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บทคัดยอ 
เทคนิคการพายเรือกรรเชียงประเภท 2 คนพายคูโดยนักพายเรือสามารถออกแรงพายไดอยางมี

ประสิทธิภาพเหมือนทั้งสองคนเปนเรื่องยากที่จะควบคุมไดเนื่องจากรูปแบบการพายของนักพายเรือแตละคน

แตกตางกัน ประสิทธิภาพการพายเรือกรรเชียงตองอาศัยความสามารถทั้งทางดานรางกายและเทคนิคการพาย

ของนักกีฬาแตละคน รูปแบบของแรงพายที่ถูกสงไปยังใบพายขึ้นอยูกับหลายปจจัย และปจจัยที่สําคัญอันหนึ่ง

คือมุมของการพาย วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือการจําลองแบบการพายเรือกรรเชียงดวยคอมพิวเตอร

เพื่อศึกษาความเร็วของเรือขณะพายดวยมุมการพายที่สมมาตรและมุมการพายที่ไมสมมาตรกัน การจําลองแบบ

ดวยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่ทําใหสามารถเขาใจกลไกการพายเรือกรรเชียงไดเปนอยางดี โดยในการศึกษา

ครั้งนี้ไดพัฒนารูปแบบทางกายภาพของการพายเรือขึ้นมาเพื่อใชในการจําลองมุมการพาย แบบจําลองสามารถ

ทํานายความเร็วของเรือ อัตราการพายและประสิทธิภาพการพาย ความเร็วของเรือถูกคํานวณขณะที่พายดวยมุม

การพายที่สมมาตรและไมสมมาตร ผลท่ีไดจากแบบจําลองการพายเรือถูกนําไปเปรียบเทียบความถูกตองกับ

ขอมูลที่วัดไดจากการพายเรือจริงในน้ํา ผลการศึกษาพบวาความเร็วสูงสุดของการพายเรือกรรเชียงไมไดเกิดขึ้น

เฉพาะขณะพายดวยมุมการพายที่สมมาตรแตยังเกิดขึ้นในขณะที่พายดวยมุมการพายที่ไมสมมาตรดวยเชนกัน 
 

ABSTRACT 
Double sculling technique that produces efficient force is difficult to master due to difference 

sculling style of each rower. Efficient sculling requires both physical and technical abilities of the 

human. The pattern of force production on the oars depends on several factors. One factor is oars 

angle of the sculling. The aim of this study was to use a computer simulation model of rowing to 

investigate the boat velocity between sculling with symmetry and asymmetry oars angle. Computer 

simulation is a powerful tool to gain understanding the mechanics of sculling. A physically-rowing 

model is presented to simulate the oars angle of rowing boat. The model can predict boat velocity, 

stroke rate, and sculling efficiency. The velocity of the boat was calculated during sculling with 

symmetry and asymmetry angles. The rowing model was validated by comparing results of the 

simulation with data from on-water measurements. As a result of study, it was found that maximum 

velocity of the rowing boat occur not only on symmetry angle but also in asymmetry angle.  
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คํานํา 

การพายเรือกรรเชียงประเภทสองคนพายคู เปนกีฬาที่ตองอาศัยความพรอมเพรียงและการทํางานใน

ลักษณะเปนทีม การพายเรือประเภทสองคนพายคูไมไดอยูที่เทคนิคการพายเพียงอยางเดียวเทานั้นแตยังขึ้นอยู

กับความพรอมเพรียงของนักกีฬาทั้งสองคนในขณะออกแรงพายแตละครั้งตลอดระยะทาง 2000 เมตร 

(Alexander, 1925), (Abbott, 1995). ความทาทายของการศึกษาในครั้งนี้คือขนาดรูปรางและความแข็งแรงของ

นักพายเรือแตละคนแตกตางกัน กุญแจสําคัญที่จะประสบผลสําเร็จในการแขงขันคือการทําใหระบบการพายเรือ 

(นักพายเรือและเรือ)พายดวยความเร็วสูงสุดเทาที่สามารถจะทําไดตลอดชวงการแขงขันตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงเสน

ชัย ความสามารถในการที่จะรักษาระดับความเร็วในการพายใหไดตลอดชวงการแขงขันสวนหนึ่งจะสัมพันธกับ

ปจจัยทางดานชีวกลศาสตร ซึ่งปจจัยทางชีวกลศาสตรอันหนึ่งที่มีความสําคัญกับการพายเรือคือมุมในการลงและ

การขึ้นของใบพาย ผูฝกสอนเรือพายโดยทั่วไปเชื่อวามุมในการลงและการขึ้นของใบพายตองลงและขึ้นดวยความ

พรอมพรียงดวยจังหวะเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลทางดานชีวกลศาสตรยืนยันมุมการพายของนัก

พายเรือในทีมตองเหมือนกัน ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ตองการศึกษาถึงอิทธิพลของมุมการพายที่

สมมาตรและไมสมมาตรขณะพายวามีผลตอประสิทธิผลของการพายอยางไร 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกศึกษามุมการพายที่สมมาตรและไมสมมาตรของการพายเรือประเภทสองคน

พายคู ระบบการเคลื่อนที่ของเรือ (รูปที่ 1 ) ประกอบดวย เรือ พาย และนักพายเรือ ถูกใชในการจําลองการ

เคลื่อนไหว ระบบการพายเรือถูกพัฒนาขึ้นจากสมการการเคลื่อนที่ (Baudouin,2002) ตัวแปรที่ใชในการปอนเขา

เพื่อใชในการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรประกอบดวย มุมการพาย (รูปที่ 2) สัมประสิทธิ์แรงตานทานของเรือ 

น้ําหนักตัวนักพายเรือ มุมเริ่มตนการพาย น้ําหนักเรือ แรงสูงสุดในการพาย เวลาในการเคลื่อนตัวของนักพายเรือ 

และรูปแบบการออกแรงพาย (รูปที่ 3) แบบจําลองการพายเรือถูกพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม MATLAB เพื่อใช

ทํานายความเร็วเรือ (Hoerner, 1965), (Wellicome, 1967),  (Pope,1973), (Millward,1987), (Nolte,1991), 

(Philip,1991), (Tuck, and Lazauskas, 1996), (Kleshnev,1999), การจําลองแบบเริ่มจากชวงใบพายลงน้ํา

และพายตอเนื่องไปจนกระทั่งความเร็วเรือเขาสูสภาวะคงที่ ผลลัพธของการจําลองแบบคือความเร็วของเรือ อัตรา

การพาย และเวลาในระยะทาง 2000 เมตร 

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 Aคือพื้นที่ของใบพาย ρ  คือ

ความหนาแนนของน้ํา DC  คือสัมประสิทธิ์ของแรงฉุด LC  คือสัมประสิทธิ์ของแรงยก   
 

 
รูปที่ 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 มุมการพายของนักกีฬาตําแหนงที่ 1 และตําแหนงที่ 2 
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รูปที่ 3 รูปแบบการออกแรงพายที่ใชในการศึกษา 

 

รูปแบบการพายหลักที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 3 รูปแบบคือ ADAM, DDR และ GRINKO ซึ่ง

การศึกษาครั้งนี้กําหนดใหนักกีฬาแตละคนใชรูปแบบการพายแตกตางกันคือ 1&2 หมายถึงนักกีฬาตําแหนง 1 ใช

รูปแบบการพายของ ADAM นักกีฬาตําแหนง 2 ใชรูปแบบการพายของ DDR รูปแบบการพาย 1&3 หมายถึง 

ตําแหนง 1 ใชรูปแบบการพายของ ADAM นักกีฬาตําแหนง 2 ใชรูปแบบการพายของ GRINKO และรูปแบบการ

พาย 2&3 หมายถึง ตําแหนง 1 ใชรูปแบบการพายของ DDR นักกีฬาตําแหนง 2 ใชรูปแบบการพายของ 

GRINKO 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
ในกีฬาเรือกรรเชียงมีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการพาย เชน การปรับมุมการพายจะสงผล

ตอความเร็วของเรือ ในการศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนาแบบจําลองของการพายเรือเพื่อใชในการทํานายความเร็วเรือ  

ผลจากการจําลองแบบดวยการพายดวยมุมที่สมมาตรและไมสมมาตรของเรือกรรเชียงประเภทสองคนพายคู

พบวา ความเร็วเรือมีความแตกตางกันขณะพายดวยมุมการพายที่แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่  (1,2,3)และ

รูปที่ (4,5,6,7) 

 

มุมใบพายลงน้ํา/มุมใบ

พายพนน้ํา (องศา) ของ

นักกีฬาตําแหนงที่ 1 

รูปแบบการ

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

มุมใบพายลงน้ํา/มุมใบ

พายพนน้ํา (องศา) ของ

นักกีฬาตําแหนงที่ 2 

รูปแบบการ

พายที่ 2 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 2 

(39.38/58.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 2 

(44.38/53.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 2 

(29.38/68.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 2 

 (24.38/73.03) 

เวลาการพาย 2000 เมตร 365.2 378.7 383.7 381.6 374.2 

ตารางที่ 1 เวลาการพาย 2000 เมตร ของรูปแบบการพาย 1&2 ที่มุมการพายตางๆ 

 

 
 

รูปที่ 4 รูปแบบการพาย 1&2 นักกีฬาตําแหนงที่ 1 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (34.38/63.03) องศา นกักีฬา

ตําแหนงที่ 2 พายดวยมุมลงน้าํและพนน้ํา (34.38/63.03) องศา 

 

มุมใบพายลงน้ํา/มุมใบ

พายพนน้ํา (องศา) ของ

นักกีฬาตําแหนงที่ 1 

รูปแบบการ

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 1 

(34.38/63.03) 

มุมใบพายลงน้ํา/มุมใบ

พายพนน้ํา (องศา) ของ

นักกีฬาตําแหนงที่ 2 

รูปแบบการ

พายที่ 3 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 3 

(39.38/58.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 3 

(44.38/53.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 3 

(29.38/68.03) 

รูปแบบการ 

พายที่ 3 

 (24.38/73.03) 

เวลาการพาย 2000 เมตร 382.3 382.8 391.2 384.3 386.6 

ตารางที่ 2 เวลาการพาย 2000 เมตร ของรูปแบบการพาย 1&3 ที่มุมการพายตางๆ 
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รูปที่ 5 รูปแบบการพาย 1&3 นักกีฬาตําแหนงที่ 1 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (34.38/63.03) องศา นกักีฬา

ตําแหนงที่ 2 พายดวยมุมลงน้าํและพนน้ํา (44.38/53.03) องศา 

 

Angle มุมใบพายลง

น้ํา/มุมใบพายพนน้ํา 

(องศา) ของนักกีฬา

ตําแหนงที่ 1 

รูปแบบการ

พายที่ 2 

(34.38/63.03) 

 

รูปแบบการ

พายที่ 2 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 2 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 2 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 2 

(34.38/63.03) 

Angle มุมใบพายลง

น้ํา/มุมใบพายพนน้ํา 

(องศา)ของนักกีฬา

ตําแหนงที่ 2 

รูปแบบการ

พายที่ 3 

(34.38/63.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 3 

(39.38/58.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 3 

(44.38/53.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 3 

(29.38/68.03) 

รูปแบบการ

พายที่ 3 

 (24.38/73.03) 

เวลาการพาย 2000 

เมตร 

381.8 380.3 389.6 383.7 383.7 

ตารางที่ 3 เวลาการพาย 2000 เมตร ของรูปแบบการพาย 2&3 ที่มุมการพายตางๆ 

 

 

รูปที่ 6 รูปแบบการพาย 2&3 (SYMMETRY) นักกีฬาตําแหนงที่ 1 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (63.03/34.38) 

องศา นักกีฬาตําแหนงที่ 2 พายดวยมุมลงน้าํและพนน้ํา (63.03/34.38) องศา 
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รูปที่ 7 รูปแบบการพาย 2&3 (ASYMMETRY) นักกีฬาตําแหนงที่ 1 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (34.38/63.03) 

องศา นักกีฬาตําแหนงที่ 2 พายดวยมุมลงน้าํและพนน้ํา (39.38/58.03)องศา 

 

ผลจากการจําลองแบบแสดงใหเห็นวาเวลาที่ใชในการพายนอยที่สุดในระยะทาง 2000 เมตรเกิดขึ้นขณะพายดวย

รูปแบบการพาย  1&2  โดยนักกีฬาตําแหนงที่ 1 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (34.38/63.03) องศา นักกีฬา

ตําแหนงที่ 2 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (34.38/63.03) ซึ่งเปนการพายในลักษณะสมมาตร (SYMMETRY) 

เวลาที่ใชในการพายมากที่สุดในระยะทาง 2000 เมตรเกิดขึ้นขณะพายดวยรูปแบบการพาย 1&3  โดยนักกีฬา

ตําแหนงที่ 1 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (34.38/63.03) องศา นักกีฬาตําแหนงที่ 2 พายดวยมุมลงน้ําและพน

น้ํา (44.38/53.03) ซึ่งเปนการพายในลักษณะไมสมมาตร (ASYMMETRY)  การพายดวยรูปแบบการพาย 2&3 

เวลาที่ใชในการพายนอยที่สุดในระยะทาง 2000 เมตรจะเกิดขึ้นขณะที่นักกีฬาตําแหนงที่ 1 พายดวยมุมลงน้ํา

และพนน้ํา (34.38/63.03) องศา นักกีฬาตําแหนงที่ 2 พายดวยมุมลงน้ําและพนน้ํา (39.38/58.03)ซึ่งเปนการ

พายในลักษณะไมสมมาตร (ASYMMETRY)   ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวามุมการพายเปนปจจัยที่สําคํญอยาง

หนึ่งสําหรับการพายเรือกรรเชียง การเปลี่ยนแปลงมุมการพายจะสงผลตอความเร็วของเรือ 

 

สรุปผลการทดลอง 
การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มีประโยชนตอการพัฒนาความสามารถในการพายเรือ

ประเภททีม การจําลองแบบการพายเรือประเภทสองคนพายคูถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการทํานายความเร็ว

สูงสุดของเรือ จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดวาความเร็วสูงสุดของเรือขึ้นอยูกับมุมการพายที่สัมพันธกัน

อยางเหมาะสมของนักกีฬาในทีม ความเร็วสูงสุดในการพายเรือไมจําเปนตองพายดวยมุมการพายที่สมมาตร

เทานั้นแตยังเกิดขึ้นกับมุมการพายที่ไมสมมาตรดวยเชนเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมทั้งดานสรีรวิทยา

และดานชีวกลศาสตรของนักกีฬาในทีม กลาวคือในดานสรีรวิทยา นักกีฬาแตละคนจะมีสัดสวนของรางกายไม

เหมือนกันบางคนแขนยาว บางคนขายาว บางคนลําตัวอาวดังนั้นในการปรับมุมการพายใหเทากันอาจทําให

นักกีฬาไมสามารถออกแรงไดสูงสุด ในดานชีวกลศาสตรการปรับมุมการพายของนักกีฬาที่มีสัดสวนสรีรแตก

ตางกันใหมีมุมการพายเทากันตองมีการปรับความยาวของใบพายโดยอาศัยหลักของคาน ซี่งการปรับความยาว

ของใบพายนี้จะสงผลตอความสามารถในการออกแรงของนักกีฬาทําใหนักกีฬาไมสามารถออกแรงในการพายได

สูงสุด 
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