
 This first issue of our Newsletter is intended to be a communication channel between WA and clients, to 
acknowledge and provide background information about the company, to tell you as much as possible about our 
current project movement, and to circulate our M&E building services philosophy. As you may know, W. and Associ-
ates Consultants Co., Ltd. is one of the earliest Thai owned consulting firms specializing in building system designs. 
From the beginning, our company’s philosophy has always been ethical practices with good and practical engineering 
designs.

 Our approach to design development is functionally advanced, sustainable and economical meeting the 
present and future requirements of our clients. We hope you find this first issue of our Newsletter both informative 
and interesting and we look forward to keeping you updated on what we are doing and thinking in our next issues.

Chokewichit Laksanakorn
Managing Director

 Le Meridien
No. of storeys: 23
No. of rooms: 282
Owner: TCC Land Development Co., Ltd.
Hotel Operator : Starwood
WA design responsibility: Definitived design for MEP and 
Vertical Transportation

Holiday Inn Pattaya
No. of storeys: 26
No. of rooms: 380
Owner: The Erawan Group PLC.
Hotel Operator : IHG
WA design responsibility: Detailed design for MEP and 
Vertical Transportation

No. of Buildings : 5
No. of Storeys : 7
No. of Rooms : 124
Owner: Summit Windmill Golf Club Co., Ltd.
Hotel Operator : Starwood
WA design responsibility: Detailed design for MEP and
Vertical Transportation.

Summit Windmill Golf Club & Spa - Hotel

Site is under construction. Most of Service Apartment buildings is costructed to roof and MEP main feed have already finished.

Project Information

Revitalized Le Meridien Brand was positioned as a chic and life style hotel.  The hotel was 
equipped with IP phone and IP television and IT connection for guest entertainment.  
Numbers of energy and environmental design includes; Energy recovery wheel reclaiming 
energy from cold exhaust air to cool down fresh air intake from outside; Hot water Heat 
Pump used for hot water production resulting in free cooled air which then be taken into 
the building as supplementary fresh air for guestroom; Collection of condensate water 
from air-conditioning system to be reused for Irrigation and washing area.

Project Information

Holiday Inn Pattaya was the first newly built Holiday Inns hotel in years.  Holiday Inn 
Pattaya represents the new refresh concept recently introduced by IHG worldwide.  MEP 
system includes energy reclaim from toilet exhaust, free cooling from hot water generation 
plant, reused water from wastewater treatment plant, IP television and etc.

Project Information

Technical Seminar : HOW GOOD BUILDING DESIGN SAVE ENERGY AND INCREASE 
AIR QUALITY, held at the Emerald Hotel, Ratchadaphisek Rd., by Dr. Sitaraman-
chandra Sekhar expert from American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). 

Activities

Mr. Wichai Laksanakorn, W&A’s Chairman and
ASHRAE Region XIII DRC Nominee, presents a
souvenir to Lecturer.

Lecturer: Dr. Sitaramanchandra Sekhar

ขอแนะนำในการออกแบบงานระบบ อาคารชุดประเภทอยูอาศัย
เรื่อง : วิทู รักษวนิชพงศ
      Co-Founder

บทนำ
จากประสบการณท่ีไดพบสภาพหองชุดในอาคารชุดประเภทอยู
อาศัยหลายแหง ไดพบจุดออนตางๆ จากการออกแบบการติดตั้ง
อุปกรณงานระบบท่ีทำใหงานตกแตงและงานบำรุงรักษายากลำ
บากจึงมีขอเสนอแนะใหแกผูท่ีเก่ียวของในการออกแบบงานระบบ
สำหรับอาคารชุดชั้นดี ซึ่งจะเปนผลดีตอโครงการและผูซื้อหองชุด

ระบบไฟฟา
2.1 มาตรฐานการออกแบบการออกแบบระบบไฟฟาตองใช
มาตรฐานท่ีไมต่ำกวามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสำหรับ
ประเทศไทย และมาตรฐานสากล เชน National Electrical Code 
สวนการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขา
ภิบาล ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบดับเพลิง ตองใชมาตรฐาน
ท่ีไมดอยกวามาตรฐานของ ว.ส.ท. การคำนวณโหลดไฟฟารวม
ของอาคาร ขนาดหมอแปลง และขนาดสายปอน ตองไมเล็กกวาท่ี
คำนวณไดตามมาตรฐานดังกลาวแตตองระมัดระวังในการกำหนด
ขนาดสายปอนและเมนเซอรกิตเบรกเกอรของสายปอน อาจจะตอง
ใหญกวาท่ีคำนวณไดตามมาตรฐาน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีจำนวน
หองชุดนอยหองตอเขาสายปอนชุดน้ันเพราะเซอรกิตเบรกเกอร
อาจตัดได หากมีการใชไฟมากพรอมกันหลายหองและตอง
คำนวณใหแรงดันไฟฟาตกไมเกินท่ีกำหนดตามมาตรฐาน เพื่อลด
ปณหาไฟกระพริบเม่ือมีการเปดเครื่องใชไฟฟาท่ีมีขนาดกระแส
ไฟฟาสูง

2.2 ขนาดเครื่องวัดหนวยไฟฟา ควรใชขนาดไมเล็กกวาท่ีแนะนำไว 
(แตตองไมเล็กกวาท่ีคำนวณตามมาตรฐานขางตน) ในกรณีของ
อาคารชุดชั้นดีพิเศษอาจตองใชเครื่องวัดหนวยไฟฟาใหญกวา
ขนาดท่ีการไฟฟากำหนด เพราะอาจมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟา
มากกวาอาคารชุดชั้นดีท่ัวๆ ไป จะตองชี้แจงรายละเอียดแสดง
ขนาดของโหลดท่ีจะติดตั้ง เพื่อใหการไฟฟาเห็นชอบกอน

 2.2.1  หองชุดประเภท หองเดี่ยว (ไมเกิน 55 ตร.ม.) 15(45) A  
  1P; Main CB 2P, 50AT ขนาดตัวนำประธานควรใช  
  16 ตร.มม. (ใหญกวามาตรฐานท่ีกำหนดขนาด 10 
  ตร.มม.) หรือใหญกวาตามระยะทางสายและโหลด  
  (ในหลักการวาใชเครื่องทำน้ำรอนไฟฟาแบบน้ำอุนเตา
  ไฟฟาชนิดสองหัวเตา และมีเครื่องปรับอากาศ)   
  อน่ึงควรสอบถามแนวทางจากโครงการหากมีเตาไฟฟา
  ชนิดส่ีหัวเตาติดเคานเตอรหองน้ำมีอางอาบน้ำซ่ึงตองใช
  เครื่องทำน้ำรอนขนาด 6 kW หรือ 10 kW อาจจะตอง
  เพิ่มขนาดเปน 30(100) A 1P; Main CB 2P, 80AT  
  ขนาดตัวนำประธาน 35 ตร.มม.แทนมิฉะน้ันเมนเซอร
  กิตเบรกเกอรอาจมีโอกาสตัดบอย
 2.2.2 หองชุดประเภท หน่ึงหรือสองหองนอน (ไมเกิน 150  
  ตร.มม) 30(100) A 1P; Main CB 2P, 80 or 100AT  
  ขนาดตัวนำประธาน 35 ตร.มม.หรือใหญกวาตาม
  ระยะทางสายและโหลด
 2.2.3 หองชุดประเภท สามหองนอน (ไมเกิน 150 ตร.มม)  
  30(100)  A 1P; Main CB 2P, 100AT ขนาดสาย
  เหมือนขอ 2.2.2 หรือ ใชตามขอ 2.2.4 หากเห็นวา
  เหมาะสมกวาสำหรับอาคารน้ัน
 2.2.4 หองชุดประเภท สามหองนอนหรือมากกวา (เกิน 150  

  ตร.ม. ถึง 180 ตร.ม.) 15(45) A 3P; Main CB 3P,  
  50AT ขนาดตัวนำประธาน 16 ตร.มม. หรือใหญกวา
  ตามระยะทางสายและโหลด หากเน้ือท่ีหองรวมเกิน 180  
  ตร.ม.จะตองใชขนาด 30(100) A 3P; Main CB 3P, 80  
  or 100AT ขนาดตัวนำประธาน 35 ตร.มม.
 2.2.5 ตามขอ 2.2.3 และ 2.2.4 ในกรณีท่ีเลือกใชขนาด 15(45)  
  A 3P ตองดูวาจะสามารถจัดโหลดใหสมดุลไดโดยเมน
  เซอรกิตเบรกเกอรไมตัดกรณีมีการใชอุปกรณไฟฟา
  ขนาดใหญพรอมกันเชนอาบน้ำพรอมกันสองหอง
  ในขณะท่ีเปดแอรและ/หรือใชเตาไฟฟา หากมีโอกาศตัด
  อาจจำเปน ตองใชขนาด 30(100) A 3P; Main CB 3P,  
  80 or 100ATซึ่งมีความเห็นวาในกรณีอาคารชุดชั้นดี
  พิเศษควรใชขนาด30(100) A 3Pเพราะถามีหองน้ำแบบ
  มีอางอาบน้ำและใชเครื่องทำน้ำรอนขนาด 10 kW  
  มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกหอง มีเตาอบไฟฟา  
  เมนเซอรกิตเบรกเกอรขนาด  3P, 50AT จะตกบอย
 2.2.6 ขนาดเมนเซอรกิตเบรกเกอรตนทาง ท่ีติดตั้ง ณ   
  จุดติดตั้งเครื่องวัดหนวยไฟฟาใหติดตั้งเซอรกิต
  เบรกเกอรขนาดใหญสุดตามขนาดท่ีการไฟฟา
  กำหนดไวสำหรับเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาท่ีใช
 2.2.7 การเดินสายตัวนำประธานควรทำใหสามารถเปล่ียน
  สายไดสะดวก การใชรางเดินสาย (wireway)   
  จะสะดวก รางตองมีขนาดใหญพอ มีเน้ือท่ีสำรองให
  เปล่ียนขนาดสายใหใหญขึ้นไดงายและเปล่ียนสายท่ี
  ชำรุดไดโดยตองประสานงานกับสถาปนิกใหมีชองเปด
  เขาไปดำเนินการไดสะดวก

2.3 ขนาดอุปกรณไฟฟา ในการออกแบบและคำนวณโหลด 
ควรออกแบบเพ่ือการใชอุปกรณไฟฟาอยางนอยดังนี้

 2.3.1 เคานเตอรครัวสำหรับหองชุดชนิดหองเด่ียวและหน่ึงหอง
  นอน ควรติดตั้งเตารับไฟฟาคู 2 ชุด 1 วงจรใชเครื่องตัด
  ไฟรั่ว 1P, 15AT สาย 2.5 หรือ 4 ตร.มม. หองชุดชนิด
  สองหรือสามหองนอน และมากกวา ควรติดตั้งเตารับ
  ไฟฟา 4 ชุด แยก 2 วงจร เครื่องตัดไฟรั่ว 1P, 15AT  
  สาย 2.5 หรือ 4 ตร.มม.
 2.3.2 ใตอางลางชาม สำหรับหองชุดชนิดหน่ึงหองนอนและมาก
  กวา ควรติดตั้งกลองตอสายพรอมแผงตอสาย มีขั้วตอ
  สายดินและสาย 1 วงจร เครื่องตัดไฟรั่ว 1P, 40AT สาย  
  10 ตร.มม. เผื่อสำหรับเคร่ืองทำน้ำรอนขนาด 6 kW  
  สำหรับใชลางจาน และอาจจะใชกับเครื่องยอยเศษอาหาร
  ไดดวย
 2.3.3 ตูเย็น ติดตั้งเตารับไฟฟาคู 1 ชุด แยกตางหาก 1 วงจร  
  เครื่องตัดไฟรั่ว 1P, 10AT สาย 2.5 ตร.มม. ท่ีตำแหนง
  เตรียมไวสำหรับตูเย็น
 2.3.4 หากโครงการกำหนดใหเตรียมมีเครื่องซักผาและเคร่ือง
  อบผา ใหติดตั้งแยกตางหาก 2 วงจร เตารับไฟฟาเด่ียว  
  2 ชุด เครื่องตัดไฟรั่ว 1P, 15AT สาย 4 ตร.มม.คำนวณ
  โหลดเคร่ืองซักผาประมาณ 2,300 วัตต เครื่องอบผา
  ประมาณ 2,700 วัตต (สำหรับเคร่ืองซักผาและเคร่ืองอบ
  ผาขนาด 5 กก.)
 2.3.5 เครื่องทำน้ำรอนไฟฟาสำหรับหองน้ำท่ีใชฝกบัวอยาง
  เดียว (ไมมีอาง) ติดตั้งกลองตอสายพรอมแผงตอสาย  
  มีขั้วตอสายดินและสาย 1 วงจร เครื่องตัดไฟรั่ว 1P,  
  40AT สาย 10 ตร.มม. สำหรับเคร่ืองทำน้ำรอนขนาด 6  
  kW(ในบางกรณีโครงการอาจกำหนดใหใชเครื่องทำ

  น้ำรอนแบบน้ำอุน ซึ่งใชไฟประมาณ 3.3 - 4.5 kW   
  แตควรเผื่อขนาดไวเต็มท่ี ดังกลาวขางตน)
 2.3.6 เครื่องทำน้ำรอนไฟฟาสำหรับหองที่มีอางอาบน้ำและ
  จายน้ำรอนไปท่ีอางลางมือ และหองอาบน้ำฝกบัว  
  ติดตั้งกลองตอสายพรอมแผงตอสาย มีขั้วตอสายดิน
  และสาย 1 วงจร เครื่องตัดไฟรั่ว 1P, 50AT สาย 16  
  ตร.มม. สำหรับเครื่องทำน้ำรอนขนาดไมเกิน 10 kW  
  เทาน้ัน (ไมสามารถใชเครื่องทำน้ำรอนขนาด 12 kW ได)
 2.3.7 เตาไฟฟา แบบติดเคานเตอร มี 4 หัวเตา โหลดประมาณ  
  5.5 - 6.5 kW ติดตั้งกลองตอสายพรอมแผงตอสาย  
  มีขั้วตอสายดินและสาย 1 วงจร เวอรกิตเบรกเกอร 1P,  
  40AT สาย 10 ตร.มม.
 2.3.8 เตาอบไฟฟา โหลดประมาณ 3.5 kWติดตั้งกลองตอสาย
  พรอมแผงตอสาย มีขั้วตอสายดินและสาย 1 วงจร  
  เซอรกิตเบรกเกอร 1P, 30AT สาย  6 ตร.มม.
 2.3.8 พัดลมดูดอากาศเหนือเตาติดตั้งกลองตอสายพรอม
  แผงตอสาย มีขั้วตอสายดินและสาย 1 วงจรใชวงจรรวม
  กันกับไฟแสงสวางของตูครัวได เซอรกิตเบรกเกอร 1P,  
  10AT สาย 2.5 ตร.มม.
 2.3.9 เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอร แยกเคร่ือง
  ละ 1 วงจรขนาดเพียงพอกับขนาดเคร่ืองสายไฟขนาด
  ไมเล็กกวา 2.5 ตร.มม. แรงดันไฟฟาตกไมเกิน 1%  
  ควรเดินสายไปท้ิงไวท่ีกลองตอสายพรอมแผงตอสาย  
  มีขั้วตอสายดิน ณ ตำแหนงที่เหมาะสมและสะดวกให
  ผูติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอสายเขาเครื่องไดสะดวก
 2.3.10 บริเวณท่ีกำหนดใหใชติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน   
  เครื่องเสียง ควรติดตั้งเตารับไฟฟาคู 2 - 3 ชุด 
 2.3.11 บริเวณท่ีกำหนดใหใชเครื่องคอมพิวเตอร ควรติดตั้ง
  เตารับไฟฟาคู 2 - 3 ชุด
 2.3.12 หองชุดชนิด สามหองนอนหรือมากกวา ควรมีเตารับ
  ไฟฟาคู ติดใกลแผงตอสายโทรศัพทประจำหอง เผ่ือไว
  สำหรับติดตูสาขาโทรศัพทและอุปกรณโทรศัพทอื่น
 2.3.13 เมนเซอรกิตเบรกเกอร ไมสมควรใชแบบเคร่ืองตัดไฟรั่ว  
  เพราะถาหากมีวงจรยอยใดมีไฟรั่วเล็กนอย เมนจะตัด  
  ทำใหไมมีไฟแสงสวางทั้งหองชุดใหใชเครื่องตัดไฟรั่ว
  เฉพาะแตละวงจรยอยท่ีกำหนดใหใชเครื่องตัดไฟรั่ว
  เทาน้ัน
 2.3.14 สายวงจรยอย ใหมีสายเสนศูนยและสายดินแยกแตละ
  วงจร ไมควรใชสายศูนยรวมกันถึงแมจะใชไฟสามเฟส  
  เพราะจะทำใหไมสามารถติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในแตละ
  วงจรได ซึ่งจะเปนผลใหไมถูกตองตามมาตรฐานฯ  
  ท่ีกำหนดใหเตารับในบางบริเวณมีการปองกันไฟฟา
  ดูดโดยใชเครื่องตัดไฟรั่ว (คือ หองน้ำ หองใตดิน   
  หองครัว อาง ภายนอกอาคาร เครื่องทำน้ำอุน   
  เครื่องทำน้ำรอน อางน้ำวน เปนตน) นอกจากน้ันถา
  เจาของหองที่ใชไฟสามเฟสจำเปนตองสลับเฟสเพ่ือ
  ทำใหโหลดในแตละเฟสใกลเคียงกันมากท่ีสุด หากสลับ
  ตำแหนงสวิตซตัดตอนของวงจรที่ใชสายเสนศูนยรวม
  กันไปไวในเฟสเดียวกันจะทำใหแระแสไฟในสายเสนศูนย
  สูงขึ้นหากเกินพิกัดของสายท่ีใชสายอาจจะรอน
  จนละลายและอาจเกิดเพลิงไหมได

  โปรดติดตามตอนตอไปฉบับหนา Issue 02.2010
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