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สาสน์จากบรรณาธิการ

                                       เมือ่ก่อนเคยเป็นยานพาหนะทีท่ัง้ครอบครวันยิมใช้กนั แทบทกุบ้านเรอืน ใช้กันเป็นวถิี

ชีวิตทั้งหมดของชุมชน ในแต่ละบ้านมีจักรยานใช้ 3-4 คัน พ่อปั่นไปท�างาน แม่ปั่นไปตลาด ลูกปั่นไปเรียนหนังสือ 

ที่โรงเรียน เพราะเมื่อก่อนเป็นสังคมชุมชน เล็กๆ ถนนไปมาหาสู่กันก็เล็กๆ ไม่ไกลมาก น�้ามันหรือพลังงานที่ใช้เพื่อการ

เดินทางก็มีจ�ากัด ดังน้ันการด�าเนินชีวิตท่ีใช้เดินทางจึงนิยมจักรยานกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวกสบายทุกประการ 

โดยเฉพาะจักรยาน ก็เป็นพาหนะที่ต้องใช้แรงคนขี่ปั่นและไม่ใช้พลังงาน คนในยุคนั้นนอกจากจะไม่สิ้นเปลืองพลังงาน 

ไม่เกิดมลพิษจากของเสียที่เกิดกับการใช้พลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว คนสมัยก่อนท่ีใช้จักรยานเป็นประจ�า  

(Bike For Life) ก็จะได้ประโยชน์ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง รูปร่างกระชับ ไม่อ้วนลงพุง ซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้

นึกถึงนัก 

            การใช้แรงงานเพื่อปั ่นจักรยานในการเดินทางมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ท�าให้ประชาชนสุขภาพดี  

ห่างไกลจากโรค และอายุยืน ถ้ามองจักรยานในมุมสุขภาพแล้ว ต้องจัดว่าการปั่นจักรยาน เป็น “กิจกรรมทางกาย” 

ชนิดหนึ่งท่ีให้ผลท่ีดีกับมนุษย์ในสุขภาพทุกด้านที่คิดถึง เป็นกิจกรรมทางกายที่ทรงอิทธิพลมากในการเดินทางของ 

การใช้ในชีวิตประจ�าวัน ให้ประโยชน์มากมายได้กับทุกส่วนของร่างกาย โดยปัญหาที่เกิดกับการขับขี่ก็ไม่มากเลย 

จึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมสนับสนุนยิ่ง

“จักรยาน” 

            ป ัจจุบันเนื่องจากการพัฒนาเป ็นสังคมเมือง (Urbanizat ion) มีรถ ท่ีใช ้พลังงานผลิตออกมา 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางมากมาย เศรษฐกิจขยายตัวมีการยกระดับท�าให้ทุกคนมีรายได้พอ 

ที่จะจับจ่ายสิ่งอ�านวยความสะดวกได้ พลังงานก็มีให ้ให ้เลือกหลากหลายให้ใช ้ได ้เต็มที่  ในยุคโลกาภิวัตน์  

(Globalization) วิถีคนเมืองก็เปลี่ยนไป การเดินทางในชีวิตประจ�าวันกลายเป็นรถที่ต้องใช้พลังงานจ�านวนมาก

จักรยานมีคนใช้น้อยลงเรื่อยๆ ท่ียังเหลือก็จะเป็นที่ใจรักใช้ปั่นในช่วงวันหยุดราชการ ซึ่งมีไม่มาก แต่เมื่อด�าเนินไป 

สักระยะหนึ่งก็พบว่า พลังงาน โดยเฉพาะน�้ามันก็เริ่มจะมีปัญหาในการผลิตทั้งขาดแคลนและราคาเริ่มแพงขึ้นมาก 

ผลพวงจากการใช้พลังงานก็เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนับวันจะรุนแรง จนมีผลกระทบต่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในสภาวะโลกร้อนโดยรวม ซึ่งท�าให้ทั่วโลกหันกลับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก ก็เป็นเรื่องที่ดี และ

จักรยานก็เป็นทางเลือกเรื่องหนึ่งในทางออกของการแก้ไขปัญหา 
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นพ. ชัยพร พรหมสิงห์

ผู้อ�ำนวยกำรกองออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ

               กระแสของการกลับมาใช้จักรยาน เร่ิมแพร่หลายไป 

ทั้งโลกมีหลายประเทศที่มีการจัดการที่ดี น�าจักรยานมาใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้คล้ายกับเมื่อก่อนที่เป็นเรื่องดีมาก 

โดยการมีนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อต่อการใช้จักรยานให้กับประชาชน 

และประสบความส�าเร็จ เช่นท่ีญี่ปุ ่น ท่ีประเทศแถบ สแกนดิเนเวีย 

เป็นต้น  เมืองไทยเองก็เริ่มมีการใช้จักรยานที่มากขึ้นในกลุ่มที่เป็น 

ชนชั้นกลาง แต่ยังเน้นอยู ่ที่เพื่อการออกก�าลังกายกิจกรรมพิเศษ

ที่เป็นวันหยุดราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ทราบดีว่าได้เริ่มมีการขยายตัว 

ของการผลักดันที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ

               ดังนั้น ณ จุดนี้เอง ก็คงจะพยายามท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่พอมีก�าลังได้สนับสนุนและเห็นด้วยในการผลักดันให้เกิด จักรยาน 

เพื่อเป็นวิถีชีวิต (Bike for Life) ท่ีเป็นจริงในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน 

ซึ่งต ้องอาศัยพลังจากภาคีเครือข ่ายมาก โดยจะเกิดประโยชน ์

ต่อประเทศชาติมากมายมหาศาลในหลายด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว 

และที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งก็คือการมีผลต่อสุขภาพของประเทศชาติ 

และมีผลต่อการผลักดันเรื่อง “กิจกรรมทางกาย”ของประชาชน 

ในประเทศครั้งส�าคัญในอนาคต
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บทท่ี 1 
จักรยานในประเทศไทย...จากวันนั้น 

ถึงวันนี้



ท่ามกลางบรรยากาศการปั่นจักรยานที่ก�าลังร้อนแรงติดลมบนในประเทศไทยทุกวันนี้  รวมถึงจ�านวน

จักรยานบนท้องถนนท่ีสัญจรร่วมกับรถยนต์อีกหลายประเภทที่ก�าลังเพิ่มจ�านวนมากขึ้นในปัจจุบัน น�า

มาซึ่งค�าถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของสังคม ว่า “ถนนใช่พื้นที่ใช้จักรยานหรือไม่? จักรยานเป็นทางเลือกใน

การเดินทางเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีจริงหรือ?” เนื้อหาในบทนี้จะช่วยตอบค�าถามดังกล่าว โดยฉายภาพความเป็น

มาของจักรยานในประเทศไทย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสัญจรด้วยจักรยาน...จากวันนั้น...

       “จักรยาน”ปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศไทย   ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ ้าอยู ่หัว ในปี พ.ศ. 24401 โดยเป็นการน�าเข ้ามาจากฝั ่งทวีปยุโรปดยท่านแรกที่ เป ็นผู ้ จุดประกาย คือ  

กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ่ีได้รับแนวคิดการปั่นจักรยานหลังจาก ท่านเสด็จไปเยือนยุโรป  และได้น�าจักรยานมา

ทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และข้าราชบริพาร ณ วังบูรพาภิรมย์2 หลังจากนั้นมาจักรยาน

จึงกลายเป็นพาหนะทางเลือกในการเดินทางของประชาชนคนไทยทั่วไป  

       อย่างไรก็ตาม หลังจากที่จักรยานกลายเป็นที่นิยมของผู ้คนทั่วไปในขณะนั้น ภายหลังสงครามโลก 

ทั้งสองครั้ง  รถยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสัญจรบนท้องถนนในชีวิตประจ�าวันของชาวไทย จักรยานก็เริ่มถูกแทนที ่

ด้วยรถยนต์ และเมื่อระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะถูกปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการสัญจรด้วยรถยนต์มากกว่าการใช้

จักรยาน3 จักรยานท่ีเคยเป็นท่ีนิยมตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4 จึงได้รับความนิยมน้อยลงตามกาลสมัย

การใช้จักรยานสัญจรในอดีต4

               ...ถึงวันนี้ 

               “ประวัติศาสตร์ย่อมซ�้ารอยตัวเอง...ฉันใด กระแสความนิยมในการสัญจรด้วยจักรยานก็เริ่มกลับมา

อีกครั้ง ...ฉันนั้น” 
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงรถจักรยาน 

น�าขบวนชาวไทย ในโครงการ “Bike for Mom”

             ดังจะเห็นได้จากการจัดต้ังสมาคมและชมรม

จักรยานต่างๆ ในไทย นักปั่นจักรยานหน้าใหม่ที่ใช้จักรยาน

เป็นทางเลือกในการออกก�าลังกาย การพักผ่อนนนัทนาการ 

และการเดนิทางที่ประหยัดกว่าการใช้รถยนต์ 

             ความนิยมในการปั่นจักรยาน ยังถูกสะท้อนออกมา 

ผ ่านการกีฬามวลชนที่เกิดขึ้น เช ่น  การปั ่นจักยานเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าพระบรมราชินีนาถฯ โดย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาทรงรถจักรยาน 

น�าขบวนชาวไทย ในชื่อโครงการ “Bike for Mom”  ในวันที ่

16 สิงหาคม 2558 โดยมีประชาชนเข้าร่วมปั ่นจักรยาน

ถึงเกือบ 3 แสนคน ทั้งประเทศ5 อันสะท้อนให้เห็นถึงความ

สนใจ และการให้ความส�าคัญต่อการปั่นจักรยานของผู ้น�า

ประเทศและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี

6
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               ด ้วยกระแสความนิยมท่ีเพิ่มขึ้นนี้  จึงท�าให้ประเด็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง 

รวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน เริ่มเป็นประเด็นที่คนในสังคมให้ความสนใจ

มากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยโครงสร้างของระบบการขนส่งมวลชนในประเทศไทยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับรอง 

การสัญจรด้วยรถยนต์ ผู ้ที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยจักรยานจึงจ�าต้องเผชิญกับความเส่ียงนานับประการบน 

ท้องถนน ท้ังความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์บนท้องถนน อุบัติเหตุจากจุดช�ารุดต่างๆ บนท้องถนน 

หรือการที่ถนนริมทางเท้าถูกน�าไปใช้เป็นที่จอดรถชั่วคราว ตลอดจนความเสี่ยงทางสุขภาพจากปริมาณควันพิษ

ที่มีมาก โดยเฉพาะจากย่านเศรษฐกิจส�าคัญของในกรุงเทพฯ 

               ดังค�ากล่าวท่ีว่า “สภาพแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่เอื้ออ�านวยต่อการใช้จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่ง

ในการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างเหมาะสมพร้อมกับการสร้างกระแสความ

นิยมอย่างต่อเนื่อง จะน�าไปสู ่การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการสัญจร ที่ส ่งเสริมความมีชีวิตชีวาของเมือง

อย่างยั่งยืน”

           นอกจากนี้การจัดตั้งสมาคม/ชมรมปั ่นจักรยาน ที่ท ้องถิ่นเป็นผู ้ริ เริ่ม เช ่น ชมรมจักรยานเพื่อ

สุขภาพบ้านบัวทอง ชมรมจักรยานเมืองทอง ชมรมจักรยานปากคาด หรือชมรมจักรยานระดับจังหวัด 

เช่น ชมรมจักรยานภูเก็ต 

ชมรมจักรยานสมุทรสาคร ที่เน้น

การปั ่นจักรยานเพื่อนันทนาการ 

ยั ง เ ป ็ น ก า ร ส ะ ท ้ อ น ถึ ง ค ว า ม

ต ้ อ ง ก า ร ใช ้ จั ก ร ย าน เป ็ นท า ง

เลือกหนึ่งในการนันทนาการของ

ประชาชนในพื้นที่

การใช้จักรยานและรถยนต์บนถนนในกรุงเทพฯ7

8, 9

10 ปั่นเพื่อชีวิต
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กิจกรรมทางกาย...กับชีวิต

              เป็นที่ทราบกันดีว่า การมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) หรือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิต 

ประจ�าวันที่เพียงพอ รวมถึงการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) นั้นส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อสุขภาพ

อย่างมหาศาล ท้ังในด้านการลดการเจ็บป่วยจากกลุ ่มโรคเรื้อรัง (Noncommunicable Disease, NCDs) 

อันประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ส่งผลให้มี

สุขภาพแข็งแรง ลดการขาดงานจากความเจ็บป่วยและเพิ่มสมรรถนะในการท�างาน มีอายุยืนยาวขึ้น อันจะส่ง

ผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ1, 2

การมีกิจกรรมทางกาย ไม่จ�าเป็นต้องมีเฉพาะในช่วงเวลาออกก�าลังกาย 

นันทนาการ หรือยามว่างเท่านั้น หากแต่ยังสามารถมีได้ทั้งระหว่าง

การท�างาน และการเดินทาง ซึ่งเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนไทย

ในปัจจุบัน ที่ใช้เวลาในแต่ละวันอยู ่ในที่ท�างาน และมีเวลาใน

การออกก�าลังกาย หรือมีกิจกรรมนันทนาการลดลง1 ซึ่งการ

ปั ่นจักรยานหรือการเดินนับเป ็นทางเลือกหน่ึงที่น ่าสนใจใน

การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เนื่องจากการปั่นจักรยาน

หรือการเดินไปท�างานหรือไปยังสถานที่ต่างๆ ล้วนเป็นการสร้าง

โอกาสการมีกิจกรรมทางกายไปพร้อมกับการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน

ปั่นจักรยานไปท�างาน Bike for Work3

         เนื้อหาในบทนี้จะน�าเสนอมิติทางสุขภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปั่นจักรยานในชีวิตประจ�าวัน 

ดังนี้

การปั่นจักรยานในชีวิตประจ�าวัน...ทางเลือกที่ไม่อาจมองข้าม

4

ท�าให้ได้ประโยชน์ทั้งในด้านความ 

แข็งแรงของร่างกายโดยรวม  ความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ

กล้ามเนื้อที่แขน หลัง สะโพกต้นขา 

ขา น่อง มีประโยชน์ต่อข้อสะโพก 

เข่า ข้อเท้า ข้อกระดูกหลัง ความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อข้อ สามารถ

ลดการปวดข้อปวดหลังได้ การปั่น 

จกัรยานระยะไกลจะท�าให้เพลดิเพลนิ 

ท�าให้จิตใจสบาย และการปั ่นต้อง

ฝึกสมองในเร่ืองการทรงตัว (Balance) 

และการสั่งการด้านความสัมพันธ์

กันในร่างกาย (Correlation) ทั้ง

ซ ้ายขวา จะท�าให้เลือดไหลเวียน

ในสมองส่วนล่าง (Cerebellum) 

มากขึ้นและด้านความจ�าได้พัฒนา 

ถูกกระตุ ้น ช ่วยลดการเกิดภาวะ

อาการวิงเวียนศีรษะ  (Vertigo)  

โรคอัล ไซ เมอร ์   ความจ� า เ ส่ือม 

โรคซึมเศร้าได ้

          ดังนั้นการป ั ่นจักรยาน

สามารถช่วยป้องกันการเจ็บป่วย

จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็น 

โรคหลอดเลือดและหัวใจ เบาหวาน

           ในด้านการปั ่นจักรยาน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการปั่นจักรยาน

นับเป็นการออกก�าลงักายทีเ่หมาะสม 

กับทุกเพศทุกวัย ทั้งในด้านความ

สนุกสนาน ต้องการทักษะและค่าใช ้

จ ่ายที่ ไม ่มาก  และเป ็นมิตรต ่อ 

สิ่งแวดล้อม 

           การปั ่นจักรยานต้องใช ้

กล้ามเน้ือมัดใหญ่ในรูปแบบที่เป็น

จังหวะต่อเนื่องสม�่าเสมอระหว่าง

การออกแรงและการพัก ของกล้าม

เนื้ อ ในร ่ างกายซีกขวาและซ ้าย

5
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        โดยหากบริบทการปั่นจักรยานอยู่ในสังคมเมือง ก็ถือว่ามีตัวช่วยในด้านสภาพแวดล้อมหลายประการ 

อาทิเช่น มีช่วงเวลาในการพักท่ียาวนานกว่าอันเนื่องมาจากสัญญาณไฟ

จราจร ซ่ึงการได้หยุดพักเป็นช่วงนี้จะช่วย

ให้กล้ามเนื้อได้ฟ ื ้นคืนจากการออกแรงใน

ขณะเคล่ือนไหวอีกด้วยด้วย มีเลนจักรยาน

ที่ชัดเจนในบางพ้ืนท่ี กระแสการปั่นจักรยาน

ที่เพ่ิมมากข้ึน ท�าให้สังคมเกิดการเรียนรู้ใน

การใช้ท้องถนนร่วมกัน เป็นต้น5

         ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การปั่นจักรยาน 

โดยเฉพาะการปั่นในชีวิตประจ�าวัน ในการเดินทาง หรือเพ่ือสุขภาพ เป็น

กิจกรรมที่เหมาะในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพ่ิมสมรรถภาพของร่างกาย และ

นับเป็นการออกก�าลังกายแบบแอโรบิกอย่างหนึ่งด้วย

โรคไขข้อและกระดูกพรุน โรคมะเร็ง 

ล�าไส้ มะเรง็เต้านม ปัญหาสขุภาพจติ 

ทั้งความเครียดและภาวะซึมเศร้า

และยงัช่วยให้รปูร่างกระชบั มสีดัส่วน 

สวยงาม  เสรมิการทรงตวัของร่างกาย 

ป้องกันการหกล้ม 

          นอกจากนี้การปั่นจักรยาน 

ในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ

เดินทาง และการออกก�าลังกาย

หรือวัยท�างานเองท่ีมีโอกาสในการ

ออกก�าลังกายน้อย เมื่อหันมาปั่น

จักรยานในการเดินทาง ก็ท�าให้มี

กิจกรรมทางกายไปโดยอัตโนมัติ

นั่นเอง6

เป็นการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 

และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง อันเป็น 

ปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมร่างกาย 

ให ้แข็งแรง และป้องกันกลุ ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง และน�าไปสู ่การลด

อัตราการเสียชีวิตด้วย ดังจะเห็น

ได ้จากการที่วัยรุ ่นยุคใหม ่หันมา

ปั่นจักรยานกันมากขึ้นทั้งในการ

4

7, 8
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        นอกจากนี้ยังมีการศึกษาหลากหลายในทวีปยุโรป   ซึ่งเป็นทวีปที ่

สนับสนุนการปั ่นจักรยานของประชาชน ในด้านการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย

จากการปั ่นจักรยานหลายการศึกษา เช่น การศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ที่พบว่าการท่ีประชาชนหันมาปั ่นจักรยานในชีวิตประจ�าวัน อย่างน้อยเพียง 

วันละ 3 กิโลเมตร 4 วันต่อสัปดาห์ เพียงพอในการเพ่ิมสมรรถภาพของร่างกาย

ได ้ เทียบเท ่ากับการเข ้าโปรแกรมหรือคอร ์สออกก�าลังกายและยิ่ งระยะ 

ทางท่ีปั ่นยิ่งมาก ยิ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อมีการพัฒนา และมีการน�าออกซิเจนไป

ใช้ได้ดียิ่งขึ้น11 

              สอดคล้องกับการศึกษาในสหราชอาณาจักร ที่พบว่าอาสาสมัครที่หันมา 

ปั ่นจักรยานในชีวิตประจ�าวัน 4 วันต่อสัปดาห์ มีสมรรถภาพของร่างกายที่

ดีขึ้น ตามระยะทางท่ีปั ่น และลดปริมาณไขมันในร่างกายในผู ้ที่ม ี

น�้าหนักเกิน หรือมีภาวะอ้วนได้ด้วย4 ซ่ึงเป็นการยืนยันว่า แม้ผู ้ที่

ไม่เคยมีกิจกรรมทางกายมาก่อนเลย เมื่อหันมาปั ่นจักรยานในระดับ

เพ่ือใช้ในชีวิตประจ�าวันในระยะทางส้ันๆ ก็ได้รับประโยชน์ทาง

สุขภาพเช่นกัน โดยไม่ต้องล�าบากหาเวลาออกก�าลังกายจริงจังเพิ่ม

เติม12

ยิ่งปั่น...ยิ่งฟิต 

ไ ม่น่าเชื่อว ่าการปั ่นจักรยานในชีวิตประจ�าวัน ใช ้ความเร็วปานกลาง 15 กม./ชม. ใช ้เวลาวันละ 

30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ช ่วยให ้ร ่างกายเผาผลาญพลังงานได ้ถึงประมาณ 200 ถึง 300 กิโลแคลอรี่

ต ่อวันซึ่งเพียงพอในการเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและสุขภาพที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับค�าแนะน�าของ

องค์การอนามัยโลกที่ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อยวันละ 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์ 

หรือ 150 นาที/สัปดาห์2

9, 10
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ยิ่งปั่น...ยิ่งอายุยืน
          การศึกษาในประเทศเดนมาร์ก จากการติดตามสถานะทางสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของประชาชน 

กว่า 3 หมื่นคน พบว่าผู้ที่ไม่ได้ปั่นจักรยานไปท�างาน มีอัตราเสียชีวิตมากกว่า  39% เมื่อเทียบกับผู้ที่ปั่นจักรยาน 

ไปท�างาน เมื่อปรับปัจจัยพื้นฐานให้เหมือนกันแล้ว13

           การศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่วิเคราะห์ฐานข้อมูลผู ้ที่หันมาปั ่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ใน

การเดินทางระยะสั้นในชีวิตประจ�าวัน จ�านวน 5 แสนคน พบว่าคนกลุ่มนี้จะมีอายุยืนเพ่ิมขึ้น 3-14 เดือน14

           สอดคล้องกับการศึกษาผู้ใช้จักรยานในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน จ�านวนเกือบ 2 แสนคน ที่พบว่า 

เมื่อเทียบกับผู้ใช้รถยนต์ ผู้ใช้จักรยานจะได้รับประโยชน์ทางสุขภาพมากกว่าถึง 77 เท่า หรือคิดเป็นการป้องกัน

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง 12 คน ต่อปี15

บทสรุป
เป็นที่ชัดเจนว่าการปั่นจักรยานในชีวิตประจ�า

วัน ไม่ว่าจะไปซื้อของ ไปโรงเรียน หรือไป

ท�างาน ล้วนช่วยส่งเสริมการมีกิจกรรม

ทางกายในระดับท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ี

ดีขึ้น และเหมาะสมกับการเดินทางใน

เมืองท่ีมีระยะทางแต่ละท่ีไม่ไกลมากนัก

ด้วย นับเป็นกิจกรรมท่ีท�าให้การเดินทาง

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งเป็นการออกก�าลังกายไปในตัว สร้างความ

เพลิดเพลิน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วย16, 17

18
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เริ่มปั่น...กันอย่างไร?
บทที่ 3 



            ก่อนจะเริ่มออกปั่นจักรยาน การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และจักรยานคันโปรด 
เป็นสิ่งที่ควรท�าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการออกปั่นในท้องถนนท่ามกลางการจราจรที่คับคั่งที่อาจน�ามา
ซึ่งอาการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจได้

เริ่มปั่น...กันอย่างไร?

1

    เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจากอุบัติเหตุ และกติกาและ 

ข้อพึงปฏิบัติที่ควรทราบ การสื่อสารในการปั่นจักรยานและการเลือกประเภทจักรยาน เพื่อการป้องกันและเตรียมตัว

ให้การปั่นจักรยานเต็มไปด้วยความประทับใจ สนุกสนานและปลอดภัย ดังนี้

            การบาดเจ็บทางร่างกาย จากการปั่นจักรยาน
       การปั่นจักรยานอาจก่อให้เกิดบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการใช้งานมากเกินไป 

(Overuse Injury) เพราะบรรดาผู้รักการปั่นทั้งหลายอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปั่นจักรยาน นักปั่นจึง

ควรรู้ว่ามีการบาดเจ็บลักษณะใดบ้างที่อาจเกิดกับคุณได้ในกรณีที่ใช้งานหนักมากเกินไป และมีแนวทางในการป้องกัน

อย่างไร ดังลักษณะอาการบาดเจ็บต่อไปนี2้

            1. ปวดคอและหลัง
อาจเกิดขึ้นได้บ่อย โดยเฉพาะผู้ที่ปั่นจักรยานเสือหมอบ เพราะด้วยการออกแบบของตัวจักรยานที่ต้องก้มตัวและเงย

ศีรษะในขณะปั่น เพื่อลดแรงต้านของอากาศตามหลักแอโรไดนามิก โดยจะสังเกตเห็นว่าระดับของอานจะอยู่สูงกว่า

แฮนด์ การที่ต้องอยู่ในท่าเดียวนาน ๆ นั้นจ�าเป็นต้องมีความพร้อมของกล้ามเนื้อคอ หลัง และล�าตัวที่ดี ซึ่งมีทั้งความ

ยืดหยุ่น ความแข็งแรง และความทนทาน 

    นอกจากตัวนักกีฬาแล้ว จักรยานเองก็มีผลเช่นกัน ควรใส่ใจกับความสูงของอาน และระยะระหว่างอาน 

กับแฮนด์ เช่น ถ้าตั้งอานสูงเกินไป นักกีฬาก็จะต้องก้มตัวและเงยศีรษะมากขึ้น เป็นต้น มากไปกว่านั้นการปรับระดับ

ของอานยังมีความส�าคัญอย่างมากในการป้องกันการบาดเจ็บของขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของสะโพกและข้อเข่า

ระดับของอานที่เหมาะสม คือ เม่ือน่ังบนอานและถีบขาให้บันไดวางเท้าอยู่ใน

ต�าแหน่งต�่าสุด (6 นาฬิกา) เข่าควรอยู่ในลักษณะงอประมาณ 30 องศา

22 ปั่นเพื่อชีวิต
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            2. ปวดก้น 
          เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หัดปั่นใหม่ ซ่ึงเกิดในต�าแหน่งของปุ่มกระดูกบริเวณ

ก้นเกิดการกดและเสียดสีกับอาน

            3. มือชา
       เกิดจากเส้นประสาทไปกดทับบริเวณโดนฝ่ามือด้านนิ้วก้อย ซึ่งอาจเกิดจากการออกแรงกดส่วนดังกล่าวที่

แฮนด์ ในระหว่างการขับขี่มากหรือนานเกินไป ท�าให้เส้นประสาทถูกรบกวน หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจ

เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทนี้ ซ่ึงเป็นกล้ามเนื้อของมือที่ท�าหน้าที่กางนิ้วและหุบนิ้ว 

            4. ปวดเข่า
          สามารถแบ่งกลุ่มการปวดตามบริเวณต่างๆ ได้เป็น 3 บริเวณ

            4.1 กลุ่มที่ปวดด้านหน้า และกลุ่มที่ปวดด้านข้างของข้อเข่า อาจสังเกตได้จากต�าแหน่งที่มีอาการปวดหรือ 

จุดที่กดเจ็บ อาการปวดด้านหน้าของข้อเข่ามีปัจจัยเส่ียงจากการที่อานอยู่ในระดับที่ต�่าเกินไป ซ่ึงท�าให้ข้อเข่าอยู่ใน

ท่างอมากกว่าที่ควรจะเป็น 

           4.2 กลุ่มปวดบริเวณกระดูกสะบ้าหรือปวดลึกๆ เป็นปัญหาการอักเสบของกระดูกอ่อนผิวข้อของกระดูก 

สะบ้า 

            4.3 กลุ่มปวดบริเวณขอบบนหรือบริเวณเหนือต่อกระดูกสะบ้าก็จะเป็นการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อต้นขา 

  ปรับต�าแหน่งอานและเลือกอานที่ไม่แข็งจนเกินไปก็พอจะช่วยบรรเทา  

    อาการได้ 

  ซึ่งใครที่ตั้งใจจะปั่นจักรยานจริงจัง ควรใช้กางเกงส�าหรับปั่นจักรยานมา 

    สวมใส่ เพราะมีการบุนวมในบริเวณที่เป็นจุดกดหรือเสียดสี

  ขยับมือเปลี่ยนต�าแหน่งในการจับแฮนด์เป็นครั้งคราวในขณะขับขี่ 

  สวมถุงมือเพื่อลดแรงกดต่อเส้นประสาท

  กลุ่มปวดบริเวณต�่ากว่าระดับของกระดูกสะบ้าลงมาก็จะเป็นการอักเสบ 

    ของเอ็นสะบ้า  

  การรักษานั้นควรลดความหนักของการปั่นลง โดยการปั่นในทางราบและ    

    ใช้การปรับเกียร์เข้าช่วย 

  การบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็ควรประคบเย็นซึ่งอาจท�าง่าย ๆ โดย 

    ใช้ก้อนน�้าแข็งถูรอบ ๆ เข่าหลังจากการปั่น 

  อาจรับประทานยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเน้ือเพื่อบรรเทาอาการ 

  เมื่อทุเลาลงแล้วก็ควรบริหารสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือต้นขาต่อ 

    ไป
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            5. ปวดด้านข้างสะโพกและปวดด้านข้างข้อเข่า 
         มักเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเอ็นแผ่ซ่ึงอยู่ด้านข้างของสะโพกและต้นขา มีชื่อว่า IT Band โดยในระหว่างการปั่น

อาจเกิดการเสียดสีกับปุ่มกระดูกบริเวณด้านข้างของสะโพก และปุ่มกระดูกด้านข้างของกระดูกต้นขาส่วนปลายซึ่ง

จะอยู่เหนือจากแนวข้อเข่าขึ้นมาเล็กน้อย ปัจจัยเส่ียงคือการที่อานอยู่ในระดับที่สูงเกินไป ท�าให้ขณะปั่นข้อเข่าอยู่ใน

ท่าเหยียดมากกว่าที่ควรจะเป็น ท�าให้ IT Band ตึงและเกิดอาการปวดในบริเวณดังกล่าว 

  การรักษาก็ท�าคล้ายกับอาการปวดเข่า คือลดความหนักของการปั่นลง 

  ประคบเย็นรับประทานยาแก้ปวดบรรเทาอาการ  

  รวมทั้งควรบริหารเพื่อยืดเหยียด IT Band รวมทั้งกล้ามเน้ือข้อสะโพก 

    ด้านข้างและด้านหลัง

            6. ปวดเอ็นร้อยหวาย  

      ซึ่งจะคล�าได้เป็นล�าเอ็นที่ด้านหลังของข้อเท้า โดยเอ็นนี้จะเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อน่อง ท�าหน้าที่ออกแรงจิก

ปลายเท้าลง อาการปวดที่เกิดขึ้นเป็นการอักเสบของเอ็นร้อยหวาย ปัจจัยเส่ียงที่อาจท�าให้เกิดอาการนี้ ได้แก่ การวาง

เท้าบนบันได ในต�าแหน่งที่ค่อนไปทางด้านหลังมากกว่าที่ควรจะเป็น จนท�าให้ต้องมีการเคล่ือนไหวของข้อเท้ามาก

ขึ้นหรืออานอยู่ในระดับที่ต�่าเกินไป ก็จะท�าให้กล้ามเนื้อน่องท�างานได้ไม่เต็มที่ 

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อย ๆ โดยการยืนแล้ววางเท้าข้างที่ต้องการยืดกล้าม

เนื้อไปด้านหลัง จากน้ันโน้มตัวมาด้านหน้าโดยการงอเข่าของขาหน้าส่วนขา

หลังไม่ยกส้นเท้า และควรให้เข่าอยู่ในท่าเหยียดตรง
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อุบัติเหตุบนท้องถนน

        อาการบาดเจ็บจากการปั่นจักรยานบนท้องถนน คง

หนีไม่พ้นการหกล้มบนท้องถนน ซึ่งอาจเป็นเพียงฟกช�้าหรือ

แผลถลอก (โดยมีชื่อเล่นเรียกกันในวงการว่า “Road Rash” 

คือ ตอนแรกผิวหนังเป็นรอยถลอกสีแดงเหมือนกับเป็นผ่ืน ซ่ึง

เกิดจากการที่ผิวหนังครูดไปกับพื้นถนน โดยบางคร้ังเศษส่ิง

สกปรกเล็กๆ อาจฝังค้างอยู่ในผิวหนัง เห็นเป็นจุดๆ เรียกว่า  

“Traumatic Tattoo” หรือรอยสักที่เกิดจากอุบัติเหตุนั่นเอง) 

หากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  

โดยปัจจัยที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ มีดังนี้คือ

1.  ผิวถนนที่ขรุขระ ไม่ราบเรียบ ลูกระนาด    

2.  ถนนสายหลักบางเส้นทางถึงแม้จะเป็นถนนที่กว้างขวางชนิด 4 เลน หรือ 8 เลน แต่ไม่มีไหล่ทางและการจราจร

ไม่ติดขัด รถยนต์ส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ดังนั้นหากมีพาหนะที่ค่อนข้างช้า เช่น จักรยานอยู่บนเส้นทาง จึง

เสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

3.  การมีรถยนต์จอดขวางถนน หรือการที่รถยนต์ขับปาดหน้าอย่างรวดเร็ว อาจท�าให้เบรกรถจักรยานไม่ทัน

4.  หากมีสุนัขนอนอยู่ใต้ท้องรถ การปั่นผ่านในระยะใกล้ๆ สุนัขอาจส่งเสียงรบกวนได้ และอาจโดนกัดได้ เราควรหลีก

เลี่ยงด้วยการปั่นเว้นระยะห่างพอสมควร

ควำมปลอดภัยในกำรปั่นจักรยำนบนท้องถนน

          เพื่อให้การปั่นจักรยานบนท้องถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัย มีกติกาและแนวทางการปฏิบัติที่ผู้ปั่นจักรยาน

ควรทราบและเข้าใจดังต่อไปนี้3, 4, 5

 1. เคารพกฎแห่งท้องถนนและกฎหมายจราจรท้องถิ่น

 2. ระลึกเสมอว่าเราก�าลังใช้ถนนหรือทางร่วมกับผู้อื่น ทั้งผู้ใช้ยานยนต์ ผู้เดินเท้า และผู้ใช้จักรยานอื่นจึงควร

ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น 

 3. ปั่นโดยใช้ความระมัดระวัง ให้คิดว่าผู้อื่นไม่สามารถเห็นเราได้โดยตลอดเวลา

 4. มองไปข้างหน้าและเตรียมพร้อมเพ่ือการหลีกเล่ียง:

  • ยานพาหนะที่ชะลอหรือเล้ียวเข้ามาที่ถนนหรือเลนที่ด้านหน้า หรือแล่นมาด้านหลัง

  • รถที่จอดอยู่และเปิดประตู

                    • คนเดินเท้าเดินออกมาตัดหน้า

  • เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล่นใกล้กับถนน

  • หลมุบ่อ ฝาท่อ รางรถไฟ รอยเชือ่มสะพาน การก่อสร้างถนนหรอืทางเท้า ซากปรกัหกัพงัและสิง่กดีขวาง

ต่างๆ ทีจ่ะท�าให้ต้องป่ันหลบไปในทางจราจร หรือให้ล้อจักรยานติด หรือท�าให้เกดิประสบอบุติัเหตุ
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          5. ปั่นจักรยานในเลนจักรยาน หรือทางจักรยานที่ได้ก�าหนดไว้ หรือให้ใกล้กับขอบถนนให้ได้มากที่สุดใน

ทิศทางเดียวกันกับทางจราจรก�าหนดไว้โดยกฎหมายท้องถิ่น

          6. หยุดที่ป้ายหยุดและสัญญาณไฟจราจร ชะลอและมองซ้ายขวาเมื่อมาถึงทางแยก เตรียมพร้อมที่จะให้ทาง

ตลอดเวลา

          7. ใช้สัญญาณมือส�าหรับการเลี้ยวและหยุด

          8. อย่าใช้หูฟังเมื่อขี่จักรยาน เพราะเสียงเพลงในหูฟังจะบดบังเสียงการจราจรภายนอก และเสียงหวอจาก

รถฉุกเฉินต่างๆ และสายยังสามารถพันเข้ากับชิ้นส่วนเคล่ือนไหวของจักรยานซ่ึงสามารถท�าให้ท่านเสียการควบคุมได้

          9. หลีกเลี่ยงการซ้อนผู้โดยสารหรือสัมภาระหนัก เพิ่มลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย หากจะท�าก็ต้องแน่ใจ

ว่ามีทักษะในการขี่จักรยานเพียงพอและใช้ความระมัดระวังมากขึ้น 

         10. ห้ามพกพาอะไรทีจ่ะบังสายตาหรอืท�าให้ไม่สามารถบงัคบัจกัรยานได้อย่างสมบรูณ์ หรอืทีจ่ะพนักับช้ินส่วน

ของจักรยานได้

          11. ห้ามเกาะไปกับยานพาหนะอื่นๆ

          12. ห้ามปั่นผาดโผน และฉวัดเฉวียน 

          13. ห้ามดื่มแอลกอฮอลล์หรือใช้ยาเสพติด

          14. หากเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการปั่นจักรยานในสภาพอากาศไม่ดี เมื่อถูกบดบังสายตา ตอนเช้ามืด ตอนหัวค�่า

หรือตอนมืด หรือในขณะที่ง่วงมาก สภาวะต่างๆ เหล่านี้จะเพ่ิมแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ

      15. การขี่จักรยานที่ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เช่น กระด่ิง, ไฟหน้าแสงขาว, ไฟท้าย 

แสงแดง 

          16. ตรวจเบรกว่าใช้การได้ดี และตรวจลมยางว่ามีเพียงพอ ก่อนปั่นทุกคร้ัง

         17. ขี่จักรยานในเมืองควรใช้ความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ยิ่งขี่เร็วก็ยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงที่จะมี

อันตราย
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การสื่อสารในการปั่นจักรยาน
	 การใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างการปั่นจักรยานเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นมาก	เนื่องจากขณะปั่น

จักรยาน	ผู้ปั่นไม่สามารถหันกลับมาได้ตลอด	ดังนั้นการศึกษาท�าความเข้าใจและใช้สัญญาณมือให้ได้ถูกต้อง	จะช่วยลด

ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้	ดังรูปภาพต่อไปนี้

สัญญาณมือจักรยาน6
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หลังจากได้เรียนรู้ถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ

ปั่นจักรยาน วิธีการเลือกจักรยานคู่ใจก็มีความส�าคัญไม่แพ้

กัน โดยหลักการเลือกจักรยานโดยทั่วไปมีดังนี้3, 4, 5

เลือก
จักรย

าน 

แบบไ
หนดี?

ประเภทจักรยาน

								จักรยานทั่วไป	(หรือจักรยานแม่บ้าน	

หรอืจกัรยานจ่ายกบัข้าว) 

      โดยส่วนใหญ่จะไม่มเีกยีร์ หรอืมเีกยีร์

เดยีวทัง้เฟืองหน้าและหลงั ชนดิทีม่ล้ีอเลก็จะ

ขีง่่ายไม่ล้ม แม้จะบรรทกุของหนกัๆ เพราะมี

จุดศูนย์ถ่วงต�า่ ราคาไม่แพง หากช�ารดุยงัหา

ทีซ่่อมได้อยูท่ัว่ไป ใช้ในการป่ันโดยทัว่ไป ป่ัน

เพือ่ไปท�างานในชวีติประจ�าวนั เพือ่ไปจบัจ่าย

ตลาด ซือ้ของทีร้่าน ไปท�าธรุะในช่วงระยะทาง

ทีไ่ม่ไกลมาก ไม่เกนิประมาณ 5 กโิลเมตร ส่วน

มากจะมตีะแกรงใส่ของไว้ด้านหน้า และมทีีน่ัง่

ซ้อนท้ายไว้ด้านหลงั ตวัจกัรยานจะไม่ซบัซ้อน

ใช้ง่ายป่ันได้ทกุวยั

							จกัรยานออกก�าลงักายและท่องเทีย่ว 

            เป็นจกัรยานทีพ่ฒันาขึน้มาเพือ่ให้เหมาะสม

กับแต่ละกจิกรรม และให้ถบีเบาแรง โดยมรีะบบ

เกียร์ และลดน�า้หนกัรถลง ราคาสงูกว่าจกัรยาน

จ่ายกับข้าว โดยแบ่งตามลกัษณะเฉพาะได้ ดงันี้

- จกัรยานท่องเท่ียว จักรยานแบบน้ีออกแบบ

ส�าหรบัการท่องเทีย่วโดยเฉพาะ แต่กใ็ช้ขีอ่อกก�าลงั

หรอืขีไ่ปท�างานหรอืใช้งานอเนกประสงค์ได้ มกัมี

ตะแกรงท้ายส�าหรบัไว้วางสมัภาระ ปกตจิะมชีดุ

บังโคลนและขาตั้งติดมากับรถระบบเกียร์มีให้เลือก

ตัง้แต่ 10 ถงึ 27 สปีด

-  จกัรยานเสอืหมอบ เหมาะทีจ่ะเป็นจกัรยานขีท่่องเทีย่วส�าหรบั

ทางเรยีบ เป็นจกัรยานส�าหรบัป่ันท่องเทีย่วเป็นอย่างดี

10

10

1.

2.
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-  จักรยานเสอืภเูขา (Mountain Bike) 

เป็นจกัรยานที่ออกแบบส�าหรับขี่ขึ้นลงเขาโดยเฉพาะ

มีโครงสร้างแข็งแรงยางล้อใหญ่หรืออ้วน ดอกยาง

ใหญ่และหนา ท�าให้เกาะพื้นถนนได้ดีเวลาขี่ขึ้นเนิน 

ชันๆ ใช้งานได้ในทุกพื้นผิวถนนเกียร์มีให้เลือกตั้งแต ่

10 ถึง 27 สปีด นอกจากจะใช้งานขี่สมบุกสมบัน

ตามที่ออกแบบมาแล้ว ยังใช้เป็นจักรยานท่องเที่ยว 

หรือแม้แต่ใช้เป็นจักรยานอเนกประสงค์ได้ด้วย 

-  จักรยานฟิกซ์เกียร์ 

จักรยานประเภทนี้ มีสปีดเดียว และเฟืองหลังเป็น

แบบตายหรือฟิกซ์ คือ ปล่อยฟรีหรือปั่นขาทวน

กลับไม่ได้ การขี่จึงต้องหมุนขาไปตลอดเวลา เพราะ

หากไม่หมุนขา เฟืองก็จะไม่หมุน ซึ่งก็คือการเบรค

นั่นเอง และถ้าต้องการเบรคเร็วๆ แรงๆ ก็กระทืบ

ขาย้อนกลับหลัง เฟืองก็จะหยุดหมุนทันที และรถ

ก็จะหยุดทันทีเช่นกันจักรยานเสือหมอบ รูปแบบ

คล้ายจักรยานแข่ง แต่คุณภาพของอุปกรณ์จะด้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับราคา) ใช้เป็นจักรยานออกก�าลังกายได้ดี หรือจะใช้

เป็นจักรยานส�าหรับขี่ท่องเที่ยวก็ได้ แต่เหมาะส�าหรับขี่บนทางเรียบเท่านั้น

							จกัรยานแข่ง	

         คือ จักรยานแบบเสือหมอบที่เราเห็นนักกีฬาใช้ในการแข่งขันทั่วไป มีน�้าหนักเบามากมีเกียร์ตั้งแต่ 1 ถึง 27  

สปีด มีรูปร่างเพรียวบางทั้งที่จับแฮนด์และล้อทั้งสองก็จะบอบบาง กรณีมีเกียร์เดียว มักจะใช้แข่งในลู่หรือเวโลโดรม

ในระยะทางสั้นๆ จักรยานชนิดนี้มีราคาแพงมาก

10
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1.  ขนาด ต้องเลอืกให้ขนาดของจกัรยานเหมาะสมกบัขนาดตวัของผูข้ี ่มเีบอร์ตัง้แต่ 16-25 นิว้ เบอร์นีบ้อกความยาว

ของท่อนัง่ (ท่อทีต่่อจากหลกัอานลงไปถงึหวักะโหลก) วธิเีลอืกขนาดอย่างง่าย คอื ให้วดัความสงู (เป็นนิว้) จากพืน้ถงึปุ่ม

สะโพกผูข้ี ่ เอาค่าทีไ่ด้ลบออกด้วย 9 จะเป็นขนาดตวัถงัจกัรยานท่องเทีย่วหรอืเสอืหมอบ แต่ถ้าจะเลอืกเสอืภเูขาให้ลบ

ออกด้วย 11 ตวัถงั (โครง) ส�าหรบัตวัถงัจกัรยานให้ดทูีน่�า้หนกัยิง่เบากย็ิง่ดแีต่มกัราคาแพง

2. เบรค มอียู ่ 5 แบบ คอื แบบดงึข้าง ดงึกลางแบบคานกระดก แบบวเีบรค และแบบเบรคจาน แบบหลงัจะมี

ประสทิธภิาพสงูกว่า จกัรยานท่องเทีย่วหรอืเสอืภเูขา ควรใช้เบรกแบบนี ้โดยทัว่ไปเบรกทัง้สองข้างเป็นเบรกมือล้อหน้า

และล้อหลงั 

3. เกยีร์ เกยีร์หลงัตวัควบคมุจะอยูท่ีแ่ฮนด์ขวามอื ม ี 5-7 เกยีร์ (จาน) เกยีร์หน้าตวัควบคมุจะอยูท่ีแ่ฮนด์ซ้ายมือ  

มี 3 เกียร์(จาน) ใช้นิว้หวัแม่มอืในการปรบัเปลีย่นเกยีร์ จะปรบัได้ดเีมือ่รถก�าลงัป่ันด้วยความเรว็ระดบัหนึง่ อย่าปรบั

ตอนรถหยดุจะท�าให้โซ่รถหลดุตกได้ การปรบัควรจะฝึกกบัผูรู้ ้ เพราะแต่ละสถาณการณ์จะใช้เกยีร์แตกต่างกัน โดยจะ

ช่วยได้มากในตอนขึน้ทีส่งู 

หากป่ันระยะทางทัว่ไป กป็รบัให้สบายกบัการป่ันของตนเองชอบทีส่ดุ ป่ันให้สบายไม่ใช้แรงมากและไม่ป่ันฟร ีโดยมากก็

จะใช้ จานหลงัทีจ่านที ่5 และจานหน้าจะอยูท่ีจ่านที ่2 (จานกลาง) จะป่ันรูส้กึสบายทีส่ดุในทางเรยีบ

4.  แฮนด์ เวลาขึน้นัง่ป่ันควรจบัแฮนด์แขนตรง ข้อศอกงอได้เลก็น้อย 15 องศา ต้นแขนควรตัง้ฉากกบัล�าตวั เป็นท่านัง่ที่

สบายทีส่ดุในการป่ันจกัรยานในระยะเวลานานเพือ่ไม่ให้เกดิอาการปวดหลงัได้

การเลือกจักรยานออกก�าลังกายและท่องเที่ยว 

การปั่นจักรยานมีวัตถุประสงค์หลากหลายทั้ง

การปั่นเพื่อเลือกซื้อของแถวบ้าน การเดินทาง 

ไปบ้านเพื่อนในระยะทางสั้นๆ การปั่น

จักรยานเล่นเพื่อความสนุกสนานหลังเลิกเรียน จริงๆ

แล้วการเลือกจักรยานไม่จ�าเป็นต้องเลือกประเภทที่มี

ราคาแพงก็สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การปั่น

โดยทั่วไป แต่ส�าหรับการปั่นจักรยานออกก�าลังกาย

และท่องเท่ียวซ่ึงต้องปั ่นในระยะไกลและระยะนาน 

อาจไม่เหมาะที่จะใช้จักรยานทั่วไป ในส่วนนี้จึงรวบรวม 

ข้อพิจารณาเบื้องต้นส�าหรับการเลือกจักรยาน ดังนี้ 
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5.  อาน  อานแบบเรยีวเหมาะส�าหรบัเสอืหมอบ เสือภเูขาและจักรยานท่องเทีย่วเหมาะส�าหรับขีจั่กรยานแบบแข่ง แต่

นั่งๆนานถ้าไม่ชินจะเจ็บก้น ส่วนจักรยานทั่วไปควรเป็นอานแบบป้าน เหมาะส�าหรับใช้ทั่วไปแบบนั่งขี่ตั้งตรง6 อาน

จักรยานต้องไม่นุ่มมากไปหรือแข็งมากไป เพราะการปั่นนานๆ จะเกิดการกดทับบริเวณก้นที่อานนั่งทับ โดยเฉพาะ

เมื่อปั่นระยะยาวใช้เวลานาน มากกว่า 15-30 นาทีขึ้นไป จะเกิดอาการชาเกิดได้กับทุกคน

           วิธีแก้ไข   เมื่อปั่นระยะยาวทุก 15 นาที ให้ชะลอการปั่น แล้วยกก้นขึ้นจากอาน นับ 1-10 แล้วค่อยนั่งปั่น

เช่นเดิมให้ท�าทุกครั้ง เมื่อครบทุก 15 นาที อาการชาจะลดลง ระมัดระวัง การกดทับเสียดสีที่จะเกิดการฟกช�้าถลอก 

พุพองได้ จะมีอาการเจ็บแสบที่ก้น จะเกิดเมื่อมีการปั่นด้วยแรงหนักมากและระยะเวลานานมากกว่า 30 นาที ขึ้นไป 

และผู้ที่ไม่ได้ใส่กางเกงที่ไม่มีนวมรองก้น มีปัญหามาก อาจท�าให้ท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบได้ (Urethritis ) 

   ความสูงของอานจักรยานต้องปรับให้พอเหมาะกับแต่ละคนไป จะเป็นประโยชน์ขณะปั่น ท�าให้เกิดความ 

สบายมากสุดปั่นได้มีประสิทธิภาพที่สุดและร่างกายไม่บาดเจ็บ เทคนิคในการปรับคือให้ผู้ปั่นยืนตรง จับจักรยานให้ตั้ง

ตรงชิดล�าตัวปรับอานให้อยู่ต�าแหน่งตรง ต�่าจากจุดสะโพกด้านหน้าบนสุด (Anterior superior Iliac spine=ASIS) 

3 นิ้วมือโดยประมาณ ปรับอานได้ระดับที่วัดแล้วให้ฟิคอานให้มั่นคง เพราะต�าแหน่งนี้เมื่อขึ้นนั่งปั่น ขาฝั่งที่ปั่นสุดจะ

อยู่ในต�าแหน่งเหยียดตรง จะได้พลังในการปั่นสูงสุด ขาอีกฝั่งจะงอพอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไป ถ้างอมากไปจะใช้

แรงถีบที่สูงมาก ถ้าอานสูงมากไป ขณะปั่นสุดขาจะลอยซึ้งจะท�าให้ปั่นยากขึ้นเท่าตัว 

             

นอกจากนี้ จ�าเป็นจะต้องมี ไฟหน้า ไฟหลัง และควรจะมีกระจกมองหลัง

เพื่อดูรถหลังโดยไม่ต้องเหลียวหลังเพราะถ้าขับไม่ช�านาญจะท�าให้เสียหลัก

ล้มได้ และควรมีกระดิ่งเพื่อส่งสัญญาณให้รถข้างเคียงหรือที่อยู่ด้านหน้าได้
10
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การแต่งกาย
         การแต่งกายส�าหรับผู้ปั่นจักรยาน หากเป็นการปั่นเดินทางหรือไปท�าธุระใกล้ๆ สามารถสวมชุดปกติตามธรรมชาติ เน้นที่สวม
ใส่สบาย ไม่อึดอัดต่อการเคลื่อนไหว จ�ากัดการบังคับจักรยาน หรืออาจเป็นอันตรายต่อการปั่น เช่น กระโปรงยาว รองเท้าส้นสูง 
เป็นต้น หากเป็นการปั่นในระยะไกลแนะน�าให้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้

12
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1. หมวกจักรยาน เป็นหมวกป้องกันการกระแทกบาดเจ็บที่ศีรษะ มีจ�าหน่ายโดยทั่วไป น�้าหนักเบา มีช่องเพื่อให้ลม

สามารถถ่ายเทได้ เหมาะใส่ปั่นกลางแจ้งแม้มีเหงื่อออกก็จะแห้งเร็วและสามารถใส่ได้ตลอดระยะการปั่นโดยไม่เหนียว

คราบเหง่ือ ป้องกันการบาดเจ็บศีรษะเมื่อรถประสบอุบัติเหตุล้ม

2. ปลอกแขน เป็นปลอกแขนทั้งสองข้างที่ใช้กับเสื้อจักรยานที่เป็นแขนสั้นเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังในช่วงกลาง

วัน และสามารถกันการถลอกเวลาเกิดอุบัติเหตุได้ 

3. ถุงมือ เป็นถุงมือที่มีความหนานุ่มที่อุ้งฝ่ามือ ตัดที่นิ้ว สวมแล้วปลายนิ้วทั้ง 5 โผล่ได้ ใช้เพื่อป้องกันการกดของ

แฮนด์นานๆ ที่ท�าให้เกิดการชาและช�้าบริเวณฝ่ามือได้ และป้องกันการบาดเจ็บของเส้นประสาทด้านในส่วนปลายได้ 

(Peripheral Ulnar nerve) และท�าให้จับแฮนด์ได้แน่น ไม่ลื่นเพราะเหงื่อ และยังกันถลอกกรณีล้ม

4. เสื้อ ควรเป็นเสื้อกีฬาเบาบางกระชับระบายอากาศได้ดี สามารถระบายเหงื่อได้เร็วใส่กระชับตัวไม่ให้หลวมรุ่มร่าม

เพราะจะเกิดการขัดขวางในการปั่นได้ เป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ 

6. แว่นตา กันแสงแดดกันลม มีประโยชน์เพื่อถนอมสายตาในช่วงกลางวันที่แดดจ้า และสามารถกันฝุ่นลมพัดเข้าตา

ขณะปั่นด้วยความเร็วได้ดี

7. รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบที่ผูกสายรองเท้าให้แน่นพอ ไม่ยาวรุ่งริ่งขณะปั่นจักรยาน

5. กางเกง เป็นกางเกงกีฬาที่กระชับ ที่มีเบาะรองก้นบริเวณที่จะใช้นั่งอานขณะ

ปั่น สามารถลดการกดทับที่อานได้ ไม่ให้เกิดการชามาก และถลอกฟกช�้าพุพอง

ในขณะปั่น (เกิดได้บ่อยมาก) ไม่รุ่มร่าม เพราะอาจจะมีปัญหาเข้าไปในซี่ล้อรถ

จักรยานได้ ถ้าเป็นกางเกงขายาวควรจะเป็นชนิดรัดข้อเท้า

13
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            เพื่อให้ร่างกายพร้อมในการปั่นจักรยานและ

ป้องกันอาการบาดเจ็บ	มีข้อแนะน�าดังนี้

1.		การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

        ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายบ่อยๆ 

และทุกครั้งก่อนปั่นจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมของ

ร่างกาย เอ็น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ ระบบภายในประมาณ 

5 นาที ดังรูปภาพ

เตรียมร่างกาย
ก่อนปั่นจักรยาน

6
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                                   2.		ฝึกกล้ามเนื้อ	

ส่วนส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปั่นคือ กล้ามเนื้อ 

สะโพก กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ต้นขา ขา น่อง เป็นต้น 

ให้แข็งแรง ดังรูปภาพ

6
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3.			การปั่นซ้อม  

      กรณต้ีองการป่ันทางไกล หรอืป่ันในงานต่างๆ 

ควรท�าการปั ่นซ้อมในสภาพและสถานการณ์ที่

คล้ายคลึงกับวันปั่นจริง เพราะจะทราบปัญหาที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่เหมือนกัน เช่น 

ช่วงบ่าย จะเป็นช่วงที่ร้อนมากและแดดจัด หรือ

ช่วงหน้าฝน ก็ต้องเตรียมรับกับฝนที่อาจจะตกได้ 

ควรปั่นต่อเนื่องด้วยความเร็ว อย่างน้อย 15 กม./

ชม. ถ้าปั่น 15 นาทีแรกแล้วประเมินร่างกาย

ว่าสบายไม่มีปัญหา ควรเพิ่มความเร็วขึ้นเป็น

ล�าดับอาจถึง 20 กม./ชม.ได้ ขึ้นกับสมรรถนะ

ร่างกายแต่ละคน อย่างไรก็ตามไม่แนะน�าให้ปั่น

ด้วยความเร็วเกินกว่า 20 กม./ชม. นอกจากผู้ที่

ปั่นอยู่เป็นประจ�า การซ้อมแต่ละครั้ง ควรซ้อม

ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ทุกวัน อย่างน้อย

ที่สุดควรซ้อมสัก

3 ครั้ง ก่อนที่จะปั่นจริง หรือสามารถที่จะอาศัย

เคร่ืองออกก�าลังกายประเภทปั่นจักรยานที่มีตาม

ร้านบริการฟิตเนสโดยทั่วไป ต้องซ้อมปั่นกับ

เครื่องให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที 3-5 ครั้ง

เป็นอย่างน้อย 

    ในวันที่ปั่นจริง ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม 

ซ้อมมาตามที่ก�าหนด เช็ครถให้พร้อม พักผ่อน

ให้เพียงพอก่อนวันปั่น นอนไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง 

ทางผู้จัดมีบริการน�้าดื่มอย่างเพียงพอ และมีทีม

แพทย์ไว้ดูแลทั้งที่ร่วมปั่นด้วย และตามเส้นทาง

ปั่น มีปัญหา ปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้

ตลอด ถ้าปั่นแล้วเกิดความขัดข้องทั้งร่างกาย 

และสภาพรถ ให้ปรึกษาขอความช่วยเหลือทันที 
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บทที่ 4
จักรยานกับการสร้างสรรค์สังคม



 นอกจากการปั่นจักรยานในชีวิตประจ�าวันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อน 

หน้านี้ จักรยานยังแฝงด้วยปรัชญาการด�ารงชีวิต สร้างคุณค่าต่อสังคม ลดภาระทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

“Life	is	like	riding	a	bicycle	
to	keep	your	balance	you	must	KEEP	MOVING”

Albert	Einstein

เนื้อหาบทนี้ จะกล่าวถึงประโยชน์ของจักรยานว่ามีอะไรบ้าง ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 

สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

40 ปั่นเพื่อชีวิต
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รักต้นไม้
แก้รถติด

ไม่ปล่อยมลพิษ

ลดอุณหภูมิเมือง

จักรยานแก้ปัญหาหลายเด้ง
พิชิตโรคอ้วน

เกื้อหนุนธุรกิจ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ลดความหลื่อมล�้า สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
เศรษฐกิจ/สังคม

เปิดพื้นที่สาธารณะ

ป้องกันโรคหัวใจ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต



อาจฟังดูไม่น่าเชื่อว่าแค่การปั่นจักรยานจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม! เชื่อหรือไม่ว่าไม่ใช่แค่เราที่ได้

ประโยชน์จากการปั่น แต่ชุมชนของเราด้วยที่จะได้รับประโยชน์มากมาย 

   การปั่นจักรยานในชีวิตประจ�าวันส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร โดยเฉพาะการปั่นร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ 

การปั่นเพื่อไปใช้บริการต่างๆในชุมชน เปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยกับครอบครัว เพื่อน หรือแม้แต่คนแปลกหน้า 

สามารถสร้างความสัมพันธ์บนท้องถนนร่วมกับผู้อื่น  

    ๏  ใกล้ชิดกับคนที่เรารัก เป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและเพื่อนฝูง

    ๏  ได้ท�าความรู้จักกับเพื่อนบ้าน ปั่นจักรยานรอบๆละแวกบ้านเป็นวิธีที่จะได้ท�าความรู้จักเพื่อนบ้านและสร้าง    

             ความรู้สึกผูกผันกับชุมชน

    ๏  สร้างเพ่ือน ยิ่งการปั่นเป็นกลุ่มยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ

    ๏ ส่งเสริมการเกื้อหนุนทางสังคม  สร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของชุมชน 

             น่าอยู่2 นอกจากประโยชน์แก่ชุมชนแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับสุขภาพด้วย มีงานวิจัยน�าเสนอว่าการขาด       

             การเกื้อหนุนทางสังคมเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณ 4 เท่า3

    ๏ เพิ่มพื้นที่ถนนและที่จอดรถให้ผู ้อื่น เราไม่ได้ขับรถออกจากบ้าน นั่นหมายถึงการเพ่ิมพื้นที่ถนนและ 

             ที่จอดรถอย่างน้อย 1 คันให้แก่ผู้อื่น

    ๏  มีส่วนช่วยรักษาชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ลดอบุตัเิหตจุากท้องถนนทีอ่าจก่อให้เกดิความสญูเสยีต่อชวีติเพือ่นมนษุย์         

             ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่สามารถประเมินค่าได้เลย 

    ๏  สร้างความเสมอภาคในการเดินทาง  จักรยานช่วยเพ่ิมการเข้าถึงการเดินทางให้แก่กลุ่มคนหลากหลาย 

            มากข้ึน การใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นทางเลือกที่จ�ากัดส�าหรับบางกลุ่ม จากการศึกษาวิจัยพบว่าในชุมชน 

             ประมาณมีคนถึงร้อยละ 20-40 ที่ไม่สามารถใช้รถยนต์ได้ เนื่องจากความพิการ รายได้น้อย หรือข้อจ�ากัด 

             ทางอายุ หากสามารถส่งเสริมพื้นที่ที่สามารถเดินหรือปั่นจักรยานได้จะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมของการใช้

             เส้นทาง (ส�าหรับผู้ท่ีปั่นจักรยานและเดินอยู่แล้ว) รวมถึงเพิ่มผู้ใช้ใหม่ๆ (ผู้ที่หันมาใช้เพิ่มจากการพัฒนา

             พื้นที่แล้ว)4

ด้านสังคม

ปั่นเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่
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      จักรยานอาจเป็นค�าตอบหนึ่งของ 

กิจกรรมให้เด็กๆเล่นนอกบ้าน เราคงยังจ�าช่วงวัย 

เด็กที่ได้ปั่นจักรยานไปโรงเรียน หลังเลิกเรียนได้ใช้

จักรยานเป็นพาหนะในการไปเล่นบ้านเพื่อนหรือ

ปั่นเล่นรอบๆละแวกบ้าน เพื่อพูดคุย สังสรรค์ หรือ

ปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนๆ นอกจากสนุกสนาน

และส่งเสริมสุขภาพของเด็กแล้ว ยังช่วยเรื่องการ

เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่อาศัย เรียนรู้การจราจร

บนท้องถนน6 แต่มีข้อพึงระวังเรื่องเส้นทางที่เด็ก

เลือกปั่นควรอยู่ในละแวกบ้านที่มีความปลอดภัย 

เนื่องจากเป็นที่น่าเศร้าว่าถนนในปัจจุบันบางครั้ง

ผู้ขับขี่รถยนต์ก็ใช้ถนนเหมือนสนามแข่ง 

เพิ่มโอกาสในการเล่นนอกบ้านและกิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้เด็ก

                เทคโนโลยีใหม่ๆและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อการเล่นของเด็กๆ จากการออกไปเล่นนอกบ้าน

กลายเป็นการเล่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ แทบเลต หรือโทรศัพท์มือถือ จากการส�ารวจการมีกิจกรรมทางกาย น่าตกใจ

ว่าวัยเด็กช่วงอายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลง (ปี พ.ศ. 2555-57 ร้อยละ 68, 61 และ 63 ตามล�าดับ) และ

เกือบครึ่ง (ร้อยละ 45) ของกลุ่มเด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่หน้าจอนานกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน5

7

8
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กำลังขาของเราเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ในการเดินทาง เราอาจต้องเสียเหง่ือในการเดินทางไปท�างานบ้าง 

แต่การปั่นจักรยานก็ยังถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่น่าสนใจที่ช่วยประหยัดเงิน และในหลายกรณียังช่วย

ให้บริหารจัดการเวลาเดินทางได้ดีอีกด้วย

        ทางเลือกการเดินทางที่ง่ายต่อการจัดการเวลาและช่วยประหยัดเงิน!

        ๏  หลีกหนีการปวดหัวรถติด  ค่อยๆปั่นไปได้แม้การจราจรจะติดขัด

     ๏  วางแผนเวลาเดินทางได้ง่าย  เราสามารถคาดการณ์เวลาเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้สึกผูกพัน

กับชุมชน

    ๏  ตอบโจทย์การเดินทาง  จักรยานสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายและสามารถไปตามพื้นที่จ�ากัด 

ตามตรอกซอกซอยต่างๆได้อย่างสะดวก

    ๏ บางคร้ังก็เร็วกว่า ในระยะเดินทางสั้นๆปั่นจักรยานอาจเร็วกว่าการเดินหรือการขับรถเสียอีก

    ๏ ปั่นไปเที่ยวไป  ปั่นจักรยานเที่ยวเป็นวิธีหนึ่งให้เราได้ส�ารวจโลกอย่างใกล้ชิด

    ๏  ลดค่าเดินทาง  ช่วยประหยัดค่าเดินทาง อย่างน้อยจากการเดินทางระยะส้ัน เช่น ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

ค่ารถสองแถว ค่ารถโดยสารประจ�าทาง เป็นต้น หากอยู่ในเส้นทางที่สามารถเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว

เป็นการใช้จักรยานไปท�างานและกลับบ้าน เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ต้องซื้อรถยนต์ ค่าน�้ามันที่ขึ้นราคาสูง

ขึ้นทุกที ค่าเปลี่ยนยาง ค่าประกัน ค่าซ่อมบ�ารุง ค่าล้างรถ ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอีกมากมาย

    ๏  สลดค่ารักษาพยาบาล  การปั่นจักรยานเป็นประจ�าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอนาคต 

เน่ืองจากการปั่นจักรยานเป็นประจ�าถือเป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังได้ จากการประเมินจากเมืองควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย พบว่า การใช้จักรยานสามารถค�านวณเป็น

ประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพประมาณ 5 บาท ต่อการปั่น 1 กิโลเมตร (0.168 ดอลล่าร์สหรัฐ)4

    ๏ ลดค่าฟิตเนส  การไปออกก�าลังในฟิตเนสเป็นสิ่งดี แต่การได้ออกไปปั่นจักรยานข้างนอกบ้างก็เป็นเรื่องดี 

หากปั่นเป็นประจ�าเราอาจไม่ต้องจ่ายค่าบริการฟิตเนสเลยก็ได้

    ๏  ไม่ต้องเสียค่าจอดรถ  ทุกวันนี้เราต้องจ่ายค่าจอดรถเท่าไหร่ต่อเดือน? ในคอนโด? ไปห้างสรรพสินค้า? 

จอดรถข้างทางในย่านธุรกิจ? 

ด้านเศรษฐกิจ
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การใช้พาหนะที่อาศัยการท�างานของเครื่องยนต์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศ เสียง และน�้า ซึ่งสุดท้าย 

แล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  การเปลี่ยนมาใช้การเดินและการปั่น

จักรยานไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม4

      จกัรยานถอืเป็นพาหนะเดนิทางทีใ่ช้พลงังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ!9 จกัรยานเป็นทางเลือกใน 

การเดินทางที่เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ดังรูปภาพต่อไปนี้

การเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนการเดินทางหลายรูปแบบแสดงให้เห็นว่าจักรยานมีการใช้พลังงานอย่าง 

คุ้มค่าที่สุด10

ด้านสิ่งแวดล้อม
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             • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ลดมลพิษทางอากาศ ไม่มีการผลิตรอยเท้าคาร์บอน (No carbon  

                     footprint)2

             • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน�้า ลดการเกิดมลพิษทางน�้า ไม่มีของเหลวจากการเบรค ไม่มีของเหลวจาก 

                    การเคลื่อนที่ที่จะเป็นอันตรายหากเกิดการชะล้างไหลลงสู่แหล่งน�้าและทะเล

             • ลดมลพิษทางเสียง ลดมลพิษทางเสียงส�าหรับทุกคน 

             • ลดการก่อสร้างโดยไม่จ�าเป็น ลดความเสียหายจากการใช้ถนน ทางแยก อุโมงค์ ที่จอดรถและสถาน  

                    ที่ต่างๆ ท�าให้ยืดระยะเวลาใช้งาน และไม่ต้องก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มากจนเกินความจ�าเป็นจน 

                    ต้องบุกรุกธรรมชาติ

             • ลดการขุดเจาะน�้ามัน การปั่นจักรยานลดความต้องการใช้น�้ามัน ซึ่งเป็นทรัพยากรโลกที่เหลือน้อยลง

                     ไปทุกที

             • ลดการใช้ทรัพยากร เช่น ลดความต้องการใช้ยางที่ต้องผลิตยางรถยนต์ซึ่งต้องใช้ปริมาณมาก ลดการ

                    ต้องปลูกทดแทนไม้ยาง
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2 Carbon Footprint (CF: รอยเท้าคาร์บอน) หรืออาจเรียกว่า carbon profile (ข้อมูลรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 

คือ ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซเรือนกระจก อื่นๆ อาทิ ก๊าซมีเทน ก๊าซหัวเราะ เป็นต้น ที่ปล่อย

ออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อก�าหนด ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต ทั้งนี้ แหล่งก�าเนิดของก๊าซดังกล่าว

มาจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการในภาคอุตสาหกรรม กสิกรรม เป็นต้น11

ปั่นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ปั่นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม



ตัวอย่างเมืองจักรยานในต่างแดน

เมืองพอร์ตแลนด์	รัฐออริกอน	ประเทศสหรัฐอเมริกา12

   เมืองพอร์ตแลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมือง 

สีเขียวและเป็นสวรรค์ของนักปั่น อาจเป็นฟังดูขัดกัน

ที่เมืองพอร์ตแลนด์เองก็มีความโดดเด่นจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่ โดยเป็นที่ตั้งของบริษัทไอทีกว ่า 

1,200 แห่ง เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในอดีต เมือง

พอร์ตแลนด์ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ

จากการจราจร มลพิษทางน�้าจากอุตสาหกรรม จน

เมื่อประมาณ 50 ปีก่อน คณะผู้บริหารเมืองและ

ประชาชนร่วมกันวางยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์

จากที่ดินให้ทุกคนใช้ประโยชน์ได้เท่าเทียมกัน 

มีการออกกฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินในเมือง หนึ่ง

ในพื้นที่ที่ร่วมกันลงความเห็นคือการทุบทางด่วนเพื่อ

ปรับพื้นที่ 90 ไร่มาพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะริมน�้า 

นอกจากนี้ ยังร่วมกันฟื้นฟูแม่น�้าที่เกิดความเสียหาย

จากมลพิษย่านอุตสาหกรรม และได้เริ่มการพัฒนา

เมืองที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้จักรยานเป็นแกน

น�าการพัฒนาแกนหนึ่ง เกิดการพัฒนาปรับระบบ

สาธารณูปโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา

ระบบขนส่งมวลชน

                   ในปี ค.ศ. 1973 เกิดการเริ่มผลักดันแผนแม่บทจักรยานฉบับแรก มีการสร้างเส้นทางจักรยาน ออกแบบ

พื้นที่จอดรถจักรยาน และกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นให้คนใช้จักรยานเป็นพาหนะ ตัวอย่างเช่น โครงการ Safe Routes 

to School เป็นโครงการที่โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานร่วมกันให้เด็กนักเรียนและคนในครอบครัวเดินและปั่น

จักรยานในละแวกบ้านและโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและช่วยลดปัญหาจราจร เป็นต้น

13
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         ในปัจจุบัน มีจักรยานประมาณ 15,000 คัน 

ข้ามสะพานเพื่อไปท�างานในเมือง (จากค.ศ. 1975 

มีเพียงประมาณ 200 คัน) จักรยานไม่เป็นแค่

พาหนะในการเดินทาง แต่เป็นส่วนหนึ่งของทุก

กิจกรรมในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะไปท�างาน ไปเรียน ไป

ออกก�าลังกาย ไปซื้อของ ไปประท้วง ฯลฯ จักรยาน

ยังเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าถึงตัวตนและทัศนคติ

ของชาวพอร์ตแลนด์ในการด�าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

Portland by Bike
16

15

14
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นโยบายส่งเสริมการปั่นจักรยาน...การขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อส่งเสริมทางเลือกในการเดินทาง

บทที่	5



หากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทย นอกจาก

การก�าหนดหลักสุขบัญญัติแห ่งชาติแล ้ว 

ประเทศไทยยังไม่มีการส่งเสริมกิจกรรมทาง

กายในการเดินทางอย่างจริงจัง1 อาจเพราะสังคมใน

อดีตยังไม่มีนวัตกรรมอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง

อย่างแพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน ท�าให้การใช้พาหนะ

อย่างจักรยานและการเดินทางรูปแบบอื่นถูกมองว่าเป็น

เรื่องปกติของคนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีในปัจจุบันท�าให้เรามีพฤติกรรม “เนือยนิ่ง” 

มากขึ้นหลายเท่า ตลอดจนทรัพยากรเชื้อเพลิงก็ร่อยหรอ

ลดลงและเกิดมลพิษจากการเดินทางเพิ่มขึ้นทุกที จึงน่า

จะถึงเวลาแล้วที่จะมีการส่งเสริมนโยบายสนับสนุนทั้ง

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยใช้จักรยานเพื่อเป็นทางออก

หนึ่งเพื่อการเดินทางเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม!

 ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีองค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ 

และเอกชนทีเ่หน็ความส�าคญัของใช้จกัรยานเพือ่การเดนิทาง

ท่องเที่ยวและนันทนาการมามากมาย แต่การด�าเนินการ

ยังเป็นลักษณะกระจัดกระจาย เช่น การจัดกิจกรรมปั่น

จักรยาน การสร้างเส้นทางจักรยานได้เพียงบางเส้นทาง 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็มีความพยายามในการขับเคลื่อน

นโยบายเพื่อการเดินทางนี้ร่วมกันระหว่างภาคส่วน

 จนกระทั่ง พ.ศ. 2555 เริ่มมีรูปธรรมชัดเจนขึ้น

เมื่อองค์กรต่างๆร่วมกันผลักดันมติการจัดระบบและ

โครงสร้างเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ�าวัน เป็นวาระระดับชาติส�าเร็จในการประชุม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

นโยบายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินและใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ�าวัน ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

มติดังกล่าวได้รับการเสนอเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

โดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบประเด็นดังกล่าวและมอบ

หมายให้กระทรวงทั้ง 8 กระทรวงรับประเด็นดังกล่าวไป

ด�าเนินการตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี2้, 3
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ตารางแสดงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงที่มีต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

กระทรวง บทบาท/หน้าที่

กระทรวงคมนาคม ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินเท้าและการใช้จักรยานกับระบบขนส่งสาธารณะ 

และให้ความรู้ผู้ที่จะสอบใบขับขี่ เน้นให้เห็นความส�าคัญต่อคนเดินและผู้ใช้

จักรยาน

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับการ

เดินและจักรยาน อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทางที่มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน ราคาเป็นธรรม

กระทรวงพลังงาน มีนโยบายและมาตรการ ส่งเสริมการเดินทางมที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น เดินและใช้

จักรยาน การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง

กระทรวงศึกษาธิการ  ให้สถานศึกษามีหลักสูตรความรู้ และพัฒนาทักษะการเดินและการใช้จักรยาน 

ส่งเสริมให้เดินหรือใช้จักรยานมาโรงเรียน จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อเอื้อ

ให้เด็กเดินและใช้จักรยานในสถานศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมและรณรงค์เรื่องเดินและจักรยานในชีวิตประจ�าวันอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยจักรยานและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่พัก มี

จักรยานให้บริการนักท่องเที่ยว

กระทรวงมหาดไทยและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

-ปรับปรุงกฎกระทรวง พรบ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าของ

อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ ต้องมีที่จอดจักรยานปลอดภัย

-ก�าหนดให้จังหวัดสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

-ก�าหนดให้เดินและจักรยาน เป็นระเบียบวาระของ อปท.

-ก�าหนดพื้นที่จ�ากัดความเร็วยานยนต์

-มีสัญลักษณ์ชัดเจน แสดงช่องทางเดิน ทางจักรยานในเขตชุมชน

กระทรวงการคลัง มีมาตรการทางภาษี สนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ�าวัน

                นอกจากหน่วยงานระดับกระทรวงแล้ว ยังมีหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระและหน่วยงานภาคประชาสังคม 

อื่นๆ ที่เข้ามามีบทบาทด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย

                1. ส�านักนายกรัฐมนตรี - ก�าหนดให้เรื่องเดิน-จักรยานเป็นนโยบายหลัก ประสานหน่วยงานรัฐในการน�า  

                     นโยบายนี้ไปปฏิบัติ

                2. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - รณรงค์การสร้างองค์ความรู้เพื่อผลักดันนโยบาย 

                     และเพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพด้วยการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน

                3. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย – เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนด้านวิชาการตาม

                     มติคณะรัฐมนตรี
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เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการใช้จักรยานของรัฐบาล4

ค�ากล่าวของพลเอกประยุทธ์ในรายการ	
“คืนความสุขให้กับประชาชน”	ในส่วนที่

เกี่ยวกับการใช้จักรยาน4

บทบาทการรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่ชัดเจน บวกกับ 

เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการใช้จักรยานของรัฐบาลภายใต้การ

ก�าหนดเป้าหมายเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็น

พาหนะทางเลือกเพื่อการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งหลายหน่วยงาน

ได้ด�าเนินการตามบทบาทที่รับผิดชอบไปแล้ว และในอนาคตคาดหวัง

ที่จะเห็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ส่วนที่ส�าคัญไม่แพ้นโยบายหรือการ

ลงทุนเชิงโครงสร้างเพื่อการส่งเสริมจักรยาน คือ การที่พวกเราจะเห็น

ประโยชน์ของการใช้จักรยานทั้งในมุมด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม ขอเพียงหยิบจักรยานคันเก่าที่ยังใช้งานได้มาร่วมปั่น

ในชีวิตประจ�าวัน อย่างน้อยเริ่มจากจุดหมายสั้นๆที่เป็นไปได้ แล้ว

ค่อยๆขยับขยายไกลขึ้นๆ ให้มีคนจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะ

เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้ทางสาธารณะ

กลุ่มอื่นๆและภาครัฐ ให้ค�านึงถึงจักรยานในบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อน

สังคมอย่างสร้างสรรค์ มาร่วมผลักดันให้เกิดพลังนโยบายด้านจักรยาน

ในสังคมไทยร่วมกัน5
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โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยาน 

ไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย5

“การลงมือปฏิบัติควรมุ่งไปที่การเพิ่มการมีส่วนร่วมจากประชาชนในวงกว้างซ่ึงควรมีการวางแผนและน�าไปปฏิบัติผ่าน

ภาคีหลากหลายภาคส่วนและชุมชน ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น”
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บทส่งท้าย
สิ่งประทับใจและประสบการณ์จากการปั่นจักรยาน

โดย	วสันต์	อุนานันท์	นักปั่นแห่งกองออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

ผู้ผ่านประสบการณ์การปั่นจักรยานมาตั้งแต่สมัยเยาว์วัย

ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดกิจกรรม 

ปั่นจักรยาน 

...ล่าสุดคือ งาน Bike for Mom

จักรยานเป็นของเล่นที่เกือบทุกคนในช่วงวัยเด็กอยากจะมี เพราะมันท�าให้เราได้ไปเล่นได้ไกลขึ้นได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆ 

ได้ปั่นไปกับเพื่อนๆ ละแวกบ้านเดียวกันแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จ�าได้ว่าตอนที่ประกอบจักรยานเอง สมัย

นั้น bmx มาแรงมากเมื่อประมาณเกือบ 30 ปีที่แล้ว ใครมีไว้ปั่นจะหล่อมากกว่าจะประกอบเสร็จต้องเก็บเงินค่าขนม

กันจริงจังมากๆ กว่าจะได้อะไหล่มาแต่ละชิ้นทั้งตัวถัง แฮนด์ บันได วงล้อ ยาง จานหน้า เบรก โรเตอร์(อุปกรณ์ที่ท�าให ้

คอรถหมุนได้แบบไม่ติดสายเบรก) ฯลฯ ซื้อมาทีละอย่างเลือกเอาที่ตัวเองชอบและไม่แพงมาก    แหล่งรวมจักรยาน

สมัยนั้นก็ย่านวรจักรเป็นอันดับต้นๆ พอตอนประกอบเสร็จนั่งภูมิใจอยู่เป็นวัน นี่คงเป็นสิ่งที่ท�าให้เราฝึกความอดทน ฝึก

ให้เป็นคนมีสมาธิจดจ่อ ใฝ่รู้ ไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งไม่ดี อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อาจส่งผลมาถึงทุกวันนี้ ท�าให้เรารักการ

ออกก�าลังกาย รักและดูแลตัวเอง ตอนนี้ยังคงคิดถึงรถคันแรกและยังจ�าความรู้สึกและความภาคภูมิใจตอนนั้นได้ 

            จนมาถงึสมยัเรยีนปรญิญาตรจีงึมโีอกาสได้ประกอบรถเสอืภเูขาอกีคนั ได้ท่องเทีย่วไปได้ไกลขึน้ป่ันกัน    วนัละ 

ไม่ต�่ากว่า 30 กิโลเมตร ได้ปั่นเล่นแถวพุทธมณฑล ศาลายา จนปัจจุบันยังใช้งานได้ดีลุยมาด้วยกันหลายหมื่นกิโลเมตร 

ได้ออกทริปเป็นกลุ่มใหญ่ 20-30 คัน ไปกันครั้งละไม่ต�่ากว่า 80-100 กิโลเมตร เรียกได้ว่าหมดวันกันเลยทีเดียวในวัน

หยุดเสาร์หรืออาทิตย์สุดสัปดาห์ไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งทางหัวหน้ากลุ่มกับทีมก็จะประชุมกันว่าสัปดาห์นี้   จะไป

ที่ไหนกันดี ยกตัวอย่างเช่น ไปตลาดน�้า รอบๆ กรุงเทพฯ และปริมณฑล บางทีก็ไปถึงต่างจังหวัด ซึ่งท�าให้ได้เรียนรู้การ

เป็นผู้น�าหรือการเป็นผู้ตามที่ดี การมีระเบียบเคารพ

ซึ่งกันและกัน เรียนรู้การสื่อสาร รวมถึงได้ดูแลกัน

ภายในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะช่วย

กันปฐมพยาบาล หรือคนใดคนหนึ่งยางแตก กลุ่มเรา

ก็ต้องหยุดเพื่อรอจนกว่าจะซ่อมเสร็จแล้วค่อยเดิน

ทางกันต่อ(ถือเป็นการพักไปด้วยในตัวเพราะปั่นกัน 

เร็วมาก ไม่ต�่ากว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว 

บางทถีงึ 30-35 กโิลเมตรต่อชัว่โมงในทางโล่งๆ เรยีบๆ) 
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   เมื่อมีกลุ่มปั่นจักรยานและมีโอกาสได้คุยกันเรื่องตัวรถ หลายคนรวมถึงตัวผมเข้าใจผิดในการออกก�าลังกาย 

ด้วยจักรยานมาตลอดว่ารถจักรยานยิ่งเบาเรายิ่งได้เปรียบ ท�าให้ทุกคนเสาะแสวงหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่มีน�้าหนักเบา 

แต่ไม่ได้มาสนใจในน�้าหนักของตัวเองเลย 

             น�า้หนกัของจกัรยานเสอืภเูขาหากต้องการท่ีจะลดน�า้หนกัมนัต้องพ่ึงวสัดุท่ีมาจากคาร์บอน หรือไม่กไ็ทเทเนยีม 

ซึ่งที่ถูกต้องแล้วควรจะควบคุมน�้าหนักตัวเราเองมากกว่า รวมถึงการออกก�าลังกายสม�่าเสมอให้ครบตามหลักการออก

ก�าลังกาย ก็คือต้องฝึกความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ ฝึกความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ 

และฝึกความยืดหยุ่นของเอ็นและข้อต่อ การรับประทานอาหาร การรับประทานน�้าระหว่างออกก�าลังกาย รวมถึง

การพักผ่อนให้เพียงพอ การเลือกประเภทของจักรยาน การเลือกขนาดของจักรยาน การปรับจักรยาน ซึ่งเป็นการใช้

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกายทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อก่อนพูดถึงกันน้อยมาก 

          ตอนนั้นปั่นลุยกันเข้าไป ทางท้องร่องสวน ทางกรวด ทางลาดยาง ทางคอนกรีต เรียกได้ว่าหัวหน้าทีมพาไป

ไหนก็ไป ซึ่งตกลงตั้งแต่ก่อนมาแล้วว่า          จะไปที่ไหนต้องเจออะไรบ้างต้องประเมินตนเอง แต่ทุกคนต้องเตรียมตัว

เตรียมอุปกรณ์ ยางอะไหล่ เตรียมน�้า ยาประจ�าตัว ชุดท�าแผล บริหารจัดการตัวเองไม่ให้เป็นภาระของกลุ่ม จนไปถึง

จุดหมายปลายทางที่ได้ก�าหนดไว้      ได้พักถ่ายรูปได้ทานขนมหรือทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นการสร้างมิตรภาพให้

เกิดขึ้นอย่างมาก เช่น คนที่ปั่นมานานกว่าก็จะแนะน�าเทคนิคต่างๆ ในการปั่นจักรยานหรือการดูแลตัวเองให้กับสมาชิก

ใหม่ท�าให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน บางทีต่างคนต่างมาคนละอาชีพก็ได้พบปะพูดคุย ซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่งใน

การออกก�าลังกายเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลังกายอะไรก็ตาม จนกลับมาถึงและแยกย้ายกันกลับบ้านก็ยังคง

ภาคภูมิใจอยู่ถึงแม้แรงจะหมดก็ตาม ปั่นตากแดดทั้งวัน หลายๆ คนที่เพิ่งได้ร่วมทริป หรือออกปั่นครั้งแรกบอกว่าก็ไม่

คิดว่าตัวเองจะปั่นได้เหมือนกันวันเดียวเป็นร้อยกิโลเมตร ซึ่งให้ไปปั่นคนเดียวคงท�าไม่ได้แน่ในใจคิดอย่างนั้น รวมถึงตัว

ผมเอง 
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คนที่สนใจเรื่องออกก�าลังกายหรือก�าลังคิดท่ีจะ 

ออกก�าลังกายจ�าเป็นเรื่องนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจ 

และจ�าเป็นลองปฏิบัติด ้วยตัวเองเพ่ือให้ได้

ประโยชน์สูงสุดจากการออกก�าลังกาย และไม่เกิดการ

บาดเจ็บตามมาภายหลังมาถึงแรงบันดาลใจที่ท�าให้อยาก

ปั่นจักรยาน ทุกคนมีฮีโร่ของตัวเองซึ่งผมเองก็มีเช่น

เดียวกัน คนนี้เลย แลนซ์ อาร์มสตรองค์ แชมป์เปี้ยน ตู

เดอร์ฟรองซ์ 7 สมัยซึ่งสามารถหายจากโรคมะเร็งสมอง 

มะเร็งปอด และมะเร็งอัณฑะที่ทุกทรมานมาหลายปี

ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปั่นจักรยาน ยิ่งได้ลองอ่าน

หนังสือ เรื่องของก�าลังใจ..ไม่ใช่จักรยาน ยิ่งอยากปั่น

จักรยานมากขึ้นไปอีก แต่น่าเสียดายที่ต�านานแชมเปี้ยน

ต้องมาจบ เพราะถูกจับได้และยอมรับว่าใช้สารกระตุ้น

ท�าให้ถูกริบรางวัลคืนทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็เป็นผู้ก่อตั้ง

มูลนิธิ แลนด์ อาร์มสตรอง: The Lance Armstrong 

Foundation (LAF) 

             ซึ่งมูลนิธินี้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยว

กับการรักษาโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยวิธีทาง

กายภาพ ทางอารมณ์หรือแม้แต่วิธีการรักษาเชิงเทคนิค

ทางปฏิบัติต่างๆก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธินี้คือ

พยายามสรรหาทุกวิถีทางที่จะท�าให้มีผู้ป่วยที่รอดตาย

จากเจ้าโรคนี้ในแต่ละปีให้มากที่สุด ทุกคนที่ปั่นจักรยาน

คงเคยได้มีโอกาสใส่สายรัดข้อมือ (wristband) สีเหลือง 

มาเป็นจุดขายระดมทุนเพื่องานวิจัย             มีตัวอักษร

เขียนว่า “Live Strong” ที่มาจากแนวคิดที่ว่า “ในผู้รอด

ชีวิตจากโรคมะเร็งทุกหนึ่งคนนั้น เกิดจากการที่ผู้ป่วยมี

ก�าลังใจที่จะมีชีวิตอย่างเข้มแข็ง”

             การมองหาจักรยานสักคันหนึ่งไม่ว่าจะใช้ 

เพื่อการเดินทางหรือเพื่อการออกก�าลังกาย สามารถ

ท�าได้ง่ายขึ้นร้านจักรยานมีเพิ่มขึ้นมากมายอย่างเห็นได้

ชัด ไม่ว่าจะเป็นร้านจักรยานธรรมดาหรือจักรยานราคา

แพงน�าเข้าจากต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความต้องการของ

ตนเอง รวมถึงลักษณะและความต้องการใช้งานเป็นหลัก 

แต่ถึงอย่างไรแล้วไม่ว่าจะน�าไปใช้งานแบบไหนก็ส่งผล

ดีกับตัวเราเองและประเทศชาติ อย่างที่เราทราบไม่ว่า

จะเป็นด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่ง

แวดล้อม เป็นต้น และเมื่อเราได้จักรยานคู่ใจแล้วอย่าลืม

พามันออกไปสัมผัสถนนบ่อยๆ อย่าให้มันกลายเป็นราว

ตากผ้าราคาแพงเด็ดขาดนะครับ 

....ข้อส�ำคัญ อย่ำลืมโบกมือ สวัสดี ทักทำยกัน เมื่อ

เจอกันบนถนนและขอให้สนุกกับกำรปั่นจักรยำนเพื่อ

สุขภำพอย่ำงปลอดภัยนะครับ ;))

ปั่นเพื่อชีวิต
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