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รูปแบบการพายเรือยาวที่เหมาะสมทีส่ ุด
Optimization of Thai Long Boat Paddling Style
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บทคัดยอ
การจําลองแบบปญหาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการนํามาใชเปนเครื่องมือชวยสําหรับทําการศึกษา
และวิเคราะหหาผลลัพธทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อนําไปใชในการแกปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
การศึ ก ษาการพายเรื อ ยาวซึ่ ง เป น ระบบที่ มี ค วามซั บ ซ อ น การจํ า ลองแบบป ญ หาจึ ง เป น วิ ธี ก ารอย า งหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญเพื่อชวยในการวิเคราะหตัวแปรของการพายเรือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของผูฝกสอนในการฝกซอมและแขงขัน การศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการพาย
เรือยาวโดยอาศัยหลักการทางดานชีวกลศาสตรการกีฬา เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของเรือ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของเรือเชน ขนาดของใบพาย ความเร็วในการเคลื่อนที่ของใบพาย สัมประสิทธิ์แรง
ตานทานเรือ แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษาและพัฒนาความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพายเรือยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของรูปแบบการพายที่ตองการใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด จากนั้นจะทําการจําลองปญหาดวยคอมพิวเตอร เพื่อหาผลเฉลยของสมการคณิตศาสตรและทําการวิเคราะห
หารูปแบบการพายเรือ ยาวที่เหมาะสมที่สุด โดยใชโปรแกรม MATLAB ผลการศึกษาพบวารูปแบบการพายที่
เหมาะสมที่ สุ ด สํ า หรั บ เรื อ ยาวมี ลั ก ษณะที่ ไ ม ส ามารถออกแรงพายได จ ริ ง โดยนั ก พายเรื อ แต แ บบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรของการพายเรื อ ที่พั ฒ นาขึ้นมาสามารถใช เปนเครื่อ งมือ ในการคั ดเลื อกตั วนัก กีฬ ารวมถึงการจั ด
ตําแหนงในการนั่งของนักกีฬาใหเหมาะสมที่สุดเพื่อใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุด
คําสําคัญ :รูปแบบการพาย เรือยาว เหมาะสมที่สุด

ABSTRACT
Mathematical modeling is the powerful analyses tool in sports science for study various
dynamics system, especially for study the complicate system of Thai long boat. Therefore it is an
important tool for optimization the effectiveness of Thai long boat and for decision of coach on training
and competition. The model of Thai long boat was developed by using the principle of sports
biomechanics for describes the dynamics system. Mathematical modeling consists of the variable for
moving the boat such as paddle size, paddle velocity, and drag coefficient. The application of model is
to better understand the knowledge concern effectiveness of paddling style. Using MATLAB
programming, Computer simulation was developing to solve the equation of motion for optimal paddling
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style. Simulation result indicated that the optimal paddling style can not use by paddler. However, the
mathematical modeling can use as paddler selection and seat position tool for optimal boat velocity.
Keywords : paddling style, Thai long boat, optimization
E-mail : rachnavy@sut.ac.th

คํานํา
การแข งขันเรื อยาวของไทยเริ่มมี ขึ้นตั้งแตสมัย กรุงศรี อยุธยาและมี การแข งขันอยางตอ เนื่องมาจนถึ ง
ปจจุบัน โดยแตละทองถิ่นจะมีรูปแบบการแขงขันแตกตางกันออกไป เชนเดียวกับเทคนิคและรูปแบบการพายของ
แตละทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางกันไปตามความเชื่อและการถายทอดกันมาแตโบราณ เมื่อพิจารณาจากหลักกล
ศาสตรพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการพายเรือยาวประกอบดวย รูปทรงของเรือ ขนาดและความยาวของ
ใบพาย ความแข็งแรงของฝพายและรูปแบบการพาย (การเคลื่อนตัวของใบพาย) ของแตละทีม ปจจัยเหลานี้เปนตัว
แปรสําคัญตอความเร็วของเรือ
เทคนิคการพายเรือยาวนั้นมีความสําคัญไมนอยไปกวาความแข็งแรงของนักพายเรือ ดังนั้นในการพัฒนา
ประสิทธิผลของการพายเรือยาวจึงควรใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคนิคของการพาย รูปแบบการเคลื่อนตัวของ
ใบพายในน้ําซึ่งเปนเทคนิคอยางหนึ่งของการพายเรือยาวมีบทบาทสําคัญตอความเร็วของเรือเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
แรงกระทําบริเวณใบพายเปนแรงที่ใชในการขับเคลื่อนเรือ การเคลื่อนตัวของใบพายในน้ําเกิดการสงถายแรงจากนัก
พายเรือมายังพาย โดยรูปแบบการออกแรงพายคือรูปแบบของแรงซึ่งเกิดขึ้นบนใบพายตลอดชวงการพาย เปน
ผลรวมของแรงจากกลามเนื้อที่สงไปยังใบพายทําใหเกิดแรงขับเคลื่อนเรือ นักกีฬาแตละคนจะมีรูปแบบการออกแรง
พายที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นอยูกับความแข็งแรงของกลามเนื้อและจังหวะในการออกแรง
ในการพายเรือหากนักกีฬาสามารถออกแรงพายดวยรูปแบบการพายที่ทําใหใบพายเคลื่อนตัวอยางมี
ประสิทธิผลสูงสุดยอมทําใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุด คําถามที่สําคัญคือจะทราบไดอยางไรวารูปแบบการพายแบบใด
ที่ทําใหการพายเรือมีประสิทธิผลสูงสุด ถาสามารถบอกไดวารูปแบบการพายแบบใดที่ดีที่สุดจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประสิทธิภาพการพายเปนอยางมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงที่จะศึกษาถึงรูปแบบการพายที่ทําใหการ
เคลื่อนตัวของใบพายเหมาะสมที่สุดโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นจากหลักการทางชีวกล
ศาสตรการกีฬา และใชกรรมวิธีเชิงตัวเลขรวมถึงการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการคํานวณ
เพื่อคนหารูปแบบการพายที่ดีที่สุดภายใตเงื่อนไขงานที่ใชในการพายเทากัน

อุปกรณและวิธีการดําเนินการ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด พั ฒ นาแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ข องการพายเรื อ ยาวจากกฎข อ ที่ ส องของนิ ว ตั น
( F = ma ) เพื่อใชศึกษาระบบของการพายเรือที่มีความซับซอน ซึ่งประกอบดวยแรงในการขับเคลื่อนเรือและแรง
ตานทานเรือ สําหรับนักพายเรือพิจารณาใหเปนมวลที่สามารถเคลื่อนที่ไดสองทิศทาง ( mR ) โดยจะเคลื่อนที่กลับไป
มาในระหวางการพาย เรือกําหนดใหเปนมวลที่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียว ( mB ) ขณะที่เรือเคลื่อนที่ไปขางหนาจะมี
แรงฉุดกระทํากับเรือเพื่อตานทานการเคลื่อนที่ ( FR ) ทายสุดพายเปนอุปกรณที่ใชในการขับเคลื่อนเรือโดยแรงที่ใช
ในการขับเคลื่อนเรือ ( FP ) คือแรงที่เกิดจากการออกแรงของนักพายเรือที่สงมายังดามพายและสงตอมาบริเวณใบ
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พาย ตัวแปรเหลานี้จะทําใหเรือเกิดความเร็วและความเรงซึ่งจะนําไปสูการคํานวณหาเวลาและระยะทางการ
เคลื่อนที่ของเรือตอไป
สมการในการเคลื่อนที่ของเรือสามารถเขียนไดดังนี้
(1)

FP + FR = (mB + mR )a

เมื่อ
FP
FR
mB
mR
a

คือ แรงบนใบพายซึ่งใชขับเคลื่อนเรือ
คือ แรงตานทานของน้ําที่กระทําตอเรือ
คือ มวลเรือ
คือ มวลนักพายเรือ
คือ ความเรงของจุดศูนยกลางมวลของระบบ

แรงบนใบพายของการพายเรือยาวซึ่งเคลื่อนที่ในแนวระนาบจะมีเพียงแรงฉุด (Drag) เพียงอยางเดียวที่
กระทําตอระบบ อยางไรก็ตามเพื่อใหแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถรองรับงานวิจัยในอนาคตดังนั้นจึง
กําหนดใหแรงบนใบพายสามารถคํานวณหาไดจากแรงยก (Lift) และแรงฉุด (Drag) ซึ่งเปนฟงกชั่นกับระยะทางการ
เคลื่อนที่ของนักพายเรือ โดยแรงขับเคลื่อนของระบบประกอบดวย
FP =

(2)

F D+ F L
2

2

FD = 0.5C D Aρ u 2

(3)

FL = 0.5C L Aρ u 2

(4)

เมื่อ
FD
FL
u

A

ρ
CD
CL

คือ แรงฉุดบนใบพาย
คือ แรงยกบนใบพาย
คือ ความเร็วของใบพาย
คือ พื้นที่ของใบพาย
คือ ความหนาแนนของน้ํา
คือ สัมประสิทธิ์ของแรงฉุด
คือ สัมประสิทธิ์ของแรงยก
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รูปที่ 1 ระบบของการพายเรือยาว
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของใบพาย u หาไดจาก
(5)

u = (u 2D + u 2L )

เมื่อ uD คือความเร็วที่ตั้งฉากกับใบพาย หาไดจาก
•

(6)

u D = (θ L cos θ − VB )

และ uL คือความเร็วที่ขนานกับใบพายหาไดจาก
•

(7)

u L = θ L sin θ

การเคลื่อนที่ของนักพายเรือพิจารณาจาก ความสัมพันธระหวางมุมการพายกับระยะทางการเคลื่อนที่ของ
นักพายเรือ โดยมุมการพาย θ วัดจากแนวตั้งฉากของลําตัวนักพายเรือถึงใบพาย โดยกําหนดใหมุมใบพายลงน้ํา
คือ θ 1 มีคานอยกวาศูนย มุมใบพายพนน้ํา คือ θ 2 มีคาเทากับศูนย มุมการพายทั้งหมดคํานวณจาก
θ t = θ 2 − θ 1 ระยะทางการเคลื่อนที่ของที่นั่งคือ y คา y = 0 เมื่อ θ = θ 1 และ y = L เมื่อ θ = θ 2 นักพายเรือ
จะเคลื่อนที่ไปเปนระยะทาง L
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แรงฉุด FR ที่กระทําตอเรือสามารถเขียนใหอยูในรูปของฟงกชั่น โดยเปนฟงกชั่นของความหนาแนนของ
ของไหล ρ พื้นที่หนาตัด A และความเร็ว สามารถเขียนไดดังนี้ FR = 0.5CAρ u 2 เมื่อ C ขึ้นอยูกับ Reynolds
Number และรูปทรงของวัตถุ และจากการทดสอบ สนับสนุนวาสัมประสิทธิ์ของแรงฉุดสัมพันธกับกําลังสองของ
ความเร็วเรือ ดังนั้นแรงฉุดของเรือสามารถเขียนไดเปน
FR = −CVB

2

(8)

งานในการเคลื่อนที่ของเรือหาไดจาก
PB = CVB

3

(9)

T

WB = ∫ PB dt

(10)

0

เมื่อ
T

PB
WB

คือเวลาในการพาย
คือกําลังงานที่ใชในการขับเคลื่อนเรือ
คืองานที่ใชในการขับเคลื่อนเรือ

การคํานวณหาความเร็วของเรือกระทําโดยการอินทีเกรตสมการของการเคลื่อนที่ โดยใชวิธี Runge-Kutta
method ของโปรแกรม MATLAB จนกระทั่งความเร็วของเรือเขาสูสภาวะคงที่ จากนั้นนําขอมูลความเร็วสุดทายที่ได
ไปใชในการคํานวณหากําลังงานและงานที่ใชในระบบการพายเรือ การหารูปแบบการออกแรงพายดีที่สุด (optimal
point) ใชวิธีคนหาแบบตางๆ (Search Methods) สําหรับเงื่อนไข (constraint) ของการพายเรือนั้นใชกําลังงานใน
การพายเปนตัวกําหนด รูปแบบการออกแรงพายที่ใชในการศึกษาสรางขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยกําหนด
เงื่อนไขใหแตละรูปแบบมีพื้นที่ใตกราฟเทากัน ทําใหไดรูปแบบการออกแรงพายจํานวนทั้งหมด 7,250 รูปแบบ

รูปแบบการออกแรงพายกําหนดขึ้นจากการเขียนคําสั่งบนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งกําหนดเงื่อนไข
ใหแตละรูปแบบมีพื้นที่ใตกราฟเทากัน ซึ่งหมายถึงงานในการพายแตละครั้งมีคาเทากัน ทําใหไดรูปแบบการ
พายหลายรูปแบบ กลาวคือ รูป 3, 4, 5, 6, และ 7 เหลี่ยมเปนตน ขั้นตอนการสรางกราฟเหลานี้เริ่มจากการ
กําหนดจุด 7 จุดบนแกนราบ โดยจุดที่ 1 และจุดที่ 7 อยูที่ -66 องศา และ 0 องศา เสมอ สวนอีก 5 จุด
กระจายกันอยูในชวงหางเทากันระหวางสองจุดนี้ จากนั้นแปรผันคาแรงของ (ในแกนตั้ง) แตละจุด โดยเพิ่ม
คาขึ้นลงครั้งละ 0.1 จนกวาจะมีพื้นที่ใตกราฟเทากับคาที่กําหนด ในที่นี้กําหนดใหพื้นที่มีคาเทากับ 3.5
หนวย เนื่องจากความยาวฐานมีคาเทากันเสมอ ดังนั้นถาความสูงรวมของแกนตั้งทั้ง 7 แกนมีคาเทากันก็ถือ
วากราฟมีพื้นที่เทากัน โดยวิธีการปรับทีละ 0.1 แบบนี้จะทําใหไดรูปแบบการออกแรงพายจํานวนทั้งหมด
7,250 รูปแบบ
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ผลการทดลองและวิจารณ
ผลของการศึกษาเพื่อหารูปแบบการพายที่ดีที่สุดจากรูปแบบการออกแรงพายจํานวนทั้งหมด 7,250
รูปแบบ พบวารูปแบบที่ดีที่สุดมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดังรูปที่ 2
1.2

แรง/แรงสูงสุด

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.166

0.333

0.5

0.666

0.832

1

ระยะทางการพาย

รูปที่ 2 รูปแบบการพายเรือยาวทีที่ดีที่สุด
การพายในลักษณะเชนนี้ นักพายเรือตองออกแรงพายสูงสุดตั้งแตเริ่มตนออกแรงดึงพายและตองรักษาแรง
การพายใหคงสภาพสูงสุดไวตลอดชวงการพาย แตในการพายเรือจริงนั้น นักพายเรือคงไมสามารถสรางรูปแบบการ
ออกแรงพายลักษณะเชนนี้ไดเพราะจากหลักสรีรวิทยาของกลามเนื้อพบวาเมื่อกลามเนื้อหดตัวจะทําใหเกิดแรงที่มี
ลักษณะคลายระฆังคว่ํา ทําใหไมสามารถออกแรงพายแบบฉับพลันที่มีลักษณะดังกลาวได ดังนั้นรูปแบบการพายนี้
จึงไมสามารถนําไปประยุกตใชในการพายเรือจริงได อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนมากตอการพายเรือ
ยาวของไทย รวมถึงการพายเรือมังกร (Dragon Boat) และเรือแคนู (Canoe) ซึ่งเปนเรือสากลที่มีการแขงขันชิง
แชมปโลกและแขงขันในกีฬาโอลิมปก เพราะแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการพายเรือที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษา
ครั้งนี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาการพายเรือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะการศึกษาในหลายๆ กรณีมีนักพาย
เรือเปนจํานวนมากเชน เรือยาว 55 ฝพายหรือเรือมังกร 22 ฝพาย จะไมสามารถควบคุมตัวแปรไดทั้งหมด เชน
รูปแบบการพายของนั กกีฬาแตละคนที่ไมเหมือนกันรวมถึงความแข็งแรงของนักกีฬาที่ไ มเทากัน ทําใหเรือ ไม
สามารถเคลื่อนที่ไดดวยความเร็วที่เหมาะสมที่สุด ยิ่งไปกวานั้นแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการพายเรือยัง
สามารถใชเปนเครื่องมือชวยใหผูฝกสอนสามารถคัดเลือกตัวนักกีฬารวมถึงการจัดตําแหนงในการนั่งของนักกีฬาให
เหมาะสมที่สุดเพื่อใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุด

สรุปผลและเสนอแนะ
รูปแบบการออกแรงพายเรือยาวที่ดีที่สุดมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งไมสามารถใชในการพายไดจริง
เนื่องจากขอจํากัดทางดานสรรีรวิทยาของมนุษยซึ่งไมสามารถออกแรงในลักษณะดังกลาวไดแตแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรของการพายเรื อ ที่พั ฒ นาขึ้นมาสามารถใช เปนเครื่อ งมือ ในการคั ดเลื อกตั วนัก กีฬ ารวมถึงการจั ด
ตําแหนงในการนั่งของนักกีฬาใหเหมาะสมที่สุดเพื่อใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุด
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