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แก้และป้องกันอาการเหล่านั้น รวมถึงการปั่นที่ถูกวิธี การวางเท้าในการปั่น เทคนิคการปั่นแบบ

โปร และการปั่นเป็นกลุ่มที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถสนุกกับการปั่นได้มากยิ่งขึ้น
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เสมอ การดแูล การท�าความสะอาดอยา่งถกูวธิ ีจะชว่ยใหจ้กัรยานคนัโปรดอยูก่บัเราไดน้านๆ และ

ยังช่วยในเรื่องความปลอดภัยในการปั่นอีกด้วย 

ส�าหรับผู้ที่อยากปั่นจักรยานสัมผัสกับธรรมชาติตามที่ต่างๆ หนังสือเล่มนี้ยังบอกถึงการน�า

จักรยานขึ้นรถยนต์ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงแนะน�าสถานที่ที่น่าสนใจใน

การไปปั่นอีกด้วย
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 ในปัจจุบันน้ีการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่ผู้คนจะให้ความส�าคัญก็ต่อ

เมื่อเข้าสู่วัยชราเหมือนในอดีตอีกต่อไป เพราะสุขภาพที่ดีนั้นสะท้อนออกมาถึงลักษณะ

นิสัย ความรับผิดชอบ และความมีวินัยของแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจัย

ส�าคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น นอกเหนือจากสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีแล้ว 

ยังต้องมีการออกก�าลังกายเป็นส่วนประกอบหลักเช่นเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในกีฬาหรือ

การออกก�าลังกายท่ีมาแรงเป็นกระแส และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในขณะนี้  

ก็คงไม่มีอะไรจะมาแรงแซงหน้าการปั่นจักรยานไปได้อย่างแน่นอน... จักรยานเป็นสิ่ง

ที่ผูกพันกับชีวิตประจ�าวันของเรามาตั้งแต่เด็ก เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยงเพศไม่เกี่ยงวัย  

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยท�างาน แม่บ้าน พ่อบ้าน ก็สามารถใช้

จักรยานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันได้ ด้วยรูปแบบจักรยานอันหลากหลาย ที่ตอบ

โจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของทุกกลุ่มคน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จักรยาน

จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ก�าลังสนใจจะหาจักรยานมาตอบโจทย์ความต้องการ

ของตวัเอง ไมว่า่จะเปน็เพื่อการออกก�าลงักาย เพื่อเปน็ยานพาหนะในการเดนิทาง หรอื

เพื่อเหตุผลใดๆ ก็แล้วแต่ โดยที่ยังคงสับสนและเป็นกังวลกับจักรยาน ตั้งแต่การเลือก

ซื้อจักรยานที่เหมาะกับการใช้งานของตัวเอง การเลือกไซส์ให้เหมาะสม จะขี่จักรยาน

ในเมืองให้ปลอดภัยได้อย่างไร มีข้อควรระวังหรือค�าแนะน�าไหม เรื่อยไปจนถึงขั้นตอน

การดูแลรักษาจักรยาน และการแก้ไขปัญหาจักรยานเบื้องต้นแล้วล่ะก็ หนังสือเล่มนี้ 

จะช่วยตอบค�าถามต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงเทคนิคดีๆ อีกหลากหลายเรื่องส�าหรับมือใหม่

และผู้ที่สนใจให้หายข้องใจได้อย่างแน่นอน เพราะเราหวังจะเป็นพี่เลี้ยงผู้ ให้ค�าแนะน�า 

และมสีว่นชว่ยใหก้ารปัน่จกัรยานของคณุกลายเปน็เรื่องสนกุและชว่ยเสรมิสรา้งสขุภาพ

ที่ดีให้คุณตลอดไป ขอให้สนุกไปกับการปั่นเหมือนพวกเรานะครับ

Preface
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ก่อนท่ีจะเร่ิมป่ันจักรยาน เรามาทำาความรู้จักกับคู่หูคันใหม่ของเราก่อนดีกว่า  

เพราะแต่ละแบบ แต่ละคันก็มีเอกลักษณ์ จุดเด่นที่แตกต่างกันไป  

เราควรจะเลือกแบบไหน ให้เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุด  

ลองไปดูกันครับ 

PART I
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จักรยานในท้องตลาดมีกี่แบบ
จักรยานท่ีขี่ผ่านไปบนท้องถนน เมื่อมองเผินๆ อย่าง

คนไม่มีความสนใจในจักรยานแล้ว ก็จะเห็นเพียงแค่ยาน

พาหนะสองล้อที่ต้องใช้เท้าถีบ เพื่อขับเคลื่อนให้รถจักรยาน

วิ่งไปข้างหน้า แต่ถ้ามองกันอย่างผู ้ที่มีความสนใจแล้ว  

เจ้ารถสองล้อท่ีว่ิงผ่านไปมานั้น มีลักษณะเด่นท่ีแตกต่างกัน

ออกไปตามวิธีการและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งหัวข้อ

น้ีเราจะไปท�าความรู้จักกันดีกว่าว่า จักรยานท่ีเราเห็นกัน

ได้บ่อยๆ บนท้องถนนนั้นมีอยู่กี่แบบ แล้ววัตถุประสงค์การ 

ใช้งานของจักรยานแต่ละแบบนั้นมีข้อเด่น ข้อด้อยในตัวเอง

อย่างไร เพื่อท�าความเข้าใจและเลือกจักรยานให้ตรงกับการ

ใช้งานของเรา หรือเข้ากับเรามากที่สุด...
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จักรยานเสือภเูขา (Mountain Bike)
ถูกออกแบบมาให้พร้อมลุยไปกับผู ้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางขรุขระ  

ลุยฝ่าดงโคลน หรือจะปั่นทางเรียบก็สามารถท�าได้ดี เนื่องจากตัวจักรยานจะมีโช้คอัพช่วยรองรับ 

แรงกระแทก ท�าให้ทุกเส้นทางที่ปั่นไปนั้นนุ่มสบาย นอกจากนี้ขนาดยางท่ีใช้ ในเสือภูเขายังเป็น 

ยางที่มีขนาดใหญ่ ท�าให้ปัญหาการตกหลุมเล็กๆ อย่างเช่น ปัญหาการปั่นตกท่อในเมืองนั้นจะ 

ไม่เกิดขึ้นกับผู้ ใช้เสือภูเขาล้อใหญ่ ดังน้ัน เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานท่ีน่าจะเหมาะส�าหรับผู้ขับขี่ 

ที่ต้องการจักรยานสักคัน ที่สามารถใช้งานไปได้ทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่เน้นจุดเด่นด้านความเร็ว

ส�ำหรับรำคำเริม่ตน้ของจักรยำนเสอืภเูขำ กจ็ะเริม่ตน้กนัทีร่ำคำ 20,000 บำท 

ไปจนถงึ 100,000 บำทขึน้ไป
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“จักรยานเสือภเูขา  

ถกูออกแบบมาให้พร้อมลุยไปกับผู้ขับขี่ 

ในทุกสถานการณ์”
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จักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
 จักรยานที่ถูกออกแบบมาให้ขี่บนพ้ืนถนนทั่วไปที่ค่อนข้างเรียบ เช่น ยางมะตอยหรือถนนคอนกรีต  

เป็นจักรยานที่สามารถท�าความเร็วได้สูงกว่าจักรยานประเภทอื่น ถ้าใครยังคิดภาพไม่ออกลองไปหาด ู

จักรยานที่แข่งในรายากร Tour de France ได้ครับ หรืองานแข่งประเภทอ่ืนๆ ด้วยการออกแบบเฟรม 

จักรยานให้มีความลู่ลม ลดแรงเสียดทานของอากาศ จึงท�าความเร็วได้สูง นอกจากนี้ยางของเสือหมอบยัง 

มีขนาดเล็กเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานกับพ้ืนถนน จักรยานแบบนี้เป็นท่ีนิยมกันท่ัวโลกรวมไปถึงประเทศไทย 

อีกด้วย ผู้ที่รักในความเร็ว จักรยานแบบนี้เหมาะกับคุณที่สุดครับ 

ส�ำหรับรำคำเริม่ตน้ของจักรยำนเสอืหมอบ กจ็ะเริม่ตน้กนัทีร่ำคำ 20,000 บำท 

ไปจนถงึ 100,000 บำทขึน้ไป

ตวั
อย
า่ง



9

“จักรยานเสือหมอบ  

สามารถท�าความเร็วได้สงูกว่าจักรยาน

ประเภทอื่น”
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จักรยานไฮบริด (Hybrid Bike)
 หรือเรียกอีกอย่างว่า ซิตี้ไบค์ เป็นจักรยานลูกผสมระหว่างเสือหมอบและเสือภูเขา ที่ดึงเอาจุดเด่น

ของทั้งสองประเภทมารวมไว้ด้วยกันคือ สามารถท�าความเร็วได้ดีอย่างท่ีเสือหมอบท�าได้ แต่ก็ยังสามารถ 

บุกป่าฝ่าดงลุยกับสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเสือหมอบ เปรียบเสมือนจักรยานทางสายกลางคือ มีข้อดีหลายๆ 

ข้อผสมกันอยู่ แต่ก็ไม่ใช่จุดเด่นที่เห็นชัดสักทาง หากจะถามว่าความเร็วนั้นไฮบริดจะเร็วเท่ากับความเร็ว 

ที่ได้จากเสือหมอบมั้ย ค�าตอบก็คือ ไม่เร็วเท่าเสือหมอบ และหากจะถามว่าไฮบริดจะสามารถลุยกับ 

สถานการณ์ต่างๆ ได้เท่าเสือภูเขามั้ย ค�าตอบก็ยังคงเป็นไม่เช่นเคย จักรยานไฮบริดเป็นจักรยานที่ใช้ โครง 

เบา ยางหน้าแคบ ตะเกียบหน้ามีทั้งแบบมีโช้คและไม่มีโช้ค ผู้ ใช้งานที่เหมาะสมก็จะเป็นผู้ ใช้งานในเมืองที ่

เน้นการปั่นสบายๆ ท�าความเร็วได้บ้างหากต้องการครับ 

ส�ำหรับรำคำเริม่ตน้ของจักรยำนไฮบรดิ กจ็ะเริม่ตน้กนัทีร่ำคำ 6,000 บำท 

เป็นตน้ไปครับ
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“จักรยานไฮบริดเป็นจักรยานที่ดงึเอาจุดเด่นของ

เสือหมอบและเสือภเูขามารวมไว้ด้วยกัน  

เรียกอีกอย่างว่า ซิตี้ ไบค์”
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