
การเลอืกขนาดของบอแบบเปดสําหรับระบายความรอนในเครือ่งปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยนํ้า 
Sizing of Open Pond for Cooling of Water-Cooled Air Conditioner  

วัชรพล วัชรจินดา 1* อรรถกร อาสนคาํ2 ธรณิศวร ดีทายาท2 และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน2 
1สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน คณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 

2ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 

บทคัดยอ 
เคร่ืองปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยนํ้า สามารถใชบอแบบเปดเพ่ือระบายความรอนท่ีคอนเดนเซอรของ 

เคร่ืองปรับอากาศแทนการใชหอผ่ึงเย็น บอแบบเปดมีสมรรถนะในการระบายความรอนโดยกลไกตาง ๆ ซึ่งสามารถรับความ 

รอนจากเคร่ืองปรับอากาศและระบายสูสิ่งแวดลอม หากบอมีขนาดเล็กเกินไป COP ของเคร่ืองปรับอากาศจะลดลง หรือหาก 

บอมีขนาดใหญเกินไป จะทําใหสิ้นเปลืองคากอสรางและพ้ืนท่ี งานวิจัยน้ีไดสรางแบบจําลองในการทํานายอุณหภูมขิองน้ําใน
บอเปด และเลือกขนาดของบอเปดสําหรับอาคารสํานักงานท่ีใชเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะตอนกลางวัน โดยคา COP ของ
เคร่ืองปรับอากาศไมต่ำกวา 3.22 ตามเกณฑระดับของเคร่ืองปรับอากาศเบอร 5 จากการศึกษาพบวาปริมาตรของนํ้าใน บอ
ท่ีเหมาะสมสําหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000, 24,000, 36,000 และ 48,000 BTU/h จะมีคา 0.82, 1.68, 2.54 และ 
3.4 m3 ตามลําดับ ที่อัตราสวนระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดกับความลึกของนํ้าในบอเทากับ 10 โดยเคร่ืองปรับอากาศขนาด 12 ,000 

BTU/h และ 24,000 BTU/h มีอุณหภูมขิองนํ้าในบอในวันถัดไปเทากับ 26.10 และ 28.29 °C ซึ่งมีคาตํ่ากวาอุณหภูมิในวัน 

กอนหนา ซึ่งมีคาเทากับ 28.3 °C แตในสวนของเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/h และ 48,000 BTU/h มีอุณหภูมขิอง 
น้ำในบอในวันถัดไปเทากับ 30.34 และ 32.00 °C ซึ่งมีคาสูงกวา และจากการศึกษาการเปลี่ยนอัตราสวนระหวางพ้ืนท่ีหนาตัด 

ตอความลึกของบอ โดยท่ีปริมาตรของนํ้าเทาเดิม พบวามีผลตออุณหภูมิของนํ้าในบอในวันถัดไป โดยการเลือกอัตราสวน 

ระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดกับความลึกที่เหมาะสม จะชวยลดอุณหภูมขิองน้ําในบอ โดยท่ีอัตราสวนมากกวา 15.2 และ 20.1 
อุณหภูมิของน้าํในบอในวันถดัไปพบวา มีคาต่ำกวาอุณหภูมิน้ำในบอวันกอนหนา สําหรับเครื่องปรบัอากาศขนาด 36,000 และ 
48,000 BTU/h ตามลาํดับ 

คําสาํคัญ : บอแบบเปด, การเลอืกขนาด, เครือ่งปรบัอากาศแบบระบายความรอนดวยน้าํ, การระบายความรอน, สมรรถนะ 
การทําความเย็น 

บทนํา 
เครื่องปรับอากาศเปนอุปกรณที่ใชในการการปรับอากาศบริเวณที่ตองการใหมีอุณหภูมิท่ีทําใหผูอยูอาศัยรูสึกสบาย

มีความสําคญัตอชีวิตประจําวนัโดยเฉพาะประเทศไทยท่ีตั้งอยูในเขตซึ่งมีภูมิอากาศแบบรอน แตเปนท่ีทราบกันดีวาระบบปรับ 

อากาศมีการใชพลังงานและคาใชจายดานพลังงานท่ีสูง สวนใหญระบบปรับอากาศจะใชวัฏจักรการทาํความเย็นแบบวงจรอัด 

ไอ โดยมีสารทําความเย็นท่ีทําหนาที่ดึงความรอนจากบริเวณท่ีตองการปรับอากาศและระบายออกท่ีชุดระบายความรอนหรือ 

คอนเดนเซอร มีรายงานการทดสอบสมรรถนะระบบปรับอากาศท่ีใชน้ำและอากาศระบายความรอนท่ีคอนเดนเซอร พบวา 
แบบระบายความรอนดวยน้ำลดการใชพลังงานไฟฟาไดถึง 25% เทียบกับการระบายความรอนดวยอากาศ [1] 

* Corresponding author: Tel.: 091-8514372. E-mail address: watcharapon_wa@cmu.ac.th
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ระบบระบายความรอนดวยนํ้ามักจะใชกับระบบท่ีมีความตองการภาระการทําความเย็นสูง หรือเปนระบบท่ีมีการ 
ระบายความรอนแบบรวมศูนยใชเคร่ืองปรับอากาศหลายเคร่ือง โดยจะมีหอผ่ึงเย็น (Cooling Tower) ขนาดใหญผลิตนํ้าเย็น 

ไปใชระบายความรอนใหแกชุดทําความเย็น อยางไรก็ตามระบบหอผ่ึงเย็นใชพลังงานคอนขางสูงโดยเฉพาะหากมีการใช 
เครื่องปรับอากาศในจํานวนนอย 

การใชบอแบบเปดเพ่ือระบายความรอนของคอนเดนเซอรเคร่ืองปรับอากาศโดยมีกลไกตางๆ เชน การแผรังสีของนํ้า 
สูทองฟา การนําความรอน การพาความรอน และการระเหยของนํ้า [2] สามารถรับความรอนจากเคร่ืองปรับอากาศและ 
ระบายสูสิ่งแวดลอมทดแทนและลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีหอผึ่งเย็น แตหากมีการใชเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญหรือจํานวน 

มาก เชนการใชเคร่ืองปรับอากาศในอาคารสํานักงาน หากบอมีขนาดเล็กเกินไปอุณหภูมิในบอน้ําจะสูงข้ึนเร่ือยๆ จะทําให 
สัมประสิทธ์ิการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ (Coefficient of Performance, COP) ลดลง หรือหากบอมีขนาดใหญ 
เกินไป ทําใหอุณหภูมิของน้ําในบอยังคงมีคาสูง และการระบายความรอนในตอนกลางคืนไมสามารถทําใหอุณหภูมินํ้าในบอตํ่า 
กวาในวันกอนหนาได ทําใหเกิดความรอนสะสมในบอ สมรรถนะการระบายความรอนในตอนกลางวันลดลง อีกทั้งยงัสิ้นเปลือง 
คากอสรางและพืน้ท่ี   

ดังนั้นแนวคิดสําหรับงานวิจัยนี้เพื่อออกแบบและเลือกขนาดบอนํ้าแบบเปด สําหรับระบายความรอนท่ีคอนเดนเซอร 
ของเคร่ืองปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยนํ้าแทนการใชหอผ่ึงเย็นของอาคารสํานักงานท่ีใชเครื่องปรับอากาศเฉพาะตอน
กลางวัน ดังภาพที่ 1 โดยความรอนที่ไดจากการปรับอากาศ จะระบายสูบอนํ้าในตอนกลางวัน  และตอนกลางคืนความรอนที่
สะสมในบอจะถูกระบายสูสิ่งแวดลอม เพ่ือทําใหอุณหภูมิของน้ำลดต่ำลงไมนอยกวาอุณหภูมิของนํ้าในวันกอนหนา ทําให
สามารถนํานํ้าจากบอนํ้ามาระบายความรอนท่ีคอนเดนเซอรอีกคร้ังในตอนกลางวัน ซึ่งเปนการระบายความรอนแบบธรรมชาติ 
สามารถทดแทนและลดการใชพลังงานไฟฟาที่หอผึ่งเย็น 

ภาพท่ี 1 การใชบอนํ้าแบบเปดในการระบายความรอนท่ีคอนเดนเซอร 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1. วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอจะประกอบไปดวยอุปกรณหลักคือ คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร วาลวขยายตัว และอีวา
ปอเรเตอร ดังภาพท่ี 2 คอมเพรสเซอรดดูสารทําความเย็นซึง่อยูในสภาวะเปนไอท่ีจุด 1 และอดัใหมีความดนัสงูข้ึนมาท่ีจุด 2 สาร
ทํางานจะเปนแกสท่ีความดันสูงและอุณหภูมิสูง ถูกนําระบายความรอนท่ีคอนเดนเซอร และสารทํางานจะควบแนนเปน
ของเหลว ที่จุด 3 จากน้ันสารทํางานจะลดความดันและอุณหภูมิโดยผานเอ็กซแพนช่ันวาลวมาที่จุด 4 เพ่ือมารับความรอนที่
อีวาปอเรเตอร และเปลีย่นสถานะเปนไอใหมที่จุด 1 จากนั้นเริ่มวัฏจักรการทํางานใหมตอไป [3]

บอ

เครื่องปรับอากาศ

หองท่ีตองการ
ปรับอากาศ 

ปม
คอมเพรสเซอร

คอนเดนเซอร

สารทําความ
น้ํา 
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ภาพท่ี 2 วัฎจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 

อัตราความรอนท่ีอีวาปอเรเตอร คาํนวณจาก ̇ = ̇ (ℎ − ℎ )  (1) 

อัตราความรอนระบายออกท่ีคอนเดนเซอร คาํนวณจาก ̇ = ̇ (ℎ − ℎ )  (2) 

เมื่อ ̇  คืออัตราการไหลสารทําความเย็น (kg/s) 
กําลังงานท่ีคอมเพรสเซอร คํานวณไดจาก ̇ = ̇ − ̇   (3) 

การหาประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น สวนใหญนิยมหาในรูปแบบของคาสัมประสิทธิ์เชิงสมรรถนะ (Coefficient of 

Performance, COP) สามารถคํานวณไดจาก  = ̇ ̇  (4) 

และคา COP ยังสามารถประเมินไดจาก = −   (5) 

เมื่อ  คือคาคงที่มีคาประมาณ 0.5 [4],  คืออุณหภูมิอีวาปอเรเตอร ในที่นี้จะกําหนดให  ต่ํากวาอุณหภูมิจุด
น้ําคางสภาะอากาศภายในหอง  @  (โดยกําหนดใหมีคาเทากับ 13 °C) โดย  = @ − ∆  (6) 

เมื่อ ∆  คืออุณหภูมิแตกตางระหวางอุณหภูมิอีวาปอเรเตอรกับอุณหภูมิจุดนํ้าคางของสภาวะอากาศภายในหอง 
(°C) 

 คืออุณหภูมิคอนเดนเซอร จะมีคาสูงกวาอุณหภูมิของน้ําในบอ โดย  = − ∆   (7) 

เมื่อ  คืออุณหภูมิเฉลี่ยของนํ้าในบอ (°C), ∆  คืออุณหภูมิแตกตางระหวางอุณหภูมิคอนเดนเซอรและ
อุณหภูมิเฉลี่ยของนํ้าในบอ (°C) 

คา COP จะถูกนําเปนดัชนีช้ีวัดเพื่อทําการเลือกขนาดของบอแบบเปด โดยขนาดของบอที่เหมาะสมจะทําใหคา COP 

ของระบบทําความเย็นมีคาไมต่ํากวา 3.22 ซึ่งเปนคา COP ของเครื่องปรับอากาศเบอร 5 ที่กําหนดโดยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

Evaporator 

Condenser 

Compressor 

Expansion 

Valve 

̇   

̇  

Com
1 

2 
3 

4 
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2. แบบจําลองสมการของบอนํ้า
อัตราความรอนท่ีไดรับจากเคร่ืองปรับอากาศจะถูกสงมาท่ีบอน้ํา ทั้งนี้บอนํ้าจะมีกลไกการระบายความรอนใน 

รูปแบบตาง ๆ [2] ดงัภาพท่ี 3 ในตอนกลางวนับอน้ำไดรบัอัตราความรอนท่ีระบายออกท่ีคอนเดนเซอรและอัตราความรอนจาก 

รังสีอาทิตย มากกวาอัตราความรอนท่ีระบายออกของบอสูสิ่งแวดลอม ทําใหอุณหภูมิของน้ําในบอเพ่ิมสูงข้ึน และในตอน 

กลางคืนไมมีการระบายความรอนจากเคร่ืองปรับอากาศ รวมถึงอัตราความรอนท่ีเกิดจากรังสีอาทิตย มีเพียงอตัราความรอนท่ี 

ระบายออกของบอสูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหอุณหภูมิของน้ำในบอลดลง และถาเลือกขนาดใหเหมาะสม อุณหภูมิในวันรุงขึ้นจะ 
มีคาตํากวาหรือเทากับอุณหภมูิน้ำในวันกอนหนา ทําใหการระบายความรอนจากระบบปรับอากาศในวันถัดมาทาํไดดีขึ้น 

ภาพท่ี 3 อัตราการถายเทความรอนของบอนํ้า 
สมดลุพลังงานของบอนํ้าแสดงดังสมการตอไปนี ้

= ̇  (8) 

เมื่อ   คือคาความหนาแนนของน้ํา (kg/m3), คือ คาความรอนจําเพาะของน้ํา (kJ/kg.K), คือปริมาตร
ของน้ําในบอ (m3),  คืออุณหภูมิน้ําในบอ (°C), ̇  คืออัตราการถายเทความรอนของบอนํ้า (kW)

โดยท่ีอัตราการถายเทความรอนรวมของบอ ̇  ประกอบดวย อัตราความรอนจากคอนเดนเซอร อัตราความ
รอนจากรังสีอาทิตย การระเหยของน้ํา และ การระบายความรอนจากบอสูสิ่งแวดลอมดวยวิธีการอื่น 

อัตราความรอนท่ีบอนํ้าไดรับจากรังสีอาทิตย สามารถคํานวณไดจาก ̇ =   (9) 

เมื่อ  คือพ้ืนท่ีหนาตัดของบอน้ํา (m2),  คือสภาพการดูดกลืนรังสีอาทิตยของน้ํา, คือความเขมของ
รังสีอาทิตยตอพื้นท่ี (W/m2) 

อัตราความรอนท่ีออกจากบอนํ้า โดยการแผรังสรีะหวางน้ําในบอกับทองฟา สามารถคํานวณไดจาก [5] ̇ = + 273− + 273 (10) 

เมื่อ  คือ คาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีของน้ํามีคาเทากับ 0.95 [2],  คือ คาคงท่ีของสเตฟานโบลทสมานนคาเทากับ 
5.67x10-8 W/m2.K4,  คือ อุณหภูมิของทองฟา (°C) 
โดยที่อุณหภูมิของทองฟาคํานวณจาก [6] = .  (11) 

เมื่อ  คืออุณหภูมิสิ่งแวดลอม (°C) ,  คือคาสัมประสิทธการแผรังสีของทองฟา 
โดยคาสัมประสิทธการแผรังสีของทองฟาคํานวณจาก[6] 

อัตราความรอน
จากรังสีอาทิตย อัตราความ

รอนจากการ
แผรังสีของนํ้า อัตราความรอน

จากการการนํา
ความรอน 

อัตราความรอนจาก
คอนเดนเซอร 

อัตราความรอน
จากการพาความ

รอน 

อัตราความรอนจาก
การระเหยของนํ้า 
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= 0.754 + 0.0044  (12) 

เมื่อ  คืออุณหภมูิจุดน้ําคาง (°C) 

โดยที่คาอุณหภมูิจุดน้ําคางคํานวณจาก [8] 

= 100 (112 + 0.9 )+ 0.1 − 112 (13) 

เมื่อ  คือความช้ืนสัมพัทธในอากาศ (%) 
การคํานวณอัตราความรอนท่ีออกจากบอนํ้าจากการระเหยของน้ํา คํานวณไดจาก [5]̇ = ℎ ( − ) (14) 

เมื่อ ℎ  คือสัมประสิทธ์ิการระเหยของน้ํา(W/m2·Pa),  คือความดันไออิ่มตัวที่อุณหภูมิผิวน้ํา (kPa),  คื อ
ความดันไออ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (kPa) 

โดยที่คาสัมประสิทธ์ิการระเหยของน้ํา คํานวณจาก [5] ℎ = 0.036 + 0.025  (15) 

เมื่อ  คือความเร็วลม (m/s) 

การคํานวณอตัราความรอนที่ออกจากบอน้ําจากการพาความรอนทีผ่ิวน้ําของบอ สามารถคํานวณไดจาก [5] ̇ = ℎ −  (16) 

เมื่อ ℎ  คือสัมประสิทธ์ิการพาความรอน (W/m2·K) 
โดยที่คาสัมประสิทธ์ิการพาความรอนคํานวณไดจาก [7] ℎ = 2.8 + 3.0  (17) 

อัตราสูญเสียความรอนดานขางของบอน้ําจากการนําความรอน มีคานอยมากเมื่อเทียบกับอัตราการถายเทความรอน
แบบอ่ืน [8] อีกทั้งสามารถหุมฉนวนรอบบอ เพื่อลดการสูญเสียอัตราความรอนจากการนําได ดังนั้นจึงไมคิดการสูญเสียนี้ 

จากสมการที่ (8) แทนคาตัวแปรตางๆท่ีอยูในสมการ ทําใหไดแบบจําลองที่ใชทํานายอุณหภูมิของน้ําในบอในแตละ
ชวงเวลา โดยแบงการทํางานของระบบเปนสองชวงเวลาคือกลางวันและกลางคืน 

-ตอนกลางวัน (8:00-17:00น.) ระบบทําความเย็นจะดึงความรอนภายในหองไประบายที่บอน้ํา การหาอุณหภูมิของนํ้าในบอ
ตอนกลางวัน สามารถหาไดดังนี้

∆ = + ∆ ̇ + ̇ − ̇ − ̇ − ̇  / (18) 

-ตอนกลางคืน (17:00-8:00น.) บอนํ้าจะระบายความรอนกับสิ่งแวดลอม และสมมุติวาพลังงานแสงอาทิตยที่ถูกดูดกลืนในชวง
เชามีคานอยมาก ( ̇ = 0) และอัตราความรอนจากคอนเดนเซอร ̇ = 0  สามารถหาอุณหภูมิของน้ําในบอตอน
กลางคืนไดดังนี้

∆ = + ∆ − ̇ −̇ − ̇  /   
(19) 

เมื่อสามารถทํานายอุณหภูมิของน้ําในบอแตละชวงเวลาไดจะสามารถหาอุณหภูมคิอนเดนเซอร ( ) เพื่อใชในการ
หาคา COP ของเครื่องปรับอากาศไดจากสมการที่ (5) ทั้งนี้ขนาดและรูปรางของบอจะตองมีความเหมาะสม เพื่อให COP มีคา
ไมต่ํากวา 3.22 และอุณหภูมิของน้ําในบอในวันถัดไปสามารถลดลงโดยที่อุณหภูมิไมสูงกวาอุณหภูมิน้ําในบอในวันกอนหนา 
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วิธีการศึกษา 
ในงานวิจัยนี้ตองการศึกษาการเลือกขนาดของบอแบบเปดสําหรับระบายความรอนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองปรับอากาศ 

โดยการจําลองการเลือกขนาด กําหนดเปดใชเคร่ืองปรับอากาศต้ังแตเวลา 8:00-17:00 น. และระบายความรอนของบอแบบ 

เปดตอนกลางคืนตั้งแตเวลา 18:00-6:00 น. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 15-16 เมษายน กําหนดใหทองฟาแจมใส โดย 

กําหนดพารามิเตอรที่ใชในการจําลองดงัตารางท่ี 1 

โดยเงือ่นไขในการเลอืกขนาดของบอแบบเปดทีเ่หมาะสม คา COP ของเครือ่งปรับอากาศจะตองมรีะดบัประสทิธิภาพ
เทากับ เบอร 5 หรือ COP ไมต่ำกวา 3.22 โดยอณุหภมูขิองน้ำในวนัถดัไป จะไมสงูกวาอณุหภมูใินวนักอนหนา โดยการจาํลอง
การเลอืกขนาด มีขั้นตอนดังภาพที่ 4  

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการจําลองการเลือกขนาดของบอแบบเปดสําหรับระบายความรอนท่ีเหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ 

พารามิเตอร คา หนวย 

-อุณหภูมิเริ่มตนของน้ําในบอ
-อุณหภูมิของพ้ืนที่ที่ตองการปรับอากาศ
-อุณหภูมิแตกตางที่อีวาปอเรเตอร
-อุณหภูมิแตกตางที่คอนเดนเซอร
-ความชื้นสัมพัทธอากาศในหอง
-ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก
-ความเร็วลม

28.3 

25 

5 

5 

50% 

60% 

1 

°C 

°C 

°C 

°C 

- 

- 

m/s 

เร่ิมตน 

เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ

เลือกปริมาตรของน้ําในบอ (V 

คํานวณอุณหภูมิของน้ําในบอตอนกลางวนั จากสมการท่ี 

คํานวณ   จากสมการท่ี 

COP ≥ 3.22

คํานวณอุณหภูมิของน้ําในบอตอนกลางคืน จากสมการท่ี 

ไม 

ใช

∆
ใช 

จบ 

ไม 

เลือกอัตราสวนระหวางพืน้ท่ีหนาตัดและความลึก
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการจําลองการทํางานของระบบ การเปลี่ยนขนาดปริมาตรของน้ําในบอของเค ร่ืองปรับอากาศขนาดตางๆ โดย 

อัตราสวนระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดและความลึกของบอ (A/D) เทากับ 10  สงผลตอคา COP ของเครื่องปรับอากาศ 

ภาพท่ี 5 ความสัมพันธระหวาง COP กับปริมาตรของนํ้าของเคร่ืองปรับอากาศในแตละขนาด 

จากภาพท่ี 5 แสดงคา COP เครือ่งปรบัอากาศในแตละขนาด เม่ือมีการเปล่ียนปริมาตรของบอน้ำ ท่ีมีการใชระบาย 

ความรอน โดย COP ของเคร่ืองปรับอากาศมีคาสูงข้ึน ตามปริมาตรของนํ้าในบอท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากอุณหภูมิของน้าํในบอตอน 

กลางวันจะเพ่ิมข้ึนชากวาในบอขนาดเล็ก ทําใหสามารถระบายความรอนไดดีขึ้น และ COP จะมีคาลดลงตามขนาดของ 
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีอัตราการระบายความรอนที่คอนเดนเซอรสูงข้ึนทําใหอุณหภูมิของนำ้ในบอมีคาสูง 

ปรมิาตรของน้ำในบอทีเ่หมาะสมจะตองสอดคลองกบัขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ ตามเกณฑเคร่ืองปรับอากาศเบอร 5 
โดยคา COP จะตองมีคาไมต่ำกวา 3.22 จากผลการศึกษาพบวาขนาดของบอท่ีเหมาะสมกับขนาดเคร่ืองปรับอากาศขนาด 

ตางๆ แสดงในตารางที ่2 

จากภาพท่ี 6 แสดงตัวอยางการระบายความรอนเครือ่งปรบัอากาศในแตละขนาด โดยเครือ่งปรบัอากาศขนาด 12,000 

BTU/h และ 24,000 BTU/h มีอุณหภูมิของน้ําในบอในวันถัดไปเทากับ 26.10 และ 28.29 °C ซึ่งมีคาตํ่ากวาอุณหภูมิในวัน 

กอนหนา ซึ่งมีคาเทากับ 28.3 °C แตในสวนของเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/h และ 48,000 BTU/h มีอุณหภูมขิอง 
น้ำในบอในวันถัดไปเทากับ 30.34 และ 32.00 °C ซึ่งมีคาสูงกวา ดังน้ันจึงตองเปล่ียนขนาดของบอเพ่ือใหอุณหภูมิของน้ำในบอ 

ในวันถัดไปมคีาต่ำกวากวาอุณหภมูิในวันกอนหนา 

ตารางที ่2 ปริมาตรนํ้าท่ีเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศแตละขนาด 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ (BTU/h) ปริมาตรน้ํา (m3) 

12,000 0.84 

24,000 1.68 

36,000 2.54 

48,000 3.40 
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ภาพท่ี 6 อุณหภูมิของนําในบอท่ีใชระบายความรอนของเคร่ืองปรับอากาศแตละขนาดในแตละชวงเวลา 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงไดศึกษาผลของอัตราสวนระหวางพ้ืนที่หนาตัดตอความลึกของนํ้าในบอ ซึ่งมีผลตอการระบาย 

ความรอนตอนกลางคืนและอุณหภูมิของน้ําในบอในวันถัดไป จากการจําลองการเปล่ียนอัตราสวนระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดตอ 

ความลึกของบอ โดยท่ีปริมาตรของนํ้าเทาเดิม พบวาคา COP ของเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 และ 48,000 BTU/h มี 
การเปล่ียนแปลงนอยมากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนปริมาตรน้ําในบอ แตมีผลตออุณหภูมิของน้ำในบอในวันถัดไป โดยการเลือก 

อตัราสวนระหวางพ้ืนท่ีหนาตดักับความลึกท่ีเหมาะสม จะชวยลดอุณหภมิูของน้ําในบอ ดงัผลแสดงในภาพท่ี 8 ท่ีอตัราสวน
มากกวา 15.2 และ 20.1 อุณหภูมิของนํ้าในบอในวันถัดไปพบวา มีคาตํ่ากวาอุณหภูมินํ้าในบอวันกอนหนา สําหรับ 

เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 และ 48,000 BTU/h ตามลาํดับ 

ภาพท่ี 7 ความสัมพันธระหวางอณุหภมูิของน้ําสําหรับกลับมาระบายความรอนในวันถัดไป 
กับอัตราสวนระหวางพื้นที่หนาตดักับความลึก 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาการเลือกขนาดของบอแบบเปดสําหรับระบายความรอนที่เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ โดยการ

จําลองการทํางานของระบบ สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
1. ขนาดของบอที่มากขึ้น จะมีศักยภาพในการระบายความรอนจากคอนเดนเซอรในตอนกลางวันมากขึ้น โดย COP

จะมีคาสูงขึ้น บอท่ีมีขนาดเล็กเกินไปการระบายความรอนจากคอนเดนเซอรจะมีสมรรถนะลดลง และถาบอมีขนาดใหญเกินไป 
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ถึงแม COP จะมีคาสูงข้ึน แตจะมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนเชนเดียวกัน ขนาดของบอที่สามารถนํามาใชประโยชนควรจะมีคาที่ทําให 
COP ของระบบมีคาไมต่ํากวา 3.22 ซึ่งเปนคาที่สอดคลองกับสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเบอร 5 

2. ปริมาตรของน้ําในบอที่มีคาสูง แมวาจะชวยใหการระบายความรอนจากคอนเดนเซอรในตอนกลางวันทําไดดี แต
การระบายความรอนในชวงเวลากลางคืน อาจไมเพียงพอในการลดอุณหภูมิน้ําในบอในวันถัดไป ใหต่ํากวาตอนเริ่มตนของวัน
แรก ในกรณีเครื่องปรับอากาศมีขนาดใหญ 

3. การเลือกอัตราสวนของพื้นที่หนาตัดตอความลึกของน้ําในบอที่เหมาะสม จะชวยเพ่ิมศักยภาพในการลดอุณหภูมิ
ของน้ําในบอในเวลากลางคืน ที่อัตราสวนมากกวา 15.2 และ 20.1 อุณหภูมิของน้ําในบอในวันถัดไปสําหรับเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 และ 48,000 BTU/h ตามลําดับ พบวา มีคา 28.3 C เทากับอุณหภูมิน้ําในบอวันกอนหนา จากเดิมที่มีคา
เทากับ 30.34 และ 32.00 °C ตามลําดับ ท่ีอัตราสวนระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดกับความลึกของนํ้าในบอเทากับ 10 
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