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หัวจายน้าํดับเพลิงสาธารณะหรือท่ีเรียก
กันติดปากวา “หัวไฮแดรนท” (Hydrant) เปน
วาลวปลอยน้ําประปาขนาดใหญต้ังอยูริมถนน
สําหรับใหนักดับเพลิงใชดับไฟ โดยหัวจายน้ํา
ดับเพลิงนีเ้ปนสาธารณปูโภคท่ีตองติดต้ังไวบน
ถนนทุกสาย ตรอก ซอกซอยตางๆ ในเขตเมือง
เขตชานเมือง เขตเทศบาลหรือสวนปกครอง
ทองถิน่อ่ืนๆ ซึง่โดยท่ัวไปไมมีแหลงน้าํธรรมชาติ
หรือแหลงน้ําอ่ืนสํารองไวใชงานอยางสะดวก
ซึง่หนวยงานรับผดิชอบดานดับเพลิงของทองถิน่
จะประสานงานกบัการประปาเพือ่ใหมีการติดต้ัง
ในตําแหนงท่ีเหมาะสมและในจาํนวนท่ีพอเพยีง
ซึ่งสํานักงานประปาของเขตปกครองจะเปนผู
ดูแล ซอมบาํรุง ใหหัวจายน้าํดังกลาวนีส้ามารถ
ใชงานไดทุกเวลาเม่ือเกิดเหตุไฟไหมข้ึน

หัวไฮแดรนทมีประโยชนอยางยิง่ตองาน
ดับเพลิงในเมืองและเขตชุมชน เพราะเปน
แหลงน้าํสาํรองขนาดใหญท่ีนาํมาใชงานไดงาย
สะดวก และมีปริมาณน้ําพอเพียง

ตามประวัติกลาววา หัวจายน้าํเร่ิมมีใชใน
ยโุรปและเอเชยีต้ังแตศวรรษท่ี 18 โดยเปนหัว-
จายน้ําใตดิน สวนหัวจายน้ําชนิดเปนเสาต้ังอยู
เหนอืพืน้ดินตามท่ีเราเห็นกนัท่ัวไปเร่ิมใชกนัใน
ศตวรรษท่ี 19

กอนหนาจะมีการใชทอและหัวจายน้ํา
ดับเพลิง น้ําท่ีใชในการดับไฟถูกเก็บไวถังและ
หมอขนาดใหญซึง่มีการตักใสถงัแลวลําเลียงไป
ดับไฟโดยนกัดับเพลิงหรือใชเคร่ืองสบูน้าํชนดิใช
รถมาลาก จากศตวรรษท่ี 16 ระบบสงน้ําดวย
ทอไมมีใชคร้ังแรก นกัดับเพลิงฝงทอไมไวใตดิน
แลวเจาะทอสาํหรับเติมน้าํเขาไปทอเพือ่ใหมีน้าํ
ใชงานตลอดเวลาแตเวลาเอาน้ําไปดับไฟก็ยัง

ตองใชถงัตักหรือใชเคร่ืองสบูน้าํดวยแรงมาลาก
เหมือนเดิม เนื่องจากเปนทอท่ีมีน้ําเติมเขามา
อยูตลอด ดังนัน้ในสหรัฐฯ จงึเรียกสิง่ประดิษฐนี้
วา “ไฮแดรนท” หมายถงึ ทอน้าํสาํหรับดับเพลิง
ท้ังนี้มีเคร่ืองหมายระบุตําแหนงทอน้ําเพื่อให
นกัดับเพลิงรับรูวาทอน้าํสาํหรับดับไฟอยูตรงไหน
ตอมามีการเจาะทอไวสาํหรับสวมทอดูดน้าํกอน

ฝงดินทําใหดูดน้ําข้ึนมาใชงานไดจากหลายจุด
ตามแนววางทอ เม่ือมีการนําเหล็กหลอมาทํา
เปนทอแทนท่ีไม ระบบทอใตดินสําหรับสงน้ํา
ดับเพลิงจงึมีความม่ันคงถาวรข้ึน บางประเทศใช
วิธปีดผาทอเพือ่ใหนกัดับเพลิงสงัเกตเห็นและใช
สายสบูดูดน้าํจากทอขางลางข้ึนมา บางประเทศ
ตอทอต  ัง้ข้ึนมาเหนือพืน้ดินแลวมีวาลวสําหรับ
เปดน้าํไปใชดับไฟ (แบบท่ีใชกันอยูในปจจบุนั)
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ทอไฮแดรนทเหล็กหลอทอแรกไดจดทรัพยสิน
ทางปญญาเม่ือป 1801 โดยเฟดเดอริก กราฟฟ
(Frederick Graff) อดีตหัวหนาวิศวกรของสาํนกังาน
ประปาเมืองฟลาเดลเฟย ซึง่สงิประดิษฐนีต้อมา
ตองมีการแกไขปญหาหลายประการท้ังในเร่ือง
การไดรับความเสียหาย การแข็งตัวของน้ํา การ
เชื่อมตอตางๆ ความนาไววางใจในการใชงาน
และอ่ืนๆ

การปฏบัิตงิาน
นักดับเพลิงตอสายเขากับหัวไฮแดรนท

จากนั้นเปดวาลวใหน้ําท่ีมีแรงดันไหลเขาสาย
โดยท่ัวไปจะมีแรงดันอยูท่ี 350 กิโลปาสคาล
(50 ปอนด/ตารางนิ้ว) แตความดันน้าํจากทอ
จะแตกตางกันไปพื้นท่ีและข้ึนกับหลายตัวแปร
รวมถึงขนาดและทําเลท่ีต้ังของไฮแดรนท ท้ังนี้
นกัดับเพลิงสามารถตอสายเขากบัรถดับเพลิงแลว
ใชเคร่ืองสูบบนตัวรถเพิ่มแรงดันใหกับน้ํา หรือ
แยกสายหลักออกเปนหลายสายโดยสามารถใช
ขอตอแบบสลัก (สวมเร็ว) หรือ Storz connector
แตคนตอสายหัวรับน้ําตองระมัดระวัง อยาเปด
หรือปดวาลวน้าํเร็วเกนิไป เนือ่งจากมันจะสราง
คอนน้ําใหกับสายน้ํา เกิดแรงเหว่ียงรุนแรงทํา
อันตรายตอนกัดับเพลิงและสรางความเสยีหาย
แกทอและอุปกรณท่ีอยูในบริเวณนัน้ สายน้าํท่ีมี
น้ําอยูเต็ม (มแรงดันสูง) จะหนักและแข็ง โคง
งอ หรือพับเก็บไมได อีกท้ังตองใชพื้นท่ีมากใน
การวางสาย แตหากไมมีสิง่กดีขวางบริเวณท่ีต้ัง
ไฮแดรนทจะไมมีปญหาใดๆ เนื่องจากมีท่ีวาง
เพียงพอสําหรับสายน้ําดังกลาว

สวนใหญแลว วาลวไฮแดรนทไมไดถูก
ออกแบบมาใหเรงอัตราไหลของน้ํา แตมันถูก
ออกแบบมาใหเปดและปดเทานัน้ ในการจดัการ
วาลวน้าํ กอนเปดวาลว ภายในทอไมมีน้าํรออยู
(ทอแหง) จากนัน้น้าํจะไหลเขาทอจนมีอัตราไหล

เต็มท่ี วาลวท่ีใชเปนแคลปเปอรวาลว (Clapper
valve) ล้ินวาลวเปนบานพบับังคับใหน้ําไหลไป
ไดทิศทางเดียวซึง่เปนวาลวกนัการไหลยอนกลับ
ประเภทหนึง่ ซึง่เม่ือเปดวาลวน้าํ น้าํสวนหนึง่จะ
ไหลไปท่ีพืน้ดินรอบๆ หัวไฮแดรนท เม่ือเปดเปน
เวลานานจะทําใหเกดิการเฉอะแฉะและสกปรก
ท้ังนี ้วาลวประตูน้าํ (Gate Valve) หรือวาลวผเีสือ้
สามารถติดต้ังโดยตรงท่ีปากทอเพือ่ควบคุมการ
ไหลของน้าํและเปล่ียนอุปกรณตอทอน้าํโดยไม
ตองปดวาลวน้าํตรงจดุอ่ืน วาลวเปดน้าํสามารถ
ใชไดถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิว้ซึง่เปน
วาลวขนาดใหญท่ีใชกนัมากในสหรัฐฯ เปนเร่ือง
ท่ีดีท่ีควรติดต้ังวาลวท่ีชองเปดน้าํทุกแหง เพราะ
การใชฝาปดไวใจไมได หากเกิดชํารุดหรือผุพัง

ข้ึนมาจะเสียหายมาก
ขณะตอทอน้ําท่ีไฮแดรนท นักดับเพลิง

ตองสวมใสอุปกรณปีองกนัสวนบคุคลท่ีเหมาะสม
เชน ถุงมือ หมวกแข็ง กระบังหนา เปนตน น้ํา
แรงดันสูงท่ีพุงออกจากทอไฮแดรนทท่ีเกาและ
ผกุรอนอาจทําใหเกดิการแตกหักทําอันตรายตอ
นักดับเพลิงผูปฏิบติังานท่ีอยูใกลเคียง

ตามขอบงัคับและกฎหมายดับเพลิงท่ัวโลก

การจอดรถบริเวณท่ีติดต้ังหัวไฮแดรนทในระยะ
หางท่ีกาํหนดไวเปนเร่ืองผดิกฎหมาย ในอเมริกา
กําหนดไว หามจอดรถในระยะหาง 3-5 เมตร
(10-15 ฟตุ) จากหัวไฮแดรนท โดยมีเสนเหลือง
หรือเสนแดงกํากับไว ท้ังนี้เพื่อใหนักดับเพลิง
สังเกตเห็นหัวไฮแดรนทและเขาถึงไดงาย

การใชงานอยางอืน่
ทาํสระนาํกลางถนน
ในป 1896 ชวงท่ีกรุงนิวยอรกอากาศ

รอนสดุขีด ผูควบคุมงานตํารวจแหงกรุงนวิยอรก
ธีโอดอร รุสเวลต (ตอมาไดเปนประธานาธิบดี
สหรัฐฯ) สัง่ใหเปดน้าํจากหัวไฮแดรนทดับเพลิง
เพือ่ผอนคลายประชาชน ปจจบุนัประชาคมหลาย
แหงในสหรัฐไดมีการเปดน้าํผานหัวสปริงเคลอร

Clapper valve
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แรงดันตํ่าทําความเย็นใหประชาชนเม่ืออากาศ
รอนจดั บางคร้ังกเ็ปดวาลวหัวไฮแดรนทเพือ่ให
น้ํานองถนนแลวลงไปเลนสนุก ผอนคลายจาก
ความรอนท่ีกําลังเผชิญอยู

การปองกันการใชผดิวตัถปุระสงค 
เพือ่ปองกนัการใชไฮแดรนผดิวัตถปุระสงค

หรือเปดโดยไมต้ังใจ ไฮแดรนทจงึตองมีอุปกรณ
สาํหรับเปดวาลวโดยเฉพาะ โดยท่ัวไป เปนประแจ
เบาหาเหล่ียมขนาดใหญ พวกชอบทําลายสิง่ของ
จะทําใหสูญเสียน้ําเม่ือพวกเขาเปดไฮแดรนท
อีกท้ังจะทําใหแรงดันน้ําของประปาลดลงทําให
งานดับเพลิงมีประสทิธภิาพนอยลง ในประเทศ
ออสเตรเลีย หัวไฮแดรนทสวนใหญจะมีท่ีครอบ
สีเงิน สวนปลายสุดเปนสีแดง ยึดไวกับพื้นดวย
หวงปองกนัพวกทําลายสิง่ของมาทําใหเสยีหาย
สาํหรับนกัดับเพลิงถาจะใชหัวไฮแดรนทตองเปด
ท่ีครอบ นี้ออกกอนทุกคร้ัง

ในสหรัฐอเมริกา เกอืบทุกทองถิน่ เอกชน
ท่ีตองการใชน้าํตองจายเงนิเพือ่ขอเปดไฮแดรนท
การอนุญาตจะคิดคาน้ําตามมิเตอร และตองมี
วาลวประตูน้ําและแคลปเปอรวาลวเพื่อปองกัน
น้ําไหลเขาไฮแดรนท คนท่ีตองการใชน้ําจาก
ไฮแดรนทเพือ่เติมสระวายน้าํสามารถทําไดดวย
การขออนุญาตและจายคาน้ํา ท้ังนี้ เขาตองให
สัญญาวาในกรณีฉุกเฉินจะยอมใหนักดับเพลิง
ใชน้ําในสระเพื่อดับไฟได

ในการบริการสาธารณะของเทศบาล เชน
ทําความสะอาดถนนและขนน้าํจะไดรับอนญุาต
ใหใชน้ําจากไฮแดรนท ท้ังนี้ รวมถึงงานซอม
บํารุงทอน้ําเสียท่ีตองใชน้ําสะอาดฉีดทําความ
สะอาดทอกอ็าจใชน้าํจากไฮแดรนทเติมใสถงับน

รถบรรทุกน้าํของตัวเอง แตเจาหนาท่ีตองบนัทึก
การใชน้ําหรือใชมิเตอร

ดวยเหตุท่ีทอไฮแดรนทเปนระบบจายน้าํ
ท่ีเขาถงึไดงายท่ีสดุระบบหนึง่ ดังนัน้จงึมักมีเกจ
หรือมาตรวัดความดันน้ําติดอยูกับทอรวมกับ
เคร่ืองฉีดน้าํท้ิงอัตโนมัติเพือ่รักษาระดับคลอรีน
ในพืน้ท่ีมีการใชนอย นอกจากนี ้ไฮแดรนทบาง
แหงยังติดต้ังเคร่ืองตรวจจับการร่ัวไหลของทอ
ประปาท่ีเขาถึงไดงาย โดยเม่ือมีการร่ัวไหลจะ
เตือนดวยสญัญาณเสยีง

ประโยชนอีกอยางหนึง่ของไฮแดรนทคือ
ตํารวจสามารถใชเติมรถฉีดน้าํระงบัฝงูชนไดเม่ือมี
การชมุนมุประทวง ตํารวจสหรัฐฯ และอีกหลาย
ประเทศจะใชรถบรรทุกน้ําติดหัวฉีดแรงดันสูง
แลวพนไปยังกลุมชนเพื่อยับยั้งผูประทวงไมให
รุกคืบไปยังจดุท่ีมีความสาํคัญตอความม่ันคง

โครงสรางแดรนท
โครงสรางของไฮแดรนทมีสองแบบคือ

แบบต้ังอยูใตพื้นดินกับแบบต้ังอยูเหนือพื้นดิน
ญี่ปุน สหราชอาณาจักร รัสเซีย และสเปน ทอ
ไฮแดรนทอยูใตดินใชฝาปดเปนสญัลักษณระบุ
ตําแหนงท่ีต้ัง ประเทศสหรัฐอเมริกา หลายพืน้ท่ี

ในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต สราง
เปนเสาเหนือพื้นดินเพื่อใหนักดับเพลิงเขามา
ใชงานไดงาย

ในพื้นท่ีมีอุณหภูมิเยือกแข็ง สวนใหญ
สวนท่ีเปนหัวไฮแดรนทเทานั้นอยูเหนือพื้นดิน
วาลวอยูดานลางใตบริเวณเยอืกแข็งและเชือ่มตอ
กบัทอน้าํขางในหัวไฮแดรนท กานวาลวตอยาวจาก
ตัววาลวข้ึนขางบนบริเวณซีลของไฮแดรนท ซึ่ง
นกัดับเพลิงสามารถเปดไดดวยเคร่ืองมือเฉพาะ
การออกแบบลักษณะนี้เรียกวาไฮแดรนทแหง
โดยตัวถงัน้าํท่ีอยูแนวด่ิงในตัวไฮแดรนทไมมีน้าํ
สํารองอยู วาลวระบายน้าํใตดินเปดอยูแตวาลว
น้ําเขาทอไฮแดรนทอยูในตําแหนงปด ดังนั้น
เม่ือยงัไมมีการใชงาน น้าํท่ียงัอยูใตดินท่ีอุนกวา
จะไมเขามาในทอไฮแดรนทดานบนท่ีหนาวจัด
จนน้ํากลายเปนน้ําแข็ง

ฝาปดไฮแดรนทใตดินในญี่ปุน
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ในพื้นท่ีมีอากาศอบอุน ตัวไฮแดรนทท่ี
ตังอยูเหนอืพืน้ดินจะมีวาลวหนึง่ตัวหรือมากกวา
โดยอยูในสวนท่ีอยูเหนือพื้นดิน แตกตางจาก
ทอแหงในเขตหนาวไฮแดรนทสามารถเปดวาลว
ใชน้าํไดโดยน้าํจะไหลออกมาจากชองวาลวทันที
เนื่องจากมีน้ําสํารองอยูในทอของตัวไฮแดรนท
เหนือพื้นดินนั้นแลว ดังนั้นไฮแดรนทลักษณะ
นี้จึงเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาไฮแดรนทเปยก

ท้ังไฮแดรนทเปยกและไฮแดรนทแหงมี
ทอน้ําออกหลายทอ ไฮแดรนทเปยกทอน้าํออก
แตละทอมีตัวควบคุมของตัวเอง ขณะท่ีไฮแดรนท
แหงมีทอหลักทอเดียวควบคุมทอน้าํออกท้ังหมด
ท่ีมีอยูใหทํางานพรอมกนั ดังนัน้ไฮแดรนทเปยก
จงึสามารถเปดน้าํจากทอน้าํออกทอเดียวไดโดย
ตองใชความพยายามแตก็มีความยืดหยุนสูง

ไฮแดรนทแหงในสหรัฐฯ โดยท่ัวไปมีทอ-
น้ําออกขนาดเล็กสองทอ และทอน้ําออกขนาด
ใหญทอเดียว ทอน้ําออกขนาดใหญจะใชขอตอ
สวมเร็ว Storz เสนผาศูนยกลางกวางสําหรับ
จายน้ํา ทอน้ําออกขนาดใหญนี้จะใชขอตอสาย
ขนาดใหญเชือ่มเพือ่สงน้าํกาํลังแรงเขาสูเคร่ือง-
สบูน้าํบนรถดับเพลิงเพิม่แรงดันข้ึนไป ไฮแดรนท 
ท่ีมีทอน้าํออกขนาดใหญเรียกวาไฮแดรนททอน้าํ
ใหญ (Steamer Hydrant) ซึง่ปจจบุนักาํลังจะกลาย
เปนสิ่งลาสมัย เชนเดียวกับไฮแดรนทรุนเกา
กวาท่ีไมมีทอน้ําออกขนาดใหญก็ถูกเรียกวา
เปนไฮแดรนทระดับหมูบาน

ลกัษณะภายนอก
ไฮแดรนทชนิดต้ังเหนือพื้นมีการพนสี

เพื่อประโยชนใชงานหรือเพื่อความสวยงาม แต

แหง อเมริกา (AWWA; American Water Works
Association) และสมาคมปองกันอัคคีภัยแหง
ชาติสหรัฐฯ (NFPA; National Fire Protection
Association) กาํหนดใหตัวไฮแดรนทท่ีต้ังเหนอื
พืน้ดินมีสเีหลืองวาว (Chrome Yellow) ยกเวนได 
ใชสอ่ืีนไปแลวและเพือ่ใหสามารถระบคุุณสมบติั
ของไฮแดรนทไดรวดเร็ว ใหใชสีของหัวครอบ
ไฮแดรนท (Bonnet) และฝาปดวาลวทอน้าํออก
(Outlet Cap) แตกตางกันไปสําหรับกําหนด
ระดับหรือชัน้ (Class) ของไฮแดรนทนัน้ (ตาม
มาตรฐาน NFPA 291) ดังนี้

 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ํา-
ออกสฟีา เปนไฮแดรนท Class AA ใหอัตราไหล
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)]

 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ํา-
ออกสแีดง เปนไฮแดรนท Class C ใหอัตราไหล
ของน้ํานอิยกวา 500 แกลลอน/นาที (gpm)
[1900 ลิตร/นาที (L/min)]

 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ํา-
ออกสีดํา เปนไฮแดรนทท่ีเลิกใชงานแลว (มี
ความเสี่ยงจะเกดิคอนน้าํหากฝนใชงาน)

อนึง่ มาตรฐาน NFPA 291 ยงัไดกาํหนด
สเีฉพาะของฝาปดวาลวทอน้าํออก (Outlet Cap)
เพื่อบอกใหรูถึงระดับแรงดันน้ําของไฮแดรนท
นั้น ดังนี้

 สี เขี ยว แรงดันน้ํามากกว า 120

สาระสําคัญคือ สีตางๆ ของไฮแดรนทบงบอก
ถึงรายละเอียดของไฮแดรนทท่ีมีประโยชนใน
การใชงาน

ในสหรัฐอเมริกา สมาคมการประปา

ออกสเีขียว เปนไฮแดรนท Class A ใหอัตราไหล
ของน้ํา 1000-1499 แกลลอน/นาที (gpm)
[3800-5699 ลิตร/นาที (L/min)]

 หัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้ํา-
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 ปอนด/ตารางนิ้ว (psi) แรงดันสูงมาก ตอง
ระมัดระวังในการใชงาน

 สีสม แรงดันน้ําอยูระหวาง 50-120
ปอนด/ตารางนิ้ว (psi) เปนแรงดันน้ําระดับ
ปกติ

 สีแดง แรงดันน้ําตํ่ากวา 50 ปอนด/
ตารางนิว้ (psi) แรงดันน้าํตํ่า ตองใชเคร่ืองสบูน้าํ

สขีองหัวครอบไฮแดรนทและฝาปดทอน้าํ-
ออกชวยใหนกัดับเพลิงรูวาจะใชน้าํจากไฮแดรนท
อยางไร น้าํมีเพยีงพอหรือไม แรงดันน้าํแรงหรือ
ออน จะสามารถใชน้าํจากไฮแดรนทนัน้ไดนาน
เทาใด จะตองไปหาไฮแดรนทใหม หรือขอการ
สนบัสนนุปริมาณน้าํสาํรองหรือไม รวมถงึขอมูล
ท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจอ่ืนๆ

ท้ังนี ้การระบุรายละเอียดของไฮแดรนท
ในรูปแบบอ่ืนก็มีใชแตไมคอยไดรับความนิยม
มากนัก เนื่องจากยุงยากเกินไป นักดับเพลิงไม
สามารถทําความเขาใจไดงายท้ังในเร่ืองของ
อัตราไหลและแรงดันของน้ํา และอ่ืนๆ ดังนั้น
การะบุคุณสมบัติของไฮแดรนทโดยการใชสีทา
หรือพนลงบนตัวไฮแดรนทจึงนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย ท้ังในอเมริกาเหนอื ยโุรป เอเชยี และ
ท่ัวโลก

ในเมืองออตตาวา รัฐออนตาริโอ ประเทศ
แคนาดา สีของแดรนทบอกอยางอ่ืนนอกเหนือ
จากอัตราไหลและแรงดันน้าํแกนกัดับเพลิง เชน
ถาภายในของไฮแดรนทผกุรอนมากเกนิไปทําให
เสนผานศูนยกลางของทอแคบ ความดันน้ําไม
เหมาะสมกับการใชงานจึงมีการทาสท่ีีแตกตาง
ออกไปเพื่อบอกใหนักดับเพลิงรูวาไมสามารถ
ใชงานได ใหไปหาไฮแดรนทอ่ืนแทน ในหลาย
ทองถิ่น ไฮแดรนทท่ีหัวครอบสีขาวหรือสีมวง
หมายถึง ไฮแดรนทจายน้ําท่ีใชดับไฟและใช

ชําระลางเทานั้นไมสามารถด่ืมได ในพื้นท่ีท่ี
นิยมศิลปะความสวยงาม ไฮแดรนทจะมีสีสัน
และลวดลายตางๆ นานา แตประโยชนในการ
ใชสอยนอยลงซึ่งนักดับเพลิงอาจประสบความ
ยุงยากในการปฏิบติังาน

ในประเทศเยอรมัน เนเธอรแลนด ญีปุ่น
สเปน สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศ
ไฮแดรนทสวนใหญจะอยูใตระดับพื้นดินโดย
มีทอต้ัง (riser) ใชเชือ่มตอกับสายสายสบูน้าํ มี
ฝาบิดคลุมไวโดยตกแตงดวยสีสันและลวดลาย
เพือ่ใหนักดับเพลิงสังเกตเห็นไดงาย

ปายระบุตาํแหนงไฮแดรนท (Signage)
ในสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)

และประเทศไอรแลนด ไฮแดรนทต้ังอยูในพืน้ดิน
มีปายสีเหลืองท่ีมีอักษร “H” ปกไวตรงจุดท่ีต้ัง

คลายๆ กับปายสีน้ําเงินท่ีใชประเทศฟนแลนด
ปายนีติ้ดบนเสาเล็กปกอยูใกลกาํแพง ท่ีตัวอักษร
H มีตัวเลขอยูสองกลุมกํากับไว ตัวเลขดานบน
คือขนาดเสนผานศูนยกลางของทอน้ําหลักของ
ไฮแดรนทนั้น สวนตัวเลขดานลางคือระยะของ
ทอไฮแดรนทหางปาย ปายสมัยใหมใชตัวเลข
หนวยเปนมิลลิเมตร (เสนผานศูนยกลางทอ)
และเปนเมตร (ระยะหางจากปาย) ขณะท่ีปาย
รุนเกาใชหนวยเปนนิว้และฟตุ) ซึง่ผูใชไฮแดรนท 
ตองศึกษาใหดีกอน เพราะปายไมไดบอกไววา
ใชหนวยวัดระยะหนวยไหนและไมไดบอกวาเปน
ปายรุนเกาหรือรุนใหม หากเขาใจผดิเร่ืองตัวเลข
กาํกบัปายแลวอาจเกดิความยุงยาก เพราะระยะ
แตกตางกนัมาก (ระยะ 1 นิว้เทากบั 25 มิลลิเมตร
ระยะ 1 เมตรเทากบั 3.258 ฟตุ) หากเขาใจผดิ
ทําใหเสียเวลามากในการแกปญหา (ตัวอยาง
เขาใจผดิวาตัวเลขระบรุะยะหางของทอไฮแดรนท
จากหนวยเปนเมตรเปนฟุต เชน ระยะจริง 3
เมตร แต เขาใจวาเปน 3 ฟุต อาจหาทอไมพบ
ในเวลากาํหนดเพราะใชเวลาหาทอนานเกนิไป)

พืน้ท่ีในสหรัฐฯ ท่ีไมมีหิมะปกคลุมในฤดู
หนาว มีแถบสนี้าํเงนิติดบนพืน้ถนนนาํทางไปยงั
จดุติดต้ังหัวไฮแดรนทเพือ่ใหคนหาไฮแดรนทได
งายข้ึนในยามคํ่าคืน สาํหรับพืน้ท่ีม ีหิมะปกคลุม
ใชปายสงูหรือธงระบตํุาแหนงเพือ่ใหหาไฮแดรนท
ไดแมจะอยูใตกองหิมะ ในพื้นท่ีทุรกันดารจะมี
เสาสูงทาสีเห็นไดชัด เชน สีแดงปกอยูตรงจุด
ติดต้ังไฮแดรนทเพือ่ใหนกัดับเพลิงหาพบไดอยาง
รวดเร็วทามกลางหิมะขาวโพลน สวนบนสดุของ
ไฮแดรนทจะบอกปริมาณความดันท่ีจะออกมา
จากทอถือวาเปนเร่ืองท่ีดี เพราะนักดับเพลิง
สามารถเลือกใชหัวไฮแดรนทท่ีเหมาะสมกับ
งานระงับเหตุท่ีจะตองปฏิบัติการในตอนนัน้ได

อนึ่ง ตัวของไฮแดรนท (สวนท่ีเปนเสา
เต้ียๆ ต้ังบนพื้นดิน) มีการทาสีเพื่อบอกขอมูล

ทอต้ังของไฮแดรนทใตพื้นดิน

ตัวอยางไฮแดรนทใตพืน้ดินในเยอรมัน

ทอต้ัง (Riser)
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ท่ีควรรูของไฮแดรนทนั้น ตามขอกําหนดของ
NFPA 291 ระบไุวดังนี้

สีเหลือง หมายถึง ไฮแดรนทไฮแดรนท
สาธารณะ [ในพืน้ท่ีบริการประปาดานตะวันออก
ของอาวซานฟรานซิสโก (East Bay Municipal
Utility District) สหรัฐอเมริกา ไฮแดรนทสาธารณะ
ทาสีขาว]

สแีดง หมายถงึ ไฮแดรนทเอกชนท่ีต้ังอยู
บนพื้นท่ีสาธารณะ เชน ไฮแดรนทของสถาน
ประกอบการท่ีต้ังบนถนนสาธารณะหนาโรงงาน
NFPA ระบุใหใชสีตางจากไฮแดรนทสาธารณะ

สีดํา หมายถึง ทอไฮแดรนทท่ีท่ีไมได
ใชงานแลว (รัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกา ไฮแดรนทท่ี
ใชงานไมไดจะทาสดํีา ขณะท่ีรัฐอ่ืนๆ ไฮแดรนท
ท่ีใชไมไดชั่วคราวจะหุมไวหรือมีปายบอก สวน
ไฮแดรนทท่ีใชงานไมไดถาวรจะขุดออกไปจาก
จดุติดต้ัง)

การทําเครื่องหมายและการทาสีตัว
ไฮแดรนท 

ในออสเตรเลีย ปายและเคร่ืองหมาย
ไฮแดรนทมีหลากหลาย ท่ัวประเทศใชแตกตาง
กนั ไฮแดรนทในออสเตรเลียสวนใหญอยูใตดิน
ใชระบบวาลวลูกลอย (ballcock System) ใช
ลูกบอลควบคุมระดับน้ําไมใหลน ถังเก็บโดยมี
ทอยนืแยกออกมาซึง่มีตัวดูดน้าํกลางเปนตัวเปด
วาลวน้าํ ไฮแดรนทนีต้องมีปายบอกชดัเจนเพราะ
เปนลักษณะพิเศษ ระบุจดุติดต้ังไดยาก

การทาสีทําเคร่ืองหมาย โดยท่ัวไปจะใช
สีขาวหรือสีเหลือง (บางคร้ังใชสีสะทอนแสง)
ทําเคร่ืองหมายรูปสามเหล่ียมหรือรูปลูกศรบน
พื้นถนนท่ีนําไปสูจุดติดต้ังไฮแดรนท ซึ่งเปน
เร่ืองปกติในพื้นท่ีชุมชนเกาท่ีสรางมานานหรือ
ชมุขนใหมท่ียงัใชแบบเดิมแตกมั็กมีเคร่ืองหมาย
สมัยใหมกํากับไวอีกชุดหนึ่งเสมอ

แผนปายกํากับไฮแดรนทมักติดไวบน
เสาไฟฟา ร้ัว หรือปายบนถนน เปนระบบระบุ
ไฮแดรนทท่ีมีประสิทธิภาพมาก โดยในแผน
ปายมีตัวอักษร H หมายถึงไฮแดรนทน้าํประปา
ใชด่ืมได (Potable water Hydrant) หรือ RH
หมายถึงไฮแดรนทน้ํากลับมาใชใหม ด่ืมไมได
(Recycled/Non Potable) P หมายถงึทางเดินท่ี
จะพบฝาปดไฮแดรนท (Pathway, where the
hydrant cover can be found) R หมายถึง ถนน
(Roadway) โดยแผนปายเปนแนวต้ัง กวาง 8
ซม. สูง 15 ซม. โดนหันหนาไปยิงทิศทางท่ีจะ
ไปยังแดรนท ท้ังภายในแผนปายจะมีรหัสหรือ

สญัลักษณ บอกขอมูลสาํคัญของไฮแดรนท จาก
ดานบนถึงดานลาง ดังนี้

ตัวอักษร H หรือ RH อยูดานบน ตัวอักษร
P หรือ R อยูเนลาง

ขางตัวอักษร H หรือ RH มีตัวเลขบอก
ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอไฮแดรนท ตาม
ภาพตัวอยาง (ปายไฮแดรนทของเยอรมัน) คือ
เลข 80 หมายถงึ ทอ 80 มิลลิเมตร และตัวเลข
ตําแหนงติดต้ังตามภาพตัวอยาง สวนชองกลาง
ขวามือระบุตัวเลข 1.5 หมายถึงไฮแดรนทอยู
หางจากปายไปทางขวามือ 1.5 เมตร ชองลาง
สดุระบตัุวเลข 2.8 หมายถงึ ไฮแดรนทอยูดาน-
หนาปาย 2.8 เมตร โดยรวมแลว ใหไปทางขวา-
มือ 1.5 เมตรจากนัน้หันหนาออกตามตําแหนง
ของปายแลวเดินไปอีก 2.8 เมตร ก็จะพบ
ไฮแดรนท สวนเสนสีดําตรงกลางปายหมายถึง
ไฮแดรนทอยูฝงตรงขามของถนนท่ีปายติดอยู

สําหรับปายระบุไฮแดรนทท่ีจายน้ํากลับ
มาใชใหม (RH) ใชพืน้สมีวง สวนไฮแดรนทน้าํ-
ประปาด่ืมได (H) ใชพื้นสีขาว

สัญญาณหมุดบนพื้นถนน ในสหรัฐ-
อเมริกาใชหมุดสะทอนแสงสนี้าํเงนิบอกตําแหนง
ไฮแดรนท โดยจะติดไวบนผวิถนนดานเดียวกบั
ไฮแดรนทหรือตรงกลางถนน ซึ่งนักดับเพลิง
สามารถ สังเกตเห็นไดในระยะหลายรอยเมตร
ในสภาพอากาศปกติและทามกลางฝน/หิมะ
ตกหนกั หรือตอนกลางคืน

ในเยอรมันปายไฮแดรนทมีลักษณะตาม
ท่ีไดกลาวไปแลวขางตน แตจะมีกรอบปายสแีดง
สาํหรับไฮแดรนทท่ัวไป และกรอบสนี้าํเงนิสาํหรับ
ไฮแดรนทใชงานพิเศษ สําหรับไฮแดรนทท่ีใช
ระงับเหตุแกสร่ัวจะใชพื้นสีเหลืองแทนสีขาวซึ่ง
ใชกบัปายไฮแดรนทดับเพลิง ตรงกลางปายมีตัว
อักษร T ขนาดใหญ ดานบนมีอักษร H หรือ UH
ระบวุาเปนไฮแดรนทใตพืน้ดิน ถาเปนตัวอักษร
OH คือไฮแดรนทเหนือพื้นดิน ตามดวยตัวเลข
ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอเปนมิลลิเมตร
ตัวเลขรอบตัว T เปนระยะหางจากปายไปยังจุด

ติดต้ังไฮแดรนท หนวยเปนเมตร ตัวเลขท่ีอยูทาง
ขวาของตัว T คือระยะหางจากจุดติดต้ังไปทาง
ขวามือ ดานลางสดุเปนตัวเลขบอกระยะหางจาก
ดานหนาปายเปนเมตรและมีจุดทศนิยม แตถา
ตัวเลขติดลบหมายถงึไฮแดรนทอยูดานหลังปาย
ท้ังนี้ มีปายบางแหงระบุตัวเลขท่ีแตกตางออก
ไป เชน ระบุตัวเลข 300 m3 หมายถึง ปริมาณ
น้าํสาํรองในทอไฮแดรน ทท่ีสามารถสบูออกไป
ใชงานได

ในเอเชยีตะวันออก (จนี ญีปุ่น เกาหลีใต)
และประเทศสังคมนิยมเกาในยุโรปตะวันออก
มีไฮแดรนทสองชนิด นั่นคือ ไฮแดรนทท่ีต้ังอยู
บนพืน้ท่ีสาธารณะและไฮแดรนทท่ีต้ังในอาคาร
โดยติดต้ังกลองสี่เหล่ียมผืนผาขนาดใหญบรรจุ
สญัญาณเตือน (ไซเรน) เคร่ืองดับเพลิง บางแหง
มีชุดปฐมพยาบาลตรงจุดท่ีไฮแดรนทติดต้ังอยู
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การใชงานไฮแดรนท 
เม่ือไดรับแจงเหตุเพลิงไหม นักดับเพลิง

นํารถดับเพลิงตรงไปท่ีเกิดเหตุเพื่อดับไฟ กรณี
ไมมีรถบรรทุกน้าํ หรือมีรถบรรทุกน้าํแตปริมาณ
น้ําไมเพียงพอ นกัดับเพลิงจะมองหาไฮแดรนท
 โดยสงัเกตเคร่ืองหมายและสญัญาณตางๆ ท่ีระบุ
ตําแหนงท่ีต้ังของไฮแดรนท เม่ือพบแลวจอดรถ
ดับเพลิง ลากสายฉีดน้ําจากท่ีเก็บบนรถพรอม
หัวตอและเคร่ืองมือไปท่ีไฮแดรนท ใชเคร่ืองมือ
เปดชองน้ําออกแลวเชื่อมสายฉีดน้ําเขากับชอง
น้าํออกโดยใชหัวตอสวมเร็ว จากนัน้ใหสญัญาณ
นกัดับเพลิงท่ีอยูท่ีรถดับเพลิงเชือ่มปลายสายอีก
ดานหนึ่งเขากับเคร่ืองสูบน้ําบนตัวรถ ข้ันตอน
ตอไป เปดวาลวชองปลอยน้าํออกของไฮแดรนท
(ไฮแดรนทแหงหมุนวาลวบนหัว ไฮแดรนทเปยก
หมุนวาลวดานตรงขามชองน้าํออก) ใหสญัญาณ
เปดเคร่ืองสบูน้าํทําการสบูน้าํเขาถงับรรจบุนรถ
ข้ันตอนสดุทายนาํสายฉีดน้าํท่ีตอจากถงับนรถไป
ใชดับไฟตามความตองการ ในกรณไีฮแดรนทมี
แรงดันน้าํมากพอ นกัดับเพลิงไมจาํเปนตองตอ
กบัเคร่ืองสบูน้าํ ใชสายท่ีตอจากชองน้าํออกของ
ไฮแดรนทไปใชดับไฟไดเลย

เคล็ดลับของนกัดับเพลิงอเมริกนั จะเปด
ชองน้าํออกตัวลางหรือท่ีเรียกวาชองระบายสิง่-
ตกคาง (Residual Outlet) ออกกอน แลวเปดน้าํ
แรงสดุเพือ่ชาํระสิง่สกปรก เศษหิน เศษดิน หรือ
วัชพชืท่ีอาจมีอยูทอ จากนัน้ปดชองลาง ปดวาลว

น้ําไวกอนแลวเปดชองบนนําสายสูบเชื่อมตอ
จากนั้นเปดวาลวชองน้ําออกท่ีตอสายฉีดน้ําไว
แลว ใหสญัญาณเปดเคร่ืองสบูน้าํบนรถดับเพลิง
แตหากไมใชเคร่ืองสูบน้ําใหลากสาบไปฉีดน้ํา
ดับไฟไดทันที (การตอสายฉีดน้าํจากไฮแดรนท
นาํไปดับไปทันที มักใชในการดับไฟเล็กหรือไฟ

ท่ีอยูใกลไฮแดรนท เชน ไฟไหมรถยนต หรือ
สิ่งปลูกสรางขนาดเล็กริมถนน จะไมใชดับไฟ
อาคารขนาดใหญ

ในการเปดวาลวปลอยน้ํา ใหเปดอยาง
ชาๆ เพือ่ปองกนัการเปดคอนน้าํ จะเปดแรงสดุ
เม่ือคนถอืสายสบูใหสญัญาณวาพรอมแลว หรือ
มีความประสงคจะใหทําเชนนั้น

การเปด Residual Outlet นอกจากจะ
เปดกอนการใชงานแลว ยงัเปดกอนการทดสอบ
แรงดันน้ําและอัตราไหลของน้ําของไฮแดรนท
ดวย เนือ่งจากไฮแดรนทท่ีนานๆ ใชงานคร้ัง อาจ
เกดิตะกอนหรือสิง่สกปรกสะสมอยูในสวนเกบ็-
น้ําซึ่งอาจมีผลตอแรงดันและอัตราไหลได จึง
ตองทําการชาํระลางออกไปดวยการเปดชองตัว-
ลางแลวเรงน้าํใหแรงสดุ ใชเวลาพอสมควร หรือ
เห็นวาน้าํท่ีพุงออกมาใสสะอาดดีแลว (ตอนเปด
คร้ังแรกน้ําอาจมีสีแดงหรือเศษขยะติดออกมา
ดวย) จึงปดชองน้ําออกนั้นแลวตอสายสําหรับ
ทดสอบเขาท่ีอีกชองหนึง่ท่ีอยูดานบนซึง่จะทําให
ทราบแรงดันน้าํและอัตราไหลของน้าํท่ีแทจริงของ
ไฮแดรนทนั้น

การตรวจสอบและการซอมบํารงุ
ในเกือบทุกพืน้ท่ี ไฮแดรนทตองการการ

ตรวจสอบและซอมบาํรุงปละคร้ัง (ตามขอกาํหนด
ในมาตรฐาน NFPA 291 และขอบงัคับทองถิน่)
เพื่อใหม่ันใจวามีสภาพดี อัตราไหล/แรงดันน้ํา
สามารถใชงานไดตามปกติ โดยท่ัวไป ไฮแดรนท 

การทํางานของไฮแดรนทเปยก

การทํางานของไฮแดรนทแหง

ปลอยนํ้าไลสิ่งสกปรกออกกอนใชงาน
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มีประกันหนึ่งป บางคร้ังก็มีประกัน 5 หรือ 10
ป (แมจะมีประกันไมวาสั้นหรือยาว ไฮแดรนท
กต็องมีการตรวจสอบและซอมบาํรุงตามระยะเวลา
กาํหนด) การตรวจสอบไฮแดรนทสาธารณะจะ
ทําโดยเจาหนาท่ีเทศบาลซึง่มักจะไมเขาไปตรวจ
สอบไฮแดรนทเอกชน ไฮแดรนทเอกชนต้ังอยู
พืน้ท่ีกวางเพือ่ปกปองอาคารขนาดใหญในกรณี
เกดิเพลิงไหมตามขอกาํหนดการปองกนัอัคคีภัย
ไฮแดรนทเอกชนดังกลาวตองมีคุณสมบัติตาม
ท่ีบริษัทประกนัภัยระบุไว อางอิงตามมาตรฐาน
UL/FM บริษัทประกันบางแหงดูแลเร่ืองตรวจ-
สอบและซอมบํารุงใหดวย แตหลายแหงก็ให
เทศบาลเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด

ผูผลิตไฮแดรนทบางรายเนนใหทําการ
หลอล่ินกลไกของหัววาลว เปล่ียนปะเก็นและ
โอริงปละคร้ังเพื่อใหแดรนททํางานไดดีตามท่ี
คาดหวังไว ในการหลอล่ืนแดรนท ผูผลิตแนะนาํ
ใหทําประจาํในชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพือ่ใหกลไก
ภายในเปนปกติ โดยสารหลอล่ืนท่ีใชจะไมใช
ปโตรเลียม และเปนสารหลอล่ืนท่ีใชในการทํา
อาหาร เปนการหลีกเล่ียงการปนเปอนภายใน
ระบบสงน้ํา

บางคร้ังหินหรือวัตถุแปลกปลอมทําให
ปะเก็นเสียหาย กรณีนี้ไฮแดรนทมีประแจชนิด
พิเศษใชเปดหัวไฮแดรนทเพื่อเปล่ียนประเก็น
หรือสวนอ่ืนท่ีแตกหักเสยีหายโดยไมตองร้ือหรือ
ยกไฮแดรนทข้ึนจากพืน้ นอกจากนีย้งัมีสวนเสริม
ของไฮแดรนทใชสําหรับยกไฮแดรนทข้ึนเม่ือ
ระดับพืน้ดินรอบๆ ตัวไฮแดรนทเปล่ียนแปลงไป
และยังมีประแจใชถอดฝาครอบไฮแดรนทออก
กรณีกีดขวางการทํางาน หรือถอดครีบกันชน
ออกเม่ือต้ังอยูในทิศทางไมเหมาะสม รวมท้ังยงั
มีชดุซอมไฮแดรนทสําหรับซอมสวนท่ีออกแบบ

มาใหแตกหักเม่ือถูกยานพาหนะเฉ่ียวชน
หนวยดับเพลิงจาํนวนไมนอยใชการชาํระ-

ลางทอไฮแดรนทเพือ่ไลตะกอนภายในทอออกไป
โดยจะฉีดน้าํผานตัวดิฟฟวเซอร (diffuser) เพือ่
ลดความฟุงและความแรงของกระแสน้ําตอน
ออกจากทอ ปองกันไมใหคนท่ีอยูบริเวณนั้น
เปนอันตรายและไมใหอุปกรณเกดิความเสยีหาย
ซึง่ดิฟฟวเซอร (Diffuser) บางรุนสามารถลดคลอรีน
ของน้าํประปาไดดวยทําใหลดการปนเปอนของ
ดิน และไฮแดรนทบางคร้ังก็ใชทําความสะอาด
ทอน้ําเขาและทอน้ําออกดวย

เม่ือป 2011 องคกรลดชองวางระหวาง
หนวยงานของรัฐกบัประชาชน (Code of America)
ไดทําเว็บไซต Adopt a Hydrant (ดูแลไฮแดรนท)
ชักชวนใหอาสาสมัครขุดหิมะออกจากจุดท่ีต้ัง
ไฮแดรนท ซึ่งในป 2014 องคกรประสบความ

สาํเร็จ มีผูคนในหลายเมืองหลายรัฐเขารวม เชน
บอสตัน โรดไอสแลนด อลาสกา ชิคาโก

สําหรับข้ันตอนตรวจสอบอัตราไหลของ
น้าํและแรงดันน้าํจะใชเคร่ืองมือเฉพาะ โดยเปด
ชองน้ําออก (outlet) อันใดอันหนึ่ง (สวนใหญ
เปนชองลางสดุ) ออกกอนเพือ่ชาํระลางตะกอน
ท่ีอยูในทอโดยเปดวาลวใหน้าํไหลแรงท่ีสดุแลว
ปดวาลว จากนั้นใชเคร่ืองวัดแรงดันน้ํา (Water
Pressure) ท่ีติดอยูกับทอออกแบบพิเศษเชื่อม
กบัชองน้าํออกอันแรกนี ้จากนัน้เปดฝาชองน้าํออก
ชองท่ีสอง (ชองบน) แลวเชื่อมทอติดเคร่ืองวัด

อัตราไหลของน้ํา (Flow Rate) เขาไป  ข้ันตอไป
เปดวาลวปลอยน้ําจนสุด (กรณีเปนไฮแดรนท
แบบแหงเปดวาลวดานท่ีอยูบนสุด แตถาเปน
ไฮแดรนทแบบเปยกใหหมุนวาลวดานตรงขาม
ชองปลอยน้ําออก) แลววัดความดันน้ําและ
อัตราไหลของน้ํา

ไฮแดรนทแหงไมมีความดัน [Non-
pressurized (dry) hydrants]

ในพื้นท่ีชนบทของสหรัฐฯ ซึ่งไมมีระบบ
ประปาบริการ ไฮแดรนทสําหรับใชดับไฟจะ
เปนไฮแดรนทแหง โดยเปนไฮแดรนทไมมี
ความดัน หลักการทํางานคลายๆ กับทอยืน
(standpipe) ปลายดานหนึ่งของทอไฮแดรนท
ฝงลึกจนตํ่ากวาระดับน้ําของสระหรือทะเลสาบ
สวนอีกขางโผลข้ึนเหนอืพืน้ดินตรงปลายมีฝาปด-
ทอ เวลาจะใชงานก็ตอสายสูบจากเคร่ืองสูบน้ํา

Hydrant Testing

Diffuser
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บนรถดับเพลิงเขากับปากทอดานบนแลวทําให
ทอเปนสุญญากาศจากนั้นก็สูบน้ําข้ึนมา (เม่ือ
ทอเปนสญุญากาศความดันน้าํในสระหรือทะเล-
สาบก็จะดันน้ําเขาทอทําใหเร่ิมสูบน้ําได) โดย
ปลายทอท่ีตอไปยงัแหลงน้าํมีตะแกรงกนัวัชพชื
หรือสตัวน้าํไหลเขาทอซึง่อาจทําใหเกดิการอุดตัน
หรือเสียหายได

ไฮแดรนทชนดิอืน่ๆ
บอน้ํา อาจนับเปนไฮแดรนทได หากมี

ปริมาณและความดันเพียงพอในการจายน้ํา
ทอยืน (Standpipes) สาํหรับตอสายฉีด

น้าํดับเพลิงในอาคาร ใชในวัตถปุระสงคเดียวกบั
ไฮแดรนทสําหรับตึกขนาดใหญ โดยทอยืนอาจ
เปนทอแหงหรือทอเปยก (มีน้ําเติมอยูตลอด-
เวลา) ก็ได

รปูแบบการตดิตัง้ไฮแดรนท
ในสหรัฐอเมริกา ไฮแดรนทสวนใหญ

สรางกอนหรือสรางพรอมถนน โดยเชื่อมทอ
ไฮแดรนทเขากบัทอจายน้าํหลัก (Water Main)
ของการประปาท่ีอยูใตดิน มึวาลวประตูน้าํ (Gate
Valve) ท่ีอยูระหวางกลางของทอไฮแดรนทท่ีตอ

จากทอจายน้าํหลักของการประปาเปนตัวควบคุม
การปดเปดน้ําท่ีมาจากทอประปาหลักไหลเขา
ในทอไฮแดรนท ปลายทอไฮแดรนทใตดินตอ
เขากบัตัวสวม (Shoe) ของตัวไฮแดรนทสวนลาง
(Lower Barrel) ซึ่งเชื่อมติดกับตัวไฮแดรนท
สวนบน (Upper Barrel) ท่ีเห็นเปนเสาหรือตัว-
เรือนโผลพนผวิถนนข้ึนมา ไฮแดรนทชนดิเปยก
(Wet Hydrant) วาลวประตูน้ําจะเปดใหน้ําจาก
ทอจายน้าํหลักของการประปาข้ึนไปเกบ็ไวในตัว
ไฮแดรนทสวนบน นักดับเพลิงสามารถเปดฝา
ทอน้ําออกแลวตอสายน้ํา (Hose) จากนั้นเปด
วาลวปลอยน้ําท่ีอยูดานตรงขามกับทอเพื่อนํา
น้ําไปใชงานไดทันที โดยปกติมีวาลวน้ําออก 2
หัวใหใชคือขนาด 2 ½ นิว้ สาํหรับตอสายฉีดน้าํ
ดับไฟ (Fire Hose) และขนาด 4 ½ นิ้ว สําหรับ
สายตอเขาเคร่ืองสูบน้ํา (Pumper) ซึ่งสังเกต
ไดงาย วาลวทอน้ําออกของไฮแดรนทเปยกจะ
อยูดานขางของตัวไฮแดรนท สวนไฮแดรนทแหง
(Dry Hydrant) ท่ีใชกนัในเขตหนาว น้าํจะถกูเกบ็
ไวในตัวไฮแดรนทสวนลางท่ีอยูใตพืน้ดินซึง่ไมได
รับผลกระทบจากความหนาวเย็น โดยภายใน

ตัวไฮแดรนทสวนบนท่ีอยูเหนือพื้นจะไมมีน้ํา
เกบ็ไวเหมือนกบัไฮแดรนทเปยก เพือ่หลีกเล่ียง
น้าํจบัตัวแข็ง ดังนัน้นกัดับเพลิงจะตองใชวิธเีปด
วาลวท่ีแตกตางออกไป นั่นคือ ไฮแดรนทแหง
ตองเปดวาลวท่ีอยูบริเวณสวนหัวของไฮแดรนท
ซึง่วาลวตัวนีคื้อวาลวถังเกบ็ถงัน้าํท่ีเกบ็ไวใตดิน
(ยังไมถูกสงข้ึนมาบนไฮแดรนทสวนบนท่ีอยู
เหนอืพืน้เพือ่ปองกนัการเยอืกแข็ง เม่ือเปดวาลว
สวนหัวของไฮแดรนท (ดวยประแจชนดิพเิศษ มี
ใชเฉพาะนักดับเพลิงท่ีไดรับอนญุาตเทานัน้) ก็
เหมือนเปดวาลวถังเก็บน้ําดานลางเนื่องจาก
เปนวาลวท่ีมีกาวยาวมากโดยปลายสดุเชือ่มตอ
กบัวาลวเปดน้าํของถงัดานลาง เม่ือวาลวถกูเปด

ไฮแดรนทแหงไมมีความดัน

Gate Valve

โครงสรางหัวจายนํ้าดับเพลิงสาธารณะ (Fire Hydrant)

สวนประกอบของ Fire Hydrant

การติดต้ัง Hydrant ในแคนาดา

การเปดวาลวปลอยนํ้า
ไฮแดรนทชนิดเปยก

2-1/2” Hose Nozzles

4-1/2” Pumper Nozzles
Upper
Barrel

Lower
Barrel

Shoe
Gate
Valve

Water
 Main

 Valve Box

Bonnet

Reflective Stripe
(Indication Flow Rate)

Streamer Cap (4 1/2 In. Cap)

Upper Barrel

Lower Barrel
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น้าํในถงัเกบ็ใตพืน้ดินกจ็ะไหลข้ึนไปท่ีไฮแดรนท
สวนบนซึง่นกัดับเพลิงสามารถตอสายสบูเขากบั
ทอน้ําออกดานขาง (ในการใชงานตองตอสาย
เขากับทอน้ําออกใหเรียบรอยกอนจะใชประแจ
เปดวาลวน้ําท่ีหัวดานบนของไฮแดรนทโดยใช
ประแจพิเศษเพื่อนําน้ําไปใชงาน ท้ังนี้ตองคอย
เปดอยางชาๆ ปองกันการเกิดฆอนน้ําในสาย
สงน้าํ ไฮแดรนทแหงออกแบบและสรางคอนขาง
ยากแตจาํเปนมากสําหรับพืน้ท่ีหนาวเยน็ซึ่งน้ํา
จะข้ึนไปรอท่ีตัวไฮแดรนทสวนบนไมไดเพราะ
น้ําจะกลายเปนน้ําแข็ง ตองเก็บไวใตดินท่ีอุน
กวากอน เวลาจะใชจึงเปดวาลวปลอยน้ําข้ึนไป

ขอกําหนดการตดิตัง้ไฮแดรนท
การติดต้ังไฮแดรนทจะยึดขอกฎหมาย

ทองถิน่ (เทศบาล เมือง รัฐ) และขอกาํหนดของ
หนวยงานประปาเจาของพื้นท่ีเปนหลัก

ขอยกตัวอยางขอกําหนดในการติดต้ัง
ไฮแดรนทสาธารณะ เทศบาลเมืองออกซนารด
(Oxnard) มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ดังตอไปนี้

 ไฮแดรนทตองมีเสนทางเขาถึ งซึ่ ง
ปราศจากวัตถติุดไฟไดเปนระยะ 150 ฟุต (45
เมตร) โดยทางเขานัน้ตองโลงและกวาง 26 ฟตุ
(8 เมตร) ดานบนไรสิง่กดีขวางในระยะ 13 ฟตุ
(4 เมตร) สภาพพื้นดินปรับเรียบและสามารถ
รับน้าํหนักของรถดับเพลิงและอุปกรณอ่ืนๆ ได
75,000 ปอนด  (34,090 กิ โลกรัมหรือ
ประมาณ 34 ตัน)

 กรณีเปนถนนต้ังแตสี่ เลนข้ึนไป ให
ติดต้ังไฮแดรนทท้ังสองฝงถนนเพือ่ปองกันการ
ลากสายสงน้ําขามถนน

 เขตชมุชนหนาแนน ระยะหางระหวาง
ไฮแดรนทแตละหัวอยูท่ี 300 ฟุต (90 เมตร)

 เขตชมุชนท่ีมีความเสีย่งสงู เชน มีสถานี
บริการเชื้อเพลิง สถานประกอบการ อาคาร-
พาณิชย ฯลฯ ระยะหางของไฮแดรนทแตละหัว
อยูท่ี 200 ฟุต (60 เมตร)

 เขตชานเมื อง ระยะห างระหว าง
ไฮแดรนทแตละหัวอยูท่ี 500 ฟุต (150 เมตร)

 มีหมุดสะทอนแสงสนี้าํเงนิบอกตําแหนง
บนผวิถนนฝงเดียวกบัไฮแดรนท หางจดุติดต้ัง 6
ฟตุ (180 ซม.)

 ระยะ 3 ฟตุ (1 เมตร) รอบไฮแดรนท
ทุกทิศทางตองปราศจากขยะหรือวัชพืช

 ทอน้าํออกตัวลางสดุของไฮแดรนทสูง
จากพื้นอยางนอย 18 นิ้ว (45 ซม.)

 กรณไีฮแดรนทอยูบนทางตัน (ท้ังทาง-
ตันถาวรละทางตันชัว่คราว) ตองมีทางโคงใหรถ
เล้ียวกลับท่ีมีความกวางของพืน้ผิวยางนอย 16
ฟุต (5 เมตร)

ตัวอยางขอกําหนดไฮแดรนทสาธารณะ
ของเทศบาลซันนีไซด (Sunnyside Municipal)
รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

 ทําเลท่ีต้ังและจํานวนท่ีตองการ
1. ระยะไกลสุดระหวางไฮแดรนทแตละ

หัวในเขตท่ีอยูอาศัยคือ 600 ฟุต (183 เมตร)
ยกเวนเขตพักอาศัยมีอาคารสาธารณะ เชน
โรงเรียน รวมอยูดวย ใหปฏิบัติตามขอ 2.

2. ระยะไกลสุดระหวางไฮแดรนทแตละ
หัวในเขตอ่ืนท่ีนอกเหนอืจากท่ีอยูอาศัยคือ 400
ฟตุ (122 เมตร) โดยใหไฮแดรนทอยูใกลทาง-
แยกท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

3. ไฮแดรนทท่ีมีทอน้ําเขาหลักขนาด 6
นิ้ว ระยะระหวางไฮแดรนทแตละหัวตองไมเกิน
500 ฟตุ (150 เมตร)

4. ใหมีไฮแดรนทท่ีมีทอน้าํเขาหลักขนาด
6 นิ้วไมเกิน 1 หัว ติดต้ังระหวางทอแยกหลัก
และใหมีไฮแดรนทท่ีมีทอน้ําเขาหลักขนาด 8
นิ้วไมเกิน 2 หัว ติดต้ังระหวางทอแยกหลัก

5. จดุติดต้ังไอแดรนทท้ังหมดของเทศบาล
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ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบญัชาการหนวย
ดับเพลิงท่ีรับผดิชอบโดยพจิารณาจากปจจยัตางๆ
เชน ระบบสาธารณปูโภค แผนท่ีงานโยธาธกิาร
ท่ีต้ังอาคารและเสนทางตรงจากไฮแดรนทไปยงั
อาคารท่ีเกิดเพลิงไหมโดยไมมีสิง่กีดขวาง

6. ไฮแดรนทและอุปกรณเชื่อมตอของ
หนวยดับเพลิงตองเขาถงึไดดวยเสนทางท่ีใชงาน
ไดทุกสภาพอากาศ โดยความกวางของผิวถนน
ตองไมนอยกวา 20 ฟุต (6 เมตร) และเหนือ

นาทีข้ึนไป ใชสาํหรับปกปองอาคารท่ีมีหลายหลัง
ติดกันหรือมีโครงสรางซบัซอน

3. ไฮแดรนทท่ีรับน้ําจาทอประปาหลัก
ท่ีสามารถจายน้าํไดนอยกวา 2,500 แกลลอน/
นาที ใชสาํหรับปกปองอาคารไดเพยีงดานเดียว
เทานั้น

4. จดุติดต้ังไฮแดรนทท้ังหมดของเทศบาล
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบญัชาการหนวย
ดับเพลิงท่ีรับผดิชอบโดยพจิารณาจากปจจยัตางๆ
เชน ระบบสาธารณปูโภค แผนท่ีงานโยธาธกิาร
ท่ีต้ังอาคาร

ไฮแดรนทในประเทศไทย
ไฮแดรนทในประเทศไทยมีชือ่เรียกหลาย

อยาง อาทิเชน หัวจายดับเพลิง ประปาหัวแดง
ประปาหัวแกละ เปนสาธารณสมบติัท่ีออกแบบ
กอสราง ตรวจสอบ ซอมบํารุงโดยการประปา
(รัฐวิสาหกิจ) ในกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี
และจงัหวัดสมุทรปราการ การประปานครหลวง
(กปน.) รับผิดชอบ จังหวัดท่ีเหลือ การประปา
สวนภูมิภาค (กปภ.) รับผดิชอบ ท้ังนีไ้ดรับการ
สนบัสนุนและรวมมือจากหนวยงานทองถิน่ท่ีมี
หนาท่ีปองกนัและระงบัเหตุอัคคีภัยในกรุงเทพฯ
คือสาํนกัปองกนัและบรรเทาสารณภัย กรุงเทพ-
มหานคร (สปภ. กทม.) ตางจังหวัดเปนสํานัก
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยของสวนปกครอง
ทองถิ่น ท้ัง อบต. และเทศบาล

ไฮแดรนทของไทยท้ังในกรุงเทพฯและ
ตางจงัหวัดเปนแบบไฮแดรนทเปยก ลักษณะเปน
เสากลมต้ังข้ึน มีทอน้าํออก (ทอจายน้าํ) ขนาด
4 นิ้ว สองทออยูตรงขามกัน (ท่ีมาของคําวา
ประปาหัวแกละเพราะเหมือนเด็กผมแกละมี
ผมสองกระจกุบนหัว) มีวาลวเปดน้าํอยูตรงฐาน
ดานลาง ใชอุปกรณท่ีเรียกวากากบาทเปดวาลว
การใชงานเร่ิมท่ีการถอดท่ีครอบทอน้าํออกแลว
ตอสายสบูน้าํเขากบัทอจายน้าํโดยใชอะแดปเตอร
(ทอจายน้ําของการประปาเปนทอเกลียวแต
สายสบูน้าํของหนวยงานดับเพลิงเปนแบบสวมเร็ว
จึงตองใชอะแดปเตอรท่ีปลายดานหนึ่ งเปน
เกลียวสวนอีกดานเปนสลักสวมเร็ว) สายท่ี
เชือ่มกบักบัทอประปาดับเพลิงสามารถจะนาํไป
ฉีดดับไฟไดทันทีกรณีเปนไฟขนาดเล็ก แตถา
เปนไฟไหมอาคารขนาดใหญ สถานประกอบการ
หรือชุมชน จะตอสายสูบเขากับเคร่ืองสูบน้ํา
บนรถดับเพลิงเพือ่นาํน้าํจากทอประปาไปเกบ็ไว
ในถงับรรจบุนตัวรถดับเพลิงแลวใชสายฉีดน้าํท่ี

พืน้ผวิถนนข้ึนไป 13 ฟตุ 6 นิว้ (4 เมตร) ตองเปน
ท่ีวางไรสิง่กดีขวาง

 ทําเลท่ีต้ังและจํานวนท่ีตองการเพื่อ
ปกปองสิง่ปลูกสรางเฉพาะ

1. ไฮแดรนทตองหางจากโครสรางอาคาร
อยางนอย 50 ฟุต (15 เมตร) ยกเวนเปนการ
ตัดสินใจของผูบัญชาการดับเพลิงท่ีตองการยืด
ระยะหางออกไปเพือ่ความปลอดภัยของนกัดับ-
เพลิงและรถดับเพลิงท่ีเขามาใชไฮแดรนท

2. ไฮแดรนทท่ีรับน้าํจากทอประปาหลัก
ท่ีสามารถจายน้ําไดต้ังแต 2,500 แกลลอน/

กากบาทเปดวาลวนํ้า

ตอสายสงนํ้าผานอะแดปเตอร
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ตอจากถงัไปฉีดดับไฟ วิธกีารนีทํ้าใหนกัดับเพลิง
มีนําใชอยางเพียงพอและสามารถฉีดพรอมกัน
ไดหลายสาย

ประปาหัวแดงในเขตกรุงเทพมหานคร
การประปาไดรับเงนิสนบัสนนุจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อใชในการติดต้ัง ตรวจสอบ และบํารุงรักษา
จากการเปดเผยของสาํนกัปองกนัและบรรเทา-
สารณภัย กรุงเทพมหานคร (สปภ. กทม.) ระบุ
หัวจายน้ําดับเพลิง ปจจุบันมีติดต้ังในพื้นท่ีเขต
เมืองและพื้นท่ีกรุงเทพฯ รอบนอก รวมแลวมี
ประมาณ 20,000 จดุ โดยในเขตเมืองจะติดต้ัง
หางกันในระยะ 200 เมตร สวนพื้นท่ีรอบนอก
จะติดต้ังหางกันในระยะ 500 เมตร ซึ่งนับวามี
จํานวนพอเพียงกับการระงับเหตุ (แมจะมีนอย
กวาในตางประเทศ) แตปญหาคือจุดติดต้ังยาก
แกการสังเกตและคนหา อีกท้ังรถดับเพลิงเขา
ถึงลําบาก บางแหงมีรถจอดโดยรอบหลายคัน
บางแหงกลายเปนท่ีท้ิงขยะมูลฝอย บางแหงมี
สิง่ปลูกสรางบดบงั และมีไมนอยท่ีมีการตอเติม
ถนนและแกไขระบบสาธารณปูโภคทําใหหัวจาย-
น้ําดับเพลิงใชงานไมได (กรณีลาสุดมีการปรับ
พืน้ผวิถนนจนหัวจายน้าํติดอยูกบัพืน้ถนนทําให
ตอสายน้าํดับเพลิงไมได ซึง่ตามมาตรฐาน NFPA
หัวจายน้าํดับเพลิงตองสงูจากพืน้ข้ันตํ่า 1.2 เมตร
เพื่อใหนักดับเพลิงทํางานไดสะดวกซึ่งปจจุบัน
กปน. ไดดําเนินแกไขแลว)

จากปญหาเร่ืองทําเลท่ีต้ังหัวจายน้าํดับ-
เพลิงท่ีเขาถึงลําบากและสังเกตเห็นไดยาก ซึ่ง
ถาไมใชคนท่ีคุนเคยกับสภาพพื้นท่ีจะทํางาน
ยากและใชเวลานาน กปน.ก็ไดพยายามแกไข
ปญหาตลอดมา แตเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
มีการขยายตัวเมืองตอเนื่อง มีการรุกลํ้าพื้นท่ี
สาธารณะ ไมยกเวนแมแตหัวจายน้ําดับเพลิง
สงผลใหการใชงาน การตรวจสอบ และการซอม-
บาํรุงมีอุปสรรค รวมท้ังจาํนวนหัวจายน้าํดับเพลิง
ท่ีมีอยูปจจบุนักเ็ร่ิมไมเพยีงพอกบัความตองการ
ในการใชงานเพราะชมุชนมีจาํนวนเพิม่ข้ึนทุกป

เกี่ยวกับปญหาในการคนหาจุดท่ีต้ังหัว
จายน้ําดับเพลิงท่ีนักดับเพลิงโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครประสบอย ู การประปานครหลวง
(กปน.) ไดเปดตัวพรอมอบรมการใชงานแอป-
พลิเคชัน่หาหัวดับเพลิง MWA Fire Hydrant ใหกบั
ผูปฏิบติังานดานดับเพลิงของสาํนกัปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร กรมปองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
รวมถึงเจาหนาท่ีอาสาสมัครของมูลนิตางๆ

แอปพลิเคชั่น MWA Fire Hydrant  เปน
แอปฯ ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อระบุจุดติดต้ังหัวดับเพลิง
ใหผูปฏิบติังานดานดับเพลิงท้ังของราชการและ
อาสาสมัครสามารถเขาถงึหัวดับเพลิงไดรวดเร็ว
และระงับเหตุเพลิงไหมไดในระยะเวลาอันสัน
ลดความสญูเสยีชวิีตและทรัพยสนิของประชาชน
ไดมากข้ึน เนือ่งจาก กปน.เปนผูดูแลและติดต้ัง
หัวดับเพลิงในพื้นท่ีใหบริการในเขตกรุงเทพ-
มหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จํานวน
20,000 แหง ซึ่งอาจจะยากแกการคนหาใน
เวลาฉุกเฉิน เพราะในความชุลมุนวุนวายเม่ือ
เกิดเหตุ การหาแหลงน้ําจึงเปนอีกหนึ่งปญหา
ใหญท่ีกอใหเกิดความลาชาตอการปฏิบัติการ
จงึไดพฒันาแอปพลิเคชัน่ MWA Fire Hydrant ท่ี
เชือ่มตอกบัระบบ GIS หรือฐานขอมูลของ กปน.
โดยตรง เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานไดศึกษาและ
สาํรวจหาจดุติดต้ังหัวดับเพลิงในพืน้ท่ีรับผดิชอบ
ไดสะดวกยิง่ข้ึน อีกท้ังยงัทําใหการปฏิบติังานเปน
ไปอยางรวดเร็ว ลดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยาง
ทันทวงที โดยในอนาคตแอปพลิเคชัน่ MWA Fire
Hydrant อาจพัฒนาใหมีความสามารถในการ
ระบุพิกัดไดเทียบเทากับแอพพลิเคชั่นนําทาง
ท่ัวไปอยาง Google Map เพื่อความแมนยําและ
รวดเร็วตอการคนหาหัวดับเพลิงไดมากยิ่งข้ึน
โดยสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดท้ัง 2
ระบบปฏิบัติการ คือ Android ท่ี Google Play
และ ios ท่ี App Store โดยพมิพคําวา MWA Fire
Hydrant
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