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(3) กรณีศึกษาการคัดเลอืกโครงสรางแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณหาดแมรําพึง      
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ      485 

8.4 รูปแบบความเสียหายของโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง    504 
(1) ประเภทความเสียหายของโครงสรางปองกันชายฝง     506 
(2) รูปแบบความเสียหายตอตัวเขื่อนและโครงสรางสวนบน    508 
(3) รูปแบบความเสียหายตอตนีเข่ือนและโครงสรางสวนลาง    516 
 (4) รูปแบบความเสียหายตอโครงสรางเคซอง      523 
(5) รูปแบบความเสียหายอื่นๆ       526 

8.5 สรุปเนื้อหาในบท         527 
8.6 คําถามทายบท         528 
8.7 เฉลยคาํถามทายบท         529 

 
บทที่ 9 การออกแบบเขื่อนกันคลื่น        539 
9.1 ตัวแปรหลักในการคํานวณที่เก่ียวของกับเข่ือนกันคลื่น     539 

(1) ความสูงคลื่นที่ใชคํานวณเวฟรันอัพและปริมาณคลื่นที่กระเซ็นขามสันเข่ือน  539 
(2) คาบคลืน่ใชคํานวณเวฟรันอพัและปริมาณคลื่นท่ีกระเซ็นขามสันเข่ือน   540 
(3) เซิฟซิมิลาริตีที่ใชคาํนวณเวฟรันอัพและปริมาณคล่ืนที่กระเซ็นขามสันเข่ือน  542 

9.2 เวฟรันอัพ          543 
9.3 ปริมาณคล่ืนที่กระเซ็นขามสันของโครงสรางลาดเอียง     547 

(1) แฟกเตอรความหยาบของผิวเข่ือน      549 
(2) แฟกเตอรมุมปะทะของรังสคีลื่น       554 
(3) แฟกเตอรชานเขื่อน        555 
(4) แฟกเตอรรูปแบบของสันเขื่อน        562 

9.4 ปริมาณคล่ืนที่กระเซ็นขามสันของโครงสรางแนวดิ่ง      571 
(1) โครงสรางแนวดิ่งทีไ่มไดรับอิทธิพลจากพืน้ทะเลดานหนาตนีเข่ือน   571 
(2) โครงสรางแนวดิ่งทีไ่ดรับอิทธิพลจากพ้ืนทะเลดานหนาตีนเข่ือน   572 
(3) โครงสรางแนวดิ่งปลายจะงอย       578 

9.5 ระยะทางบนสันโครงสรางท่ีคลื่นจะกระเซ็น      584 
9.6 ปริมาณคล่ืนที่กระเซ็นขามสนัของโครงสรางที่ยอมรับได     585 
9.7 การออกแบบองคประกอบของเข่ือนกันคลื่น      585 

(1) การคํานวณมวลของกอนหินที่นาํมากอสรางชั้นเกราะดวยสมการของ Hudson (1974) 589 
(2) การคํานวณมวลของกอนหินที่นาํมากอสรางชั้นเกราะดวยสมการของ Van der  
    Meer (1987)         594 
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(3) ความหนาของชั้นเกราะ ความชันของลาดเข่ือนกันคลืน่ที่กอสรางจากหิน และความ 
    คละของมวลรวมหิน        597 
(4) การคํานวณมวลของกอนคอนกรีตรูปทรงตางๆ ที่นาํมากอสรางชั้นเกราะ  599 
(5) การออกแบบชั้นในของเข่ือนกันคลื่น      600 
(6) การออกแบบชั้นกรองของเข่ือนกันคลื่น      602 
(7) การออกแบบแผนใยสังเคราะห       604 
(8) การปองกันตนีเขื่อนกันคล่ืนบนฝง      606 
 (9) การปองกันตีนเข่ือนกันคลืน่นอกฝง      609 
(10) การปองกันสันเข่ือนกันคลืน่บนฝง      614 
(11) การปองกันสันเข่ือนกันคลืน่นอกฝง      615 
(12) การจัดวางเข่ือนกันคลืน่นอกฝงเพ่ือแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง   616 

9.8 สรุปเนื้อหาในบท         619 
9.9 คําถามทายบท         620 
9.10 เฉลยคําถามทายบท         621 
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           หนา 
รูปที่ 1-1: ทาเรือ ณ เมือง ซีซารเรยี ประเทศอิสราเอล ดวยแนวคิดเข่ือนกันคลื่นที่อยูใตน้ํา            1 
รูปที่ 1-2: แองคล่ืน ณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 5 
รูปที่ 1-3: ภาพถายมุมสูงจากอากาศยานไรคนขบัเพ่ือศึกษาอันตรกิริยาของคลื่นท่ีปะทะกับโครงสราง

ปองกันชายฝง         5 
รูปที่ 1-4: เข่ือนหินปองกันทาเทียบเรือ บริเวณอาวแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี   6 
รูปที่ 1-5: ความสูงคลืน่บรเิวณทาเรือมาบตาพุด       8 
รูปที่ 1-6: ตัวอยางทาเทียบเรือสมมติแหงหนึ่ง        9 
รูปที่ 1-7: เข่ือนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา บริเวณอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี   11 
รูปที่ 1-8: ปญหาการกัดเซาะชายฝง บริเวณหมูที่ 6 ตําบลบอหนิ อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  12 
รูปที่ 1-9: ปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณหมูที่ 7 หมูที่ 8 และหมูที่ 9 ตําบลมวงงาม อําเภอสงิหนคร 

จังหวัดสงขลา          12 
รูปที่ 1-10: เข่ือนกันคลื่นบนฝง บริเวณหมู 3 ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 13 
รูปที่ 1-11: รูปตัดสมมติของเข่ือนกันคลื่นบนฝง       13 
รูปที่ 1-12: เข่ือนกันคลื่นนอกฝง ในอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรธีรรมราช    14 
รูปที่ 1-13: ผลกระทบของรอดักทราย ซึ่งจะเกิดการทับถมบริเวณดานอัปดริฟท และเกิดการกัดเซาะ  

ชายฝงเพ่ิมขึ้นดานดาวนดรฟิท       15 
รูปที่ 1-14: รอดักทราย ในอําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง     16 
รูปที่ 1-15: ตัวอยางการประเมินการไหลเวียนของกระแสนํ้าดวยแบบจําลองคณิตศาสตร บริเวณ    

ปากแมน้าํเจาพระยา        18 
รูปที่ 1-16: ตัวอยางการประเมินการฟุงกระจายของตะกอนขณะกอสรางเข่ือนกันคลื่นบนฝง บรเิวณ

ชายหาดแมพิมพ จังหวัดระยอง       19 
รูปที่ 1-17: ตัวอยางการประเมินทิศทางการไหลของคราบน้ํามนับริเวณทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี 19 
รูปที่ 1-18: ตัวอยางการประเมินการเปลี่ยนแปลงพ้ืนทองนํ้าในกรณีกอสรางตอมอขามคลองตํามะลัง 

จังหวัดสตูล         20 
รูปที่ 1-19: ตัวอยางการประเมินการเปลี่ยนแปลงชายฝงในอีก 25 บริเวณชายหาดชะอํา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี         20 
รูปที่ 1-20: ตัวอยางการประเมินการเปลี่ยนแปลงของคล่ืน กรณีที่กอสรางทาเทียบเรือ บริเวณอําเภอ      

ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี        21 
รูปที่ 2-1: เขตตางๆ ของชายฝง        30 
รูปที่ 2-2: ชายฝงท่ีมีเซิฟโซนสองแหง        32 
รูปที่ 2-3:  หนาตัดขางของหาดในฤดูคลื่นสงบและฤดูคลื่นสูง      32 
รูปที่ 2-4: ตัวอยางตําแหนงของ เขตคลื่นซัดหาด หนาหาด และเนินหาด     34 
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รูปที่ 2-5:  ความลึกโคลสเชอร         37 
รูปที่ 2-6: คาตัวแปรตางๆ ในการคาํนวณลักษณะของสันดอนทราย    39 
รูปที่ 2-7: ตะกอนชายหาดบริเวณหาดแมพิมพ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง    43 
รูปที่ 2-8: ตะกอนชายหาดบางศิลา อําเภอละงู จังหวัดสตูล     44 
รูปที่ 2-9: ตะกอนชายหาดอาวสลัด เกาะกูด จังหวัดตราด     44 
รูปที่ 2-10: ริ้วคลื่นบนพ้ืนทะเล บริเวณชายหาดหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุร ี  52 
รูปที่ 2-11: นิยามตัวแปรของร้ิวคลื่น        53 
รูปที่ 2-12: กระบวนการการพัดลอยละลองไปบนชายหาดของตะกอน    57 
รูปที่ 2-13: ทิศทางการเคล่ือนทีข่องตะกอนในแนวขนานฝงเมื่อคลื่นมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใต 58 
รูปที่ 2-14: ทิศทางการเคล่ือนทีข่องตะกอนในแนวขนานฝงเมื่อคลื่นมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 59 
 
รูปที่ 3-1: การกําเนิดของคลื่นที่เกิดจากลม       72 
รูปที่ 3-2: คล่ืนไซน         73 
รูปที่ 3-3: รูปแบบพื้นฐานของสมการมวลสมดุล      76 
รูปที่ 3-4: แรงในระนาบแนวราบที่เกิดจากความดนัใตคลื่น     80 
รูปที่ 3.5: ความเร็วและความเรงการหมุนของอนุภาคน้ําใตคลืน่     92 
รูปที่ 3-6: ทิศการหมุนของอนุภาคนํ้าใตคลืน่       92 
รูปที่ 3-7: การหมุนของอนุภาคน้ําใตคลืน่กับความลึกของทะเล     94 
รูปที่ 3-8: วงหมุนของอนุภาคนํ้า        100 
รูปที่ 3-9: กลุมคลื่นที่เกิดจากคล่ืนที่มีความสูงคลืน่ 1 เมตร คาบคลื่น 4.1 วินาทีกับคลืน่ท่ีมีความสูง     
             คล่ืน 1 เมตร คาบคลื่น 4.2 วินาท ี       106 
รูปที่ 3-10: กลุมคลื่น คลื่นหุมและคลื่นพาหะ       107 
รูปที่ 3-11: ความสัมพันธของความลึกของพื้นทะเลและลักษณะของคลื่น    109 
รูปที่ 3-12: แนวแกนของคล่ืนและแนวชายหาด      116 
รูปที่ 3-13: ความเคนรงัสีประเภทตางๆ       117 
รูปที่ 3-14: ลักษณะของคลื่นตามทฤษฎีคลื่นตางๆ      118 
รูปที่ 3-15: ความเร็วการเคลื่อนที่มวล ในระยะเวลา 3 คาบคลื่น     121 
รูปที่ 3-16: กระแสน้ําที่ไหลออกจากชายหาดเนื่องจากความเร็วการเคล่ือนที่มวล   121 
รูปที่ 3-17: มุมของสันคลื่นที่จะเกิดการแตกตัว       122 
รูปที่ 3-18: ตัวแปรในการคาํนวณตามทฤษฎีคลืน่โซลทิทาร ี     126 
รูปที่ 3-19: สัมประสิทธิ์ตามทฤษฎีคลื่นโซลิททาร ี      126 
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รูปที่ 4-1: การหักเหของคล่ืน        146 
รูปที่ 4-2: รังสีคล่ืนบริเวณชายหาดตางๆ ที่มีเสนชัน้ความลึกทีแ่ตกตางกัน    147 
รูปที่ 4-3: ตัวอยางภาพถายดาวเทียม แผนที่ความลึก และรังสีคลื่น    148 
รูปที่ 4-4: การหักเหของคลื่น        148 
รูปที่ 4-5: การหักเหและการผานที่ตื้นของคลืน่       152 
รูปที่ 4-6: แผนภาพเพ่ือคํานวณสัมประสทิธิ์การหักเห      156 
รูปที่ 4-7: แผนภาพเพ่ือคํานวณสัมประสทิธิ์การหักเหและสัมประสิทธ์ิการผานที่ตื้น   157 
รูปที่ 4-8: การสะทอนที่สมบูรณ        162 
รูปที่ 4-9: การสะทอนทีไ่มสมบรูณ        165 
รูปที่ 4-10: การสะทอนที่ไมตั้งฉาก        166 
รูปที่ 4-11: การสะทอนของคลื่นกับเขื่อนกันคล่ืนบนฝงประเภทตางๆ ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี166 
รูปที่ 4-12: สัมประสิทธการสะทอนของเข่ือนกันคลื่นที่กอสรางจากโดโลส    170 
รูปที่ 4-13: สัมประสิทธการสะทอนของเข่ือนกันคลื่นที่กอสรางจากค็อบ    171 
รูปที่ 4-14: สัมประสิทธการสะทอนของเข่ือนกันคลื่นที่กอสรางจากเททระพอด   171 
รูปที่ 4-15: สัมประสิทธการสะทอนของเข่ือนกันคลืน่ที่กอสรางจากเชด    172 
รูปที่ 4-16: ความสัมพันธระหวางมุมชันและความชนัของหนาตัดขางของหาด   172 
รูปที่ 4-17: สัมประสิทธ์ิการสะทอนกับโครงสรางเคซองท่ีตั้งอยูบนฐานรากหินทิง้    175 
รูปที่ 4-18: เคซองเจาะรู           176 
รูปที่ 4-19: สัมประสิทธ์ิการสะทอนของเคซองเจาะรกูับอัตราสวนพ้ืนที่รูตอพื้นที่กําแพงท้ังหมด 176 
รูปที่ 4-20: รูปแบบกําแพงทะเลแนวดิ่งเจาะรูลายหมากรุกที่มกีนรูเปนคร่ึงวงกลม   177 
รูปที่ 4-21: การเล้ียวเบน         181 
รูปที่ 4-22: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 15 องศากับปลายเปดของส่ิงกีดขวาง  182 
รูปที่ 4-23: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 30 องศากับปลายเปดของสิ่งกีดขวาง  183 
รูปที่ 4-24: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 45 องศากับปลายเปดของสิ่งกีดขวาง  183 
รูปที่ 4-25: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 60 องศากับปลายเปดของสิ่งกีดขวาง  184 
รูปที่ 4-26: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 75 องศากับปลายเปดของสิ่งกีดขวาง  184 
รูปที่ 4-27: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 90 องศากับปลายเปดของสิ่งกีดขวาง  185 
รูปที่ 4-28: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 105 องศากับปลายเปดของสิ่งกีดขวาง 185 
รูปที่ 4-29: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมมุ 120 องศากับปลายเปดของส่ิงกีดขวาง 186 
รูปที่ 4-30: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 135 องศากับปลายเปดของส่ิงกีดขวาง 186 
รูปที่ 4-31: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 150 องศากับปลายเปดของส่ิงกีดขวาง 187 
รูปที่ 4-32: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมุม 165 องศากับปลายเปดของส่ิงกีดขวาง 187 
รูปที่ 4-33: แผนภาพเล้ียวเบน สําหรับรังสีคลืน่ที่ทาํมมุ 180 องศากับปลายเปดของส่ิงกีดขวาง 188 
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รูปที่ 4-34: การเลี้ยวเบนผานสิง่กีดขวางที่เปนชอง      192 
รูปที่ 4-35: ลักษณะคลื่นที่เคลื่อนที ่        193 
รูปที่ 4-36: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 5.0  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉาก 

    กับชอง          194 
รูปที่ 4-37: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉากกับ 

   ชอง           194 
รูปที่ 4-38: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 4.1  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉาก 

   กับชอง          195 
รูปที่ 4-39: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 64.1  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉาก 

              กับชอง          195 
รูปที่ 4-40: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 78.1  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉาก 

              กับชอง         196 
รูปที่ 4-41: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 2  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉากกับ 

   ชอง           196 
รูปที่ 4-42: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 50.2  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉาก 

   กับชอง          197 
รูปที่ 4-43: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 95.2  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉาก 

              กับชอง          197 
รูปที่ 4-44: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 8.3  ในกรณีรังสีคลื่นตั้งฉาก       

              กับชอง          198 
รูปที่ 4-45: แผนภาพเล้ียวเบนสําหรับสิ่งกีดขวางที่เปนชองกวาง LB 5  ในกรณีที่รังสีคลื่นตัง้ฉาก 

   กับชอง          198 
รูปที่ 4-46: ตัวอยางการคํานวณการเคลื่อนที่ของคล่ืนเขาสูชายหาด โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร  

   เพื่อใชในการคัดเลือกที่ตั้งทาเทียบเรอืบนเกาะแหงหน่ึง    200 
รูปที่ 4-47: การสงผานของคลืน่        201 
รูปที่ 4-48: นิยามของตัวแปรในการคํานวณสัมประสทิธิ์การสงผานตามสมการของ Tomasicchio  

   and D’Alessandro (2013)       204 
รูปที่ 4-49: เข่ือนกันคลื่นนอกฝงบนเสาเข็ม       207 
รูปที่ 4-50: เวฟเซ็ตอัพและเวฟเซ็ตดาวน       208 
รูปที่ 4-51: เวฟเซ็คอัพดานหลังแนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝง     211 
รูปที่ 4-52: การแตกตัวของคลื่นแบบสปลลิง       213 
รูปที่ 4-53: การแตกตัวของคลื่นแบบพลันจิง        214 
รูปที่ 4-54: การแตกตัวของคลื่นแบบเซิกจิง       215 
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รูปที่ 4-55: มุมของหนาคลื่นแตกตัว        220 
รูปที่ 4-56: ลักษณะการไหลของกระแสน้ําในแนวขนานฝงที่เกิดจากคล่ืน    222 
 
รูปที่ 5-1: ลักษณะของคลื่นในทะเล        241 
รูปที่ 5-2: ระดับน้ํานิ่งและระดับผิวน้าํ       242 
รูปที่ 5-3: เทคนิคซีโรอัพครอสซิง        243 
รูปที่ 5-4: เทคนิคซีโรดาวนครอสซิง        243 
รูปที่ 5-5: นิยามของตัวแปรตามวิธีของทัคเกอร      249 
รูปที่ 5-6: ขอมูลระดับผิวน้าํและฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของความสูงคลื่น  257 
รูปที่ 5-7: ฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของคาบคลื่น ที่มีคาบคลืน่เฉล่ียเทากับ 4 วนิาที 267 
รูปที่ 5-8: สเปกตรัมคลื่นทิศทาง        269 
รูปที่ 5-9: ฟงกชันความหนาแนนสเปกตรัมความถ่ีคลื่นแบรทชไนเดอร-มิตซูยาซู ของคลื่นในภาวะ 

 พัฒนาเต็มที่มีความสงูคลื่นซิกนิฟแคนทเทากบั 2.3 เมตร คาบคลื่นซิกนิฟแคนทเทากับ  
 6.25 วินาท ี         272 
 

รูปที่ 6-1: ชนิดของคลื่นในทะเล        288 
รูปที่ 6-2: การติดตั้งเครื่องเอดีซีพีเพ่ือตรวจวัดคลื่นในทะเล     290 
รูปที่ 6-3: ผังลม          291 
รูปที่ 6-4: สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยูบริเวณแนวชายฝงของประเทศไทย  292 
รูปที่ 6-5: ผังลมเฉล่ียรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศนราธิวาส     293 
รูปที่ 6-6: ผังลมเฉล่ียรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศปตตาน ี     293 
รูปที่ 6-7: ผังลมเฉล่ียรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศสงขลา     294 
รูปที่ 6-8: ผังลมเฉล่ียรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศนครศรีธรรมราช      294 
รูปที่ 6-9: ผังลมเฉล่ียรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศสุราษฎรธาน ี    295 
รูปที่ 6-10: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศสมุย     295 
รูปที่ 6-11: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศชุมพร     296 
รูปที่ 6-12: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศประจวบคีรีขันธ    296 
รูปที่ 6-13: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศนํารอง     297 
รูปที่ 6-14: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานตีรวจวัดอากาศพัทยา     298 
รูปที่ 6-15: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศตราด     298 
รูปที่ 6-16: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศจันทบุร ี     299 
รูปที่ 6-17: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศสตลู     299 
รูปที่ 6-18: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศระยอง     300 
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รูปที่ 6-19: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศเกาะลนัตา     301 
รูปที่ 6-20: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศกระบี ่     301 
รูปที่ 6-21: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศตะก่ัวปา     302 
รูปที่ 6-22: ผังลมเฉลี่ยรายป ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต (ศูนยอุตุนิยมวิทยา)   302 
รูปที่ 6-23: ตัวอยางระยะทางชวงลมพัดของทาเรอืสัตหีบ เมื่อลมพัดมาจากทิศตะวันตกและทิศใต 307 
รูปที่ 6-24: แผนภาพท่ีใชในการคํานวณคลืน่ที่เกิดจากลม     312 
รูปที่ 6-25: ตําแหนงสังเคราะหคลื่นจากลมตลอดแนวชายฝงของประเทศไทย   314 
รูปที่ 6-26: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส    316 
รูปที่ 6-27: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตาน ี    316 
รูปที่ 6-28: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา    317 
รูปที่ 6-29: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   317 
รูปที่ 6-30: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช   318 
รูปที่ 6-31: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธาน ี    318 
รูปที่ 6-32: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธาน ี    319 
รูปที่ 6-33: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร    320 
รูปที่ 6-34: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  321 
รูปที่ 6-35: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   321 
รูปที่ 6-36: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี    322 
รูปที่ 6-37: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  323 
รูปที่ 6-38: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ   324 
รูปที่ 6-39: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี     324 
รูปที่ 6-40: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี     326 
รูปที่ 6-41: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง    327 
รูปที่ 6-42: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี    328 
รูปที่ 6-43: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   329 
รูปที่ 6-44: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่   329 
รูปที่ 6-45: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต    330 
รูปที่ 6-46: ผังคลื่นเฉลี่ยรายปบริเวณอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา     330 
รูปที่ 6-47: จํานวนเหตุการณรุนแรงที่ขึ้นกับความสูงคลืน่ขีดเร่ิมเปล่ียน    332 
รูปที่ 6-48: กราฟเสนตรงตัวแทนของเหตุการณคลื่นรุนแรงในระยะเวลา 10 ป ณ บรเิวณชายฝง 

   สมมติแหงหนึ่ง จากตารางท่ี 6-2       335 
รูปที่ 6-49: กราฟเสนตรงตัวแทนของเหตุการณคลื่นรุนแรงในระยะเวลา 10 ป ณ บรเิวณชายฝง 

   สมมติแหงหนึ่ง จากการวิเคราะหดวยการแจกแจงกัมเบลตามตารางท่ี 6-3  337 
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รูปที่ 6-50: กราฟเสนตรงตัวแทนของเหตุการณคลื่นรุนแรงในระยะเวลา 10 ป ณ บรเิวณชายฝง 

   สมมติแหงหนึ่ง จากการวิเคราะหดวยการแจกแจงไวบูลลดวยคาคาคงที่ 2.13c   

   ตามตารางท่ี 6-4        339 
รูปที่ 6-51: กราฟเสนตรงตัวแทนของเหตกุารณคลื่นรนุแรงในระยะเวลา 10 ป ณ บรเิวณชายฝง 

   สมมติแหงหนึ่ง จากการวิเคราะหดวยการแจกแจงไวบูลลดวยคาคาคงที่ 1.33c   

   ตามตารางท่ี 6-4        339 
รูปที่ 6-52: กราฟเสนตรงตัวแทนของขอมูลคลื่นที่เกิดจากลมเปนระยะเวลา 10 ป บริเวณชายฝง 

   สมมุติแหงหนึ่งตามตารางท่ี 6-5 และวิเคราะหดวยการแจกแจงกัมเบล    347 
รูปที่ 6-53: กราฟเสนตรงตัวแทนของขอมูลคลื่นที่เกิดจากลมเปนระยะเวลา 10 ป บริเวณชายฝง 

   สมมุติแหงหนึ่งตามตารางท่ี 6-5 และวิเคราะหดวยการแจกแจงไวบูลลดวยคาคงที ่
   7.33c           347 

รูปที่ 6-54: เข่ือนกันคลื่นบนฝงบริเวณอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทีผู่แตงตาํราไดใชขอมูลคลื่น 
   ในตารางท่ี 6-9 ในการออกแบบ       356 

รูปที่ 6-55: เข่ือนกันคลื่นบนฝงบริเวณอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผูแตงตําราไดใช 
   ขอมูลคลื่นในตารางที่ 6-9 ในการออกแบบ      356 

รูปที่ 6-56: เข่ือนกันคลื่นบนฝงบริเวณอําเภอเกาะลันตา จังหวดักระบ่ี ที่ผูแตงตาํราไดใชขอมูลคลื่น 
   ในตารางท่ี 6-9 ในการออกแบบ       356 

 
รูปที่ 7-1: น้ําข้ึนลงจากอิทธิพลของดวงจันทรเพียงอยางเดียว (มองลงมาจากดานบน)  373 
รูปที่ 7-2: น้ําเกิดและน้าํตาย ณ บรเิวณทาเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต     374 
รูปที่ 7-3: น้ําข้ึนลงที่ไมเทากันในแตละวนั บรเิวณทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี   375 
รูปที่ 7-4: น้ําข้ึนลงที่ไมเทากันในแตละวนั       376 
รูปที่ 7-5: ผลการตรวจวดัน้าํขึ้นลงและการไหลเวียนของกระแสนํ้าบริเวณทาเรอืภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 377 
รูปที่ 7-6: คาสถิติระดับน้ําระยะยาว        381 
รูป 7-7: ตัวอยางตําแหนงของสถานีวัดระดับน้ําบริเวณชายฝงของประเทศไทย   383 
รูป 7-8: การระบุระดับมูลฐานในการบอกคาระดับ      393 
รูปที่ 7-9: วินดเซต็อัพในบริเวณทะเลเปด       395 
รูปที่ 7-10: วินดเซ็ตอัพในบริเวณอาวที่มีลักษณะปด      395 
รูปที่ 7-11: การยกตัวของระดับน้ําเมื่อความกดอากาศเปล่ียนแปลงไป    400 
รูปที่ 7-12: ระดบัน้ําออกแบบ          405 
รูปที่ 7-13: ตัวอยางความสัมพันธของระดับน้าํที่เพ่ิมขึ้นกับความเร็วลมบริเวณจังหวัดนครศรธีรรมราช 406 
รูปที่ 7-14: เคร่ืองหาพิกัดดวยดาวเทียมระบบจีเอนเอสเอส     408 
รูปที่ 7-15: เคร่ืองหยั่งน้ําแบบเสียงสะทอน       409 
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รูปที่ 7-16: การติดตั้งเคร่ืองหยั่งน้ําแบบเสียงสะทอนและการสํารวจหยั่งน้ํา    410 
รูปที่ 7-17: เคร่ืองวัดระดับน้ําขึ้นลงและการติดต้ัง      410 
รูปที่ 7-18: เครื่องเอดีซีพีและการติดตั้ง       411 
รูปที่ 7-19: ความลึกพื้นทะเล บริเวณอาวไทย และขอมูลระดบัน้ําขึ้นลงสถานีแหลมฉบังและสถาน ี
    ทาแฉลบ ระหวางวนัที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ.2561  412 
รูปที่ 7-20: ความลึกพื้นทะเล ขออมูลระดับน้ําขึน้ลง และขอมูลความเร็วและทิศทางกระแสน้าํที่ได       

   สํารวจระหวางวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561  413 
รูปที่ 7-21: ขั้นตอนทั่วไปของการจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตรการไหลเวียนของกระแสน้ําโดยใช 

   ระดับน้าํขึ้นลง         414 
รูปที่ 7-22: การไหลเวียนของกระแสน้ําในอาวไทยขณะนํ้ากําลงัลง เมื่อใชระดบัน้ําขึ้นลง ณ สถาน ี

   แหลมฉบังและสถานีทาแฉลบในการคํานวณ      416 
รูปที่ 7-23: การไหลเวียนของกระแสน้ําในอาวไทยขณะนํ้ากําลงัข้ึน เมื่อใชระดับนํ้าขึ้นลง ณ สถาน ี

   แหลมฉบังและสถานีทาแฉลบในการคํานวณ      417 
รูปที่ 7-24: ผลการเปรียบเทียบระดับน้าํขึ้นลงจากการตรวจวัดและจากการคํานวณ บรเิวณอาวพัทยา 

   ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ.2561   418 
รูปที่ 7-25: ตําแหนงที่ตองนาํขอมูลลระดับน้ําขึ้นลงมาใส ณ ขอบเปด    419 
รูปที่ 7-26: ผลการเปรียบเทียบความเร็วกระแสน้ําจากการตรวจวัดและจากการคํานวณ   420 
รูปที่ 7-27: การไหลเวียนของกระแสน้ําในอาวพัทยา เมื่อใชระดับนํ้าขึ้นลงจากผลการจําลองดวยกริด 

   หยาบในการคํานวณ        421 
 
รูปที่ 8-1: การกัดเซาะชายฝงในอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา     428 
รูปที่ 8-2: การกัดเซาะชายฝงในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี      429 
รูปที่ 8-3: การกัดเซาะชายฝงในอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง      429 
รูปที่ 8-4: ความเสียหายของชายฝงเม่ือคันบอเลี้ยงกุงริมทะเลถูกทําลาย บริเวณหมูที่ 3 ตําบลแหลม 

  ตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช     435 
รูปที่ 8-5: การขุดบอที่เรงใหการกัดเซาะชายฝงรุนแรงขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ซาย) ภาพถาย 
  ดาวเทียม SPOT วันที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ขวา) ภาพถายดาวเทียม Pleiades วันท่ี 3  
  พฤษภาคม พ.ศ. 2556        436 
รูปที่ 8-6: ตะกอนในระบบชายหาด        437 
รูปที่ 8-7: การกัดเซาะชายฝงที่เกิดจากการกอสรางเข่ือนตนน้าํ     438 
รูปที่ 8-8: ประตูระบายน้าํขนาดเล็กบรเิวณทาเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด    439 
 รูปที่ 8-9: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากหินกอนใหญบริเวณอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรธีรรมราช 440 
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รูปที่ 8-10: หนาตัดขางของเข่ือนกันคล่ืนบนฝงท่ีกอสรางจากหนิกอนใหญ บริเวณอําเภอหัวไทร  
     จังหวัดนครศรีธรรมราช        441 
รูปที่ 8-11: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขั้นบนัได บริเวณตําบลเกาะลนัตา 

   นอย อําเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี ่      444 
รูปที่ 8-12: หนาตัดขางของเข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขั้นบันได บริเวณ 

   ตําบลเกาะลนัตานอย อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่    445 
รูปที่ 8-13: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 450 
รูปที่ 8-14: หนาตัดขางของเข่ือนกันคลื่นบนฝงท่ีกอสรางจากคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอําเภอสิงหนคร  

   จังหวัดสงขลา          451 
รูปที่ 8-15: เข่ือนเกเบียนบริเวณตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา   452 
รูปที่ 8-16: เข่ือนเกเบียนที่เสียหายบริเวณ ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 453 
รูปที่ 8-17: เข่ือนเกเบียนที่กอสรางจากตะแกรงพลาสติก บริเวณหาดปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัด 

   ประจวบคีรีขันธ         453 
รูปที่ 8-18: เข่ือนหินทิ้ง บรเิวณตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  456 
รูปที่ 8-19: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากหินเคลือบโพลียูรเีทน บริเวณตําบลนาเกลือ อําเภอ 

   บางละมุง จังหวัดชลบุร ี        457 
รปูที ่8-20: หนาตัดขางของเข่ือนที่กอสรางจากถุงทราย      460 
รูปที่ 8-21: เข่ือนที่กอสรางจากถุงทรายบริเวณอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี   461 
รูปที่ 8-22: เข่ือนที่กอสรางจากถุงทรายบริเวณตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี  461 
รูปที่ 8-23: เข่ือนกันคลืน่นอกฝงที่กอสรางจากหิน บริเวณตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวดั 

    นครศรีธรรมราช        464 
รูปที่ 8-24: การเกิดซาเลียนหลังแนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝง     464 
รูปที่ 8-25: การเกิดทอมโบโลหลังแนวเขื่อนกันคลืน่นอกฝง     465 
รูปที่ 8-26: ชั้นของเข่ือนกันคลืน่นอกฝง       466 
รูปที่ 8-27: พื้นที่ชายหาดดานหลังแนวเขื่อนกันคล่ืนนอกฝง บริเวณตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร 
              จังหวัดนครศรีธรรมราช          467 
รูปที่ 8-28: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากดินเหนียวและปลกูหญาบนสันเข่ือน   470 
รูปที่ 8-29: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากยางมะตอย     471 
รูปที่ 8-30: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากกอนคอนกรีตรูปทรงตางๆ    471 
รูปที่ 8-31: ตัวอยางการปรับปรุงเข่ือนกันคลื่นบนฝงที่กอสรางจากคอนกรีตเสริมเหล็ก  472 
รูปที่ 8-32: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่มีลักษณะเปนกําแพงกันดิน     473 
รูปที่ 8-33: สภาพการกัดเซาะชายฝงบริเวณบานนางกํา ตาํบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัด 
               สุราษฎรธาน ี         473 
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รูปที่ 8-34: เข่ือนกันคลื่นบนฝงที่มีลักษณะผสมผสานระหวางกาํแพงกันดินและกอนหิน บรเิวณ 
               บานนางกํา ตาํบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธาน ี   473 
รูปที่ 8-35: รูปจําลองเข่ือนกันคลื่นบนฝงท่ีมีลักษณะผสมผสานระหวางกําแพงกันดนิและกอนหิน  
               บริเวณบานนางกํา ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จงัหวัดสุราษฎรธาน ี   474 
รูปที่ 8-36: เข่ือนกันคลื่นนอกฝงท่ีมีโครงสรางเหนือฐาน      475 
รูปที่ 8-37: เข่ือนกันคลื่นนอกฝงแบบเคซองที่เพิ่มระดับความสูงของสันเขื่อน   476 
รูปที่ 8-38: เข่ือนกันคลื่นนอกฝงแบบเคซองที่ผสมผสานกับกอนหินใหญสรางเปนฐานรากหินท้ิง 476 
รูปที่ 8-39: เข่ือนกันคลื่นนอกฝงแบบเคซองเจาะรูเพ่ือลดคล่ืนสะทอน    477 
รูปที่ 8-40: เข่ือนกันคลื่นนอกฝงแบบเคซองที่ผสมผสานกับกอนคอนกรีตรูปทรงตางๆ  477 
รูปที่ 8-41: เข่ือนกันคลื่นนอกฝงบนเสาเข็ม       478 
รปูที่ 8-42: สภาพชายหาดแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   487 
รูปที่ 8-43: แรงท่ีเก่ียวของกับโครงสรางปองกันชายฝง       504 
รูปที่ 8-44: ความเสียหายของเข่ือนกันคลื่นบนฝง เนื่องจากชัน้ดินไมแข็งแรงเพียงพอ  506 
รูปที่ 8-45: ความเสียหายที่เกิดกับเข่ือนกันคลื่นบนฝงที่ลุกลามเพราะไมมีการบํารุงรกัษาที่ดพีอ บรเิวณ  
               ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี     507 
รูปที่ 8-46: ภาพรวมความเสียหายตอเข่ือนกันคลื่น      508 
รูปที่ 8-47: รูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขื่อนกันคลื่นที่หินชั้นเกราะไมสามารถทนคลื่นได  509 
รูปที่ 8-48: รูปแบบความเสียหายทีเ่กิดขึ้นกับเข่ือนกันคลื่นที่หินชั้นเกราะไมสามารถทนคล่ืนทีก่ระเซ็น 
               ขามสันเข่ือนได         510 
รูปที่ 8-49: รูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขื่อนกันคลื่นที่ชัน้เกราะมีความหนาเทากับหินชัน้เกราะ 
               เพียงกอนเดียว บนลาดเขื่อนทีช่ัน       511 
รูปที่ 8-50: รูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขื่อนกันคลื่นเม่ือโครงสรางเหนือฐานไถลเพราะคล่ืน 
               แตกตัวปะทะกับโครงสรางเหนือฐานโดยตรง     512 
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