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บทคัดยอ 

ตําแหนงการนั่งของนักพายเรือเปนตัวแปรที่สําคัญมากอันหนึ่งในการแขงขันเรือกรรเชียง ถาผูฝกสอน

สามารถจัดตําแหนงการนั่งใหกับนักพายเรือไดอยางเหมาะสมจะทําใหเรือเคลื่อนที่ไดดวยความเร็วสูงสุด 

วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางความเร็วเรือกับตําแหนงการนั่งที่

เหมาะสมในการพายเรือกรรเชียงประเภทสี่คนพายเดี่ยว แบบจําลองทางคณิตศาสตรของการพายเรือกรรเชียงถูก

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชทํานายความเร็วเรือ แบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถทํานายแรงที่กระทํากับระบบการ

พายเรือ การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรสามารถใชในการคํานวณหาผลเฉลย สมการทางคณิตศาสตรสามารถ

อธิบายถึงความแตกตางของตําแหนงการนั่งพายวาการนั่งพายในตําแหนงใดทําใหเรือเคลื่อนที่เร็วที่สุดผานเสน

ชัยดวยเวลานอยที่สุด การศึกษาครั้งนี้สามารถแนะนําไดวาตําแหนงการนั่งพายที่เหมาะสมที่สุดมีอยูจริงในการ

พายเรือกรรเชียง เมื่อตําแหนงการนั่งพายเปลี่ยนแปลงไปเความเร็วของเรือจะเปลี่ยนไปดวย 
 

ABSTRACT 

Rowers’ position is one of the most important components of boat racing. It is the advantage 

for coach to select the right rower in the right position for maximum boat velocity. The aim of this 

study was to investigate the relationship between boat velocity and rowers’ position in sweep boat. A 

mathematical modeling and computer simulation of dragon boat were developed to predict the boat 

velocity. The mathematical modeling can predict the force acting on the boat. Computer simulation 

was used to compute the solution. The mathematical equation can explain that with the difference 

rowers’ position what is the strategy for paddling fastest and pass the finish line with the less time. 

The present study suggests that the optimum of rowers’ position exists in 4- sweep boat racing. The 

boat velocity was change when changing rowers’ position. 
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คํานํา 
วัตถุประสงคในการพายเรือกรรเชียงคือการรักษาความเร็วเฉลี่ยของเรือใหสูงที่สุดตลอดระยะทางการแขงขัน

ดวยเวลาที่นอยที่สุดที่เปนไปได การที่จะทําไดเชนนี้นักพายเรือตองออกแรงไปยังใบพายใหมากที่สุดตลอดชวง

การพายที่ที่มีลําดับการพายที่ซับซอน การเคลื่อนที่ของเรือเกิดจากการใชกําลังในการพายของนักพายเรือที่เกิด

จากการเคลื่อนตัวและยันเทาสงไปยังใบพายทําใหเกิดแรงปฏิกิริยาของน้ําทําใหเรือขับเคลื่อนไปขางหนา ดังนั้น

ถาหากเขาใจถึงแรงที่กระทํากับเรือ ใบพายและตัวนักพายเรือวาปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอความเร็วเรือ

อยางไรจะสามารถชวยบอกถึงวิธีการที่จะทําใหเรือเคลื่อนที่เร็วที่สุด 

การประสบความสําเร็จในการแขงขันเรือกรรเชียงไมไดขึ้นอยูกับความสามารถในการออกแรงไดสูงสุดที่สงไป

ยังใบพายเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับแรงที่นักกีฬาแตละคนสามารถออกแรงได ดังนั้นตําแหนงการนั่งพายของนักพาย

เรือแตละคนจึงเปนตัวแปรที่สําคัญอันหนึ่งในการแขงขันเรือกรรเชียง ซึ่งจะเปนประโยชนกับผูฝกสอนในการจัด

ตําแหนงการนั่งของนักพายเรือใหเหมาะสมเพื่อใหเรือสามารถเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุด  

 งานวิจัยจํานวนมากไดรายงานถึงตัวแปรที่สงผลกระทบตอการพายเรือกรรเชียง เชน แรงขับเคลื่อนที่

สรางขึ้นจากนักพายเรือ คิเนติคและคิเนเมติคของการพายเรือกรรเชียง อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการศึกษา

เกี่ยวกับตําแหนงการนั่งพายเรือที่เหมาะสมที่ทําใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุด ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาใน

ครั้งนี้ตองการศึกษาถึงประสิทธิผลของการพายเรือกรรเชียงและพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับตําแหนงการนั่งพาย

เพื่อชวยใหผูฝกสอนจัดตําแหนงการนั่งพายของนักพายเรือไดอยางเหมาะสมที่สุด 

อุปกรณและวิธีการ 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องพายเรือ Ergometer (Concept ll) ในการทดสอบเพื่อวัดกําลังในการพายเรือ 

โดยกําหนดใหนักกีฬาพายดวยอัตราการพายที่กําหนด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักกีฬาเรือพายชาย

ทีมชาติไทยจํานวน 13 คน การศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการพายเรือกรรเชียงขึ้นมา

เพื่อใชในการทํานายเวลาการพายระยะทาง 2000 เมตรดังรูป (1 ) จากนั้นนําแบบจําลองทางคณิตศาสตรไปใช

ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจําลองแบบทางคอมพิวเตอร (Marinus, 2009), (Caplan, 2008), (Hoerner, 

1965)  โดยใชโปรแกรม MATLAB การจําลองแบบทําโดยโดยการปอนคากําลังที่นักกีฬาพายไดในทุกระยะทาง 

500 เมตร (ตารางที่ 1) เขาไปในโปรแกรมเพื่อใชทํานายเวลาการพายระยะทาง 2000 เมตร การศึกษาครั้งนี้ได

จัดรูปแบบการนั่งพายเปน 2 แบบดังรูป (2,3 ) โดยรูปแบบท่ี 1 เปนรูปแบบที่ผูฝกสอนนิยมใชในปจจุบัน ซึ่ง

รูปแบบนี้ระยะทางรวมจากจุดหมุนถึงแนวแรงทั้งสองขางไมเทากัน สวนรูปแบบที่ 2 และ 3 เปนรูปแบบที่ 

ระยะทางรวมจากจุดหมุนถึงแนวแรงทั้งสองขางเทากัน 

การเคลื่อนที่ของเรือถูกกําหนดดวยกฎขอท่ี 2 ของนิวตัน ประกอบดวย มวล ความเรง แรงขับเคลื่อนและ

แรงตานทานเรือ  

 ( )B R P Rm m F FZ
••

+ = +        (1) 
 

เมื่อ Bm คือมวลเรือ Rm คือมวลนักพายเรือ Z
••

 คือความเรงของจุดศูนยกลางมวลของระบบ PF  คือ แรง

บนใบพายซึ่งใชขับเคลื่อนเรือ   RF   คือ แรงตานทานของน้ําที่กระทําตอเรือ  
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 แรงบนใบพาย (ซึ่งเปนแรงที่ใชในการขับเคลื่อน) สามารถคํานวณหาไดจากแรงยก (Lift) และแรงฉุด 

(Drag) ซึ่งเปนฟงกชั่นของความเร็วสัมพัทธและมุมปะทะของน้ําที่กระทํากับใบพาย ดังรูปที่ 1 ดังนั้น 
 

  2 2
D LPF F F= +        (2) 

 

 20.5D DF C A uρ=        (3) 
 

 20.5L LF C A uρ=        (4) 
 

เมื่อ DF  คือแรงฉุดบนใบพาย LF  คือแรงยกบนใบพาย u คือความเร็วของใบพาย A คือพื้นที่ของใบพาย ρ  คือ

ความหนาแนนของน้ํา DC  คือสัมประสิทธิ์ของแรงฉุด LC  คือสัมประสิทธิ์ของแรงยก   
 

 
รูปที ่1  กายภาพของระบบการพายเรือกรรเชียง ประกอบดวยเรือ นักพายเรือและใบพาย 

 

เมื่อ BV  คือความเร็วสัมบูรณของเรือ θ  คือมมุการพาย θ
•

 คือความเร็วเชิงมุมของพาย L คือความยาวดามพาย 

u  หาไดจาก 

 2 2( )D Lu u u= +         (5) 

เมื่อ Du  คือความเร็วที่ตั้งฉากกับใบพาย หาไดจาก 

 ( cos )D Bu L V θθ
•

= −        (6) 

 และ Lu  คือความเร็วที่ขนานกับใบพายหาไดจาก 

 sinL Bu V θ=         (7) 

มุมปะทะของใบพายหาไดจาก     

 arctan D

L

u
u

α =         (8) 
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รูปที่ 2  รูปแบบการนั่งพาย 1 โมเมนตของแรงทั้งสองขางไมเทากัน 
 

 
 

รูปที่ 3  รูปแบบการนั่งพาย 2 โมเมนตของแรงทั้งสองขางเทากัน 

 
นักกีฬา A B C D E F G H I J K L M  

กําลัง 

(วัตต) 
343 347 302 299 273 313 340 328 343 336 304 302 336  

 

ตารางที่ 1  กําลังสูงสุดของนักพายเรือ (n = 13) 

 
ผลการทดลอง 

จากการศึกษาโดยการปอนคากําลังของนักกีฬาแตละคนเขาไปในโปรแกรมและทําการแปรผันคากําลัง

ในแตละตําแหนงการนั่งพายเพื่อศึกษาผลของความเร็วที่ทําใหเรือเคลื่อนที่เร็วที่สุด ดังตารางที่ (2 )และรูปที่ (4) 

ซึ่งเปนการการจําลองแบบจากนักกีฬาทั้งหมด 13 คน แตในการพายจริงนักกีฬาบางคนถูกจัดใหพายประเภท

ดี่ยว บางคนถูกจัดใหพายประเภทคู ทําใหนักกีฬาที่พายประเภท 4 คนไมใชนักกีฬาที่ดีที่สุด จึงตองจัดตําแหนงที่

เหมาะสมที่สุดสําหรับนักกีฬาสี่คนที่ถูกเลือกมาใหพายประเภท 4 คน จากการศึกษาพบวาตําแหนงที่เหมาะสม

ที่สุดในการนั่งของนักกีฬาที่ทําใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุดประเภท 4 คนพายดังแสดงในตาราง(3 )และรูป(5,6 )  
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T2000 Prow vel eff T SR 
sec W m/s - s m-1 

390.4 1372 5.124 0.79 1.94 30.94 
 

ตารางที่ 2  ผลการจําลองแบบในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดประกอบดวยนักกีฬา A,B,G,I 
 

เมื่อ   T2000  คือ เวลาที่พายไดในระยะทาง 2000 เมตร 

 Prow คือ กําลังของนกักีฬาที่ใชในการพาย 

 Vel คือ ความเร็วเฉล่ีย 

 eff คือ ประสิทธิภาพการพาย 

 T คือเวลาที่ใชในการพาย 1 คร้ัง 

 SR คือ อัตราการพาย 
 

 
 

รูปที่ 4  ความเร็วในการพายหนึ่งครั้งของการจําลองแบบในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด 
 

T2000 Prow vel eff T SR 
Sec W m/s - s m-1 

405.3 1226 4.935 0.78 1.97 30.39 
 

ตารางที่ 3  ผลการจําลองแบบในตําแหนงที่ผูฝกสอนกําหนด ประกอบดวยนักกีฬา E,F,G,J 
 

เมื่อ   T2000  คือ เวลาที่พายไดในระยะทาง 2000 เมตร 

 Prow คือ กําลังของนกักีฬาที่ใชในการพาย 

 Vel คือ ความเร็วเฉล่ีย 

 eff คือ ประสิทธิภาพการพาย 

 T คือเวลาที่ใชในการพาย 1 คร้ัง 

 SR คือ อัตราการพาย 
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นักกีฬา A B G I 

กําลัง 

(วัตต) 
343 347 340 343 

 

ตารางที่ 4  ผลการจําลองแบบในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดจากการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร 
 

 
 

รูปที่ 5  ตําแหนงการพายที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการนั่งพายรูปแบบที่ 2 
 

นักกีฬา E F G J 

กําลัง 273 313 340 336 
 

ตารางที่ 5  ผลการจําลองแบบในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดจากนักกีฬาสีค่นที่ถูกเลือกมาใหพายประเภท 4 คน 
 

 
 

รูปที่ 6  ตําแหนงการพายที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการนั่งพายรูปแบบที่ 3 
 

เวลาการนั่งพายที่ดี

ที่สุด 

เวลาการนั่งพายจาก

ผูฝกสอนกําหนด 

ความแตกตางของ

เวลา 

ความแตกตางของ

ระยะทาง 

390.4 S  405.3 S 14.49 S 74.25 M 
 

ตารางที่ 6  ความแตกตางของระยะทาง 
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สรุปผลการทดลองและวิจารณผล 
จากการศึกษาพิสูจนใหเห็นวาการจัดตําแหนงการนั่งพายที่เหมาะสมจะชวยทําใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็ว

ที่สุด ในการศึกษาการนั่งพายของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ตําแหนงที่ทําใหเรือเคลื่อนที่ไดเร็วที่สุดคือตําแหนง

ที่นักกีฬา A,I นั่งดานขวาของเรือตามลําดับจากหัวเรือและนักกีฬา B,G นั่งทางดานซายเรือตามลําดับจากหัวเรือ 

อยางไรก็ตามผลจากการจําลองแบบดังกลาวเปนการหาคาที่เหมาะสมที่สุดของนักกีฬาทั้งหมด แตในการแขงขัน

จริงนักพายเรือจะถูกกําหนดวาใครควรพายเรือประเภทใด ทําใหตองทําการจําลองแบบเพื่อหาคาที่เหมาะสมที่สุด

ในกลุมนักพายเรือที่ผูฝกสอนกําหนด ซึ่งผลการศึกษาภายใตเงื่อนไขดังกลาวพบวาตําแหนงที่ทําใหเรือเคลื่อนที่

ไดเร็วที่สุดคือตําแหนงที่นักกีฬา G,E นั่งดานขวาของเรือตามลําดับจากหัวเรือและนักกีฬา J,F นั่งทางดานซาย

เรือตามลําดับจากหัวเรือ 

จากแนวทางปฏิบัติที่ผูฝกสอนใชในปจจุบัน คือใหนักกีฬานั่งสลับตําแหนงดังรูปแบบที่ 1 โดยจัดนักกีฬา

ที่มีความแข็งแรงแตกตางกันนั่งพายในตําแหนงตางๆ สลับกันไปเพื่อใหเรือเคลื่อนที่ตรงที่สุด แตจากทฤษฎี

สามารถพิสูจนไดวาวิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่ควบคุมตัวแปรไดยากเนื่องจากระยะทางรวมที่ตั้งฉากจากจุด

หมุนถึงแนวแรงของทั้งสองขางไมเทากันซึ่งหากนักกีฬาทั้งสองขางออกแรงพายเทากันก็จะทําใหเกิดแรงบิดทําให

เรือเคลื่อนที่ไปขางใดขางหนึ่งทําใหเรือเคลื่อนที่ไมตรงลู ซึ่งแตกตางจากรูปแบบที่ 2 ที่ระยะทางรวมซึ่งตั้งฉากจาก

จุดหมุนถึงแนวแรงของทั้งสองขางเทากันตัวแปรที่ตองควบคุมมีเพียงแรงจากนักกีฬาซึ่งสามารถจัดวางตําแหนง

ไดงายกวา และประโยชนที่ไดจากการศึกษานี้คือการที่จะชวยผูฝกสอนในการเลือกนักกีฬาใหเหมาะสมกับ

ประเภทเรือ เพื่อทําใหจํานวนเหรียญรางวัลที่จะไดเพิ่มขึ้น เชนหากทราบขอมูลของคูแขงขัน วาประเภทเดี่ยวคนที่

เกงที่สุดของคูแขงขันยังพายแพคนที่มีความสามารถลําดับ 3 ของทีมไทย ผูฝกสอนก็ควรจัดใหคนที่พายไดลําดับ

ที่ 3 ของทีมไทยพายประเภทเดี่ยวก็ยังคงไดเหรียญทอง สวนคนที่พายไดเปนลําดับ 1 และ 2 ก็จัดใหพายประเภท

คู หรือทีม 4 คนและ 8 คน ยอมทําใหมีโอกาสไดเหรียญเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
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