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ตองใชถงั ตักหรือใชเครือ่ งสูบน้าํ ดวยแรงมาลาก
เหมือนเดิม เนื่องจากเปนทอที่มีน้ําเติมเขามา
อยูต ลอด ดังนัน้ ในสหรัฐฯ จึงเรียกสิง่ ประดิษฐนี้
วา “ไฮแดรนท” หมายถึง ทอน้าํ สําหรับดับเพลิง
ทั้ งนี้ มีเครื่ องหมายระบุตําแหนงทอน้ําเพื่ อให
นักดับเพลิงรับรูว า ทอน้าํ สําหรับดับไฟอยูต รงไหน
ตอมามีการเจาะทอไวสาํ หรับสวมทอดูดน้าํ กอน

หัวจายน้าํ ดับเพลิงสาธารณะหรือทีเ่ รียก
กันติดปากวา “หัวไฮแดรนท” (Hydrant) เปน
วาลวปลอยน้ําประปาขนาดใหญตั้งอยูริมถนน
สําหรับใหนักดับเพลิงใชดับไฟ โดยหัวจายน้ํา
ดับเพลิงนีเ้ ปนสาธารณูปโภคที่ตอ งติดตัง้ ไวบน
ถนนทุกสาย ตรอก ซอกซอยตางๆ ในเขตเมือง
เขตชานเมือง เขตเทศบาลหรือสวนปกครอง
ทองถิน่ อืน่ ๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปไมมแี หลงน้าํ ธรรมชาติ
หรือแหลงน้ําอื่ นสํารองไวใชงานอยางสะดวก
ซึง่ หนวยงานรับผิดชอบดานดับเพลิงของทองถิน่
จะประสานงานกับการประปาเพือ่ ใหมกี ารติดตัง้
ในตําแหนงทีเ่ หมาะสมและในจํานวนทีพ่ อเพียง
ซึ่ งสํานักงานประปาของเขตปกครองจะเปนผู
ดูแล ซอมบํารุง ใหหวั จายน้าํ ดังกลาวนีส้ ามารถ
ใชงานไดทุกเวลาเมื่อเกิดเหตุไฟไหมขึ้น
หัวไฮแดรนทมีประโยชนอยางยิง่ ตองาน
ดั บ เพลิ ง ในเมื องและเขตชุ มชน เพราะเป น
แหลงน้าํ สํารองขนาดใหญทนี่ าํ มาใชงานไดงา ย
สะดวก และมีปริมาณน้ําพอเพียง
ตามประวัตกิ ลาววา หัวจายน้าํ เริม่ มีใชใน
ยุโรปและเอเชียตัง้ แตศวรรษที่ 18 โดยเปนหัวจายน้ําใตดิน สวนหัวจายน้ําชนิดเปนเสาตั้งอยู
เหนือพืน้ ดินตามทีเ่ ราเห็นกันทัว่ ไปเริม่ ใชกนั ใน
ศตวรรษที่ 19

กอนหนาจะมี การใชท อและหั วจายน้ํา
ดับเพลิง น้ําที่ใชในการดับไฟถูกเก็บไวถังและ
หมอขนาดใหญซงึ่ มีการตักใสถงั แลวลําเลียงไป
ดับไฟโดยนักดับเพลิงหรือใชเครือ่ งสูบน้าํ ชนิดใช
รถมาลาก จากศตวรรษที่ 16 ระบบสงน้ําดวย
ทอไมมใี ชครัง้ แรก นักดับเพลิงฝงทอไมไวใตดนิ
แลวเจาะทอสําหรับเติมน้าํ เขาไปทอเพือ่ ใหมนี า้ํ
ใชงานตลอดเวลาแตเวลาเอาน้ําไปดับไฟก็ยัง

ฝงดินทําใหดูดน้ําขึ้นมาใชงานไดจากหลายจุด
ตามแนววางทอ เมื่อมีการนําเหล็กหลอมาทํา
เปนทอแทนที่ไม ระบบทอใตดินสําหรับสงน้ํา
ดับเพลิงจึงมีความมัน่ คงถาวรขึน้ บางประเทศใช
วิธปี ด ผาทอเพือ่ ใหนกั ดับเพลิงสังเกตเห็นและใช
สายสูบดูดน้าํ จากทอขางลางขึน้ มา บางประเทศ
ตอทอต งั้ ขึ้นมาเหนือพืน้ ดินแลวมีวาลวสําหรับ
เปดน้าํ ไปใชดับไฟ (แบบทีใ่ ชกันอยูใ นปจจุบนั )
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ทอไฮแดรนทเหล็กหลอทอแรกไดจดทรัพยสิน
ทางปญญาเมือ่ ป 1801 โดยเฟดเดอริก กราฟฟ
(Frederick Graff) อดีตหัวหนาวิศวกรของสํานักงาน
ประปาเมืองฟลาเดลเฟย ซึง่ สิงประดิษฐนตี้ อ มา
ตองมีการแกไขปญหาหลายประการทั้งในเรื่อง
การไดรับความเสียหาย การแข็งตัวของน้ํา การ
เชื่อมตอตางๆ ความนาไววางใจในการใชงาน
และอื่นๆ
การปฏิบตั งิ าน
นักดับเพลิงตอสายเขากับหัวไฮแดรนท
จากนั้นเปดวาลวใหน้ําที่มีแรงดันไหลเขาสาย
โดยทั่วไปจะมีแรงดันอยูที่ 350 กิโลปาสคาล
(50 ปอนด/ตารางนิ้ว) แตความดันน้าํ จากทอ
จะแตกตางกันไปพื้นที่และขึ้นกับหลายตัวแปร
รวมถึงขนาดและทําเลที่ตั้งของไฮแดรนท ทั้งนี้
นักดับเพลิงสามารถตอสายเขากับรถดับเพลิงแลว
ใชเครื่องสูบบนตัวรถเพิ่มแรงดันใหกับน้ํา หรือ
แยกสายหลักออกเปนหลายสายโดยสามารถใช
ขอตอแบบสลัก (สวมเร็ว) หรือ Storz connector
แตคนตอสายหัวรับน้ําตองระมัดระวัง อยาเปด
หรือปดวาลวน้าํ เร็วเกินไป เนือ่ งจากมันจะสราง
คอนน้ําใหกับสายน้ํา เกิดแรงเหวี่ยงรุนแรงทํา
อันตรายตอนักดับเพลิงและสรางความเสียหาย
แกทอ และอุปกรณทอี่ ยูใ นบริเวณนัน้ สายน้าํ ทีม่ ี
น้ําอยูเต็ม (มแรงดันสูง) จะหนักและแข็ง โคง
งอ หรือพับเก็บไมได อีกทั้งตองใชพื้นที่มากใน
การวางสาย แตหากไมมสี งิ่ กีดขวางบริเวณทีต่ งั้
ไฮแดรนทจะไมมีปญหาใดๆ เนื่องจากมีที่วาง
เพียงพอสําหรับสายน้ําดังกลาว
สวนใหญแลว วาลวไฮแดรนทไมไดถูก
ออกแบบมาใหเรงอัตราไหลของน้ํา แตมันถูก
ออกแบบมาใหเปดและปดเทานัน้ ในการจัดการ
วาลวน้าํ กอนเปดวาลว ภายในทอไมมนี า้ํ รออยู
(ทอแหง) จากนัน้ น้าํ จะไหลเขาทอจนมีอตั ราไหล

ขึ้นมาจะเสียหายมาก
ขณะตอทอน้ําที่ไฮแดรนท นักดับเพลิง
ตองสวมใสอปุ กรณีปอ งกันสวนบุคคลทีเ่ หมาะสม
เชน ถุงมือ หมวกแข็ง กระบังหนา เปนตน น้ํา
แรงดันสูงที่พุงออกจากทอไฮแดรนทที่เกาและ
ผุกรอนอาจทําใหเกิดการแตกหักทําอันตรายตอ
นักดับเพลิงผูป ฏิบตั ิงานทีอ่ ยูใกลเคียง
ตามขอบังคับและกฎหมายดับเพลิงทัว่ โลก

Clapper valve

เต็มที่ วาลวทีใ่ ชเปนแคลปเปอรวาลว (Clapper
valve) ลิ้นวาลวเปนบานพับบังคับใหน้ําไหลไป
ไดทศิ ทางเดียวซึง่ เปนวาลวกันการไหลยอนกลับ
ประเภทหนึง่ ซึง่ เมือ่ เปดวาลวน้าํ น้าํ สวนหนึง่ จะ
ไหลไปทีพ่ นื้ ดินรอบๆ หัวไฮแดรนท เมือ่ เปดเปน
เวลานานจะทําใหเกิดการเฉอะแฉะและสกปรก
ทัง้ นี้ วาลวประตูนา้ํ (Gate Valve) หรือวาลวผีเสือ้
สามารถติดตัง้ โดยตรงทีป่ ากทอเพือ่ ควบคุมการ
ไหลของน้าํ และเปลี่ยนอุปกรณตอทอน้าํ โดยไม
ตองปดวาลวน้าํ ตรงจุดอืน่ วาลวเปดน้าํ สามารถ
ใชไดถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิว้ ซึง่ เปน
วาลวขนาดใหญทใี่ ชกนั มากในสหรัฐฯ เปนเรือ่ ง
ทีด่ ที คี่ วรติดตัง้ วาลวทีช่ อ งเปดน้าํ ทุกแหง เพราะ
การใชฝาปดไวใจไมได หากเกิดชํารุดหรือผุพัง

การจอดรถบริเวณทีต่ ดิ ตัง้ หัวไฮแดรนทในระยะ
หางทีก่ าํ หนดไวเปนเรือ่ งผิดกฎหมาย ในอเมริกา
กําหนดไว หามจอดรถในระยะหาง 3-5 เมตร
(10-15 ฟุต) จากหัวไฮแดรนท โดยมีเสนเหลือง
หรือเสนแดงกํากับไว ทั้งนี้เพื่อใหนักดับเพลิง
สังเกตเห็นหัวไฮแดรนทและเขาถึงไดงาย
การใชงานอยางอืน่
ทําสระนํากลางถนน
ในป 1896 ชวงที่กรุงนิวยอรกอากาศ
รอนสุดขีด ผูค วบคุมงานตํารวจแหงกรุงนิวยอรก
ธีโอดอร รุสเวลต (ตอมาไดเปนประธานาธิบดี
สหรัฐฯ) สัง่ ใหเปดน้าํ จากหัวไฮแดรนทดบั เพลิง
เพือ่ ผอนคลายประชาชน ปจจุบนั ประชาคมหลาย
แหงในสหรัฐไดมกี ารเปดน้าํ ผานหัวสปริงเคลอร
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แรงดันต่าํ ทําความเย็นใหประชาชนเมือ่ อากาศ
รอนจัด บางครัง้ ก็เปดวาลวหัวไฮแดรนทเพือ่ ให
น้ํานองถนนแลวลงไปเลนสนุก ผอนคลายจาก
ความรอนที่กําลังเผชิญอยู
การปองกันการใชผดิ วัตถุประสงค
เพือ่ ปองกันการใชไฮแดรนผิดวัตถุประสงค
หรือเปดโดยไมตงั้ ใจ ไฮแดรนทจงึ ตองมีอปุ กรณ
สําหรับเปดวาลวโดยเฉพาะ โดยทัว่ ไป เปนประแจ
เบาหาเหลีย่ มขนาดใหญ พวกชอบทําลายสิง่ ของ
จะทําใหสูญเสียน้ําเมื่ อพวกเขาเปดไฮแดรนท
อีกทั้งจะทําใหแรงดันน้ําของประปาลดลงทําให
งานดับเพลิงมีประสิทธิภาพนอยลง ในประเทศ
ออสเตรเลีย หัวไฮแดรนทสว นใหญจะมีทคี่ รอบ
สีเงิน สวนปลายสุดเปนสีแดง ยึดไวกับพื้นดวย
หวงปองกันพวกทําลายสิง่ ของมาทําใหเสียหาย
สําหรับนักดับเพลิงถาจะใชหวั ไฮแดรนทตอ งเปด
ที่ครอบ นี้ออกกอนทุกครั้ง
ในสหรัฐอเมริกา เกือบทุกทองถิน่ เอกชน
ทีต่ อ งการใชนา้ํ ตองจายเงินเพือ่ ขอเปดไฮแดรนท
การอนุญาตจะคิดคาน้ําตามมิเตอร และตองมี
วาลวประตูน้ําและแคลปเปอรวาลวเพื่อปองกัน
น้ําไหลเขาไฮแดรนท คนที่ตองการใชน้ําจาก
ไฮแดรนทเพือ่ เติมสระวายน้าํ สามารถทําไดดว ย
การขออนุญาตและจายคาน้ํา ทั้งนี้ เขาตองให
สัญญาวาในกรณีฉุกเฉินจะยอมใหนักดับเพลิง
ใชน้ําในสระเพื่อดับไฟได
ในการบริการสาธารณะของเทศบาล เชน
ทําความสะอาดถนนและขนน้าํ จะไดรบั อนุญาต
ใหใชน้ําจากไฮแดรนท ทั้งนี้ รวมถึงงานซอม
บํารุงทอน้ําเสียที่ตองใชน้ําสะอาดฉีดทําความ
สะอาดทอก็อาจใชนา้ํ จากไฮแดรนทเติมใสถงั บน

ฝาปดไฮแดรนทใตดินในญี่ปุน

รถบรรทุกน้าํ ของตัวเอง แตเจาหนาทีต่ อ งบันทึก
การใชน้ําหรือใชมิเตอร
ดวยเหตุทที่ อ ไฮแดรนทเปนระบบจายน้าํ
ทีเ่ ขาถึงไดงา ยทีส่ ดุ ระบบหนึง่ ดังนัน้ จึงมักมีเกจ
หรือมาตรวัดความดันน้ําติดอยู กับทอรวมกับ
เครือ่ งฉีดน้าํ ทิง้ อัตโนมัตเิ พือ่ รักษาระดับคลอรีน
ในพืน้ ทีม่ กี ารใชนอ ย นอกจากนี้ ไฮแดรนทบาง
แหงยังติดตั้งเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของทอ
ประปาที่เขาถึงไดงาย โดยเมื่อมีการรั่วไหลจะ
เตือนดวยสัญญาณเสียง
ประโยชนอกี อยางหนึง่ ของไฮแดรนทคอื
ตํารวจสามารถใชเติมรถฉีดน้าํ ระงับฝูงชนไดเมือ่ มี
การชุมนุมประทวง ตํารวจสหรัฐฯ และอีกหลาย
ประเทศจะใชรถบรรทุกน้ําติดหัวฉีดแรงดันสูง
แลวพนไปยังกลุมชนเพื่อยับยั้งผูประทวงไมให
รุกคืบไปยังจุดทีม่ ีความสําคัญตอความมัน่ คง

โครงสรางแดรนท
โครงสรางของไฮแดรนทมีสองแบบคือ
แบบตั้งอยูใตพื้นดินกับแบบตั้งอยูเหนือพื้นดิน
ญี่ปุน สหราชอาณาจักร รัสเซีย และสเปน ทอ
ไฮแดรนทอยูใ ตดินใชฝาปดเปนสัญลักษณระบุ
ตําแหนงทีต่ งั้ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลายพืน้ ที่

ในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต สราง
เปนเสาเหนือพื้นดินเพื่อใหนักดับเพลิงเขามา
ใชงานไดงาย
ในพื้ นที่ มีอุณหภูมิเยือกแข็ง สวนใหญ
สวนที่เปนหัวไฮแดรนทเทานั้นอยูเหนือพื้นดิน
วาลวอยูด า นลางใตบริเวณเยือกแข็งและเชือ่ มตอ
กับทอน้าํ ขางในหัวไฮแดรนท กานวาลวตอยาวจาก
ตัววาลวขึ้นขางบนบริเวณซีลของไฮแดรนท ซึ่ง
นักดับเพลิงสามารถเปดไดดว ยเครือ่ งมือเฉพาะ
การออกแบบลักษณะนี้เรียกวาไฮแดรนทแหง
โดยตัวถังน้าํ ทีอ่ ยูแ นวดิง่ ในตัวไฮแดรนทไมมนี า้ํ
สํารองอยู วาลวระบายน้าํ ใตดินเปดอยูแตวาลว
น้ําเขาทอไฮแดรนทอยูในตําแหนงปด ดังนั้น
เมือ่ ยังไมมกี ารใชงาน น้าํ ทีย่ งั อยูใ ตดนิ ทีอ่ นุ กวา
จะไมเขามาในทอไฮแดรนทดานบนที่หนาวจัด
จนน้ํากลายเปนน้ําแข็ง
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ในพื้นที่มีอากาศอบอุน ตัวไฮแดรนทที่
ตังอยูเ หนือพืน้ ดินจะมีวาลวหนึง่ ตัวหรือมากกวา
โดยอยูในสวนที่อยูเหนือพื้นดิน แตกตางจาก
ทอแหงในเขตหนาวไฮแดรนทสามารถเปดวาลว
ใชนา้ํ ไดโดยน้าํ จะไหลออกมาจากชองวาลวทันที
เนื่องจากมีน้ําสํารองอยูในทอของตัวไฮแดรนท
เหนือพื้นดินนั้นแลว ดังนั้นไฮแดรนทลักษณะ
นี้จึงเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาไฮแดรนทเปยก
ทั้งไฮแดรนทเปยกและไฮแดรนทแหงมี
ทอน้ําออกหลายทอ ไฮแดรนทเปยกทอน้าํ ออก
แตละทอมีตวั ควบคุมของตัวเอง ขณะทีไ่ ฮแดรนท
แหงมีทอ หลักทอเดียวควบคุมทอน้าํ ออกทัง้ หมด
ทีม่ อี ยูใ หทาํ งานพรอมกัน ดังนัน้ ไฮแดรนทเปยก
จึงสามารถเปดน้าํ จากทอน้าํ ออกทอเดียวไดโดย
ตองใชความพยายามแตก็มีความยืดหยุนสูง
ไฮแดรนทแหงในสหรัฐฯ โดยทัว่ ไปมีทอ น้ําออกขนาดเล็กสองทอ และทอน้ําออกขนาด
ใหญทอเดียว ทอน้ําออกขนาดใหญจะใชขอตอ
สวมเร็ว Storz เสนผาศูนยกลางกวางสําหรับ
จายน้ํา ทอน้ําออกขนาดใหญนี้จะใชขอตอสาย
ขนาดใหญเชือ่ มเพือ่ สงน้าํ กําลังแรงเขาสูเ ครือ่ งสูบน้าํ บนรถดับเพลิงเพิม่ แรงดันขึน้ ไป ไฮแดรนท
ทีม่ ที อ น้าํ ออกขนาดใหญเรียกวาไฮแดรนททอ น้าํ
ใหญ (Steamer Hydrant) ซึง่ ปจจุบนั กําลังจะกลาย
เปนสิ่งลาสมัย เชนเดียวกับไฮแดรนทรุนเกา
กว าที่ ไม มี ท อน้ําออกขนาดใหญ ก็ ถู กเรี ยกว า
เปนไฮแดรนทระดับหมูบาน
ลักษณะภายนอก
ไฮแดรนทชนิดตั้ งเหนือพื้ นมีการพ นสี
เพื่อประโยชนใชงานหรือเพื่อความสวยงาม แต

แหง อเมริกา (AWWA; American Water Works
Association) และสมาคมปองกันอัคคีภัยแหง
ชาติสหรัฐฯ (NFPA; National Fire Protection
Association) กําหนดใหตวั ไฮแดรนททตี่ งั้ เหนือ
พืน้ ดินมีสเี หลืองวาว (Chrome Yellow) ยกเวนได
ใชสอี นื่ ไปแลวและเพือ่ ใหสามารถระบุคณ
ุ สมบัติ
ของไฮแดรนทไดรวดเร็ว ใหใชสีของหัวครอบ
ไฮแดรนท (Bonnet) และฝาปดวาลวทอน้าํ ออก
(Outlet Cap) แตกตางกันไปสําหรับกําหนด
ระดับหรือชัน้ (Class) ของไฮแดรนทนนั้ (ตาม
มาตรฐาน NFPA 291) ดังนี้
 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ําออกสีฟา เปนไฮแดรนท Class AA ใหอตั ราไหล
ของน้ํา 1500 แกลลอน/นาที (gpm) [ 5700
ลิตร/นาที (L/min)] หรือมากกวา
 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ํา-

ออกสีสม เปนไฮแดรนท Class B ใหอัตราไหล
ของน้ํา 500-999 แกลลอน/นาที (gpm)
[1900-3799 ลิตร/นาที (L/min)]
 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ําออกสีแดง เปนไฮแดรนท Class C ใหอตั ราไหล
ของน้ํานอิยกวา 500 แกลลอน/นาที (gpm)
[1900 ลิตร/นาที (L/min)]
 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ําออกสีดํา เปนไฮแดรนทที่เลิกใชงานแลว (มี
ความเสี่ยงจะเกิดคอนน้าํ หากฝนใชงาน)
อนึง่ มาตรฐาน NFPA 291 ยังไดกาํ หนด
สาระสําคัญคือ สีตางๆ ของไฮแดรนทบงบอก ออกสีเขียว เปนไฮแดรนท Class A ใหอตั ราไหล สีเฉพาะของฝาปดวาลวทอน้าํ ออก (Outlet Cap)
ถึงรายละเอียดของไฮแดรนทที่มีประโยชนใน ของน้ํา 1000-1499 แกลลอน/นาที (gpm) เพื่อบอกใหรูถึงระดับแรงดันน้ําของไฮแดรนท
นั้น ดังนี้
การใชงาน
[3800-5699 ลิตร/นาที (L/min)]
 สี เ ขี ย ว แรงดั น น้ํ า มากกว า 120
ในสหรั ฐอเมริ ก า สมาคมการประปา
 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ํา-
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ปอนด/ตารางนิ้ว (psi) แรงดันสูงมาก ตอง
ระมัดระวังในการใชงาน
 สีสม แรงดันน้ําอยูระหวาง 50-120
ปอนด/ตารางนิ้ว (psi) เปนแรงดันน้ําระดับ
ปกติ
 สีแดง แรงดันน้ําต่ํากวา 50 ปอนด/
ตารางนิว้ (psi) แรงดันน้าํ ต่าํ ตองใชเครือ่ งสูบน้าํ
สีของหัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้าํ ออกชวยใหนกั ดับเพลิงรูว า จะใชนา้ํ จากไฮแดรนท
อยางไร น้าํ มีเพียงพอหรือไม แรงดันน้าํ แรงหรือ
ออน จะสามารถใชนา้ํ จากไฮแดรนทนนั้ ไดนาน
เทาใด จะตองไปหาไฮแดรนทใหม หรือขอการ
สนับสนุนปริมาณน้าํ สํารองหรือไม รวมถึงขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจอื่นๆ
ทัง้ นี้ การระบุรายละเอียดของไฮแดรนท
ในรูปแบบอื่นก็มีใชแตไมคอยไดรับความนิยม
มากนัก เนื่องจากยุง ยากเกินไป นักดับเพลิงไม
สามารถทําความเข าใจไดง ายทั้ งในเรื่ องของ
อัตราไหลและแรงดันของน้ํา และอื่นๆ ดังนั้น
การะบุคุณสมบัติของไฮแดรนทโดยการใชสีทา
หรือพนลงบนตัวไฮแดรนทจึงนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย ทัง้ ในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และ
ทัว่ โลก
ในเมืองออตตาวา รัฐออนตาริโอ ประเทศ
แคนาดา สีของแดรนทบอกอยางอื่นนอกเหนือ
จากอัตราไหลและแรงดันน้าํ แกนกั ดับเพลิง เชน
ถาภายในของไฮแดรนทผกุ รอนมากเกินไปทําให
เสนผานศูนยกลางของทอแคบ ความดันน้ําไม
เหมาะสมกับการใชงานจึงมีการทาสีทแี่ ตกตาง
ออกไปเพื่อบอกใหนักดับเพลิงรูวาไมสามารถ
ใชงานได ใหไปหาไฮแดรนทอื่นแทน ในหลาย
ทองถิ่น ไฮแดรนทที่หัวครอบสีขาวหรือสีมวง
หมายถึง ไฮแดรนท จายน้ําที่ ใช ดับไฟและใช

คลายๆ กับปายสีน้ําเงินที่ใชประเทศฟนแลนด
ปายนีต้ ดิ บนเสาเล็กปกอยูใ กลกาํ แพง ทีต่ วั อักษร
H มีตัวเลขอยูสองกลุมกํากับไว ตัวเลขดานบน
คือขนาดเสนผานศูนยกลางของทอน้ําหลักของ
ไฮแดรนทนั้น สวนตัวเลขดานลางคือระยะของ
ทอไฮแดรนทหางปาย ปายสมัยใหมใชตัวเลข
หนวยเปนมิลลิเมตร (เสนผานศูนยกลางทอ)
และเปนเมตร (ระยะหางจากปาย) ขณะที่ปาย
รุน เกาใชหนวยเปนนิว้ และฟุต) ซึง่ ผูใ ชไฮแดรนท
ตองศึกษาใหดีกอน เพราะปายไมไดบอกไววา
ใชหนวยวัดระยะหนวยไหนและไมไดบอกวาเปน
ปายรุน เกาหรือรุน ใหม หากเขาใจผิดเรือ่ งตัวเลข
กํากับปายแลวอาจเกิดความยุง ยาก เพราะระยะ
แตกตางกันมาก (ระยะ 1 นิว้ เทากับ 25 มิลลิเมตร
ระยะ 1 เมตรเทากับ 3.258 ฟุต) หากเขาใจผิด
ทําใหเสียเวลามากในการแกปญหา (ตัวอยาง
เขาใจผิดวาตัวเลขระบุระยะหางของทอไฮแดรนท
จากหนวยเปนเมตรเปนฟุต เชน ระยะจริง 3
เมตร แต เขาใจวาเปน 3 ฟุต อาจหาทอไมพบ
ในเวลากําหนดเพราะใชเวลาหาทอนานเกินไป)
ตัวอยางไฮแดรนทใตพนื้ ดินในเยอรมัน

ทอตั้งของไฮแดรนทใตพื้นดิน

ทอตั้ง (Riser)

ชําระลางเทานั้ นไมสามารถดื่ มได ในพื้ นที่ ที่
นิยมศิลปะความสวยงาม ไฮแดรนทจะมีสีสัน
และลวดลายตางๆ นานา แตประโยชนในการ
ใชสอยนอยลงซึ่งนักดับเพลิงอาจประสบความ
ยุงยากในการปฏิบตั ิงาน
ในประเทศเยอรมัน เนเธอรแลนด ญีป่ นุ
สเปน สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศ
ไฮแดรนท สวนใหญ จะอยู ใต ระดั บพื้ นดิ นโดย
มีทอตัง้ (riser) ใชเชือ่ มตอกับสายสายสูบน้าํ มี
ฝาบิดคลุมไวโดยตกแตงดวยสีสันและลวดลาย
เพือ่ ใหนักดับเพลิงสังเกตเห็นไดงา ย
ปายระบุตาํ แหนงไฮแดรนท (Signage)
ในสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)
และประเทศไอรแลนด ไฮแดรนทตงั้ อยูใ นพืน้ ดิน
มีปายสีเหลืองที่มีอักษร “H” ปกไวตรงจุดที่ตั้ง

พืน้ ทีใ่ นสหรัฐฯ ทีไ่ มมหี มิ ะปกคลุมในฤดู
หนาว มีแถบสีนา้ํ เงินติดบนพืน้ ถนนนําทางไปยัง
จุดติดตัง้ หัวไฮแดรนทเพือ่ ใหคน หาไฮแดรนทได
งายขึน้ ในยามค่าํ คืน สําหรับพืน้ ทีม่ ีหมิ ะปกคลุม
ใชปา ยสูงหรือธงระบุตาํ แหนงเพือ่ ใหหาไฮแดรนท
ไดแมจะอยูใตกองหิมะ ในพื้นที่ทุรกันดารจะมี
เสาสูงทาสีเห็นไดชัด เชน สีแดงปกอยูตรงจุด
ติดตัง้ ไฮแดรนทเพือ่ ใหนกั ดับเพลิงหาพบไดอยาง
รวดเร็วทามกลางหิมะขาวโพลน สวนบนสุดของ
ไฮแดรนทจะบอกปริมาณความดันที่จะออกมา
จากทอถือวาเปนเรื่ องที่ ดี เพราะนักดับเพลิง
สามารถเลื อกใช หั วไฮแดรนท ที่ เหมาะสมกั บ
งานระงับเหตุทจี่ ะตองปฏิบัตกิ ารในตอนนัน้ ได
อนึ่ง ตัวของไฮแดรนท (สวนที่เปนเสา
เตี้ยๆ ตั้งบนพื้นดิน) มีการทาสีเพื่อบอกขอมูล
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ที่ควรรูของไฮแดรนทนั้น ตามขอกําหนดของ
NFPA 291 ระบุไวดงั นี้
สีเหลือง หมายถึง ไฮแดรนทไฮแดรนท
สาธารณะ [ในพืน้ ทีบ่ ริการประปาดานตะวันออก
ของอาวซานฟรานซิสโก (East Bay Municipal
Utility District) สหรัฐอเมริกา ไฮแดรนทสาธารณะ
ทาสีขาว]
สีแดง หมายถึง ไฮแดรนทเอกชนทีต่ งั้ อยู
บนพื้นที่สาธารณะ เชน ไฮแดรนทของสถาน
ประกอบการทีต่ งั้ บนถนนสาธารณะหนาโรงงาน
NFPA ระบุใหใชสีตางจากไฮแดรนทสาธารณะ
สีดํา หมายถึง ทอไฮแดรนทที่ ที่ ไมได
ใชงานแลว (รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ไฮแดรนทที่
ใชงานไมไดจะทาสีดาํ ขณะทีร่ ฐั อืน่ ๆ ไฮแดรนท
ที่ใชไมไดชั่วคราวจะหุมไวหรือมีปายบอก สวน
ไฮแดรนทที่ใชงานไมไดถาวรจะขุดออกไปจาก
จุดติดตัง้ )
การทําเครื่ องหมายและการทาสี ตั ว
ไฮแดรนท
ในออสเตรเลี ย ป ายและเครื่ องหมาย
ไฮแดรนทมหี ลากหลาย ทั่วประเทศใชแตกตาง
กัน ไฮแดรนทในออสเตรเลียสวนใหญอยูใ ตดนิ
ใชระบบวาลวลูกลอย (ballcock System) ใช
ลูกบอลควบคุมระดับน้ําไมใหลน ถังเก็บโดยมี
ทอยืนแยกออกมาซึง่ มีตวั ดูดน้าํ กลางเปนตัวเปด
วาลวน้าํ ไฮแดรนทนตี้ อ งมีปา ยบอกชัดเจนเพราะ
เปนลักษณะพิเศษ ระบุจดุ ติดตั้งไดยาก
การทาสีทําเครื่องหมาย โดยทั่วไปจะใช
สีขาวหรือสีเหลือง (บางครั้งใชสีสะทอนแสง)
ทําเครือ่ งหมายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปลูกศรบน
พื้ นถนนที่ นําไปสู จุดติดตั้ งไฮแดรนท ซึ่ งเปน
เรื่องปกติในพื้นที่ชุมชนเกาที่สรางมานานหรือ
ชุมขนใหมทยี่ งั ใชแบบเดิมแตกม็ กั มีเครือ่ งหมาย
สมัยใหมกํากับไวอีกชุดหนึ่งเสมอ
แผ นป ายกํากั บไฮแดรนท มั กติ ดไว บน
เสาไฟฟา รั้ว หรือปายบนถนน เปนระบบระบุ
ไฮแดรนทที่ มีประสิ ทธิภาพมาก โดยในแผ น
ปายมีตวั อักษร H หมายถึงไฮแดรนทนา้ํ ประปา
ใชดื่มได (Potable water Hydrant) หรือ RH
หมายถึงไฮแดรนทน้ํากลับมาใชใหม ดื่มไมได
(Recycled/Non Potable) P หมายถึงทางเดินที่
จะพบฝาปดไฮแดรนท (Pathway, where the
hydrant cover can be found) R หมายถึง ถนน
(Roadway) โดยแผนปายเปนแนวตั้ง กวาง 8
ซม. สูง 15 ซม. โดนหันหนาไปยิงทิศทางที่จะ
ไปยังแดรนท ทั้งภายในแผนปายจะมีรหัสหรือ

สัญลักษณ บอกขอมูลสําคัญของไฮแดรนท จาก
ดานบนถึงดานลาง ดังนี้
ตัวอักษร H หรือ RH อยูด า นบน ตัวอักษร
P หรือ R อยูเนลาง
ขางตัวอักษร H หรือ RH มีตัวเลขบอก
ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอไฮแดรนท ตาม
ภาพตัวอยาง (ปายไฮแดรนทของเยอรมัน) คือ
เลข 80 หมายถึง ทอ 80 มิลลิเมตร และตัวเลข
ตําแหนงติดตัง้ ตามภาพตัวอยาง สวนชองกลาง
ขวามือระบุตัวเลข 1.5 หมายถึงไฮแดรนทอยู
หางจากปายไปทางขวามือ 1.5 เมตร ชองลาง
สุดระบุตวั เลข 2.8 หมายถึง ไฮแดรนทอยูด า นหนาปาย 2.8 เมตร โดยรวมแลว ใหไปทางขวามือ 1.5 เมตรจากนัน้ หันหนาออกตามตําแหนง
ของป ายแล วเดิ นไปอี ก 2.8 เมตร ก็ จะพบ
ไฮแดรนท สวนเสนสีดําตรงกลางปายหมายถึง
ไฮแดรนทอยูฝง ตรงขามของถนนทีป่ ายติดอยู
สําหรับปายระบุไฮแดรนทที่จา ยน้ํากลับ
มาใชใหม (RH) ใชพนื้ สีมว ง สวนไฮแดรนทนา้ํ ประปาดื่มได (H) ใชพื้นสีขาว
สั ญญาณหมุ ดบนพื้ นถนน ในสหรั ฐ อเมริกาใชหมุดสะทอนแสงสีนา้ํ เงินบอกตําแหนง
ไฮแดรนท โดยจะติดไวบนผิวถนนดานเดียวกับ
ไฮแดรนทหรือตรงกลางถนน ซึ่ งนักดับเพลิง
สามารถ สังเกตเห็นไดในระยะหลายรอยเมตร
ในสภาพอากาศปกติ และท ามกลางฝน/หิ มะ
ตกหนัก หรือตอนกลางคืน
ในเยอรมันปายไฮแดรนทมลี กั ษณะตาม
ทีไ่ ดกลาวไปแลวขางตน แตจะมีกรอบปายสีแดง
สําหรับไฮแดรนททวั่ ไป และกรอบสีนา้ํ เงินสําหรับ
ไฮแดรนทใชงานพิเศษ สําหรับไฮแดรนทที่ใช
ระงับเหตุแกสรั่วจะใชพื้นสีเหลืองแทนสีขาวซึ่ง
ใชกบั ปายไฮแดรนทดบั เพลิง ตรงกลางปายมีตวั
อักษร T ขนาดใหญ ดานบนมีอักษร H หรือ UH
ระบุวาเปนไฮแดรนทใตพนื้ ดิน ถาเปนตัวอักษร
OH คือไฮแดรนทเหนือพื้นดิน ตามดวยตัวเลข
ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเปนมิลลิเมตร
ตัวเลขรอบตัว T เปนระยะหางจากปายไปยังจุด

ติดตัง้ ไฮแดรนท หนวยเปนเมตร ตัวเลขทีอ่ ยูท าง
ขวาของตัว T คือระยะหางจากจุดติดตั้งไปทาง
ขวามือ ดานลางสุดเปนตัวเลขบอกระยะหางจาก
ดานหนาปายเปนเมตรและมีจุดทศนิยม แตถา
ตัวเลขติดลบหมายถึงไฮแดรนทอยูด า นหลังปาย
ทั้งนี้ มีปายบางแหงระบุตัวเลขที่แตกตางออก
ไป เชน ระบุตัวเลข 300 m3 หมายถึง ปริมาณ
น้าํ สํารองในทอไฮแดรน ททสี่ ามารถสูบออกไป
ใชงานได
ในเอเชียตะวันออก (จีน ญีป่ นุ เกาหลีใต)
และประเทศสังคมนิยมเกาในยุโรปตะวันออก
มีไฮแดรนทสองชนิด นั่นคือ ไฮแดรนทที่ตั้งอยู
บนพืน้ ทีส่ าธารณะและไฮแดรนททตี่ งั้ ในอาคาร
โดยติดตัง้ กลองสี่เหลีย่ มผืนผาขนาดใหญบรรจุ
สัญญาณเตือน (ไซเรน) เครือ่ งดับเพลิง บางแหง
มีชุดปฐมพยาบาลตรงจุดทีไ่ ฮแดรนทตดิ ตัง้ อยู
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ปลอยน้ําไลสิ่งสกปรกออกกอนใชงาน

การใชงานไฮแดรนท
เมื่อไดรับแจงเหตุเพลิงไหม นักดับเพลิง
นํารถดับเพลิงตรงไปที่เกิดเหตุเพื่อดับไฟ กรณี
ไมมรี ถบรรทุกน้าํ หรือมีรถบรรทุกน้าํ แตปริมาณ
น้ําไมเพียงพอ นักดับเพลิงจะมองหาไฮแดรนท
โดยสังเกตเครือ่ งหมายและสัญญาณตางๆ ทีร่ ะบุ
ตําแหนงทีต่ งั้ ของไฮแดรนท เมือ่ พบแลวจอดรถ
ดับเพลิง ลากสายฉีดน้ําจากที่เก็บบนรถพรอม
หัวตอและเครือ่ งมือไปทีไ่ ฮแดรนท ใชเครื่องมือ
เปดชองน้ําออกแลวเชื่อมสายฉีดน้ําเขากับชอง
น้าํ ออกโดยใชหวั ตอสวมเร็ว จากนัน้ ใหสญ
ั ญาณ
นักดับเพลิงทีอ่ ยูท รี่ ถดับเพลิงเชือ่ มปลายสายอีก
ดานหนึ่งเขากับเครื่องสูบน้ําบนตัวรถ ขั้นตอน
ตอไป เปดวาลวชองปลอยน้าํ ออกของไฮแดรนท
(ไฮแดรนทแหงหมุนวาลวบนหัว ไฮแดรนทเปยก
หมุนวาลวดานตรงขามชองน้าํ ออก) ใหสญ
ั ญาณ
เปดเครือ่ งสูบน้าํ ทําการสูบน้าํ เขาถังบรรจุบนรถ
ขัน้ ตอนสุดทายนําสายฉีดน้าํ ทีต่ อ จากถังบนรถไป
ใชดับไฟตามความตองการ ในกรณีไฮแดรนทมี
แรงดันน้าํ มากพอ นักดับเพลิงไมจาํ เปนตองตอ
กับเครือ่ งสูบน้าํ ใชสายทีต่ อ จากชองน้าํ ออกของ
ไฮแดรนทไปใชดับไฟไดเลย
เคล็ดลับของนักดับเพลิงอเมริกนั จะเปด
ชองน้าํ ออกตัวลางหรือทีเ่ รียกวาชองระบายสิง่ ตกคาง (Residual Outlet) ออกกอน แลวเปดน้าํ
แรงสุดเพือ่ ชําระสิง่ สกปรก เศษหิน เศษดิน หรือ
วัชพืชทีอ่ าจมีอยูท อ จากนัน้ ปดชองลาง ปดวาลว

ที่อยูใกลไฮแดรนท เชน ไฟไหมรถยนต หรือ
สิ่งปลูกสรางขนาดเล็กริมถนน จะไมใชดับไฟ
อาคารขนาดใหญ
ในการเปดวาลวปลอยน้ํา ใหเปดอยาง
ชาๆ เพือ่ ปองกันการเปดคอนน้าํ จะเปดแรงสุด
เมือ่ คนถือสายสูบใหสญ
ั ญาณวาพรอมแลว หรือ
มีความประสงคจะใหทําเชนนั้น
การเปด Residual Outlet นอกจากจะ
เปดกอนการใชงานแลว ยังเปดกอนการทดสอบ
แรงดันน้ําและอัตราไหลของน้ําของไฮแดรนท
ดวย เนือ่ งจากไฮแดรนททนี่ านๆ ใชงานครัง้ อาจ
เกิดตะกอนหรือสิง่ สกปรกสะสมอยูใ นสวนเก็บน้ําซึ่งอาจมีผลตอแรงดันและอัตราไหลได จึง
ตองทําการชําระลางออกไปดวยการเปดชองตัวลางแลวเรงน้าํ ใหแรงสุด ใชเวลาพอสมควร หรือ
เห็นวาน้าํ ทีพ่ งุ ออกมาใสสะอาดดีแลว (ตอนเปด
ครั้งแรกน้ําอาจมีสีแดงหรือเศษขยะติดออกมา
ดวย) จึงปดชองน้ําออกนั้นแลวตอสายสําหรับ
ทดสอบเขาทีอ่ กี ชองหนึง่ ทีอ่ ยูด า นบนซึง่ จะทําให
ทราบแรงดันน้าํ และอัตราไหลของน้าํ ทีแ่ ทจริงของ
ไฮแดรนทนั้น

การทํางานของไฮแดรนทเปยก

การทํางานของไฮแดรนทแหง

น้ําไวกอนแลวเปดชองบนนําสายสูบเชื่ อมตอ
จากนั้นเปดวาลวชองน้ําออกที่ตอสายฉีดน้ําไว
แลว ใหสญ
ั ญาณเปดเครือ่ งสูบน้าํ บนรถดับเพลิง
แตหากไมใชเครื่องสูบน้ําใหลากสาบไปฉีดน้ํา
ดับไฟไดทนั ที (การตอสายฉีดน้าํ จากไฮแดรนท
นําไปดับไปทันที มักใชในการดับไฟเล็กหรือไฟ

การตรวจสอบและการซอมบํารุง
ในเกือบทุกพืน้ ที่ ไฮแดรนทตอ งการการ
ตรวจสอบและซอมบํารุงปละครัง้ (ตามขอกําหนด
ในมาตรฐาน NFPA 291 และขอบังคับทองถิน่ )
เพื่อใหมั่นใจวามีสภาพดี อัตราไหล/แรงดันน้ํา
สามารถใชงานไดตามปกติ โดยทัว่ ไป ไฮแดรนท
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Hydrant Testing

มีประกันหนึ่งป บางครั้งก็มีประกัน 5 หรือ 10
ป (แมจะมีประกันไมวาสั้นหรือยาว ไฮแดรนท
ก็ตอ งมีการตรวจสอบและซอมบํารุงตามระยะเวลา
กําหนด) การตรวจสอบไฮแดรนทสาธารณะจะ
ทําโดยเจาหนาทีเ่ ทศบาลซึง่ มักจะไมเขาไปตรวจ
สอบไฮแดรนทเอกชน ไฮแดรนทเอกชนตั้งอยู
พืน้ ทีก่ วางเพือ่ ปกปองอาคารขนาดใหญในกรณี
เกิดเพลิงไหมตามขอกําหนดการปองกันอัคคีภยั
ไฮแดรนทเอกชนดังกลาวตองมีคุณสมบัติตาม
ทีบ่ ริษัทประกันภัยระบุไว อางอิงตามมาตรฐาน
UL/FM บริษัทประกันบางแหงดูแลเรื่องตรวจสอบและซอมบํารุงใหดวย แตหลายแหงก็ให
เทศบาลเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด
ผูผลิตไฮแดรนทบางรายเนนใหทําการ
หลอลิ่นกลไกของหัววาลว เปลี่ยนปะเก็นและ
โอริงปละครั้งเพื่อใหแดรนททํางานไดดีตามที่
คาดหวังไว ในการหลอลืน่ แดรนท ผูผ ลิตแนะนํา
ใหทาํ ประจําในชวงเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหกลไก
ภายในเปนปกติ โดยสารหลอลื่นที่ใชจะไมใช
ปโตรเลียม และเปนสารหลอลื่นที่ใชในการทํา
อาหาร เปนการหลีกเลี่ยงการปนเปอนภายใน
ระบบสงน้ํา
บางครั้งหินหรือวัตถุแปลกปลอมทําให
ปะเก็นเสียหาย กรณีนี้ไฮแดรนทมีประแจชนิด
พิเศษใชเปดหัวไฮแดรนทเพื่อเปลี่ยนประเก็น
หรือสวนอืน่ ทีแ่ ตกหักเสียหายโดยไมตอ งรือ้ หรือ
ยกไฮแดรนทขนึ้ จากพืน้ นอกจากนีย้ งั มีสว นเสริม
ของไฮแดรนทใชสําหรับยกไฮแดรนท ขึ้ นเมื่ อ
ระดับพืน้ ดินรอบๆ ตัวไฮแดรนทเปลีย่ นแปลงไป
และยังมีประแจใชถอดฝาครอบไฮแดรนทออก
กรณีกีดขวางการทํางาน หรือถอดครีบกันชน
ออกเมือ่ ตัง้ อยูใ นทิศทางไมเหมาะสม รวมทัง้ ยัง
มีชดุ ซอมไฮแดรนทสําหรับซอมสวนทีอ่ อกแบบ

Diffuser

มาใหแตกหักเมื่อถูกยานพาหนะเฉี่ยวชน
หนวยดับเพลิงจํานวนไมนอ ยใชการชําระลางทอไฮแดรนทเพือ่ ไลตะกอนภายในทอออกไป
โดยจะฉีดน้าํ ผานตัวดิฟฟวเซอร (diffuser) เพือ่
ลดความฟุ งและความแรงของกระแสน้ําตอน
ออกจากทอ ปองกันไมใหคนที่ อยู บริเวณนั้ น
เปนอันตรายและไมใหอปุ กรณเกิดความเสียหาย
ซึงดิ
่ ฟฟวเซอร (Diffuser) บางรุนสามารถลดคลอรี

น
ของน้าํ ประปาไดดวยทําใหลดการปนเปอ นของ
ดิน และไฮแดรนทบางครั้งก็ใชทําความสะอาด
ทอน้ําเขาและทอน้ําออกดวย
เมื่อป 2011 องคกรลดชองวางระหวาง
หนวยงานของรัฐกับประชาชน (Code of America)
ไดทาํ เว็บไซต Adopt a Hydrant (ดูแลไฮแดรนท)
ชักชวนใหอาสาสมัครขุดหิมะออกจากจุดที่ตั้ง
ไฮแดรนท ซึ่งในป 2014 องคกรประสบความ

สําเร็จ มีผคู นในหลายเมืองหลายรัฐเขารวม เชน
บอสตัน โรดไอสแลนด อลาสกา ชิคาโก
สําหรับขั้นตอนตรวจสอบอัตราไหลของ
น้าํ และแรงดันน้าํ จะใชเครือ่ งมือเฉพาะ โดยเปด
ชองน้ําออก (outlet) อันใดอันหนึ่ง (สวนใหญ
เปนชองลางสุด) ออกกอนเพือ่ ชําระลางตะกอน
ที่อยูใ นทอโดยเปดวาลวใหนา้ํ ไหลแรงที่สดุ แลว
ปดวาลว จากนั้นใชเครือ่ งวัดแรงดันน้ํา (Water
Pressure) ที่ติดอยูกับทอออกแบบพิเศษเชื่อม
กับชองน้าํ ออกอันแรกนี้ จากนัน้ เปดฝาชองน้าํ ออก
ชองที่สอง (ชองบน) แลวเชื่อมทอติดเครื่องวัด

อัตราไหลของน้ํา (Flow Rate) เขาไป ขัน้ ตอไป
เปดวาลวปลอยน้ําจนสุด (กรณีเปนไฮแดรนท
แบบแหงเปดวาลวดานที่อยูบนสุด แตถาเปน
ไฮแดรนทแบบเปยกใหหมุนวาลวดานตรงขาม
ช องปล อยน้ําออก) แล ววั ดความดั นน้ํา และ
อัตราไหลของน้ํา
ไฮแดรนทแหงไมมีความดัน [Nonpressurized (dry) hydrants]
ในพื้นที่ชนบทของสหรัฐฯ ซึ่งไมมีระบบ
ประปาบริ การ ไฮแดรนท สําหรั บใช ดับไฟจะ
เป นไฮแดรนท แห ง โดยเป นไฮแดรนท ไม มี
ความดัน หลักการทํางานคลายๆ กั บทอยืน
(standpipe) ปลายดานหนึ่งของทอไฮแดรนท
ฝงลึกจนต่ํากวาระดับน้ําของสระหรือทะเลสาบ
สวนอีกขางโผลขนึ้ เหนือพืน้ ดินตรงปลายมีฝาปดทอ เวลาจะใชงานก็ตอสายสูบจากเครื่องสูบน้ํา
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2-1/2” Hose Nozzles
4-1/2” Pumper Nozzles
Upper
Barrel

Valve Box
Lower
Barrel

Shoe

Water
Main

Gate
Valve

ไฮแดรนทแหงไมมีความดัน
Bonnet

โครงสรางหัวจายน้ําดับเพลิงสาธารณะ (Fire Hydrant)

Reflective Stripe
(Indication Flow Rate)

Streamer Cap (4 1/2 In. Cap)
Upper Barrel

Lower Barrel

สวนประกอบของ Fire Hydrant

บนรถดับเพลิงเขากับปากทอดานบนแลวทําให
ทอเปนสุญญากาศจากนั้นก็สูบน้ําขึ้นมา (เมื่อ
ทอเปนสุญญากาศความดันน้าํ ในสระหรือทะเลสาบก็จะดันน้ําเขาทอทําใหเริ่มสูบน้ําได) โดย
ปลายทอทีต่ อ ไปยังแหลงน้าํ มีตะแกรงกันวัชพืช
หรือสัตวนา้ํ ไหลเขาทอซึง่ อาจทําใหเกิดการอุดตัน
หรือเสียหายได
ไฮแดรนทชนิดอืน่ ๆ
บอน้ํา อาจนับเปนไฮแดรนทได หากมี
ปริมาณและความดันเพียงพอในการจายน้ํา
ทอยืน (Standpipes) สําหรับตอสายฉีด
น้าํ ดับเพลิงในอาคาร ใชในวัตถุประสงคเดียวกับ
ไฮแดรนทสําหรับตึกขนาดใหญ โดยทอยืนอาจ
เปนทอแหงหรือทอเปยก (มีน้ําเติมอยูตลอดเวลา) ก็ได
รูปแบบการติดตัง้ ไฮแดรนท
ในสหรั ฐอเมริ กา ไฮแดรนท ส วนใหญ
สรางกอนหรือสรางพรอมถนน โดยเชื่ อมทอ
ไฮแดรนทเขากับทอจายน้าํ หลัก (Water Main)
ของการประปาทีอ่ ยูใ ตดนิ มึวาลวประตูนา้ํ (Gate
Valve) ทีอ่ ยูร ะหวางกลางของทอไฮแดรนททตี่ อ

Gate Valve

จากทอจายน้าํ หลักของการประปาเปนตัวควบคุม
การปดเปดน้ําที่มาจากทอประปาหลักไหลเขา
ในทอไฮแดรนท ปลายทอไฮแดรนทใตดินตอ
เขากับตัวสวม (Shoe) ของตัวไฮแดรนทสว นลาง
(Lower Barrel) ซึ่งเชื่ อมติดกับตัวไฮแดรนท
สวนบน (Upper Barrel) ทีเ่ ห็นเปนเสาหรือตัวเรือนโผลพน ผิวถนนขึน้ มา ไฮแดรนทชนิดเปยก
(Wet Hydrant) วาลวประตูน้ําจะเปดใหน้ําจาก
ทอจายน้าํ หลักของการประปาขึน้ ไปเก็บไวในตัว
ไฮแดรนทสวนบน นักดับเพลิงสามารถเปดฝา
ทอน้ําออกแลวตอสายน้ํา (Hose) จากนั้นเปด
วาลวปลอยน้ําที่อยูดานตรงขามกับทอเพื่อนํา
น้ําไปใชงานไดทันที โดยปกติมีวาลวน้ําออก 2
หัวใหใชคอื ขนาด 2 ½ นิว้ สําหรับตอสายฉีดน้าํ
ดับไฟ (Fire Hose) และขนาด 4 ½ นิ้ว สําหรับ
สายตอเขาเครื่องสูบน้ํา (Pumper) ซึ่งสังเกต
ไดงาย วาลวทอน้ําออกของไฮแดรนทเปยกจะ
อยูด า นขางของตัวไฮแดรนท สวนไฮแดรนทแหง
(Dry Hydrant) ทีใ่ ชกนั ในเขตหนาว น้าํ จะถูกเก็บ
ไวในตัวไฮแดรนทสว นลางทีอ่ ยูใ ตพนื้ ดินซึง่ ไมได
รับผลกระทบจากความหนาวเย็น โดยภายใน

การเปดวาลวปลอยน้ํา
ไฮแดรนทชนิดเปยก

การติดตั้ง Hydrant ในแคนาดา

ตัวไฮแดรนทสวนบนที่ อยู เหนือพื้นจะไมมีน้ํา
เก็บไวเหมือนกับไฮแดรนทเปยก เพือ่ หลีกเลีย่ ง
น้าํ จับตัวแข็ง ดังนัน้ นักดับเพลิงจะตองใชวธิ เี ปด
วาลวที่แตกตางออกไป นั่นคือ ไฮแดรนทแหง
ตองเปดวาลวทีอ่ ยูบ ริเวณสวนหัวของไฮแดรนท
ซึง่ วาลวตัวนีค้ อื วาลวถังเก็บถังน้าํ ทีเ่ ก็บไวใตดนิ
(ยังไมถูกสงขึ้ นมาบนไฮแดรนทสวนบนที่ อยู
เหนือพืน้ เพือ่ ปองกันการเยือกแข็ง เมือ่ เปดวาลว
สวนหัวของไฮแดรนท (ดวยประแจชนิดพิเศษ มี
ใชเฉพาะนักดับเพลิงที่ไดรบั อนุญาตเทานัน้ ) ก็
เหมือนเปดวาลวถังเก็บน้ําดานลางเนื่ องจาก
เปนวาลวทีม่ กี าวยาวมากโดยปลายสุดเชือ่ มตอ
กับวาลวเปดน้าํ ของถังดานลาง เมือ่ วาลวถูกเปด
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กรณีไฮแดรนทอยูบ นทางตัน (ทัง้ ทางตันถาวรละทางตันชัว่ คราว) ตองมีทางโคงใหรถ
เลีย้ วกลับที่มคี วามกวางของพืน้ ผิวยางนอย 16
ฟุต (5 เมตร)


น้าํ ในถังเก็บใตพนื้ ดินก็จะไหลขึน้ ไปทีไ่ ฮแดรนท
สวนบนซึง่ นักดับเพลิงสามารถตอสายสูบเขากับ
ทอน้ําออกดานขาง (ในการใชงานตองตอสาย
เขากับทอน้ําออกใหเรียบรอยกอนจะใชประแจ
เปดวาลวน้ําที่หัวดานบนของไฮแดรนทโดยใช
ประแจพิเศษเพื่อนําน้ําไปใชงาน ทั้งนี้ตองคอย
เปดอยางชาๆ ปองกันการเกิดฆอนน้ําในสาย
สงน้าํ ไฮแดรนทแหงออกแบบและสรางคอนขาง
ยากแตจาํ เปนมากสําหรับพืน้ ที่หนาวเย็นซึ่งน้ํา
จะขึ้นไปรอที่ตัวไฮแดรนทสวนบนไมไดเพราะ
น้ําจะกลายเปนน้ําแข็ง ตองเก็บไวใตดินที่อุน
กวากอน เวลาจะใชจึงเปดวาลวปลอยน้ําขึ้นไป
ขอกําหนดการติดตัง้ ไฮแดรนท
การติดตั้ งไฮแดรนทจะยึดขอกฎหมาย
ทองถิน่ (เทศบาล เมือง รัฐ) และขอกําหนดของ
หนวยงานประปาเจาของพื้นที่เปนหลัก
ขอยกตั วอย างข อกําหนดในการติ ดตั้ ง
ไฮแดรนทสาธารณะ เทศบาลเมืองออกซนารด
(Oxnard) มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ดังตอไปนี้
 ไฮแดรนท ต อ งมี เ ส น ทางเข า ถึ ง ซึ่ ง
ปราศจากวัตถุติดไฟไดเปนระยะ 150 ฟุต (45
เมตร) โดยทางเขานัน้ ตองโลงและกวาง 26 ฟุต
(8 เมตร) ดานบนไรสงิ่ กีดขวางในระยะ 13 ฟุต
(4 เมตร) สภาพพื้นดินปรับเรียบและสามารถ
รับน้าํ หนักของรถดับเพลิงและอุปกรณอนื่ ๆ ได
75,000 ปอนด (34,090 กิ โลกรั ม หรื อ
ประมาณ 34 ตัน)
 กรณี เป น ถนนตั้ งแต สี่ เลนขึ้ น ไป ให
ติดตั้งไฮแดรนททั้งสองฝงถนนเพือ่ ปองกันการ
ลากสายสงน้ําขามถนน
 เขตชุมชนหนาแนน ระยะหางระหวาง
ไฮแดรนทแตละหัวอยูที่ 300 ฟุต (90 เมตร)

 เขตชุมชนทีม
่ คี วามเสีย่ งสูง เชน มีสถานี
บริการเชื้อเพลิง สถานประกอบการ อาคารพาณิชย ฯลฯ ระยะหางของไฮแดรนทแตละหัว
อยูที่ 200 ฟุต (60 เมตร)
 เขตชานเมื อง ระยะห างระหว าง
ไฮแดรนทแตละหัวอยูท ี่ 500 ฟุต (150 เมตร)
 มีหมุดสะทอนแสงสีนา้ํ เงินบอกตําแหนง
บนผิวถนนฝง เดียวกับไฮแดรนท หางจุดติดตัง้ 6
ฟุต (180 ซม.)
 ระยะ 3 ฟุต (1 เมตร) รอบไฮแดรนท
ทุกทิศทางตองปราศจากขยะหรือวัชพืช
 ทอน้า
ํ ออกตัวลางสุดของไฮแดรนทสูง
จากพื้นอยางนอย 18 นิ้ว (45 ซม.)

ตัวอยางขอกําหนดไฮแดรนทสาธารณะ
ของเทศบาลซันนีไซด (Sunnyside Municipal)
รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 ทําเลที่ตั้งและจํานวนที่ตองการ
1. ระยะไกลสุดระหวางไฮแดรนทแตละ
หัวในเขตที่อยูอาศัยคือ 600 ฟุต (183 เมตร)
ยกเว นเขตพั กอาศั ยมี อาคารสาธารณะ เช น
โรงเรียน รวมอยูดวย ใหปฏิบัติตามขอ 2.
2. ระยะไกลสุดระหวางไฮแดรนทแตละ
หัวในเขตอืน่ ทีน่ อกเหนือจากทีอ่ ยูอ าศัยคือ 400
ฟุต (122 เมตร) โดยใหไฮแดรนทอยูใ กลทางแยกที่สุดเทาที่จะทําได
3. ไฮแดรนทที่มีทอน้ําเขาหลักขนาด 6
นิ้ว ระยะระหวางไฮแดรนทแตละหัวตองไมเกิน
500 ฟุต (150 เมตร)
4. ใหมไี ฮแดรนททมี่ ที อ น้าํ เขาหลักขนาด
6 นิ้วไมเกิน 1 หัว ติดตั้งระหวางทอแยกหลัก
และใหมีไฮแดรนทที่มีทอน้ําเขาหลักขนาด 8
นิ้วไมเกิน 2 หัว ติดตั้งระหวางทอแยกหลัก
5. จุดติดตัง้ ไอแดรนททงั้ หมดของเทศบาล
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ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบญ
ั ชาการหนวย
ดับเพลิงทีร่ บั ผิดชอบโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ
เชน ระบบสาธารณูปโภค แผนทีง่ านโยธาธิการ
ทีต่ งั้ อาคารและเสนทางตรงจากไฮแดรนทไปยัง
อาคารที่เกิดเพลิงไหมโดยไมมีสงิ่ กีดขวาง
6. ไฮแดรนทและอุปกรณเชื่อมตอของ
หนวยดับเพลิงตองเขาถึงไดดว ยเสนทางทีใ่ ชงาน
ไดทุกสภาพอากาศ โดยความกวางของผิวถนน
ตองไมนอยกวา 20 ฟุต (6 เมตร) และเหนือ

กากบาทเปดวาลวน้ํา

ตอสายสงน้าํ ผานอะแดปเตอร

พืน้ ผิวถนนขึน้ ไป 13 ฟุต 6 นิว้ (4 เมตร) ตองเปน
ทีว่ า งไรสงิ่ กีดขวาง
 ทําเลที่ ตั้ ง และจํานวนที่ ต องการเพื่ อ
ปกปองสิง่ ปลูกสรางเฉพาะ
1. ไฮแดรนทตอ งหางจากโครสรางอาคาร
อยางนอย 50 ฟุต (15 เมตร) ยกเวนเปนการ
ตัดสินใจของผูบัญชาการดับเพลิงที่ตองการยืด
ระยะหางออกไปเพือ่ ความปลอดภัยของนักดับเพลิงและรถดับเพลิงที่เขามาใชไฮแดรนท
2. ไฮแดรนททรี่ บั น้าํ จากทอประปาหลัก
ที่สามารถจายน้ําไดตั้งแต 2,500 แกลลอน/

นาทีขนึ้ ไป ใชสาํ หรับปกปองอาคารทีม่ หี ลายหลัง
ติดกันหรือมีโครงสรางซับซอน
3. ไฮแดรนทที่รับน้ําจาทอประปาหลัก
ทีส่ ามารถจายน้าํ ไดนอ ยกวา 2,500 แกลลอน/
นาที ใชสาํ หรับปกปองอาคารไดเพียงดานเดียว
เทานั้น
4. จุดติดตัง้ ไฮแดรนททงั้ หมดของเทศบาล
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบญ
ั ชาการหนวย
ดับเพลิงทีร่ บั ผิดชอบโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ
เชน ระบบสาธารณูปโภค แผนทีง่ านโยธาธิการ
ทีต่ งั้ อาคาร

ไฮแดรนทในประเทศไทย
ไฮแดรนทในประเทศไทยมีชอื่ เรียกหลาย
อยาง อาทิเชน หัวจายดับเพลิง ประปาหัวแดง
ประปาหัวแกละ เปนสาธารณสมบัตทิ อี่ อกแบบ
กอสราง ตรวจสอบ ซอมบํารุงโดยการประปา
(รั ฐวิ สาหกิ จ ) ในกรุ ง เทพฯ จั งหวั ดนนทบุ รี
และจังหวัดสมุทรปราการ การประปานครหลวง
(กปน.) รับผิดชอบ จังหวัดที่เหลือ การประปา
สวนภูมภิ าค (กปภ.) รับผิดชอบ ทัง้ นีไ้ ดรบั การ
สนับสนุนและรวมมือจากหนวยงานทองถิน่ ทีม่ ี
หนาทีป่ อ งกันและระงับเหตุอคั คีภยั ในกรุงเทพฯ
คือสํานักปองกันและบรรเทาสารณภัย กรุงเทพมหานคร (สปภ. กทม.) ตางจังหวัดเปนสํานัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของสวนปกครอง
ทองถิ่น ทั้ง อบต. และเทศบาล
ไฮแดรนทของไทยทั้ งในกรุ งเทพฯและ
ตางจังหวัดเปนแบบไฮแดรนทเปยก ลักษณะเปน
เสากลมตัง้ ขึน้ มีทอน้าํ ออก (ทอจายน้าํ ) ขนาด
4 นิ้ว สองทออยูตรงขามกัน (ที่มาของคําวา
ประปาหั วแกละเพราะเหมื อนเด็ กผมแกละมี
ผมสองกระจุกบนหัว) มีวาลวเปดน้าํ อยูต รงฐาน
ดานลาง ใชอปุ กรณทเี่ รียกวากากบาทเปดวาลว
การใชงานเริม่ ทีก่ ารถอดทีค่ รอบทอน้าํ ออกแลว
ตอสายสูบน้าํ เขากับทอจายน้าํ โดยใชอะแดปเตอร
(ท อจ ายน้ําของการประปาเป นท อเกลี ยวแต
สายสูบน้าํ ของหนวยงานดับเพลิงเปนแบบสวมเร็ว
จึ ง ต องใช อะแดปเตอร ที่ ปลายด านหนึ่ ง เป น
เกลี ยวส วนอี กด านเป นสลั กสวมเร็ ว) สายที่
เชือ่ มกับกับทอประปาดับเพลิงสามารถจะนําไป
ฉีดดับไฟไดทันทีกรณีเปนไฟขนาดเล็ก แตถา
เปนไฟไหมอาคารขนาดใหญ สถานประกอบการ
หรือชุ มชน จะต อสายสูบเขากับเครื่ องสูบน้ํา
บนรถดับเพลิงเพือ่ นําน้าํ จากทอประปาไปเก็บไว
ในถังบรรจุบนตัวรถดับเพลิงแลวใชสายฉีดน้าํ ที่

SAFET Y LIFE 11

ตอจากถังไปฉีดดับไฟ วิธกี ารนีท้ าํ ใหนกั ดับเพลิง
มีนําใชอยางเพียงพอและสามารถฉีดพรอมกัน
ไดหลายสาย
ประปาหัวแดงในเขตกรุงเทพมหานคร
การประปาไดรบั เงินสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อใชในการติดตั้ง ตรวจสอบ และบํารุงรักษา
จากการเปดเผยของสํานักปองกันและบรรเทาสารณภัย กรุงเทพมหานคร (สปภ. กทม.) ระบุ
หัวจายน้ําดับเพลิง ปจจุบันมีติดตั้งในพื้นที่เขต
เมืองและพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก รวมแลวมี
ประมาณ 20,000 จุด โดยในเขตเมืองจะติดตัง้
หางกันในระยะ 200 เมตร สวนพื้นที่รอบนอก
จะติดตั้งหางกันในระยะ 500 เมตร ซึ่งนับวามี
จํานวนพอเพียงกับการระงับเหตุ (แมจะมีนอย
กวาในตางประเทศ) แตปญหาคือจุดติดตัง้ ยาก
แกการสังเกตและคนหา อีกทั้งรถดับเพลิงเขา
ถึงลําบาก บางแหงมีรถจอดโดยรอบหลายคัน
บางแหงกลายเปนที่ทิ้งขยะมูลฝอย บางแหงมี
สิง่ ปลูกสรางบดบัง และมีไมนอ ยทีม่ กี ารตอเติม
ถนนและแกไขระบบสาธารณูปโภคทําใหหวั จายน้ําดับเพลิงใชงานไมได (กรณีลาสุดมีการปรับ
พืน้ ผิวถนนจนหัวจายน้าํ ติดอยูก บั พืน้ ถนนทําให
ตอสายน้าํ ดับเพลิงไมได ซึง่ ตามมาตรฐาน NFPA
หัวจายน้าํ ดับเพลิงตองสูงจากพืน้ ขัน้ ต่าํ 1.2 เมตร
เพื่อใหนักดับเพลิงทํางานไดสะดวกซึ่งปจจุบัน
กปน. ไดดําเนินแกไขแลว)
จากปญหาเรือ่ งทําเลทีต่ งั้ หัวจายน้าํ ดับเพลิงที่เขาถึงลําบากและสังเกตเห็นไดยาก ซึ่ง
ถาไมใชคนที่ คุ นเคยกับสภาพพื้ นที่ จะทํางาน
ยากและใชเวลานาน กปน.ก็ไดพยายามแกไข
ปญหาตลอดมา แตเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
มีการขยายตัวเมืองตอเนื่อง มีการรุกล้ําพื้นที่
สาธารณะ ไมยกเวนแมแตหัวจายน้ําดับเพลิง
สงผลใหการใชงาน การตรวจสอบ และการซอมบํารุงมีอปุ สรรค รวมทัง้ จํานวนหัวจายน้าํ ดับเพลิง
ทีม่ อี ยูป จ จุบนั ก็เริม่ ไมเพียงพอกับความตองการ
ในการใชงานเพราะชุมชนมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ทุกป
เกี่ยวกับปญหาในการคนหาจุดที่ตั้งหัว
จายน้ําดับเพลิงที่นักดับเพลิงโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครประสบอยู การประปานครหลวง
(กปน.) ไดเปดตัวพรอมอบรมการใชงานแอปพลิเคชัน่ หาหัวดับเพลิง MWA Fire Hydrant ใหกบั
ผูป ฏิบตั งิ านดานดับเพลิงของสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
รวมถึงเจาหนาที่อาสาสมัครของมูลนิตางๆ

ตอสายเขาเครือ่ งสูบน้ําบนรถดับเพลิง

แอปพลิเคชั่น MWA Fire Hydrant เปน
แอปฯ ที่จัดทําขึ้นเพื่อระบุจุดติดตั้งหัวดับเพลิง
ใหผปู ฏิบตั งิ านดานดับเพลิงทัง้ ของราชการและ
อาสาสมัครสามารถเขาถึงหัวดับเพลิงไดรวดเร็ว
และระงับเหตุเพลิงไหมไดในระยะเวลาอันสัน
ลดความสูญเสียชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน
ไดมากขึน้ เนือ่ งจาก กปน.เปนผูดแู ลและติดตัง้
หัวดับเพลิงในพื้นที่ใหบริการในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จํานวน
20,000 แหง ซึ่งอาจจะยากแกการคนหาใน
เวลาฉุกเฉิน เพราะในความชุลมุนวุนวายเมื่อ
เกิดเหตุ การหาแหลงน้ําจึงเปนอีกหนึ่งปญหา
ใหญที่กอใหเกิดความลาชาตอการปฏิบัติการ
จึงไดพฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ MWA Fire Hydrant ที่
เชือ่ มตอกับระบบ GIS หรือฐานขอมูลของ กปน.
โดยตรง เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานไดศึกษาและ
สํารวจหาจุดติดตัง้ หัวดับเพลิงในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ไดสะดวกยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังทําใหการปฏิบตั งิ านเปน
ไปอยางรวดเร็ว ลดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนที่ อาจเกิดขึ้ นไดอยาง
ทันทวงที โดยในอนาคตแอปพลิเคชัน่ MWA Fire
Hydrant อาจพัฒนาใหมีความสามารถในการ
ระบุพิกัดไดเทียบเทากับแอพพลิเคชั่ นนําทาง
ทั่วไปอยาง Google Map เพื่อความแมนยําและ
รวดเร็วตอการคนหาหัวดับเพลิงไดมากยิ่งขึ้น
โดยสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดทั้ง 2
ระบบปฏิบัติการ คือ Android ที่ Google Play
และ ios ที่ App Store โดยพิมพคาํ วา MWA Fire
Hydrant
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