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บทคัดย่อ 

ในการออกแบบอปุกรณ์ดกัจบัพลงังานคลื่น (Wave Energy Converter หรือ WEC) รวมถึงเข่ือนกนั

คลื่น (Breakwater) หรือโครงสร้างอ่ืนๆในทะเล ล้วนต้องเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์พฤติกรรมคลื่น รวมถึงการ

ทํานายภาระท่ีคลื่นกระทํา สําหรับงานวิจัยนีจ้ะกล่าวถึงการจําลองพฤติกรรมของคลื่นทะเลโดยใช้โปรแกรม 

ANSYS FLUENT (2009) แบบจําลองเชิงตวัเลขอยู่บนพืน้ฐานของสมการ Navier-Stokes สําหรับการไหลแบบ 2 

มิติ ท่ีมีความหนืด ไมส่ามารถอดัตวัได้ และใช้ระเบียบวิธีแบบ VOF (Volume of Fluid) เป็นการแบ่งเฟสระหว่าง

นํา้และอากาศ พืน้ท่ีสว่นด้านหลงัของแบบจําลองถกูใช้ในการศกึษาอิทธิพลของเง่ือนไขคา่ขอบแบบต่างๆ ต่อการ

สะท้อนหรือการดูดซับพลังงานคลื่น  จากผลการจําลองพบว่าเง่ือนไขค่าขอบแบบ Wall ร่วมกับโซนดูดซับ

พลงังานคลื่น (Wave absorber) แบบ Porous media ให้ผลท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีคลื่นเชิงเส้น (Linear wave 

theory) 

 

ABSTRACT 

In designing wave energy converter (WEC), breakwater, and any other offshore structures, it 

is important to determine and predict the wave behavior and load. In the present study, a commercial 

CFD software ANSYS FLUENT (2009) is used to simulate wave behavior, based on viscous, 

incompressible, two-dimensional Navier-Stokes equations. Also the numerical technique called 

volume of fluid (VOF) method is used to track and locate the free surface. In order to study wave 

absorption and wave reflection, several boundary conditions, applied as the end-zone of the 

computational domain, have been investigated. The numerical results show that wall condition 

combined with porous media zone acting as a wave absorber, gives qualitative match with the linear 

wave theory. 
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คาํนํา 

การจําลองคลื่นเพ่ือทํานายภาระหรือแรงท่ีคลื่นกระทําต่ออปุกรณ์หรือโครงสร้างต่างๆ มีความสําคญัใน

การออกแบบอุปกรณ์ดกัจับพลงังานคลื่น (WEC) เข่ือนกันคลื่น รวมทัง้โครงสร้างอ่ืนๆในทะเล ในอดีตเรานิยม

ทดสอบการจําลองคลื่นในถงัจําลอง แตใ่นช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้ามากขึน้ 

จนสามารถจําลองพฤติกรรมคลื่นบนคอมพิวเตอร์ได้  

Qingjie. Du และ Y.C. Dennis. Leung (2011) ได้ทําการจําลองคลื่นทะเลแบบ 2 มิติ โดยใช้โปรแกรม 

Fluent ร่วมกับระเบียบวิธี VOF สําหรับแบ่งเฟสระหว่างนํา้กับอากาศ บนสมมุติฐานท่ีว่าของไหลมีความหนืด 

และไม่สามารถอัดตัวได้ ตัวสร้างคลื่นเป็นแบบการกําหนดเง่ือนไขค่าขอบให้เป็นผนังท่ีขยับได้ (Moving 

boundary) และมีโซนดดูซบัพลงังานคลื่นบริเวณสว่นด้านหลงัของแบบจําลอง  

นอกจากนี ้M.N. Gomes et al. (2009) ได้นําเปรียบเทียบการจําลองคลื่น ด้วยตวักําเนิดคลื่น 2 แบบ 

คือ ตวักําเนิดคลื่นแบบกําหนดเง่ือนไขค่าขอบเป็นผนงัท่ีขยบัได้ (Moving boundary) เช่นเดียวกบังานวิจยัท่ีเพ่ิง

กล่าวไปถึง และ ตวักําเนิดคลื่นแบบกําหนดความเร็วนํา้โดยตรง โดยอาศยัการเขียนฟังก์ชัน่แบบ User Define 

Function (UDF) ซึง่เป็นการจําลองตวักําเนิดคลื่น เช่นเดียวกบัท่ีมีอยู่ในโปรแกรม Fluent  

นอกเหนือไปจากการจําลองคลื่นแบบ 2 มิติ Nitin Repalle et al. (2010) ได้ศกึษาพฤติกรรมของคลื่นใน

ระบบ 3 มิติ โดยศึกษาการยกตัวของคลื่นเม่ือกระทบกับโครงสร้างเสาสี่เหลี่ยมและเสาทรงกระบอก โดย

เปรียบเทียบผลการจําลองเชิงตวัเลขท่ีทําด้วยโปรแกรม Fluent กบัผลการทดลอง 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมา ปัญหาในการจําลองคลื่นบนคอมพิวเตอร์ท่ีพบ คือ การตัง้

เง่ือนไขค่าขอบ ซึ่งอาจมีผลทําให้เกิดการสะท้อนกลับของคลื่น หรืออาจมีการลดลงของมวลนํา้ ทําให้ผลการ

จําลองขาดความแม่นยํา ในงานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเง่ือนไขค่าขอบของส่วนด้านหลังของ

แบบจําลอง โดยจะศกึษาเง่ือนไขค่าขอบแบบ Pressure outlet และเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขค่าขอบแบบ Wall ซึง่

ใช้งานร่วมกบัโซนดดูซบัพลงังานคลื่นแบบ Porous media สําหรับการจําลองคลื่นแบบ 2 มิติ โดยผลการจําลอง

ทัง้หมดจะถกูเปรียบเทียบกบัทฤษฎีคลื่นเชิงเส้น Linear wave theory (US Army Corps of Engineers, 2006) 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ทฤษฎีคล่ืนเชงิเส้น (Linear wave theory) 

ทฤษฎีคลื่นเชิงเส้น Linear wave theory มีช่ือเรียกได้หลายช่ือ เช่น First-order wave theory, Small 

amplitude wave theory หรือ Airy wave theory ตามช่ือผู้ คิดค้นคนแรก เป็นทฤษฎีท่ีอาศยัสมมติุฐานให้คลื่นมี

ความสูงไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับความยาวคลื่น โดยทฤษฏีคลื่นเชิงเส้นนี ้มีความเรียบง่ายและสามารถ

อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆของคลื่นได้อย่างถูกต้องเพียงพอ ทฤษฏีนีกํ้าหนดให้รูปแบบของคลื่น (Wave profile) 

เป็นฟังค์ชัน่ของเวลาและตําแหน่ง ดงัแสดงในสมการท่ี (1) 
 

2 2cos( ) cos( )
2 2
H H x tkx t

L T
π πη ω= − = −     (1) 
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เม่ือ η  คือ ตําแหน่งของผิวนํา้เทียบกบัเส้นนํา้น่ิง (Still Water Level) 2H  คือ แอมปริจดูคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร 

k  คือ เลขคลื่น ω  คือ ความถ่ีเชิงมมุ L  คือ ความยาวคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร และ T  คือ คาบคลื่น มีหน่วยเป็น

วินาที 

สมการความเร็วของอนภุาคนํา้ในแนวแกนนอนและแกนตัง้ สามารถอธิบายได้ดงันี ้
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เม่ือ u คือ ความเร็วของอนภุาคนํา้ในแนวแกนนอน w  คือ ความเร็วของอนุภาคนํา้ในแนวแกนตัง้ h  คือ ความ

ลกึของนํา้ และ z  คือ พิกดัตามแนวแกนตัง้ โดยท่ี z h= −  ณ ตําแหน่งก้นทะเล และ 0z =  ท่ีตําแหน่งผิวนํา้น่ิง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความยาวคลื่น L  คาบคลื่น T  และความสงูคลื่น h  (Robert, G. Dean and 

Robert, A. Dalrymple, 1984) สามารอธิบายได้ดงันี ้
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=  
 

               (3) 

 
สมการท่ี (3) แสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความยาวคลื่น ( L ) กบัคาบคลื่น (T ) จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวทํา

ให้เราสามารถหาคา่ตวัแปรใดตวัแปรหนึง่ จากตวัแปรท่ีเราทราบคา่แล้ว 

 

แบบจาํลองเชงิตัวเลข (Numerical model) 

การจําลองพฤติกรรมของคลื่นทะเลโดยใช้โปรแกรม ANSYS FLUENT (2009) มีสมมติุฐานให้การไหล

เป็นแบบ 2 มิติ ท่ีมีความหนืด ไม่สามารถอดัตวัได้ และใช้ระเบียบวิธี VOF (Volume of Fluid) เป็นการแบ่งเฟส

ระหวา่งนํา้และอากาศ  

กริดท่ีใช้ในการจําลองคลื่นเป็นแบบ Structure โดยมีจํานวนกริดทัง้หมดเท่ากบั 126,000 กริด และการ

กําหนดขอบเขตการจําลอง (Domain) และเง่ือนไขคา่ขอบ (Boundary condition) มีรายละเอียดดงันี ้

 

ขอบเขตการจาํลอง (Domain) และเงื่อนไขค่าขอบ (Boundary condition) 

ในงานวิจยันีจ้ะจําลองคลื่นเลียนแบบคลื่นในถงัจําลองคลื่น ท่ีมีความสงูคลื่น 0.05 เมตร คาบคลื่น 1.8 

วินาที และนํา้ลกึ 0.3 เมตร โดยขอบเขตการจําลองมีขนาดความสงู 0.45 เมตร และความยาว 9 เมตร ซึง่เท่ากบั 

3 เท่าของความยาวคลื่น ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

สําหรับการกําหนดเง่ือนไขค่าขอบของขอบเขตการจําลอง กําหนดให้ทางเข้าเป็น Velocity inlet โดย

เลือกเง่ือนไขเป็นแบบ Open Channel Wave Boundary Conditions แบบ Airy Wave Theory (ANSYS 

FLUENT, 2009) และความเร็วคลื่นของอนุภาคจะถูกพิจารณาในเทอมของสมการความเร็วคลื่นในช่วงนํา้ตืน้ 

(Shallow water) ดงัสมการท่ี (2) 
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รูปที่ 1 ขอบเขตการจําลองเท่ากบัระยะ x ตัง้แต ่0 ถงึ 9 และ y ตัง้แต ่-0.3 ถงึ 0.15 

ซึง่โซนดดูซบัพลงังานคือ โซนสนํีา้เงิน อยู่ในช่วงระยะ x = 6 ถงึ 9 

 

เง่ือนไขคา่ขอบสําหรับของขอบเขตการจําลองทางด้านบนกําหนดให้เป็น Pressure outlet ด้านล่างเป็น 

Wall และด้านหลงักําหนดเป็นสองกรณี คือ แบบ Pressure outlet และ แบบ Wall ร่วมกบัโซนดดูซบัพลงังาน

คลื่น (Wave absorber) ซึง่รายละเอียดของโซนดดูซบัพลงังานคลื่น (Wave absorber) จะกลา่วถงึในหวัข้อถดัไป 

 

โซนดูดซับพลังงานคล่ืน (Wave absorber) 

โซนดดูซบัพลงังานคลื่นถูกกําหนดให้อยู่บริเวณส่วนหลงัของขอบเขตการจําลองท่ีระยะ 6 ถึง 9 เมตร 

(โซนสีนํา้เงินในรูปท่ี 1) ในการกําหนดโซนส่วนหลงัของแบบจําลองจะกําหนดให้เป็นโซนแบบ Porous media 

โดยสมการ Porous media สามารถอธิบายตามสมการท่ี (4) ดงันี ้ 
 

2
1( )
2i i mag iS v C v vµ ρ

α
= − +      (4) 

 
เม่ือ iS  คือ Source term สําหรับแกน x, y และ z ของสมการโมเมนตมัทําหน้าท่ีดดูซบัพลงังานของของไหล โดย

สมการนีทํ้าให้เกิดแรงเสียดทานทําลายการเคลื่อนท่ีของของไหล iv คือ ความเร็วตามแนวแกน x, y และ z magv

คือ velocity magnitude 2C คือ Inertial resistance factor และ 1 α  คือ Coefficients of viscous resistance 

ซึ่งในการจําลองนี ้ค่า 1 α  เป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดค่าการดูดซับพลงังาน ซึ่งในงานวิจัยนี ้เราเขียน

ฟังก์ชั่น UDF เพ่ือกําหนดค่าตวัแปรนีใ้ห้เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางโดยกําหนดให้ฟังก์ชัน่ความสมัพนัธ์เป็น

แบบเชิงเส้น โดยเร่ิมจาก 0 ท่ีจดุเร่ิมต้นโซนดดูซบัพลงังาน และมีคา่สงูสดุท่ีจดุสิน้สดุโซนดดูซบัพลงังาน ดงัรูปท่ี 2  
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รูปที่ 2 คา่ coefficients of viscous resistance 1 α  ท่ีสมัพนัธ์กบัระยะทาง x 

ผลการจาํลอง 

สําหรับงานวิจยันีไ้ด้กําหนดเง่ือนไขค่าขอบด้านหลงัของขอบเขตการจําลองออกเป็น 2 กรณี คือ แบบ 

Pressure outlet และ แบบ Wall ร่วมกับโซนดดูซบัพลงังานคลื่น (Wave absorber) โดยกรณีท่ีสองมีการปรับ

ค่าตวัแปร Coefficients of viscous resistance เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ของค่านีก้ับความสามารถในการดูดซบั

พลงังานคลื่น  

รูปท่ี 3 ถงึ รูปท่ี 6 แสดงผลการจําลอง โดยแสดงระดบัของผิวนํา้ (Surface elevation, η ) ท่ีแปรผนัตาม

เวลา (กําหนดให้หน่วยเป็นจํานวนคาบคลื่น, T ) ณ ตําแหน่งห่างจากตวักําเนิดคลื่น x=4.5 เมตร หรือเท่ากบั 1.5 

เท่าของความยาวคลื่น ( L ) โดยรูปท่ี 3 เป็นผลการจําลองจากการกําหนดเง่ือนไขค่าขอบด้านหลงัของขอบเขต

การจําลองแบบ Pressure outlet ผลท่ีได้จากการจําลองคือ ระดบัของผิวนํา้ (Surface elevation, η ) ขึน้ลงไม่

สมมาตรกับเส้นนํา้น่ิง (SWL) และค่าแอมปลิจูดคลื่นไม่คงท่ี เกิดการลดลงของมวลนํา้ ความยาวคลื่นและ

ลกัษณะรูปแบบคลื่นท่ีได้ไมส่อดคล้องกบัทฤษฎีคลื่นเชิงเส้น  

ในการจําลองแบบ Wall ร่วมกบัโซนดดูซบัพลงังานคลื่น ค่าของ Coefficients of viscous resistance 

1 α  มีผลอย่างมากตอ่ผลการจําลอง เม่ือคา่นีมี้น้อยเกินไป (1 α max = 2x100 ดงัแสดงในรูปท่ี 2) จะทําให้โซน

ดดูซบัพลงังานดดูซบัพลงังานได้น้อยเกินไป จนคลื่นมีพลงังานเหลือว่ิงไปกระทบกบัผนงั (wall) ทางด้านขวาของ

แบบจําลองและสะท้อนกลบัออกมา แล้วแทรกสอดกบัคลื่นลกูหลงัท่ีว่ิงตามมา สง่ผลให้ความสงูคลื่นมีค่ามากขึน้

กวา่เดิม จากรูปท่ี 4 ผลการจําลองท่ีได้ในช่วง 5 คาบคลื่นแรก มีลกัษณะรูปแบบของคลื่นคล้ายคลงึกบัทางทฤษฎี

คลื่นเชิงเส้น (Linear wave theory) แต่เม่ือเลยช่วงนีไ้ประดบัของผิวนํา้จะขึน้ลงสงูขึน้ เน่ืองจากมีคลื่นท่ีสะท้อน

กลบัเม่ือชนผนงัด้านหลงัมาเสริมเข้ากบัคลื่นท่ีเพ่ิงว่ิงมาจากตวักําเนิดคลื่น 

เม่ือกําหนดคา่ Coefficients of viscous resistance สงูสดุ (1 α max) เท่ากบั 2x107 ระดบัของผิวนํา้ท่ี

จําลองได้มีการขึน้ลงอย่างสม่ําเสมอ และลกัษณะของคลื่นท่ีได้มีความคล้ายคลงึกบัคลื่นท่ีได้จากทฤษฎีคลื่นเชิง

เส้น (Linear wave theory) มาก แสดงให้เห็นวา่ โซนดดูซบัพลงังานคลื่นสามารถดดูซบัพลงังานคลื่นได้เป็นอย่าง

ดี คลื่นถกูดดูซบัพลงังานไปจนหมดหรือเกือบหมด จนไมส่ามารถระบกุารสะท้อนกลบัมาของคลื่นได้อย่างชดัเจน 

ดงัจะเห็นได้จากรูปท่ี 5  

ในกรณีท่ีกําหนดค่า Coefficients of viscous resistance มากเกินไป คลื่นก็สามารถเกิดการสะท้อน

กลบัได้เช่นกนั แตใ่นกรณีนีจ้ะเกิดการสะท้อนกลบัตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นของโซนดดูซบัพลงังานคลื่น เน่ืองจากเม่ือค่านี ้

มากเกินไป จะทําให้เกิดการหน่วงการเคลื่อนท่ีของอนภุาคของไหลอย่างรุนแรง จนเปรียบเสมือนวา่โซนการดดูซบั

พลงังานกลายเป็นผนงัทึบ (Solid wall) ดงัแสดงในรูปท่ี 6 (ค่า Coefficients of viscous resistance สงูสุด 

เท่ากับ 2x109) ผลการจําลองแสดงให้เห็นว่าระดับของผิวนํา้จะขึน้ลงสูงขึน้ตัง้แต่ช่วงคาบคลื่นแรกๆ อัน

เน่ืองมาจากจุดสะท้อนคลื่น (จุดเร่ิมต้นโซนดดูซบัพลงังานคลื่น) อยู่ใกล้กบัตวักําเนิดคลื่นมากกว่าผนงั (wall) ท่ี

จดุสิน้สดุของโซนดดูซบัพลงังานคลื่น  
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รูปที่ 3 ระดบัของผิวนํา้ (Surface elevation,η ) แปรผนัตามคาบคลื่น (T ) ท่ีตําแหน่งห่างจากจดุกําเนิดคลื่น 

x=4.5 เมตร และตรงกบั 1.5 L  เง่ือนไขคา่ขอบด้านหลงัแบบ Pressure outlet 
 

 
รูปที่ 4 ระดบัของผิวนํา้ (Surface elevation,η ) แปรผนัตามคาบคลื่น (T ) ท่ีตําแหน่งห่างจากจดุกําเนิดคลื่น 

x=4.5 เมตร และตรงกบั 1.5 L คา่ Coefficients of viscous resistance สงูสดุเท่ากบั 2x100 
 

 
รูปที่ 5 ระดบัของผิวนํา้ (Surface elevation,η ) แปรผนัตามคาบคลื่น (T ) ท่ีตําแหน่งห่างจากจดุกําเนิดคลื่น 

x=4.5 เมตร และตรงกบั 1.5 L  คา่ Coefficients of viscous resistance สงูสดุเท่ากบั 2x107 
 

 
รูปที่ 6 ระดบัของผิวนํา้ (Surface elevation,η ) แปรผนัตามคาบคลื่น (T ) ท่ีตําแหน่งห่างจากจดุกําเนิดคลื่น 

x=4.5 เมตร และตรงกบั 1.5 L  คา่ Coefficients of viscous resistance สงูสดุเท่ากบั 2x109 
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จากการใช้ระเบียบวิธีแบบ VOF ในการแบ่งเฟสนํา้และอากาศ เราสามารถดูลกัษณะของผิวอิสระหรือ

ผิวคลื่นได้ โดยอาศยัการดเูฟสของของไหล ในท่ีนีกํ้าหนดให้เฟสของนํา้เป็นสีนํา้แดงและมีคา่ VOF เท่ากบั 1 และ

เฟสของอากาศเป็นสีนํา้เงิน มีค่า VOF เท่ากบั 0 ช่วงตรงกลางระหว่างเฟสทัง้สอง (สีเขียว, VOF=0.5) จะเป็น

ผิวหน้าของคลื่น (Wave surface) ลกัษณะของผิวอิสระหรือผิวนํา้ ณ เวลา t=18 วินาที (เท่ากบั 10 เท่าของคาบ

คลื่น) ในแตล่ะเง่ือนไขการจําลองของรูปท่ี 3, 4, 5 และ 6 จะถกูแสดงอยู่ในรูปท่ี 7, 8, 9 และ10 ตามลําดบั  

จะเห็นได้ว่าในรูปท่ี 7 ซึง่ตรงกบัการจําลองโดยใช้ Pressure outlet เป็นเง่ือนไขขอบทางขวา ลกัษณะ

ของผิวหน้าคลื่นจะขึน้ลงไม่สม่ําเสมอ ในบางช่วงจะสงัเกตท้องคลื่นและยอดคลื่นได้ไม่ชัดเจน สําหรับรูปท่ี 8 

ลกัษณะของผิวหน้าคลื่นมีการแตกตวั ณ ตําแหน่งใกล้กบัจุดกําเนิดคลื่น เกิดความป่ันป่วนของคลื่น เน่ืองจาก

คลื่นท่ีสะท้อนกลบัมาว่ิงมาชนกบัคลื่นท่ีเพ่ิงออกจากตวักําเนิดคลื่นอย่างรุนแรง นอกจากนี ้ยงัสามารถสงัเกตเห็น

คลื่นในโซนดดูซบัพลงังานได้อย่างชดัเจน แสดงวา่โซนดดูซบัพลงังานไมส่ามารถดดูซบัพลงังานได้ดีเท่าท่ีควร  

 

 
รูปที่ 7 แสดงลกัษณะของผิวคลื่นท่ีเง่ือนไขคา่ขอบด้านหลงัแบบ Pressure outlet ณ เวลา t=18 วินาที  

สีแดงหมายถงึเฟสของนํา้ทะเล และสีนํา้เงินหมายถงึเฟสของอากาศ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงลกัษณะของผิวคลื่นท่ีเง่ือนไขคา่ Coefficients of viscous resistance สงูสดุเท่ากบั 2x100 

ณ เวลา t=18 วินาที สีแดงหมายถงึเฟสของนํา้ทะเล และสนํีา้เงินหมายถงึเฟสของอากาศ 

 

 
รูปที่ 9 แสดงลกัษณะของผิวคลื่นท่ีเง่ือนไขคา่ Coefficients of viscous resistance สงูสดุเท่ากบั 2x107 

ณ เวลา t=18 วินาที สีแดงหมายถงึเฟสของนํา้ทะเล และสนํีา้เงินหมายถงึเฟสของอากาศ 

 

 
รูปที่ 10 แสดงลกัษณะของผิวคลื่นท่ีเง่ือนไขคา่ Coefficients of viscous resistance สงูสดุเท่ากบั 2x109  

ณ เวลา t=18 วินาที สีแดงหมายถงึเฟสของนํา้ทะเล และสนํีา้เงินหมายถงึเฟสของอากาศ 

 

ในรูปท่ี 9 ผิวคลื่นท่ีจําลองได้มีลกัษณะราบเรียบ การขึน้ลงของคลื่นมีความสม่ําเสมอ สามารถเห็นการ

แบ่งแยกเฟสนํา้กบัอากาศได้อย่างชดัเจน ไมเ่กิดการแตกตวัของคลื่น โซนดดูซบัพลงังานคลื่นสามารถทําหน้าท่ีได้
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เป็นอย่างดี ดงัจะเห็นได้จากคลื่นท่ีว่ิงเข้าไปและถกูดดูซบัพลงังานหายไป และในรูปท่ี 10 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ

ของพฤติกรรมคลื่นท่ีตอบสนองกบัโซนการดดูซบัพลงังานคลื่น คลื่นเกิดกระแทกและสะท้อนกลบัตัง้แต่จุดเร่ิมต้น

ของโซนดูดซบัพลงังาน ส่งผลให้ความสงูคลื่นเพ่ิมมากขึน้จนทําให้คลื่นเกิดการแตกตวั เกิดความป่ันป่วนอย่าง

รุนแรง ทําให้ไมส่ามารถระบผิุวหน้าคลื่นได้อย่างชดัเจน 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

ในงานวิจยันี ้การจําลองคลื่นทะเลได้แบ่งการจําลองออกเป็น 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 เง่ือนไขค่าขอบส่วน

ด้านหลงัของขอบเขตการจําลองคลื่นเป็นแบบ Pressure outlet และ แบบท่ี 2 เง่ือนไขค่าขอบส่วนด้านหลงัของ

ขอบเขตการจําลองคลื่นเป็นแบบ Wall ร่วมกบัโซนดดูซบัพลงังานคลื่น (Wave absorber) แบบ Porous media 

โดยในแบบท่ี 2 มีการกําหนดคา่ตวัแปร Coefficients of viscous resistance สงูสดุ 3 คา่ คือ 2x100, 2x107 และ 

2x109 โดยคลื่นท่ีนํามาจําลองมีความสงู 0.05 เมตร คาบคลื่น 1.8 วินาที และความลกึของนํา้ 0.3 เมตร  

ผลการจําลองถกูนํามาเปรียบเทียบกบัทฤษฎีคลื่นเชิงเส้น (Linear wave theory) ซึง่การจําลองท่ีให้ผลดี

ท่ีสดุคือ แบบเง่ือนไขคา่ขอบสว่นด้านหลงัเป็นแบบ Wall ร่วมกบัโซนดดูซบัพลงังานคลื่น (Wave absorber) แบบ 

Porous media ท่ีมีค่า Coefficient of viscous resistance สงูสดุเท่ากบั 2x107 ซึง่เป็นค่าท่ีเหมาะสมสําหรับ

งานวิจัยนี ้ท่ีทําให้โซนดูดซบัพลงังานคลื่นสามารถดูดซบัพลงังานได้ดี ทําให้เกิดการสะท้อนกลบัของคลื่นน้อย

มาก ระดบัผิวของนํา้ขึน้ลงอย่างสม่ําเสมอ ลกัษณะผิวหน้าคลื่นราบเรียบ ไมมี่การแตกตวัของคลื่น ซึง่จะแตกต่าง

จากการจําลองอ่ืน ท่ีเกิดการแตกตวัของคลื่นอย่างรุนแรง หรือมีความสงูของคลื่นไม่คงท่ี นอกจากนี ้ผลท่ีได้จาก

เง่ือนไขการจําลองนีย้งัสอดคล้องกบัทางทฤษฎีคลื่นเชิงเส้น (Linear wave theory) เป็นอย่างดี โดยเราสามารถ

นําวิธีการจําลองนีไ้ปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ หรือทํานายภาระท่ีเกิดจากคลื่นกระทํากับอปุกรณ์ดกัจบัคลื่น 

(WEC) หรือโครงสร้างอ่ืนๆในทะเลได้ตอ่ไป  
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