณาจักร

เปนกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการกอสรางเขื่อนแมน้ำเจาพระยา
โดยใชเงนิกจูากธนาคารโลก (ไดรบัการแตงตัง้อกีในป พ.ศ. ๒๔๙๕
และ ๒๔๙๗)

เปนกรรมการพจิารณาปรบัปรงุแกไขการไฟฟาหลวงสามเสน และ
การประปากรุงเทพฯ

เปนประธานกรรมการใน คณะกรรมาธกิารชลประทาน และคลอง
ระหวางประเทศ

เปนกรรมการปองกันขาราชการ และคนงานละทิ้งหนาที่และงาน
ในยามสงคราม

พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนกรรมการพิจารณาบูรณะอนุสรณดอนเจดีย
(ไดรบัการแตงตัง้อกีในป พ.ศ. ๒๔๙๘)

เปนกรรมการไฟฟาและพลังงานแหงประเทศไทย

เปนกรรมการองคการอนามัยและทัศนศึกษา

เปนกรรมการจัดสรรที่ดินเพื่อประชาชน

๒๐๗



พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนกรรมการอำนวยการไฟฟากรงุเทพฯ (จนถงึ พ.ศ. ๒๕๐๑)

พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนกรรมการโครงการปรับปรุงการปกครอง จังหวัดภาคใต

เปนกรรมการพจิารณาวางโครงการจดังานฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ

เปนกรรมการพิจารณาจัดระบบอาชีพของราษฎรใหเหมาะสม
กับพื้นที่

เปนกรรมการองคการพลงังานไฟฟาภาคใต และกรรมการองคการ
พลังงานไฟฟาลิกไนท

เปนผูวาการองคการพลังงานไฟฟาภาคใต

เปนผูวาการองคการพลังงานไฟฟาลิกไนท

เปนกรรมการวางแผนผังการกอสรางบริเวณเกษตรกลางบางเขน

เปนกรรมการพลังงานแหงชาติ

พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนกรรมการทีป่รกึษาฝายวชิาการ บรษิทั อตุสาหกรรมน้ำตาลแหง
ประเทศไทย

เปนกรรมการอำนวยการไฟฟากรุงเทพฯ

เปนกรรมการปรับปรุงการคมนาคมสำหรับการปองกันประเทศ

เปนกรรมการกลางพัฒนาทองถิ่น

เปนกรรมการปรับปรุงไฟฟาจังหวัดพระนครและธนบุรี

พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนรองประธาน ก.ศ.ว.

พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนประธานกรรมการการไฟฟายนัฮ ี (จนถงึ พ.ศ. ๒๕๐๗)

พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนกรรมการสภาพัฒนาการเศรฐกิจแหงชาติ (จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนกรรมการสภาวจิยัแหงชาต ิสาขาวศิวกรรมศาสตร และ
อุตสาหกรรมวิจัย

เปนกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล

พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๒๐๘



พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนกรรมการองคการอาหารและเกษตร กระทรวงเกษตรฯ

เปนกรรมการองคการอาหารสำเร็จรูป

พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนรองประธานกรรมการพฒันาการเกษตร ในเขตโครงการคนั
และคนู้ำ

เปนรองประธานกรรมการพิจารณาแผนการบูรณะพระปรางควัด
อรุณราชวราราม

เปนประธานกรรมการสำรวจความชำรดุพระปรางควดัอรณุราชวราราม

เปนรองประธานกรรมการฉลองวนัพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ป
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนผแูทนประเทศไทย ระดบัรฐัมนตร ี ในคณะกรรมการประสาน
งานทางหลวงแหงเอเชีย

เปนประธานกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน

เปนกรรมการตรวจวิทยานิพนธของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน

เปนประธานกรรมการบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

งานพิเศษในประเทศ

พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนกรรมการจัดการมูลนิธิเกษตราธิการ

เปนผรูเิริม่ และดำเนนิการกอตัง้ ตลอดจนเปนกรรมการผจูดัการ
บรษิทัชลประทานซเีมนต* จำกดั

พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนกรรมการ การไฟฟานครหลวง (จนถงึ พ ศ ๒๕๑๐)

พ.ศ. ๒๕๐๒ เปนกรรมการธนาคารเกษตร จำกดั
(เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ธนาคารเกษตรเปลีย่นชือ่เปนธนาคารกรงุไทย)

๒๐๙



เปนทีป่รกึษาคณะกรรมการ การไฟฟาสวนภมูภิาค
(จนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๐)

พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนประธานกรรมการ ชลประทานศกึษามลูนธิิ

พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนประธานกรรมการสวัสดิการชลประทานมูลนิธิ

พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนผูริเริ่มและดำเนินการกอตั้งตลอดจนเปนกรรมการผูจัดการ
บรษิทั ปยุเคม ีจำกดั* (จนถงึอนจิกรรม)

พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนผรูเิริม่ และดำเนนิการกอตัง้ ตลอดจนเปนกรรมการผจูดัการ
บรษิทั อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทย จำกดั* (จนถึงอนิจกรรม)

พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนกรรมการ ธนาคารกรงุไทย จำกดั (จนถงึอนจิกรรม)

พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนกรรมการ บรษิทัคาเลเบรยีน (ประเทศไทย) จำกดั

เปนกรรมการ สภากาชาดไทย (จนถงึอนจิกรรม)

พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนกรรมการ บรษิทั รามาทาวเวอร จำกดั

เปนกรรมการผทูรงคณุวฒุมิลูนธิพิระบรมราชานสุรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ

เปนกรรมการกลาง พรรคสหประชาไทย

* โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลสนับสนุนดวยการลงทุน

งานพิเศษตางประเทศ

พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนรองประธานคณะกรรมาธิการชลประทานและระบายน้ำ
ระหวางประเทศโดยไดเลอืกจากคณะรฐัมนตรฝีายบรหิาร ซึง่
ประกอบดวยหวัหนาคณะของประเทศตาง ๆ ๕๔ ประเทศ

พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดรบัเชญิจากธนาคารโลก ใหเปนทีป่รกึษาในดานวศิวกรรม
ชลประทาน และการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดรบัเชญิจากธนาคารพฒันาเอเซยี ใหเปนกรรมการวางแนว
นโยบายของธนาคารฯ

๒๑๐



การรวมประชุม และไปราชการตางประเทศ

๒๑ พฤษภาคม ถงึ เปนผแูทนรฐับาลไทยไปประชมุองคการอาหารของโลก
๑๗ กนัยายน ๒๔๘๙ ณ สหรฐัอเมรกิา และตดิตอ United States Bureau

of Reclamation ขอฝากนายชางไทยเขาฝกงาน
โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลสนับสนุน
ดวยการลงทุน

๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐ เปนผคูวบคมุ นายชางชลประทานจำนวน ๓๐ คน
ถงึ ๑๘ เมษายน ๒๔๙๑ ไปสหรฐัอเมรกิา และทำการตดิตอเพือ่ทำขอเสนอกเูงนิ

จากธนาคารโลกสรางเขื่อนเจาพระยา

๑๘ สงิหาคม ถงึ ไดรบัแตงตัง้จากคณะรฐัมนตร ีใหเปนผแูทนทางเทคนคิ
๑๑ พฤศจกิายน ๒๔๙๓ ชลประทาน  ดำเนนิการเจรจาขอกเูงนิจากธนาคารโลก

ณ สหรฐัอเมรกิา เพือ่ใชในการสรางเขือ่นเจาพระยา
และการไฟฟาน้ำตก กบัไปชวยในการอบรมชาง
ณ ประเทศปากสีถาน

๖ พฤษภาคม ถงึ ไปจัดซื้อบริภัณฑสำหรับโครงการเขื่อนเจาพระยาใน
๒๐ ตลุาคม ๒๔๙๔ ยโุรป สหรฐัอเมรกิาและญีป่นุ

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖ เปนประธานคณะผแูทนเขารวมการประชมุ สวนภมูภิาค
ขององคการอาหารและเกษตร แหงสหประชาชาติ
ทีเ่มอืง Bangalore ประเทศอนิเดยี ถงึ สงิหาคม ๒๔๙๖

๑๕ ตลุาคม ถงึ เปนผแูทนไทย ไปรวมประชมุสมชัชาใหญขององคการ
ธนัวาคม ๒๔๙๘ อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิครัง้ที ่๘

ที่กรุงโรม

มถินุายน ๒๕๐๐ ธนาคาร Export-Import ทีส่หรฐัอเมรกิา
เพือ่โครงการลกิไนท แมเมาะ

กนัยายน ๒๕๐๐ ไปกูเงินจากธนาคารโลกที่สหรัฐอเมริกา
เพื่อใชในการสรางเขื่อนภูมิพล

๒๑ สงิหาคม ๒๕๑๑ ไปกเูงนิธนาคาร Export-Import ทีส่หรฐัอเมรกิา
ถงึ ๑ ตลุาคม ๒๕๑๑ เพือ่กอสรางโรงไฟฟาบางกรวย โรงที ่๑

๒๑๑



๑๔ กรกฎาคม ถงึ เปนหวัหนาคณะรวมกบัขาราชการกรมชลประทาน และ
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๒ กรมอตุนุยิมวทิยาประชมุสมัมนาอทุกวทิยาครัง้ที ่๑

ศาลาสนัตธิรรม กรงุเทพฯ

๒๒ พฤษภาคม ถงึ เปนผแูทนรฐับาลไปประชมุคณะกรรมาธกิาร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓ ชลประทานและระบายน้ำระหวางประเทศ ครัง้ที ่๔

ณ กรงุแมดรดิ ประเทศสเปญ และไดรบัเชญิจาก
ประเทศอนิเดยี อยีปิต และอสิราเอล ใหดงูานดานการ
ชลประทาน และในการเดนิทางครัง้นีไ้ดไปประเทศสห
พนัธรฐัเยอรมนัตะวนัตก และออสเตรยี เพ่ือเจรจากเูงนิ
กอสรางโครงการไฟฟากระบี่ดวย

๖ กรกฏาคม ถงึ ไดรับเชิญจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีนใหดูงานดาน
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔ การเกษตรที่ไตหวัน

๑๔ สงิหาคม ถงึ เปนผูแทนรัฐบาลไทยไปรวมประชุม
๒๐ กนัยายน ๒๕๐๔ lnternational Industrial Conference

ณ เมอืงซานฟรานซสิโก สหรฐัอเมรกิา

๒๐ พฤศจกิายน ถงึ เปนหวัหนาคณะผแูทนไทย รวมการประชมุสวนภมูภิาค
๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๐๕ วาดวยทรพัยากรแหลงน้ำ สมยัที ่๕ ศาลาสนัตธิรรม

กรุงเทพฯ

๑๕ มกราคม ถงึ ไปประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนั เพ่ือพจิารณาประมลู
๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๐๖ เก่ียวกบัการจดัสรางโรงงานทำปยุทีแ่มเมาะ ลำปาง

๕ พฤษภาคม ถงึ เปนผูแทนรัฐบาลไปประชุมคณะกรรมาธิการ
๕ มถินุายน ๒๕๐๖ ชลประทาน และระบายน้ำระหวางประเทศ ครัง้ที ่๕

กรงุโตเกยีว ประเทศญีป่นุ

๒๖ ตลุาคม ถงึ ไปเจรจาขอกูเงินธนาคารโลก
๔ ธนัวาคม ๒๕๐๗ ทีก่รงุวอชงิตนั  สหรฐัอเมรกิา

สำหรับการกอสรางโครงการแมกลองใหญ

๑ พฤษภาคม ถงึ ไปประชุมคณะรัฐมนตรีฝายบริหารในฐานะ
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ Vice President คณะกรรมาธกิารชลประทาน และ

ระบายน้ำแหงประเทศครัง้ที ่๑๖ ณ กรงุเอเธนส
ประเทศกรีก

๒๑๒



๒๔ พฤศจกิายน ถงึ ไปชีแ้จง ทำความตกลงกบัธนาคารโลกทีส่หรฐัอเมรกิา
๓๐ ธนัวาคม ๒๕๐๘ ในเรือ่งเงนิกขูองโครงการแมน้ำนาน จงัหวดัอตุรดติถ

๙ กรกฏาคม ถงึ ไปเจรจากบัธนาคารโลกในดานเทคนคิ และในดานให
๒๐ สงิหาคม ๒๕๐๙ คำรับรองเกี่ยวกับการกูเงินโครงการแมน้ำนาน

จังหวัดอุตรดิตถ

๙ ธนัวาคม ๒๕๐๙ เดนิทางไปกรงุวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา เพือ่รบัตำแหนง
ถงึ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๐ ที่ปรึกษาธนาคารโลก

๑๙ เมษายน ถงึ ไดรบัเชญิจากรฐับาลอหิราน ใหไปดงูานอตุสาหกรรม
๒๗ เมษายน ๒๕๑๐ Petro-Chemical ทีป่ระเทศอหิราน

๕ พฤษภาคม ถงึ เดินทางไปประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีในฐานะทีป่รกึษา
๗  มถินุายน ๒๕๑๐ ของธนาคารโลก เพือ่สำรวจโครงการเพาะปลกู

ตลอดปของสาธารณะรฐัเกาหล ี ซึง่ไดยืน่ขอกเูงนิจาก
ธนาคารโลกและไดเดนิทางตอไปกรงุวอชงิตนั สหรฐั
อเมรกิา ในฐานะหวัหนาคณะผแูทนไทยในการประชมุ
(International Conference on Water for Peace.)

๒๐ มถินุายน ถงึ เดนิทางไปกรงุโรม ประเทศอติาล ีในฐานะทีป่รกึษาของ
๒๕ มถินุายน ๒๕๑๐ ธนาคารโลก เพ่ือเขยีนรายงานรวมกบัองคการอาหาร

และเกษตรแหงสหประชาชาต ิ  โครงการเพาะปลกู
ตลอดปของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

๑๐ กรกฎาคม ถงึ เดินทางไปรวมประชุมในคณะกรรมการวางแนว
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐ นโยบายของธนาคารพัฒนาเอเชีย

ณ กรงุมนลิา ประเทศฟลบิปนส

๒๙ สงิหาคม ถงึ เดนิทางไปกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่เจรจา
๔ กนัยายน ๒๕๑๐ ซือ้เครือ่งจกัร เครือ่งมอื สำหรบัโรงงานของบรษิทั

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทย จำกดั

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๐ เดนิทางไปกรงุโรม ประเทศอติาล ีในฐานะทีป่รกึษาของ
ถงึ ๖ มกราคม ๒๕๑๑ ธนาคารโลก เพ่ีอเขยีนรายงานรวมกบัองคการอาหาร

และเกษตรแหงสหประชาชาต ิ โครงการของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

๒๑๓



๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๑๑ เดนิทางไปกรงุมนลิา ประเทศฟลบิปนส เพ่ือรวมประชมุ
ถงึ ๓ มนีาคม ๒๕๑๑ ในคณะกรรมการวางแนวนโยบายของธนาคารพัฒนา

เอเซีย

๑๖-๑๘ ตลุาคม ๒๕๑๑ เปนหวัหนาคณะผแูทนไทยในการประชมุคณะกรรมการ
ประสานงานทางหลวงเอเชยี ครัง้ที ่๔ ศาลาสนัตธิรรม
กรุงเทพฯ

๒ พฤศจกิายน ถงึ ไดรบัเชญิจากรฐับาลอสิราเอล ใหไปดงูานการพฒันา
๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ ประเทศ

ขอมลูจาก : หนงัสอืวนัชชูาต ิ๒๕๔๒
เรือ่งประวตัหิมอมหลวงชชูาติ กำภู
หนา ๓๔-๔๒

๒๑๔



๒๑๕

รวมประชุมคณะมนตรีบริหารในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการชลประทานและระบายน้ำระหวางประเทศ
ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงเอเธนส พฤษภาคม ๒๕๐๘

โลซึ่งคณะกรรมาธิการชลประทานและระบายน้ำระหวาง
ประเทศมอบใหเปนที่ระลึกในฐานะรองประธาน ระหวางป
ค.ศ. ๑๔๖๔-๑๔๖๗ และม.ล.ชูชาติกำภู กำหนดจะเดินทาง
ไปรับที่ประเทศเม็กซิโก ในเดือนเมษายน ๒๕๑๒
แตไดลมปวยและถึงแกอนิจกรรมในขณะที่การประชุม
ในประเทศเม็กซิโก กำลังดำเนินอยู

ที่ประชุมไดยืนไวอาลัย ๑ นาที



ม.ล.ชูชาติ กำภู พูดกระจายเสียงที่สถานีวิทยุ V.O.A.
Washington D.C. เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๐

๒๑๖



“...ทีฉ่นัพดูมานี ้ฉนัไมไดเพอหรอืโม

แตฉนัมสีกัขพียานเปนของจงิ ไหทานไปชมได

ถาทานมโีอกาสไปชมความงามของภมูปิระเทส

อนัเปนทีร่กัของเรา หยาลมืแวะชมสมถัภาพ

ไนวชิาชางชลประทานของบรรพบรุสุของเราดวย...”

ม.ล.ชูชาติ  กำภู

๒๑๗



๒๑๘



บทที ่๑๕

ประวัติการชลประทาน
ของประเทศไทย

หมายเหตุบรรณาธิการ

บทความ “ประวัติการชลประทานของประเทศไทย” นี้ ถอดความจาก
คำบรรยายของ ม.ล.ชูชาติ กำภู ทางสถานีวิทยุกระจายแหงประเทศไทย เมื่อ
พ.ศ.๒๔๘๖ ตรงกบัสมยัรฐับาลจอมพล ป.พบิลูสงคราม ขณะที ่ม.ล.ชชูาต ิดำรง
ตำแหนงนายชางอำนวยการแบบแผน กรมชลประทาน นบัเปนบทความอนัทรงคณุ
คาทางประวตัศิาสตร สะทอนไหเหน็ถงึวิสยัทศันและความรอบรดูานการชลประทาน
ของ ม.ล.ชชูาติ กำภ ูอยางเดนชดั

ทัง้นี ้การถอดความจาก “คำบรรยาย” มาเปน “บทความ” กระทำไวตัง้แต
ไนสมยัรฐับาลจอมพล ป. กอนจะนำมาตพีมิพไนหนงัสอื “๗๐ ป ราชบณัฑติวชิาชาญ”
ซึง่ราชบณัฑติยสถาน จดัพมิพเปนทีร่ะลกึไนโอกาสคลายวนัสถาปนา ราชบณัฑติสถาน
ครบ ๗๐ ป วนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๔๗ เมือ่คณะทำงานหนงัสอืทีร่ะลกึ ๑๐๐ ป ม.ล.ชชูาติ
กำภ ูพจิารณานำมาตพีมิพอกีครัง้ จงึเหน็ควรคงรปูภาษาไทยสมยัจอมพล ป. พบิลู
สงครามไวเหมอืนเดมิ เชน คำวา “ไห” เขยีน “ไห”, “เปน” เขยีน “เปน”, “ทราบ”
เขยีน “ซาบ” ฯลฯ เพือ่อนชุนรนุหลงัไดศกึษาวิวฒันาการของภาษาไทยอกีทางหนึง่
ดวย
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สวัสดี  ทานผูฟงที่เคารพ

คนืนี ้ฉนัไดรบัเชนิจากกองการวทิยกุระจายเสยีง ไหนำเรือ่งนารทูีเ่กีย่วกบังาน
ของฉนัมาเลาสกูนัฟง ไนนามของราชบนัดติสถาน คนืหนึง่ฉนัไปกนิขาวทีบ่านเพือ่น
พอดไีดยนิเสยีงวทิย ุซึง่ราชบนัดติผหูนึง่เปนผพูดู ขนะนัน้ทานผหูนึง่ซึง่หยไูนทีน่ัน้ จะเปน
ไครฉันก็จำไมได กลาวขึ้นวา “ขึ้นชื่อวาราชบันดิตแลว เปนตองโมทำเปนเจา
ตำรา ฉนัตองปดเครือ่งรบัวทิย”ุ  ทีท่านผนูัน้ กลาวเชนนี ้ทานคงจะลมืไปวา ฉนั
กเ็ปนราชบนัดติหยดูวยคนหนึง่ แตดวยโยนโิสมนสกิาร ฉนัจะขอนอมรบัคำเตอืนนีไ้ว
เปนการตเิพือ่กอ ฉะนัน้ไนคนืนี ้จงึจะของดเอาตำรามาถกกนั แตจะนำเอาประวตักิาร
ชลประทานมาเลาไหฟงแทน

เมือ่พดูถงึคำวา “ชลประทาน” ฉนัเชือ่วาทานผฟูงทกุคนคงซาบดวีาเปนงาน
เกี่ยวกับน้ำ แตไนเวลาเดียวกัน ฉันเขาไจวาเห็นจะมีนอยคนที่จะรูซึ้งลงไปวา
ชลประทานนั้นเกี่ยวกับน้ำหยางไร นึก ๆ ขึ้นมาแลวรูสึกนาเสียดาย เพราะการ
ชลประทานนัน้ หาไชวชิาไหมทีไ่ทยเพิง่จะมารจูกักนัไนสมยัปจจบุนันี ้และตองไปร่ำ
เรียนมาจากตางประเทสกห็าไม ตรงกันขาม ไทยรจูกัการชลประทาน และไชการ
ชลประทานเพือ่ประโยชนแกประเทสชาตมิาแลวนมนาน

ไนภาสาไทยไหย คำวาการชลประทานของเราเดีย๋วนี ้มผีบูอกฉนัวา เขาเรยีก
วาการเอาน้ำซวงเขา และเนือ่งดวยบานเมอืงเดมิของเราหยไูนทีส่งู ภมูปิระเทสมี
เขาสลบัซบัซอนกนัเปนทวิ  จะมทีีร่าบกแ็ตตามชายฝงหวย หรอืลำน้ำทีช่นัทัง้นัน้
เชนไนถิน่ไทยงามของเราเดีย๋วนี ้การเอาน้ำซวงเขา จงึไมไชเปนของทีจ่ะทำไดงาย
หยางชบุมอืเปบ และการทีจ่ะทดน้ำ ซึง่ไหลรนิหยไูนกนแมน้ำไหสงูขึน้มา เพยีงพอที่
จะชกัเขาไปหลอเลีย้งนาไดนัน้ จำตองไชหลกัวชิาทีว่ทิยาสาตรสมยัปจจบุนัไมสามารถ
จะกาวเลยไปไดจนบดันี้

เราไชฝายเปนเครือ่งทดน้ำ และเราไชเหมอืงเปนคลองชกัน้ำ เขาไปสพูืน้ดนิ
ทีเ่ราทำการเพาะปลกู เราไชพนงัเปนเครือ่งกดีขวางปองกนัไมไหน้ำบา เวลาฝนตกหนกั
ไหลบาเขาไปทวมนาและไร คำวาเหมอืง ฝายและผนงั เปนคำทีเ่ราไชกนัมาแตเกา
กอน การเลอืกทีต่ัง้ฝาย การหาระดบัวางแนวเหมอืงไหน้ำไหลไปโดยธมัชาต ิจนเอบิ
อาบเขาไรนาไดพอเหมาะพอดนีัน้ ไทยทำไดเปนหยางดทีีส่ดุ

ทีฉ่นัพดูมานี ้ฉนัไมไดเพอหรอืโม แตฉนัมสีกัขพียาน เปนของจงิไหทานไปชมได
ถาทานมโีอกาสไปชมความงามของภมูปิระเทส อนัเปนทีร่กัของเรา หยาลมืแวะชม
สมถัภาพไนวชิาชางชลประทาน ของบรรพบรุสุของเราดวย ไนโอกาสนีจ้ะขอนำเรือ่ง
เกีย่วกบัสตปิญญาความสามารถของไทยไนสมยักอน เกีย่วกบัเรือ่งชลประทานมาไห
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ทานฟงสกัสองสามตอน

ตอนทีห่นึง่กค็อืเมือ่ พ.ส. ๑๕๑ พระเจาชยันารายนสเดด็ไปสางเมืองชยันารายน
หรอืเมอืงเชยีงรายขึน้ ตอมาไน พ.ส.๑๖๒ กไ็ดซงขดุเหมอืงไหยตอจากแมน้ำสาย เขา
ไปเลีย้งนาทางฝงซายของลำแมน้ำนัน้ ไหราสดรทำนาไดสดวก ทวคีวามมัง่คัง่สมบรูน
ไหแกอานาจกัรแสนหลวงของเราตลอดมา หยาลมืวา พ.ส.๑๖๒ นัน้มาจนถงึบดันี ้กไ็ด
๒๓๒๔ ปแลว

สกัขพียานชิน้ทีส่องทีน่าชม คอืไน พ.ส.๑๘๒๐ ถงึ ๑๘๓๐ ซึง่เปนสมยัเจาไทย
๓ องค  ซงปกครองแควนแดนไทยกนัองคละแควน ดวยความสนธิเสนหากลมเกลยีว
กันเปนหยางดี เจาไททั้งสามนี้ คือ พระรวงแหงนครสุโขทัย พระยางำเมืองแหง
นครพะเยา และพระยาเมงราย แหงนครเชยีงราย  ตรงนีท้ำไมฉนัจงึไชคำวาสนธิ
เสนหากลมเกลยีวกนัเปนหยางดี กเ็พราะวาทานทัง้สามนีม้คีวามสมคัสมานสามคัคี
กัน เพ่ือไหไทยเปนปกแผน  จนแมแตเมื่อพระรวงซึ่งไนพงสาวดารโยนกกลาววา
ไปมจีติพสิมยัปตพิธักบันางอัว้เชยีงแสน เทวขีองพระยางำเมอืง แลวพระยางำเมอืง
กย็งัอภยัไหพระรวง ตามคำแนะนำของพระยาเมงรายได

ทัง้สามยงัไดตัง้พธิกีะทำสจัตอกนั นะรมิฝงแมน้ำขนุพ ูโดยกสตัรทัง้สามนัง่
องิกนัตัง้สจัอธถิานรวมน้ำมติร แมน้ำนัน้จงึแปลงชือ่เปนแมน้ำองิ มาจนตราบเทา
ทกุวนันี ้นีฉ่นัพดูออกนอกทางไปสกัหนอยแลวขอประทานโทส แตทีอ่ดพดูขึน้ไมได
กเ็พราะฉนัปราบปลืม้ตืน้ตนัไจ ไนความรกัไทย ไนความหวงัทีจ่ะไมไหไทยทำลายไทย
ดวยกนัของกสตัรไทยทัง้สามองคนีจ้นลนอก จงึตองระบายออกมาเสยีที

ไนสมยันีเ้อง พระยาเมงราย ตองการทีจ่ะขยายอาณาจกัรไทยไนแควนลาน
นาไหจเรนิมัน่คงยิง่ขึน้ ไดออกอบุายสงขนุฟาไปเปนไสสกึหยไูนหรภิญุชยั (ลำพนูเดีย๋ว
นี)้ อนัเปนเมอืงของเชือ้วงสนางจามเทว ีซึง่นกัโบรานคดวีามเีคาเปนเชือ้วงสมอน มี
พระยายี่บาเปนเจาผูครองนครหยู  เมื่อขุนฟาแสงทำไหถูกไจแกพระยายี่บาแลว
กเ็พทบุายไหพระยายีบ่าเกนราสดรมาทำงาน จนไมเปนอนัทำมาหากนิ เกดิอดิหนา
ระอาไจแลว พระยาเมงรายก็ยกทัพมาตีเมืองหริภุญชัย แผอานาจักรไทยลงมาได
หยางงายดาย

ไนการเกนราสดรมาทำงานนัน้ ขนุฟาไชไหไปขดุเหมอืงสบแตงตอจากแมน้ำ
ปง เหนอืปากแมน้ำแตงสกัเลก็นอย ลงมาไนทีร่าบฝงซายของลำแมน้ำ เปนระยะ
ทางยาวถงึ ๓๔ ก.ม. แมจดุประสงคของขนุฟาทีอ่อกอบุายไหขดุเหมอืงนี ้จะเปนการ
กระทำเพือ่ไหราสดรเสือ่มความนยิมไนพระยายีบ่ากต็าม แตเหมอืงนีก้ห็าเปนเหมอืง
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ทีไ่รคาไม ตรงกันขาม กลบัเปนเหมอืงทีช่กัน้ำเขาไปทำนาไนทงุราบฝงซายของนครเชยีง
ไหมได กอไหเกดิความสมบรูณตลอดมาจนถงึสมยัปจจุบนันี ้ไนการขดุคลองหลวงนี้
ขุนฟาเปนมนตรีที่มีสติปญญาความสามาถมาก เพราะไปทำการไหแกชาติของตน
จนไดรบัประโยชนทัง้ไนทางการเมอืงและทางเสถกจิ

เมือ่กีน้ีฉ้นัพดูวา หลกัวชิาการไนการทำเหมอืงฝาย ไนสมยัโบราณของเรานัน้
เปนหลักวิชาการที่วิทยาศาสตรสมัยนี้ไมสามาถจะกาวเลยไปได ขอพิสูจนคือบัดนี้
กรมชลประทานไดทำการชลประทานโครงการแมแฝกข้ึนแลว ฝายลกูปจจบุนันัน้กต็ัง้
หยไูกลเคยีงกบัฝายขนุฟา เพราะไมมทีีไ่ดจะดไีปกวา สวนเหมอืงแมแฝกอนัเปนเหมอืง
ปจจบุนั กเ็ดนิไปตามแนวทีเ่กอืบจะเรยีกไดวาซอนหบัแนวเหมอืงขนุฟา เหมอืงเกาและ
เหมอืงไหมนีก้อดพนักนัไปมาตลอดทาง เพียงแตเหมอืงเกาอกี ๘ ก.ม. เปน ๔๒ ก.ม.

ทัง้นี ้กน็าช่ืนชมเหมอืนกนั เพราะเราเปนคนขางหลงั กจ็ำตองทำไหงอกเงย
ขึน้ไปอกีเทาทีจ่ะทำได ทานเหน็หรอืยงัวาหลกัวิชาการสมยัไหมนัน้ ทำอะไรกบัหลกั
วชิาการชลประทานของไทยแตโบรานมาไมได  ฉนัไมเคยมโีอกาสขึน้เรอืบนิผานไป
ตามแนวเหมอืงนี ้แตยงัฝนหยเูสมอวา ถามโีอกาสแลว ทสันะทีเ่หมอืงขนุฟาและเหมอืง
แมแฝกของกรมชลประทาน  กอดพนักนัไปเปนทางตัง้ ๓๔ ก.ม.นัน้ จะทำไหฉนัซึง่
เปนชางไทยปลาบปลืม้ยนิดสีกัเทาได เชือ่วาฉนัคงหาคำพดูมาพรรณาไมได

สลิปแหงการซวงน้ำเขาไรนาดวยเหมอืงฝายนี ้ ไทยไนถิน่ไทยงามยงัสบืตอ
กนัมา  และนำมาไชทดน้ำไหพชืไดตลอดมาจนถงึทกุวนันี้

คราวนีม้ปีญหาวา ทำไมเราชาวทงุกลางจงึมาลมืเสยีหมดเลา ทัง้นีก้เ็พราะ
วา ธมัชาตเิปนปจจยัทำไหเราลมื กลาวคอืเมือ่เราไทยสวนหนึง่ ซึง่เปนไทยกลาง ยก
ลงมาทางไต สทูงุราบภาคกลางของเราแลว กม็าพบวาทงุนีด้หีนกัหนา มเีขตแดนกวาง
ไหญเปนทีร่าบลมุตลอดไป มแีมน้ำถงึ ๔ สาย ไหลมารวมกนัทีป่ากน้ำโพ น้ำจากแม
น้ำทัง้ ๔ สายนัน้ จะตองเอบิอาบขึน้บานตลิง่เขาไปไหไชไนการทำนาไดทกุป ความ
จำเปนทีจ่ะทำเหมอืงฝายกห็มดไป

หยางทีจ่ะทำการชลประทานกนับาง กเ็พยีงแตจะขดุคลองทลตุลิง่รมิแมน้ำ
ซึง่มรีะดบัคอนขางสงูเสยี แลวน้ำกอ็าดไหลเขาไปสขูางไนๆ ได ไนสมยัอยธุยา ลำ
คลองทีข่ดุขึน้เพือ่ชกัน้ำเขาไปไชเชนนี ้เราเรยีกวา “บาง” เชน บางแกว บางพระครู
บางยีห่ด บางคนท ีเหลานีเ้ปนตน

นอกจากคลองที่ขุดตัดทุงเขาไปและเรียกวา “บาง” ตางๆ นั้นแลว ไน
แผนดนิสมเดด็พระนารายนมหาราช กย็งัมคีลองทีข่ดุขึน้เปนแบบเหมอืงชลประทาน
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หยรูายหนึง่ ปากคลองออกจากแมน้ำลพบรุ ีไตทีต่ัง้เมอืงเกาเลก็นอย วิง่ขนานกบัลำ
แมน้ำไปไนทงุฝงซาย เปนระยะทางยาวเกอืบ ๓๐  ก.ม. ไนขณะนีค้ลองนีต้ืน้เขนิขึน้
เกือบจะแลไมเห็นหยูแลว แตเมื่อกรมชลประทานไดทำการสำหรวดระดับแผนดิน
หยางละเอยีดแลว กย็งัพอจะเหน็เคาของแนวคลองนีห้ยไูดหยางคอนขางชดั ไนลกัสนะ
เปนรองน้ำตืน้ๆ แตยาวมาก

ทำไมฉนัทกึทกัเอารองน้ำนีว้าเปนคลองชลประทานทีข่ดุขึน้ กเ็พราะฉนัเคย
พบแผนทีเ่มอืงลพบรุ ีทีฝ่รัง่เสสไนสมยันัน้ทำขึน้ไว ไนแผนทีน่ัน้สแดงคลองนีว้าเปน La

Canal d' Irrigation pour la Riviere ถาจะแปลกนัวา เปนคลองชลประทานสำหรบั
การทำนา

ตอมา ไนสมยักรงุรตันโกสนิท ไนรชักาลตาง ๆ  กไ็ดซงขดุคลองขึน้อกีหลาย
สาย เปนคลองทีแ่ลนผานทงุตะวนัตกและทงุตะวนัออก จากแมน้ำนีไ้ปแมน้ำโนน เพ่ือ
ไชเปนทางคมนาคมสวนหนึง่ และเพือ่ชกัน้ำเขาไปไหทงุขางไน จะไดบกุเบกิเปนไร
นาสาโท ทำมาหากนิกนัออกไปไดอกี  อกีสวนหนึง่  หยางไรกด็ ีถาฝนตกตองตามฤดู
กาล และมจีำนวนสม่ำเสมอไดแลว น้ำทากจ็ะเอบิอาบขึน้มาจนบาทงุ ไหเราทำการ
เพาะปลกูไดโดยไมมปีญหา

แตธมัชาตกิเ็ปนธมัชาต ิฝนฟาปหนึง่ ๆ  ยอมไมเหมอืนกนั บางปน้ำกน็อย บาง
ปน้ำก็พอดี แตบางปก็มากเกินไป ฉะนั้นถาปไดฝนฟาไมมีพอเหมาะพอดี ปนั้นเรา
กไ็ดรบัความเสยีหาย เมือ่เรามพีลเมอืงมากขึน้ และเราตองทำการตดิตอคาขายกบั
ประเทสอืน่ เราก็จำตองมสีนิคาไปแลกเปลีย่นกบัเขา ไหไดจำนวนสม่ำเสมอกบัสนิคา
ทีเ่ราตองการจะนำมาไชสอย คราวไดถาฝนแลงหรอืน้ำทวม พชืผลทีเ่ราไดเกดิขาด
แคลนแลว สถานะทางเสถกิจของเราก็ยอมไดรับผลกะทบกะเทือนเปนธัมดา

ดวยเหตนุี ้เพือ่จะพยงุพชืทีเ่พาะหวานลงไปไหไดผลสม่ำเสมอ  และเพือ่สง
เสรมิไหขยายพืน้ทีท่ำกนิออกไปอกี พระบาทสมเดด็พระจลุจอมเกลาเจาหยหูวั พระ
ปยะมหาราช จงึซงฟนฟหูลกัวชิาการชลประทานขึน้ไหม โดยจดัตัง้กรมชลประทาน
ขึน้เมือ่ พ.ส.๒๔๔๕ และทำการสำหรวดพืน้ภมูปิระเทสไนบรเิวนทงุราบภาคกลางนี้
เพ่ือจดัวางโครงการ สวนไนทางกอสางนัน้ เมือ่ทำไปไดเพยีงเลก็นอยกต็องหยดุชงกั
ดวยการเงนิขาดแคลน แตแลวกโ็ดยทีเ่กดิฝนแลง ขาวยากหมากแพงขึน้อกี  พระ
บาทสมเดด็พระมงกตุเกลาเจาอยหูวั จงึซงดำเนนิตามนโยบายของสมเดด็พระบรม
ชนกนาถ รือ้ฟนกรมชลประทานขึน้มาทำกนัหยางจงิจงั เมือ่ พ.ส.๒๔๕๖  ไดสางเขือ่น
พระราม ๖ ขึน้ทีแ่มน้ำปาสกั  สงน้ำไหแกทงุรงัสติและทงุเชยีงราก คลองดาน จนจดทเล
ทำไหทงุนีท้ำนาไดผลสม่ำเสมอเปนเนือ้ทีถ่งึ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร

๒๒๓



นโยบายการสงเสรมิการชลประทานไดดำเนนิเรือ่ยๆ ตลอดมา จนถงึ พ.ส.
๒๔๗๕  พืน้ทีพ่ายไนขอบเขตการชลประทานทีไ่ชงานไดจงึเพิม่ขึน้เปน ๒,๓๐๐,๐๐๐
ไร แตตัง้แต พ.ส.นีข้ึน้มา  รถับาลกย็ิง่เรงการชลประทานขึน้เปนพเิสสอกี กะทำไห
พืน้ทีท่ีอ่ยไูนเขตชลประทานนะบดันี ้ไดขยายออกไปไนภาคพายพั ภาคอสิานและภาค
บรูพา โดยไนภาคกลางเองกไ็ดเรงรดัหย ูจำนวนทีด่นิไนเขตการชลประทานจงึถบีทวี
ขึน้ถงึ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ไรแลว และจะตองเพิม่พูนขึน้อกีหยางรวดเร็วโดยไมมปีญหา

ทำไมรถับาลจงึเรงขยายการชลประทานเลา กเ็พราะวาประโยชนนอกเหนอื
จากการไหน้ำแกพชื ซ่ึงเปนตวัชลประทานแทๆ  แลว น้ำทีช่กัเขาไปยงัอาดจะไชไน
การอปุโภค บรโิภค และการอสุาหกมัได ทัง้คลองทีข่ดุขึน้กย็งัไชไนการคมนาคมได
อีกทางหนึ่งดวย สวนการขุดคลองและการสางพนังหรือทำทำนบปดคลองตามริม
แมน้ำ กเ็ปนสวนหนึง่ทีช่วยปองกนัอทุกภยั ประโยชนทีเ่ราไดจากการชลประทานเปน
สวนเพิม่เตมิมมีาก เชนนี ้ฉนัจงึขอวงิวอนวา เราควนจะชวยกนัสงเสรมิและควนจะชวย
กนัไชสิง่กอสางเพือ่การชลประทาน ซึง่ไนภาสาทางวทิยาศาสตรเรยีกวา “อาคาร
ชลประทาน” ไหไดประโยชน จนคุมคาที่รัถบาลไดลงทุนไหแกเราลงไปหยางมาก
มายนัน้

อันการทีจ่ะไชน้ำจากการชลประทาน ไหไดประโยชนจนเตม็ทีด่งักลาวนัน้กค็อื
เราจะตองยตุกิารบำเพน็ตนเปนชาวสวนแตหยางเดียว หรอืเปนชาวนากนัอยางเดียว
กนัเสยีท ีเพราะเมือ่ทานมาเกดิไนสมยัปจจบุนั ทีโ่ลกนีเ้ขาตองมชีวีติหยางหยดูกีนิดี
ไมไชหยางผตีองเหลอืงแลว ทานกจ็ะตองหยดูกีนิดไีหเหมอืนเขาดวย มฉิะนัน้เขากจ็ะ
ดูถูกได การที่จะหยูดีกินดีไหไดนี้ ไมไชการงอมืองอเทา เพราะถาทำเชนนี้ก็กลับ
จะตองอดตาย และถาจะทำแตเพยีงนาหยางเดยีว หรอืสวนหยางเดยีว กจ็ะหาราย
ไดมาไหเพียงพอไมไดอีกเหมือนกัน

ไมเชือ่กล็องนกึด ูไนขนะทีท่านนัง่ฟงฉนัพดูหยเูดยีวนีก้ไ็ด ทำไมถงึเปนเชน
นัน้ กเ็พราะวานอกจากอาหารทีจ่ะกนิเขาไปแลว เรายงัตองการเสือ้ผา หยกูยาและ
ภาชนะไชสอยอืน่ๆ ทีจ่ำเปนแกชวีติ ไหหยไูนระดบัทีม่วีธันธมัเหมอืนชาวโลกทัง้หลาย
ทีจ่เรินดวย สิง่เหลานีผ้ลติขึน้มาโดยการกสกิมั แลวมาเปนการอสุาหกมั และไนที่
สดุกเ็ปนการพานชิกมั ถาเราทำแตกสกิมัหยางเดยีว อกี  ๒ หยางเราอาสยัมอืคนอืน่
เขา กเ็หมอืนกบัวาเราอาศยัจมกูคนอืน่หายไจ ทานนกึหรอืวา หวัพงุหวัมนัเขาจะไห
เรากิน เราตองทำของเราเองทกุหยาง เราตองเปนคนขยนัทำงานไมวาหนกัหรอืเบา
ตองเปนคนรกังาน คนทำงานนัน้คอืคนมเีกยีรตไิมตองพึง่ไคร
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ดงันี ้ผลทีไ่ดจงึจะเปนของเราเองโดยแท เมือ่หวานพชืและจะหวงัผลแลว ทาน
ตองทำทัง้การกสกิมั การอสุาหกมัไนครอบครวั และการพานชิกมัเทาทีจ่ะมมีาเกีย่ว
ของกบัชวีติของทานไหเตม็ที ่เราจะไดหยดูกีนิด ีไหเหมาะสมกบัสถานะการนของโลก
ไนปจจบุนัได โปรดหยาลมืวา ถาจะไหฝนตกทัว่ฟาแลว จะตองทำการชลประทาน และ
เมือ่มกีารชลประทานแลว ชลประทานจะอำนวยพชืผลไหมอีดุม เพือ่ประโยชนปอน
วตัถุและอาหารไหแกอสุาหกมัและพานชิกมั ไหสมกบัทีช่าติไทยเปนชาตกิอพุากัม ไม
ไชกสกิมัเทานัน้

เราจะไดเปนไทยที่รักไทย เปนไทยที่ทนุถนอมไทย เชนพระรวง พระยา
งำเมอืงและพระยาเมงรายแหงไทยทัง้ ๓ แควน ครัง้โบรานนัน้ แลวไทยจะไดรวมไทย
เปนไทยแกตวัและจเรนิวธันายิง่ๆ ขึน้ไปตลอดชัว่ลกูหลาน จนกวาไทยจะประสบเปน
ชาตมิหาอำนาดตอไปไนพายหนา เทอน.

สวสัดี

ม.ล. ชชูาต ิ กำภู
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๒๒๗

นายเสวตร เปยมพงศสานต รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ผูแทนรัฐบาลไทย
นายยูจีน อาร แบล็ค ประธานธนาคารโลก

ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ผูแทนการไฟฟายันฮี
ลงนามในสัญญากูเงินจากธนาคารโลก

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

เปนทีป่ระจกัษชดัวา ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไมเพียงสรางสรรคผลงานเพือ่

พัฒนาประเทศชาติอยางอเนกอนันต ทวา ยังสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ

ใหสงัคมไทยมากมาย ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปแหงชาตกาล ม.ล.ชชูาติ กำภู

คณะกรรมการจดัทำหนงัสอื “ศรทัธาแหงชวีติ ม.ล. ชชูาต ิกำภ”ู ไดรับ

ขอเขยีนอนัทรงคณุคา จากทานจลุนภ สนทิวงศ ณ อยธุยา องคมนตร ีและ

ทานสวสัดิ ์วฒันายากร อดตีอธบิดกีรมชลประทาน และองคมนตร ีซึง่ทัง้

สองทานเคยเปนทัง้ลกูศษิยของ “ครชูชูาติ” และเปนผใูตบงัคบับญัชาของ

“อธิบดีชูชาติ”

ขอเขยีนเรือ่ง “มทุติาจติ แด...ม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู โดยทานองคมนตรี

จลุนภ และ “หากไมม ีม.ล.ชชูาต ิกำภ”ู โดยทานองคมนตรสีวสัดิ ์รวมถึง

ขอเขยีนพเิศษจาก คณุคาว ีกำภ ูณ อยธุยา บตุรบญุธรรมของม.ล.ชชูาติ

ทีส่งตรงจากสหรฐัอเมรกิา เพ่ือรำลกึถงึ “คณุพอ” ผเูปนทีร่กัยิง่ของบตุร

ชาย และเหลาชลกรทัง้มวล นบัเปน “บทความพเิศษ” อนัทรงคณุคาที่

คณะกรรมการฯ ภมูใิจทีจ่ะนำเสนอ
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ผมรูจักช่ือทาน ม.ล.ชูชาติ กำภู มาตั้งแตยังเรียนอยู ม.๖ ที่โรงเรียนวัด
เทพศรินิทร เพราะวาทางขึน้ชัน้สองของตกึแมนนฤมติร มรีายชือ่ผไูดรบัทนุเลาเรยีน
หลวงไปเรยีนตอตางประเทศ หนึง่ในรายชือ่นัน้คอื ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูสาเหตทุีจ่ำไดเพราะ
วาจะตองเหน็รายชือ่ทกุครัง้ทีเ่ดนิขึน้-ลง ไปหองเรยีนตัง้แตตอนเชาขึน้ไปเรยีน กลาง
วนัลงมารบัประทานอาหารเสรจ็แลวขึน้ไปเรยีน ตอนเยน็เลกิเรยีนกลบับาน เวลาผาน
ไปหลายสบิปแลวไดทราบวาขณะนีร้ายชือ่นีก้ย็งัอยทูีเ่ดมิ

ม.ล.ชชูาติ กำภ ูเปนผบูงัคบับญัชาคนแรกของผม ตอนนัน้ทานเปนอธบิดกีรม
ชลประทาน เมื่อผมเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาฯ ก็เขาทำงานที่กรม
ชลประทานในแผนกรถขุด งานแรกที่ปฏิบัติคือการขุดบอกอสรางเพื่อสรางเขื่อน
เจาพระยา ทานอธบิดจีะไมลงมาสอนวาควรจะทำอยางไร ทานใหเราหาวธิเีอาเอง
ดงันัน้กอนเราจะทำอะไรตองคดิใหรอบคอบถงึผลไดผลเสยี วธินีีท้ำใหทกุคนทำงาน
แตละงานสำเรจ็ไดเปนอยางดี

แตแลววนัหนึง่เรากไ็ดรบับทเรยีนแรก กลาวคอืหลงัจากขดุบอกอสรางเขือ่น
ลกึลงไปประมาณ ๕ เมตร ตืน่เชาขึน้มาหารถขดุไมเจอ เพราะกลางคนืมฝีนตกหนกั
น้ำในบรเิวณนัน้ไหลลงมาในบอนีห้มด รถขดุจมอยใูตน้ำทัง้คนั กเ็ลยรบีกลบักรงุเทพฯ
โดยทางรถไฟ รายงานทานทนัท ี(สมยักอนไมมเีครือ่งมอืสือ่สารทีร่วดเร็วเหมอืนปจจุบนั)
นกึวาจะตองโดนดแุลว ตรงกันขามทานคงเขาใจดีวาไมใชความผดิของเรา ทานเพยีง
แตบอกวา รบีไปซอมเครือ่งยนตและรถขดุเสยีเพราะเราตองรบีใชงานโดยเรว็ เรา
กป็ระมาทไปหนอยขดุบอมาเปนเดอืนกไ็มเหน็มอีะไร ทีจ่รงิควรจะนำรถขดุขึน้มาไว
ขางบน แตไมไดทำเพราะเสยีเวลามาก นีค่อืบทเรยีนแรก ระหวางนัน้กพ็ยายามหา
ความรวูาทำไมตองสรางเขือ่นเจาพระยา ทานผรูกูเ็ลาใหฟงวา เมือ่ตอนสงครามเลกิ
ใหมๆ  ฝายองักฤษเรยีกคาปฏมิากรรมสงคราม เปนขาวหลายแสนตนั ประเทศไทย
ไมมพีอจะสงให ทัง้ๆ ทีข่ณะนัน้มพีลเมอืงแค ๑๖ ลานคน ขาวยงัไมคอยพอกนิภายใน
ประเทศเลย

มทุติาจติ แด...ม.ล.ชชูาต ิกำภู
จลุนภ สนทิวงศ ณ อยธุยา

องคมนตรี

๒๓๑



ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไดรเิริม่สรางโครงการชลประทานขนาดใหญขึน้มา เรยีกวา
โครงการเจาพระยาใหญ ซึง่ถาเสรจ็แลวจะมรีะบบชลประทานครอบคลมุถงึ ๕ ลาน
ไรในภาคกลาง มขีาวพอกนิพอใชและพอสงออก การสรางเขือ่นเจาพระยาและประตู
น้ำนัน้ วสัดกุอสราง เชน หนิ กร็ะเบดิจากภเูขา (เขาแกว) ซึง่หางจาก จงัหวดัชยันาท
ไมกีก่โิลเมตร ทรายกอสรางกข็ดุขึน้มาจากแมน้ำเจาพระยา คงซือ้แตปนูซเิมนตและ
เหลก็ขอออยเทานัน้ ขณะทีก่ำลงัสรางเข่ือนอย ูปนูซเิมนตเกดิขาดตลาด ตองสัง่ปนู
ซเิมนตมาจากตางประเทศ (จำไดวาจากไตหวนั) การลำเลยีงปนูขึน้ไปเหนอืเขือ่นได
รบัความรวมมอืจากกองทพัเรอื โดยใสเรอืทองแบนนำไปสงให นีเ่ปนจดุทีท่านเริม่คดิ
วาเราจำเปนตองสรางโรงปนูซเิมนตของเราเอง เพือ่นำมาใชสรางเขือ่น แตขณะนัน้
ผมเองกย็งัไมทราบวาทานจะสรางอะไรอกี ภายหลงัจงึไดทราบวา ทานมแีผนการที่
จะสรางเข่ือนพลงัน้ำ (เขือ่นภมูพิล) ซึง่การเทปนูซเิมนตตองเทตดิตอกนัตลอด ๒๔
ชัว่โมงจนแลวเสรจ็ซึง่ใชคอนกรตีกวาลานลกูบาศกเมตร

ขอยอนกลบัมาถงึงานของรถขดุทีเ่คยทำอยสูกัเลก็นอย ตอนเริม่งานโครงการ
เจาพระยาใหญ กรมชลประทานมรีถขดุดนิอย ู๑๕ คนัซึง่เกามาก บางคนัเดนิดวย
เครือ่งจกัรไอน้ำใชฟนเปนเชือ้เพลงิและการเคลือ่นรถขดุ เดนิหนาหรอืถอยหลงั ใชเดนิ
บนรางโดยวางไมหมอนกอนแบบเดยีวกบัรถไฟ ในโครงการนี ้ทานอธบิด ีม.ล.ชชูาติ
ไดสัง่ซือ้รถขดุมาอกีสองรอยกวาคนัเพือ่มาขดุคลองสงน้ำ เลก็บางใหญบาง ครอบคลมุ

๒๓๒

อุโมงคผันน้ำ (และระบายน้ำลน) ของเขื่อนภูมิพล



พื้นที่กวา ๕ ลานไร มีคลองสงน้ำที่นาจะกลาวคือ คลองชัยนาท-ปาสัก (คลอง
อนสุานนัทร ตัง้ช่ือตามอาจารยฟ ูอนสุาสนนัทร อดตีนางชางใหญ ฝายบำรงุรกัษา
ผรูบัผดิชอบงานนี)้ คลองนีใ้หญและยาวทีส่ดุในประเทศไทย เพราะปากคลองกวาง
เฉลีย่ถงึ ๘๐ เมตร ยาว ๑๓๒ กโิลเมตร ปากคลองเริม่จาก อ.มโนรมย จ.ชยันาท
ผาน จ.ลพบรุ ีจนถงึแมน้ำปาสกัที ่อ.ทาหลวง จ.สระบรุ ีขดุอย ู๔ ปเศษจงึเสรจ็
คลองนี้ ตัดเปนเสนตรงตลอดถาขึ้นดูบนเครื่องบินจะเห็นอยางชัดเจน ทานอธิบดี
ม.ล.ชชูาตเิรยีกคลองนีเ้ปนภาษาองักฤษวา MAN MADE RIVER

นอกจากการสัง่รถขุดดนิซึง่ใชเงนิกจูากธนาคารโลกมาใชแลว กย็งัมกีารสัง่
รถแทรกเตอรแบบตางๆ นบั ๑๐๐ คนั เพ่ือมาทำถนนบนคนัคลองและทางลำเลยีง
ชัว่คราว เพือ่ใหเกษตรกรสงผลติผลออกไปสตูลาด และใชรถขุดคนู้ำซึง่ลากโดยรถ
แทรกเตอร ในโครงการคนัและคนู้ำ (กวางไมเกนิ ๑ เมตร) อกีดวย

นอกจากนี ้ยงัไดสัง่เครือ่งมอืโรงงาน หลายแบบเปนจำนวนมาก มาใชในการ
ผลติเครือ่งกวานบานระบาย อะไหลรถขดุ รถแทรกเตอร และเครือ่งจกัรกลอืน่ๆ อกี
หลายชนดิไวใชเอง กอนหนานีต้องสัง่เครือ่งกวานบานระบายของเขือ่นเจาพระยา
จากบรษิทั กรปุ และบรษิทัดอรทมนุ ประเทศเยอรมนัน ีซึง่ระยะหลงันีก้รมไดผลติ
ขึน้ใชเอง เชน ในโครงการเขือ่นวชริาลงกรณ โครงการเขือ่นกิว่ลม เปนตน ทำให
ประหยดังบประมาณของแผนดนิไดเปนจำนวนมาก

๒๓๓

ขบวนรถบรรทุกปูนซีเมนตจากตาคลี ไปสรางเขื่อนภูมิพล



ผลประโยชนทีไ่ดรบัของการชลประทานในลมุน้ำเจาพระยาทำใหเพ่ิมผลผลติ
ขาวไดเปนจำนวนมาก ปจจบุนันีม้ปีระชากรกวา ๖๐ ลานคน กย็งัสามารถสงขาวออก
ไดปละมากกวา ๗ ลานตนั ทำรายไดเขาประทเศเปนจำนวนมาก เมือ่ปรบัปรงุการ
ชลประทานในภาคกลางแลว กไ็ดเริม่สรางอางเกบ็น้ำขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื จำไดวาอางเก็บน้ำแหงแรกอย ูจ.สรุนิทร ชือ่วาอางเก็บน้ำสวุรรณาภา (ตัง้ชือ่
ตามนามสกุลของนายชางที่ควบคุมการกอสรางอางและเสียชีวิตลงในขณะปฏิบัติ
หนาที)่ ความจปุระมาณ ๑ ลาน ลบ.เมตร อางขนาดนีเ้ริม่สรางตัง้แตป ๒๔๙๔ ถงึป
๒๕๐๒ มปีระมาณ ๑๒๐ อาง ในขณะเดยีวกนัไดทำการสำรวจโครงการเขือ่นขนาด
ใหญ เชน โครงการลำปาว โครงการลำพระเพลงิ ฯลฯ เพ่ือทำการกอสรางตอไป

เมือ่สรางเขือ่นเจาพระยาซึง่เปนเขือ่นระบายน้ำเสรจ็แลว ทานอธบิดกีไ็ดวาง
แผนสรางเขือ่นเกบ็กกัน้ำ โครงการสรางเข่ือนยนัฮจีงึไดเกดิขึน้ เขือ่นนีส้ามารถเกบ็
กกัน้ำไดกวาหมืน่ลาน ลบ.เมตร และสามารถตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาใชพลงัน้ำได
หลายแสนกิโลวัตต นับวาเปนเขื่อนพลังน้ำแหงแรกในประเทศที่สรางโดยกรม
ชลประทานและไดรับพระราชทานชื่อวา “เขื่อนภูมิพล” ตอมาไดสรางเข่ือน
แบบเอนกประสงคนีข้ึน้อกี ๑ แหง ซึง่ไดรบัพระราชทานชือ่วา เขือ่นสริกิติิ ์สามารถ
เกบ็กกัน้ำไดเกอืบหนึง่หมืน่ลาน ลบ.เมตร เขือ่นทัง้สองนีภ้ายหลงัไดมอบใหการไฟฟา
ฝายผลิต ซึ่งเพิ่งกอตั้งเสร็จรับไปดำเนินการตอไป (เครื่องกำเนิดไฟฟาไดรับการ
ตดิตัง้โดยการไฟฟาฝายผลติ) รวมทัง้สายสงไฟฟาแรงสงูจากเขือ่นภมูพิลลงมาถงึสถานี
ยอยตางๆ ทำใหแกไขวกิฤตการณการไฟฟาไมเพยีงพอไดในระดบัหนึง่ ในระยะนีม้ไีฟฟา
ใชไมเพยีงพอ เนือ่งจากโรงไฟฟาขนาดใหญสองโรงของการไฟฟานครหลวง คอืโรงไฟฟา
วดัเลยีบ (ใชแกลบเปนเชือ้เพลงิ) ไดถกูระเบดิของฝายสมัพนัธมติรในสงครามมหา
เอเซยีบรูพาทำลายเสยีหายโดยสิน้เชงิ อกีโรงหนึง่ทีถ่กูทำลายบางสวน คอื โรงไฟฟา
สามเสน ผลแหงการทิง้ระเบดิครัง้นี ้ไดเลยลงมาทำลายโรงงานและอตูอเรอืของกรม
ชลประทานเสยีหายอกีดวย อกีแหงหนึง่ทีซ่ึง่เปนการรเิริม่สรางโดย ม.ล.ชชูาต ิกำภู
คอืโรงไฟฟาใชถานลกิไนททีแ่มเมาะ จงัหวดัลำปาง และจงัหวดักระบี ่ทัง้สองแหงนี้
ภายหลงัไดโอนไปใหการไฟฟาฝายผลติ เชนเดยีวกนั แตกม็ขีอเสยีอยบูาง เพราะวา
มมีลพษิมากพอสมควร สวนดคีอืไมตองเสยีเงนิตราตางประเทศในการซือ้เชือ้เพลงิ เชน
โรงไฟฟาทีใ่ชน้ำมนัเตา การเผาถานลกิไนทเปนเชือ้เพลงิไดกอใหเกดิขีเ้ถา (เถาลอย)
เปนจำนวนมาก เถาลอยนีภ้ายหลงักรมชลประทานไดนำมาเปนสวนผสมของการสราง
เขื่อนคลองทาดาน จ.นครนายก ทำใหประหยัดคากอสรางไปมาก และมีความ
แข็งแรงเทากบัเขือ่นคอนกรตีหรอืเขือ่นดนิ

๒๓๔



มอีกีบางเรือ่งทีอ่ดจะกลาวถงึมไิดคอื การมองการณไกลของทานอธบิด ีกค็อื
สรางโรงเรียนชางชลประทานขึ้นเพื่อบรรเทาการขาดแคลนชางดานนี้ โรงเรียนนี้
ปจจบุนัไดรบัการยกฐานะขึน้เปนคณะหนึง่ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อกีเรือ่งหนึง่
ทานไดสรางโรงพยาบาลชลประทานขึน้เพือ่เปนสวสัดกิารแกขาราชการและลกูจาง
ของกรมชลประทานและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ทานยังสรางวัดชลประทาน
รังสฤษฏ สำหรับใหพวกเราและประชาชนไดทำบุญ ทำกุศล เปนที่พึ่งทางใจและ
ปฏบิตัธิรรมะไดอกีดวย

ในโอกาสทีจ่ะมกีารฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูในวนัที ่๔ มกราคม
๒๕๔๙ นี ้มกีารจดัทำหนงัสอืประวตัแิละผลงานของทาน จงึเปนการสมควรอยางยิง่
เนือ่งจากทานเปนผรูเิริม่และทำคณุประโยชนเปนอนัมากในการพฒันาแหงน้ำ เพือ่การ
ชลประทาน การเกษตร การไฟฟา ฯลฯ นบัวาทานไดสรางประโยชนและทำความ
เจรญิใหแกประเทศชาตใินหลายดาน ซึง่บคุคลรนุหลงัควรจะไดรบัทราบ ยกยอง และ
เปนแบบอยางตอไป

๒๓๕



๒๓๖



หากไมม ีม.ล.ชชูาต ิ กำภู
สวสัดิ ์ วฒันายากร*

องคมนตรี

อาจารย ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู ไดเดนิทางไปกรงุวอชงิตนัด.ีซ.ี ในเดอืนกนัยายน
พ.ศ. ๒๕๐๐ เพือ่กเูงนิธนาคารโลกมาสรางเขือ่นยนัฮ ี ผมไดนำคณะกรรมการสมาคม
ไทย ณ อเมรกิาในพระบรมราชปูถมัภเขาเยีย่มคารวะและเชญิทานไปบรรยายเรือ่ง
“โครงการเขือ่นยนัฮ”ี ในการประชมุประจำปของนกัเรยีนไทยในอเมรกิา ซึง่ในปนัน้
ไดจดัขึน้ทีม่หาวทิยาลยัวสิคอนซนิ เมอืงแมดสินั นกัเรยีนไทยประมาณ ๖๐-๗๐ คน
ทีไ่ดไปรวมประชมุไดฟงการบรรยายเรือ่งโครงการเขือ่นยนัฮโีดย อาจารย ม.ล.ชชูาติ
กำภู ไดทราบถึงคุณประโยชนมหาศาลที่โครงการอเนกประสงคนี้จะเอื้ออำนวยให
กับพื้นที่ภาคกลางและประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้ อาจารย ม.ล.ชูชาติ กำภู
ยงัไดบรรยายถงึความเปนมาและแผนการพฒันาระบบชลประทานของประเทศไทย
ซึง่ไดดำเนนิการมาอยางเปนขัน้เปนตอน และโครงการตางๆ อกีมากมายทีจ่ะดำเนนิ
การตอไปในอนาคต พวกนักเรียนไทยที่ไดรับฟงรูสึกตื่นเตนและประทับใจในแนว
ความคิดและวิสัยทัศนอันกาวไกลของ อาจารย ม.ล.ชูชาติ กำภู และรูสึกภาค
ภมูใิจ ทีเ่มอืงไทยเรามวีศิวกรอจัฉรยิะ นกัคดินกัทำอยาง ม.ล.ชชูาต ิกำภู

ผมไดรับคำสั่งยายจากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมาดำรง
ตำแหนงอธบิดกีรมชลประทานอยางกะทนัหนั ไมรเูนือ้รตูวัมากอน เมือ่เดอืนกรกฎาคม
๒๕๓๕  ความรสูกึในชวงนัน้มเีพยีงวาไดกลบัมาบานเกาในตำแหนงหนาทีท่ีม่คีวาม
รับผิดชอบสูงยิ่ง รูตัวเองวามีขอจำกัดในความรูและประสบการณดานวิชาการ
ชลประทานเพราะเปนวศิวกรเครือ่งกล  ทำงานดานชางกลซึง่เปนดานสนบัสนนุมา
ตลอด  ตัง้ใจแตเพยีงวาจะทำงานใหเตม็ความสามารถ  ยดึถอืความซือ่สตัยสจุรติ
เปนทีต่ัง้  หวงัวาคงจะปฏบิตัหินาทีใ่หผานพนไปไดดวยด ี โดยหารไูมวาผมจะตองเผชญิ
กบัวกิฤตกิารณภยัแลงและอทุกภยัทีร่นุแรงเปนประวตักิารณของเมอืงไทย โดยเฉพาะ
ในพืน้ทีภ่าคกลาง  ทนัททีีผ่มเขารบัตำแหนง  ผมไดรบัรายงานจากวศิวกรวาในเดอืน

๒๓๗

* อธบิดกีรมชลประทาน ตัง้แตกรกฎาคม ๒๕๓๕ ถงึ กนัยายน ๒๕๓๘



มถินุายน ๒๕๓๕ ทีผ่านมา ปรมิาณน้ำในเขือ่นภมูพิลกบัเขือ่นสริกิติิไ์ดลดลงต่ำสดุอยาง
ทีไ่มเคยเกดิขึน้มากอน พวกเราในกรมชลประทานเปนกงัวลกบัเรือ่งนีม้าก เพราะทราบ
ดวีาประชากรหลายสบิลานคนในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลาง ภาคกลาง รวมทัง้กรงุเทพ
มหานคร รวม ๒๑ จงัหวดั ในชวงหนาแลง ๗ เดอืน  พฤศจกิายน ถงึพฤษภาคม ตอง
อาศยัน้ำทกุหยดจาก ๒ เขือ่นนี ้  เพือ่ใชในการทำนาปรงั ๕ ลานไร  การอปุโภค
บรโิภค  การผลกัดนัน้ำเคม็ การเดนิเรอื  รวมทัง้การขบัไลน้ำเสยี กรมชลประทาน
จะพยายามวางแผนบรหิารจดัการเก็บกกัน้ำใน ๒ เขือ่นนีใ้นตนเดอืนมกราคมของ
ทกุปใหได ๗,๐๐๐ ลานลกูบาศกเมตร (หมายถงึปรมิาณน้ำใชงานไดทีอ่ยเูหนอืทอสง
น้ำ) จงึจะพอใชในชวงหนาแลง การจะเกบ็น้ำใหไดจำนวนนีห้มายความวาในปลาย
ฤดูแลงเราจะพยายามใหเหลือน้ำใชงานไดในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกัน
อยางนอยประมาณ ๔,๐๐๐ ลานลกูบาศกเมตร หรอืใกลเคยีง  แตทีพ่วกเราตกใจ
กเ็พราะในเดอืนมถินุายนน้ำใน ๒ เขือ่นเหลอืเพยีง ๒๓๙ ลานลกูบาศกเมตร เปน
สญัญาณอนัตรายวาถาหนาฝนทีก่ำลงัจะมาถงึ  หากเกดิฝนนอย ภยัแลงรนุแรงกจ็ะ
ตองเกดิขึน้ โชคดเีดอืนกรกฎาคม ๒๕๓๕ ฝนมาตามปกต ิ น้ำใน ๒ เขือ่นเริม่เพ่ิมขึน้
ณ วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๓๖  เราเกบ็น้ำใน ๒ เขือ่นได ๕,๑๔๖ ลานลกูบาศกเมตร  ซึง่
กพ็อใชไดแตอยใูนเกณฑนอย  จงึไดมกีารประกาศลดพืน้ทีป่ลกูขาวนาปรงัลง  และ
เริม่มาตรการประหยดัน้ำเพือ่ใหเหมาะสมกบัน้ำตนทนุ  แตการลดพืน้ทีป่ลกูขาวนาปรงั
ทำไดยากเพราะเกษตรกรเคยชนิกบัการมนี้ำบรบิรูณจากเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ์
ตลอดมาหลายสบิป หนาแลงป ๒๕๓๖ ผานพนไปได

แตในปตอมาเดอืนกรกฎาคม ๒๕๓๖  น้ำใน ๒ เขือ่นเหลอื ๑,๓๒๗ ลาน
ลกูบาศกเมตร สญัญาณอนัตรายไดเริม่ขึน้อกีครัง้ เมือ่เดอืนกรกฎาคมฝนทิง้ชวงยาว
นานไมมีฝนตก น้ำที่นอยอยูแลวยังตองสงไปชวยการทำนาปซึ่งกำลังเริ่มขึ้น ตาม
ปกตเิดอืนกรกฎาคมเปนอยางชา น้ำใน ๒ เขือ่นจะเริม่เพิม่ขึน้เพราะเขาฤดูฝน  แต
ปรากฏวาปรมิาณน้ำไดลดลงตอเนือ่งแมแตในเดอืนสงิหาคม น้ำใน ๒ เขือ่นกลบัลด
ลงอกีเหลอื ๙๘๘ ลานลกูบาศกเมตร !  เปนสถตินิ้ำนอยทีส่ดุสำหรบัเดอืนนี ้ ความ
หวงัของเราเหลอืเดอืนกนัยายนถงึตลุาคม เพยีง ๒ เดอืนวาจะมใีตฝนุเขาประเทศ
ไทยบาง  ปรากฏวาไมมเีลย  พวกเราตระหนกัดวีาภยัแลงใหญหลวงไดเกดิขึน้แลว
ณ วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๓๗ ปรมิาณน้ำใชงานไดในเขือ่นภมูพิลกบัเขือ่นสริกิติิท์ีเ่รา
ตองการใชตลอดหนาแลง ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร รวมกันเหลือเพียง
๑,๗๘๙ ลานลกูบาศกเมตร กรมชลประทานไดรายงานใหรฐับาลทราบถงึวิกฤติการณ
ภยัแลงใหญหลวงทีก่ำลงัมาถงึ และไดเสนอมาตรการประหยดัน้ำใหเปนวาระแหงชาติ
ไดมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณวิกฤตและเนน

๒๓๘



มาตรการประหยดัน้ำในทกุรปูแบบ ขอใหเกษตรกรงดการทำนาปรงัโดยสิน้เชงิ  เพราะ
ขาวจะเสยีหาย  แตกไ็มไดผลโดยเกษตรกรบางสวนยนืยนัวาจะทำนาปรงัเชนเคย โดย
จะขอเสีย่งเอง  หลายทานทีเ่กีย่วของกบัการจดัสรรน้ำในชวงนัน้คงยงัจำได  ไดมกีาร
แยงน้ำกนัในหลายพืน้ที ่นาสงสารชาวนาทีเ่สีย่งลงทนุลงแรงปลกูขาวนาปรงั  ตัง้หนา
ตัง้ตาคอยน้ำทีส่งมาในจำนวนเลก็นอยเพือ่การอปุโภคบรโิภคตามคลองชลประทาน  แต
น้ำปลายคลองแหงผากเพราะถกูทางตนคลองสบูเอาไปใชหมด  การเดนิเรอืในแมน้ำ
ทาจนีหยดุชะงกัเพราะระดบัน้ำทีป่ระตนู้ำทัง้หลายต่ำจนเรอืผานไมได ถนนรงัสติ�
นครนายก และถนนหลายสายบนคนัคลองชลประทานในจงัหวดัปทมุธาน ีพงัทลาย
เพราะน้ำในคลองแหงขอดนานเกนิไป น้ำเคม็ไดรกุขึน้ไปถงึจุดทีส่บูน้ำของการประปา
นครหลวงทีต่ำบลสำแล จงัหวดัปทมุธาน ีกรมชลประทานไดแกปญหาโดยการผนัน้ำ
จากลมุน้ำแมกลองขามมายงัลมุน้ำเจาพระยาเปนครัง้แรก  โดยผนัน้ำผานคลองจระเข
สามพนัมาลงแมน้ำทาจนีและสบูน้ำจากแมน้ำทาจนีเขาคลองเจาเจ็ดบางยีห่นกบัคลอง
พระพมิลมาลงแมน้ำเจาพระยา เพือ่ผลกัดนัน้ำเคม็ทีก่ำลงัรกุมาถงึสถานสีบูน้ำสำแล
ของการประปานครหลวง  ทานลองวาดภาพ  ถาทำไมสำเรจ็ ความเคม็ทีส่ำแลเกนิ
พกิดั  การประปานครหลวงจะตองหยดุสบูน้ำและตองหยดุจายน้ำประปาใหกบักรงุเทพ
มหานครและจงัหวดัใกลเคยีง  อะไรจะเกดิขึน้!

ในชวงนัน้พวกเราชาวชลประทานแทบจะไมไดหลบัไดนอน ตองแบงสนัปนสวน
น้ำอนันอยนดิจาก ๒ เขือ่น  ตอสกูบัภยัแลงเพือ่บรรเทาความเสยีหายทีก่ำลงัเกดิขึน้
ผมไดพูดกับเพื่อน ๆ รวมงานในชลประทานบอย ๆ วาลองวาดภาพวาเราไมมี
เขือ่นภมูพิลกบัเขือ่นสริกิติิ ์ประเทศไทยเราจะเปนอยางไร น้ำเคม็รกุขึน้ไปถงึชยันาท
เรอืกสวนไรนาลมสลาย  น้ำประปาทกุจังหวดัในภาคกลางหยดุสงน้ำ! แคคดิกร็สูกึ
หนาว จะมสีกักีค่นทีต่ระหนกัวาชวีติความเปนอยขูองคนไทยใน ๒๑ จงัหวดั ขึน้อยู
กบัเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิม์ากถงึเพยีงนี ้ ตัง้แตเขือ่นภมูพิลสรางเสรจ็ในป ๒๕๐๗
และเขือ่นสริกิติิเ์สรจ็ในป ๒๕๑๕  ประชาชนชาวไทยจำนวนหลายสบิลานคนในพืน้ที่
ภาคกลางไดมคีวามสขุเกษมเปรมปรกีบัการมนี้ำกนิน้ำใชอยางสมบรูณ  ในชวง ๔๑
ปของเขือ่นภมูพิล และ ๓๓ ปของเขือ่นสริกิติิ ์ ดนิฟาอากาศของประเทศไทยกแ็ปร
เปลีย่นไปตามวฏัจกัรของธรรมชาต ิ บางปกจ็ะมฝีนมากเพราะใตฝนุเขาหลายลกู  บาง
ปกจ็ะเกดิฝนแลงเพราะใตฝนุไมเขาเลยหรอืเขานอย  ในปน้ำมาก เขือ่นภมูพิลกบัเขือ่น
สริกิติิเ์กบ็กกัน้ำใชงานไดรวมกนั ๑๘,๐๐๐ ลานลกูบาศกเมตร  หนาฝนป ๒๕๓๘ ฝนมา
เร็วและใตฝนุเขาเมอืงไทยหลายลกู เชยีงใหม เชยีงราย ภาคเหนอือสีาน น้ำทวมหลาย
ครัง้  จงัหวดัแพร  สโุขทยั  พษิณโุลก  อตุรดติถ  น้ำทวมยอยยบัเพราะแมน้ำยมไม
มเีขือ่นเกบ็กกัน้ำ เดอืนตลุาคม ป ๒๕๓๘ เขือ่นภมูพิลเกบ็น้ำไวไดหมดจนเกอืบเตม็

๒๓๙



สวนเขือ่นสริกิติิล์นตองระบายออกทาง Spillway สงผลใหน้ำทวมภาคเหนอืตอนลาง
และภาคกลางเปนบรเิวณกวาง รวมทัง้กรงุเทพมหานครบางสวน

หนาฝนป ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ และ๒๕๔๕  ฝนมากเขือ่นภมูพิล เขือ่นสริกิติิ ์ เกบ็
น้ำไวไดหมดไมเสยีหาย ในปนี ้๒๕๔๘ เปนปน้ำมากอกีปหนึง่ ใตฝนุถลมเมอืงจนี  ญีป่นุ
ไตหวนั เสยีหายมาก บานเราใตฝนุเขา ๓ ลกู เชยีงใหมน้ำทวม ๓ ครัง้  แมฮองสอน
เชยีงรายเสยีหายมาก น้ำทีจ่ะลงมาภาคกลาง เขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิเ์กบ็ไวได
หมด สวนจังหวัดริมแมน้ำยมไมตองพูดถึงเพราะไมมีเขื่อน ตนเดือนตุลาคมมี
ปรมาจารยดานโหราศาสตรออกมาทำนายวากรงุเทพฯ ปนีจ้ะเกดิน้ำทวมใหญหนกั
กวาป ๒๔๘๒ (ความจรงิเปนป ๒๔๘๕)  สงขาวกันตอ ๆ ทาง Internet จนเปนขาว
ในหนังสือพิมพบางฉบับ ผูคนที่เชื่อบางกลุมเริ่มตกใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธได
นำกระสอบทรายมากัน้รอบบรเิวณและแจงพนกังานใหซือ้อาหารแหง  ขาวสารมา
สำรอง  ซึ่งความจริงแลวเขื่อนภูมิพลเก็บน้ำไวเพียง ๗๔ เปอรเซ็นตของความจุ
สวนเขือ่นสริกิติิเ์กบ็ไวได ๙๐ เปอรเซน็ต  กรมชลประทานสามารถสงน้ำในปรมิาณ
ทีเ่หมาะสมโดยไมใหลนตลิง่พืน้ทีต่อนลาง  ผมไมโทษโหราจารยทานนัน้ เพราะตำรา
โหราศาสตรคงประมวลมาจากสถิติเปนรอยๆ ปที่วาน้ำจะทวมใหญกรุงเทพฯ ป
๒๕๔๘ นี ้นบัวาใกลเคยีง แตตำรานีค้งมทีีม่ากอนที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูจะเกดิ  ถาไม
ม ีม.ล.ชชูาต ิกำภ ู และถาไมม ี๒ เขือ่นนี ้น้ำมหาศาลกวาหนึง่หมืน่ลานลกูบาศก
เมตรที่ ๒ เขื่อนนี้เก็บกักไวจะไหลลงมาทวมบานทวมเมืองภาคกลางครั้งแลวครั้ง
เลา ทกุครัง้น้ำจะลนตลิง่ทวมทกุจังหวดัในภาคเหนอืตอนลางและภาคกลางหนกัยิง่
กวาป ๒๔๘๕  ทีม่กีารพายเรอืกนัทีล่านพระบรมรปูทรงมา  คำทำนายจะเปนจรงิไม
เฉพาะในปนีแ้ตจะเกดิขึน้ทกุ ๒-๓ ป

สมยัทีย่งัไมม ี๒ เขือ่นนี ้ ประชากรประเทศไทยม ี๑๐ กวาลานคน  อาศยั
ฝนจากธรรมชาต ิ ขาวเปนสนิคาสงออกทีส่ำคญั  ปจจบุนัเรามพีลเมอืงเพิม่ขึน้เกอืบ
๗๐ ลานคน  เรายงัสามารถสงออกขาวปละหลายลานตนั  ประโยชนของเขือ่นภมูิ
พลและเขือ่นสริกิติิเ์พยีง ๒ เขือ่นนีไ้ดเอือ้ประโยชนเหลอืคณานบัใหกบัประเทศไทย
ทัง้นีย้งัไมรวมผลพลอยไดจากการผลติกระแสไฟฟาโดยไมมคีาใชจายดานเชือ้เพลงิ
เลยมาโดยตลอด มลูคาทีไ่ดจากกระแสไฟฟาที ่๒ เขือ่นนีผ้ลติไดทวมทนเกนิคากอสราง
๒ เขือ่นนีห้ลายเทาทวคีณู ผทูีม่บีทบาทสำคญัทีส่ดุทีท่ำใหการกอสราง ๒ เขือ่นนีเ้กดิ
ขึน้ไดกค็อื ม.ล.ชชูาต ิ กำภู

ผลงานของ ม.ล.ชชูาต ิ กำภ ู มากมายมหาศาลจนแทบไมนาเชือ่วาคนคนเดยีว
ในชั่วชีวิตเดียวจะสามารถสรางผลงานใหกับประเทศชาติไดถึงเพียงนี้ ผมเลาถึง
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เหตกุารณรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในชวงสัน้ ๆ  ๓ ปเศษทีผ่มดำรงตำแหนงอธบิดกีรมชลประทาน
เฉพาะในสวนที ่๒ เขือ่นนีม้บีทบาทมากทีส่ดุ  ผลงานดานการชลประทานของประเทศ
ไทยที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู ไดสรางไวไดมบีทบาทกบัความเปนอยแูละชวีติประจำวนัของ
คนไทยทัง้ประเทศมากสดุทีจ่ะพรรณนาได  ผมพูดไดอยางมัน่ใจวาผลงานของกรม
ชลประทานในชวง ๓๖ ปหลงัจากการจากไปของ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู ยงันอยนดิเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู ไดสรางไว พวกเราชาวชลประทานถงึแมทกุคนจะได
ทมุเททำงานอยางเตม็ทีส่ดุความสามารถใหกบัการพฒันาการชลประทานตลอดมา แต
สวนใหญแลวเรายงัอาศยัมรดกที ่อาจารยม.ล.ชชูาติ กำภ ู ทิง้ไวใหระบบชลประทาน
กบัพืน้ทีร่บัน้ำชลประทานทัง้ประเทศไทย  สวนใหญเปนผลงานของ ม.ล.ชชูาต ิ กำภู
ทัง้สิน้

หากไมมี ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเขือ่นภมูพิล เขือ่นสริกิติิ ์เขือ่นลำปาว ลำพระเพลงิ
เขื่อนแมแตง  เขื่อนแกงกระจาน  เขื่อนปราณบุรี  อีกมากมายหลายสิบเขื่อน
รวมทัง้โครงการขนาดใหญ เชน เจาพระยา  โครงการพษิณโุลก  โครงการแมกลอง
ใหญกบัอกีหลายสบิโครงการจะเกดิขึน้หรอืเมือ่ใดไมมใีครทราบ ทราบแตวาโครงการ
ขนาดใหญที่จะเอื้อประโยชนใหกับเกษตรกรอยางมหาศาลหลาย ๆ โครงการที่
ม.ล.ชูชาติ  กำภู  ไดริเริ่มไวไดถูกลมเลิกไปหลังจากที่ทานสิ้นไป หลายโครงการ
เหลานีจ้ะไมมโีอกาสเกดิขึน้อกีเพราะพืน้ทีป่าทีจ่ะตองถกูน้ำทวมเพราะสรางเขือ่นซึง่
หวงแหนกนันกัหนา  บดันีไ้ดปลอยใหราษฎรบกุรกุเขาไปทำกนิจนกลายเปนเมอืงไป
เสยีแลว

ทีก่ลาวถงึในทีน่ีเ้ปนเพยีงสวนนอย เมือ่เทยีบกบัผลงานทัง้หมดของ ม.ล.ชชูาติ
กำภ ู ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาชลประทานของไทย  นอกจากนีย้งัมผีลงานในดานอืน่ ๆ
อกีมากมาย เชน ในดานอตุสาหกรรม การแพทย การทำนบุำรงุพระศาสนา และ
การศกึษา  ซึง่เปนคณุประโยชนเหลอืคณานบัแกประเทศไทย  ผมจงึขอสรปุสัน้ ๆ
วา เปนบญุของเมอืงไทยเหลอืเกนิทีม่คีนอยางม.ล.ชชูาต กำภู
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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  profes-
sional  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  accomplish-
ments  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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