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นายเฟอนนัด ์ ดิดิเยร์่ นายช่างชาวฝร่ังเศส 

ผูอ้าํนวยการประปากรุงเทพฯ คนแรก 

สานต่อความร่วมมอื ไทย-ฝร่ังเศส 

ผ่านกจิการประปาไทย 

 

 หากยอ้นกลบัไปเม่ือวนัวาน ผา่นบนัทึกประวติัศาสตร์ต่างๆ จะเห็นไดว้า่ 

กิจการประปาไทย เร่ิมเขา้มาตั้งแต่สมยัพระนารายณ์ ผา่นบาทหลวงชาวอิตาเลียน 

และฝร่ังเศส ตั้งแต่ พ.ศ. 2205 (ค.ศ. 1662) ท่ีไดริ้เร่ิมก่อสร้างท่อส่งนํ้าจากทะเลชุบศร 

เขา้สู่ใจกลางเมืองละโว ้และเร่ิมมีการสร้างอ่างเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นเขตพระราชฐาน  

 เม่ือเวลาล่วงเลยมาถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) นบัเป็นะบบ

และเทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาปรับใชใ้นประเทศไทย 

เม่ือคร้ังเสด็จประพา สยโุรป  ทั้งไฟฟ้า ประปา รถไฟ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ถือไดว้า่ 

ทรงเป็นพระมหากษตัริยไ์ทยผูท้รงวางรากฐานกิจการสาธารณูปโภคในประเทศไทย 

และหน่ึงในนั้น คือ การเร่ิมกิจการประปาในประเทศไทย ใหมี้ความเจริญทดัเทียมกบั

อารยประเทศ โดยเร่ิมตั้งแต่ พ .ศ. 2446 (ค.ศ.1903 ) มีการจ้ างผูช้าํนาญวชิาช่างชาว

ฝร่ังเศส เมอร์ซิเออร์ เดอ ลา มะโฮเตียร์ (L.R.De La 

Mahotiere) มาเป็นนายช่างสุขาภิบาล เพื่อจดัหานํ้า

สะอาดมาใชใ้นพระนคร ช่วงเวลานั้นมีการหารือกนัใน

กรมสุขาภิบาลและกรมคลอง ไดข้อ้สรุป คือ จะขดุ

คลองสามเสนข้ึนไปรับนํ้าดิบจากจงัหวดัชยันาท แต่เน่ื องจากการก่อสร้างโรงกรองนํ้า

สามเสนแลว้เสร็จก่อน จึงสร้างจุดรับนํ้าท่ีคลองเชียงราก จ .ปทุมธานี โดยขดุคลอง

ประปาเขา้สู่บริเวณเหนือคลองสามเสน ซ่ึงเป็นจุดก่อสร้างโรงกรองนํ้า เม่ือ พ .ศ. 2452 

(ค.ศ. 1909) โดยมีสาํนกังานใหญ่การประปาแห่งแรก คือ การประปากรุงเทพ ฯ บริเวณ

แยก แมน้ศรี และเร่ิมใหบ้ริการนํ้าประปา

เป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ .ศ. 

2457 (ค.ศ. 1914 ) มี นายเฟอนนัด ์ ดิดิเยร์่ 

(L.R.Fernand  Didier) นายช่างชาวฝร่ังเศส 

เป็นผูอ้าํนวยการประปากรุงเทพฯ คนแรก 

 ต่อมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา 

ทาํใหร้ะบบสาธารณูปโภค ทั้งประป า-

ไฟฟ้า ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั และไดรั้บการพฒันาอีกคร้ัง ในปี 



การออกแบบวางท่อประปา โดยนายช่างจากฝร่ังเศส 

คณะผูบ้ริหาร กปน. เขา้พบเอกอคัรราชทูต

ฝร่ังเศสฯ 

 

พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) โดยรัฐบาลในสมยันั้น ไดว้า่จา้ง 

บริษทั เดอ เกร มองต ์จากประเทศฝร่ังเศส มาดาํเนินการ

ขยายกาํลงัการผลิตนํ้า สร้างถงัพกันํ้า ขยายโรงงานผลิต

นํ้าสามเสน และวางท่อประปาเพิ่มเติม นบั เป็นอีกยคุ

สาํคญัของการขยายงานประปาเพื่อใหมี้แรงดนันํ้าท่ีดีข้ึน  

กิจการประปาไดพ้ฒันาข้ึนเป็นลาํดบั ซ่ึงปัจจุบนัล่วงเลย

มากวา่ 100 ปี หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบงานประปา 

ทั้ง การประปานครหลวง (กปน.) และ การประปาส่วน

ภูมิภาค (กปภ .) ยงัมุ่งมัน่ สานต่อพระราชดาํริของ

พระพุทธเจา้หลวงในการจดัหา และใหบ้ริการนํ้าประปาสะอาด ปลอดภยั ใหเ้ขา้ถึงประชาชนไทยอยา่งต่อเน่ือง และ

ไม่หยดุย ั้ง 

และเม่ือเร็วๆ น้ี  นายณฐักติติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ 

กปน . พร้อมดว้ย  นายธนศักดิ์  วฒันฐานะ  ผูว้า่การ  และคณะ

ผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้เยีย่มคารวะ  มร. ตีแยรี วโีต  เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส

ฯ และ มร. ซีริล บาเทรโอ  ท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์  สาธารณูปโภค 

คมนาคม และอุตสาหกรรม ประเทศไทยแลพม่า ณ สถาน

เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศสประจาํประเทศไทย  ถนนเจริญกรุง  เพื่อบอก

เล่าถึงความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศไทย และประเทศฝร่ังเศส 

ดา้นการพฒันากิจการประปาในประเทศไทย ท่ียนืยาวมากวา่ 100 ปี 

เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวชิาการในอนาคต 

  “ประเทศ ฝร่ังเศสนับเป็นประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน

การวางระบบประปา ประเทศในเอเชียตะวนัออก เฉียงใต้จึงได้นาํมา

เป็นแบบอย่างในการวางระบบ รวมถึงประเทศไทยด้วย และใน

โอกาสท่ีการประปาไทยดาํเนินกิจการมาครบ 100 ปี กปน . จึงได้

ดาํเนินการปรับปรุงโรงงานผลิตนํา้สามเสน ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตนํา้

แห่งแรกของประเทศไทยให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้            

การประปาไทย และจะปรับปรุงอาคารส่วนหน่ึงเพ่ือบอกเล่าสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างไทยและฝร่ังเศส รวมถึงการ

พัฒนาผู้เช่ียวชาญทางวิชาการในอนาคต” นายณฐักติติ์ กล่าว 

 ดา้น มร. ตีแยรี วโีต  กล่าววา่ “ตนรู้สึกภูมิใจท่ีได้เห็นความร่วมมืออันยาวนาน และสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

ประเทศ พร้อมแส ดงความสนใจประวติัศาสตร์ด้านการพัฒนาการผลิตนํา้ประปาในประเทศไทยท่ีมีชาวฝร่ังเศส

มาร่วมบุกเบิก และยินดีร่วมค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมของนายช่างชาวฝร่ังเศสท่ีบันทึกอยู่ในหน้าประวติัศาสตร์ เพ่ือมาเติม

เตม็ให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้” 



ณ มุมเดียวกนั กบัภาพถ่ายความสมัพนัธ์ไทย-ฝร่ังเศส

ในอดีต และปัจจุบนั 

 

ภายในหอ้งโถง สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส

 

 

วารสาร L’eau พ.ศ. 2468 

 

หนงัสือท่ีระลึก “ศตวรรษสดุดี สายธารีแห่งนครา” 

 

 การเขา้เยีย่มคารวะท่านเอกอคัรราชทูตฝร่ั งเศสในคร้ังน้ี  

นอกจากจะสร้างความต่ืนเตน้ใหท้่านเม่ือไดรั้บทราบประวติัศาสตร์ท่ี 

กปน. เก็บรวมรวมไว ้ ยงัไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริหาร กปน . 

และทีมงานทุกคน ถึงความไม่ถือตน และเป็นกนัเองของท่าน พร้อมทั้ง

ยงัไดน้าํชมบา้นพกัรับรองของท่านซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ติดกบัสถาน

เอกอคัรราชทูต ท่ียงัคงมีกล่ินอายความเก่าแก่ของอาคาร ซ่ึงท่านเล่าให้

ฟังวา่สร้างมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงคณะฯ ไดน้าํภาพถ่ายในอดีตมา

เปรียบเทียบกบัปัจจุบนั พบวา่ อาคารหลงัน้ีมีการบูรณะเพิ่มเติม

เพียงเล็กนอ้ย และยงัคงสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ยา่งสมบูรณ์  

ส่วนภายในอาคารมีการตกแต่งร่วมสมยั ท่ีท่านยงัสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมของไทยไวอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ  

 ก่อนเดินทางกลบั กปน . ไดม้อบหนงัสือท่ีระลึก 100 ปี 

การประปาไทย ซ่ึงจดัทาํข้ึนเพื่อรวบรวมประวติัศาสตร์การ

ประปาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ในรูปแบบ 2 ภาษา 

นอกจากน้ี ยงัไดม้อบสาํเนาวารสารภาษาฝร่ังเศส ช่ือ L’eau ซ่ึง

ไดตี้พิมพไ์วต้ั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ .ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ซ่ึง

ไดก้ล่าวถึงการประปาในประเทศไทย ไวใ้หก้บัทางสถาน

เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศสประจาํประเทศไทย เพื่อร่วมกนัเก็บ

บนัทึกประวติัศาสตร์อนัยาวนานของทั้ง 2 ประ เทศ ใหค้งอยู่

สืบไป 

  
 

 


