
การเตรียมตัวก่อนปั่น 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

6. เพื่อความปลอดภัยใหทำตามสัญญาณมือ
ที่ผูนำกลุมแสดง เชนยกมือขึ้นใหชะลอความเร็ว
หรือหยุด เปนตน

7. มือใหมหัดปนควรปนอยูดานซายสุด
ของถนนสวนผูที่มีประสบการณควรปน
อยูดานขวามือของนักปนมือใหมเสมอ

8. พยายามปนจักรยานใหนิ่งที่สุด
จะชวยเราประหยัดพลังงาน
และมีความปลอดภัยในการขี่กลุม

9. ในขณะปนเปนกลุมหากเกิดอุบัติเหตุ
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นไมควรหันไปมอง
ขางหลังเพราะลอหนาของเราจะไปชน
ลอหลังคนที่ปนนำอยูขางหนา
ทำใหเราเกิดอุบัติเหตุลมลงดวยเชนกัน

10. ถาปนไมไหวจริงๆไมควรฝน
ใหบอกเจาหนาที่เซอรวิท (Service)
มาชวยเอาเราขึ้นรถเทานี้ก็ปลอดภัย

1. ตองเตรียมรถจักรยานของเราใหพรอม
ตรวจเช็ค เบรก ลมยาง เกียรวาง

อยูในสภาพที่ดี

2. เตรียมรางกายใหพรอม คือตองฝก
ขี่จักรยานโดยใชเวลา 30-60 นาที

มาบางพอสมควรเพื่อเตรียมรางกาย
ใหพรอมกับการขี่จักรยานที่ใชเวลา

คอนขางนานขางตนได

3. เตรียมจิตใจใหพรอมกับการขี่ใหสนุก

4. เตรียมอุปกรณดานความปลอดภัย
เชน แวนกันแดด หมวกกันนอค

ชุดจักรยาน รองเทาปนจักรยาน
ถุงแขน ถุงขา  ครีมกันแดด ยาดม

และกระติกใสน้ำกิน เปนตน

5. ขี่ตามผูนำ (Leader) และปฎิบัติ
ตามกฎของการขี่อยางเครงคัด 

เทคนิคการปน



4. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ทำให
เกิดแกสในกระเพาะ เชน พริกไทย 
กระหล่ำปลี ผักดอง ซึ่งจะทำใหรูสึก 
อึดอัด ไมสบายทอง

5. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารที่มี
รสหวานมาก รวมทั้งยาขับปสสาวะ

6. ไมควรอดอาหารกอนการขี่ ถารูสึก
ไมอยากอาหารอาจจะเปลี่ยนจากอาหาร
ธรรมดา(solid food) มาเปนอาหารเหลว 
(liquid food ) ก็ได ซึ่งนอกจากงายตอการ
ยอยแลว ยังจำเปนสำหรับการเสริมพลังงาน
แกรางกายอีกดวย

1. เลือกบริโภคอาหารที่นักกีฬาคุนเคย
และดื่มน้ำใหเพียงพอ

2. ควรบริโภคอาหาร 2 – 4 ชั่วโมง
กอนการแขงขัน เพื่อใหแนใจวาอาหาร

ถูกดูดซึมจากกระเพาะไปยังลำไสเล็กแลว
(ความตื่นเตนและการแขงขันมีสวน

ในการยอยไมดีเทาที่ควร)
จึงตองบริโภคลวงหนาดังกลาว

3. ไมควรบริโภคอาหารที่มีโปรตีน
หรือไขมันสูงซึ่งยอยยาก และอาหาร
จะอยูในกระเพาะนานกวาอาหารพวก

แปงหรือคารโบไฮเดรต

การบริโภคอาหารกอนขี่จักรยาน

รองเทา

รองเทาที่ใชในการขี่จักรยาน ควรเปนรองเทา
ผาใบหุมสน ขนาดพอดีเทา ไมคับหรือไมหลวม
จนเกินไป พื้นรองเทา มีความแข็งระดับหนึ่ง 
หากเปนรองเทาที่ใชเชือกผูก 
ตองตรวจสอบเชือกผูกรองเทาใหแนนหนา 
ไมหลุดงายอาจเกิดอันตรายได หากสวมใส
รองเทาจักรยานที่มีคลีตล็อกกับบันไดรถ 
ควรฝกซอมการใส - ปลดคลีตใหคลองที่สุด
เสียกอน มิฉะนั้นจะเปนอันตรายระหวางการขี่
ไมควรสวมรองเทาแตะ หรือรองเทาสาน 
เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุ จะไมชวยปองกัน
การเกิดบาดแผล

เสื้อผา

เสื้อผาที่ใชระหวางการปนจักรยานระยะทาง
คอนขางไกลควรจะเปนเสื้อผาที่มีคุณสมบัติ

ในการระบายเหงื่อและความรอนไดดี ไมอุมเหงื่อ
หรืออับทึบระบายอากาศไมไดไมจำเปนที่จะตองใสเสื้อ

หรือกางเกงจักรยานเฉพาะ แตขอดีของเสื้อผา
จักรยานเฉพาะคือคุณสมบัติการระบายอากาศ
อีกทั้งเสื้อขี่จักรยานเฉพาะ จะมีกระเปาหลังเสื้อ

สำหรับใสอุปกรณ หรืออาหารเล็กๆ นอยๆ
ติดตัวไวดวย ขณะที่กางเกงปนจักรยาน

นอกเหนือจากความกระชับ ยังจะมีเจลรองเปา
ชวยลดแรงกระแทกสามารถขี่จักรยาน

ไดสบายขึ้น



ขนาดของหมวกทั่วไป
• เล็ก : 20" - 21.75" (51 cm - 55 cm)
• กลาง : 21.75 " - 23.25 " (55 cm - 59 cm)
• ใหญ : 23.25 " - 24.75 " (59 cm - 63 cm)
• เล็กพิเศษ : นอยกวา 20 " (51 cm)
• ใหญพิเศษ : มากกวา 24.75 " (63 cm)
• ฟรีไซส(ผูชาย) : 21.25 "- 24 " (54 cm - 61 cm)
• ฟรีไซส(ผูหญิง) : 19.75 " - 22.5 " (50 cm - 57 cm)
• ฟรีไซส(เด็ก) : 18 " - 22.5 " (46 cm - 57 cm)
หากขนาดศีรษะของคุณอยูระหวางไซสใดไซสหนึ่ง โดยทั่วไป
แลวแนะนำใหเลือก ขนาดที่เล็กกวา

1. เลือกตามแบบที่ชอบ
หากไมไดขี่จักรยานในที่สมบุกสมบันมาก หมวกนิรภัยแบบ Sport
แตถาขี่เสือหมอบ เลือกหมวกน้ำหนักเบา รูปรางเพรียวลม 
มีชองระบายอากาศใหญ ๆ ก็ตอง Road bike helmets 
ถาแบบลุยๆ ทางวิบาก แนะนำใหเลือก Mountain bike helmets
เนื่องจากออกแบบมาเพื่อการปกปองอยางสูงสุด
ปกติหมวกรูปแบบนี้จะมีปกหมวกดานหนา และจะครอบคลุม
ศีรษะดานหลังทั้งหมด

2. ตองมีขนาดเหมาะสม
เมื่อตองการทราบวาศีรษะของเราเหมาะกับหมวกไซสไหน 
ใหนำ สายวัดเอว หรือเชือกอะไรก็ไดมาวัดรอบศีรษะเรา
ตรงสวนที่มีขนาดใหญที่สุด เมื่อรูขนาดหัวก็มองหาหมวก
ที่ขนาดพอดีกับเราไดเลย

การเลือกหมวกจักรยาน

4. มาตรฐานดานความปลอดภัย
ตรวจสอบใหแนใจวาหมวกที่เราจะซื้อนั้นไดรับการรับรอง
มาตรฐานดานความปลอดภัยที่เหมาะสม มาตรฐานหลัก ๆ 
ที่ไดรับความนิยมมีเครื่องหมายรับรอง ดังนี้ CPSC
(Consumer Safety Product Commision) , ASTM 1477
(American Society for Testing and Materials), 
Snell B-95 Europe, JIS และ AUS/NZ 

5. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ปนจักรยาน
แมวาหมวกที่เราเลือกมานั้นจะมีประสิทธิภาพดีเลิศเลอเพียงใด
ก็คงไมมีประโยชนหากเราละเลยไมสวมใสใหเปนนิสัย 

6. เปลี่ยนหมวกเมื่อไหรดี
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และหมวกของคุณไดทำหนาที่รองรับแรง
กระแทกไปแลว แมวามองจากภายนอกจะไมเห็นรองรอย
ของความเสียหายใด ๆ คุณก็ควร เปลี่ยนหมวกนิรภัย
ใบใหมทันที แตหากไมเคยเกิดอุบัติเหตุเลย ควรเปลี่ยนหลังจาก
ใชงานไปแลว 5 ป เนื่องจาก มลภาวะตาง ๆ แสง UV หรือ
แมแตสภาพดินฟาอากาศ ลวนมีสวนทำใหหมวกที่ผานรอน 
ผานหนาว มาอยางยาวนานเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา 
ซึ่งถามัวแตเหนียมเสียดายเงินที่จะซื้อใหม 
อาจไมมีแมแตโอกาสที่จะเสียใจก็เปนได

3. ปรับระดับใหพอเหมาะ
หมวกนิรภัยที่ดีตองสัมผัสกับศีรษะของเราโดยรอบ 
มีสายรัดที่มั่นคง เมื่อสวมแลวควรจะรูสึกวากระชับแนนหนา 
แตขณะเดียวกันตองรูสึกสบาย ๆ ไมบีบรัดหรือหลวม
เกินไปดวย เมื่อสวมเขาที่แลวสวนบนสุดของหมวก
ตองตั้งฉากกับหนาผาก และขอบหมวกไมควรอยูเหนือ
คิ้วมากกวา 1 นิ้ว
ระหวางสายรัดกับคางตองสามารถสอดนิ้ว
เขาไปไดเพียง 1-2 นิ้วเทานั้น สายรัดดานหนา
และดานหลังที่อยูขางหูนั้น ควรปรับระยะใหเทากัน 
หากมีปุมหมุนปรับระดับความหลวมแนนของหมวกอยูดานหลัง
ตองปรับจนดานในกระชับกับศีรษะ
เมื่อปรับขนาดหมวกไดพอเหมาะแลว ลองสายหัวไปมาแรง ๆ
จากหนาไปหลัง ซายไปขวา ใชมือผลักหมวกทั้งจาก
ดานหนาและดานหลัง เพื่อใหมั่นใจไดวาแมจะเกิดการเคลื่อนไหวใด ๆ 
ขึ้น หมวกจะยังคงสถิตอยูบนศีรษะเราโดยไมโคลงไปเคลงมา

การเลือกหมวกจักรยาน

ระดับที่ถูกตอง เอียง ๆ แบบนี้ ไมถูกตอง 



การเตรียมรถจักรยานเพื่อขี่จักรยาน 

ก่อนการขี่จักรยาน

เพื่อความปลอดภัยในการขี่และยืดอายุการใช้งานของจักรยาน

1.ตรวจสอบสภาพโดยรวมของรถจักรยาน

2.การตรวจสอบลมยางควรมีแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 100-110 psi (MTB ประมาณ 40-50 psi)

3.เช็คเบรก ลองหมุนล้อแล้วลองเบรกว่าทำางานผิดปกติหรือไม่ ขณะหมุนล้อ ถ้าผ้าเบรกเสียดสีกับขอบล้อ แสดงว่าเบรกตั้งไม่ตรง 

ให้ใช้มือขยับแล้วลองหมุนอีก

4.เช็คแกนปลดไว ซึ่งทำาหน้าที่ยึดล้อกับเฟรมหรือโครงจักรยาน ให้ดูความแน่น ป้องกันล้อหลุดขณะปั่น

5.เช็คล้อและกระโหลก ดึงล้อไปทางซ้ายและขวา ถ้าขยับได้ ต้องขันให้แน่นจับบันได ดึงซ้ายขวา เพื่อดูแกนกระโหลก ถ้าขยับได้

ต้องขันให้แน่น

6.ตรวจน็อตตรงจุดต่างๆ อย่าให้หลวม ป้องกันการหลุดตอนปั่นแรงๆ

หลังการขี่จักรยาน 

1.การตรวจสอบลมยางควรลดแรงดันลมยางลงประมาณ 30-40% 

2.การทำาความรถจักรยาน

 -สกปรกมากใช้น้ำาล้าง(อย่าลืมหยอดน้ำามันหล่อลื่น)

 -สกปรกน้อยใช้การเช็ด

3.ตรวจสอบความพร้อมของล้อจักรยาน

 - ความหย่อน,ตึงของซี่ลวดที่วงล้อ 

 - สภาพยางรถจักรยาน ความสึกหลอของผิวยางนอก,รอยบาดบนเนื้อและด้านข้างของยาง

 - การสึกหลอของดุมล้อ สังเกตจากการโยกคลอนของดุมล้อ,ความลื่นไหลของดุมล้อ

4.ตรวจสอบระบบเบรกหน้าหลัง

 - ช่องว่างระหว่างเบรก(ระยะฟรีเบรก)ความตึงหย่อนของสายสลิง

 - สายเบรก ทั้งปลอกสาย(สายสลิง,น้ำามันเบรก)

5.ตรวจสอบระบบขับเคลื่อนรถจักยาน

 - ระบบการจานหน้า การขึ้น-ลงของโซ่,ความลื่นของกะโหลก(โยกคลอน),สึกหลอของฟันจาน,การบิด เบี้ยว,น็อตใบจาน

 - ระบบเฟืองหลัง การสึกหลอ,การโยกคลอน,การขึ้น-ลงของโซ่

 - โซ่ อายุการใช้งาน(โซ่ยืด),การหล่อลื่น,การบิดเบี้ยว,ความสั้น-ยาว,การตึง-หย่อน

 - ระบบเกียร์ ความแม่นยำา(การขึ้น-ลง)ตีนผีและสับจาน,ความนิ่มนวล,การสึกหลอของสาย-ปลอกสาย

   ลูกกลิ้งตีนผี

6.ระบบการยึดตรึงอุปกรณ์ต่างกับตัวถัง(Frame)รถจักรยาน

 - ชุดแฮนด์เดิลบาร์ แฮนด์,มือเบรก,ก้ามเบรก,คอแฮนด์,ชุดถ้วยคอ

 - ชุดขับเคลื่อน บันได,ตีนผี,สับจาน,โซ่,ล้อหน้า-หลัง

 - ชุดเบาะและหลักอาน

 - อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ กระติกน้ำา,ขากระติกน้ำา,กระเป๋าเก็บอุปกรณ์จำาเป็น



ปั่นสนุกและปลอดภัย เครื่องแต่งกาย

เสื้อ เสื้อยืดธรรมดาก็ใชได้ แต่ให้เลือกผ้าที่ยืดหยุ่น เนื้อผ้าบางเบา ซับเหงื่อกี ไม่อมน้ำา ป้องกันแสงยูวี ใส่แล้วไม่รู้สึกคันหรือเจ็บ

เพราะรอยต่อตามตะเข็บ สำาคัญสุดคือต้องเลือกขนากเสื้อให้พอดีกับลำาตัว สวมแล้วกระชับ ไม่รุ่มร่าม

ข้อควรระวัง ไม่ใส่ชุดที่ยาวรุ่มร่ามเพราะเวลาขึ้นลงชายเสื้อหรือขอบกางเกงอาจไปเกี่ยวกับอานทำาให้เสียหลักล้มได้

กางเกง

เน้นผ้ายืด ทรงรัดรูป เหมือนกางเกงว่ายน้ำา ตรงเป้ามีนวมบุไปถึงก้นเพื่อช่วยลดแรงกดทับ ซับเหงื่อ ไม่เกะกะ ลู่ลม

หมวกกันน็อก

ช่วยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระทบกระเทือนและมีส่วนช่วยลดอาการบาดเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุได้มาก

ปั่นทำาความเร็ว ปั่นระยะไกล เลือกหมวก น้ำาหนักเบา รูปร่างเพรียวลม มีช่องระบายอากาศใหญ่ๆ ช่วยป้องกันและเพิ่มสมรรถนะ

การขับ

แว่นตา ช่วยป้องกัน แมลง ฝุ่นละอองเข้าตา และปกป้องดวงตาจากแสงแดดจ้า ให้เลือกเสนส์ชนิดที่ป้องกันรังสียูวี 100 เปอร์เซ็น 

ส่วนน้ำาหนักของกรอบและเลนส์ต้องเบา

ปลอกแขน ช่วยป้องกันแสงแดดแล้วยังป้องกันอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้เป็นแผลรุนแรง เลือกวัสดุทำาจากผ้ายืดบางๆ ใส่แล้วกระชับ ไม่

ย้วย หรือรัดแน่นเกินไป

ถงุมอื ชว่ยใหก้ารจบัแฮนดจ์กัรยานแนน่ ไมล่ืน่เพราะเหยือ่ ลดอาการมอืชาหลงัขบัขีเ่ปน็เวลานาน และลดความรนุแรงหากจกัรยาน

ล้มได้ การเลือกถุงมือที่ระดับความหนาพอดี นุ่ม รูปทรงช่วยปกป้องมือและนิ้วมือจากการกระทบกระแทกได้

รองเท้า ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของเท้า ทำาจากวัสดุสำาหรับผลิตรองเท้า เช่น ยาง ผ้าใบ รูปทรงรองเท้ามีลักษณะปิดส้นเท้าและนิ้ว

เท้าได้มิดชิดเพื่อป้องกันการกระทบ กระแทก ระบายอากาศได้ ไม่ยอมสียเหงื่อ โดนน้ำาได้ แห้งเร็ว พื้นแข็ง น้ำาหนักเบา ทำาความ

สะอาดง่ายเกาะบันไดจักรยานไม่ลื่น

ข้อควรระวัง หากรองเท้ามีเชือกต้องระวังเชือหลุดเข้าไปพันในโซ่จักรยาน

การเตรียมร่างกายเพื่อการขี่จักรยานระยะทางไกล

1. สำาหรับผู้ที่ต้องการขี่จักรยานระยะทางไกลๆนั้น นอกจากจะต้องมีการขี่จักรยานสม่ำาเสมออย่างน้อย วันละประมาณ 30 นาที

เพื่อช่วยให้การหมุนเวียนโลหิต การทำางานของปอดและหัวใจให้ดีขึ้นแล้ว จะต้องมีการขี่จักรยานที่เพิ่มระยะทางให้มากขึ้นหรือระยะ

เวลาที่นานขึ้นอาจเพิ่มเป็น  1 -1.30 ชั่วโมงบ้างสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยใช้ความเร็วหรือความหนักในการขี่จักรยานประมาณ 60-

70%ของนักจักรยานแต่ละคน  และค่อยๆเพิ่มระยะทางมากขึ้นจนสามารถขี่ได้นานต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมงโดยมีความเร็วสม่ำาเสมอ

เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการขี่จักรยานระยะไกล

2.การรับประทานอาหาร(หนัก)ก่อนการขี่จักรยานระยะไกล จะต้องเตรียมตัวรับประทานอาหารก่อนจะเริ่มขี่จักรยานทางไกลไม่น้อย

กว่า 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นผู้ขี่จักรยานอาจเกิดอาการจุกเสียด  และอาเจียนระหว่างการขี่จักรยานได้

3. การรับประทานอาหารก่อนขี่จักรยานระยะทางไกลควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ก่อนการฝึกซ้อมไม่ควรรับประทานอาหาร

ทีม่ไีขมนัหรอืเนือ้สตัวเ์ปน็จำานวนมากเนือ่งจากเนือ้สตัวย์อ่ยยากและใชเ้วลาในการยอ่ยนานเมือ่ขีจ่กัรยานกระเพาะอาหารตอ้งมเีลอืด

ไปเลีย้งขณะทำาการยอ่ยอาหาร สว่นไขมนัถงึแมจ้ะใหพ้ลงังานสงูจะตอ้งใชอ้อ็กซเิจนไปชว่ยในการยอ่ยทำาใหร้า่งกายผูข้ีต่อ้งทำางานหนกั

ขึ้น(เหนื่อยเร็วขึ้น)ควรรับประทานอาหารจำาพวกคาร์โบไฮเดรต

4. การรบัประทานอาหารหลงัการขีจ่กัรยานระยะทางไกล นอกจากทานอาหารใหค้รบ 5 หมูต่ามปกตแิลว้ ควรรบัประทานทีม่โีปรตีน 

หรือเนื้อสัตว์ เพื่อให้โปรตีนไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดหรือเสียหายจากการขี่จักรยาน

5. การพักผ่อนนอนหลับถือว่ามีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการขี่จักรยานระยะไกลเพื่อมิให้ร่างกายของผู้ขี่จักรยานเกิดความ

อ่อนล้า ฉะนั้นอย่างน้อยไม่ต่ำากว่า 1วันก่อนการขี่จักยานระยะทางไกลๆควรพักผ่อนนอนหลับอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

6. ก่อนการขี่จักรยานระยะทางไกลจะต้องลดการฝึกซ้อมลงประมาณ 40% การฝึกซ้อมปกติ(ขี่นาน 1-1.30ชม.หรือ 30-40 กม.)

ประมาณ 2-3วันก่อนที่จะมีการขี่จักรยานระยะไกลเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักฟื้นและสะสมพลังงาน ที่จะนำาไปใช้ในการขี่ระยะทางไกล

7. ก่อนการเริ่มต้นขี่จักรยานระยะทางไกลหรือก่อนเริ่มต้นการฝึกซ้อม ควรมีการอบอุ่นร่างกาย(Warming Up)เพื่อป้องกันการเกิด

การบาดเจบ็อาจจะโดยการยดืเหยยีดกลา้มเนือ้ทีจ่ำาเปน็ทีต่อ้งใชใ้นการขีจ่กัรยานเนน้ทีก่ลา้มเนือ้ขาเปน็หลกั และเมือ่เริม่ตน้ขีจ่กัรยาน

ควรเริ่มจากช้าๆก่อนประมาณ 5-10 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปจนกระทั่งถึงความเร็วที่ต้องการขี่



โดย

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

8. หลังจากการขี่จักรยานระยะทางไกล ควรจะทำาการอบอุ่นร่างกายอีกครั้ง (Cool Down) เพื่อลดการสะสมของเสียในเซลกล้าม

เนื้อและลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ ทำาให้สามารถขี่จักรยานระยะทางไกลได้ในวันต่อๆไป

9. ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสามารถขี่จักรยานได้ในวันต่อไป

เทคนิคการขี่จักยานระยะทางไกล

 กอ่นอืน่ขอทำาความเขา้ใจกอ่นวา่เราจะตอ้งขีจ่กัรยานระยะทางไกลไปดว้ยกนัหลายๆคนซึง่ตา่งไปจากการขีจ่กัรยานคนเดยีว

ซึง่เราจะทำาอะไรกไ็ด ้ ฉะนัน้เราจะตอ้งพงึระลกึเสมอวา่เราขีไ่ปเปน็กลุม่จะทำาอะไรตอ้งระวงัเพือ่นๆในกลุม่ มใิหเ้กดิอนัตรายกบัเพือ่น

ที่ร่วมเดินทางกับเรา  และการขี่จักรยานเป็นกลุ่มจะช่วยให้เราขี่ได้เร็วขึ้น  ใช้กำาลังในการขี่จักรยานน้อยลง(ในความเร็วที่เท่าๆกัน)  

ขี่ได้ไกลขึ้น ซึ่งเทคนิคในการขี่จักรยานเป็นกลุ่มจะมีดังนี้ 

1. การขีแ่บบเปน็แถวเดยีวหรอืขีแ่บบจีก้นั( Slip Stream)เปน็หลกัการขีจ่กัรยานทัว่ๆไปซึง่เหน็ไดใ้นการขีจ่กัรยานและแขง่ขนัจักรยา

นทกุๆครัง้  ซึง่การขีแ่บบนีจ้ะมกีารเปลีย่นผูน้ำาอยูต่ลอดเวลาเพราะผูท้ีเ่ปน็ผูข้ีน่ำากลุม่จะตอ้งใชก้ำาลงัมากกวา่ผูข้ีต่ามถงึ 20%เนือ่งจาก

ผู้นำาจะต้องเป็นผู้ประทะกับแรงลม   ฉะนั้นการขี่จักรยานระยะทางไกลจำาเป็นต้องฝึกการขี่แบบจี้กันหรือขี่ตามกันและผลัดกันเป็นผู้

ขี่นำาเพื่อช่วยผ่อนแรง-เฉลี่ยแรงซึ่งกันและกันตลอดระยะทางในการขี่จักรยาน

 ข้อควรระมัดระวังในการขี่แบบแถวเดียวหรือแบบจี้ตามกัน  ข้อสำาคัญต้องอย่าใหล้้อซอ้นกันหรือเหลื่อมกัน คือ ระมัดระวัง

อย่าให้ล้อหน้าของจักรยานคันตามหลังไปซ้อนหรือเหลื่อมกับรถจักรยานคันที่อยู่ข้างหน้า(Wheel  Overlap) ซึ่งถ้าผู้ที่ขี่อยู่ข้างหน้า

เปลี่ยนทิศทางการขี่กระทันล้อหลังจะไปกระทบล้อหน้าจักรยานคันที่ตามมาก็จะทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งจะเห็นได้บ่อยๆในระหว่าง

การแข่งขันจักยาน

 ข้อสำาคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการขี่ล้อซ้อนกัน คือทิศทางลมที่พัดเข้ามายังกลุ่มจักรยานซึ่งตามปกติ ถ้าลมพัดมาทางซ้ายเรา

จะขีจ่ีท้างดา้นขวา ในทางกลบักนัลมพดัขวาเราจะขีจ่ีท้างซา้ย  เพือ่ผูท้ีข่ีจ่ีจ้ะลดแรงปะทะของลมและลดการใชก้ำาลงัในการขีจ่กัรยาน

ด้วย  การขี่ลักษณะน้ีผู้ท่ีข่ีนำากับผู้ท่ีข่ีตามจะต้องทำาความเข้าใจและประสานงานกันเป็นอย่างดี เมื่อผู้ข่ีนำาจะเปลี่ยนทิศทางในการ

ขี่  อาจจะให้สัญญาณมือโดยการกระดิกนิ้วมือด้านที่ผู้ขี่ตามขี่ซ้อนอยู่เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ขี่ตามทราบเมื่อผู้ขี่นำาต้องการเปลี่ยนทิศทางหรือ

เปลี่ยนผู้ขี่นำา

2. การขี่โดยรักษาความเร็วอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้กลุ่มจักรยานเคลื่อนที่ไปอย่างสม่ำาเสมอ  ซึ่งผู้ขี่จักรยานจะใช้กำาลังอย่างต่อเนื่อง  

การหายใจและการเตน้ของชพีจรของผูข้ี ่ระบบการใชพ้ลงังานจากกลา้มเนือ้เปน็ไป อยา่งสม่ำาเสมอทำาใหส้ามารถขีไ่ดไ้กลและไดน้านข้ึน

 ซึง่ในกลุม่อาจผูข้ีจ่กัรยานจะมคีวามแขง็แรงตา่งกนัซึง่อาจเปน็เหตใุหม้กีารขีท่ีค่วามเรว็ตา่งกันได ้ เทคนคิทีใ่ชใ้นการขีเ่ปน็ก

ลุม่เพือ่ใหม้คีวามเรว็สม่ำาเสมอคอื ผูท้ีแ่ข็งแรงใหล้ดความเรว็ในการขีล่งแตใ่หข้ีน่ำาใหไ้กลขึน้ ผูท้ีแ่ขง็แรงนอ้ยกวา่กน็ำาใหเ้รว็ขึน้แต่ระยะ

การขี่นำาให้สั้นลง

3. การพกัในระหวา่งการขีจ่กัรยานระยะทางไกล  สามารถกระทำาไดโ้ดยลงมาข่ีตามหลงัผูข้ีค่นอืน่ๆ และอาจมกีารรแีลค(Relaxation) 

ได้ในบ้างครั้งเช่นการฟรีขา(หยุดขี่ในช่วงสั้นๆ) หรือยืนโยก บ้าง  แต่ต้องลงมาทำาท้ายกลุ่มเท่านั้น  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน

ระหว่างการขี่เป็นกลุ่ม

4. การรับประทานอาหารระหว่างขี่จักรยาน  นับว่ามีความสำาคัญมาก เนื่องจากระหว่างขี่จักรยานร่างกายต้องใช้พลังงานซึ่งการ

สังเคราะห์พลังงานต้องสูญเสียน้ำาและแร่ธาตุต่างๆจากร่างกายของผู้ขี่  ฉะนั้นระหว่างการขี่จักรยานระยะทางไกลๆผู้ขี่จะต้องรับ

ประทานอาหารและดื่มน้ำา หลังจากขี่ ไปประมาณ 40-50 นาที และควรรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน(Energy bar)และดื่มน้ำา

หรือเครื่องดื่มจำาพวกสปอร์ตดิ้ง ทุกๆ 20-30 นาที 

5. การใช้เกียร์ในการขี่ ในการขี่จักรยานระยะทางไกลเส้นทางขี่จะมีความแตกต่างไป หลักง่ายๆในการใช้เกียร์ คือ ใช้เกียร์เรโชที่มี

ความหนักให้เหมาะสมกับผู้ขี่(ตามความแข็งแรงของผู้ขี่) และใช้เกียร์ให้เหมาะกับเส้นทางที่ขี่ เช่น การขี่ทางเรียบก็ใช้เกียร์ที่มีความ

หนักได้มากกว่าการข่ีเส้นทางท่ีมีเนินเขาซ่ึงจะต้องใช้อัตราเกียร์เรโชที่เบากว่าและสัมพันธ์กับรอบขาของผู้ขี่นั่นเอง จำานวนรอบขาที่

เหมาะสมคือประมาณ 80-100 รอบ/นาที


