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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล โดยมีขนาดของเครื่องผลิตไฟฟ้า กว้าง 1.5 m
ยาว 1.4 m สูง 1.5 m ด้านหน้ามีทนุ่ ลอยขึน้ ลงตามความสูงของคลืน่ ขนาด กว้าง 1 m ยาว 1.4 m สูง 0.2 m และมีชดุ กลไก
ขับอัลเตอร์เนเตอร์ ประกอบด้วย ชุดโซ่ และเฟืองปรับความเร็วรอบ เพื่อผลิตไฟฟ้า ในการพัฒนาจะทำาการทดลองในห้อง
ปฏิบัติการและดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำาเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลไปทดลองในสถานที่จริง ณ อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี และบ้านอ่าวมะนาว อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยต่อโหลด
ขนาด 50 และ 100 W เพื่อวัดเป็นกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากการวิจัย พบว่า เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำางานเมื่อคลื่นมีความสูงตั้งแต่ 0.1 m ถึง 0.6 m โดยที่คลื่นในอ่าว
ไทยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.4 m เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเมื่อคาบเวลาของคลื่น
เท่ากับ 4 วินาทีต่อลูก ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากห้องทดลองและในการทดลองเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น
ทะเลในสถานที่ทดลองจริงอยู่ที่ 217.56 W ขณะไม่มีโหลด และได้กำาลังไฟฟ้าสูงสุด 32.5 W ขณะรับโหลด 50 W ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ : คลื่นชายฝั่งทะเล อัลเตอร์เนเตอร์ คาบเวลาของคลื่น

Abstract
This research aimed to develop coast wave’s power generation. Designs of machine is wide 1.5 m.
long 1.4 m. high 1.5 m. Buoy up and down according to sea wave and the installment of chain cog driving
alternator to produce electricity. The front side of machine is 1 m wide, 1.4 m long, and 0.2 m high. The
system development was done in the laboratory first and after improvement the field test will be done at
The Sirindhorn International Environmental Park Phetchaburi, and Ao Manao Narathiwat, Thailand. The
test will be done on load 50 and 100 watt respectively.
The experimental result found that generator start generating electric on wave from 0.1 meters
to 0.6 meters height. By the ways the height wave’s average of Thailand is 0.4 meters. The efficiency of
energy operated when the wave period is equal to 4 seconds per loop which can produce to the maximum
electric power obtained from laboratory. The field test of 217.56 watts where there is no load, and get the
highest electric power of 32.5 watt while the load received is at 50 watt respectively.
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บทนำา

สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบนั เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทำาให้ต้องจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การศึกษาวิจัยหาแหล่งพลังงานทดแทน
ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับประเทศ จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้อง
คำานึงถึงการนำาเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ พลังงานคลื่นทะเลจึงเป็นพลังงานทดแทน
แหล่งหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยภายในประเทศ เช่น การศึกษาการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 1 กิโลวัตต์ โดย พิศิษฎ์
โภคารัตน์กลุ (2554) โดยการนำาเครือ่ งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลืน่ จำานวน 4 ยูนติ ติดตัง้ ห่างจากชายฝัง่ ประมาณ 400 เมตร
สามารถให้กาำ ลังไฟฟ้าทัง้ สิน้ 1,200 วัตต์ อุทยั แก้วช่วง (2538) ได้ทาำ การศึกษาการสะสมพลังงานคลืน่ ในทะเล ให้มคี วามหนาแน่น
ของพลังงานสูงนำามาเปลีย่ นเป็นพลังงานกล ขนาด 0.1 ถึง 0.5 กิโลวัตต์ พลังงานจากคลืน่ ถูกสะสมในลักษณะของอากาศอัด แล้ว
นำามาเปลีย่ นเป็นพลังงานกลด้วยเครือ่ งยนต์อดั ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นพิเศษ เพือ่ ใช้ขบั เครือ่ งกำาเนิดไฟฟ้าหรือเครือ่ งสูบน้าำ ในงานวิจยั
ของต่างประเทศมีงานที่เกี่ยวข้องคือ Cuan et. al. (2002) ได้ทำาการศึกษา การเปลี่ยนพลังงานคลื่นเป็นไฟฟ้าโดยใช้ Cuan
Oscillating water column มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีท่อที่ให้คลื่นอัดอากาศเพื่อไปขับกังหันให้หมุนเครื่อง
กำาเนิดไฟฟ้า ติดตั้งบริเวณชายฝั่งบนเกาะอิสสกอตแลนด์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 500 กิโลวัตต์ Budal (1975) ได้ทาำ การ
ศึกษาเครือ่ งกำาเนิดไฟฟ้ามีชอ่ื ว่า Ocean Wave Energy วางอยูบ่ นทุน่ ใต้ทะเล และมีสายเชือ่ มต่อไปยังทุน่ ทีล่ อยอยูบ่ นผิวน้าำ ทำา
หน้าทีเ่ คลือ่ นขึน้ ลงตามความสูงของคลืน่ ทะเล Jon Benzie (1980) ได้ทาำ การศึกษาเครือ่ งกำาเนิดไฟฟ้ามีชอ่ื ว่า Pelamis Wave
Power ถูกสร้างขึน้ จากท่อจำานวนห้าท่อนเชือ่ มต่อกันด้วยข้อต่อทีช่ ว่ ยให้ flexing ในสองทิศทาง เครือ่ งลอยกึง่ จมอยูบ่ นพืน้
ผิวน้าำ ในขณะทีค่ ลืน่ ส่งผ่านไปตามความยาวของเครือ่ ง และส่วนโค้งในน้าำ การเคลือ่ นไหวจะถูกแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านพลัง
งานไฮดรอลิก ที่ขับมอเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา Laurent , Morten & Peter (2011) ได้ทำาการศึกษาเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้ามีชื่อว่า Wavestar โดยออกแบบให้มีทุ่นหลายทุ่น ติดตั้งอยู่ใต้เครื่องผลิตไฟฟ้าทำาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้คลื่นจะมีคลื่นเป็นระยะ ๆ ทุ่นจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามความสูงของคลื่นไปดันระบบไฮดรอลิกให้ขับมอเตอร์เพื่อผลิตเป็น
ไฟฟ้าออกมา ขณะที่ Dorrell et.al (2004) ได้ทำาการศึกษาเครื่องกำาเนิดไฟฟ้ามีชื่อว่า Oyster ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือน
บานพับ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไปมาโดยคลื่นทะเลโดยมีระบบไฮดรอลิก ติดตั้งอยู่กับโครงตัวถัง เครื่อง Oyster นี้มีความกว้าง
26 m สูง 13 m ติดตั้งที่ระดับความลึกประมาณ 13 m ห่างจากชายฝั่ง 500 m
ในด้านการพัฒนาพลังงานคลืน่ ในประเทศไทยพบว่า ศักยภาพของคลืน่ ทะเลในประเทศมีคา่ ไม่สงู กล่าวคือ มีความสูง
คลืน่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 0.4 m บริเวณอ่าวไทย ทีพ่ กิ ดั รุง้ ที่ 120 30 ‘ เหนือ พิกดั แวงที่ 1010 ตะวันออก จังหวัดระยอง โดยความสูงของ
คลืน่ จะสูงมากในช่วงฤดูมรสุมมีความสูงประมาณ 2-4 m ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม (สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ, 2550) ทำาให้มผี ทู้ าำ การศึกษาวิจยั มีไม่มากนัก
ดังนั้นการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาหาสมรรถนะเครื่อง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลืน่ ชายฝัง่ ทะเล โดยการออกแบบระบบให้มขี นาด กว้าง 1.5 m ยาว 1.4 m สูง 1.5 m ด้านหน้ามีทนุ่
ลอยขึน้ ลงตามความสูงของคลืน่ โดยทุน่ มีขนาด กว้าง 1 m ยาว 1.4 m สูง 0.2 m และมีสว่ นทีเ่ ป็นกลไกขับ อัลเตอร์เนเตอร์เพือ่
ผลิตไฟฟ้า โดยนำาไปติดตัง้ บริเวณทีม่ คี ลืน่ ทะเลห่างจากชายฝ่งั ประมาณ 3 m
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ภาพที่ 1 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและศึกษาเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล
2. เพื่อศึกษาหาสมรรถนะของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล
วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคลื่นทะเล และหาข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นทะเลบริเวณอ่าวไทย ณ อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี และ บ้านอ่าวมะนาว อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ได้
ข้อมูลความสูงของคลื่น ความเร็วของคลื่น โดยการสำารวจในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลน้ำาขึ้น-น้ำาลง ตามประกาศของกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำาเภอหัวหิน (2556) ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจพลังงานคลื่นทะเลจะนำาไปใช้ในการ
ออกแบบทุ่นและอัตราทดความเร็วรอบเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำา เมื่อได้ข้อมูลของพลังงานคลื่น
ทะเลแล้ว จะดำาเนินพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าโดยการออกแบบโครงสร้างของเครือ่ งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลืน่ ชายฝัง่ ทะเล แล้ว
ทำาการทดสอบเครือ่ งกำาเนิดไฟฟ้าและระบบกลไกทีใ่ ช้ในการขับให้ได้กาำ ลังไฟฟ้าสูงสุด ข้อมูลทีไ่ ด้นาำ ไปใช้ในการออกแบบทุน่ จาก
นัน้ จะทำาการติดตัง้ เครือ่ งกำาเนิดไฟฟ้า เมือ่ ติดตัง้ เสร็จแล้วจึงเก็บข้อมูลของคลืน่ และพลังงานทีผ่ ลิตได้ในช่วงเวลาต่างๆ ต่อไป
การทดสอบเครื่องผลิตไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
การทดสอบเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า ใช้ทดสอบที่ระดับความสูง (h) 10 ถึง 50 cm ขั้นละ 10, 20, 30, 40 และ 50 cm
ตามลำาดับ โดยให้เครื่องผลิตไฟฟ้าต่อโหลดหลอดไฟฟ้า ขนาด 12 V 50 W จำานวน 2 หลอด ทำาการต่อแบบขนาน โดยมีสวิตช์
ควบคุมการปิด-เปิด จากนั้นทำาการวัดค่าเวลาในการเคลื่อนที่ กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า แล้วนำามาคำานวณหาค่ากำาลังทาง
กลกำาลังไฟฟ้า ประสิทธิภาพของระบบและความเร็วรอบ จากสมการ (พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล, 2554)
(W)
(W)
Efficiency =

Pelectric
Pmechanic

(%)
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เมื่อ

h = ความสูงของทุ่นที่ลอยขึ้น
v = ความเร็วในการเคลื่อนที่ (m/s)
t = เวลาที่ทุ่นใช้ในการเคลื่อนที่ (s)
เนื่องจากมีชุดเกียร์ทด โดยมีอัตราทดดังนี้ ชุดที่ 1 = 1.05:1 ชุดที่ 2 = 3.5:1 และชุดที่ 3 = 7.27:1 ดังนั้น อัตราทด
รวมเท่ากับ 26.717:1 ซึ่งจะหาความเร็วรอบของเครื่องผลิตไฟฟ้าได้จาก (สุรพล ศรีจำารูญ, 2549)

เมื่อ

h
r
t

(rpm)
= ความสูงของทุ่นที่ลอยขึ้น ในที่นี้เท่ากับ 0.10 – 0.50 m
= รัศมีของเฟืองที่เชื่อมต่อกับจานเฟือง ในที่นี้เท่ากับ 0.078 m
= เวลาที่ทุ่นใช้ในการเคลื่อนที่ (minute)

จากการทดสอบเครื่องผลิตไฟฟ้าในห้องทดลองพบว่า แรงดันไฟฟ้าสูงสุด คือ 16.34 V และกระแสไฟฟ้าสูงสุด คือ
3.56 A ทำาให้ได้กำาลังการผลิตสูงสุดที่ 47.06 W กำาลังทางกลที่ 83.82 W สรุปได้ว่ากำาลังไฟฟ้าที่ได้จากการทดลองจะแปรผัน
ตรงกับกำาลังไฟฟ้าที่ได้จากคำานวณ ดังภาพที่ 2 ทำาให้สามารถนำาไปออกแบบเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ใช้ได้จริง

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างกำาลังทางไฟฟ้ากับกำาลังทางกล ที่ได้จากการทดสอบ
ผลการวิจัย
การดำาเนินงานวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ทำาการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลืน่ ชายฝัง่ ทะเล ปัจจัยทีต่ อ้ งคำานึงถึงคือ แรงดัน
ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำาลังไฟฟ้า ความสูงของคลื่น เวลาที่ทุ่นใช้ในเคลื่อนที่ และหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานคลื่นทะเล โดยมีวิธีการทดลองดังนี้
เก็บผลความสูงคลื่นและความเร็วลมในสถานที่เก็บผลทดลอง
ได้ทำาการวัดความสูงของคลื่นทะเลและความเร็วลมในสถานที่เก็บผลการทดลอง คือ บ้านอ่าวมะนาว อำาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส โดยทำาการวัดในระหว่างเวลา 08.00 น ถึง เวลา 22.00 น. ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มีผลการทดสอบดัง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสูงคลื่น และความเร็วลม กับเวลา
จากการศึกษาพบว่า ที่เวลา 09.00 น. ความเร็วลม 2.5 m/s คลื่นมีความสูง 0.14 m ที่เวลา 11.00 น. ความเร็วลม
2.6 m/s คลื่นมีความสูง 0.15 m ที่เวลา 12.00 น. ความเร็วลม 2.7 m/s ความสูงคลื่น 0.16 m และที่เวลา 21.00 น. ความเร็ว
ลม 2.9 m/s คลื่นมีความสูง 0.24 m ดังภาพที่ 3
ดังนั้นในทุกๆ 1 ชั่วโมง ความสูงของคลื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย และความเร็วลมนั้นมีผลโดยตรงกับ
ความสูงคลื่นทะเล ยิ่งความเร็วลมมีค่ามาก คลื่นทะเลก็จะมีความสูงมากขึ้นเช่นกัน
ผลการทดลองในห้องทดลอง
เมื่อนำาผลที่ได้จากภาพที่ 3 มาทำาการทดลองในห้องทดลองเพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล
ได้หาวิธีการทดลองเพื่อให้เครื่องผลิตไฟฟ้าทำางานได้ต่อเนื่องและสามารถผลิตไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดดังนี้
1. ทดลองที่ระดับความถี่ในการเคลื่อนที่ของทุ่นเทียบระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น
ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำาการยกทุ่นที่ความถี่แตกต่างกันโดยเทียบค่าแรงดันไฟฟ้ากับจำานวนครั้งในการยกทุ่น มีผล
การทดลองดังภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าแรงดันไฟฟ้ากับความถี่ในการเคลื่อนที่ของทุ่น

ภาพที่ 4 ค่าแรงดันไฟฟ้ากับความถี่ในการเคลื่อนที่ของทุ่น

42

เมื่อทุ่นเคลื่อนที่ 10 ครั้ง/นาที ที่ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 40 cm จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้า 15.9 V และทุ่นเคลื่อนที่ 15
ครั้ง/นาที ที่ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 40 cm จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้า 17.6 V และเมื่อยกทุ่นที่ 20 ครั้ง/นาที ที่ระยะการเคลื่อนที่
ของทุ่น 40 cm ได้ค่าแรงดันไฟฟ้า 18.1 V นั่นคือความถี่ในเคลื่อนของทุ่นจะมีผลต่อการเกิดแรงดันไฟฟ้า ถ้าความถี่ในการ
เคลื่อนที่มาก แรงดันไฟฟ้าก็จะมากตามไปด้วย
2. ทดลองโดยเพิ่มน้ำาหนักของทุ่นเทียบกับระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น
2.1 กรณีทดลองให้ทุ่นทำางานตอนขึ้น
ทำาการทดลองโดยเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จำานวน 4 ครั้ง เดิมทุ่นมีน้ำาหนักอยู่ที่ 25 kg ทดลองโดย
ยกทุ่นขึ้นลงให้ทุ่นมีระยะเคลื่อนที่เท่ากับ 20, 30 และ 40 cm และให้ทุ่นทำางานตอนขึ้น ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกำาลังไฟฟ้าและน้ำาหนักทุ่น ที่ระยะการเคลื่อนที่ต่างๆของทุ่น
กรณีทุ่นทำางานตอนขึ้น โดยทำาการต่อโหลด 50 W
ในการเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จนถึง 40 kg นั้นได้ค่ากำาลังไฟฟ้าดังนี้ น้ำาหนักทุ่น 25 kg ที่ระยะ
การเคลื่อนที่ของทุ่น 30 cm ได้กำาลังไฟฟ้า 20.93 W ทำาการเพิ่มน้ำาหนัก 10 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 35 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่ของ
ทุน่ 30 cm ได้กาำ ลังไฟฟ้า 20.24 W และเมือ่ ทำาการเพิม่ น้าำ หนักทุน่ 30 kg ทุน่ มีนาำ้ หนัก 55 kg ระยะการเคลือ่ นทีข่ องทุน่ 30 cm
ได้กำาลังไฟฟ้า 12.54 W พบว่าน้ำาหนักที่เพิ่มของทุ่นกรณีทุ่นทำางานตอนขึ้นนั้น กำาลังไฟฟ้าที่ได้มีค่าลดลง
2.2 กรณีทดลองให้ทุ่นทำางานตอนลง
ทำาการทดลองโดยเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จำานวน 4 ครั้ง เดิมทุ่นมีน้ำาหนักอยู่ที่ 25 kg ทดลอง
โดยยกทุ่นขึ้นแล้วปล่อยให้ทุ่นลงอย่างอิสระ ระยะปล่อยทุ่นที่เท่ากับ 20, 30 และ 40 cm และให้ทุ่นทำางานตอนลง ได้ผลการ
ทดลองดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกำาลังไฟฟ้าและน้ำาหนักทุ่น ที่ระยะการเคลื่อนที่ต่างๆของทุ่น
กรณีทุ่นทำางานตอนลง โดยทำาการต่อโหลด 50 W
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ในการเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จนถึง 40 kg นั้นได้ค่ากำาลังไฟฟ้าดังนี้ น้ำาหนักทุ่น 25 kg ที่ระยะ
การเคลือ่ นทีข่ องทุน่ 30 cm ได้กาำ ลังไฟฟ้า 7.77 W ทำาการเพิม่ น้าำ หนัก 10 kg ทุน่ มีนาำ้ หนัก 35 kg ทีร่ ะยะการเคลือ่ นทีข่ องทุน่
30 cm ได้กำาลังไฟฟ้า 11.88 W และเมื่อทำาการเพิ่มน้ำาหนักทุ่น 30 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 55 kg ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 30 cm
ได้กำาลังไฟฟ้า 23.5 W ดังนั้นพบว่าน้ำาหนักที่เพิ่มของทุ่นกรณีทุ่นทำางานตอนลงนั้น กำาลังไฟฟ้าที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้น
2.3 กรณีทดลองให้ทุ่นทำางานทั้งขึ้นและลง
ทำาการทดลองโดยเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จำานวน 4 ครั้ง เดิมทุ่นมีน้ำาหนักอยู่ที่ 25 kg ทดลองโดย
ยกทุ่นขึ้นแล้วปล่อยให้ทุ่นลงอย่างอิสระ ระยะปล่อยทุ่นที่เท่ากับ 20, 30 และ 40 cm และให้ทุ่นทำางานทั้งขึ้นและลง ได้ผลการ
ทดลองดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำาลังไฟฟ้าและน้ำาหนักทุ่น ที่ระยะการเคลื่อนที่ต่างๆของทุ่น
กรณีทุ่นทำางานทั้งขึ้นและลง โดยทำาการต่อโหลด 50 W
ในการเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จนถึง 40 kg นั้นได้ค่ากำาลังไฟฟ้าดังนี้ น้ำาหนักทุ่น 25 kg ที่ระยะ
การเคลื่อนที่ของทุ่น 30 cm ได้กำาลังไฟฟ้า 24.24 W ทำาการเพิ่มน้ำาหนัก 10 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 35 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่ของ
ทุน่ 30 cm ได้กาำ ลังไฟฟ้า 29.75 W และเมือ่ ทำาการเพิม่ น้าำ หนักทุน่ 30 kg ทุน่ มีนาำ้ หนัก 55 kg ระยะการเคลือ่ นทีข่ องทุน่ 30 cm
ได้กำาลังไฟฟ้า 38.48 W ดังนั้นพบว่าน้ำาหนักที่เพิ่มของทุ่นกรณีทุ่นทำางานทั้งขึ้นและลงนั้น กำาลังไฟฟ้าที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้น ใกล้เคียง
กับค่ากำาลังไฟฟ้ากรณีที่ 1 รวมกับค่ากำาลังไฟฟ้ากรณีที่ 2
จากผลการทดลองในห้องทดลองทั้งหมดพบว่า ความถี่ในการเคลื่อนที่ของทุ่น น้ำาหนักที่เพิ่มให้กับทุ่น ระยะการ
เคลื่อนที่ของทุ่น และการทำางานทั้งขึ้นและลงของทุ่น มีผลโดยตรงต่อกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ นำาผลการทดลองในห้องทดลองที่ดี
ที่สุด นี้ไปทดลองในสถานที่จริง อันได้แก่ การเพิ่มน้ำาหนักทุ่น การทำางานทั้งขึ้นและลงของทุ่น
ผลการทดลองในสถานที่จริง
ในการนำาเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล ทดลองในสถานที่จริง ณ บ้านอ่าวมะนาว อำาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส การทดลองจะทำาการวัด แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำาลังไฟฟ้า ความสูงของคลื่น ชั่วขณะในเวลา 1 ชั่วโมง
ทำาการจดบันทึก ทุกๆ 5 นาที ทำาการเก็บผลในระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 23.00 น. มี
ผลการทดลองดังนี้
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1. กรณีให้ทุ่นทำางานตอนขึ้น
ทำาการทดลองโดยต่อโหลด 50 W และเพิ่มน้ำาหนักทุ่น 10, 20, 30 และ 40 kg ความสูงของคลื่นในวันที่ทำาการ
ทดลองอยู่ที่ 20 cm ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกำาลังไฟฟ้าและน้ำาหนักทุ่น ที่ระยะการเคลื่อนที่ทุ่น 20 cm
กรณีทุ่นทำางานตอนขึ้น โดยทำาการต่อโหลด 50 W
ในการเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จนถึง 40 kg นั้นได้ค่ากำาลังไฟฟ้าดังนี้ น้ำาหนักทุ่น 25 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่
ของทุ่น 20 cm ได้กำาลังไฟฟ้า 14.49 W ทำาการเพิ่มน้ำาหนัก 10 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 35 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 20 cm
ได้กำาลังไฟฟ้า 11.44 W และเมื่อทำาการเพิ่มน้ำาหนักทุ่น 30 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 55 kg ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 20 cm ได้กำาลัง
ไฟฟ้า 8.19 W ดังนั้นพบว่าน้ำาหนักที่เพิ่มของทุ่นกรณีทุ่นทำางานตอนขึ้นนั้น กำาลังไฟฟ้าที่ได้มีค่าลดลงจริงตามการทดลองใน
ห้องทดลอง
2. กรณีทุ่นทำางานตอนลง
ทำาการทดลองโดยต่อโหลด 50 W และเพิ่มน้ำาหนักทุ่น 10, 20, 30 และ 40 kg ความสูงของคลื่นในวันที่ทำาการ
ทดลองอยู่ที่ 20 cm ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างกำาลังไฟฟ้าและน้ำาหนักทุ่น ที่ระยะการเคลื่อนที่ทุ่น 20 cm
กรณีทุ่นทำางานตอนลง โดยทำาการต่อโหลด 50 W
ในการเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จนถึง 40 kg นั้นได้ค่ากำาลังไฟฟ้าดังนี้ น้ำาหนักทุ่น 25 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่
ของทุ่น 20 cm ได้กำาลังไฟฟ้า 6.93 W ทำาการเพิ่มน้ำาหนัก 10 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 35 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 20 cm ได้

45

กำาลังไฟฟ้า 13.23 W และทำาการเพิ่มน้ำาหนักทุ่น 30 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 55 kg ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 20 cm ได้กำาลังไฟฟ้า
17.85 W นั้นคือน้ำาหนักที่เพิ่มของทุ่นกรณีทุ่นทำางานตอนลงนั้น กำาลังไฟฟ้าที่ได้มีค่ามากขึ้นจริงตามการทดลองในห้องทดลอง
3. กรณีทุ่นทำางานทั้งขึ้นและลง
ทำาการทดลองโดยต่อโหลด 50 W และเพิ่มน้ำาหนักทุ่น 10, 20, 30 และ 40 kg ความสูงของคลื่นในวันที่ทำาการ
ทดลองอยู่ที่ 20 cm ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำาลังไฟฟ้าและน้ำาหนักทุ่น ที่ระยะการเคลื่อนที่ทุ่น 20 cm
กรณีทุ่นทำางานทั้งขึ้นและลง โดยทำาการต่อโหลด 50 W
ในการเพิ่มน้ำาหนักทุ่นครั้งละ 10 kg จนถึง 40 kg นั้นได้ค่ากำาลังไฟฟ้าดังนี้ น้ำาหนักทุ่น 25 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่
ของทุ่น 20 cm ได้กำาลังไฟฟ้า 18.17 W ทำาการเพิ่มน้ำาหนัก 10 kg ทุ่นมีน้ำาหนัก 35 kg ที่ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 20 cm
ได้กำาลังไฟฟ้า 21.12 W และทำาการเพิ่มน้ำาหนักทุ่น 30 kg จนทุ่นมีน้ำาหนัก 55 kg ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น 20 cm ได้กำาลัง
ไฟฟ้า 32.5 W สรุปได้ว่าน้ำาหนักที่เพิ่มของทุ่นกรณีทุ่นทำางานทั้งขึ้นและลงนั้น กำาลังไฟฟ้าที่ได้มีค่ามากขึ้นจริงตามการทดลอง
ในห้องทดลอง
จากการทดลองในสถานที่พบว่า ความถี่ในการเคลื่อนที่ของทุ่น น้ำาหนักที่เพิ่มให้กับทุ่น ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่น
และการทำางานทั้งขึ้นและลงของทุ่น มีผลโดยตรงต่อกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง แต่ที่น้ำาหนักทุ่น 65 kg นั้นไม่มีค่ากำาลังไฟฟ้า อัน
เนื่องมาจากในวันที่ทดลอง คลื่นทะเลมีความสูงเพียง 20 cm ไม่มีแรงดันที่จะยกทุ่นที่มีน้ำาหนัก 65 kg ให้ลอยขึ้นได้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล ทั้งการทดลองในห้องทดลองและจากสถานที่จริง พบว่า
เครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเลเริ่มทำางานเมื่อคลื่นมีความสูงตั้งแต่ 10 ถึง 60 cm ในขณะที่คลื่นในอ่าวไทยมีความสูง
ตั้งแต่ 3 ถึง 28.6 cm โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 40 cm ซึ่งกำาลังไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากห้องทดลองอยู่ที่ 217.56 W ขณะไม่มี
โหลด ระยะการเคลื่อนที่ของทุ่นอยู่ที่ 40 cm และในการทดลองเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเลในสถานที่จริง
ได้กำาลังไฟฟ้าสูงสุด 32.5 W ขณะต่อโหลด 50 W ที่ความสูงของคลื่น 20 cm
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล ทำาให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ควรต้องปรับปรุง พัฒนาให้
เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ดังนี้
ควรออกแบบระบบกลไกและเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับคลื่นในประเทศไทย โดยใช้วัสดุที่ต้องทน
ต่อการกัดกร่อนจากน้ำาทะเลและควรเพิ่มจำานวนทุ่นให้มีจำานวนมากกว่า 1 ทุ่น โดยที่ขนาดและน้ำาหนักของเครื่องควรเคลื่อน
ย้ายได้สะดวกเมื่อเกิดน้ำาขึ้น-ลงและมรสุม โดยที่ต้องออกแบบเพิ่มระบบสะสมพลังงานคลื่นไว้ให้ได้มากเพียงพอก่อนจึงปล่อย
พลังงานออกมาใช้
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