
 In recent years, W.AND ASSOCIATES has been involving in several new Hospitality projects especially in 
Hotels and Resorts.  This is the result of booming in travelling within ASIA PACIFIC region, both leisure and corporate 
market. Below you will find number of several new Hotels and Resorts project where W&A’s engineer undertook and 
provide services. 

 Furthermore, our aim of designing a GREEN property has come to recognition where a shopping center 
located in northern province of Chiang Rai was approved by the ENERGY MINSTRY for an energy conservation meas-
ure with high level rating.

Chokewichit Laksanakorn
Managing Director

BANYAN TREE Resort and Spa @ Koh Samui, Suratthani 
No. of Villas : 79
Owner : TCC Group of companies 
Hotel Operator : Banyan Tree
W&A design responsibility : Mechanical and Electrical system design for the whole resort 
including Infrastructure. 

CENTRAL PLAZA  Chiang Rai @ Chiang Rai 
Building area : est. 70,000 sq.m.
Owner : Central Pattana Plc. (CPN) 
W&A design responsibility : Mechanical and Electrical 
system design

Banyan Tree Samui is the third Banyan Tree resort in Thailand.  Situated on the south eastern 
portion koh Samui, this 5-star resort enjoys the privacy of a private beach blocked on both 
side by two hills.   M&E concept design was to have zero-discharge for waste water usage 
by storing the treated water for vast planting area allowing the resort to reduce the cost of 
fresh water for irrigation and support the green approach for new hotel construction.  
Emphasis was also put on infrastructure design to cope with water shortage during dry 
season with provision of large water tank for raw water when supply water from authority is 
dried up.  This raw water will then be further treated to WHO standard for use in the hotel.

Project Information
CENTRAL Plaza Chiang Rai is the first large shopping complex in Chiang Rai. With increasing 
number of visitors from China and Laos, the complex will be serving shoppers both nearby 
country and local Thai residences in the northern region. M&E system design was aiming for 
a GREEN development.  the complex has obtained approval from the MINISTRY OF ENERGY.

Project Information

ASHRAE*** 2010-11 Board of Directors Appointment
W&A’s founder, and chairman, Mr. Wichai Laksanakorn was promoted to the 
Region XIII Director and Regional Chair 2010-2011.
Mr. Wichai has previously served as an assistant regional chair, Region XIII and 
board of governors, Thailand Chapter

*** American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) is a non-profit organization established since 1894.  It has 
50,000 members worldwide

Activities

ขอแนะนำในการออกแบบงานระบบ อาคารชุดประเภทอยูอาศัย
เรื่อง : วิทู รักษวนิชพงศ
      Co-Founder

(ตอการฉบับท่ีแลว )

3. ระบบสุขาภิบาล
3.1 จุดออนท่ีพบในอาคารชุดเกือบทุกแหง คือ มีกล่ินออกจากทอน้ำท้ิงตางๆฉน้ันจุดทอน้ำท้ิงทุกจุด
ตองมีระบบดักกล่ิน คือ ถวยดักกล่ินท่ีพื้นหองน้ำ ทอน้ำท้ิงของอางอาบน้ำ ทอน้ำท้ิงอางลางชาม 
ทอน้ำท้ิงของที่ปสสาวะชาย และทอน้ำท้ิงสำหรับเครื่องซักผาหากจุดใดตองใชพีแทรปไมควรติดตั้ง
ในฝาช้ันลาง ควรติดตั้งไวภายในหองน้ัน เพราะหากมีการอุดตันจะตองเปดหรือรื้อฝาช้ันลางเขาไปซอม 
ควรมีระบบดักผงและไขมันในท่ีซึ่งสามารถเขาไปทำความสะอาดไดงายในหองชุดน้ัน หรืออาจติดตั้งใช
รวมกันระหวางหลายหองชุดไดโดยตองติดตั้งอยูในพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีสามารถเขาไปทำความสะอาด
ไดงาย

3.2 ระบบทออากาศ ตองออกแบบใหถูกตอง หากทำไวไมดี จะมีปญหาเร่ืองกล่ิน ท้ังจากระบบทอน้ำท้ิง
และกล่ินจากกาซเสียออกมาทางสวมชักโครก ท่ีปสสาวะชาย เม่ือมีการใชงาน

3.3 จุดออนท่ีพบหลังจากใชงานไปหลายป คือ น้ำรั่วจากระบบทอน้ำท้ิงจากหองของชั้นเหนือขึ้นไป 
ทำใหฝาช้ันลางเสียและตองรื้อฝาช้ันลาง เพื่อเขาไปซอม โดยเฉพาะการร่ัวจากอางอาบน้ำ ซึ่งซอมยาก
มาก เพราะไมสามารถเขาไปซอมท่ีจุดใตอางได บางหองถึงกับตองยกอางออกซอมทอจุดท่ีตอเขาอาง 
ควรจะพิจารณาหาวิธีท่ีเหมาะสมในการออกแบบและกอสรางโดยประสานงานกับสถาปนิก เชน 

อาจจะมีชองเปดไดท่ีพื้นมีฝาปดท่ีถอดไดจากหองน้ำช้ันลาง เพ่ือใหสามารถร้ือฝาช้ันลาง เปดฝา
ปดออก แลวสามารถซอมจุดตอทอเขาอางอาบน้ำไดสวนในหองน้ำเองก็ควรทำชองเปดไวดานขาง
อางอาบน้ำ เพื่อใหสามารถซอมทอสวนท่ีอยูดานบนพ้ืนขางและใตอางอาบน้ำได อยางไรก็ตาม
ควรตองมีวิธีการปองกันน้ำรั่วหรือลนจากอางลางชามหรือหองน้ำไหลหรือซึมลงไปหองชั้นลางได

3.4 จุดท่ีอาจมีปญหาในระยะยาวอีกอัน คือ ระบบทอน้ำท้ิงของอางลางชาม อาจมีการอุดตันจากไขมัน
และเศษอาหาร ถาทอเล็กเกินไป เชน ขนาดเพียง 55 มม. หากทอมีขนาดสำหรับน้ำไหลเล็กลงโดยเกิด
จากไขมันจับเกาะทอ หรือมีการอุดตันท่ีจุดอื่นท่ีหางไกล จะแกไขไดยากมาก นาจะหาวิธีการออกแบบ
ใหลดปญหาดังกลาวและใหสามารถแกไขไดงายเม่ือมีการอุดตัน เชน ในหองชุดทำเฉพาะระบบดักกล่ิน 
ออกแบบเปนทอตรงมากท่ีสุดมีของอนอยท่ีสุด ใหมีบอดักไขมันและเศษอาหารท่ีสามารถทำความ
สะอาดไดงายในหอง หรือแบบใชรวมกันระหวางหลายหองชุด โดยติดตั้งอยูในจุดท่ีทำความสะอาด
ไดงายในพ้ืนท่ีสวนกลาง เปนตน ในทอน้ำท้ิงหลักในแนวต้ัง ตองมีทอสามทางวายพรอมฝาปดเกลียว 
เพื่อสามารถเปดแยงทอที่ตันไดสะดวก 

3.5 ทอน้ำท้ิงสำหรับเคร่ืองซักผาตองมีขนาดใหญเพียงพอใหสามารถรองรับปริมาณน้ำท้ิงจาก
เครื่องไดทัน โดยไมมีการลนออกตองทำปากทอใหสูงขึ้นไปจากระดับพ้ืนเกือบเทาขอบบนของเครื่อง
ซักผา และตองปองกันกล่ินออกมาขณะเครื่องทิ้งน้ำออก ท่ีต้ังเครื่องซักผาควรจัดใหสามารถวาง
เครื่องอบผาซอนบนเคร่ืองซักผาหรือตั้งติดกัน และควรมีการระบายลมรอนออกไดดวย
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S31 Condominium @ Soi Sukhumvit 31, Bangkok
Building area:  aprrox. 28,000 sq.m.
W&A design responsibility: Mechanical and Electrical system design

INTER CONTINENTAL HUA HIN @ Hua Hin, Prachuabkirikan 
No. of Building : 12
No. of room : 123 
Owner : Proud Resort Hua Hin Co., Ltd. 
Hotel Operator : Intercontinental Hotel Group (IHG)
W&A design responsibilit y: Mechanical and Electrical system design

S 31 building comprises of Boutiques-Style hotel suites and Shopping arcade at the podium 
level.  Located on Sukhumvit Road, S31 is easily accessed from BTS.

Project Information
Intercontinental Hua Hin is located in the prime area of Hua Hin, a popular beach destination 
for local Thais.  The arrival of IHG’s top brand delivers one of the first 5-star hotel and resort 
in Hua Hin in recent years. M&E system design was completed with the latest building 
automation system, recycled water and other energy-saving devices.  

Project Information

RAYONG MARRIOTT Resort and Spa Hotel @ Rayong, Thailand 
No. of Storeys : 12
No. of room : 210
Owner : Vilailuk Properties Co., Ltd.
Hotel Operator : Marriott International 
W&A design responsibility :  Mechanical and Electrical system design

Villa Asoke Bangkok, Thailand 
No. of Storeys : 40
No. of units : 600
Building size : ext. 45,000 sq.m.
Owner : TCC Capitaland Co., Ltd.
W&A design responsibility : Mechanical and Electrical system design

Marriott Rayong will be one of the first luxury hotel and resort within the area.  Located 
within the Phuphatara development project, the hotel will serve both local industrial estate 
and residence of nearby condominium. The construction is expected to finish at the end of 
2011.

Project Information
Villa Asoke condominium is developed targeting young and small family who wish to have 
resident located close to mass transport and not far from CBD area.  

Project Information
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