
เทคนิคการปั่นจักรยานอย่างมืออาชีพ 

ฝึก “ปั่น” จักรยาน 

        เมื่อคุณได้มีโอกาสเป็นเจ้าของจักรยานดีๆ สักคัน รับรองได้เลยว่ามากกว่าร้อยละ 90 จะต้องลองขี่กันให้
สมใจอยาก …ผลที่ได้หรือ ? สนุกแน่ แต่ระบม…ใช่หรือเปล่าเอ่ย ? บางคนถึงกับเดินขาถ่างเป็นอาทิตย์ก็มี
มาแล้ว ใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ร้ายๆ อย่างนั้น และได้มีโอกาสอ่านต าราจักรยาน หรืออย่างน้อยก็ข้อเขียนนี้ 
ก็ขอให้จ าไว้เป็นบทเรียนด้วยค่ะ ว่าในครั้งแรกท่ีคุณได้มีโอกาสขี่จักรยานที่ได้รับการปรับต าแหน่งในการขี่ที่
ถูกต้อง ห้ามใช้เวลาอยู่บนอานจักรยานเกินกว่าครึ่งชม. ไม่มีการยกเว้นแม้แต่คุณจะใส่กางเกงขี่จักรยาน
โดยเฉพาะก็ตาม เนื่องจากสรีระของทุกคนจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับเบาะและต าแหน่งนั่งบน
จักรยาน อย่าเพ่ิงตะบี้ตะบันขี่นานๆ นอกจากจะเจ็บตัวแล้ว ยังท าให้เกิดอาการแหยงไม่อยากข่ีจักรยานอีก 

ค าแนะน าส าหรับการฝึกปั้นจักรยาน 

        จักรยานของคุณมีกี่เกียร์ลืมไปก่อนเลย ใช้เกียร์ที่แนะน าให้ไปก่อน อย่าเพ่ิงเล่นเกียร์เวลาขี่ให้หลังตรง
อยู่เสมอ แล้วโน้มตัวไปหาแฮนด์ด้วยการใช้สะโพกเป็นจุดหมุน อย่าให้หลังค่อม ดื่มน้ าทุก 15 นาที น้ าหนึ่ง
กระติก (เล็ก) ควรจะหมดในเวลาหนึ่งชั่วโมง เพ่ือป้องกันอาการเดินขาถ่าง ถ้าหาวาสลินได้สะดวก ก็จัดการทา
ให้ทั่วขาหนีบ แล้วค่อยใส่กางเกง หลังจากการขี่จักรยานทุกครั้งให้รีบอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้า กางเกงจักรยานที่
เพ่ิงใช้ให้ซักทันที อย่าทิ้งข้ามวันข้ามคืน ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคซักด้วยก็ดี แล้วตากให้แห้งสนิท(ไม่ควรตากแดด)
ก่อนเก็บเสมอ  

บทเรียนที ่1 

        ใช้นาฬิกาตั้งเวลาไว้ 15นาที แล้วก็ข่ีจักรยานออกไปเรื่อยๆ ครบ 15นาทีตรงไหนก็ขี่กลับเส้นทางเดิม ถ้า
ไม่แวะไปที่ไหนก็จะใช้เวลาขี่ราวๆครึ่งชั่วโมงพอดี เราจะใช้เวลาบนจักรยานวันละครึ่งชั่วโมงนี้ประมาณ 4-6 
วันติดๆกันเลยก็ดี แต่หลังจากหมด 4-6 วันแรกนี้แล้วขอบังคับให้หยุดขี่ เอาโซ่ล่ามจักรยานไว้เลย 1-2 วันเพื่อ
เป็นการพักร่างกาย 

หลักการปั่นจักรยาน  

        ตามสูตรที่ฝึกต้องซอยขากันเร็ว 80 รอบ/นาที วิธีหัดก็คือขี่จักรยานด้วยเกียร์ต่ า (ออกแรงขาน้อย แต่
จักรยานไม่ค่อยวิ่ง ถ้าจักรยานของคุณมีเลขบอกเกียร์ที่มือสับเกียร์ ก็ลองปรับให้มือสับข้างซ้ายอยู่เลข 2 มือสับ
ข้างขวาอยู่เลข 3) ขี่จักรยานด้วยความเร็วพอสมควร แล้วเริ่มจับเวลา (ด้วยนาฬิกาข้อมือ, มาตรวัดความเร็วที่
ติดจักรยาน) ใช้หัวเข่าขวาเป็นหลัก ทุกครั้งที่เข่าขวาขึ้นมาสุดก็ให้นับ 1 ขึ้นมาสุดอีกครั้งนับ 2 ไปเรื่อยๆ จน
ครบ 15 วินาที นับได้กี่ครั้งก็คูณด้วย 4 จะได้จ านวนครั้งต่อนาทีที่ขาเราปั่นจักรยาน ดูว่าถ้าเกิน 80 ก็ชะลอขา
ลงหน่อยแล้วก็นับใหม่อีก 15 วินาที หรือน้อยกว่า 80 ก็ซอยขาปั่นเร็วขึ้นอีกหน่อยแล้วก็นับใหม่อีก 15 วินาที 
ลองจนกว่าจะนับเข่าขวาขึ้นมาสุดได้ 20 ครั้งใน 15 วินาที (ก็เท่ากับ 80 รอบต่อนาที) ก็ให้ปั่นด้วยความเร็ว
คงท่ีขนาดนั้นไปให้ตลอดโดยไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ ถ้าใครไม่มีมาตรวัดความเร็วติดจักรยานก็คอยเช็คด้วยการ



จับเวลานับหัวเข่าอยู่เรื่อยด้วย เพราะหัดปั่นขาเร็วขนาดนี้ส าหรับคนไม่เคยจะบอกกันเป็นเสียงเดียวว่า 
“เหนื่อยจัง” แล้วก็จะผ่อนความเร็วลงไปเพราะความไม่ชิน (ซึ่งเป็นกันทุกคน โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกนี้) แต่
เชื่อไหมว่าคนที่ใช้หลักสูตรนี่ เดี๋ยวนี้ปั่นกันเป็นปรกติที่ 85-90 รอบต่อนาทีกันทุกคน โดยไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อย
หรือเร็วไปซักคนเลย ขอให้ตั้งใจท าความเคยชินกับการซอยขาท่ี 80 รอบต่อนาทีนี้ให้ได้นะเพราะส าคัญมาก 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าตั้งใจก็จะคุ้นเคยในเวลาแค่ไม่เกินสัปดาห์ ขาเราก็จะเคยชินกลายเป็นความจ าโดยอัตโนมัติ 
คราวนี้แทบไม่ต้องนับหัวเข่ากันเลย 

การปฏิบัติบทเรียนที่ 1 

         1. เลือกใช้เกียร์ให้ถูกต้อง (มือสับเกียร์ข้างซ้าย เลข 2-จานกลาง/มือสับเกียร์ข้างขวา เลข 2หรือ3) แล้ว
ก็ใช้เกียร์นั้นไปตลอดโดยไม่มีการเปลี่ยนเกียร์  

         2. ปั่นขาที่ 80 รอบต่อนาที ให้ตลอดเวลา โดยไม่มีการฟรี หรือ หยุดรถ (ถ้าไม่จ าเป็น) จนกว่าจะครบ
เวลา (ในสัปดาห์แรกนี้ก็คือครึ่งชั่วโมง) หัดปั่นในทางราบ ไม่มีเนินเขา จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ สามารถปั่นขา
ที่ความเร็วคงที่,ออกแรงได้คงที่ ได้ตลอดเวลา ออกไปฝึกปั่นแต่ละครั้งอย่าใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงส าหรับ
สัปดาห์แรกนี้ ถ้าระบมเดี๋ยวจะฝึกขี่กันได้ไม่ต่อเนื่อง ให้เวลาในการฝึกช่วงแรกนี้ 4-6 วัน ถ้าสามารถฝึก
ติดต่อกันได้ทุกวันจะท าให้ร่างกายชินกับจักรยานได้เร็วขึ้น จากนั้นพักการฝึก 1-2 วันโดยไม่มีการข้ึนขี่จักรยาน
เลย เป็นการจบการฝึกในช่วงแรก  

        3. สัปดาห์ที่สองใช้เกียร์เดิม ปั่นขาท่ี 80 รอบ/นาทีเท่าเดิม แต่เพ่ิมเวลาในการข่ีเป็นวันละไม่เกิน 1 ชม.
(อย่าน้อยกว่า 45 นาที คงจะเจียดเวลาได้) ฝึก 4-6 วันเหมือนเดิม แล้วก็หยุดพัก 1-2 วัน เป็นอันจบบทเรียนที่
หนึ่ง  

บทเรียนที่2 

        ผ่านการฝึกมา 2 ยกแล้ว ถึงตอนนี้ร่างกายของแต่ละคนก็ควรจะชินกับท่าทางในการปั่นจักรยานกันแล้ว 
ระบบการท างานต่างๆในร่างกายก็ควรจะดีขึ้นด้วย กล้ามเนื้อขาที่ใช้ในการปั่นขาจาน(หรือถีบลูกบันได)ก็ได้รับ
การโปรแกรมให้ปั่นที่ความเร็วรอบสูงแล้ว คราวนี้เรามาเริ่มออกก าลังกันจริงๆล่ะ ที่ผ่านมาสองสัปดาห์นั่นแค่
อุ่นเครื่องเท่านั้นเอง  

หัดใช้เกียร์  

        ผ่านโปรแกรมฝึกแล้วคราวนี้เล่นไม่ยาก เพราะขาเราจะชินกับการปั่นที่ 80 รอบ/นาทีกันแล้ว ก็ยึดรอบ
ขานี้ไว้เป็นหลัก ไม่ว่าเราจะอยู่ที่เกียร์ไหน-ความเร็วเท่าไร ก็ให้รักษารอบการปั่นไว้เท่านี้เสมอ แล้วจะใช้ยังไง
บ้าง? ก็ต้องมาท าความเข้าใจกับการท างานของอุปกรณ์ติดจักรยานของเรากันก่อน มาดูกันที่มือสับเกียร์ทั้งข้าง
ซ้ายและขวา ตัวเลขน้อยคือเกียร์ที่ใช้กับความเร็วต่ า (แต่ใช้แรงน้อย) ตัวเลขมากใช้กับความเร็วสูง(แต่ต้องออก
แรงมาก) มือสับข้างขวาจะใช้ในการเปลี่ยนแนวโซ่ไปยังเฟืองขนาดต่างๆที่ล้อหลัง เฟืองเล็กคือเกียร์สูง(ตัวเลข
มาก-ต้องออกแรงมาก) เฟืองใหญ่คือเกียร์ต่ า(ตัวเลขน้อย-ออกแรงน้อย) การเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือขวานี้จะให้



ความเร็วในแต่ละเกียร์ไม่กระโดดต่างกันมาก ซึ่งการเปลี่ยนเกียร์ในการขับข่ีโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้มือขวานี้
เป็นหลัก 

มือเกียร์ขวา 

        เราจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือขวาตามความเร็วของจักรยาน เช่น จากหยุดอยู่กับที่เริ่มออกตัวก็ควรจะใช้
เกียร ์1 พอขี่ไปหน่อยเริ่มมีความเร็วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 เร็วขึ้นอีกก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 ไปเรื่อยๆ เวลาลด
ความเร็วลงมาก็ให้เปลี่ยนเกียร์ต่ าลงมาด้วยเช่นกัน จนรถหยุดก็จะอยู่ที่เกียร์ 1 เหมือนตอนเริ่มต้นขี่ แต่เวลาใช้
งานจริงๆ แล้วเกียร์หนึ่งนี่จะเบามากเกินไป เรามักจะเริ่มออกรถกันที่เกียร์สอง หรือ สาม กันมากกว่า เรื่องท่ี
ต้องจ าตรงนี้คือระบบเกียร์ของจักรยานส่วนใหญ่จะท างานต่อเมื่อมีการขับโซ่ให้หมุนไปข้างหน้าเท่านั้น เวลา
ชะลอความเร็วแล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ต่ าก็ให้ปั่นบันไดเดินหน้าไปด้วย 

มือเกียร์ซ้าย 

        มือสับเกียร์ข้างซ้ายจะเปลี่ยนแนวโซ่ไปยังจานโซ่ซึ่งมี 3 ขนาด เล็ก-กลาง-ใหญ่ จากขนาดที่ต่างกันมากนี้
ท าให้ความเร็วของแต่ละเกียร์ต่างกันมากด้วย การที่จะเลือกใช้จานโซ่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางที่เราจะไป 
เช่น จานเล็ก (เกียร์หมายเลข 1)  ใช้ในทางที่ไปได้ด้วยความเร็วต่ า แต่ต้องการก าลังมากๆ ช่วงขึ้นเขา หรือ ลุย
โคลนลึกๆ จานใบกลาง (เกียร์หมายเลข2) สภาพ ทั่วๆไปเราก็จะใช้ เป็นหลัก จานใหญ่(เกียร์หมายเลข3) ใช้
ช่วงที่ต้องการความเร็วสูง เช่น ตอนลงเขา และส าหรับทางในป่า ถ้าใครใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ก็ให้นึกง่ายๆ
ว่าจานเล็กสุดก็คือเกียร์ 4L จานกลางก็คือเกียร์ 4H หรือ Full Time 4WD ส่วนจานใบใหญ่ก็คือเกียร์ 2H นั่น
แหละค่ะ ใช้เหมือนกันเลยทีเดียวแหละ  

การปฏิบัติบทเรียนที่ 2 

         เริ่มด้วยการใช้จานโซ่ขนาดกลาง (มือสับเกียร์ข้างซ้ายชี้เลข2) มือสับข้างขวาชี้เลข2เช่นกัน เราจะใช้แต่
เกียร์ที่มือขวาเท่านั้น มือสับเกียร์ข้างซ้ายปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปยุ่งอะไร ออกรถปั่นไปจนกว่าขาจะซอย
อยู่ที่ 80 รอบ/นาทีหรือมากกว่า แล้วเปลี่ยนเกียร์ที่มือขวาเป็นเกียร์ 3 รอบขาของเราจะตกลงมาต่ ากว่า 80 
รอบต่อนาที เร่งซอยขาจนได้ 80 รอบ/นาท ีหรือมากกว่า แล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ 4 รอบขาจะต่ ากว่า 80 รอบ
อีกแล้ว เร่งซอยขาจนได้ 80 รอบต่อนาทีหรือมากกว่า แล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ 5 พยายามซอยขาขึ้นมาท่ี 80 
รอบ/นาทีอีก แล้วคงความเร็วขนาดนั้นไว้ซักพัก ถึงตรงนี้คุณจะมีทางเลือก 3 ทาง  
           1. คุณยังมีแรงเหลือเฟือแล้วก็อยากไปเร็วขึ้นอีก ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สูงขึ้นได้เรื่อยๆ 
           2. คุณอยากปั่นด้วยความเร็วขนาดนี้แหละ ก็รักษารอบขาไว้ประมาณนี้  
           3. คุณรู้สึกเหนื่อยและต้องออกแรงที่ขามาก ก็ให้ลดเกียร์ต่ าลงมาหนึ่งเกียร์ และพยายามคงรอบขาไว้
แถวๆ 80 รอบ/นาที  
                    ใช้วธิีซอยขาให้ได้ประมาณ 80-90 รอบ/นาทีนี้ แล้วถามความรู้สึกของขาคุณเองว่าเกียร์ที่ใช้
อยู่นั้นหนักไป(ใช้เกียร์สูงไป) หรือ เบาไป(ใช้เกียร์ต่ าไป) แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือลงทีละ 1 เกียร์ให้พอดีกับ
แรงขา ดื่มน้ าทุก 10-15 นาที พอ1/2 ชม.ก็จอดพักซักหน่อย แล้วก็เริ่มปั่นกลับบ้าน  



          การฝึกในช่วงสัปดาห์ที่ 3 นี้ พยายามใช้เวลาให้ได้ 60-90 นาที/วัน ครบ 4-6 วันแล้วก็อย่าลืมพักเต็มๆ
อีกวันก่อนการฝึกในช่วงที่4ด้วย ฝึกความช านาญในการเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือขวานี้ให้คล่องในทุกๆเกียร์  

ค าแนะน าส าหรับการหัดใช้เกียร์  

          มือสับเกียร์ข้างซ้ายอย่าเพิ่งไปเล่น ใช้สมาธิกับการใช้เกียร์ที่มือขวาก็พอแล้ว พยายามใช้ให้หมดทุก
เกียร์(มือขวา) จับความสัมพันธ์ของเกียร์กับความเร็วในแต่ละเกียร์ และกับแรงที่ต้องใช้ รักษารอบขาให้อยู่
ในช่วง 80-90 รอบ/นาทีตลอดการฝึก จะเลือกใช้เกียร์ไหนก็ให้ถามขาของคุณเอง ว่าเบาไป หรือ หนักไป เวลา
เปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งให้ผ่อนแรงถีบบันไดลง แต่อย่าหยุดปั่น จะท าให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้น อย่าเพิ่งขึ้นเขา 
รอให้ฝึกส าเร็จก่อนค่ะ  

บทเรียนที่ 3 

        เรามาลองใช้มือสับเกียร์ข้างซ้ายกันบ้าง ขาของแต่ละคนก็น่าจะมีแรงพอจะปั่นด้วยจานโซ่ใบใหญ่สุดได้
สบายๆ ช่วงนี้เราจะค่อนข้างฟรีสไตล์ ขอให้คุณๆท าความรู้จักกับจักรยานเสือภูเขาของคุณให้ได้มากที่สุด เวลา
ในการขี่ในแต่ละวันไม่จ ากัด ขออย่าน้อยกว่า 90 นาทีเป็นใช้ได้  

การปฏิบัติบทเรียนที่ 3 

        ปั่นจักรยานด้วยความเร็วพอสมควรในเกียร์ 3 หรือ 4 แล้วใช้มือซ้ายเปลี่ยนเกียร์จาก 2 ไป 3 ผ่อนแรง
ถีบบันไดเล็กน้อย สังเกตดูรอบขาด้วยนะคะว่าตกมาเยอะแค่ไหน ลองซอยขาขึ้นไปที่ 80-90 รอบ/นาทีลอง
เปลี่ยนเกียร์ที่มือขวาให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ออกแรงปั่นเยอะหน่อย ดูว่าที่เกียร์สูงสุดนั้นคุณจะยังปั่นขาที่ 80 รอบ/
นาทีได้มัย ? ถ้าได้-นานแค่ไหน ? ก่อนจะหมดแรง ลองเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ าดูบ้าง เปลี่ยนเกียร์ไปที่เลข1 ทั้งสอง
ข้าง ชะลอความเร็วลงมาจนเกือบหยุด ลองปั่นขาดู ลองเกียร์ให้ครบทุกต าแหน่งว่ารู้สึกอะไรบ้าง การเปลี่ยน
เกียร์ยาก-ง่ายแค่ไหน? การออกแรงขาเป็นอย่างไร? เลี่ยงภูเขา ดื่มน้ า พักผ่อน เหมือนที่เคยฝึกกันมา  

        เมื่อจบช่วงที่สี่นี้ก็เท่ากับว่าคุณๆทั้งหลายได้ปูพ้ืนฐานที่ดีส าหรับการเป็นนักเล่นจักรยานเสือภูเขาอย่าง
เต็มตัวแล้วนะคะ คุณๆจะมีทักษะและก าลังขาในการปั่นจักรยานไปไหนๆได้สบาย ใครที่ติดมาตรวัดระยะทาง
ไว้ด้วยก็ลองดูซิคะว่าคุณใช้ระยะทางไปทั้งหมดเท่าไหร่ในการปูพื้นฐานให้ขาของคุณ และหลายๆคนที่ฝึกแบบ
เต็มที่ส่วนใหญ่จะได้ระยะทางมากกว่า 1,000กม. ในเวลาแค่เดือนเดียว! อย่าลืมว่าการฝึกข้ันพื้นฐานเป็นเรื่อง
ส าคัญมากในการก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น อย่างใครที่เคยเรียนเทนนิสอย่างถูกต้องก็คงจ าได้นะคะว่าต้องร าไม้
เปล่าๆกันอยู่ตั้งหลายนานกว่าจะได้ลงตีลูกจริงๆ หรืออย่างนักกอล์ฟก็ต้องหมั่นซ้อมวงสวิงกันอยู่ตลอด เพราะ
พ้ืนฐานที่ถูกต้องเหล่านี้แหละที่จะน าเราไปสู่การพัฒนาระดับฝีมือที่สูงขึ้นค่ะ แต่ละอาทิตย์ถ้าไม่มีเวลาที่จะขี่
จักรยานกันได้ทุกวัน ก็ขอให้ใช้วันหยุดของคุณไปในการปั่นจักรยานไกลๆ (มากกว่า 60กม.) ซักวัน เพื่อรักษา
สภาพความพร้อมของร่างกายไว้ให้ได้มากท่ีสุด  

 



 ท าไมต้องซอยขาที่ 80/นาที หรือมากกว่า เหตุผล มีหลายอย่าง 

      1. เพราะต้องการให้หัวเข่าปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บ อย่าลืมว่าต้องปรับต าแหน่งและความสูงของ
เบาะให้ถูกต้องด้วยนะคะ เพราะถ้าหากปรับเบาะไม่ถูกต้องแล้ว การซอยขาเร็วก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนัก การปั่น
ซอยขาได้เร็วเป็นตัวชี้ว่าขาเราออกแรงไม่มากจนเกินไป แรงกดที่กระท าต่อกระดูกหัวเข่าชิ้นต่างๆจึงไม่มากนัก
ด้วย การสึกหรอก็น้อยตาม และจากการตั้งต าแหน่งเบาะที่ถูกต้องกับรอบขาที่สูงโดยที่แรงกดไม่มากนี้จะท าให้
ชิ้นส่วนต่างๆของหัวเข่าได้ขัดถูกันอย่างดี การเคลื่อนไหวของหัวเข่าก็จะราบลื่นตามไปด้วย  

      2. ลดหรือเลี่ยงอาการบาดเจ็บ หรืออาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของขา จากเหตุที่ว่าขาเราไม่
ต้องออกแรงมากไงคะ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทั้งหลายก็พลอยสบายไปด้วย ผลพลอยได้จากการที่กล้ามเนื้อไม่
ต้องออกแรงเค้นมาก และการซอยขาที่สม่ าเสมอไม่มีการกระแทกกระทั้นเหมือนกีฬาอย่างอ่ืน ท าให้กล้ามเนื้อ
ขาของนักจักรยานที่ฝึกตามสูตรนี้มีรูปทรงที่สวย ไม่ปูดโปนอย่างนักฟุตบอลหรือนักวิ่งแน่นอนค่ะ(สาวๆ
ทั้งหลายสบายใจได้)  

      3. มาจากห้องวิจัยด้านกีฬา(ของฝรั่ง)ว่า การซอยขาปั่นจักรยานที่ 80-90 รตน.นี้เปน็ช่วงที่เราได้
ประสิทธิภาพโดยรวมจากร่างกามากท่ีสุด คือได้ก าลังจากขามากแต่ขณะเดียวกันก็ใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อ
น้อย และการขจัดกรดแลคติคท่ีเป็นของเสียจากการออกก าลังของกล้ามเนื้อก็มีอัตราที่สูง พูดง่ายๆว่าถ้าให้ใคร
ซักคนทานอาหารที่ปริมาณเท่าๆกันแล้วปั่นจักรยาน การใช้รอบขา 80-90 รตน.นี้จะไปได้ไกลที่สุดก่อนจะหมด
แรงหรือล้าจนปั่นไม่ไหว เมื่อเทียบกับการที่ใช้รอบขามากหรือน้อยกว่า 

      4. มาจากห้องแล็บ คือว่าการปั่นขาที่ 80-90 รตน.นี้จะสามารถเร่งความเร็วขาขึ้นไปที่รอบสูงได้ดีกว่าการ
ปั่นขาที่รอบต่ ากว่านี้ และสามารถส่งต่อเกียร์ที่สูงขึ้นได้ดีกว่า พูดง่ายๆว่าเร่งแซงได้เร็วขึ้นกว่าการปั่นขาที่รอบ
ต่ า ถ้าเทียบเป็นรถยนต์ก็ลองดูสิคะว่าจากความเร็ว 60 กม./ชม.ขึ้นไปท่ีความเร็ว 100 กม./ชม.นั้น ถ้าใช้เกียร์
สี่จะกินเวลาเท่าไหร่? แล้วลองใช้เกียร์สามที่ต้องใช้รอบสูงขึ้นจะใช้เวลาน้อยลงแค่ไหน พอจะเห็นภาพกันหรือ
เปล่าคะ?  

      5. เป็นการถนอมระบบขับเคลื่อนของจักรยานคันเก่งของเราให้ทนขึ้น ซึ่งก็คล้ายกับเหตุผลข้อแรกนั่น
แหละค่ะแต่มาประยุกต์ใช้กับจักรยานแทน แค่ห้าข้อนี่ก็น่าจะจูงใจให้มาหัด “ซอยยิกๆ” กันบ้างแล้วนะคะ  

 ท าไมต้องดื่มน  าเยอะ กีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่มีอะไรแปลกๆหลายอย่าง คือเรื่องดื่มน้ านี่แหละ 
คนที่ข่ีจักรยานส่วนใหญ่ถ้าแดดไม่ร้อน หรือขี่อยู่แค่ใกล้ๆก็จะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องกระหายน้ ากัน 
เหตุก็เพราะขณะที่เราขี่จักรยานฝ่าอากาศไปนั้น ลมที่มาปะทะตัวเราจะพาเหงื่อให้ระเหยไป
อย่างรวดเร็ว เราจึงไม่รู้สึกร้อน แล้วก็พลอยไม่กระหายน้ าไปด้วย ไม่เหมือนกีฬาอย่างอ่ืนที่เล่น
อยู่กับที่และการเคลื่อนที่ผ่านอากาศก็ไม่ต่อเนื่องเช่น เทนนิส บาสเกตบอล ฯลฯ ที่พอหยุด
เคลื่อนไหวแล้วจะรู้สึกร้อนวูบขึ้นมาทันที ก็เลยต้องหาน้ าดื่มคลายร้อนกันโดยอัตโนมัติ แต่อย่า
ลืมว่าขณะที่เราออกแรงปั่นจักรยาน ร่างกายก็ต้องเกิดความร้อนขึ้นเช่นกัน แล้วความร้อนนี้ก็
ถูกควบคุมโดยน้ าในร่างกายท่ีออกมาเป็นเหงื่อ เราจึงต้องทดแทนน้ าส่วนที่เป็นเหงื่อนี้ด้วยการ



ดื่มน้ าเพ่ิมเข้าไปเช่นกัน ไม่เช่นนั้นหากเสียน้ าในรูปของเหงื่อหรือปัสสาวะมากเกินไปก็จะเกิด
อันตรายได้ ดังนั้นจึงควรฝึกดื่มน้ าในขณะขี่จักรยานให้เยอะๆไว้จนเป็นนิสัยค่ะ  

 ท าไมต้องมีวันหยุดพัก,ฝึกปั่นทุกวันไม่ได้หรือ ก็มีหลายเหตุผลอีกแหละค่ะ หนึ่งคือเพ่ือเป็น
การปรับร่างกายให้เคยชินกับการฝึก จากการทดลองของฝรั่งเค้าพบว่า ถ้าตะบี้ตะบันฝึกทุกวัน
แล้ว อัตราการก้าวหน้าในการปรับตัวของร่างกายจะไม่ค่อยดี สู้ฝึกๆหยุดๆไม่ได้ ซึ่งจากการ
ทดลองก็เลยพบเหตุที่สองคือสภาพที่เรียกว่า “โอเวอร์เทรนนิ่ง” (Overstraining) คือ อาการ
โทรมจากการฝึกซ้อมมากเกินไปสภาพนี้จะท าให้ประสิทธิภาพของร่างกายตกต่ าลงอีกต่างหาก 
และอาจเกิดอันตรายด้วยหากยังดันทุรังฝึกหนักต่อไป ไว้จะมาแจงรายละเอียดกันเมื่อมีโอกาส
หรืออาจต้องขอความรู้จากนักวิชาการตัวจริงให้มาช่วยวิสัชนากันหน่อย  

 ท าไมต้องให้รีบซักชุดที่ขี่จักรยาน เหตุผลก็คือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคไงคะ เพราะทั้ง
เหงื่อ ทั้งฝุ่น ทั้งขี้ไคล ขี้โคลน ฯลฯ จะท าให้ชุดเก่งของคุณๆเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของ
แบคทีเรียทั้งหลาย ไม่เชื่อก็ลองทิ้งไว้ไม่ซักสิคะ ไม่เกิน3วันเท่านั้นแหละ…เป็นศพ..เอ๊ย!..กลิ่น
ตลบ คราวนี้ถ้าซักไม่สะอาดจริงชุดของคุณโดยเฉพาะเป้ากางเกงก็จะเป็นบ้านอันแสนสุขของ
เหล่าแบคทีเรีย เวลาปั่นจักรยานครั้งต่อไปเมื่อขาหนีบของคุณเสียดสีกัน ไม่ต้องถึงกับเป็นแผล
หรอกค่ะ แค่เป็นรอยถลอกบางๆเท่านั้นแหละ เจ้าแบคทีเรียทั้งหลายก็จะเข้าไปยังชั้นใต้ผิวหนัง
ของคุณ แล้วก็ขยายตัวก่อให้เกิดอาการอักเสบ-ระบมขึ้นไง 

         ผมเล่นจักรยานมานานแล้ว จ าเป็นที่จะต้องมาเริ่มโปรแกรมป่ันพื นฐานของมือใหม่นี ด้วยหรือเปล่า  

 โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์ที่จะปูพื้นฐานที่ถูกต้องให้กับผู้ที่รักจะเล่นจักรยาน(ทุกชนิด)ในแบบที่
ถูกต้อง ก็ลองถามตัวคุณเองดูนะคะว่าคุณได้เริ่มต้นเล่นจักรยานมาอย่างถูกต้องหรือเปล่า? โดย
การดูว่า  
 ร่างกายของคุณปรับตัวเข้ากับจักรยานได้ดีหรือไม่?  
 ในการขี่จักรยานโดยปรกติคุณใช้รอบขาสูง 80-90 รตน.หรือไม่?  
 คุณใช้เกียร์ได้คล่องและถูกต้องหรือไม่? ถ้าคุณตอบ “ไม่ ” ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปแล้วคุณ
อยากจะเล่นจักรยานให้ได้ดีไม่มีการบาดเจ็บจากการออกก าลัง ก็คิดว่าคุ้มค่าท่ีคุณจะมาเริ่ม
ฝึกใหม่ตามโปรแกรม 

 

 ขณะฝึกตามโปรแกรม จะหยุดพักได้บ่อยแค่ไหน หยุดพักได้เมื่อคุณข่ีได้ครึ่งหนึ่งของเวลาที่
คุณตั้งใจจะขี่ค่ะ อย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในช่วงแรกของบทเรียนที่หนึ่ง คุณก็จะหยุดพักได้เมื่อขี่ไป
แล้ว 15 นาที แต่ในขณะที่ปั่นอยู่ใน15นาทีนั้น อย่าหยุดปั่นขาบ่อยหรือไม่ควรหยุดปั่นขาเลย 
(ยกเว้นในจุดที่ต้องชะลอความเร็ว เช่น ตามทางแยก หรือ ต้องเหล่หนุ่ม-เหล่สาว ฯลฯ) 
เพราะการซอยขาตลอดเวลาจะท าให้กล้ามเนื้อขาของเรา “จ า” การซอยขาที่ 80 รตน.นีไ้ด้
เร็วขึ้น และท าให้ระบบการหายใจ, การเผาผลาญอาหาร ฯลฯ ของร่างกายท างานได้คงท่ีด้วย
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเราเองค่ะ แต่ทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นเสมอ ดังนั้น จงหยุดพักได้
บ่อยเท่าที่คุณอยากจะพักนั่นแหละค่ะ ไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าตัวคุณเองหรอก 


