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Executive Summary 

Chiang Mai is one of the Nexus partner cities within the “Integrated Resource Management in 
Asian Cities: The Urban Nexus” Project, financed by the German Federal Ministry of Economic 
Cooperation and Development (BMZ) and implemented by GIZ. Chiang Mai is suffering from 
a precarious sanitation system (combined surface drainage and wastewater drainage with 
septic tanks)1. Due to the increasing number of guesthouses and restaurants for tourism in 
the walled city of Chiang Mai the installed infrastructure cannot cope any longer with the 
increasing capacity required.  

The surface drainage (rain water and grey water2) in the open channels of the walled city often 
does not flow any more due to clogging (sedimentation, soap, and grease), partially insufficient 
slope and missing maintenance and repair. Inhabitants are complaining of flash floods, odor 
and greasy water flowing down the lanes in the rainy season. The quality of the water wells3 
found on nearly every plot has deteriorated not being apt for usage4 any more at several 
locations.  Altogether the water level has risen5 making construction with regard to earth works 
more difficult than in former days. The grey and black water6 of the walled city apparently 
trickles down into the different layers of soils finally reaching the ground water7 contaminating 
it. Because of the increasing number of tourists8, and high density construction in the walled 
city, the amount of grey and black water to reach the ground water is growing daily leading to 
a rise of ground and surface water. The increasing density of the septic tanks reducing the 
distance between the septic tanks and the water wells to an alarming rate of less than 3 m. 
also contributes to the deteriorating water quality of the water wells. The walled city is so to 
say sitting on an ecological ‘time bomb” to collapse in due course.  

In this context, the following demonstration project was agreed upon between GIZ Urban 
Nexus Project and Chiang Mai Municipality: 

“Vacuum sewerage system for the walled city of Chiang Mai”. 

Problems of air pollution due to motorized traffic, traffic problems due to too many cars and 
motorbikes racing through the narrow lanes, noise exposure, illegally dumped solid waste and 
cats’ and dogs’ droppings within the walled city additionally tampering their citizens, will not 
be considered within this project. 

A MoU is in preparation to be signed in due course between the parties concerned and a 
Nexus Task Force (NTF) is envisaged to be created to coordinate respective Nexus activities 
in a cross-sectorial manner. 

The study on vacuum sewerage system for a pilot project in Chiang Mun and Lam Chang 
communities of the walled city of Chiang Mai reflects the respective findings including a cost 

                                                
1 So called “septic tanks” consisting of one chamber (concrete) only and not sealed at the bottom. 
The correct term is “cesspit” rarely used. More details in Annex 1. 
2  Grey water is untreated household wastewater from bathroom sinks, showers, bathtubs, and 
laundry machines. _www.epa.gov/WaterSense/docs/water-efficient_landscaping_508.pdf._ Retrieved 
on 2015-02-06 
3 Between 5 -10 m deep. 
4 The majority of the people in the walled city use the well water for watering their plants. Some still 
use it for laundry purposes and showering. However, it has to be filtered before and often has a smell.  
5 Level of surface water wells is between 1 -1.5 m. below ground level. 
6 Black water is toilet flush water and sometimes including kitchen sink wastes._ 
http://www.epa.gov/osp/regions/graywater%20report.pdf._ Retrieved on 2015-02-06 
7 Artesian water 
8 Alone in the community of Lam Chang 1000 tourists enter guesthouses daily. 
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calculation for the investment and maintenance and a cost comparison between the 
installations of a vacuum sewer collection system versus a gravity sewer collection system. 

The study results are shared with the respective communities in the walled city, Drainage and 
Sewerage Department of Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Provincial Government, Office 
of Natural Resources Policy and Planning (ONEP) and Wastewater Management Authority 
(WMA) in order to seek financing and support for implementation.  

After implementation of the demonstration project combined with close monitoring and 
evaluation of possible technical as well as acceptance problems, an expansion of the project 
is to be considered. The elaborated design is modular to be scaled up in phases for the whole 
walled city according to available finance. The vacuum station, however, would be designed 
for 1000 households (space required: 50 m2). 

1. RATIONALE 

1.1. Wastewater management in Thailand  

Thailand has a population of 67,2 million inhabitants being the 20th most populous country on 
earth.9 In fact, it is estimated the population is nearer to 70 million with estimated 2,2 million 
legal and illegal migrants including expatriates. Its population growth amounts to 0.4% today. 
In 2011 the urban population amounted to 34,1% with an estimated rate of urbanization of 1.7% 
between 2005-2010.10  

The urban growth rate, the increasing urban population density and the big number of tourists 
(26,7 million in 2013) visiting Thailand throughout the year11 exert a rising pressure on physical 
urban infrastructure in particular in major cities. 

The inadequacy of urban infrastructure including effective sewerage system is a major 
constraint reducing Thailand’s competitiveness, quality of life and future development 
perspectives. Access to adequate sanitation services is in particular low throughout the urban 
centres. 

A majority of the households dispose of septic tanks (cesspools), however, they do not always 
have installed openings for maintenance and are not always easily accessible. The sludge 
remains behind in the septic tanks hardly ever emptied with crumbling or no bottoms and 
faecal matters penetrating into the ground water while the ventilation pumps contaminate the 
air by emitting methane gas. Moreover, only the effluent of the septic tanks is connected to 
the open drainage system. For this reason the wastewater treatment plants only receive 
diluted wastewater hardly disposing of sludge to be used for energy production or organic 
fertilizer and night soil. Moreover, huge areas of the plants are covered by inefficient treatment 
system and their respective ponds emitting methane gas to the environment with an impact 
25 times higher than CO2 emissions (ecological footprint).  

It is hence important to introduce an economical and technically feasible sewerage system to 
connect toilets of buildings in urban areas. This should be accompanied by a compulsory 
connection regulation to make the system effective.  

                                                
9 worldpopulationreview.com/countries/thailand-population; the sex ratio is 48,953% male to 51,047% 
female_ Retrieved 2014-12-01. 
10 en.wikipedia.org/wiki/Urbanization_by_country, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world.../fields/2212.html_ Retrieved 2014-12-01. 
11 www.thaiwebsites.com/tourism.asp_ Retrieved 2014-12-01. 
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1.2.  Chiang Mai in general 

1.2.1. Background 

Chiang Mai is the largest and most culturally significant city in northern Thailand, founded in 
1296. Chiang Mai means “new city" and was so-named because it succeeded to a new capital 
of the Lanna kingdom during 1296–1768 after Chiang Rai. 

Chiang Mai is 700 km north of Bangkok, among the highest mountains in the country. With a 
population of over 150,000 in the city proper (but more than 1 million in the metropolitan area), 
it is Thailand's third largest city. The city comprises an area of 40.216 km2, is 310 m. above 
sea level and has a density of 3,687/km2. 

Chiang Mai is considering to apply for World Heritage status with UNESCO for its walled 
(ancient) city. The city has over 300 Buddhist temples.12  Chiang Mai's historic importance is 
derived from its close proximity to the Ping River, a major tributary of the Chao Phraya River 
and major trading routes.  

While officially the Municipality (thesaban nakhon) of Chiang Mai13 covers most parts of the 
Mueang Chiang Mai district, the city's sprawl extends into several neighboring districts. The 
Municipality is subdivided into four wards (khwaeng): Nakhon Ping, Srivijaya, Mengrai, and 
Kawila. The first three are on the west bank of the Ping River, and Kawila is on the east bank. 
The city center, which is the walled city of Chiang Mai is mostly within Srivijaya ward.14  

1.2.1.1. Climate  

Chiang Mai has a tropical wet and dry climate, tempered by the low latitude and moderate 
elevation, with warm to hot weather year-round, though night-time conditions during the dry 
season can be cool and much lower than daytime highs.15  

1.2.1.2. Education 

Chiang Mai has several universities, including Chiang Mai University, Chiangmai Rajabhat 
University, Rajamangala University of Technology Lanna, Payap University, Far Eastern 
University, and Maejo University, as well as numerous technical and teacher colleges. Chiang 
Mai University was the first government university established outside of Bangkok. Payap 
University was the first private institution in Thailand to be granted university status. 

1.2.1.3. Transport 

Bus, train, and air connections serve Chiang Mai well. A number of bus stations link the city 
to central and northern Thailand. The state railway operates 10 trains a day to Chiang Mai 
Station from Bangkok. Most journeys run overnight and take approximately 12–15 hours. 
Chiang Mai is the northern terminus of the Thai railway system. 

                                                
12 Temple is called “wat” in Thai.  
13 The modern municipality dates to a sanitary district (sukhaphiban) that was created in 1915. It was 
upgraded to a municipality (thesaban) on 29 March 1935, as published in the Royal Gazette, Book No. 
52 section 80.  
14 Chiang Mai Municipality 2008 
15 Daily Climate Weather Data Statistics 2012  
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The local preferred forms of transports are personal motorbike and private car. Local public 
transports are via tuk-tuk16, songthaew17, or rickshaws.  

1.2.1.4. Chiang Mai Airport 

Chiang Mai International Airport receives up to 28 flights a day from Bangkok (flight time about 
1 hour 10 minutes) and also serves as a local hub for services to other northern cities such as 
Chiang Rai, Phrae, and Mae Hong Son. International services also connect Chiang Mai with 
other regional centres, including cities in other Asian countries. 

Chiang Mai International Airport is Thailand's third largest, after Suvarnabhumi and Don 
Mueang in Bangkok.18   

1.2.1.5. Tourism 

According to Thailand's Department of Tourism, Chiang Mai had 14.1 million visitors in 2013: 
4.6 million foreigners and 9.5 million Thais.19 The number of tourists from China was increased 
by at least 20% in 2013 over 201220, driven by the success of the Chinese film Lost in Thailand. 
More than 80% of the film was shot in the province.  

Chiang Mai is one of two tourist destinations in Thailand on TripAdvisor's list of "25 Best 
Destinations in the World", where it stands at number 24.21   The city has more than 33.000 
hotel rooms.  

   
                                      Elephant riding                                                     Doi Suthep Temple 

                                                
16 Tuk-tuk are auto rickshaws. 
17 Red taxis (pick-up vans) are passenger vehicles used as shared taxis available in abundance in 
Chiang Mai. They are private taxis without fixed routes. The songthaew are roaming round the town 
looking for passengers. They are normally empty contributing heavily to the air pollution within Chiang 
Mai City. 
18 "Five-year MICE master plan in the making for Chiang Mai" 2013, TTGmice.  
19 "Internal Tourism in Chiang Mai" 2013, Department of Tourism, Department of Tourism, Thailand 
20 The Tourism Authority of Thailand - Chiang Mai office 
21 "Best Destinations in the World - Travelers' Choice Awards" 2012. TripAdvisor.  
http://www.nationmultimedia.com/business/Chiang-Mai-among-top-global-destinations-30181237.html 
Retrieved 2014-12-01. 

http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations
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1.2.2. Chiang Mai Creative City 

Chiang Mai Creative City is an initiative to develop Chiang Mai into a Creative City.22A Creative 
City is a city where cultural and creative activities are an integral part of the city's economic 
and social functioning.23   

The initiative covers creative clusters but also other issues such as urban development, 
education, R&D and innovation and collaboration. Some of the involved stakeholders put 
emphasis on the IT, software and digital content sector - since it is an important growth sector 
and an enabler for other sectors. Moreover, this sector also has a high potential for generating 
spill over effects, creating value-added, and attracting additional investment. 

Existing key sectors such as tourism (e.g. medical tourism, cultural tourism, historical tourism), 
handicrafts (jewellery, silverware, celadon and other forms of pottery, textile, etc.), food/agro-
industry, and healthcare are also targeted and can be upgraded using new designs, processes, 
IT, (technology based) innovation, and creative thinking. 

The Chiang Mai Creative City Development Committee was set up by the Governor of Chiang 
Mai and consists of members from the education, private and government sectors. The 
Governor of Chiang Mai Province, the president of Chiang Mai University, the president of 
Payap University, the president of North Chiang Mai University, and the US Consul General 
are advisors. 

The objective of the Development Committee are to develop a road-map and strategy for 
Chiang Mai Creative City, coordinate and share information across stakeholders, coordinate 
and govern projects, implement and operate activities and projects, set up working committees 
and working teams as required.  

The time frame for Chiang Mai Creative City is long-term (15–20 years). Medium-term, the 
vision and objectives align with Thailand's national social and economic development plan 
(2012–2016) emphasizing on creativity, creative economy, knowledge and innovation.  

“Chiang Mai will become a recognized centre for IT, digital content, and other creative sectors, 
activities and talent. Technology, design, creative thinking and innovation support existing key 
industries as well as the social, environmental and economic objectives of the city, province 
and people. It is attractive as a place for living, investing, retiring, visiting, studying and 
working.” 24 

The missions of the Chiang Mai Creative City initiatives include: 
• Marketing Chiang Mai as an attractive location for investment and business; 
• Developing the creative industries in Chiang Mai, including IT, software and digital 

content cluster – leverage to develop existing industries; 
• Develop city into a stronger growth engine and service hub for the rest of Northern 

Thailand; 
• Creating more business opportunities and jobs; 
• Promoting creativity (creative thinking, innovation, etc.) at all levels; 
• Ensuring that Chiang Mai's historic and cultural heritage are preserved and that 

development is sustainable; 
• Embracing and creating benefits for all key stakeholders groups. 

                                                
22 http://www.chiangmainews.com/ecmn/viewfa.php?id=3065_ Retrieved 2014-12-01. 
23 Charles Landry "Creative City": http://www.charleslandry.com/index.php?l=creative_ Retrieved 
2014-12-01. 
24 Thailand's National Strategy on Creative Economy: 
http://thailand.prd.go.th/view_inside.php?id=5403_ Retrieved 2014-12-01. 
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1.3. Study area: Chiang Mai walled city 

Built over 700 years ago, the walled city of Chiang Mai was once an entirely walled square 
surrounded by a moat and an ancient wall. The moat is still in use to this day, however the 
wall was partially destroyed. Chiang Mai city is basically made up now of the walled city, where 
the residents are defined as middle income groups. The new urban area has grown up around 
the walled city. 

 

Chiang Mai walled city map 

Today the walled city comprises of narrow roads, reduced accessibility to connect septic tanks, 
a high water table and countless tourists. Critically, it is suffering from a precarious sanitation 
system (combined surface drainage and wastewater drainage with septic tanks). Due to the 
increasing number of guesthouses, restaurants and laundries in the walled city, the installed 
infrastructure cannot cope any longer with the increasing capacities required. The surface 
drainage collecting rain water, grey water and affluent of septic tanks in the mainly open 
channels of the walled city often does not flow any more due to clogging of sedimentation, 
soap, etc., insufficient slope and missing maintenance and repair. The inhabitants complained 
of flash floods, odor25 and greasy water flowing down the lanes in the rainy season.  

                                                
25 The odor coming from the open surface drainage system is not that strong because it is not 
exposed to sunlight. 
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              Drainage channel with insufficient sloping               Opening of drainage channel 

The quality of the water wells26 in the walled city has deteriorated not being apt for usage any 
more at several locations.27 However, in order to save money, a number of households and 
commercial enterprises are still using the well water for external consumption. Water well is 
the only source of water supply for some temples in the walled city (e.g., Chiang Mun Temple, 
Lam Chang Temple, etc.). The water well is also a part of the Thai culture. It is forbidden to 
remove them.  

Because of the increasing number of tourists28 and high density establishments in the walled 
city, the amount of grey and black water to reach the groundwater is growing daily leading to 
a rise of water table29. Making constructions with regard to earth works have become more 
difficult than in former days. In addition, the grey and black water of the walled city apparently 
trickles down into the different layers of soils30 finally reaching the ground water contaminating 
it.   

The increasing density of the establishments in the walled city reducing the distance between 
septic tanks and water wells to an alarming rate of less than 3 m. also contributes to the 
deteriorating water quality of the water wells. 

The walled city is so to say sitting on an ecological ‘time bomb” to explode in due course.   

                                                
26 Between 4 and 9 m. deep. 
27 The majority of the people in the walled city use the well water only for watering their plants. Some 
still use it for laundry purposes and showering. However, it has to be filtered before and often has a 
smell; see 2.3.1. Tests of water from private water wells. 
28 Alone in the community of Lam Chang 1000 tourists enter a guesthouse daily. 
29 Level of surface water wells is between 55 - 60 cm. below ground level. 
30 Artesian water 
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2. ON-SITE SURVEY IN THE WALLED CITY 

2.1. Existing Physical Considerations 
The walled city square within the moat is at the highest elevation of Chiang Mai City (310 m). 
It is a rather flat area. The settlement structures in the walled city are rather heterogeneous. 
Although the area only amounts to 4 km2 in total, the different communities show different 
socio-economic features. However, there is a concentration and densification process ongoing 
by owners selling their plots to other Thais outside of Chiang Mai buying in on bigger pieces 
of land (“crowding out”). The price of lands amounts to roughly THB 17.500 (EUR 438) per m2 
and/or above. The densification process is also reducing and partially eliminating existing 
green areas to a minimum through more constructions taking place. The majority of the terrain 
is already sealed by concrete.  

The north-eastern part of the walled city is a very commercial and touristic area with numerous 
guesthouses, hotels and restaurants compared to individual houses. The walled city is hence 
getting “out of balance”. Natural mixed structures of residential communities are losing ground 
while artificial structures focussing on tourism and commerce are taking over creating a new 
structure alienating itself gradually from Thai culture and tradition. This process is 
accompanied by increasing environmental problems such as cars and motorbikes racing 
through the small lanes producing noise and air pollution. A stroll through the walled city is 
becoming more and more an obstacle course (steeplechase) as apart from the intensifying 
traffic the owners park their cars in front of their residences in the small lanes as there is no 
other space left adding to the traffic jam and emissions.  

Importantly, the sanitation system has also got out of control with an abundance of septic 
tanks connected to the open surface drainage system. The water wells nearby have become 
unusable because of the contaminated well water with coli bacteria from these septic tanks.  

2.1.1. On-site disposal 
As mentioned, most of the households in Thailand including the walled city of Chiang Mai 
dispose of septic tanks. Because there is no central sewerage system, only the open drainage 
system captures the grey water from the kitchens, bathrooms, toilets, etc.  
 
Talking about septic tanks one should consider that septic tanks per definition should have at 
least two chambers, preferably three chambers to treat the fecal matters in an adequate 
manner. In reality, the septic tanks used in the country only consist of one chamber sometimes 
even without bottom. They are normally only cesspools built out of bricks or concrete. Even if 
they are built with a bottom, the tanks crumble after 3-5 years with the consequence of fecal 
matters entering constantly into the soil and the groundwater. The traditional septic tanks are 
often not connected to surface drains. 
 
There is an extreme high concentration of this kind of septic tanks in the walled city. Some 
guesthouses have between 6 - 8 septic tanks on their compound with a distance of 1 - 4 m. 
in-between of them. A water well is normally also found located in-between. The infiltration 
rate of the septic tanks in locations is high. The water wells in between are highly effected by 
the wastewater of the septic tanks contaminating the well water.  

 
Meanwhile, the two-chamber tank made of synthetic materials such as glass fibre, plastic, etc. 
or so called “modern septic tank” has become more and more popular over Thailand since 10 
years. “EM” (living bacteria) eating the fecal matters have to be inserted from time to time to 
maintain the function of treating the black water. The life span is scheduled to be 10-20 years 
if refilled with EM bacteria regularly. 
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                   Concreate septic tank                                          Glass fibre/plastic two-chamber tank 
 
Both brick/concreate and glass fibre/plastic septic tanks are not a solution for dense, urban 
agglomerations liked the walled city, as they contaminate the soil and the groundwater and 
only the effluent goes to the drainage channels. The fecal matters remain in the tanks and 
trickle down into the soil and groundwater although they could increase the organic load of the 
wastewater to be treated in the WWTP in Pa Dad31 if they would enter into the central sewer. 
At this moment, the repaired WWTP only treats diluted water from some 5.000 (3%) to 10.000 
households (7%) of Chiang Mai receiving 6.000m3/day although its capacity amounts to 
55.000m3/day. 

2.1.2. High water table 
The high water table of the so called surface water32 combined with the high number of the 
septic tanks the majority of which are without bottom creates an alarming situation. The water 
wells only have a maximum depth of 10 m. not reaching the “surface water” but mixing with 
the untreated wastewater of the septic tanks.   
 
The water table in the walled city is continuously rising due to the old walls surrounding the 
moated city disposing of a depth of up to 4 m.33 They have been built on solid ground creating 
a more or less sealed “pool” preventing the water from flowing out. Because of the ever 
growing water consumption more wastewater is produced resulting in a growing water table 
(1-1.5 m. below ground) as it cannot drain off outside of the moat. Even during the dry season 
the water level remains high in the walled city.  

To sum up, because of the increasing water consumption due to more and more tourists, the 
increasing number of septic tanks with water wells amidst them and the non- permeability of 
wastewater to flow off, not only the water table rises but the wastewater is increasingly 
contaminating the water wells and also, to a certain extent, the ground water.   

                                                
31The treatment plant is located in Pa Dad, a sub-district down south of Chiang Mai. The WWTP was 
built in 1997. It has recently been repaired for more than THB 45 million by the Wastewater 
Management Authority (WMA) (financed by the Thai Government) who is also operating it on behalf of 
Chiang Mai Municipality on the basis of a contract for 15 years. The WMA – a governmental 
organization on national level under ONEP - operates roughly 20 treatment plants in the whole of 
Thailand (combined surface drainage/wastewater systems). Their responsibility starts at the pumping 
stations (nine in the case of Chiang Mai, however, not all of them are working) and ends at the 
treatment plant. The responsibility from the house connections to the pumping stations is with the 
Municipality. 
32 In Chiang Mai the term “groundwater” is used only for groundwater from 20 m below ground onward 
deeper down. Water below the ground above 20m depths is called “surface water”.  
33 Annex 7 
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Moss on the outside walls at the bottom of the buildings 

Moreover, due to the high groundwater table many foundations of the buildings have become 
wet endangering their structural stability. Moss on the outside walls at the bottom of the 
buildings is a clear indicator for humidity of the buildings. 

2.1.3. Water supply and consumption 

The water consumption is estimated to be 200 litres/person/day in the walled city, similar to 
Thailand in general.34 In order to economize on the use of tap water and hence save money, 
the households still use water from the water wells for watering green areas, some even for 
showering, laundry and dish washing.  

The temples in the walled city are not connected to tap water and only have water wells as a 
source of water provision used for everything except drinking. The monks use water from their 
water wells for washing, showering, flushing etc. except drinking. 

 

  
Water well in Lam Chang Temple 

                                                
34 Department of Environment Quality Promotion_2012 
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Water well in Chiang Mun Temple 

2.1.4. Plot/household registration system 
The registering system in the walled city is obsolete not following a structured, clear numbering. 
It would have to be revised to become clearly arranged and easier verifiable. 

The existing maps of the community leaders, the temples as well as of Chiang Mai Municipality 
do not reflect the actual situation of the existing and buildings in construction. Quite a number 
of newly constructed guesthouses, etc. are not registered on the map. A revision containing a 
thorough updating is recommended. The revised maps of the GIZ Urban Nexus Project for the 
communities of Chiang Mun and Lam Chang can serve as a database to update the layout 
plan on the walled city. 

2.2. Community consultation 

Before selecting a study area for conducting a sanitary survey in the walled city, meetings with 
the community leaders of Chiang Mun (Khun Rasadaporn Borijinda) and Lam Chang (Khun 
Chan-Med Suwannaraj) were conducted in presence of representatives of Chiang Mai 
Municipality and temple representatives. Moreover, a meeting with  the 14 community leaders 
of the walled city was held to discuss the problems with special emphasis on infrastructure.35   

The team did not only get the approval of Chiang Mun and Lam Chang communities to conduct 
the survey, but the inhabitants were very collaborative and amicable allowing access to their 
plots in order to take measurements and design the positions of the sanitary installations to 
come up with appropriate household connection solutions. The main problems of the 
communities were flash floods that partially entering the plots during the rainy season, 
clogging, grease and bad odor of the surface drainage channels as well as a deterioration of 
the quality of the water wells. Rats and cockroaches seem to be accepted as natural “home 
mates” living around and in the channels.  

In terms of community organizing, the walled city with in particular  Chiang Mun and Lam 
Chang communities is an appropriate site for a pilot project of innovative wastewater 
management through vacuum sewerage system because of  the following: 

 Demarcated area with environmental problems in sanitation; 
 Culturally and economically relevant area for Chiang Mai; 
 Aspiration for further recognitions;36  
 Organized, workable structures; 
 Active community leaders; 
 Functional networking between community leaders and communities; 

                                                
35 In October 2014 
36 For example to get status as UNESCO World Heritage and Creative City. 
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 Problems felt by residents; 
 Access to establishments; 
 Readiness to apply public consultation. 

2.3. Sanitary survey in Chiang Mun and Lam Chang communities  

A sanitary survey has been conducted during November 2014 – May 2015 to analyze the 
existing situation related to wastewater & sanitation aspects in the selected study area - 
Chiang Mun and Lam Chang communities. Students of the Chiang Mai University were 
recruited to conduct interviews in Thai language.   

The area of Chiang Mun and Lam Chang communities is approximately 172.000 m2. During 
the survey 329 establishments were interviewed, amounting to 76% of the total establishments 
in the communities mentioned above. The remaining 24% not covered by the survey were 
abandoned buildings, buildings under construction and establishments where nobody could 
be reached.  

The results show that there are at least 1.265 permanent residents. 46% of the surveyed 
establishments are inhabited by the owners whereas 54% are rented. As a historical 
residential area, a majority of the establishments are residential buildings - 229 households 
out of the total surveyed establishments. The economy of Chiang Mun and Lam Chang 
communities depends heavily on tourism because this area is one of the most popular tourist 
destinations in Chiang Mai. Therefore, some of the residential buildings are not used only for 
living, but are also used as small shops for providing services like massage, tour packages, 
etc. to tourists. In addition, there are 24 food and drinking establishments (e.g., restaurant, 
pub, bar, etc.), mainly for serving tourists again. 

A noteworthy fact is that there are 76 small hotels37 and guesthouses with an average of 15 
rooms per building in Chiang Mun and Lam Chang communities. The hotel occupancy rate in 
northern Thailand is 55% 38 . If one assumes 2 guests per guest room, there are 1.254 
additional persons daily (in addition to the 1.265 residents) amounting to a total number of 
2.519 persons in the two communities mentioned above.  Furthermore, the number of tourists 
is still increasing because of many new hotels with on-going constructions and more and more 
Chinese tourists coming to Chiang Mai. It is estimated that roughly 140.000 persons reside 
permanently in the walled city. 

The number of persons staying in the communities directly influences the quantity of 
wastewater produced. The average water consumption rate for permanent residents is 
calculated with 200 liters/person/day39. For tourists it is 300 liters/person/day40. This means 
that Chiang Mun and Lam Chang communities produce more than 629.200 liters/day (594 m3) 
of grey water per day.  Although the average number of washing machines per establishment 
is low (one washing machine per hotel/guesthouse and less than one washing machine per 
restaurant and per other establishment)  there are 3 laundry shops with 2, 2, and 10 washing 
machines respectively.   As washing machine is one of the most water-consuming appliances 
with 155 liters of water per load on average41, even more grey water is produced in the 
communities.  Unfortunately, there is no appropriate municipal sewerage system to absorb 
and treat the wastewater. This huge amount of wastewater hence is “stuck” due to the 
foundations of the old wall surrounding the walled city preventing water from draining out. The 
wastewater also seeps into the soil resulting in an increasing water table. 

                                                
37 Classification of Hotels_ http://www.hotelmanagementtutorial.com_ Retrieved on 2015-02-06 
38 Bank of Thailand - EC_EI_028 Tourism Indicators 2014_ Ministry of Tourism and Sports 
39 Provincial Waterworks Authority_2004 
40 Tourism Development Plan in Chiang Mai_1994 
41EPA Green Building, http://www.epa.gov/greenhomes/Basement.htm_Retrieved on 2015-02-06 
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The water table is directly related to the level of the well water. Based on the record in Table 
1 below, the increase of the water levels happened in three out of four wells. This proves the 
rise in the groundwater level in Chiang Mun and Lam Chang communities.   

 
Table 1: Record of surface water levels in wells 
 
Date 28 Nov 2014 14 Jan 2015 
No. 30 Moon Muang Lane 7 1,46 m. 1,32 m. 
No. 7 Moon Muang Lane 9 0,97 m. 0,81 m. 
No. 52-58 Moon Muang Lane 9 1,29 m. 1,50 m. 
No. 23 Ratchaphakhinai Lane 1 1,29 m. 1,30 m. 

As mentioned earlier, the modern septic tanks made of synthetic materials such as glass fibre, 
plastic, etc. are being used more and more in Thailand including Chiang Mun and Lam Chang 
communities as they provide a better onsite treatment for both grey and black water compared 
to the old septic tanks made of bricks and concrete. Nowadays there are 73 modern septic 
tanks installed in hotels/ guesthouses and 10 modern septic tanks installed in restaurants. 
However, the vast majority of establishments are still using the old septic tanks– 328 tanks in 
residential buildings, 152 tanks in hotels and guesthouses and 21 tanks in restaurants. As 
these old septic tanks in their great majority are neither constructed nor maintained properly, 
they leak coliform bacteria and other contaminants from fecal matter into the groundwater 
causing sanitary problems especially when they are installed in close vicinity to the water wells.  
Because of the density of septic tanks built around the hotels/guesthouses, the soil's natural 
purification function has collapsed. 

Traditionally, people in Chiang Mai consumed water from wells. However, the quality of the 
groundwater has worsened in the walled city as a result of becoming contaminated through 
the grey and black water. Today, there are 126 wells in use mainly for external consumption 
(gardening, laundry) in Chiang Mun and Lam Chang. However, more than half of the hotels 
and guesthouses in the communities still keep using the well water in order to save money. 
Tap water is billed whereas well water is free of charge. Hotels and guesthouses pay THB 
1.519,60 per month on average, while the restaurants pay THB 786,50 and other 
establishments pay THB 392,87 on average per month. Taking into consideration that the 
hotels/guesthouses have many more water consumers than the restaurants and other 
establishments, the hotels/ guesthouses use the well water extensively and intensively. Thus, 
the tourists who stay in these hotels/guesthouses risk to become affected by this contaminated 
water. In addition, 61 establishments which do not have a water meter for accessing  tap water 
can also be in risk due to their dependence on the water wells solely. Also the monasteries 
use the wells for all their water consumption except for drinking.  
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Table 2: Chiang Mai, Sanitary Survey, 15.12.2014 
 

Chiang Mun & Lam Chang Communities  
 
 Area ≈ 172.000m2 

Number of 
permanent residents 1.265 Sanitary ware  Total Average42 

Establishments 
interviewed 329 Toilets 

Number of hotels / 
guesthouses 76 Hotels/Guesthouses 1.114 15 

Number of 
restaurants 24 Restaurants 62 3 

Other 
establishments43 229 Other 

establishments 656 13 

Total number of 
establishments 430 Showers 

Establishments 
interviewed 329 76% Hotels/Guesthouses 1.182 16 

Owner living in 
establishments 152 46% Restaurants 37 2 

Establishments 
rented 177 54% Other 

establishments 530 1 

Number of septic 
tanks old44 new45 Hand wash basins & kitchen sinks 

Hotels / Guesthouses 153 73 Hotels/Guesthouses 1.166 15 

Restaurants 2 10 Restaurants 92 4 

Other establishments 326 25 Other 
establishments 551 1 

Establishments with 
water meter yes no Washing machines 

 264 61 Hotels/Guesthouses 85 1 

  Restaurants 18 1 

  Other 
establishments 216 0 

 
Average of monthly payment for water Water wells in use 126 

Hotels/Guesthouses THB 1.519,60 Hotels/Guesthouses   40 52% 

Restaurants THB 786,50 Restaurants   6 25% 

Other establishments THB 392,87 Other establishments  80 35% 
 

                                                
 
 
 
42 Per establishment 
43 Including houses, small shops and small offices 
44 Made of bricks or concrete 
45 Prefabricated, made of synthetic material 
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2.3.1. Tests of water from private water wells 
 
Samples for the water test46 were taken at the well of the restaurant No. 51 that does not use 
the water from its well and the well of the house No. 59 that uses its well water for external 
consumption. Both establishments are located on Moon Muang Lane 9 of Chiang Mun 
community. The test results show (see graph below) that the levels of biochemical oxygen 
demand (BOD) exceed the allowed water quality standards for surface waters47. This means 
the water is not suitable for any kind of consumption because of the extensive amount of 
microorganisms (e.g., aerobic bacteria) in the water. 
 
The results of the analyses show signs that infiltration of feces of human or animal origin has 
occurred in private water wells. 
 
The concentrations of coliform bacteria in the tests are precarious and also the amount of fecal 
coliform bacteria indicates that one should not use this water  as drinking water. In any case, 
the water should not be used without oxidative treatment with chlorine, chlorine-dioxide or 
ozone as powerful disinfectants of water. Extensive use of chlorine will form dioxin, which is 
persistent in the environment and causes health problems48 such as hormone disrupters. 
 
The water tested partly also contains phosphate. This can be caused by feces containing 
sewerage, however, it can also be caused by natural phosphate content of the ground. 
Phosphate is basically not toxic for human beings in these concentrations, but it is a growth 
factor for plants and micro-organisms. The increase of bacteria is clearly favoured particularly 
under climate conditions prevailing in Chiang Mai. Nitrate and nitrite was found in the majority 
of the tests too. According to the water quality standards of Thailand the figures found are still 
below the critical limit. However, in general one appraises nitrate in drinking water particularly 
for the food for babies as critical. Nitrite is able to react to nitrosamine which is  classified partly 
as causing cancer. 
 
Chart 1: Water test results: BOD levels in house no.51 and no.59, Moon Muang Road, 
November 14, 2014 
 

                                                
46 Annex 5 
47 Annex 6 – Type 3: for consumption by standard sterilization and water treatment process and for 
irrigation. _Thailand National Environment Board_1998 
48 The Dangers of Chlorine and Issues With Sucralose_ 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/06/23/chlorine-part-two.aspx_ Retrieved on 
2015-02-05 
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Chiang Mai, Chiang Mun- Lam Chang: Community Boundary 
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Chiang Mai, Chiang Mun- Lam Chang: Plot Lines 
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Chiang Mai, Chiang Mun- Lam Chang: Existing Infrastructure 
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2.4. Summary of physical sanitation  

The walled city of Chiang Mai being a historic area and a hotspot for tourism is sitting on a 
time bomb with its numerous unemptied septic tanks not sealed at the bottom. There is a high 
concentration of fecal matters inside the septic tanks mixing with the water wells and even 
trickling down to the groundwater.   

The septic tanks are not considered an adequate solution for urban agglomerations because:  

• It is uneconomical;  
• Their construction cannot be controlled in particular with regard to whether the 

bottom is sealed; 
• The durability extends to maximum 3-5 years of complete tightness (if built out of 

bricks or concrete), thereafter contamination to the surrounding soil and 
groundwater occurs;  

• They emit methane to the air through their ventilation pipes.  

The modern septic tanks made out of synthetic materials are again not a durable solution as 
they require a continuous supply of bacteria to function. With detergents in use cleaning toilets 
the bacteria cannot fulfil their function any more as they die. Moreover, there is  no experience 
available with regard to the life span of these modern septic tanks. Experts estimate their 
service life at roughly 20 years before replacement is required. In addition, with the high water 
table in the walled city, it is difficult to insert the modern septic tanks into the ground because 
of the pressing water from below. They have to be loaded (pinned down) causing additional 
costs. 

 

Installation of modern septic tank in high water table 
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3. THE NEXUS APPROACH 
 
The rapid urbanisation of the Asia-Pacific region entails the risk of widening supply gaps, in 
particular for water supply and sanitation systems, energy,  land use and food security. 
However, the majority of cities/municipal administrations and  utilities in Asia-Pacific continue 
to plan and manage along sectoral lines and within municipal boundaries, and rarely in a 
coordinated and integrative manner. Consequently, they are not able to fully utilise the 
interaction and synergies between water, energy and food security and the potential co-
benefits arising from integrated resource management and planning for cities and their regions.  
 
It is increasingly evident that the resource footprint of cities, as well as ecosystem boundaries, 
transcend administrative boundaries, calling for coordination across actors and institutions. 
The need for integrated planning requires a multi-disciplinary approach as well as effective 
and dynamic governance. 
 
The nexus approach aims at integrated planning and management processes of the key 
sectors of energy, water and food security, and this can contribute substantially to the long-
term sustainable development of rapidly growing cities and their regions. It is crucial, in this 
context, to involve municipal and regional actors and utilities towards more integrated planning 
and management of the nexus sectors.  
 
To respond to these needs, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP) are implementing the project “Integrated resource management in Asian Cities: the 
urban nexus”, financed by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and 
Development (BMZ). The project supports ten cities in six countries, namely: China (Banan, 
Weifang, Rizhao), Indonesia (Pekanbaru, Tanjungpinang), Mongolia (Ulaanbaatar), 
Philippines (Santa Rosa, Naga City), Thailand (Chiang Mai, Korat) and Viet Nam (Da Nang).  
 
Initially, the project is targeting the local level, by providing technical advice to municipal 
administrations/planning offices through international and national experts and by facilitating 
the establishment of Nexus Task Forces. The project oversees the design, planning and, 
where possible, implementation of practical nexus initiatives (with a focus on water, energy 
and/or food security) and at the same time seeks to feed the experiences gained at the local 
level into a national and regional dialogue and learning platform to achieve a pooling of 
knowledge and the potential for synergies in action. This will lay the foundation for a regional 
and national scaling-up of the nexus approach. In addition to mainstreaming nexus principles 
and know-how into the region’s institutions, stakeholders from municipal administrations, 
research institutes, networks and non-governmental organisations are supported with regard 
to human capacity development with a view to embedding new professional and management 
competences and capacities across these institutions.  
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4. THE PROPOSED PROJECT - VACUUM SEWER SYSTEM 

4.1. Objective 

The aim of the project is to improve the sanitation conditions in the pilot area - Chiang Mun 
and Lam Chang communities by improved drainage, wastewater collection and treatment 
services in order to ameliorate the hygienic conditions and upgrade the living standards in the 
walled city of Chiang Mai.  

In order to find an adequate solution for sustainable wastewater treatment for the walled city, 
the GIZ Nexus Project promotes wastewater vacuum sewerage system, which is not requiring 
a gravity slope. This is the most effective solution for managing wastewater in flat terrain as 
found in  the walled city. Through stream separation, the treated grey water can be channelled 
back to the moat around the walled city and be used additionally as irrigation water whereas  
the black water can be processed producing energy or channelled into the existing sewerage 
system outside of the old city. The residues, in case of treatment sur-place in a bio digestor  
can be processed into  fertilizer for soil conditioning..  

4.2. Technological description  

Vacuum sewer is a mechanized system of wastewater transport. Unlike gravity flow, the 
system uses the differential air pressure between atmospheric pressure and a partial vacuum 
maintained in the sewer piping network to permit wastewater to be transported to a vacuum 
station (collection point). Depending on the terrain and local conditions, the differential 
pressure can allow a single vacuum station to collect wastewater from a big number of 
individual buildings (diameter of 4 km). It is a completely sealed system (no exfiltration) apt in 
particular for flat, flood prone areas with a high water table and little space for pipe laying. It 
moreover requires less construction time, hence less constructions costs and reduced 
inconvenience for the population because of flexible pipe routing and fluctuating flows. It is 
considered a “low-cost” technology in comparison to gravity sewer. 

The vacuum sewer system operates as follows: 

 Wastewater is drained from the building to a vacuum collection chamber by gravity. 
 The vacuum collection chambers serve as an interface between the gravity pipe from 

the buildings and the vacuum sewer network. 
 The wastewater is collected in the sump of the vacuum collection chamber. The 

wastewater is evacuated from the sump through a membrane vacuum valve and 
transported through the vacuum sewer network to the vacuum station. 

 At the vacuum station the wastewater is collected in the vacuum tank and then 
discharged via pressure pumps to its final destination (existing sewer, holding tanks 
or treatment plants). 

Vacuum sewer collection is, as pointed out above, a separate system (storm water and 
wastewater drainage are separated) whereas the gravity system practiced in Thailand up to 
now is a combined system (storm water and wastewater drainage are combined) only making 
use of the affluent of the septic tanks with low organic loading and diluted water reaching the 
wastewater treatment plants (WWTP). 

4.2.1. Design standard 

As there is no design standard in Thailand yet for vacuum sewer, the DIN EN 1091 Vacuum 
Sewerage Systems Outside Buildings (February 1997) and DWA-A 116-1E Special Sewerage 
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Systems (Part 1: Vacuum Sewerage Systems Outside Buildings) (March 2005) could be used 
(see Annex 3).49 

4.2.2. Advantages of vacuum sewer system  

Within the conventional system based on gravity sewer, pumping and an expensive 
channelling system of concrete pipes with diameters of 150-200 mm including manholes a 
separated wastewater and storm water drainage system is not affordable for the majority of 
the urban centers. Moreover, the conventional wastewater treatment system requires huge 
areas of land for conventional wastewater treatment plants with extensive ponds. The ponds 
are emitters of methane (MH4) which has a negative impact on the climate 25 times higher 
than CO2 (ecological foot print).  

The vacuum sewer system is an approach allowing financially feasible and technically sound 
separated storm water and wastewater drainage. It is the wastewater management system 
with the lowest ecological footprint. 

Major advantages of vacuum sewerage are: 

• Contained system: no leakages, no ex-/infiltration, no smell nuisance, no 
overflowing during rainy season; 

• Shallow and small trenches, dramatically reduced excavation work, saving of 
construction time/cost; 

• Small diameter HDPE pipes (d90-d250), little impact on local traffic; 
• No sedimentation/clogging, self-cleaning due to high velocity of wastewater 

transport > 5m/s; 
• Centralized vacuum station instead of many lift stations and manholes; 
• No electrical connections/ energy consumption, except at vacuum station; 
• Reduced maintenance/ operational costs. 

 

Pipes lying in trench  

                                                
49 Using authorized translation into Thai. 
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4.2.3. Comparison between vacuum system and septic tank system 
 
In the following a systematic comparison of vacuum sewerage and the septic tank system is 
given:  
 
VACUUM SEWERAGE SEPTIC TANK 
Completely tight, contained system – no risk 
of smell along houses and pipe network 

Open system – real smell nuisance 

No exfiltration possible – Protection of 
groundwater  

Pollution of groundwater – risk of infection 
exfiltration from septic tanks into the 
surrounding due to fissures and/or cracks in 
concrete – or brick walls 

Continuous aeration of the system – less gas 
is developed 

Anaerobic processes – gases are produced 
and must be vented (air-outlet with filter) 

System is still functioning when certain 
solids (napkins, food items, small toys, etc.) 
are contained in wastewater 

Sensitive system – foreign objects/solids are 
greatly reducing the efficiency of the septic 
tank 

High flow capacity and velocity – No fresh 
water required for flushing/ cleaning 

Excess load (when more people are in the 
house) could result in materials moving 
through the system too quickly to be 
decomposed  blocking may occur and 
cleaning becomes necessary  

Little space required for collection chamber Some cubic meters of space required close 
to each house 

Centralized maintenance at vacuum station 
only  

De-central maintenance at every house 
necessary. Risk that professional 
maintenance cannot be guaranteed 

Full control of the flows and system Fully de-centralized control almost 
impossible (or at very high cost) 

No contact with effluents during 
maintenance 

Tank has to be opened when maintained – 
contact with effluents for maintenance 
personnel 

No maintenance needed for the collection 
chambers. Annual control only 

Tanks have to be cleaned and emptied 
frequently by vacuum cleaning system 

No dependence on external circumstances Purification effect varying – depending on 
many external circumstances 

No contamination of surroundings and/or 
groundwater combined laying of potable 
water pipe and vacuum sewer in one trench 
possible to save costs 

Direct contamination of surroundings and 
groundwater in case of overflowing (rainy 
season) 

Independence from gravity slope  Always slope between house outlet and 
septic tank required 
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Sewer and water pipes can be laid in a common trench 
 

4.2.4. Kitchen bio waste 
 

• Kitchen bio waste is processed alongside domestic 
wastewater 

• The kitchen is equipped with an appliance for 
shredding kitchen waste.  

• Installed under the kitchen sink, adds shredded bio 
waste to the wastewater outflow 

 
Main advantage of treating wastewater and kitchen 
waste together: 

• No hygienic problems or odor from waste containers  
• The organic kitchen waste substantially increases 

the biogas yield of the wastewater treatment plant 
• Higher volume of biogas 
 
 

 
 
 

RoeVac® Vacuum Sewer Systems  

Vacuum Sewer Pipe 

Water Pipe 

Storm Water Pipe 
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4.3. Components and outputs 
4.3.1.  Proposed design of vacuum sewer network 

 
Chiang Mai, Chiang Mun- Lam Chang: Proposed Vacuum Sewerage System 
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The proposed vacuum sewerage system in Chiang Mun and Lam Chang communities 
presented here follows a strategy of “minimal invasion” into existing structures of bathrooms, 
toilets, and kitchens of the establishments. It has clearly demonstrated that the connections of 
the wastewater from the individual plots can only be done by double-collection chambers, 
which provide separated tanks for the black water and the grey water. Then, they are 
connected to the lanes/roads where the vacuum sewer pipes will be installed. The pipes will 
lead to the vacuum station which has a wastewater treatment plant inside for treating the grey 
water for the moat and irrigation purposes (urban agriculture and green areas). The remaining 
residues of the black water can be proceeded to organic fertilizers and night soil. 

The vacuum sewer collection pilot in Chiang Mun and Lam Chang communities comprises of 
430 establishments (households, hotels/ guesthouses, restaurants, shops, temples) in the first 
phase and approximately 570 establishments in the second phase. 

It is common knowledge that the vacuum sewerage collection system intending to generate 
energy only becomes feasible from 5.000 person equivalents (PE) onward. However, this is 
only supposed to be a pilot to test and prove the technology before it could be scaled up to a 
biogas plant for energy production.  

4.3.2. Energy consumption 

The energy consumption of a vacuum sewer system is lower than energy consumption within 
a gravity sewer system. The required pumps start off from the vacuum station and only pump 
after the under pressure in the pipes reaches –0,8 bar (every 3-4 hours). Gravity sewer pumps 
have to pump continuously. In case of power outrage the vacuum collection system continues 
functioning for up to 3-4 hours. It is assumed that power outrages are normally solved within 
the given time frame of 3-4 hours in Chiang Mai. It is also possible to install a battery-backup 
which gives an additional 2-3 hour service time. 

In comparison to the conventional gravity system there is at least a buffer of 3-4 hours keeping 
the system functional. That is not the case with the conventional gravity system if power cuts 
occur. In the gravity system there will be an overflow once there is no electricity as the pumps 
in the lifting stations have to continuously pump the wastewater to a higher level.  

4.3.3. Location for vacuum station 

The required space for the location of the vacuum station is a maximum of 50 m2 of plot area 
ideally owned by Chiang Mai Municipality in order to avoid lengthy negotiations with residents 
owning plots for the proposed location. It would be most recommendable to have it installed 
near to the pilot area for the time being. It would be designed together with a wastewater 
treatment plant to connect up to 1.000 households treating the  grey water.  

The vacuum station can be installed in a container hence being protected and at the same 
time mobile to be placed at  another location later on if so required in the framework of scaling 
up.  

The vacuum station can be connected to an existing sewer line leading to a wastewater 
treatment plant. As there is an existing sewer line outside of the walled city, the vacuum station 
should be located within the community of Lam Chang at the plot of the Municipality called 
“Office of Cleaning Works of Chiang Mai City in Nakorn Ping Sub-district”. Then, the station 
will be connected to the sewer leading to the Pa Dad treatment plant. This would also increase 
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the organic load reaching the treatment plant, which nowadays is only treating diluted 
wastewater at high electricity costs.50 

Taking into consideration the polluted water in the moat surrounding the walled city, which is 
one of the major problems of Chiang Mai within the water sector, combining the vacuum 
station with a wastewater treatment plant at the “Office of Cleaning Works of Chiang Mai City” 
channelling the treated grey water back into the moat should be considered as a promising 
alternative. The water in the moat would be refreshed and cleaned and there would be no lack 
of water even during the dry season. Hence the water quality in the moat would be improved 
reaching the national surface water standard51. The sludge at the vacuum station could also 
be used as organic fertilizer for (urban) agriculture. In this case it would be valid to connect 
more than the surveyed 430 establishments within Chiang Mun and Lam Chang. The vacuum 
station considered for the moment any how has a capacity to connect up to 1.000 
establishments. 

4.3.4. Transfer of technology  

The operating staff would be trained during the installation (“on-the-job”) of the system and 
hence would be able to operate the system. It is very easy to handle for staff already dealing 
with wastewater issues and requires no additional or special knowledge apart from the on-the-
job training. 

WATERCOURSE 52  partnering with Bilfinger Water Technologies GmbH in Germany will 
provide a warranty of one year after date of commissioning and guarantee immediate support 
in case of problems in operating the system occur. 

Only the valve-membranes would be changed every 5-6 years (THB 456, EUR 12 p. piece) 
and provided by Bilfinger Water Technologies GmbH. The rest of the equipment is available 
on the Thai market. The vacuum chambers are maintenance-free (there are no electrical 
connections in the chamber) and the vacuum station requires usual maintenance as for any 
other pump/electrical system used in conventional wastewater systems. 

As WATERCOURSE is the official representative of Bilfinger Water Technologies GmbH, the 
provision of the valve-membranes and the maintenance of the vacuum station after the 
warranty period will be guaranteed through a service-agreement between WATERCOURSE/ 
Bilfinger and Chiang Mai City. 

4.4. Cost calculations 

As part of the GIZ study in Chiang Mun and Lam Chang communities of the walled city, a cost 
comparison between the vacuum sewer and gravity sewer collection system53  has been 
implemented with regards to investment costs as well as operation and maintenance costs54. 

Investment costs for the vacuum sewer system amount to THB 241.042.215 (EUR55 6.343.216) 
whereas they would amount to THB 263.367.080 (EUR 6.930.712) for the gravity system. The 

                                                
50 Up to THB100.000 per month to be paid to the electricity utility for treating the water at the WWTP. 
Additionally THB 300.000-400.000 have to be paid per month for electricity for the nine pumping 
stations. 
51 Annex 6 
52 Watercourse Co., Ltd., 24/169 R103, Soi Pibulsongkram 15, Pibolsongkram Rd., Suan Yai, Muang 
Nonthaburi 11000, Thailand 
53 Annex 3 
54 Annex 2 
55 Exchange rate 15/07/15, THB 38 / Euro  
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gravity systems hence cost 8% more than the vacuum sewer system. Using the vacuum sewer 
system THB 22.324.865 less expenditures are required. 

Similarly, operation and maintenance costs for the vacuum sewer amount to THB 1.622.180 
(EUR 42.689) per year, which is significantly cheaper compared to the amount of THB 
6.879.593 (EUR 181.042) per year for gravity sewer. 

4.5. Comparing investment: Vacuum technology VS gravity system  

Basically the vacuum sewer system is more cost-efficient than the conventional gravity system 
as only shallow and small trenches are required, i.e. dramatically reduced excavation work, 
the pipes only have a diameter of 90-250 mm, and there is no electrical connection except at 
the vacuum station.  

With regard to operational costs the vacuum sewer collection system is also more economical 
as one requires only a centralized vacuum station instead of many lift stations and manholes, 
there is no electrical connection except at the vacuum station, there is no sedimentation and 
clogging, as it is a self-cleaning system due to high velocity of wastewater transport (5 m/s).  
Leakages can be easily detected and repaired, overflowing is not possible as the system is 
completely contained, and no in-filtration or ex-filtration is possible. 

However, as citizens nowadays have to build their own septic tanks and bear the respective 
costs, we recommend that in future, once the vacuum sewer collection system is installed, a 
new regulation with regard to collecting fees from the citizens by the local government should 
be introduced to start (re-)covering the wastewater treatment costs. Moreover, a compulsory 
connection regulation for citizens should be enacted to make the system become effective 
and pay off.  

4.6. Risks and operational problems 

If the vacuum sewer collection system is installed properly, there should be no further risk. 
The operating staff would be trained during the installation of the system and hence would be 
able to operate the system. It is very easy to handle for staff already dealing with wastewater 
issues.  
 
There would be hardly any odor while transporting the wastewater through the vacuum sewer 
to the treatment plant. The treatment plants are anyway covered to reduce the odor, so no 
additional odor should occur at the treatment plant.  
 
In case of power outrage the vacuum collection system continues functioning for up to 3-4 
hours. Thereafter, flushing of toilets comes to an end. However, we assume the power 
outrages are normally solved within the given time frame of 3-4 hours in Chiang Mai. It is also 
possible to install a battery-backup which gives an additional 2-3 hour service time. 
 
In comparison to the conventional gravity system, there is at least a buffer of 3-4 hours keeping 
the system functional. That is not the case with the conventional gravity system if power cuts 
occur. The gravity system immediately stops functioning once there is no electricity, as the 
pumps have to continuously pump the wastewater. With the vacuum sewer collection system 
there is no electrical connection except at vacuum station. 
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5. TECHNICAL ASSISTANCE 
GIZ support to Chiang Mai Municipality concentrates on the following areas: 
 

 Community consultation and awareness creation for beneficiaries (October 2014) 
 Survey on wastewater management in Chiang Mai walled city (November 2014 – 

May 2015) 
 Elaboration of feasibility study on vacuum sewerage system including cost 

calculation and comparison with gravity sewer (July 2015) 
 Organization of practical technical training on vacuum sewerage system for staff from 

the Wastewater Department of Chiang Mai Municipality (February 2015) 
 Design standard issues (translation of EN 1091 from English to Thai) and certification 

of technology (Refer to Annex 3) 
 Project presentation to stakeholders 
 Preparation of technical specifications 
 Support in efforts to mobilize funds for implementation 
 Advisory service including supervision of construction works  
 On-job-training of workers in different trades during implementation  
 Monitoring & evaluation  
 Analysis of beneficiary/user satisfaction   
 Selection and study of extension area for upscaling  
 Advisory service with regard to new fees regulation for wastewater (connection fee, 

tariff56, etc.)  
 

6. CONCLUSION 
 
According to the findings in Chiang Mun and Lam Chang communities in the walled city of 
Chiang Mai, the area does not have an infrastructure corresponding to the wastewater 
management plan of Chiang Mai57. Only the overflow of the septic tanks as well as the grey 
water from the kitchens, bathrooms and showers are connected to the combined surface 
drainage system causing odor and a runway for rats and cockroaches as well as risks of 
infections for residents due to pathogens contained in the wastewater. 
 
The septic tanks in the walled city dispose of one chamber only, which is a cesspool rather 
than a septic tank. As the life span of septic tanks is considered 3-5 years if constructed out 
of concrete, coliform bacteria from fecal matter in the broken tanks which are hazardous for 
residents’ health  contaminate the groundwater and the water wells in Chiang Mun and Lam 
Chang communities. In addition, the ventilation pipes of the septic tanks as well as the 
combined storm water and wastewater drains release methane gas to the environment 
contributing to global warming. 
 
The vacuum sewerage system is an apt technical solution to deal with the domestic 
wastewater collection of buildings in Chiang Mun and Lam Chang communities  comprising  
of narrow roads, reduced accessibility to connect septic tanks, the high water table,  

                                                
56Connection from the household (kitchens, toilets, and bathrooms) to the vacuum sewer line should 
be made obligatory by a regulation combined with charging of fees. The tariff should consider a 
unified, consumption-oriented tariff for water and wastewater assuming that 80% of the water 
consumed is transformed into wastewater. However, given the institutional arrangements, up to now 
water fees are collected by the provincial government while wastewater fees would be collected by 
Chiang Mai Municipality after approval of provincial government. However, a consumption-oriented 
wastewater tariff can only be defined through measured water consumption.  
57 Annex 4 
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unaffordable costs and insufficient space for  conventionally separated wastewater and 
drainage systems (gravity system) to be installed.  
 
There is no greenhouse gas emission from the vacuum sewer system because wastewater is 
not stored in the collection chambers, but regularly transported to the vacuum station, every 
time the sump has reached a pre-set wastewater volume. The vacuum station with a 
wastewater treatment plant can channel the treated grey water back into the moat. Eventually, 
the system can help the Chiang Mai Municipality’s central treatment plant in Pa Dad to receive 
the high concentrated black water from the communities instead of diluted wastewater and 
gain energy out of it besides treating it to produce irrigation water and generate organic 
fertilizer and night soil.  

As the vacuum sewer system with wastewater treatment and further usages is a 
comprehensive concept involving innovative technologies, a step-by-step approach is 
recommended in order to avoid risks. It should be accompanied by an M&E system and on-
job training (capacity building) for the human resources for maintenance and repair of the 
system.  

The vacuum sewerage system can be implemented in Chiang Mun and Lam Chang 
communities through the support by strong government commitment, active participation of 
the communities and extensive public awareness. Finally, the whole city could be covered by 
the vacuum sewer collection system on the basis of a semi-centralized wastewater 
management system with the “by” products of energy, irrigation water, fertilizer and night soil. 
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Annex 1: Description of septic tank 

• The term “septic” refers to the anaerobic bacterial environment that develops in the 
tank which decomposes or mineralizes the waste discharged into the tank. 

• However, periodic preventive maintenance is required to remove the irreducible 
solids that settle and gradually fill the tank, reducing its efficiency. 

• Black water constitutes only around 10% of domestic wastewater being discharged; 
• However, this modest volume contains approx. 99% of pathogens (that cause 

typhoid, bilharzias and diarrhea). 
• Black water contains 90% of nitrogen, 80% of phosphorus and 40-75% of organic 

matter (BOD) in the wastewater. 
• Septic tanks are not efficient, only 30% of organic matter is removed prior to 

discharge. 
• Even an optimal functional septic tank is one of the most significant sources of 

organic matter (BOD). 
• Even if all the septic tanks in Chiang Mai were functioning properly. 
• The discharge of BOD will be still very high. 
• The discharge of nitrogen and phosphorus are not reduced at all. 
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Annex 2: Cost calculation of vacuum sewerage system 
 
A detailed cost calculation of the proposed vacuum sewerage system in Chiang Mun and 
Lam Chang communities prepared by WATERCOURSE 
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Annex 3: Cost comparison between gravity sewer and vacuum sewer 
 
A cost comparison in between gravity sewerage and vacuum sewerage prepared by 
WATERCOURSE 
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Annex 4: Chiang Mai Municipality Sewerage System Master Plan 
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Annex 5: Water test report of household wells in Chinag Mun and Lam Chang  
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Annex 6: Thailand Surface Water Standard - National Environmental Board, 1995 
 

Parameter Units Statistics Standard Value  

Class1 Class2 Class3 Class4 Class5 
1. Colour,Odour 
and Taste - - n n’ n’ n’ - 

2. Temperature 
C° - n n’ n’ n’ - 

3. pH - - n 5 to 9 5 to 9 5 to 9 - 

4. Dissolved 
Oxygen (DO) mg/l P20 n 6.00 4.00 2.00 - 

5. BOD (5 days, 
20°C) mg/l P80 n 1.50 2.00 4.00 - 

6. Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 
ml P80 n 5000 20000 - - 

7. Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100 
ml P80 n 1000 4000 - - 

 

Classification Objectives/Condition and Beneficial Usage 

Class 1 Extra clean fresh surface water resources used for :  
(1) conservation not necessary pass through water treatment 
process require only ordinary process for pathogenic destruction  
(2) ecosystem conservation where basic organisms can breed 
naturally 

Class 2 Very clean fresh surface water resources used for :  
(1) consumption which requires ordinary water treatment process 
before use  
(2) aquatic organism of conservation  
(3) fisheries  
(4) recreation 

Class 3 Medium clean fresh surface water resources used for : 
(1) consumption, but passing through an ordinary treatment process 
before using  
(2) agriculture 

Class 4 Fairly clean fresh surface water resources used for :  
(1) consumption, but requires special water treatment process before 
using  
(2) industry 

Class 5 The sources which are not classification in class 1-4 and used for 
navigation. 

Source: Pollution Control Department  
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Annex 7: Section of the old wall 
 
 

 
 

Section of the old wall nearby “Sri Poom” corner of the moat, Chiang Mai 
 

Source: “The Old Wall of Chiang Mai”  
by the 6th Regional Office of Archaeology and National Museums 

 
 

Annex 8: DIN EN 1091 Vacuum Sewerage Systems Outside Buildings  
 
Special Edition DIN EN 1091/DWA-A 116-1 E - Vacuum Sewerage Systems Outside 
Buildings/Special Sewerage Systems Part 1: Vacuum Sewerage Systems Outside Buildings 
- April 2005. 
 

 English Version 
DIN EN 1091/DWA-A 116-1 E_English 

 Download link: Thai Version 
DIN EN 1091/DWA-A 116-1 E_Thai  

 

https://drive.google.com/file/d/0B074l3D_t8a7SDFzbWY1QUlqZDA/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/0B074l3D_t8a7MnctVWJFYmlGaUU/view?usp=sharing
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DIN EN 1091 
ระบบระบายน า้เสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร 
และ 

DWA-A 116-1 
ระบบระบายน า้เสียพเิศษ 

ส่วนที ่1 : ระบบระบายน า้เสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร 

  

 



                                    

DIN EN 1091 
ระบบระบายน า้เสีย 
แบบสุญญากาศภายนอกอาคาร 

และ 

D W A  1 1 6 - 1 E  
ระบบระบายน า้เสียพเิศษ 
ส่วนที ่1 : ระบบระบายน า้เสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร
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DIN EN 10911*) DWA-A 116-1E 
ระบบระบายน ้าเสีย ระบบระบายน ้าเสียพิเศษ 
แบบสุญญากาศภายนอกอาคาร ส่วนท่ี 1: ระบบระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร 
กุมภาพนัธ์ 1997 มีนาคม 2005 

สงวนลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแปลเป็นภาษาอ่ืนๆ ห้ามการท าซ ้ าส่วนหน่ึงใดของส่ิงพิมพฉ์บบัน้ีในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่วา่เป็นการท าส าเนา 
การถ่ายไมโครฟิลม ์หรือการใชก้ระบวนการอ่ืนๆ หรือการถ่ายโอนเป็นภาษาท่ีสามารถใชง้านไดใ้นคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองประมวลผล
ขอ้มูล หากไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัพิมพ ์

                     
*) การท าซ ้ าโดยไดรั้บอนุญาตจาก DIN Deutsches Institut for Normung e. V. ฉบบัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดส าหรับการด าเนินการตามมาตรฐานน้ีคือฉบบัท่ีมีวนัท่ีออกล่าสุด ซ่ึงไดรั้บมา
จาก Beuth Veriag GmbH, Burggrafenstrafie 6,10787 Berlin, Germany 

 

  พิมพล์กัษณ์ 
 

  ผูพิ้มพแ์ละโฆษณา: ส่ิงพิมพ ์(ฉบบัภาษาองักฤษ): 
  DWA German Association for DWA 
  Water, Wastewater and Waste ISBN: 
  Theodor-Heuss-Allee 17 978-3-940173-66-9 
  53773 Hennef, Germany  
  โทรศพัท:์ +492242 872-333  

  โทรสาร: +49 2242 872-100  

  อีเมล: kundenzentrum@dwa.de  

  อินเทอร์เน็ต: www.dwa.de พิมพด์ว้ยกระดาษรีไซเคิล 100 % 

  © DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfail e, V., Hennef 2008 
      DWA German Association of Water , Wastewater and Waste  
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บทน าเกีย่วกับส่ิงพมิพ์ร่วม 

การจดัท ามาตรฐานภายในขอบข่ายของกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ของ DWA และ DIN ร่วมกบั CEN เป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการดว้ยตนเองส าหรับ
ทุกกลุ่มท่ีให้ความสนใจ ทั้งน้ีการจดัท ามาตรฐานดงักล่าวเกิดข้ึนตามหลกัการของ 
 ภาวะท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ 
 มติมหาชน 
 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีให้ความสนใจ และเป็น 
 ฉนัทามติอยา่งกวา้งขวาง 

ขอ้ก าหนดมาตรฐานท่ีเป็นผลมาจากหลกัการของมาตรฐานของยโุรปและมาตรฐาน DWA น้ีประกอบดว้ยค าแนะน าส าหรับการด าเนินการ ซ่ึงสามารถมี
การน าไปใชโ้ดยความสมคัรใจ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานดงักล่าวยงัไดก้  าหนดเกณฑม์าตรฐานส าหรับการด าเนินการทางเทคนิคท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายไว้
ดว้ยเช่นกนั หากมีบุคคลอ่ืนน าค  าแนะน าไปใชจ้ะก่อให้เกิดผลกระทบท่ีผกูพนัข้ึน ไม่วา่ภายใตก้รอบของกฎหมายตามขอ้สญัญาส่วนบุคคล หรือภายใต้
กรอบของกฎหมายมหาชน 

ส่ิงพิมพฉ์บบัน้ีเป็นการรวมกนัของขอ้มูล 
EN 1091 "Vacuum Sewerage Systems Outside Buildings" (ระบบระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร) 

และ 
มาตรฐาน DWA-A 116-1E "Special Sewerage Systems" (ระบบระบายน ้าเสียพิเศษ) 

ส่วนท่ี 1: "Part 1: "Vacuum Sewerage Systems Outside Buildings" (ระบบระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร) 

มาตรฐานยโุรป EN 1091 ไดรั้บการพฒันาโดย Technical Committee CENCTC 165  "Wastewater Engineering" (การวิศวกรรมระบบน ้ าเสีย) ซ่ึงเป็น
ส านกังานเลขาธิการท่ีไดรั้บการดูแลโดย DIN องคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานดา้นคุณภาพระดบัสูงในพ้ืนท่ีของ
สหภาพยโุรปดว้ยการด าเนินการผนวกรวมงานการก าหนดมาตรฐานของยโุรปร่วมกบัการใชก้ฎระเบียบต่างๆ ของ DWA อยา่งจริงจงัและทนัต่อเวลา 
EN 1091 ซ่ึงมีการน ามาใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 1997 นอกจากจะมีขอ้ก าหนดทัว่ไปเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศและ
การจดัเตรียมการส าหรับการทดสอบแลว้ ยงัมีขอ้ก าหนดพิเศษเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ใช้งานด้วย อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เพียงพอส าหรับการ
ก าหนดขนาดของระบบระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศ 

มาตรฐาน DWA-A 116-1B ท่ีมีอยูไ่ดรั้บการเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2005 โดยมีรูปแบบการจดัท าตามมาตรฐานของยโุรป EN 1091 และมีลกัษณะเป็น
เอกสารเสริมเพ่ือให้ครอบคลุมขอ้ก าหนดของประเทศ มาตรฐานดงักล่าวมีไวเ้พ่ือช่วยวิศวกรการวางแผนในการระบุและใชง้านขอ้มูลแนวทางท่ีมีอยูใ่น 
EN 1091ไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัช่วยท าให้สามารถใชง้าน EN 1091 ไดง่้ายยิง่ข้ึน 

การน าขอ้มูลของ EN 1091 และมาตรฐาน DWA-A 116-1E มาใช้ร่วมกนั ท าให้สามารถวางแผนงานท่ียอดเยี่ยมและการด าเนินการก่อสร้างไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ การจดัท าระบบท่อน ้ าเสียและท่อระบายอย่างมืออาชีพ ร่วมกบัการใช้ส่ิงก่อสร้างและวสัดุท่ีเหมาะสมและมีความคงทน ถือเป็นขอ้ก าหนด
เบ้ืองตน้ส าหรับเครือข่ายท่อระบายน ้าท่ีสามารถใชง้านไดย้าวนาน ประหยดัค่าใชจ่้าย และช่วยปกป้องน ้าใตดิ้น 

หมายเหตุ: 

ส่ิงพมิพ์ฉบับนีม้ีข้อความ [ภาษาอังกฤษ] ที่เป็นต้นฉบับของ EN 1091 และมาตรฐาน DWA-A 116-1E โดยย่อหน้าของข้อความที่มาจากมาตรฐาน 
DWA-A 116-1E จะมีพืน้หลงัเป็นสีเทา
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มาตรฐานยุโรป EH 1091: 1996 มีสถานะเป็นมาตรฐานของ DIN 
มีการใช้เคร่ืองหมายจุลภาคเป็นเคร่ืองหมายทศนิยม 
 
ค าน าประจ าประเทศ 
มาตรฐานน้ีไดรั้บการจดัเตรียมโดย CEN/TC 165 
หน่วยงานของเยอรมนัท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัท ามาตรฐานคือ NormenausschuH Wasserwesen (คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี
น ้า), คณะกรรมการทางเทคนิค Planung und Betrieb 
 
ฉบับภาษาองักฤษ 
Vacuum Sewerage systems outside buildings (ระบบระบายน า้เสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร) 
Reseaux d'assainissement sous vide a Unterdruckentwasserungssysteme 
I'exterieur des bailments  außerhalb von Gebauden 
 
มาตรฐานยโุรปน้ีไดรั้บการอนุมติัโดย CEN เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 1996 
สมาชิกของ CEN มีหน้าท่ีในการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัภายใน CEN/CENELEC ซ่ึงก าหนดเง่ือนไขให้มาตรฐานยุโรปน้ีเป็นมีสถานะเป็น
มาตรฐานระดบัประเทศโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
 
รายการท่ีปรับปรุงและขอ้มูลอา้งอิงทางบรรณานุกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานระดบัประเทศอาจได้รับมาเม่ือมีการสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
ส านกังานเลขาธิการส่วนกลางหรือสมาชิก CEN 
 
มาตรฐานของยโุรปมีฉบบัท่ีเป็นทางการอยูส่ามฉบบั (ภาษาองักฤษ, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมนั) ส่วนมาตรฐานในภาษาอ่ืนๆ มีการจดัท าโดยการ
แปลให้เป็นภาษาของตนเองภายใตค้วามรับผิดชอบของสมาชิกของ CEN และมีการแจง้ต่อส านักงานเลขาธิการส่วนกลางเพ่ือให้มาตรฐานฉบบั
ดงักล่าวมีสถานะเดียวกนักบัฉบบัท่ีเป็นทางการ 
 
สมาชิก CEN เป็นองคก์รมาตรฐานประจ าประเทศของออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี 
ลกัเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด ์และสหราชอาณาจกัร 
 
ผู้เขียน 
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ค าน า 

มาตรฐานยุโรปฉบับน้ีได้รับการจัดท าโดยคณะกรรมการวิชาการ 
CEN/TC 165 "Waste Water Engineering" (วิศวกรรมการก าจัดน ้ า
เสีย) ซ่ึงเป็นส านกังานเลขาธิการท่ีไดรั้บการจดัตั้งโดย DIN 

มาตรฐานยุโรปฉบับ น้ีได้รับการก าหนดสถานะเป็นมาตรฐาน
ระดบัประเทศ โดยส่ิงพิมพท่ี์มีขอ้ความเหมือนกนัหรือโดยการลงนาม
รับรอง อย่างช้ าท่ี สุดใน เดือนมิ ถุนายน ปี  1997 และมาตรฐาน
ระดบัประเทศท่ีขดัแยง้กนัตอ้งได้รับการเพิกถอนภายในไม่เกินเดือน
มิถุนายนปี 1997 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัภายในของ CEN/CENELEC องค์กร
จดัการมาตรฐานระดบัประเทศของประเทศต่างๆ ซ่ึงมีหน้าท่ีตอ้งน า
มาตรฐานยุโรปน้ีไปใช้  ได้แก่ : ออสเตรีย , เบลเยียม , เดนมาร์ก, 
ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, 
ลักเซมเบิร์ก , เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส , สเปน , สวีเดน , 
สวิตเซอร์แลนด ์และสหราชอาณาจกัร 

คณะกรรมการมาตรฐานของสหภาพยุโรป (European Committee for 
Standardisation, CEN) ก าหนดงานเพ่ือการสร้างความสอดคล้องกัน
ของกฎระเบียบทางเทคนิคทั้งหมดในสาขาวิศวกรรมการก าจดัน ้ าเสีย 
และสร้างมาตรฐานส าหรับขอบข่ายและผลิตภัณฑ์ท่ีก  าหนดของ
สหภาพยโุรป โดยอิงตามขอ้บงัคบัของ CEN ท่ีประกาศไวใ้นวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 1991 จากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (CEU) และ
สมาคมการคา้เสรียโุรป (EFTA) ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั 

หลงัจากการเจรจาอยา่งยาวนานกบัผูเ้ขา้ร่วมชาวเยอรมนั และหลงัการ
อภิปราย เก่ี ยวกับข้อขัดแย้งต่ างๆ  EN 1091 "Vacuum Sewerage 
Systems Outside Buildings" (ระบบระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศ
ภายนอกอาคาร) และ EN 1671 "Pressure Sewerage Systems Outside 
Buildings" (ระบบระบายน ้ าเสียแบบแรงดนัภายนอกอาคาร) จึงไดรั้บ
การจดัพิมพข้ึ์นในปี 1997 

มาตรฐ านทั้ งส องฉบับ ไม่ เพี ยงมี ข้อก าหนดทั่ วไป เก่ี ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบ และข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการทดสอบ
เท่านั้ น  แต่ยงัมีข้อก าหนดพิเศษเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานด้วย 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานทั้งคู่ยงัมีขอ้มูลไม่เพียงพอส าหรับการก าหนด
ขนาดของระบบ 

ดงันั้น จึงสามารถจดัท าข้อก าหนดเฉพาะประจ าประเทศเพ่ิมเติมได ้
เพ่ือให้ มี เน้ือหาประจ าประเทศท่ีจ าเป็น ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมโดย

มาตรฐานยโุรป หรือจดัท าเฉพาะในส่วนท่ีมีเน้ือหาไม่เพียงพอ 

วตัถุประสงค์ของมาตรฐานฉบบัน้ีคือ การช่วยวิศวกรออกแบบให้
รับทราบและได้ใช้ แนวทาง ท่ี ก าหนดไว้ใน  EN 1091 อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือช่วยให้สามารถใชง้าน EN 1091 ไดง่้ายข้ึน 
 
ไม่ มีข้อขัดแย้งท่ีส าคัญระหว่างมาตรฐานยุโรปฉบับใหม่  และ
มาตรฐาน  ATV-A 116 ซ่ึงออกมาตั้ งแต่ปี 1992 ซ่ึงมีข้อก าหนดท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัการออกแบบและการก าหนดขนาดของระบบ และมี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑอี์กเพียงเล็กนอ้ย นอกจากน้ี คณะตวัแทน
ของเยอรมันประสบความส าเร็จในการน ามาตรฐาน  ATV มาเป็น
หลกัเกณฑ์ส าคญัส าหรับจดัท ามาตรฐานยุโรปทั้งสองฉบบั รายงาน
ของ ATV-DVGW Working Group ES-1.1 จากปี 2000 ซ่ึงอ้างอิงอยู่
ในภาคผนวก G มีการเปรียบเทียบระหว่าง EN 1091 กับมาตรฐาน 
ATV-A 116 ท่ี มีมาตั้ งแต่ปี  1992 และสามารถใช้ในการก าหนด
แนวทางได ้

อย่างไรก็ตาม  DWA Working Group ES-2.3 ได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรฐาน ATV-A 116 ไม่เฉพาะจากการมีมาตรฐานยุโรป
ฉบบัใหม่เท่านั้น แต่ยงัเป็นผลมาจากการพฒันาและความเช่ียวชาญ
ทางเทคนิคท่ีมีความทนัสมยัมากข้ึนดว้ย 

ในตอนน้ี มาตรฐาน DWA-A 116 ประกอบดว้ย: 

• ส่วนท่ี 1 :ระบบระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร 

• ส่วนท่ี 2 :ระบบระบายน ้าเสียแบบแรงดนัภายนอกอาคาร  
                   (อยูใ่นขั้นตอนการจดัเตรียม) 
• ส่วนท่ี 3 : ระบบท่อระบายน ้าเสียระบบอดัอากาศ  
                   (อยูใ่นขั้นตอนการจดัเตรียม) 
 
ส่วนท่ี 1 และ 2 มีการระบุอยู่ในมาตรฐานยุโรป ส่วนท่ี 3 มีรายงาน
ของ ATV Working Group 1.16 ท่ีออกมาตั้งแต่ปี 1987 (มีการอา้งอิง
ไวใ้นภาคผนวก H) 

มาตรฐานฉบบัน้ีได้รับการแนะน าส าหรับการใช้งานของวิศวกร, ผู ้
จดัหาระบบ, หน่วยงานควบคุมดูแล, ผูรั้บเหมา และผูป้ฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 1 น้ีมีโครงสร้างตามมาตรฐานของยุโรป EN 1091 เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการท างานกบัทั้งสองเอกสารพร้อมกนั ภาคผนวก M 
มีข้อมูลเก่ียวกับอายุการใช้งานท่ีคาดไว้ และในภาคผนวก N มี
ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ และการฝึกอบรมบุคลากรในงาน
ก่อสร้างและการด าเนินการ  
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บทน า 
มาตรฐานยุโรปนี้ได้ รับการจัดท าไว้ส าหรับ ผู้ก าหนดสเปค นัก
ออกแบบ  ผู้ก่อสร้าง และผู้ปฏิบัติงานในระบบระบายน ้าเสียแบบ
สุญญากาศ มาตรฐานยุโรปฉบับนี้ครอบคลุมถึงระบบระบายน ้าเสีย
เพ่ือการบ าบัดน า้เสียจากอาคารบ้านเรือนแต่ไม่รวมถึงน า้ฝน 

1. ขอบเขต 
มาตรฐานยุโรปฉบบัน้ีระบุข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน ้ าเสียท่ีท างานด้วยการใช้แรงดนัลบในการบ าบดัน ้ าเสียจาก
ชุมชนโดยไม่ข้ึนอยูก่บัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึง นอกจากน้ียงัครอบคลุม
ถึงคุณลักษณะเชิงประสิทธิภาพท่ีส าคญัส าหรับผูก้  าหนดสเปค นัก
ออกแบบ ผู ้ก่อสร้าง และผู ้ปฏิบัติงานในระบบระบายน ้ าเสียแบบ
สุญญากาศ 
 
มาตรฐานฉบบัน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อการตรวจสอบและรับรองระบบ 
 
มาตรฐานยุโรปฉบับน้ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการออกแบบและการ
ก่อสร้างระบบระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศซ่ึงใช้ระบายน ้ าเสียจาก
บา้นเรือนแต่ไม่ใช่การระบายน ้ าฝน มาตรฐานน้ีไม่ไดจ้ดัการเก่ียวกบั
ระบบการระบายน ้ าแบบสุญญากาศภายใน ส่วนประกอบต่างๆ ของ
ระบบได้รับประเมินผลโดยการอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม ในกรณีท่ีไม่มีมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์มาตรฐานน้ีจะมีการ
ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับการเขียนขอ้ก าหนดเฉพาะของผลิตภณัฑ ์
 
ขอ้ก าหนดดา้นการออกแบบของมาตรฐานยโุรปฉบบัน้ีเป็นขอ้ก าหนด
ขั้นต ่า และไม่ใช่คู่มือการออกแบบท่ีครอบคลุมเพียงพอในการรับรอง
ว่าระบบจะท างานได้อย่างถูกต้อง แต่ละระบบต้องมีการออกแบบ
เฉพาะ โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยก าหนดในการออกแบบของระบบท่ี
น ามาใช้ ในกรณีการใช้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนเฉพาะ ต้องปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลิตระบบ 
 
มาตรฐานฉบบัน้ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมของ EN '1091 "Vacuum Sewerage 
Systems Outside Buildings" (ระบบระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศ
ภายนอกอาคาร) และใชเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั EN 1091 เท่านั้น 
มาตรฐานน้ีใชส้ าหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินระบบ
ระบายน ้ าเสียภายนอกอาคาร พร้อมกับมีข้อมูลและแนวทางการ
ปฏิบติังานเพ่ิมเติม 

 
 

 
2. การอ้างองิเชิงบรรทัดฐาน 
มาตรฐานยโุรปฉบบัน้ีรวบรวมจากเอกสารอา้งอิงท่ีมีการลงวนัท่ี และ
ไม่มีการลงวนัท่ี บทบญัญติัจากส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ การอ้างอิงเชิงบรรทดั
ฐานเหล่าน้ีได้รับการอา้งถึงในต าแหน่งท่ีเหมาะสมในขอ้ความและ
ส่ิงพิมพ์ท่ีแสดงไวต่้อไปในท่ีน้ี ส าหรับเอกสารท่ีมีการลงวนัท่ี การ
แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลงั หรือการปรับปรุงแกไ้ขใดๆ ในส่ิงพิมพจ์ะ
ไดรั้บการน ามาใช้กบัมาตรฐานน้ีเฉพาะเม่ือมีการรวมไวใ้นการแกไ้ข
เพ่ิมเติม หรือการปรับปรุงแก้ไขแล้วเท่านั้น ส าหรับเอกสารอา้งอิงท่ี
ไม่ไดล้งวนัท่ีจะมีการใชส่ิ้งพิมพฉ์บบัล่าสุดท่ีมีการอา้งอิงไวเ้ท่านั้น 

EN 752-2 
ระบบระบายน ้ า เสี ยและการระบายน ้ าภายนอกอาคาร  – 
ขอ้ก าหนด 

prEN 805 
น ้าประปา –ขอ้ก าหนดส าหรับระบบและส่วนประกอบภายนอก
อาคาร 

prEN 1293 
ขอ้ก าหนดทัว่ไปส าหรับส่วนประกอบท่ีใช้ในท่อปล่อยแรงดนั
ลม การระบายน ้า และท่อระบายน ้าเสีย 

โปรดดู ภาคผนวก G: แหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
3.ค านิยาม 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมาตรฐานน้ี จะใชนิ้ยามต่อไปน้ี 
ค านิยามต่อไปน้ีมีการน ามาใช้นอกเหนือจากค านิยามใน EN 1091 
และ EN 1085:  
 
3.1 พกิดัปริมาณน า้เสีย 
ปริมาณของน ้ าเสียในบ่อพกัท่ีสูงจนถึงระดบัท่ีท าให้เซ็นเซอร์วดัระดบั
เปิดการท างานของตวัควบคุม 
 
3.2 บ่อรวบรวมน า้เสีย 
บ่อรวบรวมน ้าเสียและช่องติดตั้งอินเทอร์เฟสวาลว์ 
 
3.3 บ่อพกัน า้เสีย 
บ่อส าหรับจดัเก็บน ้ าเสียท่ีไหลจากบา้นเรือนจนกระทัง่มีปริมาณมาก
เพียงพอท่ีจะเปิดการท างานของอินเทอร์เฟสวาลว์ 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น EN 1091 แต่มีปริมาณการจดัเก็บในกรณี
ฉุกเฉินดว้ย 
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3.4 ตัวควบคุม 
อุปกรณ์ท่ีเปิดอินเทอร์เฟสวาล์วเม่ือถูกเปิดการท างานโดยเซ็นเซอร์วดั
ระดบั และจะปิดวาลว์หลงัจากอากาศและน ้าเสียไหลผา่น 
 
3.5 ป๊ัมขนถ่ายน า้ 
อุปกรณ์ท่ีติดตั้ งอยู่ท่ีสถานีสุญญากาศเพ่ือน าส่งน ้ าเสียจากระบบ
สุญญากาศ 
 
3.6 อนิเทอร์เฟสวาล์ว  
วาล์วท่ีท าหน้าท่ีปล่อยให้กระแสของน ้ าเสียและอากาศไหลเขา้ไปใน
ท่อระบายน ้าสุญญากาศผา่นท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุง 
 
3.7 เซ็นเซอร์วดัระดบั 
อุปกรณ์ซ่ึงท าหน้าท่ีวดัระดับน ้ าเสียในบ่อพักน ้ าเสีย และเปิดการ
ท างานของอุปกรณ์ควบคุมวาล์วเม่ือมีการรวบรวมปริมาณน ้าเสียในบ่อ
ถึงพิกดัท่ีก าหนดไวใ้นบ่อพกัน ้าเสีย 
 
3.8 ส่วนเพิม่ความลกึ 
ส่วนของท่อสุญญากาศท่ีมีการเพ่ิมระดบัความลึกของทอ้งท่อตามทิศ
ทางการไหล 
 
3.9 ภาคตัดขวางการวางแนวระบบท่อ  
การจดัวางแนวท่อสุญญากาศในแนวตั้ง 
 
3.10 ท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุง 
ส่วนประกอบของระบบท่อสุญญากาศซ่ึงเช่ือมต่อบ่อรวบรวมน ้ าเสีย
กบัท่อระบายน ้าสุญญากาศ 
 
3.11 เคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ 
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยูท่ี่สถานีสุญญากาศเพ่ือสร้างสุญญากาศในท่อระบาย
น ้า 
 
3.12 ระบบท่อสุญญากาศ 
ท่อท่ีอยูภ่ายใตแ้รงดนัลบ 
 
3.13 เวลาการฟ้ืนฟูสุญญากาศ 
เวลาท่ีใชส้ าหรับการฟ้ืนฟแูรงดนัลบท่ีวาล์วเพ่ือให้มีแรงดนัสุญญากาศ
ท่ีเพียงพอส าหรับการท างานของวาล์วอีกคร้ัง หลงัจากการท างานของ
อินเทอร์เฟสวาลว์  
 
 

3.14 ท่อระบายน า้สุญญากาศ 
ส่วนประกอบของระบบท่อสุญญากาศท่ีต่อเขา้กบัท่อต่อส าหรับซ่อม
บ ารุง 
 
3.15 สถานีสุญญากาศ 
แท่นระบบท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ ถงัสุญญากาศ (หรือ
บ่อพักน ้ าเสีย) เป็นเคร่ืองมือในการปล่อยสุญญากาศและควบคุม
อุปกรณ์ 
 
3.16 ถังสุญญากาศ 
ถงัแรงดนัลบท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ และท่อระบายน ้ า
สุญญากาศ 
 
3.17 การมีน า้เข้าเต็มระดบั 
การสะสมของน ้าเสียท่ีจุดต ่าจนเตม็พ้ืนท่ีหนา้ตดัของท่อสุญญากาศ 
 
3.18 ชุดอนิเทอร์เฟส 
        (หรือชุดอนิเทอร์เฟสวาล์ว) 
ชุดอุปกรณ์ ท่ีประกอบด้วยอิน เทอร์ เฟสวาล์ว ตัวควบคุม และ
อุปกรณ์เสริม 
 
3.19 ความหนาแน่นของประชากรตามแนวยาวท่อ (LID) 
ประชากรทั้ งหมด (จ านวนของผู ้อยู่อาศัยและสมมูลประชากร) ท่ี
เช่ือมต่อกบัท่อสุญญากาศหลกัและท่อแยก โดยแบ่งตามความยาวของ
ท่อสุญญากาศหลกั 
 
3.20 ท่อสุญญากาศหลกั 
ท่อระบายสุญญากาศจากสถานีสุญญากาศไปยงับ่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีอยู่
ไกลท่ีสุด ไม่รวมถึงท่อแยกใดๆ   
 
3.21 อตัราส่วนของอากาศ/น า้ (AWR) 
อตัราส่วนของปริมาณหรืออตัราการไหลอากาศท่ีระบาย ท่ีแรงดนัและ
อุณหภูมิมาตรฐาน ต่อปริมาณหรือการไหลของน ้าเสียท่ีปล่อยออก 
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4. รายละเอยีดของระบบ 
 
4.0 ข้อมูลทั่วไป 
ระบบระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศ หรือท่ีเรียกว่า ระบบระบายน ้ า
สุญญากาศ หรือระบบท่อระบายน ้าสุญญากาศ ไดรั้บการคิดคน้โดยชาว
ดัตช์ท่ีช่ือ Liernur [1] ในศตวรรษท่ี 19 และได้รับการติดตั้งในเมือง
ใหญ่ๆ เช่น อมัสเตอร์ดมั ปารีส และเบอร์ลิน [2,3] ในช่วงตน้ทศวรรษ 
1950 ระบบดังก ล่ าวได้ มี ก ารน ากลับ มาใช้ อีกค ร้ังโดย  Swede 
Liljendahl ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1960 เป็นตน้มา ระบบท่อระบาย
น ้ าสุญญากาศสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในประเทศเยอรมนี 
[4,5,6,7] โดยส่วนประกอบและวิธีการออกแบบของระบบระบายน ้ า
สุญญากาศไดรั้บการพฒันาไปมากในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมา 

ท่อระบายน ้ าสุญญากาศเป็นท่อแบบปิดท่ีไม่มีบ่อตรวจ การผสมกัน
ระหว่างน ้ า/อากาศในการส่งน ้ าท่ีมีความเร็วสูงจะช่วยป้องกันการ
สะสมของตะกอนในท่อสุญญากาศ  

ท่อระบายน ้ าสุญญากาศโดยทั่วไปจะใช้ส าหรับรวบรวมน ้ าเสียใน
ระบบท่อระบายน ้ าท่ีแยกต่างหาก เน่ืองจากแรงดนัลบในระบบท าให้
ไม่เกิดการร่ัวไหลของน ้ าเสีย ด้วยเหตุน้ีจึงสามารถฝังท่อระบายน ้ า
ร่วมกบัท่อน ้ าด่ืม รวมถึงในพ้ืนท่ีป้องกนัน ้ าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการป้องกนั
การร่ัวไหลเป็นพิเศษ (โปรดดู ATV-DVWK-A 142) ในส่วนของการ
ใช้งานนอกเหนือจากปกติของ EN 1091 ระบบการระบายน ้ าเสียแบบ
สุญญากาศ อาจย ังสามารถใช้ส าห รับการรวบรวมน ้ า เสี ยจาก
อุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยไ์ดเ้ช่นกนั 

สภาวะท่ีเหมาะส าหรับการใช้ระบบการระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศ
คือ: 

• พ้ืนท่ีชนบท (โปรดดู ATV-A200E) 

• สภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชนัไม่เพียงพอ 

• มีการเช่ือมต่อของอาคารและบา้นเรือนในระดบัต ่า 

• จ าเป็นตอ้งมีการขา้มส่ิงกีดขวางต่างๆ (เช่น เส้นทางน ้ า ร่องระบาย
 น ้า ท่อน ้าประปา) 
• มีระดบัน ้าใตดิ้นสูง 
• มีความหนาแน่นของประชากรต ่า 
• สภาพพ้ืนดินท่ีไม่เอ้ืออ านวย 
• เป็นพ้ืนท่ีป้องกนัน ้า 
• สถานท่ีซ่ึงมีการก่อน ้าเสียตามฤดูกาลหรือเป็นช่วงๆ  
 (เช่น สถานท่ีตั้งแคมป์ บา้นพกัตากอากาศ รีสอร์ท)  
• ตอ้งมีการรบกวน (เช่น การจราจร ส่ิงก่อสร้าง 

น ้าโสโครก) จากการก่อสร้างนอ้ยท่ีสุด 
ระบบระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศเป็นระบบรวบรวมน ้ าเสียแบบ
พิเศษท่ีจะมีราคาถูกกวา่ระบบระบายน ้าเสียแบบแรงโน้มถ่วงอยา่งมาก
เม่ือยู่ภายใต้เง่ือนไขบางอย่าง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะต ่ากว่าระบบ
ระบายน ้ าเสียแบบอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายดว้ยการรวมค่าใช้จ่าย
ท่ีตามมาทั้งหมดของค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย การด าเนินงาน และการ
บ ารุงรักษา [15] ในทางกลบักนั ตอ้งมีการพิจารณาว่าโดยทัว่ไปแล้ว 
ท่อระบายน ้าแบบสุญญากาศจะไม่ใชใ้นการระบายน ้าฝน 

ท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศสร้างเครือข่ายสาขาท่ีมีสถานีสุญญากาศ
ส่วนกลาง (รูปท่ี 1) ความยาวของท่อสุญญากาศหลกัอาจยาวถึง 4 กม. 
ในพ้ืนท่ีราบ ซ่ึงท่อตอ้งมีระยะท่ีสั้นลงเม่ือตอ้งยกท่อระบายน ้ าข้ึนใน
ทิศทางการไหล และอาจจะยาวข้ึนเม่ือท่อระบายน ้าลาดลง ในพ้ืนท่ีการ
รวบรวมน ้ าเสียขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ีเล็กๆ หลายพ้ืนท่ี
โดยมีแต่ละสถานีสุญญากาศจะเช่ือมต่อผา่นท่อแรงดนัหลกั เป็นตน้  

 

รูปภาพที่ 1: แผนผงัการท างานของระบบระบายน า้เสียแบบสุญญากาศ 

1 ทางน า้ไหล 

2 ท่อสุญญากาศหลกั 

3 บ่อรวบรวมน า้เสียส าหรับการเช่ือมต่อกบับ้าน  

4 ท่อส าหรับซ่อมบ ารุง 

 4.1 บ่อรวบรวมน า้เสียและระบบท่อสุญญากาศ 

เม่ือปริมาณน ้ าเสียจากบา้นเรือนถ่ายลงในบ่อพกัน ้ าเสียจนถึงระดบัท่ี
ก าหนดไว้ในบ่อจะท าให้ อินเทอร์เฟสวาล์วท่ีปิดไว้เปิดแรงดันท่ี
แตกต่างกนัระหว่างท่อระบายน ้ าสุญญากาศ และบรรยากาศโดยรอบ 
ซ่ึงท าให้น ้าเสียจากบ่อพกัไหลลงท่อระบายน ้า หลงัจากท่ีบ่อไม่มีน ้าเสีย
เหลืออยู ่วาลว์จะปิด อากาศจะไหลเขา้ในขณะหรือหลงัจากการไหลเขา้
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ของน ้าเสีย น ้าเสียจะไหลไปตามท่อระบายจนกระทัง่แรงเสียดทานและ
แรงโน้มถ่วงน าน ้ าเสียไปยงัส่วนล่างสุดของหน้าตดัท่อ ลกัษณะเฉพาะ
ของระบบระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศจะท าให้แน่ใจว่าสามารถ
ระบายน ้ าเสียท่ีระดับสูงสุดลงในท่อระบายน ้ าได้อย่างรวดเร็ว ท่อ
ระบายน ้ าแบบสุญญากาศจะระบายน ้ าลงในบ่อสุญญากาศ หรือบ่อ
รวบรวมน ้ าเสียท่ีสถานีสุญญากาศ แรงดนัสุญญากาศจะมีการรักษาให้
อยูใ่นระดบัท่ีก าหนดไวโ้ดยเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ โดยทัว่ไปแลว้ น ้ า
เสียจะถูกป๊ัมจากสถานีสุญญากาศโดยป๊ัมขนถ่ายน ้า 

การเปล่ียนจากการระบายน ้ าแบบแรงโน้มถ่วงท่ีติดตั้งภายในบา้นเป็น
ท่อสุญญากาศจะเกิดข้ึนท่ีอินเทอร์เฟสวาล์ว ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีการ
ติดตั้งในบ่อพกัน ้ าเสียภายนอกอาคาร อยา่งไรก็ตาม อินเทอร์เฟสวาล์ว
ยงัสามารถติดตั้งในชั้นใตดิ้นได้ นอกจากน้ี ยงัสามารถเช่ือมต่อท่อน ้ า
โสโครกแบบสุญญากาศและท่อจากสุขภณัฑอ่ื์นๆ ไดโ้ดยตรงผ่านชุด
อินเทอร์เฟสเขา้กบัท่อสุญญากาศภายในอาคาร ในกรณีน้ีตอ้งปฏิบติั
ตาม  EN12109 "Vacuum drainage systems inside buildings" (ระบบ
การระบายน ้าแบบสุญญากาศภายในอาคาร)  

ในระบบท่ีมีชุดอินเทอร์เฟสวาลว์แบบนิวเมติก เฉพาะสถานีสุญญากาศ
เท่านั้นท่ีตอ้งมีการเช่ือมต่อไฟฟ้า หากใช้อินเทอร์เฟสวาล์วแบบอิเล็ก
โตรไฮดรอลิก (Electro Hydraulic) บ่อรวบรวมน ้ าเสียแต่ละบ่อตอ้งมี
การเช่ือมต่อไฟฟ้าดว้ย 

เม่ืออินเทอร์เฟสวาล์วเปิด น ้ าเสียและอากาศจะไหลลงสู่ท่อสุญญากาศ 
และไหลต่อไปยงัสถานีสุญญากาศ อตัราส่วนโดยเฉล่ียของอากาศ/น ้ า
จะอยู่ระหว่าง 3:1 และ 15:1 ตามลักษณะในปัจจุบนั อตัราส่วนของ
อากาศ/น ้าจะเพ่ิมข้ึนตามความยาวและความสูงของท่อสุญญากาศหลกั 
อตัราส่วนของอากาศ/น ้ าของชุดอินเทอร์เฟสวาล์วโดยทั่วไปจะถูก
ก าหนดให้สูงข้ึนท่ีส่วนปลายสุดของท่อสุญญากาศหลกั และลดต ่าลง
เม่ือใกลก้บัสถานีสุญญากาศ 

4.2 สถานีสุญญากาศ 

สถานีสุญญากาศจะคลา้ยกบัสถานียกระดบัน ้ าเสียแบบดั้งเดิมโดยจะมี
การเพ่ิมเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ และบ่อสุญญากาศแบบปิด หรือบ่อ
รวบรวมน ้ าเสีย ท่อระบายน ้ าสุญญากาศจะระบายน ้ าเสียลงในบ่อ
สุญญากาศซ่ึงได้รับการควบคุมด้วยสุญญากาศหากมีการใช้ ป๊ัม
สุญญากาศ  หรือระบายลงในบ่อรวบรวมน ้ าเสียหากมีการสร้าง
สุญญากาศจากป๊ัมสุญญากาศระบบฉีดอากาศ ระดบัของน ้ าเสียในบ่อ
สุญญากาศมีการตรวจสอบโดยตวัควบคุมระดบัซ่ึงจะเปิดการท างาน
ของป๊ัมขนถ่ายน ้ า หรือวาล์วระบาย หากน ้ าเสียในบ่อพกัเพ่ิมข้ึนสูง
มากกว่าความสูงท่ีก าหนด เซ็นเซอร์วดัระดับจะหยุดและล็อกป๊ัม
สุญญากาศเพ่ือป้องกนัไม่ให้น ้าเสียไหลเขา้สู่ป๊ัมสุญญากาศ สุญญากาศ

ในบ่อสุญญากาศจะถูกรักษาให้อยู่ภายในระดบัการท างานด้วยสวิตช์
แรงดนั 
ป๊ัมสุญญากาศจะรักษาแรงดนัสุญญากาศในถงัของสถานีสุญญากาศ
หน่ึงถังหรือมากกว่าให้ เท่ากับ 60 ถึง 70 กิโลปาสกาล  (ความดัน
สมับูรณ์ 40 ถึง 30 กิโลปาสกาล) หรือ 0,6 ถึง 0,7 บาร์ ซ่ึงเป็นแรงดนัท่ี
จ  าเป็นส าหรับการท างาน  น ้ าเสียจะไหลจากสถานีสุญญากาศไปยงั
ระบบบ าบดัน ้าเสีย เช่น โดยป๊ัมหรือการระบายน ้าแบบนิวเมติก (บ่อท่ีมี
แรงดนั) 

โดยทัว่ไป สถานีสุญญากาศควรตั้งอยูใ่กล้กบัต าแหน่งศูนยก์ลาง หรือ
ใกล้กบัจุดต ่าสุดของพ้ืนท่ีรวบรวมน ้ าเสียท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากสถานี
สุญญากาศจะสร้างเสียงรบกวนหรือกล่ินเหม็น ขอแนะน าให้ตั้งสถานี
สุญญากาศให้อยู่ห่างจากอาคารท่ีพกัอย่างเพียงพอ ระยะทางไม่ได้
ข้ึนอยู่กับชนิดและการใช้อาคารเหล่าน้ี เท่ านั้ น  แต่ย ังข้ึนอยู่กับ
ขอ้ก าหนดของการควบคุมเสียงรบกวนและกล่ินเหมน็ดว้ย 

5. ข้อก าหนด 
 
5.0 ประเดน็ด้านกฎหมายเทศบัญญัติ 
 
ระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความคุ้มค่า
ส าหรับการจ่ายเงินของผูด้  าเนินการ รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้ง การติดตั้ง 
การบริการ และการบ ารุงรักษาของบ่อรวบรวมน ้ าเสีย และชุด
อินเทอร์เฟสวาลว์ เน่ืองจากอุปกรณ์ดงักล่าวส่วนใหญ่มีการติดตั้งอยูใ่น
ทรัพยสิ์นส่วนบุคคล จึงตอ้งมีขอ้ตกลงท่ีเหมาะสมภายใตก้ฎหมายเทศ
บญัญติัของเทศบาล 

การใช้ถอ้ยความท่ีมีลกัษณะเป็นการแจง้เตือนดงัต่อไปน้ีอาจปรากฏอยู่
ในเทศบญัญติั: 

“เม่ือน ้ าเสียจากทรัพยสิ์นส่วนบุคคลถูกระบายลงสู่ระบบระบายน ้ าเสีย
แบบสุญญากาศ เจา้ของทรัพยสิ์นส่วนบุคคลต้องอนุญาตให้สามารถ
ติดตั้งอุปกรณ์บริการส าหรับการรวบรวมและการขนถ่ายน ้ าเสียใน
ทรัพย์สินของเขา และต้องยินยอมให้มีการด าเนินงานบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม แกไ้ข และท างานฟ้ืนฟูท่ีอาจจ าเป็นตอ้งด าเนินการ ชนิดและ
ต าแหน่งของอุปกรณ์จะไดรั้บการก าหนดโดยเทศบาลหรือตวัแทนของ
เทศบาล ทั้งน้ีอาจไม่สามารถสร้างส่ิงปลูกสร้างทบัท่อและบ่อพกัได ้
เจ้าของทรัพยสิ์นมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อบกพร่องหรือการท างานท่ี
ผิดปกติของอุปกรณ์ท่ีตรวจพบให้กบัผูด้  าเนินการระบบระบายน ้ าเสีย
แบบสุญญากาศทราบในทันที  เจ้าของทรัพย์สินต้องอนุญาตให้
ผูด้  าเนินการและตวัแทนสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ไดต้ลอดเวลา 
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5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
ระบบจะขนถ่ายน ้ าเสียของชุมชนจากระบบการระบายน ้ าทิ้งของ
ครัวเรือนไปยงัสถานีสุญญากาศ และส่งต่อไปยงัปลายทาง และระบบมี
คุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพดงัต่อไปน้ี: 

a) อินเทอร์เฟสวาลว์และท่อตอ้งท างานไดโ้ดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

b) ตอ้งไม่เกิดน ้ าท่วมหรือตอ้งจ ากัดให้อยู่ในสถานการณ์ท่ีระบุได้
และมีอตัราการเกิดตามท่ีก าหนดไว ้

c) ความจุเผ่ือน ้ าหลากของบ่อรวบรวมน ้าเสียและท่อระบายน ้าจะตอ้ง
จ ากัดให้อยู่ในสถานการณ์ท่ีระบุได้และมีอัตราการเกิดตามท่ี
ก าหนดไว ้

d) ระบบต้องไม่เป็นอนัตรายต่อบริการและโครงสร้างท่ีอยู่บริเวณ
ขา้งเคียง 

e) น ้ าและอากาศจะต้องไม่สามารถเข้าไปในระบบได้ตามท่ีมีการ
 ทดสอบ 
f) จะตอ้งไม่ท าให้เกิดกล่ินเหมน็หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ  
g) ตอ้งมีการก าหนดขอ้บงัคบัส าหรับการบ ารุงรักษา 

โดยต้องมีข้อก าหนดส าหรับป้องกันน ้ าท่วมอาคารท่ีเกิดจากแรงดัน
ยอ้นกลบัจากบ่อพกัน ้าเสีย (โปรดดู EN 12056 และ DIN 1986-100) 

5.2 ข้อก าหนดเชิงปริมาณและประสิทธิภาพ (ข้อก าหนดพเิศษเกีย่วกับ
ส่วนประกอบต่างๆ) 

5.2.1 การระบายน ้าโดยใช้แรงโน้มถ่วง 

ระบบการระบายน ้ าโดยใช้แรงโน้มถ่วงแบบใหม่ท่ีระบายไปยงับ่อพกั
ของบ่อรวบรวมน ้ าเสียต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน EN 752-2 โดย
วาลว์ช่องอากาศเขา้ท่ีติดตั้งบนระบบระบายน ้ าโดยใช้แรงโนม้ถ่วงใหม่
ต้องได้รับการออกแบบให้ เหมาะสมระบบระบายน ้ าเสียแบบ
สุญญากาศ 

การระบายน ้ าโดยใช้แรงโน้มถ่วงของอาคารต่างๆ ต้องมีการระบาย
อากาศตามมาตรฐาน EN 12056 EN 12056 และ EN 752 ร่วมกบั DIN 
1986-100 เพ่ือใช้ส าหรับการติดตั้ งระบบระบายน ้ าของอาคารและ
ทรัพยสิ์นส่วนบุคคล 

โดยตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเฉพาะน ้ าเสียเท่านั้นท่ีระบายลงสู่บ่อ
พกัน ้าเสีย 

5.2.2 การไหลจากท่อดกัน า้เสียและการพฒันาพืน้ที่เชิงพาณิชย์ 

กรณีท่ีใช้ท่อสุญญากาศในระบบระบายน ้ าเสียแบบท่อดกัน ้ าเสีย หรือ
รับน ้ าเสียของชุมชนจากการพฒันาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์ต้องมีการระบุ
มาตรฐานประสิทธิภาพการออกแบบและอตัราการไหลสูงสุด 

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภยัในการท างาน บ่อรวบรวมน ้ าเสียตอ้งมี
การติดตั้งชุดอินเทอร์เฟสวาลว์หลายชุดเม่ือมีการเช่ือมต่อกบัผูอ้ยูอ่าศยั
และสมมูลประชากรมากกว่า 20 คน และชุดอินเทอร์เฟสวาล์วเหล่าน้ี
จะตอ้งรักษาอตัราส่วนของอากาศ/น ้าให้มีค่าคงท่ีโดยไม่ข้ึนกบัปริมาณ
น ้าเสียในบ่อรวบรวมน ้าเสียฉุกเฉิน 
 
5.2.3 บ่อรวบรวมน ้าเสีย 

หมายเหตุ: อาจสามารถเช่ือมต่อทรัพยสิ์นหน่ึงแห่งหรือมากกว่า
เข้ากับบ่อรวบรวมน ้ าเสียได้โดยท่ีเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของ
ทอ้งถ่ินหรือของประเทศ 

บ่อรวบรวมน ้ าเสียตอ้งตา้นแรงจากภายนอกและแรงดนัน ้ าภายในได ้
บ่อรวบรวมน ้ าเสียตอ้งสามารถกนัน ้ า โครงสร้างและ/หรือฝาปิดด้าน
นอกต้องสามารถป้องกันไม่ให้น าผิวดินซึมผ่านได้ โดยต้องมีบ่อ
รวบรวมน ้ าเสียแยกต่างหากเพ่ือให้บริการกบัทรัพยสิ์นท่ีมีระดบัความ
สูงท่ีต่างกนั ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในการระบายน ้ าจากทรัพยสิ์นแห่งหน่ึง
ไปท่วมทรัพยสิ์นอีกแห่ง การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อน 
และประสิทธิภาพการท างานท่ีผ่านมาท่ีมีการบนัทึกไวต้้องแสดงให้
เห็นวา่กลไกวาลว์สามารถท างานในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดตามท่ีคาดไว ้

เพ่ือเหตุผลด้านความความรับผิด ขอแนะน าให้มีบ่อรวบรวมน ้ าเสีย
ส าหรับบา้นทุกหลงั อยา่งไรก็ตาม เป็นไปไดท่ี้โดยส่วนใหญ่แลว้จะมี
การเช่ือมต่อท่ีพกัอาศยัหลายหลงั (เช่น ทาวน์เฮาส์) เขา้กบับ่อรวบรวม
น ้ าเสียท่ีใช้ร่วมกนั โดยทัว่ไป หน่วยท่ีอยูอ่าศยัหลายหลงัจะระบายน ้ า
ลงในบ่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีใช้ร่วมกนั โดยให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
หวัขอ้ 5.2.2 

บ่อรวบรวมน ้าเสียโดยส่วนใหญ่จะไดรั้บการติดตั้งบนทรัพยสิ์นนั้น ซ่ึง
มีข้อดีท่ีท  าให้ท่อระบายน ้ าแบบแรงโน้มถ่วงมีระยะสั้ น ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับบา้นท่ีมีท่อระบายอยูใ่นระดบัต ่า 

อุปกรณ์การตรวจสอบอาจเป็นประโยชน์ เช่น การให้สัญญาณจาก
ระยะไกลหรือในทอ้งถ่ิน ในกรณีของความดนัตา้นกลบัและ/หรือเม่ือ
อินเตอร์เฟสวาลว์ไม่สามารถปิดได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เฉพาะ 
 
หากจ าเป็น บ่อรวบรวมน ้าเสียจ าเป็นตอ้งยดึตรึงไวใ้ห้แน่นเพ่ือไม่ให้ยก
ลอยตวัข้ึน 
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5.2.4 บ่อพกัน ้าเสีย 

บ่อพักน ้ าเสียต้องสามารถกันน ้ าได้ บ่อพักน ้ าเสียท่ีให้บริการกับ
บา้นเรือนของชุมชนตอ้งมีความจุในการจดัเก็บต ่าสุด 25 % ของอตัรา
การไหลต่อวนัโดยเฉล่ีย ในกรณีท่ีเกิดไฟฟ้าดับหรือมีเหตุฉุกเฉินท่ี
คลา้ยคลึงกนั รวมถึงใชใ้นการจดัเก็บในระบบแรงโนม้ถ่วง  

บ่อดงักล่าวตอ้งสร้างจากวสัดุท่ีทนต่อการกดักร่อน และไม่มีผลกระทบ
จากการสัมผสักบัน ้ าเสีย พ้ืนผิวดา้นในของบ่อจะตอ้งราบเรียบ และบ่อ 
ต้องมีฐานแบบขั้นบันไดเพ่ือให้อัตราการไหลช่วยในการท าความ
สะอาดภายในบ่อ 

เน่ืองจากอินเทอร์เฟสวาล์วมีการติดตั้งอยูเ่หนือบ่อพกัน ้ าเสียจึงตอ้งมี
แท่นยกพ้ืนส าหรับการท างานเพ่ือเหตุผลด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยั 
บ่อพกัน ้ าเสียตอ้งมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอเพ่ือให้อากาศสามารถ
เข้าไปได้โดยไม่เกิดเสียงรบกวน และเพ่ือให้แน่ใจว่าการท างานของ
ระบบสุญญากาศจะไม่ท าให้ท่อน ้ าในระบบระบายน ้ าเสียแบบแรงโน้ม
ถ่วงเกิดการร่ัวไหล 
 หมายเหตุ: กฎข้อบงัคบัของทอ้งถ่ินหรือของประเทศอาจ
 ก าหนดให้มีมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันการไหลท่วม
 ยอ้นกลบัจากบ่อไปยงับา้นเรือน มาตรการเหล่าน้ีจะรวมถึง
 ข้อก าหนดของน ้ าล้นจากบ่อเพ่ือก าหนดระดับการท่วม
 ยอ้นกลบัในกรณีท่ีอาจไม่มีการติดตั้งระบบสุขาภิบาลใดๆ 

การติดตั้งเขา้กบับา้นตอ้งด าเนินการโดยการพิจารณาถึงระดบัความดนั
ตา้นกลบัสูงสุด ซ่ึงโดยปกติจะได้รับการก าหนดโดยระดบัของฝาปิด
บ่อพกัน ้าเสีย 

บ่อพกัน ้ าเสียตอ้งสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพ่ือความสะดวกในการก าจดั
วสัดุท่ีหยาบ การท าความสะอาดโดยสุญญากาศ และการระบายน ้ าเสีย 
ตอ้งสามารถท าไดผ้า่นการบายพาสอินเทอร์เฟสวาลว์ 

เน่ืองจากชุดอินเทอร์เฟสวาล์วมีการติดตั้งอยูใ่นบ่อพกัน ้ าเสีย และอาจ
แช่อยู่ในน ้ าเสีย จึงต้องค านึงถึงข้อก าหนดด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานดว้ย 

อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีเช่ือมต่อกนัทั้งหมดในบ่อรวบรวมน ้ าเสีย
ต้องผลิตจากวสัดุท่ีทนต่อการสึกกร่อน (เช่น พลาสติก หรือสแตน
เลสตามมาตรฐาน EN 10088) 

5.2.5 อินเทอร์เฟสวาล์ว 

อินเทอร์เฟสวาลว์ตอ้งมีการป้องกนัการท างานผิดพลาดในต าแหน่งปิด 

และตอ้งป้องกนัการไหลยอ้นกลบัจากท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงไปยงับ่อ
พกัน ้าเสีย 

สุญญากาศในท่อระบายน ้ าจะท าให้มัน่ใจว่ามีแรงดันบวกท่ีบ่าวาล์ว 
เม่ือวาล์วเปิด เส้นทางการไหลตอ้งไม่ถูกกีดขวางโดยกลไกวาล์ว วาล์ว
ตอ้งสามารถระบายปริมาณน ้ าเสียตามท่ีก าหนดในแต่ละรอบการหมุน
ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

วาล์วท่ีติดตั้งในบ่อพกัตอ้งสามารถท างานไดเ้ม่ือแช่อยูใ่นน ้ าโดยท่ีท่อ
ระบายอากาศตอ้งไม่จมอยูใ่นน ้า 

การเตรียมการส าหรับการแก้ไขจะต้องสามารถเปล่ียนอินเทอร์เฟส
วาลว์และ/หรือระบบควบคุมไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาไม่เกิน 30 นาที 

อินเทอร์เฟสวาล์วตอ้งมีช่องเปิดอยา่งน้อย 40 มม.ในต าแหน่งการเปิด
ของวาลว์ 
อินเตอร์เฟสวาล์วตอ้งผลิตจากวสัดุท่ีมีความทนทาน และมีคุณสมบติั
เป็นไปตามมาตรฐาน EN: 681-1 ส าหรับวสัดุยดืหยุน่ (elastomer) 

5.2.6 เซ็นเซอร์วดัระดบั 

วาลว์ตอ้งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพ่ือตรวจสอบระดบัของน ้ าเสียในบ่อพกั 
เซ็นเซอร์น้ีไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือให้ทนต่อการเกิดตะกรัน ท่อของ
เซ็นเซอร์วดัระดบัตอ้งมีขนาดไม่ต  ่ากวา่ DN/ID 45 

ท่อเซ็นเซอร์ต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีได้รับการท าความสะอาดโดยการ
ไหลของน ้าระหว่างการระบายน ้าออก ท่อแบบลอยตวัอาจไม่เหมาะสม
เน่ืองจากจะท าให้สกปรกไดง่้าย 

5.2.7 ตัวควบคุมอนิเทอร์เฟสวาล์ว 

ตวัควบคุมตอ้งเปิดวาล์วเฉพาะเม่ือมีสุญญากาศบางส่วนต ่าสุดต ่ากว่า
แรงดนับรรยากาศท่ี 15 กิโลปาสคาล และตอ้งเปิดวาล์วจนสุดคา้งไว้
จนกวา่จะระบายปริมาณน ้าเสียตามพิกดัท่ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งน้อย หาก
มีการออกแบบให้อากาศไหลเขา้หลงัจากระบายน ้ าเสียออกหมดแล้ว 
ตวัควบคุมตอ้งเปิดวาลว์คา้งไวอี้กสกัครู่ ตวัควบคุมตอ้งสามารถปรับตั้ง
ได้เพ่ือสามารถปรับอตัราส่วนของอากาศและน ้ าเสีย ตวัควบคุมท่ีติด
ตั้งอยูใ่นบ่อพกัตอ้งสามารถท างานไดแ้มว้า่จะแช่อยูใ่นน ้า 

ตวัควบคุมอาจเปิดอินเทอร์เฟสวาลว์เฉพาะเม่ือแรงดนัลบในการส่งอยู่
ท่ี 15 กิโลปาสคาล (0,15 บาร์) เป็นอยา่งนอ้ย ขณะท่ีดา้นล่างของบ่อพกั
อยูต่  ่ากวา่อินเทอร์เฟสวาล์วมากกว่า 1,0 เมตร ชุดควบคุมอาจเปิดวาล์ว
เฉพาะเม่ือมีแรงดนัลบท่ีสูงเหมือนกนั 
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ตวัควบคุมตอ้งรักษาอตัราส่วนของอากาศ/น ้า โดยไม่ข้ึนอยูก่บัแรงของ
สุญญากาศท่ีใช ้

5.2.8 การป้องกนัการระเบิด (บ่อรวบรวมน ้าเสีย) 

กลไกวาล์วและตวัควบคุมต้องสามารถป้องกันการระเบิดได้ หากมี
สภาพแวดล้อมท่ีอาจท าให้เกิดการระเบิดข้ึนได้ โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานของประเทศท่ีติดตั้งจนกวา่มาตรฐานยโุรปจะไดรั้บการจดัท า  

หมายเหตุ: กฎขอ้บงัคบัของท้องถ่ินและของประเทศสามารถ
ก าหนดให้มีการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าป้องกนัการระเบิด 

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งในบ่อรวบรวมน ้ าเสียตอ้งสามารถป้องกนัการ
ระเบิด 
5.2.9 อายกุารใช้งานของลิน้และซีล 
ผูผ้ลิตจะตอ้งระบุอายกุารใช้งานของล้ินวาล์วและซีลอ่ืนๆ ท่ีใช้ตามท่ี
ร้องขอ 

5.2.10 ส่วนประกอบของระบบท่อสุญญากาศ 
ส่วนประกอบของระบบท่อสุญญากาศ ไดแ้ก่ ท่อ อุปกรณ์เช่ือมต่อ ขอ้
ต่อ และวสัดุซีลตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐาน prEN 1293 

หมายเหตุ: ควรหลีกเล่ียงการโคง้งอแบบหกัมุม 

 ท่อสุญญากาศตอ้งมีความทนทานต่อ: 

  ▪ สารเคมีและชีวเคมีท่ีสมัผสัจากดา้นในและดา้นนอก 

   ▪ อุณหภูมิท่ีสูงถึง 35 ° c 

   ▪ รอยขีดข่วน 

  ▪ แรงดันจากภายในและภายนอก (ตามมาตรฐาน  EN 1401) 
 โดยจะตอ้งพิจารณาถึงความเคน้เพ่ิมเติมเป็นพิเศษ 

5.2.11 ขนาดท่อ 
DN/ID ของท่อดูดจะต้องไม่ใหญ่กว่า DN/ID ของอินเทอร์เฟสวาล์ว 
เส้นผ่าศูนยก์ลางสูงสุดของท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงตอ้งเท่ากบั DN/ID 
50 และตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่ DN/ID ของท่อดูด 

ท่อระบายน ้ าสุญญากาศจะตอ้งมีเส้นผ่าศูนยก์ลางต ่าสุดเท่ากบั DN/ID 
65 เม่ือกฎขอ้บงัคบัในท้องถ่ินและของประเทศมีการควบคุมการทิ้ง
มวลของแข็งลงในท่อระบายน ้ า ท่อระบายน ้ าสุญญากาศต้องมี
เส้นผ่าศูนยก์ลางต ่าสุดเท่ากบั DN/ID 80 เม่ือไม่มีการควบคุมเก่ียวกบั
การทิ้งมวลของแขง็ลงในท่อระบายน ้าดงักล่าว หรือเม่ือกฎขอ้บงัคบัใน
ทอ้งถ่ินหรือของประเทศก าหนดให้มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีใหญ่ข้ึน 

หมายเหตุ: อาจมีการระบุความยาวสูงสุดของท่อต่อส าหรับซ่อม
บ ารุงและท่อสุญญากาศท่ีสอดคลอ้งกบั DN/ID 

เส้นผ่าศูนยก์ลางระบุต  ่าสุดของท่อระบายน ้ าสุญญากาศในประเทศ
เยอรมนีจะเท่ากบั DN/ID 65 เน่ืองจากกฎหมายท้องถ่ินของประเทศ
เยอรมนีไม่อนุญาตให้มีการทิ้งของแข็งชนิดหยาบลงในระบบท่อ
ระบายน ้า 

5.2.12 ท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุง 

ท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงต้องเร่ิมลดต ่าลงจากอินเทอร์เฟสวาล์ว และ
ตอ้งเช่ือมต่อกบัส่วนด้านบนของท่อสุญญากาศภายในช่วงมุม ± 60° 
กบัแนวตั้ง 

รูปภาพท่ี 1 : ท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุง 

หากตอ้งการให้สามารถซ่อมบ ารุงหรือเปล่ียนอินเทอร์เฟสวาลว์ไดโ้ดย
ไม่มีการใช้สุญญากาศ ตอ้งสามารถถอดแยกท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงได้
ดว้ยตนเอง 

ท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงตอ้งติดตั้งลงในท่อสุญญากาศในมุมสูงสุดไม่
เกิน 55c ในทิศทางการไหล (ดูรูปภาพท่ี 2) 
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5.2.13 การเช่ือมต่อท่อแยก 
การเช่ือมต่อท่อแยกทั้งหมดเขา้กบัท่อระบายน ้ าสุญญากาศตอ้งเป็น
ทางแยกท่ีเช่ือมต่อกบัท่อระบายน ้ าตามแกนแนวนอน ในแบบแปลน 
มุมของทางแยกตอ้งท าให้แน่ใจวา่น ้าจะไหลไปทางสถานีสุญญากาศ 
และมีการไหลยอ้นกลบัน้อยท่ีสุด ห้ามมีการเช่ือมต่อภายในระยะ 2 
เมตรท่ีส่วนเพ่ิมระดบัความลึก 

ท่อแยกต้องมีการเช่ือมต่อโดยท ามุมสูงสุดไม่ เกิน  45° กับท่อ
สุญญากาศหลกัในทิศทางการไหล (ดูรูปภาพท่ี 3) 

เพ่ือหลีกเล่ียงการไหลยอ้นกลบัของน ้ าเสีย ความลึกของทอ้งท่อดา้น
เหนือน ้ าของจุดท่ีสูงในท่อสุญญากาศหลักและท่อแยกต้องสูงกว่า
จุดสูงสุดของจุดท่ีต ่าในดา้นปลายน ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ท่อแยก 
a) ทิศทางการไหล 
b) มุมในแนวตั้ง 

รูปภาพที่ 2: ท่อแยก 
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     5.2.14 รูปแบบการตัดแยก 

               วิธีการตัดแยก 

การตดัแบ่งความยาวของท่อระบายน ้ าสุญญากาศเพ่ือการซ่อมแซม 
หรือเพ่ือคน้หาขอ้บกพร่องตอ้งมีระยะทางไม่เกิน 450 เมตร และใช้กบั
ท่อแยกท่ีมีความยาวไม่เกิน 200 เมตร 

วาล์วแบบฝังต้องมีแกนหมุนต่อขยายและหีบกุญแจ (surface box) 
วาลว์ตอ้งเปิดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ DN/ID ของท่อ 

หมายเหตุ: อาจตอ้งมีการใช้วาล์วตดัแยกหรือวิธีการอ่ืนๆ ในการ
ตดัแยก เช่น ท่อตรวจสอบซ่ึงอนุญาตให้ใช้ลูกบอลท่ีสามารถ
ขยายได ้วาล์วตดัแยกตอ้งมีความเหมาะสมส าหรับการซ่อมบ ารุง
ทั้งในระบบสุญญากาศและระบบแรงดนัและตอ้งสามารถรักษา
สุญญากาศแตกต่าง ซ่ึงต ่ ากว่าแรงดันบรรยากาศท่ี  80 กิโล
ปาสคาล 

เคร่ืองมือในการตดัแยกตอ้งทนต่อการสึกกร่อนหรือมีการป้องกนัการ
กดักร่อนและไม่มีการอุดตนั วาล์วตดัแยกท่ีมีล่ิมยาง ไม่มีร่อง และตวั
เรือนวาล์วมีการเคลือบโดยทัว่ไปแล้วมีการใช้ส าหรับท่อระบายน ้ า
สุญญากาศ โดยท่ีแกนหมุนต่อขยายตอ้งเป็นสแตนเลส 

ท่อตรวจสอบควรสามารถเช่ือมต่อกบัเกจวดัความดนั และคน้หารอย
ร่ัวได้อย่างถูกต้องโดยการใช้ลูกบอลท่ีสามารถขยายตัวได้ โดยท่อ
ตรวจสอบควรติดตั้งท่ีระยะไม่เกินกว่า 100 เมตรโดยประมาณ และอยู่
ก่อนและหลงัจากวาลว์ตดัแยกทนัที 

ต าแหน่งของวาล์วตดัตอนและท่อตรวจสอบตอ้งมีการท าเคร่ืองหมาย
ดว้ยป้ายสัญลกัษณ์ และก าหนดลงในแผนผงัท่อระบายน ้ า และตอ้งมี
การป้องกนัด้วยกล่องครอบวาล์วตามมาตรฐาน DIN 4055 หรือ DIN 
4056 ฝาปิดกล่องครอบวาล์วจะตอ้งมีการท าเคร่ืองหมายดว้ยสญัลกัษณ์
ท่ีใชส้ าหรับการระบุท่อระบายน ้า (เช่น "S") 

5.2.15 ถงัสุญญากาศ/ถงัสุญญากาศบ่อพกัน ้าเสีย 

ถึงสุญญากาศแต่ละถงัตอ้งมีจ านวนของท่อทางเขา้และท่อทางออกของ
น ้ าเสียท่ีมีขนาดท่ีถูกต้อง ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของถัง ห้าม
เช่ือมต่อท่อทางเขา้ต  ่ากว่าระดบัการหยดุฉุกเฉินของระบบ ท่อทางเขา้
และท่อทางออกต้องจดัวางต าแหน่งเพ่ือรองรับการไหลผ่านถงั และ
ช่วยป้องกนัการเกิดตะกอน และตอ้งสามารถตรวจสอบดา้นในของถงั
ได ้แต่ละถงัตอ้งมีการติดตั้งช่องเปิดเพื่อสามารถเขา้ไปท าความสะอาด
และตรวจสอบท่ีดา้นในถงัได ้โดยตอ้งมีการติดตั้งระบบควบคุมระดบั
ท่ีเหมาะส าหรับการใช้งานในระบบสุญญากาศ และสามารถถอดออก
ไดโ้ดยง่ายส าหรับการปรับตั้งหรือเปล่ียน เม่ือใช้บ่อพกัน ้ าเสียร่วมกบั
ป๊ัมสุญญากาศระบบฉีดอากาศ บ่อตอ้งมีความจุน ้ าขั้นต ่า 400 ลิตรต่อ
ป๊ัมสุญญากาศแบบฉีดอากาศท่ีติดตั้งไว ้

ถังสุญญากาศอาจเป็นแบบฝังอยู่ใต้พ้ืนดินหรือติดตั้ งอยู่ในสถานี
สุญญากาศ  โดยต้องมีการยึดป้องกันการลอยข้ึน หากจ าเป็น  ถัง
สุญญากาศตอ้งสามารถตา้นทานต่อแรงดนัสุญญากาศ 90 กิโลปาสคาล
ได ้โดยถงัท่ีท าจากโลหะตอ้งมีการเคลือบท่ีเหมาะสมทั้งดา้นนอกและ
ดา้นใน  
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หากมีถังสุญญากาศมากกว่าหน่ึงถัง ท่อระบายน ้ าสุญญากาศขาเข้า
จะต้องเช่ือมต่อผ่านวาล์วและการเช่ือมต่อข้ามถังซ่ึงจะท าให้ระบบ
ยงัคงสามารถท างานไดห้ากมีถงัใดถงัหน่ึงเสีย หากมีถงัสุญญากาศใบ
เดียว ตอ้งมีการพิจารณาวิธีการส าหรับการเปล่ียน 

5.2.16 การควบคมุสถานีสุญญากาศ 
          การควบคมุของสถานีสุญญากาศ 

ระบบควบคุมต้องสามารถเลือกป๊ัมขนถ่ายน ้ า และเคร่ืองก าเนิด
สุญญากาศท่ีจะท างาน ช่วยเหลือในการท างาน (หากก าหนดไว)้ และ
เป็นเคร่ืองส ารอง และตอ้งก าหนดให้เคร่ืองท่ีส ารองไวส้ามารถท างาน
โดยอตัโนมติัในกรณีท่ีเกิดความขอ้บกพร่อง เคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ
ตอ้งควบคุมโดยการตรวจสอบสุญญากาศในบ่อสุญญากาศผ่านสวิตช์
แรงดนัท่ีปรับตั้งไดซ่ึ้งมีการก าหนดค่าในช่วงการท างานท่ีตอ้งการ 

โดยตอ้งมีการส่งสัญญาณความบกพร่องและตอ้งมีสัญญาณท่ีใช้ก  าลงั
ไฟจากแหล่งอ่ืนในกรณีท่ีไฟฟ้าขดัขอ้ง อุปกรณ์ขนถ่ายน ้ า หรือเคร่ือง
ก าเนิดสุญญากาศบกพร่อง เม่ือเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ หรืออุปกรณ์
ขนถ่ายท างานต่อเน่ืองเกินกว่าเวลาท่ีก าหนดไว ้เม่ือระดบัสุญญากาศ
ลดต ่าลงกวา่ระดบัต ่าสุด หรือเม่ือระดบัน ้าสูงเกินกวา่ระดบัสูงสุด 

5.2.17 การควบคมุระดบั 

ระบบการควบคุมระดบัตอ้งตอบสนองระดบัน ้ าเสียในบ่อสุญญากาศ 
หรือบ่อพกัน ้าเสียดงัต่อไปน้ี 

 ระดบัการหยดุฉุกเฉิน 
- หยดุการท างานของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ 

- ป๊ัมขนถ่ายน ้าท  างาน 

 ระดบัการเร่ิมตน้ 

- เปิดการท างานของป๊ัมขนถ่ายน ้า 
 ระดบัการหยดุปกติ 

- หยดุการท างานของป๊ัมขนถ่ายน ้า 

โดยตอ้งมีการจดัหาสญัญาณเตือนต่อไปน้ีพร้อมกบัการส่งสญัญาณจาก
ระยะไกลท่ีเหมาะสม: 

▪ สญัญาณเตือนสุญญากาศต ่า เป็นการเตือนวา่สุญญากาศของระบบต ่า
กวา่ระดบัต ่าสุดท่ีก าหนดไว ้

▪ สัญญาณเตือนระดบัน ้ าเสียสูง เป็นการเตือนว่าระดับน ้ าเสียในบ่อ
สุญญากาศ หรือบ่อพกัน ้าเสียอยูท่ี่เคร่ืองหมายระดบัสูง  

▪ สัญญาณเตือนฉุกเฉิน เป็นการเตือนว่าช้ินส่วนส าคญัเกิดขอ้บกพร่อง 

 หรือเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศมีการท างานต่อเน่ืองเกินกว่าเวลาท่ี
 ก าหนดไว ้หรือเกิดไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ถงัสุญญากาศสามารถมีน ้ าเสียเต็มไดสู้งสุดถึง 50% เม่ือเกินกว่าระดบั
น ้าเสียสูงสุด เคร่ืองก าเนิดสุญญากาศตอ้งถูกปิดล็อกโดยอตัโนมติั 

5.2.18 อปุกรณ์  
          (เคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ) 
เค ร่ืองก าเนิดสุญญากาศ  (เช่น ป๊ัมสุญญากาศแบบวงน ้ าหรือป๊ัม
สุญญากาศโรตารีแบบใบพดัหรือป๊ัมสุญญากาศระบบฉีดอากาศ) ตอ้งมี
ความสามารถเพียงพอในการให้บริการระบบ  โดยต้องมีการติดตั้ ง
เคร่ืองก าเนิดสุญญากาศอยา่งน้อยสองเคร่ืองท่ีมีความสามารถเทียบเท่า
กนัเพ่ือให้สามารถถอดป๊ัมตวัใดตวัหน่ึงส าหรับการบ ารุงรักษาไดโ้ดย
ไม่สูญเสียความสามารถของระบบ 

หมายเหตุ: อาจต้องมีการระบุชนิดของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ 
และความสามารถต ่าสุดของเคร่ือง และชนิดของอุปกรณ์การ
ระบาย และความสามารถต ่าสุดของอุปกรณ์ ป๊ัมสุญญากาศท่ีใช้
งานตอ้งมีความเหมาะสมส าหรับการท างานอยา่งต่อเน่ือง และมี
การท างานอยา่งต ่า 12 ต่อชัว่โมงทั้งสองเคร่ือง 

เพ่ือการท างานท่ีเช่ือถือได้ของระบบต้องรักษาอุณหภูมิในสถานี
สุญญากาศให้อยู่ระหว่าง +1 °c และ +35 °c และต้องมีการจดัเตรียม
ฉนวนกันความร้อน การระบายอากาศ และเคร่ืองท าความร้อนท่ี
เหมาะสม 

5.2.19 ความสามารถของอปุกรณ์ขนถ่ายน ้า 
ป๊ัมขนถ่ายน ้ าหรือถงัแรงดนัท่ีใช้เพ่ือระบายน ้ าเสียตอ้งมีความสามารถ
เพียงพอในการให้บริการระบบ 

โดยต้องมีป๊ัมอย่างน้อยสองตวัท่ีมีความสามารถเท่าเทียมกัน โดยตวั
หน่ึงมีไวส้ าหรับเป็นเคร่ืองส ารอง 

5.2.20 การออกแบบป๊ัมขนถ่ายน ้า 
ป๊ัมขนถ่ายน ้ าท่ีใช้ตอ้งเป็นป๊ัมน ้ าเสียแบบไม่มีการส าลักส าหรับการ
ท างานภายใตแ้รงดนัลบโดยไม่ท  าให้เกิดโพรงอากาศ ป๊ัมตอ้งสามารถ
ท างานอย่างต ่า 12 คร้ังต่อชั่วโมง ในระบบท่ีตอ้งให้บริการท่ีพกัอาศยั
มากกว่ายี่สิบหลงั ควรออกแบบให้มีการติดตั้งป๊ัมท่ีมีความสามารถท่ี
เทียบเท่ากนัเพ่ือให้สามารถถอดป๊ัมออกตวัหน่ึงส าหรับการบ ารุงรักษา
โดยไม่สูญเสียความสามารถของระบบ ตอ้งมีการติดตั้งท่อท่ีมีขนาด
เท่ากันในการเช่ือมต่อด้านการระบายของป๊ัมขนถ่ายน ้ าแบบหมุน
เหว่ียงกบับ่อสุญญากาศ หากตอ้งการป้องกนัการเกิดโพรงอากาศ หรือ
เพ่ือให้แน่ใจวา่ช่องทางเขา้ป๊ัมมีน ้าท่วมตลอดเวลา 
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อาจมีการใชป๊ั้มแบบเปียก (แช่ในน ้า) หรือป๊ัมแบบแห้ง  

ยกเวน้มีการติดตั้งป๊ัมจานบด ช่องทางน ้ าผ่านไปยงัอุปกรณ์ขนถ่ายน ้ า
ตอ้งไม่เล็กกว่าช่องทางน ้ าผ่านไปยงัท่อดูดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีอยู่ทางตน้น ้ า
ของอินเทอร์เฟสวาลว์ 

โดยตอ้งมีการป้องกนัการสะสมก๊าซในป๊ัม 

5.2.21 การเปลีย่นป๊ัมขนถ่ายน ้า 
ป๊ัมขนถ่ายน ้ าท่ีติดตั้งอยูด่า้นนอกบ่อสุญญากาศตอ้งมีการติดตั้งร่วมกบั
วาล์วตดัแยกเพ่ือให้สามารถถอดป๊ัมออกไดโ้ดยไม่มีผลกระทบกบัการ
ท างานของระบบ หากท่อระบายมีจ านวนมากตอ้งมีการติดตั้งวาล์วตดั
แยกกับท่อระบายส่วนท้ายสุด หากป๊ัมขนถ่ายน ้ าติดตั้งท่ีด้านในบ่อ
สุญญากาศ ตอ้งสามารถถอดและเปล่ียนป๊ัมไดใ้นเวลาไม่เกิน 4 ชัว่โมง 
หากไม่สามารถท่ีจะให้มีการปิดระบบเป็นเวลา 4 ชั่วโมงได้ ต้องไม่
ติดตั้งป๊ัมไวท่ี้ด้านนอก ยกเวน้จะมีการใช้บ่อสุญญากาศสองบ่อ และ
ระบบยงัสามารถท างานขณะท่ีบ่อใดบ่อหน่ึงไม่สามารถใชง้านได ้

5.2.22 อปุกรณ์ไฟฟ้าป้องกนัการระเบิด 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดท่ีท างานในสภาวะแวดลอ้มท่ีอาจเกิดการระเบิด
ไดต้อ้งเป็นอุปกรณ์แบบป้องกนัการระเบิด 

หมายเหตุ: กฎข้อบงัคบัของทอ้งถ่ินและของประเทศอาจมีการ
ก าหนดอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกนัการระเบิดไว ้

อุปกรณ์ไฟฟ้าในถังสุญญากาศและในท่อดูดของเค ร่ืองก าเนิด
สุญญากาศต้องเป็นอุปกรณ์แบบป้องกันการระเบิด ไม่จ  าเป็นต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันการระเบิดระหว่างถัง
สุญญากาศ และเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ เน่ืองจากอุปกรณ์เหล่าน้ีมี
แนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดการอุดตนั อยา่งไรก็ตาม หากป๊ัมสุญญากาศท่ี
ใช้อาจเป็นแหล่งจุดติดไฟ ตอ้งจดัหาวิธีการไล่ก๊าซท่ีติดไฟออกจากถงั
สุญญากาศโดยใชก้๊าซเฉ่ือย (เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด)์ หากระบบ
ไม่สามารถท างานไดน้านเกินกวา่ 48 ชัว่โมง การไล่ก๊าซดว้ยก๊าซเฉ่ือย
ตอ้งด าเนินการก่อนจะน าป๊ัมสุญญากาศกลบัมาใช้งานอีกคร้ัง ขั้นตอน
การไล่ก๊าซตอ้งมีการอธิบายไวใ้นคู่มือการท างาน 
 

5.2.23 วาล์วป้องกนัการไหลย้อนกลบั 
ท่อระบายแต่ละท่อจากบ่อสุญญากาศตอ้งมีการติดตั้งวาล์วป้องกนัการ
ไหลยอ้นกลบัเพ่ือป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของน ้ าเสีย วาล์วป้องกนั
การไหลยอ้นกลบัตอ้งติดตั้งบนท่อระบายจากท่อขนถ่ายน ้ าแต่ละเส้น 
หากวาล์วป้องกนัการไหลกลบัติดตั้งดา้นในบ่อสุญญากาศตอ้งสามารถ
ถอดและเปล่ียนในเวลาไม่เกิน 4 ชัว่โมง หากท่อระบายมีหลายเส้น ท่อ

ระบายส่วนสุดทา้ยตอ้งมีการติดตั้งวาลว์ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัดว้ย 

5.2.24 ป๊ัมสุญญากาศระบบฉีดอากาศ 

หากใช้ป๊ัมสุญญากาศระบบฉีดอากาศเป็นเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ ตอ้ง
มีการติดตั้ งป๊ัมน ้ าเสียแบบไม่ส าลักท่ีมีความสามารถเทียบเท่ากัน
เพื่อให้สามารถถอดป๊ัมตวัใดตวัหน่ึงออกส าหรับการบ ารุงรักษาไดโ้ดย
ไม่สูญเสียความสามารถของระบบ ตอ้งมีการติดตั้งวาล์วตดัแยกเพื่อให้
สามารถถอดป๊ัมออกได้โดยไม่มีผลกระทบกบัการท างานของระบบ 
ฟองใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งอยูภ่ายในบ่อ 

ยกเวน้มีการติดตั้งป๊ัมจานบด ช่องทางน ้ าผ่านไปยงัป๊ัมสุญญากาศแบบ
ฉีดอากาศตอ้งไม่เล็กกวา่ช่องทางน ้าผา่นไปยงัท่อดูดท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตน้
น ้าของอินเทอร์เฟสวาลว์ 

5.2.25 การควบคมุกลิน่รบกวน 

ในกรณีท่ีกล่ินอาจท าให้เกิดความร าคาญ ตอ้งมีการใชม้าตรการควบคุม
กล่ิน 

ท่อระบายไอเสียตอ้งมีการติดตั้งโดยหลีกเล่ียงไม่ให้มีกล่ินท่ีสร้างความ
ร าคาญให้กับพ้ืนท่ีใกล้เคียง ต้องจดัหาวิธีก าจดักล่ินไอเสีย (เช่น ใน
ระบบตวักรองชีวภาพ) หากจ าเป็น 

น ้าท่ีระบายออกจากตวักรองชีวภาพจะมีการปนเป้ือนสารอินทรีย ์และ
ตอ้งก าจดัทิ้งพร้อมกบัน ้าเสีย 

5.2.26 การควบคมุเสียงรบกวน 

เสียงรบกวนท่ีเกิดจากระบบจะต้องไม่เกินกว่าท่ีอนุญาตโดยกฎ
ขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินหรือของประเทศ 

ข้อ ก าห น ดข อง  TA-Larm [German Technical Directive for Noise 
Control] ไดมี้การน ามาใช ้โดยมลภาวะทางเสียงสูงสุดในตอนกลางคืน
ตอ้งเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี: 
▪ ส าหรับเขตท่ีอยูอ่าศยัเพียงอยา่งเดียว 35 dB (A) 
▪ ส าหรับเขตท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่วนใหญ่ 40 dB (A) 
▪ ส าหรับเขตแบบผสม   45 dB (A) 
▪ ส าหรับเขตการคา้              50 dB (A) 
▪ ส าหรับเขตอุตสาหกรรม  70 dB (A) 

หากไม่มีการแบ่งเขต ตอ้งมีการตรวจสอบการใช้งานจริงของอาคารใน
บริเวณใกลเ้คียงกบัสถานีสุญญากาศ 
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5.2.27 แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 
สถานีสุญญากาศจะตอ้งมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองหรือเตา้รับท่ี
สามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดเคล่ือนท่ี 

5.3.ข้อก าหนดของการออกแบบ 
 
5.3.0 ข้อก าหนดทั่วไป 

ใชม้าตรฐาน EN 752-3 ส าหรับการออกแบบระบบระบายน ้าเสีย 

ไฟล์โครงการต้องมีส่วนต่างๆ ตามผลของการค านวณและข้อควร
พิจารณาในการออกแบบ ดงัต่อไปน้ี: 

▪ รายงานท่ีเป็นค าอธิบายพร้อมกบัแบบแปลนสถานท่ีทัว่ไป  
▪ แบบแปลนของเครือข่ายท่อระบายน ้ าระบบสุญญากาศ 
▪ แบบแปลนภาพตัดขวางระดับความสูงของท่อระบายน ้ า

สุญญากาศทั้งหมด 
▪ ค่าการค านวณไฮโดรนิวเมติก 
▪ ค่าการค านวณขนาดของสถานีสุญญากาศ 
▪ แผนภาพกระบวนการผลิตและเคร่ืองมือวดั  (PID) ของ

สถานีสุญญากาศ 
▪ รายการวสัดุและประมาณการค่าใชจ่้าย 
▪ การค านวณการเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย 
▪ ทะเบียนทรัพยสิ์น 

5.3.1 การออกแบบระบบท่อ 
ระบบท่อตอ้งออกแบบมาให้ทนต่อความเคน้ท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนดิน, การ
ขนถ่ายน ้ า และแรงกระท าซ ้ าไปซ ้ ามา ช่วงของแรงดนัลบซ่ึงจะเกิดข้ึน
ในระหวา่งการท างานและการทดสอบ และแรงการลอยตวั 

การก าหนดระดบัความดนัต ่าสุดส าหรับท่อพลาสติกตอ้งอยูท่ี่ 0.6 เมกะ
ปาสคาล แต่ควรมีการก าหนดระดบัแรงดนัท่ีสูงข้ึน หากระบบท่อเร่ิม
ไม่เป็นทรงกลมจากการขดตวั หรือหากมีแนวโน้มว่าจะเกิดการสูญเสีย
ความแขง็แรงในระยะยาว เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงของระบบท่อหรือน ้ า
เสีย 

หากระบบท่อไม่ถูกฝังไว ้ท่อตอ้งได้รับการป้องกนัจากอุณหภูมิท่ีสูง
มาก รังสีอลัตร้าไวโอเลต และความเสียหายทางกลไก หากจ าเป็น  

ล าดับชั้นของเส้นผ่าศูนยก์ลางท่ีก าหนดของท่อระบายน ้ าสุญญากาศ
เป็นผลมาจากการออกแบบระบบไฮโดรนิวเมติก (โปรดดูส่วน 5.3.3) 

ท่อสุญญากาศท่ีท าจาก PVC จะต้องเป็น  SDR Class 21 ส าหรับท่อ
แรงดนั PVC-U ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 8061, DIN 8062 และ 
DVGW W302 ค่าสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนต้อง
เท่ากับ 0,08 มม./(mK) อาจมีการใช้น ้ ายาประสานท่อหรือซอกเก็ต
แหวนท่ีมียางขอบซีล  (ตามมาตรฐาน  EN 681) ท่ีมีความเหมาะสม
ส าหรับการใช้งานในระบบสุญญากาศ โดยตอ้งทาน ้ ายาประสานท่อ
หลงัจากการท าความสะอาดพ้ืนผิวทั้งสองด้านอย่างละเอียด และตอ้ง
ปฏิบติัตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

ท่อสุญญากาศท่ีผลิตจาก PE ตอ้งเป็น SDR Class 11 ส าหรับท่อแรงดนั 
HDPE ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 8075, EN 12201 และ DVGW 
W 320 ค่าสมัประสิทธ์ิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อนตอ้งเท่ากบั 0,20 
มม./ (mK) ซอกเก็ตแหวนท่ีมียางขอบซีล (ตามมาตรฐาน DIN 4060) 
ท่ีมีความเหมาะสมกบัส าหรับการใช้งานสุญญากาศ หรืออาจใช้ขอ้ต่อ
แบบเช่ือมด้วยไฟฟ้า การเช่ือมด้วยไฟฟ้าอาจต้องด าเนินการโดยผูท่ี้
ไดรั้บการฝึกอบรมเท่านั้น 

เม่ือมีการเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน EN 1091 ท่อและอุปกรณ์เช่ือมต่อ
ทั้งหมดในท่อสุญญากาศต้องมีอตัราแรงดนัท่ีก าหนดตามมาตรฐาน 
D1N.2401 -1 อยา่งนอ้ย 1,0 เมกะปาสคาล (10 บาร์) 
 
5.3.2 การวางแนวระบบท่อ 
การวางแนวระบบท่อตอ้งมีการท าความสะอาดในตวัและมีการป้องกนั
การสะสมของตะกอนหนกั ส าหรับการเช่ือมต่อท่อส าหรับซ่อมบ ารุง
ตอ้งมีระยะห่างต ่าสุดระหว่างส่วนเพ่ิมระดบัความลึกเท่ากบั 1.5 เมตร 
ท่อระบายน ้ าระบบสุญญากาศจะตอ้งมีความลาดชันต ่าสุดคือ 1 : 500 
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ตารางที่ 1: การประเมินอตัราส่วนของอากาศ/น ้าโดยทั่วไป 

ความยาวของ
ท่อสุญญากาศ
หลกั 

ความหนาแน่นของประชากรตามความแนวยาวท่อ 
population density 0,05 I/m 0,1 I/m   0,2 I/m 0,5 I/m 

 อตัราส่วนของอากาศ/น ้าโดยเฉล่ีย (AWR) 
500 ม.  3 , 5 - 7  3 - 6  2 , 5 - 5  -  2 - 5  
1000 ม. 4 - 8    3,5 - 7 3 - 6 2 , 5 - 5  
1500 ม. 5-9 4-8  3 , 5 - 7  3 - 6  
2000 ม. 6 - 10 5 - 9  4 - 8 3 , 5 - 7  
3000 ม. 7 - 1 2  6 - 1 0  5 - 9  4 - 8  
4000 ม. 8 - 1 5  7 - 1 2  6 - 1 0     (5 - 9)* 
*ขอแนะน าเฉพาะกรณีท่ียอมรับไดเ้ท่านั้น 
 

หากพ้ืนดินมีความลาดชนั 1 : 500 หรือมากกว่าในทิศทางการไหล ท่อ
ระบายน ้ าสุญญากาศอาจมีการจดัวางขนานไปกบัพ้ืนผิว หากส่วนท่ี
ลาดลงตามมาดว้ยส่วนท่ีเป็นเนินข้ึน การวางแนวท่อตอ้งมีการปรับปรุง
สภาวะน ้าขงัในต าแหน่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงความลาดชนั 
 หมายเหตุ : เพ่ือให้การขนถ่ายน ้ าในระบบสุญญากาศมี

ประสิทธิภาพ ขนาดของส่วนเพ่ิมระดับความลึกแต่ละจุด
จะตอ้งมีขนาดเล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ส่วนเพ่ิมระดบัความ
ลึกในหลายๆ จุดจะดีกว่าส่วนเพ่ิมระดบัความลึกขนาดใหญ่
เพียงจุดเดียว การเปล่ียนแปลงความลึกของทอ้งท่อท่ีส่วนเพ่ิม
ความลึกแต่ละจุดจะต้องไม่เกินกว่า 1,5 เมตร ส าหรับท่อ
ระบายน ้ าระบบสุญญากาศ ระยะห่างต ่าสุดระหว่างส่วนเพ่ิม
ความ ลึกแต่ละจุดต้องอยู่ ท่ี  6 เมตร  โดยอาจต้องมีการ
เปล่ียนแปลงการวางแนวท่อเม่ือจ าเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มี
ความลึกของท่อมากเกินไป 

 
ภาคตัดขวางแนวความสูงของระบบท่อสุญญากาศต้องแสดงการ
รวบรวมน ้ าเสียท่ีดา้นปลายของจุดท่ีต  ่าอยา่งรวดเร็ว และต่อมาถูกผลกั
ไปยงัจุดท่ีสูงตามกระแสลมไปทางสถานีสุญญากาศ 

ภาคตดัขวางแนวความสูงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิด (โปรดดู
รูปภาพท่ี 4) 

▪ ภาคตดัขวางแนวท่อแบบคล่ืนซ่ึงสามารถด าเนินการโดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์เช่ือมต่อโดยใชก้ารดดัท่อ 

▪ ภาคตดัขวางแนวท่อแบบฟันปลาท่ีใช้ขอ้งอ 45° ซ่ึงมกันิยมใช้เม่ือมี
เส้นผา่ศูนยก์ลางระบุ DN 100 หรือใหญ่กวา่ 

▪ ภาคตดัขวางแนวท่อแบบ Reformer Pocket ซ่ึงจะคล้ายกบัแบบฟัน
ปลา แต่มีความแตกต่างกนัตรงจุดท่ีต  ่าจะเป็นรูปตวัย ูและลาดชนัข้ึน 
45° ทัน ที  ก ารวางแนวท่ อแบบ  Reformer Pocket มัก ใช้ เม่ื อ มี
เส้นผา่ศูนยก์ลางระบุ DN 100 หรือเล็กกวา่ 

 
การออกแบบภาคตดัขวางแนวความสูงและขนาดของระบบท่อต้อง
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูจ้ดัหาระบบ 

5.3.3 การออกแบบระบบไฮโดรนิวเมติก 

การออกแบบระบบตอ้งมีสุญญากาศขั้นต ่าตามท่ีระบุไว ้ภายใตส้ภาวะ
ท่ีไม่มีอตัราการไหลท่ีอินเทอร์เฟสวาลว์แต่ละตวั 
 
หากกฎขอ้บงัคบัของประเทศห้ามการทิ้งวตัถุท่ีเป็นของแข็งลงในท่อ
ระบายน ้ า สุญญากาศบางส่วนต ่าสุดท่ีก าหนดไวต้้องเท่ากับ 20 กิโล
ปาสคาล โดยในประเทศอ่ืนๆ สุญญากาศบางส่วนต ่าสุดตอ้งเท่ากบั 25 
กิโลปาสคาล เวลาการฟ้ืนฟูสุญญากาศจะตอ้งไม่เกินกว่าเวลาสูงสุดท่ี

ก าหนดไว ้ระบบจะตอ้งไดรั้บการออกแบบให้มีการเร่ิมท างานใหม่โดย
อตัโนมติัหลงัจากการหยุดท างานของเคร่ืองจกัรหรือการขดัขอ้งของ
ระบบไฟฟ้า 

 หมายเหตุ: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ระยะเวลาการฟ้ืนฟู
สุญญากาศสูงสุดตอ้งไม่เกินกวา่ 30 นาที 

ความแตกต่างของเฮดสูงสุดไดรั้บการค านวณภายใตส้มมุติฐานท่ีวา่ท่อ
แนวตั้งทั้ งหมดมีน ้ าอยู่เต็ม ความแตกต่างของเฮดสถิตสูงสุดของท่อ
แนวตั้ งคือความสูง H ของท่อแนวตั้ ง (ความแตกต่างของความสูง
ระหว่างจุดท่ีสูงและจุดท่ีต ่า) จะลดลงตามเส้นผ่าศูนยก์ลางของท่อ
ภายใน ผลรวมของความแตกต่างของเฮดสถิตตามแนวท่อสุญญากาศ
หลกัอาจเป็นปกติเม่ือไม่เกินกวา่ 4 ถึง 5 เมตร หากมีความแตกต่างของ
เฮดสถิตอยา่งมาก ตอ้งติดตั้งวาล์วรับอากาศเขา้อตัโนมติัเพ่ือให้อากาศ
สามารถไหลเขา้สู่ระบบท่อสุญญากาศเม่ือแรงดนัสุญญากาศลดลงต ่า
กวา่แรงดนัต ่าสุดท่ีปรับตั้ง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ท่อแนวตั้งทั้งหมดมีน ้ าเขา้
ไปอยูเ่ตม็พร้อมกนั 
การค านวณค่าอุทกพลศาสตร์ท่ีแน่นอนของกระบวนการขนส่งในท่อ
ระบายน ้ าระบบสุญญากาศจะไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากความซบัซ้อน
ของสภาวะการไหลพร้อมกนัท่ีไม่เสถียร เน่ืองจากไม่มีทฤษฏีพ้ืนฐาน 
เครือข่ายท่อระบายน ้ าระบบสุญญากาศจึงมีการก าหนดขนาดโดยการ
ใช้ตารางการก าหนดขนาดทัว่ไปท่ีสามารถใช้ได้ส าหรับภาคตดัขวาง
แนวความสูงตามท่ีอธิบายไว ้

อัตราส่วนของอากาศ /น ้ าโดยเฉล่ียของท่อสุญญากาศหลักมีการ
ประเมินโดยใชต้ารางท่ี 1 ประกอบ 
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ตารางที่2: การประเมินเส้นผ่าศูนย์กลางระบุของท่อโดยทั่วไป 
AWR  

ของตน้น ้า 
โดยเฉล่ีย 

เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของท่อ 

   DN 65    DN 80   DN 100   DN 125   DN 150       DN 200 DN 250* 

 จ านวนโดยรวมของผูท่ี้อยูอ่าศยัและสมมูลประชากรท่ีเช่ือมต่อกบัตน้น ้า 

2 0-110 0-350 250-600 350 - 900 500 -1400 750 -2100 (1100-3000) 

4 0-65 0-200 135-340 200 – 500 300-800 400-1200 (600-1650) 

6 0-45 0-140 95-240 140-350 200-550 300-820 (400-1150) 

8 0 - 3 5  0-105 75-185 105-270 150-425 220 - 625 (300-850) 

10 0-30 0-85 6 0 1 - 5 0  8 5 - 2 2 0  120-340 175-500 (250-700) 

12 0 - 2 5  0-75 50-125 75-180 100-290 150-425 (200-600) 
* ขอแนะน าเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น 

 
ความลาดชันของเส้นผ่าศูนย์กลางระบุของระบบท่อสุญญากาศจะ
ข้ึนอยู่กับประชากรทั้ งหมด (จ านวนของคนท่ีอยู่อาศัยและสมมูล
ประชากร) ท่ีเช่ือมต่อกบัจุดปล่อยน ้ าเสีย เส้นผ่าศูนยก์ลางระบุจะถูก
ประเมินโดยใช้ตารางท่ี 2 ของการก าหนดขนาดทัว่ไปมาประกอบ ให้
พิจารณาว่าอตัราส่วนของอากาศ/น ้ าโดยเฉล่ียของต้นน ้ าท่ีส่วนปลาย
ของท่อโดยปกติจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียท่ีก าหนดในตารางท่ี 1 เน่ืองจาก
อตัราส่วนของอากาศ/น ้ าของต้นน ้ าโดยเฉล่ียจะลดลงไปตามสถานี
สุญญากาศ 
 
โครงการท่อระบายน ้ าเสียระบบสุญญากาศโดยส่วนใหญ่สามารถ
ก าหนดขนาดไดโ้ดยใชต้ารางการประเมิน ซ่ึงแสดงอตัราการไหลสูงสุด
ท่ีออกแบบเท่ากบั 0,005 ลิตร/(Is) ในการเช่ือมต่อท่ีมีการกระจายเท่าๆ 
กนั และในภูมิประเทศท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบ 

แน่นอนว่าโครงการท่ีมีคุณสมบัติพิเศษไม่สามารถออกแบบโดยใช้
ตารางการก าหนดขนาดทัว่ไปได้ ขอแนะน าให้ขอรับค าแนะน าจากผู ้
จดัหาระบบ การเบ่ียงเบนใดๆ จากผลลพัธ์การก าหนดขนาดทัว่ไปตอ้ง
ได้รับการอธิบายด้วยข้อโต้แยง้ทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
น่าเช่ือถือในการท างานสามารถรับรองได้ด้วยการจดัหาอุปกรณ์ทาง
เทคนิคเพ่ิมเติม เช่น วาล์วรับอากาศเขา้อตัโนมติั หรือชุดอินเทอร์เฟส
วาลว์ท่ีเปิดให้อากาศและน ้าเขา้ไดเ้ป็นช่วงๆ  

ตอ้งมีการค านวณขอ้มูลแรงดนัอยา่งละเอียดส าหรับระบบขณะการหยดุ
ไหล ท่ีอตัราการไหลสูงสุด และการไหลกระเพ่ือมใกล้กบัส่วนปลาย
ของท่อสุญญากาศหลกั โดยข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของน ้า/อากาศ 

5.3.4 พืน้ฐานการออกแบบ 

อตัราการไหลของน ้ าเสียจะข้ึนอยูก่บัสภาวะของทอ้งถ่ิน ลูกคา้จะตอ้ง
ระบุอตัราการไหลท่ีตอ้งพิจารณาถึงการแทรกซึมลงในการระบายน ้ า
แบบแรงโน้มถ่วง โดยต้องระบุอตัราการไหลของน ้ าและอากาศโดย
เฉล่ียส าหรับระบบท่ีออกแบบ การไหลสูงสุด (ลิตรต่อวินาที) ท่ีใช้ใน
การออกแบบ และวิธีการค านวณการสูญเสียเฮดสถิตและเฮดจลน์ ตาม
การร้องขอของผูอ้อกแบบ 

โดยทั่วไปแล้ว จะถือว่าอัตราการไหลสูงสุดตามการออกแบบอยู่ท่ี 
0,005 ลิ ต ร /(Is) น ้ า เสี ย ท่ี ไห ล จากส ถ าน ท่ี ตั้ งท างก ารค้ าแ ล ะ
อุตสาหกรรมจะแปลงเป็นอัตราการไหลท่ีเทียบเท่ากับประชากรท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยวิธีการเทียบเท่ากบัประชากรจะสอดคล้องกบัอตัราการ
ไหล 150 ลิตร/วนั ในกรณีพิเศษอตัราการไหลสูงสุดตามการออกแบบ
จะไดรั้บการประเมิน และหารดว้ย 0,005 ลิตร/วินาที 

โดยปกติแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงการแทรกซึมของน ้าใตดิ้น 
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5.3.5 สถานีสุญญากาศ 
ตอ้งมีการเลือกจ านวนและความสามารถของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ
และป๊ัมขนถ่ายน ้าในการท างานเพ่ือขนถ่ายท่ีอตัราการไหลสูงสุดของน ้ า
และอากาศตามล าดบั ปริมาณต ่าสุดของบ่อเก็บระบบสุญญากาศ ตอ้ง
ค านวณโดยพิจารณาถึงความถ่ีในการเร่ิมท างานสูงสุดของเคร่ืองก าเนิด
สุญญากาศและป๊ัมขนถ่ายน ้ า และช่วงของแรงดนัการท างาน ความจุ
ของบ่อเก็บจะก าหนดโดยบ่อพกัสุญญากาศ และความจุของท่อระบาย
น ้าระบบสุญญากาศท่ีใชง้านได ้

การไหลของอากาศสูงสุด  QA (ท่ี อุณหภูมิและแรงดันมาตรฐาน ) 
ค านวณโดยการคูณกระแสน ้าเสียตามการออกแบบ Qww กบัอตัราส่วน
อากาศ/น ้าโดยเฉล่ีย จากนั้นคูณ QA เขา้กบัค่าความปลอดภยั SF ส าหรับ
การก าหนดขนาดของป๊ัมสุญญากาศระหวา่ง 1,2 และ 1,5 

ให้เลือกปริมาณน ้ าและจ านวนของป๊ัมน ้ าเสีย ((Qww,p และ nww) 
และป๊ัมสุญญากาศ  (QA,P และ nww) โดยต้องพิจารณาถึงส่วนซ ้ า
ดงัต่อไปน้ี: 

Qww,p ≥ Qww/ (𝜂ww - 1) [l/s]  (1) 

และ 
QA.P ≥  QA • SF / (𝜂A -1)    [l/s]                                   (2) 

ปริมาณน ้ าในการดูดต่อป๊ัมสุญญากาศเท่ากบั: . 

QA,P,S ≥  QA,P • Paa • 2 / (Pmax + Pmin)      [I/s]              (2a) 

Paa คือแรงดนัอากาศโดยรอบ และ Pmax และ Pmin คือแรงดนั
สมบูรณ์สูงสุด และแรงดนัสมับูรณ์ต ่าสุดในถงัสุญญากาศ 

ปริมาณต ่าสุดของถงัสุญญากาศจะค านวณโดยพิจารณาถึงความถ่ีในการ
เร่ิมตน้ท างานสูงสุด f = 12/h ของป๊ัมสุญญากาศ ปริมาณน ้ าต  ่าสุดท่ี
ตอ้งการ Vw เท่ากบั:  

Vw = 0.25 * QWW,P / f [I] (3) 

ปริมาณอากาศต ่าสุดท่ีตอ้งการในถงัเท่ากบั: 

VA = 0.25 • QA.P.S •1/2• (Pmax + Pmin) /  
[(Pmax- Pmin) • nA • f } [I]              (4) 

ปริมาณอากาศต ่าสุดท่ีตอ้งการในถงัจะมีจ านวนน้อยลงหากมีการเลือก
จ านวนป๊ัมสุญญากาศ  𝜂A ท่ีมากข้ึน อย่างไรก็ตาม จ านวนของป๊ัม
สุญญากาศ  𝜂A ท่ี ติดตั้ งไว้อาจใช้ในการค านวณน้ี เฉพาะเม่ือป๊ัม
สุญญากาศทั้งหมดมีการท างานตามล าดบั 

ปริมาณอากาศท่ีตอ้งการในถงัสุญญากาศ VA อาจลดลงโดยการลบส่วน
ของปริมาณในท่อระบายน ้ าระบบสุญญากาศขาเข้า Vww อย่างมาก

ท่ีสุดก็คือ อาจลบปริมาณของส่วนสุดท้ายของท่อระบายน ้ าระบบ
สุญญากาศออกคร่ึงหน่ึง โดยความแตกต่างของแรงดนัน ้ าตอ้งน้อยกว่า
ค่า Pmax – Pmin ตวัอยา่งเช่น หากฮิสเตอรีซิสคือ: Pmax - Pmin  = 10 

kPa และมีการติดตั้ งท่อแนวตั้ งท่ีมีความแตกต่างของความสูงของ
แรงดนัน ้าสูงสุดมากกวา่ 1 เมตรท่ีถงัสุญญากาศ อาจไม่มีการลบปริมาณ
ในท่อระบายน ้าออก 

ปริมาณถงัท่ีตอ้งการคือ: 

V = Vw+ VA -Vww    [I]          (5) 

ปริมาณต ่าสุดของถงัสุญญากาศคือ: 
V ≥ 3 * Vw   [I] (6) 

การส้ินเปลืองพลงังานของป๊ัมสุญญากาศและน ้ าเสียสามารถประเมิน
โดยใชส้มการทัว่ไปดงัต่อไปน้ี:  

PA,P = {K / K-1} • QA,P,S •1/2• (Pmax / Pmin) 

 *[1-(1/2*(Pmax + Pmin) / Paa ((k-1)/k)  ] / nA 
     [w]     (7) 
 

Pww,p = Qww,p * P * 𝑔 * nman / nww              [ w ]     (8) 

ค่าสมัประสิทธ์ิอะเดียแบติกของอากาศคือ K= 1,4 

ประสิทธิภาพของป๊ัมวงน ้ าและป๊ัมแบบใบพดัเล่ือนจะอยูใ่นช่วง 0,3 < 

na < 0,6 (ส าหรับ  Pmin ≥ 30 kPa) ขณะท่ีป๊ัมแบบใบพัดเล่ือนจะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าป๊ัมวงน ้ า ประสิทธิภาพของการท างานร่วมกนัของ
ป๊ัมแบบฉีดอากาศและป๊ัมแรงเหว่ียงต ่ามาก โดยจะอยูใ่นช่วง 0,05 < 𝜂A 

< 0,1 ประสิทธิภาพของป๊ัมน ้ าเสียแบบแรงเหว่ียงจะอยู่ในช่วง 0,2 < 

𝜂ww < 0.5  

5.3.6 แหล่งข้อมูลเพิม่เติม 

เอกสารท่ีมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเฉพาะท่ีสามารถใช้ภายใน
กรอบการท างานของมาตรฐานน้ีมีอยู่ใน ภาคผนวก G (ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ ) บรรณานุกรมระบุอยู่ใน  ภาคผนวก  H (ข้อมูล ท่ี เป็น
ประโยชน์) 

โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในรายงาน DWA Working Group ES-1.2 ท่ี
อ้างอิงใน ภาคผนวก  G รวมถึงในเอกสารท่ีระบุในบรรณานุกรม 
(ภาคผนวก H) 
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  5.3.7 การใช้งานระบบระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศ 

ค าแนะน าเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีควรพิจารณาในการใช้ระบบระบายน ้ า
เสียแบบสุญญากาศก าหนดอยูใ่น ภาคผนวก I (ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) 

โปรดดูส่วน 4.0 และภาคผนวก I ของ EN 1091 

6. การติดตั้ง 
    (ของระบบท่อ) 
 
6.1 การติดตั้ง 
      (การวางท่อ) 
การติดตั้ งระบบท่อสุญญากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ prEN 805 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งระบบท่อ 
 
ขอแนะน าให้ดูแลผูจ้ดัหาให้จดัการฝึกอบรมบุคลากรของผูรั้บเหมาใน
การวางท่อและการติดตั้งบ่อรวบรวมน ้าเสียเม่ือเร่ิมตน้งานก่อสร้าง 
 
ระบบท่อสุญญากาศตอ้งวางอย่างแม่นย  าตามแบบแปลน การเบ่ียงเบน
ใดๆ ออกจากการวางแนวระดบัความสูงตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกร
ออกแบบ เจ้าของ หรือวิศวกรจะต้องท าการตรวจสอบการวางแนว
ระดบัความสูงของระบบท่อสุญญากาศท่ีวางไวก่้อนจะเร่ิมถมดินกลบั 
 
เน่ืองจากการร่ัวซึมของน ้ าเสียจากท่อระบายน ้ าเสียระบบสุญญากาศไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ จึงสามารถวางท่อระบายน ้ าเสียระบบสุญญากาศ
ร่วมกับระบบท่อน ้ าด่ืมในร่องเดียวกันได้ ยกเว้นกฎข้อบังคับของ
ทอ้งถ่ินไม่อนุญาตให้ด าเนินการดงักล่าว 
 
ท่อระบบสุญญากาศตอ้งวางในระดบัความลึกท่ีไม่เกิดการแข็งตวัและ
ตอ้งรับน ้ าหนักของพ้ืนดินและการสัญจรตลอดเวลา, แรงลอยตวั, แรง
กระท าแบบซ ้ าไปซ ้ ามา และแรงดนัสุญญากาศระหว่างการท างานและ
การทดสอบความแน่น ส่วนของระบบท่อท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินตอ้งได้รับ
การป้องกนัจากผลกระทบของอุณหภูมิสูง รังสียูวี และความเสียหาย
ทางกล ตามความจ าเป็น 
 
ท่อ PVC อาจวางเฉพาะในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็น
อย่างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่อ PE ต้องหลีกเล่ียงการเกิดความเค้น
มากเกินไปเน่ืองจากการหดตวัจากความเยน็ 
 
ต าแหน่งของจุดท่ีสูงและต ่า รวมถึงการโคง้งอตอ้งยดึให้อยูใ่นต าแหน่ง
อยา่งถาวร การยึดเป็นส่ิงท่ีส าคญัโดยเฉพาะพ้ืนดินท่ีอ่อนนุ่ม (เช่น ใน

หนองน ้ าและดินโคลน) ให้ปฏิบติัตามมาตรฐาน EN 1610 และ ATV-
DVWK A 139E ส าหรับการวางท่อ โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการฝังลง
ในพ้ืนดิน 
 
สามารถเปล่ียนแปลงการวางแนวระดบัความสูงและทิศทางโดยการดดั
ท่อได ้หากรัศมีของการดดัท่ออยูใ่นระยะท่ีปลอดภยั รัศมีการดดัต ่าสุด
ของท่อ PVC-U คือ R > 300 * de  และท่อ HDPE คือ > 50 *de โดยตอ้ง
ปฏิบติัตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 
 
การเช่ือมต่อจะตอ้งเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิต ขอแนะน าให้ติดตั้ง
อุปกรณ์เช่ือมต่อส าหรับท่อแยกและท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงในอนาคต
ขณะการวางท่อระบายน ้ าระบบสุญญากาศ ควรมีการเตรียมพร้อม
ส าหรับการซ่อมบ ารุงสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดพ้ฒันาเพ่ือหลีกเล่ียงการติดตั้ง
อุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงในภายหลงั 
 
อาจใช้ วิ ธี ก ารวางท่ อแบบไม่ ขุด ร่องตามมาตรฐาน  EN 12889 
ตวัอยา่งเช่น การเจาะแบบใช้น ้ าพ่น การเจาะควา้น หรือการไถ อยา่งไร
ก็ตาม ตอ้งมีการป้องกนัค่าการเบ่ียงเบนท่ีไม่สามารถยอมรับไดจ้ากการ
วางแนวระดบัความสูงท่ีออกแบบไว ้ทั้งน้ีตอ้งขอค าแนะน าจากผูจ้ดัหา
ระบบ 
 
หลงัจากวางระบบท่อแลว้ ตอ้งมีการจดัท าแบบแปลนของท่อท่ีติดตั้งไว้
ตามมาตรฐาน DIN 2425-4  

6.2 ความคลาดเคล่ือน 
เม่ือความลาดชันของท่อมีความชันน้อยกว่า 1:150 ท่อจะตอ้งไม่มีการ
เบ่ียงเบนในแนวตั้งมากกวา่ + 12 มม.จากการออกแบบท่ีก าหนดไว ้การ
เบ่ียงเบนใดๆ จะตอ้งไม่ท  าให้เกิดการไหลยอ้นกลบั การเปล่ียนแปลงท่ี
เสนอต่อการวางแนวระบบท่อท่ีออกแบบไวต้อ้งได้รับการตรวจสอบ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบยงัคงสามารถท างานได้ภายในค่าการออกแบบท่ี
ก าหนด 
 หมายเหตุ: การดดัท่อท่ีมีความยดืหยุน่ภายในสถานท่ีไม่ควร
 ท าให้เกิดความเคน้มากเกินไป 
หากมีความลาดชันของท่อระบายน ้ าระบบสุญญากาศมากกว่า 1:150 
ระดบัของจุดท่ีสูงและต ่าอาจมีการเบ่ียงเบนสูงสุด ± 2.5 ซม. จากโครง
ร่างระดบัความสูงท่ีออกแบบไว ้และความลาดชนัระหวา่งสองจุดตอ้งมี
ความต่อเน่ือง 
 
6.3 ระบบเตือนภยัและระบบแสดงต าแหน่ง 
ระบบ เตือนภัย  (เทปห รือตาข่ าย ) ต้องวางอยู่ใน ร่องเห นือท่ อ 
หากวสัดุท่อไม่ใช่ส่ือน าไฟฟ้า ตอ้งมีระบบแสดงต าแหน่ง 



DIN EN 1091 / DWA-A 116-1E 

 

 

7 การทดสอบและการตรวจสอบ 
การทดสอบชุดอินเทอร์เฟสวาล์ว ระบบท่อ และบ่อรวบรวมน ้ าเสีย
จะต้องปฏิบัติตามภาคผนวก  A ถึง C ของมาตรฐาน  EN 1091 การ
ทดสอบความแน่นตามส่วน  7.2 และ  7.3 ของมาตรฐาน EN 1091 
จะต้องด าเนินการก่อนการติดตั้ งชุดอินเทอร์เฟสวาล์ว  ชนิด และ
ขอบเขตของการทดสอบการท างานของระบบตามส่วน 7.4 ตอ้งระบุไว้
ในเอกสารการยื่นประมูล และด าเนินการตามภาคผนวก  D ของ EN 
1091 

7.1 การทดสอบชุดอนิเทอร์เฟส 
 
7.1.1 
ชุดอินเทอร์เฟสทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยอินเทอร์เฟสวาล์ว ตวัควบคุม 
และเซ็นเซอร์ตอ้งมีการทดสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถท างานได้อยา่ง
ถูกตอ้ง 
 
7.1.2 
ชุดอินเทอร์เฟสต้องมีการรับรองความสามารถในการท างานตาม
จ านวนรอบท่ีระบุโดยไม่ตอ้งมีการดูแลนอกเหนือจากการบ ารุงรักษา
ตามค าแนะน าของผู ้ผ ลิต  และย ังคงสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวนรอบท่ีระบุจะตอ้งมากกวา่ 

a) จ านวนรอบในการระบายน ้าออก 3000 ม3 หรือ 

b) 250,000 รอบ 

หากมีการใช้วาล์วหรือตวัควบคุมใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นั ยส าคัญ ต่อวาล์ว ท่ี ได้ รับ การยืน ย ัน  ต้องท าก ารทดสอบ ใน
ห้องปฏิบัติการท่ี มีการจ าลองสภาวะการท างาน  การทดสอบใน
ห้องปฏิบติัการโดยใช้น ้ าและอากาศท่ีสะอาดต้องแสดงให้เห็นว่าชุด
อินเทอร์เฟสทั้งหมดสามารถท างานในจ านวนรอบท่ีระบุตามท่ีก าหนด
ไวท่ี้ด้านบนโดยไม่ตอ้งมีการดูแลใดๆ นอกเหนือจากการบ ารุงรักษา
ตามค าแนะน าของผู ้ผ ลิต  และย ังคงสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หากจ าเป็น การทดสอบจะต้องยืนยนัให้ เห็นว่าอินเทอร์เฟสวาล์ว
สามารถท างานได้อย่างน่าพอใจเม่ือแช่อยู่ในน ้ า มีการป้องกันความ
บกพร่องในต าแหน่งปิด และเส้นทางการไหลไม่ถูกกีดขวางโดยกลไก
วาล์ว การทดสอบโดยแช่ลงในน ้ าจะด าเนินการเฉพาะเม่ือมีการติดตั้ง
ชุดอินเทอร์เฟสในบ่อพกัน ้ าเสีย หรือเม่ือระบุว่าชุดอินเทอร์เฟสต้อง
สามารถแช่ในน ้าได ้ขั้นตอนการทดสอบอยูใ่น ภาคผนวก A (กฎเกณฑ์) 

 

 

7.1.3 การทดสอบชุดอินเทอร์เฟสในสถานที่ก่อสร้าง 
ผู ้ผลิตจะต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่ากลไกวาล์วทั้ งหมดสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มการท างานปกติ 

7.2 การทดสอบระบบท่อ 

การทดสอบระบบสุญญากาศตามปกติของท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุง และ
ท่อระบายน ้ าระบบสุญญากาศต้องท าขณะด าเนินงาน และเม่ือเสร็จ
สมบู รณ์ แล้ว  ขั้ นตอนการทดสอบก าหนดอยู่ใน  ภาคผน วก  B 
(กฎเกณฑ์) 

7.3 การไม่ร่ัวซึมของน า้ 

7.3.1 
ก่อนท่ีจะเร่ิมการทดสอบการท างาน ต้องท าการตรวจสอบภายในบ่อ
รวบรวมน ้ าเสียทั้งหมดด้วยตาเปล่า บ่อตอ้งไม่มีหลกัฐานแสดงถึงการ
แทรกซึมของน ้ าผ่านโครงสร้างและฝาปิด  ผนังและพ้ืนต้องไม่ มี
สญัญาณบ่งบอกถึงการร่ัวซึมของน ้า 

7.3.2 
หากจ าเป็น ต้องมีการทดสอบบ่อรวบรวมน ้ าเสียกบัแรงดนัน ้ าภายใน 
ขั้นตอนดงักล่าวก าหนดอยูใ่น ภาคผนวก C (กฎเกณฑ์) 

7.4 การตรวจสอบขณะทดสอบการท างานของระบบ 
ระหวา่งการทดสอบการท างานของระบบ อาจตอ้งมีการตรวจสอบ: 

a) เสียงรบกวน 
b) สุญญากาศต ่าสุดท่ีส่วนปลายของระบบ 
c) อตัราอากาศ/น ้าเสีย 
d) ระยะเวลาการฟ้ืนฟสุูญญากาศ 
e) ความสามารถของระบบในการเร่ิมท างานใหม่โดยอตัโนมติั 
f) การท างานของสญัญาณเตือนและการควบคุมสถานีสุญญากาศ 

g) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเปล่ียนอินเทอร์เฟสวาลว์และป๊ัมขนถ่ายน ้า 

ขั้นตอนการทดสอบมีอยูใ่น ภาคผนวก D (กฎเกณฑ์) 
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8 การทดสอบการท างานของระบบ  
   (และการเร่ิมเปิดระบบ) 
ผูจ้ดัหาระบบมีหน้าท่ีในการปรับปรุงการท างานระหว่างการทดสอบ
การท างานของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และฝึกอบรมบุคลากรท่ี
จะปฏิบติังาน 

8.1 
ท่อระบายน ้ าแรงโน้มถ่วงทั้งหมดตอ้งไม่มีวสัดุก่อสร้างและเศษตะกอน
อยูภ่ายในก่อนท่ีจะเร่ิมท าการทดสอบการระบายน ้ าของบ่อรวบรวมน ้ า
เสีย ให้ เบ่ียงเส้นทางของการเช่ือมต่อกับแหล่งน ้ าผิวดินใดๆ ท่ีไม่
ถูกตอ้ง บ่อรวบรวมน ้ าเสียทั้งหมดตอ้งสะอาด และไม่มีส่ิงแปลกปลอม
ใดๆ โดยตอ้งท าความสะอาดให้เสร็จส้ินก่อนจะเร่ิมด าเนินการทดสอบ
การท างานของระบบ 

8.2 
เน่ืองจากต้องมีการจดัเตรียมแบบแปลนการก่อสร้างของระบบ และ
คู่มือผูป้ฏิบติังาน จึงมีการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเน้ือหาของคู่มือการใช้
งานอยูใ่น ภาคผนวก F (ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) 

8.3 
ผูผ้ลิตต้องให้ค  าแนะน าเก่ียวกับเคร่ืองมือพิเศษ และอุปกรณ์พิเศษท่ี
จ าเป็นส าหรับการท างานและการบ ารุงรักษาระบบ และแนะน าการ
จดัเก็บช้ินส่วนอะไหล่ท่ีเหมาะสม 

8.4 
ผูผ้ลิตตอ้งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมให้กบัผูป้ฏิบติังาน การ
ฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลุมถึงการติดตั้งระบบ การด าเนินงาน และการ
บ ารุงรักษา และการจดบันทึกข้อมูล และการตีความ ภาคผนวก F 
(ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์) มีตวัอยา่งของตารางเวลาการบ ารุงรักษา 

8.5 
ผูรั้บเหมาตอ้งแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถท างานได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

8.6 
ต้องมีการด าเนินการทดสอบการท างานของระบบท่ีก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก D (กฎเกณฑ)์ หากไดรั้บการร้องขอ 

 

 

 

 

9 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ 

การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตอ้งไม่คิดเฉพาะค่าใชจ่้ายในการลงทุนเท่านั้น 
แต่ต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้วย ค่าใช้จ่ายโดยรวมของ
ระบบการระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศถือวา่ต  ่ากวา่ระบบการระบายน ้ า
เสียแบบดั้งเดิมอยา่งมาก 

โปรดดูอายกุารใชง้านท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก M ส าหรับการเปรียบเทียบ
ค่าใชจ่้าย (โปรดดูรายงาน ATV จากปี 1997 ท่ีอา้งอิงในภาคผนวก G) 
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ภาคผนวก A (กฎเกณฑ์) 
การทดสอบชุดอินเทอร์เฟส 
A.1 การตรวจสอบเบ้ืองต้น 
 
A.1.1  
ชุดอินเทอร์เฟสตอ้งมีการสุ่มเลือกอยา่งน้อย 10 ชุดท่ีพร้อมส าหรับการ
จดัส่ง 
A.1.2  
ชุดอินเทอร์เฟสต้องเช่ือมกับแหล่งก าเนิดสุญญากาศ และได้รับการ
ทดสอบเพ่ือตรวจสอบว่าวาล์วต้องไม่ท  างาน ยกเว้นสุญญากาศ
บางส่วนต ่ากว่าแรงดนับรรยากาศเกินกว่า 15 กิโลปาสคาล โดยการลด
สุญญากาศไปท่ีระดับดังกล่าว และตรวจสอบว่าวาล์วไม่หมุน 
นอกจากน้ี ตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยนัว่าวาล์วปิดลงเม่ือมีการ
ปล่อยสุญญากาศ 
 
A.2 การทดสอบความทนทาน 

A.2.1 รายละเอียดของเคร่ืองมือทดสอบ 

ชุด อิน เทอร์เฟสท่ี ติดตั้ งในบ่อรวบรวมน ้ าเสียต้องเช่ือมต่อกับ
แหล่งก าเนิดสุญญากาศท่ีสามารถรักษาสุญญากาศให้อยูภ่ายในช่วงการ
ท างานปกติของวาล์ว และมีระยะเวลาการฟ้ืนฟูเม่ือวาล์วมีรอบการ
ท างานต ่ากว่า 50 % โดยตอ้งมีการจดัเตรียมวิธีการในการระบาย หรือ
การหมุนเวียนน ้าโดยไม่ขดัจงัหวะการท างานของเคร่ืองมือ 

A.2.2 ขั้นตอนการทดสอบ 

ต้องมีการก าหนดปริมาณน ้ าเสียของบ่อพกัน ้ าเสีย การทดสอบต้อง
ด าเนินการโดยใช้น ้าสะอาด วาลว์ตอ้งมีการติดตั้งตวันบัรอบการท างาน
อย่างน้อยหน่ึงตวัซ่ึงตอ้งถูกอ่านค่าหรือตั้งค่าเป็นศูนย ์โดยวาล์วและ
ตวันบัจะตอ้งมีการปิดผนึกให้แน่นเพ่ือป้องกนัการกระแทก น ้าท่ีไหล
ไปยงับ่อรวบรวมน ้าเสียตอ้งมีการปรับเพื่อให้การทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ภายในหน่ึงปี และตั้งค่าเซ็นเซอร์เพ่ือให้มีการระบายน ้ าเสียตามปริมาณ
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งน้อยในแต่ละรอบการท างานของวาล์ว อตัราของ
อากาศและน ้ าตอ้งไม่น้อยกว่า 1,5 การทดสอบจะส้ินสุดหลงัจากครบ
จ านวนรอบการท างานตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7.1.2 หากไม่สามารถ
ท างานไดต้ามจ านวนรอบท่ีระบุ ชุดอินเทอร์เฟสจะไดรั้บการบนัทึกว่า
ไม่ผ่านการทดสอบ ระหว่างช่วงเวลาการทดสอบวาล์วต้องไม่ได้รับ
การดูแลใดๆ นอกเหนือจากการบ ารุงรักษาตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

A.3 การทดสอบความต้านทานต่อการอุดตัน  

A.3.1 
การทดสอบต้องเลือกส่ิงแปลกปลอมท่ีจะถูกหมุนผ่านเข้าไปใน
อินเทอร์เฟสวาล์ว ทั้ งน้ี ไม่จ  าเป็นต้องด าเนินการทดสอบน้ีหากกฎ
ขอ้บงัคบัของประเทศห้ามการทิ้งมวลของแขง็ลงในท่อระบายน ้า 

A.3.2 
ส่ิงแปลกปลอมต่อไปน้ีตอ้งมีการใส่ลงในบ่อพกัน ้ าเสีย โดยให้วางส่ิง
แปลกปลอมดงักล่าวทีละช้ินมากกวา่ 10 รอบ ตามการสุ่มล าดบั: 

- ผา้เช็ดหนา้ท่ีท าจากผา้ฝ้าย: 
  (400±35) มม. X (400 ± 35) มม.; (15 ± 5) กรัม  2 ช้ิน 
- ถุงพลาสติก: 
  (300 ± 30) มม. X (270 ± 20) มม.  1 ช้ิน 
- ถุงพลาสติก: 
  (200 ± 20) มม. X (150 ± 15) มม.  1 ช้ิน 
- ฝาจีบโลหะ: 
  เส้นผา่ศูนยก์ลางระบุ 25 มม.   2 ช้ิน 
- ถุงยางอนามยั:    2 ช้ิน 
- ผา้อนามยั: 
น ้าหนกัเม่ือแห้ง (40 ± 10) กรัม   จ านวนท่ีเหมาะสม 
- ผา้ออ้มของเด็กทารกแบบใช้แล้วทิ้งพร้อมกบัแผ่นรองกนัน ้ า โดยมี
น ้าหนกัเม่ือแห้ง (45 ± 5) กรัม 1 ช้ิน 
 
วสัดุดูดซบัทั้งหมดจะตอ้งน าไปแช่ลงในน ้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 นาที
หรือมากกวา่ 3 นาทีก่อนใส่ลงในบ่อพกัน ้าเสีย 

A.3.3 

เคร่ืองมือทดสอบตอ้งท างานเพ่ิมอีก 10 รอบหลงัจากใส่ส่ิงแปลกปลอม
ช้ินสุดทา้ยลงในบ่อพกั 

A.3.4 

การทดสอบตอ้งด าเนินการทั้งหมดห้าคร้ัง 



DIN EN 1091 / DWA-A 116-1E 

 

 

A.3.5 

การทดสอบตอ้งมีการรายงานผลลพัธ์ท่ีได้ และระบุส่ิงแปลกปลอมท่ี
เหลืออยู่ในบ่อพกัหลังจากการทดสอบแต่ละคร้ัง และตรวจสอบว่า
วาล์วไม่สามารถปิดได้ หรือภายในท่อมีส่ิงแปลกปลอมหรือไม่
หลังจากส้ินสุดการทดสอบ หากไม่สามารถปิดวาล์ว หรือมี ส่ิง
แปลกปลอมเหลืออยูใ่นท่อดูดเม่ือการทดสอบส้ินสุดลงจะถือวา่ระบบ
ไม่ผ่านการทดสอบ ยกเวน้วา่กฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินหรือของประเทศ
ห้ ามการท้ิงมวลของแข็งลงในท่อระบายน ้ า ซ่ึ งท าให้ การมี ส่ิ ง
แปลกปลอมติดค้างอยู่ท่ี ช่องทางเข้าของท่อดูดไม่ถือว่าเป็นความ
บกพร่อง 

A.4 การทดสอบการจมน า้ 

A.4.1 

ตอ้งมีการปล่อยสุญญากาศ และมีการเติมน ้าบ่อพกัให้เพียงพอท่ีจะท่วม
สูงกว่าอินเทอร์เฟสวาล์วประมาณ  300 มม. ท่อระบายอากาศต้องไม่
จมน ้ า หลงัจากท่ีแช่อยูใ่นน ้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง สุญญากาศจะตอ้งมี
การฟ้ืนฟู และกลไกของอินเทอร์เฟสวาล์วจะตอ้งหมุนท างาน 20 รอบ 
โดยตอ้งด าเนินการทดสอบทั้งหมดสามคร้ัง 

A.4.2 

อินเทอร์เฟสวาล์วจะไม่ผ่านการทดสอบการจมน ้ า หากไม่สามารถ
ท างานได ้20 รอบในการทดสอบแต่ละคร้ัง หรือไม่สามารถท างานได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก B (กฎเกณฑ์) 
การทดสอบระบบท่อ 

B.1 การปรับเทียบอุปกรณ์ทดสอบ  

B.1.1 
ก่อนท่ีจะทดสอบระบบสุญญากาศ ตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ทดสอบอยูใ่นสภาพใช้การไดดี้ และมีการเช่ือมต่อเขา้กบัท่อระบายน ้ า
แบบสุญญากาศหรือท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงอยา่งถูกตอ้ง 

B.1.2 

การสูญเสียสุญญากาศท่ียอมรับไดใ้นการทดสอบตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ส าหรับการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและ
ความดนับรรยากาศในระหว่างช่วงเวลาการทดสอบ โดยตอ้งมีการจด
บนัทึกอุณหภูมิของท่อ และความดนับรรยากาศเม่ือเร่ิมตน้และส้ินสุด
การทดสอบ และในระหวา่งชัว่โมงการทดสอบดว้ย 

B.2 ข้อมูลทั่วไป 

ยกเวน้การด าเนินการในแต่ละช่วงเสร็จสมบูรณ์ตามแผน การทดสอบ
ระบบสุญญากาศทั้งหมด และการท าความสะอาดท่อส าหรับซ่อมบ ารุง 
ท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศ และบ่อพกัสุญญากาศต้องด าเนินการ
ก่อนท่ีจะติดตั้งอินเทอร์เฟสวาล์ว โดยจะมีการทดสอบในรูปแบบน้ี
หากการด าเนินการในแต่ละช่วงเสร็จสมบูรณ์ตามแผนเฉพาะช่วงแรก
เท่านั้น ส าหรับแต่ละช่วงต่อมา เฉพาะท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุง และท่อ
ระบายน ้ าสุญญากาศเพ่ิมเติมเท่านั้นท่ีจะมีการทดสอบระบบสุญญากาศ 
และท าความสะอาดก่อนท่ีจะติดตั้งอินเทอร์เฟสวาลว์ 

B.3 การทดสอบระหว่างช่วงเวลา 

B.3.1 ระบบที่ไม่มีท่อตรวจสอบ 

หลงัจากการวางระบบท่อสุญญากาศ และท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงไม่
เกินระยะ 450 เมตร ท่อสุญญากาศ และท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงท่ีวาง
จะตอ้งอยู่ภายใตสุ้ญญากาศบางส่วนของ (70±5) กิโลปาสคาล ซ่ึงต  ่า
กว่าแรงดนับรรยากาศ โดยเผื่อเวลาให้มีระดบัคงท่ีเป็นเวลาอย่างน้อย 
30 นาที จากนั้นตอ้งมีการสูญเสียแรงดนัไม่เกินกว่าหน่ึงเปอร์เซ็นตข์อง
แรงดนัสุญญากาศทดสอบต่อชั่วโมงส าหรับช่วงเวลาการทดสอบสอง
ชัว่โมง โดยสามารถตดัแยกสถานีสุญญากาศออกจากระบบท่อส าหรับ
การทดสอบน้ีได ้
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B.3.2 ระบบที่มีท่อตรวจสอบ 

หลงัจากการวางระบบท่อสุญญากาศ และท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงไม่
เกินระยะ 450 เมตร ท่อสุญญากาศ และท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงท่ีวาง
จะตอ้งอยู่ภายใตสุ้ญญากาศบางส่วนของ (70±5) กิโลปาสคาล ซ่ึงต  ่า
กว่าแรงดนับรรยากาศ โดยเผื่อเวลาให้มีระดบัคงท่ีเป็นเวลาอย่างน้อย 
30 นาที จากนั้นตอ้งมีการสูญเสียแรงดนัไม่เกินกว่า 5 เปอร์เซ็นตข์อง
แรงดันสุญญากาศท่ีทดสอบในช่วงเวลาทดสอบหน่ึงชั่วโมง โดย
สามารถตดัแยกสถานีสุญญากาศออกจากระบบท่อส าหรับการทดสอบ
น้ีได ้

B.3.3 

หากมีส่วนท่ีไม่ผ่านการทดสอบ ต้องมีการด าเนินการใหม่ และการ
ทดสอบจะตอ้งท าให้เสร็จสมบูรณ์ 

B.4 การทดสอบขั้นสุดท้าย 

B.4.1 ระบบที่ไม่มีท่อตรวจสอบ 

เม่ือวางท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงและท่อระบายน ้ าสุญญากาศทั้งหมด 
ระบบทั้ งหมดรวมถึงสถานีสุญญากาศต้องอยู่ภายใต้สุญญากาศ
บางส่วนของ (70 ± 5) กิโลปาสคาล ซ่ึงต ่ากว่าแรงดนับรรยากาศ โดย
เผื่อเวลาให้มีระดบัคงท่ีเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 นาที จากนั้นตอ้งมีการ
สูญเสียแรงดันไม่เกินกว่า 1 % ของแรงดันสุญญากาศทดสอบต่อ
ชัว่โมงส าหรับระยะเวลาการทดสอบ 4 ชัว่โมง 

B.4.2 ส าหรับระบบที่มีท่อตรวจสอบ 

เม่ือวางท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงและท่อระบายน ้ าสุญญากาศทั้งหมด 
ระบบทั้ งหมดรวมถึงสถานีสุญญากาศต้องอยู่ภายใต้สุญญากาศ
บางส่วนของ (70 ± 5) กิโลปาสคาลท่ีต ่ากวา่แรงดนับรรยากาศ โดยเผื่อ
เวลาให้มีระดับคงท่ีเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที จากนั้ นต้องมีการ
สูญเสียแรงดันไม่เกินกว่า 5 % ของแรงดันสุญญากาศทดสอบต่อ
ชัว่โมงส าหรับระยะเวลาการทดสอบ 1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก C (กฎเกณฑ์) 
บ่อรวบรวมน า้เสีย: การทดสอบแรงดนัน า้ภายใน 

C.1 

ท่อทางเขา้และทางออกทั้งหมดจะตอ้งอุดดว้ยซีลกนัน ้ า และเติมน ้ าลง
ในบ่อรวบรวมน ้าเสียให้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่พ้ืนผิวของฝาปิดบ่อพกั 500 
มม. ปริมาณน ้ าท่ีเติมลงในบ่อรวบรวมน ้ าเสียจนถึงระดับน้ีจะต้อง
ตรวจสอบโดยการค านวณและ/หรือการวดั  ปล่อยไวเ้ป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 ชัว่โมงส าหรับการดูดซึมและให้น ้ ามีระดบัคงท่ี หลงัจาก
นั้นให้เติมน ้ าจากถ้วยตวงในช่วงระยะห่างกนั 5 นาที และจดบนัทึก
ปริมาณน ้าท่ีเติมลงไปเพื่อให้มีน ้าอยูใ่นระดบัเท่าเดิม 

C.2 

บ่อรวบรวมน ้ าเสียจะผ่านการทดสอบหากปริมาณของน ้ าท่ีเติมในช่วง
ระยะเวลา 3 ชัว่โมงต ่ากวา่ 0.2 % ของปริมาณน ้าเร่ิมแรก 
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ภาคผนวก D (กฎเกณฑ์) 
การทดสอบการท างานของระบบ 

D.1 ข้อมูลทั่วไป 

การทดสอบการท างานของระบบต้องด าเนินการในแต่ละระบบ
หลงัจากเร่ิมเปิดระบบและสามารถท างานไดต้ามท่ีผูรั้บเหมาตอ้งการ 

D.2 เสียงรบกวน 
เสียงรบกวนตอ้งวดัค่าตามกฎข้อบงัคบัของท้องถ่ินหรือของประเทศ 
หากมีระดับเสียงรบกวนเกินกว่ากฎข้อบังคับของท้องถ่ินหรือของ
ประเทศแสดงวา่ระบบไม่ผา่นการทดสอบ 

D.3 สุญญากาศขั้นต ่าและระยะเวลาการฟ้ืนฟูสุญญากาศ 
มาตรวดัสุญญากาศท่ีมีตวับนัทึกต้องถูกติดตั้งบนท่อต่อส าหรับซ่อม
บ ารุงท่ีส่วนปลายต้นทางของระบบ การทดสอบต้องด าเนินการเป็น
เวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ระบบจะไม่ผ่านการทดสอบหากสุญญากาศ
บางส่วนต ่ากว่าค่าขั้นต ่าท่ีก  าหนดไว ้ระยะเวลาการฟ้ืนฟูสุญญากาศ
จะตอ้งถูกบนัทึกไว ้และระบบจะไม่ผ่านการทดสอบหากระยะเวลาการ
ฟ้ืนฟูเกินกว่าค่าสูงสุดท่ีก าหนดไว ้กลไกของอินเทอร์เฟสวาล์วจะไม่
ผ่านการทดสอบหากวาล์วท างานขณะสุญญากาศบางส่วนต ่ ากว่า
แรงดนับรรยากาศไม่ถึง 15 กิโลปาสคาล 
D.4 อตัราส่วนของอากาศ/น า้เสีย 
D.4.1 
อัตราส่วนของอากาศ/น ้าเสียต้องก าหนดเป็นเวลามากกว่า 28 วันเป็น
อย่างน้อย 
D.4.2 
หากมีการติดตั้งเคร่ืองมือวดัอตัราการไหล ตอ้งมีการวดัอตัราการไหล
ของอากาศและน ้ าเสียโดยตรง หากไม่มีเคร่ืองมือวดัตอ้งค านวณอตัรา
การไหลจากชัว่โมงการท างานของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ และป๊ัมขน
ถ่ายน ้า และพิกดัอตัราการไหลท่ีก าหนดไวข้องป๊ัม 

D.5 การเร่ิมท างานใหม่โดยอตัโนมัติ 
สถานีสุญญากาศจะหยดุการท างานเป็นระยะเวลา 2 ชัว่โมงในช่วงเวลา
ท่ีมีอตัราการไหลสูงสุดท่ีก าหนดโดยลูกคา้ บ่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีส่วน
ปลายของระบบจะมีน ้ าไหลเข้าเต็ม โดยต้องมีการวดัค่าเวลาตั้ งแต่
สถานีสุญญากาศเร่ิมการท างานใหม่จนกระทัง่บ่อพกัมีการระบายน ้ า
ออกจนหมด หากใช้เวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมงแสดงว่าระบบไม่ผ่านการ
ทดสอบ 

 

D.6 การท างานของสัญญาณเตือนการควบคุมสถานีสุญญากาศ 

D.6.1 
การท างานของตวัควบคุมระดบัเร่ิมตน้ และระดบัหยดุตามปกติจะตอ้ง
มีการตรวจสอบระหวา่งหน่ึงในการทดสอบก่อนหนา้น้ี 

D.6.2 
ป๊ัมขนถ่ายน ้ าตอ้งเปล่ียนเป็นการควบคุมแบบธรรมดา และถูกปิดการ
ท างาน ระดบัการหยดุฉุกเฉินในบ่อสุญญากาศหรือบ่อพกัน ้าเสียจะตอ้ง
มีการตรวจสอบเพ่ือดูว่าจะหยุดการท างานของเคร่ืองก าเนิดแรงดัน
สุญญากาศเม่ือได้รับสัญญาณเตือนระดบัน ้ าเสียสูงหรือไม่ จากนั้นป๊ัม
ขนถ่ายน ้ าจะตอ้งถูกเปิดและเปล่ียนเป็นการท างานอตัโนมติั ป๊ัมจะขน
ถ่ายน ้ าออกจากถังสุญญากาศเป็นระดับ  "เร่ิมต้น" ก่อนจะเปิดป๊ัม
สุญญากาศ 

D.6.3 
เคร่ืองก าเนิดแรงดนัสุญญากาศจะตอ้งถูกปิด และสัญญาณเตือนระดบั
ต ่าจะตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ือดูว่ามีการแสดงสัญญาณเม่ือสุญญากาศ
ลดต ่าลงกวา่ค่าท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ 

D.6.4 
สัญญาณเตือนฉุกเฉินจะต้องได้รับตรวจสอบโดยการตรวจเช็ค
ดงัต่อไปน้ีตามล าดบั: 

a) ปิดเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ 
b) ปิดป๊ัมขนถ่ายน ้า 
c) ปิดแหล่งจ่ายไฟ 
d) เปล่ียนเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศเป็นการควบคุมแบบธรรมดา และ

ตรวจสอบเวลาท่ีใช้ส าหรับการแสดงสัญญาณเตือน ซ่ึงจะตอ้งไม่
เกินกว่าเวลาการท างานต่อเน่ืองท่ีเลือกไวสู้งสุดของเคร่ืองก าเนิด
สุญญากาศ 

สญัญาณเตือนจะตอ้งท างานส าหรับการตรวจสอบเหล่าน้ีในแต่ละคร้ัง 
D.7 ระยะเวลาในการเปลีย่นอุปกรณ์ 

D. 7.1 
ผูป้ฏิบติังานจะต้องเข้าไปในบ่อรวบรวมน ้ าเสียขณะถอดฝาปิดออก 
อินเทอร์เฟสวาล์ว และระบบควบคุมท่ีตอ้งการเปล่ียนจะตอ้งพกอยูก่บั
ตวั และตอ้งมีการนบัเวลาท่ีใชใ้นการถอดอินเทอร์เฟสวาลว์ และระบบ
ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนใหม่ ซ่ึงจะตอ้งใช้เวลาไม่เกินกว่า 
30 นาที 
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D.7.2 
เวลาท่ีใช้ในการเปล่ียนป๊ัมขนถ่ายน ้ าจะมีการนับเฉพาะเม่ือมีการติดตั้ง
ป๊ัมท่ีดา้นในบ่อสุญญากาศเท่านั้น การนับเวลาจะตอ้งด าเนินการเม่ือมี
อตัราการไหลของน ้ าเสียต ่า เวลาท่ีใช้เพ่ือหยดุระบบ ถอดป๊ัมขนถ่ายน ้ า 
ติดตั้งป๊ัมท่ีเปล่ียนใหม่ และเร่ิมตน้การท างานของระบบใหม่จะตอ้งมี
การนบัเวลา โดยเวลาตอ้งไม่เกินกวา่ 4 ชัว่โมง 
 
ภาคผนวก E (ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) 
โครงแบบทั่วไป 
 
E.1 โครงแบบทั่วไป 
E.1.1 
โครงแบบทัว่ไปส าหรับระบบท่อระบายน ้ าเสียแบบสุญญากาศ และ
ส่วนประกอบต่างๆ จะแสดงไวใ้นภาพดา้นล่างน้ี: 
-  รูปภาพ E.1 ระบบท่อระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศ 
-  รูปภาพ E.2 การเช่ือมต่อเขา้กบับา้น 

 
-  รูปภาพ E.3 (a) ถึง (d) ตวัอยา่งของบ่อรวบรวมน ้าเสีย 
-  รูปภาพ E.4 บ่อรวบรวมน ้าเสียแบบมลัติวาลว์ 
-  รูปภาพ E.5 ภาพตดัขวางระบบท่อระบายน ้าแบบสุญญากาศ 
-  รูปภาพ E.6 ตวัอยา่งของภาพตดัขวางระบบท่อระบายน ้าแบบ   
     สุญญากาศส าหรับการขนถ่ายบนทางลาดข้ึนและทาง  
      ลาดลง 
-  รูปภาพ E.7 (a) ถึง (e) ตวัอยา่งของสถานีสุญญากาศ 
-  รูปภาพ E.8 ท่อระบายน ้าแบบสุญญากาศท่ีมีจุดตรวจสอบ 

E.1.2 
ภาพตวัอยา่งเหล่าน้ีมีไวเ้พื่อเป็นภาพประกอบของตวัอยา่งระบบระบาย
น ้ าเสียแบบสุญญากาศชนิดต่างๆ เท่านั้น รูปภาพดังกล่าวไม่ได้เป็น
แบบอยา่งของระบบของผูผ้ลิตหรือเป็นการก าหนดขอบเขตของระบบ
แต่อยา่งใด 

 

 

 
 
รูปภาพ E.1: ระบบระบายน า้เสียแบบสุญญากาศ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
รูปภาพ E.2: การเช่ือมต่อเข้ากบับ้าน 
 

ท่อระบายน ้าแบบแรงโน้มถ่วง  

บ่อรวบรวมน า้
เสีย 

ท่อตอ่ส้าหรับ

ซ่อมบ้ารงุ 

ท่อระบายน ้า

แบบ

สุญญากาศ 
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รูปภาพ E.3 (b): บ่อรวบรวมน า้เสียที่มีการติดตั้งท่อพกัน ้าในท่อจ่ายน ้าเข้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ท่อระบายอากาศ 4 ท่อทางเขา้แบบแรงโนม้ถ่วง 7 อุปกรณ์เสริม 
2 วาลว์อินเทอร์เฟส 5 ท่อเซ็นเซอร์ 8 ตวัควบคุม 
3 ไปยงัท่อระบายแบบสุญญากาศ 6 ท่อดูด 

รูปภาพ E.3 (a): บ่อรวบรวมน า้ที่มีการติดตั้งอนิเทอร์เฟสวาล์วโดยการระบายอากาศผ่านท่อระบายอากาศ 

7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 อินเทอร์เฟสวาลว์ 
2 ไปยงัท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศ 
3 ท่อดูด 
4 เซ็นเซอร์ 

5 ท่อทางเขา้แบบแรงโนม้ถ่วง 
6 ฉนวนกนัความร้อน 
7 ท่อเติมอากาศ 
8 บ่อพกั 

9 ตวัควบคุม 
10 ตวัตดัแยกแบบธรรมดา 
 

C
A

J
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รูปภาพ E.3 (C): บ่อรวบรวมน า้เสียที่มีช่องติดตั้งวาล์ว 

1  ท่อทางเขา้แบบแรงโนม้ถ่วง 
2 เซ็นเซอร์ 
3 ท่อดูด 
4 อินเทอร์เฟสวาลว์ 
5 ไปยงัท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศ 
6 ตวัควบคุม 
7 บ่อพกัน ้าเสีย 
8 ช่องติดตั้งวาลว์ 
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1 อินเทอร์เฟสวาลว์ 
2 ไปยงัท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศ 
3 ท่อดูด 

รูปภาพ E.3 (d) บ่อรวบรวมน า้เสียที่มีการติดตั้งอนิเทอร์เฟสที่ท างานด้วยลูกลอย
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A-A  

1 ท่อระบายอากาศ 

รูปภาพ E.4: บ่อรวบรวมน า้เสียแบบมัลติวาล์ว 
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a) การไหล 
b) ความลาดชนัต ่าสุด 0,2 % 

รูปภาพ E.5: ภาคตัดขวางแนวท่อระบายน า้แบบสุญญากาศ (ไม่ก าหนดมาตราส่วน) 
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รูปภาพ E.7 (a): ตัวอย่างของสถานีสุญญากาศที่มีถังพกัน า้เสียอยู่ด้านใน 

 
 
 
 
 

 

 
a) ความลาดชนัต ่าสุด 0,2 %  
b) ภาคตดัขวางตามแนวพ้ืนดิน 

รูปภาพ E.6: ตัวอย่างภาพตัดขวางแนวท่อระบายน า้เสียแบบสุญญากาศส าหรับการขนส่งบนทางลาดขึน้และทางลาดลง (ไม่ก าหนดมาตรส่วน) 

1 ท่อระบายอากาศ 4 ท่อระบายน ้าแบบสุญญากาศ    7 ป๊ัมสุญญากาศ 
2 จ าเป็นตอ้งมี 5 ป๊ัมขนถ่ายน ้า   8 ท่อระบายน ้าจากการสูบ 
3 ถงัเก็บสุญญากาศ/ถงัก าจดัความช้ืน                     6 ถงัสุญญากาศ   9 หนา้ต่างควบคุม 
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รูปภาพ E.7 (c):  ตัวอย่างของสถานีสุญญากาศที่มีการติดตั้งถังพกัน ้าเสียด้านนอกแบบแนวนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ท่อระบายอากาศ 
2 ป๊ัมสุญญากาศ 
3 ถังสุญญากาศ 

1 ป๊ัมสุญญากาศ 

2 ท่อระบายน ้าจากการสูบ 

4 น ้าเสีย 6 จากท่อระบายน ้าแบบสุญญากาศ 

5 ป๊ัมขนถ่ายน ้าแบบแช่น ้าได ้ 7 ท่อระบายน ้าจากการสูบ 

รูปภาพ E.7 (b) ตัวอย่างของสถานีสุญญากาศที่มีการติดตั้งถังพกัน ้าเสียด้านนอกแบบแนวตั้ง 

3 ป๊ัมขนถ่ายน ้า 5 ท่อระบายน ้าแบบสุญญากาศ 7 ท่อระบายอากาศ 

4 น ้าเสีย 6 บ่อสุญญากาศ 
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1 ป๊ัมสุญญากาศแบบวงน ้า 3 ขนถ่ายน ้าเสีย  
2 คอมเพรสเซอร์ 4 รวบรวมน ้าเสีย 

5 ท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศ 
6 ท่อระบายน ้ าจากการสูบ

 
รูปภาพ E.7 (d): ตัวอย่างของสถานีสุญญากาศที่ใช้ถังแรงดนัแทนป๊ัมขนถ่ายน า้ 

1 ท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศ  4 ท่อทางเขา้แรงโนม้ถ่วง   7 น ้าเสีย 
2 ป๊ัมสุญญากาศระบบฉีดอากาศ 5 ทางน ้าลน้ฉุกเฉิน    8 ท่อระบายน ้าแรงโนม้ถ่วง 
3 ป๊ัมขนถ่ายน ้า   6 ท่อระบายน ้าจากการสูบ   9 ท่อระบายอากาศ 

รูปภาพ E.7 (e): ตัวอย่างของสถานีสุญญากาศที่ใช้ป๊ัมสุญญากาศระบบฉีดอากาศ
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ภาคผนวก F (ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) 
ข้อมูลการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษา 

F.1 การบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนดในการบ ารุงรักษาจะแตกต่างกันไปตามระบบท่ีใช้งาน 
ตวัอยา่งของการก าหนดตารางเวลาการบ ารุงรักษามีดงัน้ี: 

บ่อรวบรวมน า้เสีย 

- 6 เดือน: ตรวจสอบดา้นในบ่อพกัและส่ิงท่ีอยูภ่ายใน 
   ดว้ยสายตา 

- ทุกปี:     ลา้งบ่อพกัและอุปกรณ์เช่ือมต่อ  
   และท่อระบายอากาศ 

- 5 ปี:     ถอดอินเทอร์เฟสวาลว์และปรับปรุง 
   ตามความจ าเป็น 

สถานีสุญญากาศ 

- 40 คร้ังต่อปี:            ตรวจสอบดว้ยสายตา จดบนัทึก 
ชัว่โมงการท างานของป๊ัมสุญญากาศ และ
ป๊ัมขนถ่ายน ้า และการส้ินเปลืองพลงังาน 

- 2 คร้ังต่อปี: ตรวจสอบดว้ยสายตา และจดบนัทึก 
ข้อมูล  การบ ารุงรักษาในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ 

-      ประจ าทุกปี: การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.2 คู่มือของผู้ปฏิบัติงาน 

เนื้อหาของคู่มือผู้ปฏิบัติงานจะแตกต่างกันไปตามระบบที่ใช้งาน แต่ขอ
แนะน าให้มีหัวข้อต่อไปนี:้ 

a) อินเทอร์เฟสวาลว์และวิธีการปรับตั้ง 
1) การปรับปรุงภาคสนาม/ช่วงเวลาท างานของตวัควบคุม 
2) ชุดเซ็นเซอร์ตวัควบคุม 

b) สถานีสุญญากาศ 
1) เคร่ืองสร้างสุญญากาศ 
2) ป๊ัมขนถ่ายน ้า 
3) เคร่ืองมือวดั 

c) สญัญาณเตือนและการท างานผิดปกติของระบบ 
1) การขดัขอ้งของระบบไฟฟ้า 
2) ระบบระบายน ้าเสีย 
3) อินเทอร์เฟสวาลว์ - ไม่สามารถปิด 
    - ไม่สามารถเปิด 
4) สถานีสุญญากาศ  - การสูญเสียสุญญากาศ 

- ปัญหาของป๊ัมส่งจ่ายน ้า 

d) การเก็บบนัทึกขอ้มูล 

e) ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาอุปกรณ์ 

  

 

 
รูปภาพ E.8: ภาคตดัขวางแนวท่อระบายน ้าแบบสุญญากาศท่ีมีจุดตรวจสอบท่อระบายน ้ า (ไม่ก าหนดมาตราส่วน) 
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F.3 การส้ินเปลืองพลงังาน 

ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการส้ินเปลืองพลงังานไดแ้ก่: 

a) อตัราการไหลของน ้าเสีย 
b) ลกัษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ีและขอบเขตของระบบ 
c) อตัราส่วนของอากาศ/น ้าเสีย 
d) ชนิดของเคร่ืองก าเนิดแรงดนัสุญญากาศ 
e) ชนิดของป๊ัมขนถ่ายน ้า 
f) ความสมบูรณ์ของท่อระบายน ้ าแบบสุญญากาศ และอินเทอร์เฟส

วาลว์ 

โดยทัว่ไปแล้ว การส้ินเปลืองพลังงานจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0,2 จนถึง 1 
kWh/m ของการระบายน ้ าเสีย ซ่ึงสันนิษฐานว่ามีการปล่อยน ้ าเสีย 150 
ลิตร/คน/วนั ซ่ึงจะเท่ากบั 10 ถึง 50 kWh/คน/ปี 

โดยตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของส่วนเพ่ิมเติมในภาคผนวก F ของ
มาตรฐาน EN 1091 ต่อไปน้ี: 

▪ มีการเก็บรักษาสมุดบนัทึกการท างาน 

▪ แนะน าให้มีการท าสญัญาการบ ารุงรักษากบัผูจ้ดัหาระบบ 

▪ ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการเก็บชุดอินเทอร์เฟสวาลว์ส าหรับการเปล่ียนไวใ้น
คลงัสินคา้ 

▪ เพ่ือลดความถ่ีในการเกิดปัญหาขดัขอ้งและเวลาท่ีใช้ในการตรวจหา
ขอ้ขดัขอ้ง ควรใช้โปรแกรมการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัตามค าแนะน า
ของผูผ้ลิต 

▪ ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตรวจสอบตนเองของประเทศหรือรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก G (ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) 
แหล่งข้อมูลเพิม่เติม 
G.1 
ATV-Regelwerk, Arbeitsblatt A 116 ,,Besondere 
Entwässerungsverfahren; Unterdruckentwässerung - 
Druckentwässerung" September 1992. เวอร์ชนัภาษาองักฤษ: "ระบบท่อ
ระบายน ้ าแบบพิเศษ: การระบายน ้ าระบบสุญญากาศ – การระบายน ้ า
ระบบแรงดนั" 
G.2 
EPA/625/1-91/024 คู่ มือ "ระบบรวบรวมน ้ าเสียทางเลือก" ส านักงาน
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐอเมริกา 
G.3 
"Les nouvelles techniques de transport d'effluents" Documentation 
FNDAE - Publication du Ministère de l'Agriculture, Direction de 
l'Espace Rural et des Forêts, Edition 1992. 
 
ข้อมูลเสริมส าหรับมาตรฐานท่ีอ้างอิงใน  EN 1091 จะใช้มาตรฐาน
ต่อไปน้ี: 

DIN 1960: VGB Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – 
Teil A: Allgemeine Bestimmun - gen für die Vergabe von 
Bauleistungen [ข้อมูลจ าเพาะของสัญญาของ VOB German ส าหรับ
บริการด้านวิศวกรรม – ส่วน A: ข้อมูลจ าเพาะทัว่ไปส าหรับการท า
สญัญาการก่อสร้าง] 

DIN 1986: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke [ก าร
ระบายน ้าและระบบระบายน ้าเสียของอาคารและส่ิงปลูกสร้าง] 

DIN 2425-4: Planwerke für die Versorgungswirt schaft, die 
Wasserwirtschaft und für Fernleitungen- Teil 4: Kanalnetzpläne 
offentlicher Abwassèrleitungen [การวางแผนส าหรับสาธารณูปโภค , 
ทรัพยากรน ้าและท่อท่ีมีระยะทางไกล – ส่วนท่ี 4: แบบแปลนเครือข่าย
ท่อระบายน ้าของระบบท่อระบายน ้าสาธารณะ] 

DIN 4055: Wasserleitungen;straßenkappen für Unterflurhydranten; 
Technísche Regel des DVGW [ท่อประปา, กล่องครอบวาล์วของ
ระบบท่อประปาส าหรับหัวก๊อกน ้ าประปาใต้ดิน; แนวปฏิบัติทาง
เทคนิคของ DVGW] 

DIN 4056: Wasserleitungen, Straßenkappen für Ab-sperrarmaturen; 
Technische Regel des DVGW [ท่อประปา; กล่องครอบวาล์วส าหรับ
วาลว์ตดัตอน ขอ้แนะน าทางเทคนิคของ DVGW] 

DIN 4060: Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und-leitungen mit 
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Elastomerdichtungen -Anforderungen und Prüfungen an 
Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen enthalten  
[การเช่ือมต่อท่อของท่อระบายน ้ าและท่อระบายน ้ าเสียท่ีมียางขอบ
ซีลหลกัและการทดสอบการเช่ือมต่อท่ีมียางขอบซีลหลกั]  

DIN 8061: Rohrverbindungen aus weichmache freiem Polyvvinylchlorid-
Allgemeine Qualitäts anforderungen 
[ท่อพีวีซี – ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพทัว่ไปและการทดสอบ] 

DIN 8062 :Rohrverbindungen aus weichmacherfreiem Polyvvinylchlorid 
(PVC-U, PVC-HI) – Maße. 
[ท่อพีวีซีแขง็ (PVC-U, PVC-HI) - ขนาด] 

DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) - Maße [ท่อพีอี (PE) – ขนาด] 

DIN 8075:Rohre aus Polyethylen (PE) - Allgemei-ne Güteanforderungen, 
Prüfungen 
[ท่อพีอี (PE) - ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพทัว่ไปและการทดสอบ] 

EN 681: Elastomere Dichtungen-Werkstoffanforde- rungen für 
Rohrleitungsdichtungen für Anwendungen in der Wasseversorgung und 
Entwässerung 
[ขอบยางซีลหลกั – ขอ้ก าหนดดา้นวสัดุส าหรับซีลขอ้ต่อท่อท่ีใช้ในงาน
ท่อน ้าและท่อระบายน ้าเสีย]  

EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden 
[ระบบท่อระบายน ้าและท่อระบายน ้าเสียภายนอกอาคาร] 

EN 1085: Worterbuch der Abwasserbehandlung 
[ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย] 

EN 1091: Unterdruckentwässerung außerhalb von Gebäuden [ร ะบ บ ท่ อ
ระบายน ้าเสียแบบสุญญากาศภายนอกอาคาร] 

EN 1401: Weichmacherfreies Poiyvinylchlorid (PVC-U) - Anforderungen 
an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem 
[ท่อพีวีซีแข็ง (PVC-U) – ขอ้มูลจ าเพาะส าหรับท่อ, อุปกรณ์เช่ือมต่อและ
ระบบ] 

EN 1610: Verlegung und Prüfung von Abwasserlei- 
tungen und -kanälen 
[การก่อสร้างและการทดสอบท่อระบายน ้าและท่อระบายน ้าเสีย]  

EN 1671: Druckentwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden 
[ระบบระบายน ้าเสียงแบบแรงดนัภายนอกอาคาร] 

EN10088: Nichtrostende stähle 
 [สแตนเลส] 
EN 12056: Schwerkraftentwässerungsarilagen innerhalb von Gebäuden   

[ระบบท่อระบายน ้าแรงโนม้ถ่วงภายในอาคาร] 
EN 12109: Unterduckentwässerungssysteme innerhalb von Gebäuden  

[ระบบท่อระบายน ้าสุญญากาศภายในอาคาร] 
EN 12201:Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversdrgung - 

Polyethylen (PE) 
[ระบบท่อพลาสติกส าหรับน ้าประปา-ท่อพีอี (PE)]  

EN 12889:Grabenlose Verlegung und Prüfung von 
Abwassrleitungen und-kanälen 
[การก่อสร้างและการทดสอบท่อระบายน ้ าและท่อระบายน ้ าเสียแบบไร้
การขดุ] 

ATV-DVWK-A 139E: Einbau und Prüfung von Abwasserletiungen und -
kanälen 
[การติดตั้งและการทดสอบท่อระบายน ้าและท่อระบายน ้าเสีย] 

ATV-DVWK-A142E:Abwasserkanäle und -leitungen in 
Wassergewinnungsgebieten 
[ท่อระบายน ้าเสียและท่อระบายน ้าในพ้ืนท่ีกกัเก็บน ้า] 

ATV-A 200E: Grundsätze für die Abwasserentsorgung in ländlich 
strukturierten Gebieten 
[หลกัการส าหรับการก าจดัน ้าเสียในพ้ืนท่ีท่ีมีการก่อสร้างในชนบท] 

DVGW-W320: Herstellung Gütesicherung und Prüfung von Rohren aus 
PVC hart, PE-HD hart und PE-LD für die Wasserversorgung und 
Anforderungen an Rohrverbindungen und Rohrleitungs-teile 
[การผลิต การรับประกนัคุณภาพ และการทดสอบท่อท่ีผลิตจาก PVC-U, 
HDPE และ LPDE ส าหรับน ้ าประปา และข้อก าหนดเก่ียวกับข้อต่อท่อ
และส่วนประกอบของท่อ] 

RAL-GZ 961: HersteHung and Instandhaltung von Abwasserleitungen und 
-kanälen – Gütesicherung 
[การผลิตและการบ ารุงรักษาระบบควบคุมคุณภาพท่อระบายน ้ าและท่อ
ระบายน ้าเสีย] 

TA-Lärm: Technische Anleitung Lärm 
[การจดัการเสียงเชิงเทคนิค] 

ATV-DVWK ร า ย ง า น ข อ ง  ATV-DVWK Working Group ES-1.2 – 
กระบวนการระบายน ้ าแบบพิเศษ “ค  าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานและอายุ
การใช้งานของระบบท่อแรงดันและท่ อระบายน ้ าสุญญากาศ ” 
Korrespondenz Abwasser 5 (1997), p. 921 ff [ไม่มีฉบบัภาษาองักฤษ] 

ATV-DVWK ร า ย ง า น ข อ ง  ATV-DVWK Working Group ES-1.2 – 
กระบวนการระบายน ้ าแบบพิ เศษ  “การเป รียบเที ยบ  ATV-A 116 
มาตรฐานกับมาตรฐานยุโรป  EN 1091 (ระบบระบายน ้ าเสียแบบ
สุญญ ากาศ ) และ  EN 1671 (ระบบระบ ายน ้ า เสี ยแบบแรงดัน )” 
Korrespondenz Abwasser Water management, wastewater, waste 
(2/2000), p.258 ff [ไม่มีฉบบัภาษาองักฤษ] 
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ภาคผนวก H (ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) 
บรรณานุกรม 

1. E P Skillman: "Design criteria for vacuum wastewater transfer 
systems and advanced base applications": Civil Engineering 
Laboratory; Naval Construction Battalion Centre; Port 
Huename, California:May 1979 
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Seite 115 ff. 
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ภาคผนวก I (ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์) 
การใช้ระบบระบายน า้เสียแบบสุญญากาศ 

ระบบสุญญากาศควรพิจารณาน ามาใช้ เป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์
ดงัต่อไปน้ี: 

a) การมีความลาดเอียงตามธรรมชาติท่ีไม่เพียงพอ เช่น ในชนบทท่ีเป็น
พ้ืนท่ีราบ หรือการให้บริการชุมชนในท่ีราบลุ่ม 

b) ชุมชนท่ีอยูห่่างไกล, มีความหนาแน่นต ่า 

c) พ้ืนดินชั้นล่างท่ีไม่ดี เช่น ระดับน ้ าใต้ดินสูง, ดินไม่มั่นคงหรือมี
ลกัษณะเป็นหิน 

d) มี ส่ิ ง กี ด ข ว าง เส้ น ท างของท่ อ ระบ ายน ้ า เสี ย  เช่ น  บ ริก าร
สาธารณูปโภค, ทางน ้า 

e) เขตป้องกนัชั้นหินอุม้น ้า 

f) ในกรณีท่ีมีน ้าไหลตามฤดูกาลเท่านั้น เช่น รีสอร์ทพกัผอ่นวนัหยดุ 

g) เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งลดผลกระทบของงานก่อสร้างให้นอ้ยท่ีสุด 

โปรดดูส่วน 4.0 

ภาคผนวก K 
ตัวอย่างการก าหนดขนาด 

K.1 ผงัโครงร่างพืน้ฐาน 

พ้ืนท่ีท่ีมีประชากรผูอ้ยู่อาศยั 910 คนมีการเช่ือมต่อผ่านระบบท่อระบาย
น ้ าเสียแบบสุญญากาศไปยงัโรงบ าบดัน ้ าเสีย (รูปภาพ K.1) ภูมิประเทศ
เป็นพ้ืนท่ีราบ โดยมีท่อสุญญากาศหลกัสองท่อเพ่ือเหตุผลในการแสดง
ตวัอยา่ง เน่ืองจากในทางปฏิบติั ท่อสุญญากาศหลกัสองท่อมีลกัษณะการ
ท างานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต่างไปจากปกติส าหรับระบบ
เด่ียว 
 
ภาคตดัขวางแนวท่อแบบคล่ืนท่ีมีการเลือกใช้ท่อ HDPE เป็นท่อหลกั (1) 
ถึง (V) ขณะท่ีท่อหลัก อ่ืนๆ (A) ถึง (V) จะใช้การวางแนวท่อแบบ 
Reformer Pocket ร่วมกบัการวางท่อแบบฟันปลาโดยใชท้่อ PVC 

ขอ้มูลความสูงท่ีอธิบายไวด้า้นล่างใช้เพื่อเป็นตวัอยา่งเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการ
ออกแบบให้แตกต่างออกไปไดต้ามการตกลงร่วมกนักบัผูจ้ดัหาระบบ 

 

รูปภาพ K.1: ตัวอย่างแผนภาพโครงร่างของการก าหนดขนาด  
K.2 การก าหนดขนาดของระบบท่อ 

ท่ อ สุญญ าก าศห ลักสองท่ อ มี ก ารก าห นดขน าด ท่ี แ ยกจากกัน 
ท่อสุญญากาศหลกั (1) ถึง (V) ท่ีมีภาคตดัขวางแนวท่อแบบคล่ืน: 
 
ความยาวของท่อสุญญากาศหลกั:   1900 m 
ประชากรทั้งหมดท่ีเช่ือมต่อกบัท่อสุญญากาศหลกั: 130 I 
ความหนาแน่นของประชากร 
ตามแนวยาวท่อ:    0.07 I/m 
อตัราส่วนของอากาศ/น ้าโดยเฉล่ีย 
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ตาราง K.1: ตัวอย่างส าหรับการออกแบบภาคตัดขวางการวางแนวท่อแบบคล่ืนในพืน้ดนิที่ราบเรียบโดยใช้ท่อ HDPE  

เสน้ผา่ศูนยก์ลางภายนอก
ของท่อ HDPE  

[มม.] 

เสน้ผา่ศูนยก์ลางภายใน 
di ของท่อ SDR 11 

[มม.] 

ความแตกต่างของความสูงท่ี
เลือก H ระหวา่งจุดท่ีสูง 

และจุดท่ีต ่า 

[ซม.] 

ความยาวต ่าสุด Li ของ
ส่วนท่ีตั้งข้ึน (ปัดเศษข้ึน) 

[ม.] 

ความยาวสูงสุด Li ของ
ส่วนท่ีลาดลง 

[ม.] 

ความยาว L ท่ีเลือก
ระหวา่งจุดท่ีต ่าในล าดบั

ต่อมา 

[ม.] 

75 61 10 1,25 50 50 
90 74 12 1,5 60 60 

110 90 14 1,75 70 70 
125 102 15 2 75 75 
140 114 16 2.1 80 80 
160 131 18 2.4 90 90 
180 147 20 2.7 100 100 
200 164 22 3 110 110 
225 184 24 3.3 120 120 
250 204 26 3.6 130 130 
280 2290 28 4 140 140 

 

จากตารางประเมินทัว่ไป 1:   AWR = 6 ถึง 9 
ระยะห่างระหวา่งท่อตรวจสอบ:   ≤ 100 เมตร 
ต าแหน่งของท่อตรวจสอบ:   ทุกแห่ง 
ความแตกต่างของความสูงระหวา่ง 
จุดท่ีสูงและจุดท่ีต ่า    H=di + 5 ซม. 
ความแตกต่างของเฮดแรงดนัน ้าสูงสุดของส่วน 
ท่ีตั้งข้ึนแต่ละส่วน:    h = H – di = 5 
ซม.  
รัศมีการดดัโคง้ส าหรับ HDPE:   R ≥ 50 • de 
ความยาวของส่วนท่ีตั้งข้ึน:                    L1 ≥ 2•(R•H)1/2 
ความลาดชนัของส่วนท่ีลาดลง:   L2 ≤ 50O • H 
 
การประมาณค่าในตารางประเมินทัว่ไป 1 จะให้อตัราส่วนของอากาศ/น ้ า
โดยเฉล่ียระหว่าง 5:4 และ 9:4 เน่ืองจากการกระจายอย่างไม่สม ่าเสมอ
ของท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุง (เฉพาะ 30 I ท่ี มีระยะทางจากสถานี
สุญญากาศ < 900 เมตร, 100 I ท่ีมีระยะทาง > 900 เมตร) ต้องเลือกค่า
เท่ากบั 8 จากช่วงน้ีเป็นอยา่งน้อย อตัราส่วนของอากาศ/น ้าเฉพาะส่วนท่ี
เลือกไวเ้ม่ือท่อต่อส าหรับซ่อมบ ารุงลดลงจาก 12 ท่ีจุดปลายของสถานี
สุญญากาศเป็น 4 ในบริเวณใกล้เคียงสถานีสุญญากาศ ซ่ึงจะท าให้
อตัราส่วนของอากาศ/น ้ าโดยเฉล่ียในท่อสุญญากาศหลกัเท่ากับ 8 เป็น
อยา่งนอ้ย 
 
ระบบจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ส าหรับแต่ละส่วน ประชากรทั้งหมด (ผู ้
ท่ีอยูอ่าศยัและสมมูลประชากร) ท่ีเช่ือมต่อกบัตน้น ้ าและส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
จะถูกเพ่ิมเป็น ∑ 𝑷𝑻 อตัราส่วนอากาศ/น ้ าโดยเฉล่ียท่ีจุดปลายของส่วนจะ
ค านวณเป็น: 
 

 ∑(𝑷𝑻𝒊 • 𝑨𝑾𝑹)/ ∑ 𝑷𝑻𝒊 
 
เส้นผ่าศูนยก์ลางระบุ DN ของส่วนต่างๆ สามารถดูไดจ้ากตารางประเมิน
ทั่วไป 2 ระยะห่าง L1 ระหว่างจุดท่ีต  ่ าในล าดับ ต่อมาจะข้ึนอยู่กับ
เส้นผ่าศูนยก์ลางภายใน di (ดูตาราง K.1) จ  านวนของจุดท่ีต  ่าในส่วนต่างๆ 
จะมีความยาว L1 คือ n1 = I1 /L1 
 
ส่วนท่ียกเป็นแนวตั้งของภาคตดัขวางแนวท่อแบบคล่ืนแต่ละส่วนใน
พ้ืนดินท่ีราบเรียบจะมีความแตกต่างของเฮดสถิตสูงสุดเท่ากบั ca. 5 ซม.
ความแตกต่างของเฮดสถิตสูงสุดของส่วนต่างๆ จะเท่ากบั: hi = ni • 5 ซม 
Ii/Li • 5 ซม.  
ในภูมิประเทศท่ีเป็นเนินสูงข้ึน ความยาว Li จะตอ้งสั้นลง และ/หรือความ
แตกต่างของความสูง H จะตอ้งมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้มีจุดท่ีต  ่าเพ่ิมมากข้ึน 
และ/หรือความแตกต่างของเฮด hi เพ่ิมข้ึน ในภูมิประเทศท่ีลาดต ่าลงจะ
ท าให้ เกิดค่าท่ีตรงข้ามกัน ด้วยเหตุผลน้ีจึงเป็นไปได้ท่ีจะเพ่ิมความ
แตกต่างของความสูงของภูมิมาตรศาสตร์ไปยงัผลรวมของความแตกต่าง
ของแรงดนัน ้าสูงสุด ตามความเหมาะสมเป็นอยา่งนอ้ย 
 
ความแตกต่างของเฮดจะถูกรวมเป็น  ∑ 𝒉𝒊 โดย hi จะถูกเพ่ิมไปยงัเฮด
สูงสุดท่ีจุดปลายของต้นน ้ าของส่วน ความแตกต่างของเฮดสถิตสูงสุด
โดยรวมของท่อสุญญากาศหลัก 1-2-3-4-V ในตวัอย่างจะเท่ากับ 1,55 
เมตร ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัความแตกต่างของความดนัน ้ าสถิตสูงสุด 15.2 
กิโลปาสคาล แต่การสูญเสียเฮดจลน์สูงสุดจะเพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางที่ K.2: การก าหนดขนาดของท่อสุญญากาศหลกั (1) ถึง (V) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ส่วน PT ท่ี
เช่ือมต่อกบั

สวน 

PT ท่ี
เช่ือมต่อ
จนถึงจุด
ปลายของ
ส่วน 

AWR ภายใน
ของท่อต่อ
ส าหรับการ
ซ่อมบ ารุงท่ี
ต่อกบัส่วน 

AWR เฉล่ียท่ี
จุดส้ินสุดของ

ส่วน 

DN ของส่วนท่ี
ไดจ้ากตารางท่ี 

2 

ความยาว
ของส่วน 

ระยะทาง
ระหวา่งจุดท่ี

ต ่า 

จ านวนของ
จุดท่ีต ่าใน
ส่วน 

ความแตกต่าง
ของเฮดสถิต
สูงสุดในส่วน 

ความแตกต่างของ
เฮดสถิตสูงสุดท่ี
จุดปลายของส่วน 

i 𝑃𝑇𝑖 ∑𝑃𝑇𝑖 AWRi 
∑𝑃𝑇*AWR) 

∑𝑃𝑇𝑖 
DNi Li Li=f (DN) Ni=Li/Li hi=ni•5 ซม. ∑hi 

1-2 
5-2 
2-3 
6-7 
8-7 
7-3 
3-4 
9-4 
4-V 

 

15 
10 
30 
10 
10 
25 
0 
10 
20 

15 
10 
55 
10 
10 
45 

100 
10 

130 
 

12 
10 
8 

10 
10 
8 
6 
6 
4 
 

12 
10 
9.5 
10 
10 
8.9 
9.2 
6 

8.2 
>8 

65 
65 
80 
65 
65 
80 
100 
65 
100 

400 ม. 
150 ม. 
600 ม. 
200 ม. 
150 ม. 
400 ม. 
500 ม. 
200 ม. 
400 ม. 

50 ม. 
50 ม. 
60 ม. 
50 ม. 
50 ม. 
60 ม. 
70 ม. 
50 ม. 
70ม. 

8 
3 
10 
4 
3 
7 
7 
4 
6 
 

0.4 ม. 
0.15 ม. 
0.5 ม. 
0.2 ม. 
0.15 ม. 
0.35 ม. 
0.35 ม. 
0.2 ม. 
0.3 ม. 

0.4 ม. 
0.15 ม. 
0.9 ม. 
0.2 ม. 
0.15 ม. 
0.55 ม. 
1.25 ม. 
0.2 ม. 
1.55 ม. 
< 4-5 ม. 

 

 

ท่อสุญญากาศหลัก (A) ถึง (V) ท่ีมีภาคตดัขวางแนวท่อแบบ Reformer 
Pocket/ แบบฟันปลา: 

ความยาวของท่อสุญญากาศหลกั:  3000 เมตร 

ประชากรทั้งหมดท่ีเช่ือมต่อกบั 
ท่อสุญญากาศหลกั:                                           780 I 
ความหนาแน่นของประชากร 
ตามแนวยาวท่อ:                                              0,26 I/m 
อตัราส่วนอากาศ/น ้าโดยเฉล่ีย    
จากตารางการประเมิน 
ทัว่ไปท่ี 1:    AWR = 5 ถึง 8 
ระยะห่างระหวา่ง 
ท่อตรวจสอบ:  ≤ 100 เมตร 
ต าแหน่งของท่อตรวจสอบ  ทนัทีหลงัจาก 

  จุดท่ีสูงแต่ละจุด 
การใชก้ารวางแนวท่อ  
แบบ Reformer Pocket (R):  DN65 และ DN80 
การใชก้ารวางแนวท่อ 
แบบฟันปลา:   ≥ DN 100 
ความแตกต่างของความสูงระหวา่ง 
จุดท่ีสูงและจุดท่ีต ่า:  H≥ di +5 ซม. 

 
ความแตกต่างของเฮดสถิตสูงสุด 
ของท่อแนวตั้งแต่ละท่อท่ีมี 
ภาคตดัขวางแนวท่อแบบ Reformer Pocket h=H 
ความแตกต่างของเฮดสถิตสูงสุด 
ของท่อแนวตั้งแต่ละตวัใน 
ภาคตดัขวางแนวท่อแบบฟันปลา                    h = H-di ≥ 5 ซม. 
ทางลาดชนั    ≥ 0,.2% 
ความแตกต่างระหวา่ง 
จุดท่ีต  ่า:     L≤ 500 • H 

ประชากรของ ca ผู ้อยู่อาศัย 400 คน  ซ่ึงเป็นคร่ึงหน่ึงของประชากร
โดยประมาณท่ีมีการเช่ือมต่อท่ีระยะทางเท่ากบั < 1500 เมตรจากสถานี
สุญญากาศ ไม่จ  าเป็นตอ้งเพ่ิม AWR กรณีพิเศษก็คือส่วน L-E เน่ืองจากมี
ความหนาแน่นของผู ้อยู่อาศัยตามแนวท่อต ่าคือเพียง 0,03 ลิตร/เมตร
เท่านั้น ส าหรับส่วนน้ีจะเลือก AWR เฉล่ียเท่ากบั 6 ตามตารางท่ี 1 AWR 
เฉพาะท่ีจะถูกเลือกระหว่าง 10 ท่ีจุดปลายของท่อสุญญากาศหลกัและ 3 
ในบริเวณใกล้เคียงสถานีสุญญากาศ  ซ่ึงจะท าให้  AWR โดยเฉล่ียอยู่ท่ี
ประมาณ 6 

ความแตกต่างของเฮดสถิตสูงสุดของท่อสุญญากาศหลกั A-B-C-D-E-V 
คือ 2.8 ซ่ึงสอดคล้องกบัความแตกต่างของแรงดนัน ้ าสูงสุดคือ 28 กิโล
ปาสคาล โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีวาลว์รับอากาศเขา้อตัโนมติั 



DIN EN 1091 / DWA-A 116-1E 

เมษายน 2005 5 

 

 

ตาราง K.3:ตัวอย่างการออกแบบภาคตัดขวางแนวท่อแบบ Reformer Pocket/แบบฟันปลาในพืน้ดนิที่ราบเรียบโดยใช้ท่อ PVC 

 

ตารางที่ 4: การก าหนดขนาดของส่วนระบบท่อ (A) ถึง (V) : 

 

เส้นผ่าศูนย์กลางระบุ DN 
ของท่อ PVC SDR 21 

ชนิดของการวางแนว
ระดบัความสูง 

ความแตกต่างของความสูง H 
ระหว่างจุดที่ต ่า และสูง 

ความแตกต่างของเฮดสถิต
สูงสุด h ในจุดที่ต ่า 

ระยะทาง L ระหว่างจุดที่
ต ่า: 

  [ซม.] [เมตร] [เมตร] 

65 R 20 0.2 100 
80 R 20 0 . 2  100 

100 S 20 0.1 100 
125 S 20 0.075 100 
150 S 20 0.05 100 
200 S 30 0.1 150 
250 S 30 0.05 150 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ส่วน PT ท่ี

เช่ือมต่อกบั
ส่วน 

PT ท่ี
เช่ือมต่อ
จนถึงจุด
ปลายของ
ส่วน 

AWR 
ภายใน
ของท่อ
ส าหรับ
การซ่อม
บ ารุงท่ีต่อ
กบัส่วน 

AWR เฉล่ียท่ี
จุดปลายของ

ส่วน 

DN ของส่วน
ท่ีไดจ้าก
ตารางท่ี 2 

ความยาว
ของส่วน 

ระยะทาง
ระหวา่งจุด
ท่ีต  ่า 

จ านวนของ
จุดท่ีต ่าใน
ส่วน 

ความแตกต่าง
ของเฮดสถิต
สูงสุดในส่วน 

ความแตกต่าง
ของเฮดสถิต
สูงสุดท่ีจุด
ปลายของส่วน 

i PTi ∑PTi AWRi 

∑(PTi) 
•AWRi) 

I∑PTi 

DNi Li Li = f(DNi) ni =I/ L 
ni * hi 

hi จากตาราง K.3 ∑(ni*hi) 

A-B 
F-B 
B-C 
G-C 
C-D 
H-D 
I-D 
D-E 
K-E 
L-E 
E-V 

 
 

80 
20 
70 
50 
120 
40 
50 
120 
100 
30 
100 

80 
20 

170 
50 

340 
40 
50 

550 
100 
30 

780 

10 
9 
8 
8 
6 
5 
5 
4 
4 
10 
3 
 

10 
9 

9.1 
8 

7,8 
5 
5 

6,5 
4 

10 
5.9 
=6 

 

80 
65 

100 
80 

150 
65 
65 

200 
80 
65 

200 

500 ม. 
100 ม. 
500 ม. 
300 ม. 
600 ม. 
200 ม. 
300 ม. 
800 ม. 
500 ม. 
1000 ม. 
600 ม. 

100 ม. 
100 ม. 
100 ม. 
100 ม. 
100 ม. 
100 ม. 
100 ม. 
150 ม. 
100 ม. 
100 ม. 
150 ม. 

5 
1 
5 
3 
6 
2 
3 
6 
5 
10 
4 
 

1.0 ม. 
0.2 ม. 
0.5 ม. 
0.6 ม. 
0.3 ม. 
0.4 ม. 
0.6 ม. 
0.6 ม. 
1.0 ม. 
2.0 ม. 
0.4 ม. 

1.0 ม. 
0.2 ม. 
1.5 ม. 
0.6 ม. 
1.8 ม. 
0.4 ม. 
0.6 ม. 
2.4 ม. 
1.0 ม. 
2.0 ม. 
2.8 ม. 

 
< 4-5 ม. 
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K.3 การก าหนดขนาดสถานีสุญญากาศ 
อตัราการไหลของน ้ าเสียเฉพาะ Www,d เท่ากบั 150 ลิตรต่อจ านวนผูอ้ยู่
อาศยัทั้งหมดและปริมาณน ้าเสียต่อวนัโดยรวมคือ: 

Qww,d = ∑(PT) • Www,d 

Qww,d = (780 I+ 130 I)- 0.15 m3/(I-d) 
             =136,5 m3/d 

การก าหนดขนาดอตัราการไหลส าหรับท่อสุญญากาศหลกั  

Qww,i คือ: 

Qww,i =  ∑ PT• 0,005 l/(I•s) 
Qww,i = 130 I • 0,00 I/(1•s) = 0,65 I/s 
Qww,A = 780 I • 0,005 I/(I•S) = 3,9 I/s 
 
การก าหนดขนาดอัตราการไหล  Qww ส าหรับระบบสุญญากาศ
ทั้งหมดคือ: 

Qww =  ∑ Qww,i  

Qww = 0,65 I/s + 3,9 I/s = 4,6 I/s 

อตัราการไหลของอากาศสูงสุด QA,I (ท่ีอุณหภูมิและแรงดนัมาตรฐาน) 
ของท่อสุญญากาศหลกัคือ: 

QA,I = Qww,i • AWR1 
QA,I = 0,65 I/s • 8,2 = 5.3 I/s 
QA,A = 3,9 I/s • 5,9 = 23 I/s 
 
อตัราการไหลของอากาศสูงสุดโดยรวมคือ: 
QA = ∑ QA.I 

QA = 5,3 + 23 = 28,3 I/s 
 = 102 m3/h  

AWR โดยเฉล่ียของระบบบคือ: 

AWR = QA / Qww 

AWR = 28,3 I/S /4.6 I/s = 6,2 

ดว้ยแรงดนัเร่ิมตน้และการหยุดป๊ัมสุญญากาศท่ีเลือก Pmin = 35 กิโล
ปาสคาล และ  Pmax = 45 กิโลปาสคาล  แรงดันปานกลางในถัง
สุญญากาศคือPmean = 40 กิโลปาสคาล ด้วยแรงดันชั้ นบรรยากาศ  
Paa =  100 กิโลปาสคาล และดว้ยค่าความปลอดภยัท่ีเลือก SF 

เท่ากับ 1,25 ความสามารถในการดูดต ่าสุด  QA,S ของป๊ัมสุญญากาศ
คือ: 

QA,S = SF • QA • Paa / Pmean 

QA,S = 1.25 • 102 m3/h • 100 kPa / 40 kPa  

= 319 m3/h 

ค่าท่ีเลือกคือจ านวน nA = 3 ของป๊ัมสุญญากาศแบบใบพดัเล่ือน ป๊ัมแต่
ละตวัจะมีความสามารถในการดูด QA,P,S เท่ากบั 200 m3/h (QA,P = 80 
m3/h) ยงัมีการเลือกจ านวน nww = 2 ของป๊ัมน ้ าเสีย ป๊ัมแต่ละตวัจะมี
ปริมาณน ้ าเท่ากับ Qww,p = 10 I/s ป๊ัมสุญญากาศ และป๊ัมน ้ าเสีย
เหล่าน้ีตอ้งมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสมการ 1 และ 2 
ของส่วน 5.3.5 

Qww,p ≥ Qww/(nww - 1) (1) 

10 I/s > 4,6 I/s/ (2 - 1) = 4,6 I/s 

QA,P,S ≥ QA,S / (nA - 1) (2) 

200 m3/h ≥ 319 m3/h / (3-1) = 160 m3/h 

โดยการท างานต่อเน่ืองกนัของป๊ัมและความถ่ีในการเร่ิมต้นท างาน
สูงสุด f  =12/h ปริมาณน ้ าท่ีตอ้งการต ่าสุด Vw และปริมาณอากาศท่ี
ตอ้งการต ่าสุด VA ในถงัสุญญากาศคือ: 

Vw= 0,25 * Qww,p/f  (3) 

Vw   = 0,25 *  10 I/s *  3600 s/h /12/h = 750 

 = 0,75 m3  

VA                 = 0,25 • QA.P.s *1/2 • (Pmax • Pmin)/ 

[(Pmax - Pmin) • f •nAJ (4) 

VA            =  0,25 • 200 m3/h • 40 kPa / (10 kPa• 12/h • 3) = 5,6 m3 

สถานีสุญญากาศจะมีถงัสุญญากาศติดตั้งอยูท่ี่เหนือพ้ืนดิน ท่อระบาย
สุญญากาศขาเขา้จะมีท่อแนวตั้งท่ีมีความแตกต่างของเฮดสูงสุดเกิน
กว่า 1 เมตร ซ่ึงเป็นสาเหตุว่าท าไมจึงไม่มีการพิจารณาปริมาณ VwW 
ในท่อหลกัสุญญากาศขาเขา้ ปริมาณต ่าสุด V ของถงัสุญญากาศคือ 

 V = Vw + VA - VwW    (5) 

V = 0.75 m3 + 5.6 m3 – 0 m3  =  6,4 m3  

 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
 
V ≥ 3 • Vw  (6) 

 
V ≥ 3 • 0,75 m3 = 2.3 m3  

http://www.d/
http://www.d/


DIN EN 1091 / DWA-A 116-1E 

เมษายน 2005 5 

 

 

เลือกปริมาณถงัเท่ากบั 7 m3  

การส้ินเปลืองพลงังานต่อป๊ัมสุญญากาศเป็นค่าโดยประมาณ: 

PA.P = {k / (k -1)} • QA.P.B • ½ • (Pmax • Pmin)  

• [1-(1/2*(Pmax + Pmin) / Paa) ((x-1)/x) ] /ŋA 

(7) 
 

PA,P =  3,5 • 200 m3/h • 40 kPa  

* [1 - (40 kPa/100 kPa) 0.29] / (3600 s/h • 0,4) 

 
= 4,5 kW 
 
น ้ าเสียจะถูกสูบเป็นระยะทางเกินกว่า 500 เมตรผ่านท่อแรงดนัหลัก 
DN 125 อตัราความเร็วในท่อแรงดนัหลกัจะเท่ากบั ca. 0,8 m/s และ
แรงดนัป๊ัมไฮดรอลิก ∆Phydr อยูท่ี่ประมาณ 30 กิโลปาสคาล (0.3 บาร์) 

ดว้ยแรงดนัสุญญากาศท่ีให้ก  าลงัเท่ากบั ∆Pvac  = Paa - Pmin = 70 กิโล
ปาสคาล และด้วยความแตกต่างของความสูงของภูมิมาตรศาสตร์ 
∆ŋgeo = 2 m ความแตกต่างของแรงดนัของป๊ัม ∆Pman  คือ: 

∆Pman  = ∆Phydr  + ∆ŋgeo • p • 𝑔 + ∆Pvac  

∆Pman  = 30 kPa + 2m •  1000 kg/m3 •  9.81 m/s2 

 + 70kPa 
 
               = 120 kPa = 1.2 bar 

การส้ินเปลืองพลงังานของป๊ัมน ้าเสียเท่ากบั: 

Pww,p = Qww.p • ∆Pman /ŋww (8) 

Pww,p = 0.01 m3/s • 120 kPa /0,48 = 2,5 kW 

เวลาการท างานรายวนัโดยเฉล่ีย tww (d) ของป๊ัมน ้าเสียคือ: 

tww (d) = Qww,d / Qww,p 

tww (d)= 136,5 m3/d / (0.01 m3/s • 3600 s/h) 

= 3,8 h/d 

เวลาการท างานต่อวนัโดยเฉล่ีย tA (d) ของป๊ัมสุญญากาศคือ: 

tA (d) = Qww,d * AWR/ QA,P 

tA (d) = 136,5 m3/d – 6,2/ 80 m3 /h 

          = 10,6 h/d  

 

 

การส้ินเปลืองพลงังานรายวนัท่ีคาดไวคื้อ: 

W(d) = Pww,p • tww (d)+ PA,P • tA(d) 
 
W(d) = 2,5 kW • 3,8 h/d + 4,5 kW • 10,6 h/d 
 
         = 57 kWh/d 

    
การส้ินเปลืองพลงังานท่ีสมัพนัธ์กบัปริมาณน ้าเสียคือ: 

W(V) = W(d)/Qww,d 

W(V) = 57 kWh/d/136,5 m3/d = 0,42 kWh/ m3 

การส้ินเปลืองพลงังานต่อจ านวนรวมของผูอ้ยู่อาศยัและประชากรท่ี
เทียบเท่า และปีคือ: 
W(PT) = W(V) • Www,d • 365 d/a 
 
W(PT) =0,42 kWh/m3 • 0,15 m3/ (I•d) • 365 d/a 

 
= 23 kWh/(I•a)

http://www.d/
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ภาคผนวก L: สัญลกัษณ์ 
หมายเหตุส าหรับผู้แปล: 

แม้ว่าค  าศพัท์หลักๆ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเป็นค าท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่ดชันีท่ีใช้จะแสดงค าแปลภาษาองักฤษของ
พารามิเตอร์ภาษาเยอรมนัแต่ละรายการ เพ่ือให้มีความชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย มีการเลือกค าศพัทเ์หล่าน้ีให้ตรงกบัภาษาเยอรมนัให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้หากไม่สามารถท าได ้สญัลกัษณ์ภาษาเยอรมนัของเดิมจะมีการใส่ไวใ้นวงเล็บส่ีเหล่ียมหลงัเวอร์ชนัภาษาองักฤษ ขั้นตอนน้ีไม่ไดมี้เจตนาท่ี
จะสร้างสัญลักษณ์ใหม่ส าหรับชุมชนของวิศวกรท่ีพูดภาษาองักฤษ แต่ให้ไวเ้พ่ือให้ผูพู้ดท่ีไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมนัสามารถเข้าใจสัญลกัษณ์/ดชันี
ภาษาเยอรมนัได ้

สัญลกัษณ์ หน่วย การก าหนด 

องักฤษ เยอรมัน 
de [da] [มม.] เส้นผา่ศูนยก์ลางท่อภายนอก 
di  [มม.] เส้นผา่ศูนยก์ลางท่อภายใน 
DNi  [-] เส้นผา่ศูนยก์ลางระบุของส่วน i 

(สอดคลอ้งกบัเส้นผา่ศูนยก์ลางภายในโดยประมาณ) 

LID 

[EDL] 

[I/m] 
[E/m] 

ความหนาแน่นของประชากรตามแนวยาวท่อ 

PT 

[EW] 

[I] 
[E] 

ประชากรทั้งหมด 
(= จ านวนของผูท่ี้อยูอ่าศยัและสมมูลประชากร) 

PTi 

[EWi] 

[I] 
[E] 

ประชากรโดยรวมท่ีเช่ือมต่อกบัส่วน i 

f  [1/ชม.] ความถ่ีในการเร่ิมตน้ท างานสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้า 
g  [เมตร/s2] ความเร่งโนม้ถ่วง 
H  [เมตร] ความสูงของท่อตั้งในระบบท่อสุญญากาศ = ความแตกต่างของความสูงระหวา่งจุดท่ีสูง

และจุดท่ีต  ่าก่อนหนา้น้ี 
h  [เมตร] ความแตกต่างของไฮโดรสแตติกเฮดสูงสุดของท่อตั้งในระบบท่อสุญญากาศ 

hi  [เมตร] ความแตกต่างของไฮโดรสแตติกเฮดสูงสุดในส่วน i 
Hman  [เมตร] มาโนเมตริกเฮด 
Li  [เมตร] ความยาวของส่วน i 
Li  [เมตร] ระยะห่างระหวา่งจุดต ่าในส่วน i 
AWR [LWV] [-] อตัราส่วนของอากาศ/น ้า (ปริมาณของอากาศภายใตส้ภาวะมาตรฐาน) 
AWRi [LWVi] [-] อตัราส่วนของอากาศ/น ้าเฉพาะท่ีของบ่อรวบรวมน ้าเสียในส่วน i 
ni  [-] จ านวนของจุดต ่าในส่วน i 
nA  [-] จ านวนของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ (ป๊ัมสุญญากาศ) 
nww  [-] จ านวนของป๊ัมน ้ าเสีย 

Pmax  [กิโลปาสคาล] แรงดนัสมับูรณ์สูงสุดในถงัสุญญากาศ (การเร่ิมตน้ของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ) 

Pmin  [กิโลปาสคาล] แรงดนัสมับูรณ์ต ่าสุดในถงัสุญญากาศ (การหยดุของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ) 
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สัญลกัษณ์ หน่วย การก าหนด 

องักฤษ เยอรมัน 

Pmean [Pmaen] 
[กิโลปาสคาล] แรงดนัสมับูรณ์เฉล่ียในถงัสุญญากาศ 

Paa [Pu] 
[กิโลปาสคาล] ความกดอากาศโดยรอบ 

Pa,p [PA,p] 
[กิโลวตัต]์ การส้ินเปลืองพลงังานของป๊ัมสุญญากาศ 

Pww,p [PS,p] 
[กิโลวตัต]์ การส้ินเปลืองพลงังานของป๊ัมน ้าเสีย 

QA [QL] 
[ลบม./ชม.] อตัราการไหลของอากาศสูงสุดท่ีอุณหภูมิและแรงดนัมาตรฐาน 

QA,S [QL,a] 
[ลบม./ชม.] อตัราการไหลของอากาศดูดสูงสุดในสภาวะการท างาน 

QA,p [QL,p] 

[ลบม./ชม.] อตัราการไหลของอากาศผา่นเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศท่ีอุณหภูมิและแรงดนัมาตรฐาน 

QA,p,s [QL,p,s] 
[ลบม./ชม.] ความจุในการดูดของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ (ป๊ัมสุญญากาศ) 

Qww [Qs] 
[ลิตร/วินาที] อตัราการไหลของน ้าเสียตามการออกแบบ 

Qwwd [Qs,d] 
[ลบม./วนั] อตัราการไหลของน ้าเสียรายวนัโดยเฉล่ีย 

Qww,p [ Qs,p] 
[ลิตร/วินาที] ปริมาณน ้ าของป๊ัมน ้ าเสีย 

R  
[เมตร] รัศมีการดดังอต ่าสุดของท่อ 

SF  
[-] ค่าความปลอดภยัส าหรับการก าหนดขนาดของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ 

tA(d)  
[ชม./วนั] เวลาการท างานรายวนัโดยเฉล่ียของป๊ัมสุญญากาศ 

tww(d) [ts(d)] 
[ชม./วนั] เวลาการท างานรายวนัโดยเฉล่ียของป๊ัมน ้าเสีย 

V  
[ลบ.ม.] ปริมาณของถงัสุญญากาศต ่าสุด 

VA [VL] 
[ลบ.ม.] ปริมาณอากาศต ่าสุดในถงัสุญญากาศ 

Vww [VS] 
[ลบ.ม.] ปริมาณน ้ าสูงสุดในถงัสุญญากาศ 

VW  
[ลบ.ม.] ปริมาณต ่าสุดในถงัสุญญากาศส าหรับน ้าเสีย 

WWw.d [Ws,d] 
[ลิตร/ลิตร•วนั] อตัราการไหลของน ้าเสียรายวนัโดยเฉล่ียต่อผูอ้ยูอ่าศยั 

W(d)  
[kWh/วนั] การส้ินเปลืองพลงังานรายวนัโดยเฉล่ีย 

W(PT) [W(EW)] 

[kWh/(I•a)] 
[kWh/E•a] 

การส้ินเปลืองพลงังานรายปีโดยเฉล่ียต่อประชากรโดยรวม 

W(V)  [kWa/ลบ.ม.] การส้ินเปลืองพลงังานโดยเฉล่ียต่อปริมาณน ้าเสีย 

∆Phydr  [กิโลปาสคาล] ความแตกต่างของแรงดนัการไหลของน ้า 

∆ŋgeo  [กิโลปาสคาล] ความแตกต่างของความสูงของภูมิมาตรศาสตร์ 

∆Pman  [กิโลปาสคาล] ความแตกต่างของแรงดนัมาโนเมตริก 

∆Pvac  [กิโลปาสคาล] ความดนั (สุญญากาศ) ลบสูงสุดในถงัสุญญากาศ 

ŋA [ŋL] [-] ประสิทธิภาพของเคร่ืองก าเนิดสุญญากาศ 

ŋww [ŋs] [-] ประสิทธิภาพของป๊ัมน ้าเสีย 

K  [-] สญัลกัษณ์อะเดียแบติกของก๊าซ (ของอากาศ) 

P  [กก./ลบ.ม.] ความหนาแน่น (ของน ้า) 

∑hi 
 

[เมตร] ความแตกต่างของไฮโดรสแตติกเฮดสูงสุดท่ีต  าแหน่งปลายของส่วน i 
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ภาคผนวก M:  

อายุการใช้งาน 

ความหนาของผนงัท่อท าให้อายุการใช้งานท่ีคาดไวข้องท่อสุญญากาศไม่มีความแตกต่างจากอายกุารใช้งานของระบบเดิม ตามรายงานของ ATV-
DVWK Working Group 1.1.2 ในเดือนพฤษภาคม 1997 (โปรดดูภาคผนวก G) อายกุารใชง้านท่ีคาดไวเ้ป็นดงัน้ี: 

▪ 50 - 80 ปี                                    ส าหรับระบบท่อสุญญากาศ 
▪ 3 0 - 5 5  ปี                                    ส าหรับบ่อรวบรวมน ้าเสีย 
▪ 30 ปี                                     ส าหรับชุดอินเทอร์เฟสวาลว์นิวเมติก 
▪ 25 - 40 ปี                             ส าหรับถงัสุญญากาศ 
▪ 20 ปี   ส าหรับป๊ัมสุญญากาศ 
▪ 12 ปี ส าหรับป๊ัมน ้าเสีย 

ภาคผนวก N: 

คุณสมบัติ/การฝึกอบรมบุคลากร 

งานก่อสร้าง 

เจา้ของตอ้งมีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเม่ือชนะการประกวดราคางานก่อสร้างและตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้เช่น ตรวจสอบวา่ผูรั้บเหมามี
คุณสมบติัเหล่าน้ี โปรดขอ้มูลเพ่ิมเติมใน DIN 1960 (VOB/A § 8 ส่วนท่ี 3) แนวทางปฏิบติัดา้นการจดัการคุณภาพ RAL GZ 961 ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนด
เก่ียวกบั: 

▪ บุคลากร 
▪ อุปกรณ์ 
▪ การฝึกอบรม 
▪ การตรวจสอบตนเอง 
▪ การวา่จา้งผูรั้บเหมารายยอ่ย 
▪ การจดัซ้ือจดัจา้งและการรับเหมาช่วง 
 
เจา้ของสามารถใช้ “ระบบส าหรับการประเมินผูจ้ดัหาหรือผูรั้บเหมา” ท่ีเป็นไปตามบทบญัญติั EU Directive ลงวนัท่ี 17.09.1990 (ภาคผนวก C ของ 
EN 1610) ระบบดงักล่าวเรียกวา่ “Güteschutz Kanalbau e. V.” ในภาษาเยอรมนั 
 
การด าเนินงาน 

เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั บุคลากรผูป้ฏิบติังานตอ้งมีคุณสมบติัส าหรับงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีใบรับรองเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมท่ีประสบความส าเร็จในโครงการการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งส าหรับวิชาชีพท่ีตอ้งผา่นการรับรองก็คือ ผูป้ฏิบติังานดา้น
ระบบน ้าเสียท่ีผา่นการรับรอง หรือช่างท่อระบายน ้าท่ีผา่นการรับรอง และช่างเทคนิคบริการอุตสาหกรรม 
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Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtsehaft, Abwasser und Abfali e. V. 

Theodor-Heuss-Allee ใ 7 • 53773 Hennef • Deutschland 

Tel.: +49 2242 872-333 • Fax: +49 2242 872-135 - E-Mail: info@dwa.de 
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