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บทคัดยอ 

ปจจุบันการออกแบบงานปองกันชายฝงทะเล มีความจําเปนตองพิจารณาและตระหนักถึงผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จึงเริ่มมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้าแบบหินทิ้ง จากการศึกษา

งานวิจัยที่ผานมา พบวา การศึกษาการสงผานคลื่น (wave transmission) รวมกับการกระจาย (wave diffraction) หลัง

โครงสรางยังมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของการสงผานคลื่นรวมกับ

ผลของการกระจายคลื่น ของการถายทอดพลังงานเมื่อคล่ืนเคลื่อนที่ผานโครงสราง ในการศึกษานี้ใชแบบจําลอง

กายภาพ ภายใตเง่ือนไขคลื่นสม่ําเสมอ (regular wave) โดยพิจารณาถึงตัวแปรสภาพคลื่นและโครงสราง อันไดแก 

ความชันคลื่น และความสูงของโครงสราง จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาความสูงของโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้ามี

ผลตอการสงผานคลื่น 

 
ABSTRACT 

Nowadays, structural designing for coastal protection has to concern about the environmental 

impact. Thus, there are more intentions to study about the submerged rubble mound breakwater structure. 

The previous researches were still limited studies on the combined effect between wave transmission and 

wave diffraction behind submerged structure. Hence, this research aims to study the relationship between 

wave transmissions and wave diffraction when waves move through the submerged structure. This study 

conducts the physical model under the varied regular wave steepness condition. The characteristics of 

submerged structure are also varied in height to be the design criteria for coastal engineer. Result shows 

that the effect of wave transmission dependent on the crest height of the submerged breakwater. 
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ที่มาและความสําคัญ 
การปองกันกัดเซาะแนวชายฝงทะเล (shoreline erosion) นํ้าทวมหลังพื้นที่แนวชายฝงทะเล (flooding of the 

hinterland) ดังเชน พื้นที่จอดทาเรือ (sheltering of harbor ) ชองทางสัญจรเขาออกทางน้ํา (navigation) พ้ืนที่ชุมชุน 

สามารถลดความเสียหายจากแนวทางการปองกันและบรรเทาคลื่น โดยการสรางโครงสรางเขื่อนกันคลื่น ซึ่งจะชวยลด

หรือสลายพลังงานของคลื่นโดยอาศัยหลักการและความรูทางวิศวกรรมในการออกแบบตามลักษณะประโยชนใชสอย

ของแตละพื้นที่ได สามารถแบงเปนประเภทหลัก ดังนี้ 

ประเภทแรกเปนโครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบพนน้ํา (emerged breakwater structure) ท่ีลักษณะของสัน

โครงสรางเขื่อนอยูสูงเพียงพอที่จะปองกันการไหลขามลนของคลื่น (wave overtopping)  สงผลใหคล่ืนเกิดการแตกตัว 

(breaking) บริเวณดานหนาโครงสรางเขื่อน อันเปนการลดลงของพลังงานคลื่นเปนอยางมาก การออกแบบโครงสราง

เขื่อนกันคล่ืนแบบพนน้ํามีหลายรูปแบบ ดังเชน การถมจากวัสดุหินทิ้ง การกอเปนกําแพงเหล็กหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนตน (Rao et al. (2009)) 

แตการใชโครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบพนน้ํามักจะเกิดปญหาหลายประการ ดังเชน เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เขาปะทะ

โครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบพนน้ําแลวไมสามารถผานขามลนสันโครงสรางได พลังงานจะสะทอนกลับ หากเปนคลื่นที่มี

ขนาดใหญ ความรุนแรงของคลื่นที่สะทอน (reflection wave) จะมีปริมาณมาก   ซึ่งทําใหดานหนาโครงสรางเกิดการ

ปนปวนของคลื่นและเกิดการกัดเซาะทองน้ําดานหนาโครงสราง (toe of the structure) อันเปนสาเหตุการวิบัติของ

โครงสราง (Rakha and  Kamphuis (1997), Suh et al. (2001))  

จากการที่สันโครงสรางอยูเหนือระดับนํ้าไดสงผลตอการบดบังทัศนียภาพอันสวยงามของแนวชายฝงทะเล 

(naturalistic) ในหลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และประเทศในทวีปยุโรป เปนตัน ท่ีพื้นที่

ชายหาดเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดหันมาพิจารณาความสําคัญกับประเด็นนี้ (Calabrese et al.(2008))  

นอกจากนี้ยังอาจเกิดปญหามลพิษทางดานสิ่งแวดลอมเมื่ออยูใกลพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟาที่ใช

กําลังปรมาณู ท่ีลดอุณหภูมิของน้ําจากกระบวนการหลอเย็น (cooling process) เนื่องจากการที่ความสูงคลื่นหลัง

โครงสรางเขื่อนกันคลื่นลดลง สงผลใหเกิดกระแสน้ําในแนวขนานชายฝง (shore parallel current) บริเวณพื้นที่ดังกลาว

ลดลงตาม ดังนั้นกระบวนการถายเทความรอนหรือการลดอุณหภูมิของน้ําจะมีประสิทธิภาพลดลง (Vicinanza et al. 

(2009))  

จากปญหาดังกลาวจึงเปนที่มาของการกอสรางโครงสรางประเภทที่สอง ไดแก โครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบใต

น้ํา (submerged breakwater structure) เปนโครงสรางที่สรางขนานตามแนวชายฝง มีระดับของสันโครงสรางอยูตํ่า

กวาจากระดับนํ้าหรือพนระดับเหนือนํ้าเพียงเล็กนอย ซึ่งเปนโครงสรางที่ใชวัสดุกอสรางนอยกวาโครงสรางเขื่อนกันคลื่น

แบบพนน้ําทั้งทางดานการกอสรางและการบํารุงรักษา (Kramer et al. (2005), Van der Meer et al. (2005))  

สวนใหญวัสดุท่ีใชสําหรับโครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบใตนํ้านิยมชนิดหินทิ้ง (rubble mound) เนื่องจาก

ประหยัดเรื่องของงบประมาณคาวัสดุกอสราง เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ ในการออกแบบรองรับคล่ืนที่มีความ

รุนแรงเชนเดียวกัน  (Lamberti et al. (2005)) โดยหินทิ้งจะทําหนาที่กระจายและลดพลังงานของคลื่นที่เคลื่อนที่เขา
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ปะทะ จากการแตกตัวของคลื่น (wave breaking) บริเวณลาดชันดานหนาโครงสราง และจากการเสียดทานของคลื่นที่

เคลื่อนที่ผานชองวางของหินทิ้ง (van der Meer et al. (2005))  

ปจจัยที่ตองคํานึงในการออกแบบโครงสรางเขื่อนกันคล่ืน ไดแก แรงกระทําของคลื่น (force) การสะทอนของ

คล่ืน (wave reflection) และการสงผานคลื่น (wave transmission) เปนตน หรือกลาวไดวาเปนการหาปริมาณที่ลดลง

ของพลังงานการสงผานคลื่น (transmission wave energy) ไดมีการศึกษาพฤติกรรมของเกี่ยวกับพลังงานการสงผาน

คล่ืน ดังเชน การศึกษาแรงกระทําของคลื่นและกระแสน้ําตอโครงสรางเขื่อนกันคล่ืน (Chakrabarti et al.(1997)), 

การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนทองน้ําจากคลื่นสม่ําเสมอ (Davies and Li (1997)), การศึกษาความสูงคลื่น การกอ

ตัวของคลื่นและกระแสน้ํารอบโครงสรางเขื่อนกันคลื่นของทั้งคลื่นสม่ําเสมอและไมสม่ําเสมอ (Mory and Hamm 

(1997)), การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นรอบโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้าแบบสี่เหลี่ยม (Stamos et al.(2003)), 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่น (wave transformation) รวมกับกระแสน้ําจากคลื่นไมสม่ําเสมอ (Choi (2007)), 

การศึกษาสัมประสิทธิ์การสงผานคลื่นของโครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบลอยตัว (Dong et al. (2008)), การศึกษา

ผลกระทบตอความสูงคลื่นจากโครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้ง (Dhinakaran et al. (2009)) เปนตน 

เมื่อพิจารณาเรื่องของการสงผานคลื่นของโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้า ไดมีการศึกษาทางทฤษฏีและการ

ทดลองหลายผลงาน (Goda (1969), Seelig (1980), Baba (1986), Beji and Battjes (1993), Reddy and 

Neelamani  (2005), van der Meer et al. (2005), Shirlal et al. (2007), Cáceres et al. (2008), Vicinanza et al. 

(2009)) โดยตัวแปรที่สนใจของการศึกษาแบงออกเปนกลุมใหญๆ คือ กลุมคุณสมบัติของคลื่นที่เคลื่อนที่เขาสูโครงสราง 

(incident wave characteristic) อันไดแก ความสูงคลื่น และคาบคลื่น เปนตน และกลุมคุณสมบัติการซึมไดของ

โครงสราง (permeability of structure) 

การศึกษาสวนใหญจะใชวิเคราะหดวยแบบจําลอง 2 มิติ ท่ีพิจารณาเฉพาะผลของการขามลนโครงสรางเขื่อน

กันคลื่นและไดนําเสนอการศึกษาเปนสูตรคํานวณเบื้องตน (empirical formula) แตเมื่อนํามาประยุกตใชการสงผานของ

คล่ืนจริงที่มีความซับซอนและเคลื่อนตัวแบบ 3 มิติ พบวา ความสูงคลื่นที่ไดยังมีความคลาดเคลื่อนอยู เนื่องจากไมได

พิจารณาผลของกระบวนการกระจายคลื่น (wave diffraction) ท่ีเคล่ือนที่เขามาจากปลายของโครงสรางเขื่อนกันคล่ืน

ดวย การกอสรางโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้านั้นยอมมีสวนสําคัญตอรูปแบบกระแสน้ําบริเวณใกลแนวชายฝงทะเล 

(nearshore circulation) ซึ่งสงผลตอการเคลื่อนที่ของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝง การเกิดการทับถม

แบบ tombolo หรือ cusp  (รูปท่ี  1) 
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รูปท่ี 1  การเคลื่อนที่ของกระแสน้ําหลังโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้าที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงชายฝง 

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค คือ การศึกษาความสัมพันธพฤติกรรมของการสงผานของคลื่น (wave 

transmission) ท่ีประกอบดวยกระบวนการเคลื่อนที่ผานสันโครงสราง (overtopping) และการซึมผาน (infiltration) รวม

กับการกระจายคลื่น (wave diffraction) ของโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้า  โดยสัมประสิทธิ์การสงผานของคลื่น 

(transmission coefficient, Kt) คํานวณจากอัตราสวนความสูงคลื่นที่เปนผลของกระบวนการเคลื่อนที่ผานสันโครงสราง

และการซึมผาน (transmission wave height, Ht)  ตอความสูงคลื่นที่เคลื่อนที่เขาสูฝง (incident wave height, Hi) ซึ่งมี

ตัวแปรที่สนใจของการศึกษา ไดแก คุณสมบัติของคลื่นที่เคลื่อนที่เขาสูโครงสราง (incident wave characteristic) และ

ขนาดของโครงสราง (dimension of structure) เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางในการออกแบบโครงสรางเขื่อน

กันคลื่นใตนํ้าหรือประยุกตใชสําหรับการออกแบบโครงสรางปองกันชายฝงรูปแบบอื่นตอไป 

แบบจาํลองกายภาพ 
แบบจําลองที่ใชในการศึกษานี้คือแบบจําลองแองคลื่น (wave basin) ณ หองปฏิบัติการชลศาสตรและชายฝง

ทะเล ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขนาดความกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร และสูง 0.70 เมตร 

ปลายดานหนึ่งติดตั้งเครื่องกําเนิดคลื่น (wave generator) เปนชนิดปลายยึดหมุน (hinge connection) ท่ีดานลางของ

พื้นแองคลื่น สวนดานบนของเครื่องตอกับสวนขับเคลื่อน มีลักษณะเปนแกนที่สามารถเคลื่อนที่กลับไป-มา ไดตามการ

ปรับชวงชัก (stroke) มีโครงสรางหินทิ้งเพื่อทําหนาที่ดูดซับพลังงานคลื่น (wave absorber) เมื่อเกิดการสรางคลื่นจะเกิด

การสะทอนกลับไป-มาภายในแองคลื่น ท่ีตําแหนงดานหลังเคร่ืองกําเนิดคลื่น ผนังดานขางแองคลื่น และผนังดานตรง

ขามเครื่องกําเนิดคลื่น (รูปที่ 2 A) 

แบบโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้าแบบหินทิ้ง (rubble-mound submerged breakwater) เปนโครงสรางที่ไม

ทึบนํ้า (permeable) ประกอบขึ้นจากโครงเหล็กเปนกรอบนอก บรรจุหินภายในกรงลวดตาขายโครงเหล็ก มีการ

เปล่ียนแปลงความสูงของโครงสราง (hs) 4 คา เทากับ 0.30 (H30), 0.35 (H35), 0.40 (H40), และ 0.50 (H50) เมตร 
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ความกวางของโครงสราง (B) เทากับ 0.30 เมตร ความยาวของโครงสราง (Ls) เทากับ 1.5 เมตร และความลาดชัน

ดานหนาและดานหลังของโครงสรางเขื่อนกันคลื่น เทากับ H2: V1 (รูปท่ี 2 B) 

 

 

 

รูปท่ี 2  A) แบบจําลองแองคลื่น B) พฤติกรรมของการสงผานคลื่นและการกระจายคลื่นของโครงสรางเขื่อนกัน

คล่ืนใตนํ้าแบบหินทิ้ง 

การทดลอง 
คล่ืนที่ใชในการทดลองสรางขึ้นโดยเครื่องกําเนิดคลื่น (wave generator) เปนคลื่นสม่ําเสมอ (regular wave) 

โดยมีทิศทางคลื่นตั้งฉากกับโครงสราง ในการศึกษานี้ทําการเปลี่ยนแปลงคลื่นดังตารางที่ 1 การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐาน 

สําหรับการทดลอง คือ ความสูงคลื่นดานหลังโครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้าเปนผลมาจากกระบวนการสงผานและ

กระบวนการกระจายคลื่นเทานั้น ผลจากกระบวนการหักเหของคลื่น (wave refraction) และการเคลื่อนที่เขาสูนํ้าตื้น 

(shoaling) ไมนํามาพิจารณา เนื่องจากคลื่นที่เคล่ือนที่เขาปะทะโครงสรางเปนคลื่นที่เคลื่อนที่ต้ังฉากกับโครงสราง และ

ทองน้ําเปนแบบราบเรียบ (flat) ทําใหความชันทองน้ําเทากับศูนย ตามลําดับ 

A  B 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของคลื่นที่เคลื่อนที่เขาสูโครงสรางของการทดลอง 

Test C1 C2 C4 

H (cm) 2.18 3.09 4.61 

T (sec) 0.87 0.92 0.92 

 
การเก็บขอมูลความสูงคล่ืน (wave gauges, WG) ใชวัดระดับของผิวคลื่นน้ําที่เปล่ียนแปลงตามเวลา ทําการ

วัดที่ระดับผิวน้ําอางอิง สามารถบันทึกไดโดยอุปกรณการเก็บแตละประเภทตอเขากับโปรแกรม LabVIEW ทําการเก็บ

ขอมูลในแตละตําแหนงดวยความถี่ 250 ขอมูลตอวินาที เมื่อกําหนดใหแนวแกน x ขนานกับแนวชายฝงทะเล (along 

shore) แนวแกน y ต้ังฉากกับแนวชายฝงทะเล (cross shore) และตําแหนง (x=0,y=0) อยูท่ีกึ่งกลางของโครงสราง

เขื่อนกันคลื่น ดังรูปท่ี 3 สําหรับการวิเคราะหคาบคลื่นอาศัยหลักการฟูริเยรอยางเร็ว (FFT) เพื่อหาคาความถี่ยอดคลื่น

สูงสุด ซึ่งคาดังกลาวจะนําไปใชในการตัดคล่ืนเพื่อหาความสูงคลื่นถัดไป 

ผลการศึกษาและวิเคราะหผล 
ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การสงผานของคลื่น (transmission coefficient, Kt)  อันเปนผลรวมกันของ

พฤติกรรมการสงผาน ท่ีเปรียบเทียบอัตราความสูงคลื่นที่เปนผลของกระบวนการเคลื่อนที่ผานสันโครงสรางและการซึม

ผาน (transmission wave height, Ht) ท่ีตําแหนงเก็บขอมูลจุดตางๆ ตอความสูงคลื่นที่เคลื่อนที่เขาสูฝง (incident 

wave height, Hi) ไดนํามาลากเสนชั้นระดับและลักษณะการกอตัวคลื่นบริเวณหลังโครงสรางเขื่อนกันคล่ืน ท่ีระดับ

ความสูงของโครงสรางเขื่อนกันคลื่นตางๆ ดังรูปท่ี 3 โดยตําแหนงของการเก็บขอมูลความสูงคลื่นดานหลังโครงสรางจะ

แสดงเปนจุดสีนํ้าเงิน เนื่องจากโครงสรางเขื่อนกันคลื่นมีลักษณะสมมาตรกันทั้งสองดาน และไดทําการเปรียบเทียบผล

การศึกษา พบวา ขอมูลความสูงคลื่นที่เก็บมีคอนขางใกลเคียงกัน จึงไดทําการแสดงผลการศึกษาประกอบตั้งแต

กึ่งกลางจนถึงปลายเพียงดานเดียวเทานั้น นอกจากนี้ไดทําการแบงระดับคาสัมประสิทธิ์การสงผานของคลื่นตาม

ระดับชั้นสี กําหนดใหระดับสีแดงเขมมีคาสัมประสิทธิ์การสงผานของคลื่นสูงที่สุด (Kt = 1.5) และลดระดับจนถึงสีฟาเขม

ที่มีคานอยที่สุด (Kt = 0.5) 

Sawaragi (1995) กลาวไววา ปจจัยที่ทําใหเกิดการแตกตัวของคลื่น เมื่อความเร็วของสันคลื่น (velocity at the 

wave crest) มีความเร็วที่สูงกวาความเร็วคล่ืน (wave celerity) ยอดคลื่นสามารถทํามุมเทากับ 120 องศา หรือลักษณะ

คล่ืนไมสมมาตรของสวนบนและลางจากระดับอางอิงที่มีแนวโนมท่ีทําใหเกิดการทิ้งตัวของคลื่น เปนตน จากรูปท่ี 3 คล่ืน

ที่มีการแตกตัวจะอยูในชวงระดับสีแดงออนถึงสีแดงเขม โดยพบบริเวณกึ่งกลางตามแนวตั้งฉากดานหลังของโครงสราง

เขื่อนกันคลื่นแบบใตนํ้า (hs/d ≤ 1) ดังแสดงในรูปท่ี 3 A B และ C เนื่องจากการสันขามสันโครงสรางและการกระจาย

ของคลื่นที่เคล่ือนที่เขามาบริเวณดานหลังโครงสราง สวนโครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบพนน้ํา (hs/d > 1) ดังแสดงในรูปท่ี 

3 D ไมพบการแตกตัวของคลื่นบริเวณดานหลังโครงสรางแตอยางใด เพราะคลื่นไดมีการสลายพลังงานบริเวณดานหนา

โครงสรางเปนอยางมาก จึงไมสามารถทําใหการกอตัวสูการแตกตัวของคลื่นได 
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รูปท่ี 3  แสดงเสนชั้นระดับคาสัมประสิทธิ์การสงผานคลื่นและลักษณะการกอตัวคล่ืนหลังโครงสรางเขื่อนกันคลื่น 

A) ความสูงโครงสรางเขื่อนกันคลื่น 0.30 เมตร B) ความสูงโครงสรางเขื่อนกันคลื่น 0.35 เมตร 

A  B 
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รูปท่ี 3(ตอ) แสดงเสนชั้นระดับคาสัมประสิทธิ์การสงผานคลื่นและลักษณะการกอตัวคล่ืนหลังโครงสรางเขื่อนกันคลื่น 

C) ความสูงโครงสรางเขื่อนกันคลื่น 0.40 เมตร D) ความสูงโครงสรางเขื่อนกันคลื่น 0.50 เมตร 

C  D 
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การเปลี่ยนแปลงของการสงผานของคลื่นมีแนวโนมท่ีลดลง สําหรับการสรางคลื่นขนาดเทากันเขาสูโครงสราง

เขื่อนกันคลื่น จากรูปท่ี 3 บริเวณดานหลังโครงสรางมีระดับสีแดงที่ลดลง อันหมายถึงคาสัมประสิทธิ์การสงผานของคลื่น

ที่ลดลง เมื่อความสูงโครงสรางเทียบกับความลึกน้ํา (hs/d) มีคาเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา ดังเชน 

Cáceres et al. (2008), Vicinanza et al. (2009)) เปนตน  

โครงสรางเขื่อนกันคล่ืนแบบใตนํ้า (hs/d ≤ 1) มีคาสัมประสิทธิ์การสงผานของคลื่นมีแนวโนมท่ีลดลง ขณะที่

โครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบพนน้ํา (hs/d > 1) มีคาสัมประสิทธิ์การสงผานของคลื่นมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน เมื่อความสูงคลื่น

เขาสูโครงสรางเขื่อนกันคลื่นมีคาเพิ่มสูงขึ้น  

นอกจากนี้จากการศึกษา พบวา โครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบใตนํ้า (hs/d ≤ 1) ท่ีมีการลนขามโครงสราง ความ

สูงคลื่นคลื่นเขาสูโครงสรางเขื่อนกันคลื่น มีผลตอตําแหนงการแตกตัวของคลื่นบริเวณกึ่งกลางตามแนวตั้งฉากจากสัน

บนโครงสราง (crest of structure) และดานหลังโครงสรางเขื่อนกันคลื่น จากรูปท่ี 3 A B และ C ความสูงคลื่นเขาสู

โครงสรางเขื่อนกันคลื่นมีคาเพิ่มสูงขึ้น ตําแหนงการแตกตัวจะเขาใกลสันบนโครงสรางมากขึ้น และสลายพลังงานได

มากกวาที่ความสูงคลื่นต่ํา เนื่องจากความสูงคลื่นมีผลตอการปนปวนคลื่นบริเวณสันและดานหลังโครงสราง  

สรุปผลการศกึษา 
งานวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความสัมพันธพฤติกรรมของการสงผานของคลื่น (wave 

transmission) ของโครงสรางเขื่อนกันคล่ืนใตนํ้าแบบหินทิ้ง จากแบบจําลองกายภาพ ท่ีอยูภายใตเงื่อนไขการทดลอง 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การสงผานของคลื่นมีแนวโนมท่ีลดลง เมื่อความสูงของโครงสรางเขื่อนกันคลื่นเพิ่มสูงขึ้น 

สําหรับการสรางคลื่นขนาดเทากันเขาสูโครงสรางเขื่อนกันคลื่น 

พฤติกรรมการลดลงของพลังงานการสงผานคลื่น (transmission wave energy) ของโครงสรางเขื่อนกันคลื่น

พนน้ําและใตนํ้ามีลักษณะที่แตกตางกัน จากการทดลองพบวาที่โครงสรางเขื่อนกันคลื่นพนน้ําคลื่นจะมีการกระจายและ

ลดพลังงานของคลื่นที่เคล่ือนที่เขาปะทะ จากการแตกตัวของคลื่น (wave breaking) บริเวณลาดชันดานหนาโครงสราง 

ทําใหพลังงานคลื่นสวนที่เหลือมีปริมาณไมเพียงพอที่จะกอตัวเพื่อท่ีจะแตกตัวไดอีกในบริเวณดานหลังโครงสราง แตท่ี

โครงสรางเขื่อนกันคลื่นใตนํ้าพบวาคล่ืนมีการแตกตัวอยางตอเนื่องบริเวณหลังโครงสรางดวย โดยคลื่นขนาดใหญจะมี

การแตกตัวไดมากกวาคล่ืนขนาดเล็ก นอกจากนี้ลักษณะความชันของความสูงคลื่น (wave height gradient) ของ

โครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบใตนํ้าจะมีคาสูงชวงแนวกึ่งกลางหลังโครงสรางและลดลงตามลําดับสูปลายโครงสรางแตละ

ดาน ซึ่งกอใหเกิดรูปแบบกระแสน้ําที่หมุนตรงกันขามกับโครงสรางเขื่อนกันคลื่นแบบพนน้ํา  

สําหรับแนวทางการศึกษาตอในอนาคตของการทดลองกายภาพของโครงสรางเขื่อนกันคล่ืนใตนํ้านี้ ไดแก 

การศึกษาและวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธเชิงซอน (multiple regression and correlation analysis) ของการ

สงผานคลื่น การศึกษารูปแบบของกระแสน้ํา (circulation) หลังโครงสรางเขื่อนกันคลื่น เปนตน นอกจากนี้งานวิจัยยัง

สามารถเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการปรับเทียบของการพัฒนาการทดลองเชิงคณิตศาตร เพื่อใชสําหรับการออกแบบ

โครงสรางปองกันคลื่นใตนํ้าตอไปได 
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