
 

 

 

Prime Minister  
The Rt Hon Theresa May MP 
10 Downing Street  
London  
SW1A 2AA  
 

พฤหสับดีท่ี 1 กนัยายน 2559 

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี 

  

ทีมจกัรยานขององักฤษได้เหรียญรางวลัโอลิมปิกสงูสดุ 3 ครัง้ซ้อนเม่ือนบัถงึการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกท่ี

กรุงริโอเดอจาเนรูในปี 2016  น่ีต้องนบัวา่เป็นผลงานท่ีสดุเย่ียมยอด และเป็นตวัสร้างช่ือให้กบัองักฤษวา่เป็นชาติ

จกัรยานชัน้น าของโลกได้อย่างดี 

 มีสื่อมากมายรายงานวา่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้เคยกลา่ววา่จะไมม่ี ‘ขีดจ ากดั’ ส าหรับเกียรตยิศท่ีจะมอบ

ให้แก่นกักีฬาท่ีได้เหรียญรางวลัเหลา่นี ้ แตว่ิธีที่ดีที่สุดที่จะเป็นการให้เกียรตต่ิอความส าเร็จของพวกเขา คือ 
การท าให้การใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันของคนในประเทศนีเ้ป็นทางเลือกในการเดนิทางที่เป็นได้จริง  
 นายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าท่านได้เรียกร้องให้มี ‘การปฏิวตัิการจกัรยาน’   สว่นรัฐบาลของทา่นก็ได้

ประกาศตัง้เป้าท่ีจะเพ่ิมจ านวนการเดินทางด้วยจกัรยานขึน้เป็น 2 เท่า แตใ่นขณะท่ีได้มีการท าบางสิ่งบางอย่างไป

บ้างแล้ว การลงทนุและการเป็นผู้น าทางการเมืองในเร่ืองนีก้ลบัยงัเทียบไมไ่ด้กบัสิ่งท่ีรัฐบาลได้ท าให้กบัระบบถนน  

รถไฟ และการบิน 

 ขณะนีรั้ฐบาลก าลงัพิจารณาข้อคิดเห็นของทกุภาคี ท่ีมีตอ่ร่าง ‘ยทุธศาสตร์การลงทนุด้านการจกัรยาน

และการเดิน’ (CWIS, Cycling and Walking Investment Strategy)  เราจงึขอให้ท่านกรุณาตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารฉบบัท่ีวา่นี ้และก าหนดตารางเวลาให้ชดัเจนวา่ จะจดัการกบัปัญหาเรือ้รังและลา่ช้าในเร่ืองงบประมาณไม่

พอและขาดการเป็นผู้น านีไ้ด้เม่ือไร  เราเห็นวา่ด้วยทางจักรยานที่แยกออกมาจากถนนและสร้างเป็นโยงใย
โครงข่ายในทัง้เมืองเล็กและเมืองใหญ่ทั่วประเทศเท่านัน้ ที่จะท าให้สิ่งนีเ้กดิขึน้ได้จริงและมีการใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวันกันได้จริง 

 ความส าเร็จของยทุธศาสตร์ CWIS นีจ้ะรับรู้กนัได้ไมเ่ฉพาะในสว่นของรัฐบาล แตผู่้คนทกุวถีิชีวิตใน

ประเทศก็จะสามารถรับรู้ถงึความส าเร็จนีไ้ด้ด้วยเช่นกนั   ยทุธศาสตร์ด้านการกีฬาของรัฐบาลพยายามท าให้

ประชาชนมีสขุภาพดีและยืนยาวขึน้ ซึง่การเดนิและการจักรยานเป็นการเดนิทางที่กระฉับกระเฉง
คล่องแคล่ว (active travel)  และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของคนทุกวัยที่จะน ามาใช้เป็นกจิกรรมทางกาย



(Physical Activity) ในวิถีชีวิต แตจ่ากข้อมลูท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัทราบกนัวา่มีเพียงคนองักฤษเพียงคนเดียวใน 5 คน 

(หรือ20%) ท่ีมีกิจกรรมทางกายเพียงพอในแตล่ะวนั 

 นอกจากนีเ้ดก็องักฤษหนึง่ในสามคน(หรือ 33%) มีน า้หนกัเกินหรือเป็นโรคอ้วน  นโยบายลดอ้วนในเดก็

ของรัฐบาลตระหนกัดีถงึคณุคา่ของการมีกิจกรรมทางกายและความส าคญัของการให้เดก็เดินหรือใช้จกัรยานไป

โรงเรียน  เราตระหนกัดีวา่ท่านนายกรัฐมนตรีก็รู้วา่ถ้าไม่มีทางเท้า-ทางจักรยานที่ดี สะดวก และปลอดภัย
พอแล้ว การที่จะท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ม่ันใจและยอมให้ลูกหลานเดนิหรือใช้จักรยานไป

โรงเรียนกค็งเป็นเร่ืองเพ้อฝัน แตถ่งึกระนัน้ก็ตามเราก็ยงัเช่ือวา่มนัท าได้ ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศ

เนเธอร์แลนด์เดก็ในวยัเรียนมากถงึ 50% ข่ีจกัรยานไปโรงเรียน 

 เมืองอย่างโคเป็นฮาเก็นและนิวยอร์กก็ได้แสดงให้เห็นวา่การจักรยานสามารถท าให้เมืองเป็นเมืองที่

ไปท างานได้ง่ายขึน้และเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึน้  ย่ิงมีการใช้จกัรยานมากขึน้เท่าใดก็ลดปัญหาการจราจรติดขดั 

ลดมลพิษเสียง และเพ่ิมเศรษฐกิจชมุชนได้มากขึน้เท่านัน้  ธุรกิจขนาดเลก็ในกรุงนิวยอร์กพบวา่เม่ือมีทาง
จักรยานในละแวกธุรกิจจะดีขึน้ถงึ 49%  

 ความจริงแล้วความต้องการท่ีจะใช้จกัรยานมีอยู่มากแตย่งัแฝงเร้นอยู่  การศกึษาวิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ถ้า

ประชาชนรู้สกึปลอดภยัแล้วจะมีคนมากถงึ 2 ใน 3 ท่ีจะหนัมาใช้จกัรยานบนถนน  ค าแถลงการณ์ด้านความ

ปลอดภยัทางถนนของรัฐบาลได้ตอกย า้เป็นพนัธะสญัญาวา่จะลดจ านวนอุบตัิเหตท่ีุนกัจกัรยานเสียชีวิตและ

บาดเจ็บลงให้ได้  ยทุธศาสตร์ CWIS จงึต้องตัง้เป้าไปท่ีการบ ารุงรักษาสภาพถนนให้อยู่ในสภาพดี และการเพ่ิม

ระดบัการบงัคบัใช้กฎหมาย ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายทางถนน เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

จกัรยานให้มากขึน้ 

 แตจ่ะท าให้สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ได้ เราต้องการให้รัฐบาลใช้งบประมาณด้านการขนส่ง 5% มาใช้กับ

การจักรยาน  น่ีเป็นหนทางเดียวท่ีจะท าให้การจกัรยานบรูณาการไปกบัยทุธศาสตร์การขนสง่ และมีระดบั

ความส าคญัเพ่ิมขึน้ตามท่ีควรได้รับ 

 การลงทนุด้านการจกัรยานให้เป็นสว่นหนึง่ของการขนสง่นัน้ไมใ่ช่เป็นเพียงแคก่ารลงทนุในการสร้างทาง

จกัรยาน  แตมั่นเป็นการลงทนุที่จะให้ผลตอบแทนคุ้มทุนคืน จากการท่ีประชาชนมีสขุภาพดี มีความมัง่คัง่

มากขึน้ และเมืองทัง้เลก็และใหญ่จะมีความคกึคกัชีวิตชีวามากขึน้  ตลอดจนให้ประโยชน์เพ่ิมขึน้ในแง่ท่ีครอบครัว

ชาวบ้านคนธรรมดาสามารถข่ีจกัรยานไปท างานหรือไปโรงเรียนได้ง่ายขึน้ 

 นักกีฬา(จักรยาน)ของเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศแล้ว เราจงึอยากจะกระตุ้นให้รัฐบาล

หยิบยกเอาประเดน็การจกัรยานส าหรับทกุคน มาพิจารณาอย่างจริงจงั ให้เท่ากบัการขนสง่รูปแบบอื่นๆ 

 นายคริส บอร์ดแมน ท่ีปรึกษาด้านนโยบายของ British Cycling ยินดีท่ีจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี 

เพ่ือท่ีจะพดูคยุกนัในประเดน็นีเ้พ่ิมขึน้ เราก าลงัรอคอยวา่จะได้รับการตอบรับจากท่านในเวลาอนัใกล้นี ้

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 



Chris Boardman, policy adviser , British Cycling and Olympic gold medalist 
Sir Chris Hoy, six-time Olympic gold medallist, joint successful Bristish Olympian 
Laura Trott, four-time Olympic gold medallist and Britain’s most successful female Olympian 
Jason Kenny, six-time Olympic gold medallist, joint most successful British Olympian  
Mark Cavendish, Olympic silver medallist 
Joanna Rowell Shand, double Olympic medallist 
Elinor Baker, Olympic gold medallist  
Katie Archibald, Olympic silver medallist  
Becky James, double Olympic silver medallist 
Katy Marchant, Olympic bronze medallist  
Sir Bradley Wiggins, British former professional road and track racing cyclist  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: นกัจกัรยานที่มีรายนามข้างต้น ล้วนเป็นนกักีฬาที่มีช่ือเสียงในระดบัโลกได้รับรางวลัมากมาย รวมทัง้

เป็นผู้ครองสถิติเจ้าความเร็วด้วยจกัรยานอยู่หลายประเภท หลายสถิตินัน้ก็ยงัไม่มีผู้ ใดสามารถลบได้ แต่สิ่งที่น่า

สงัเกตคือ แม้เขาและเธอจะเป็นนักจักรยานที่เอาจริงเอาจงักบัการฝึกซ้อมด้วยความเร็ว เขาและเธอเหลา่นัน้กลบั

เห็นว่าการใช้จักรยานอย่างเนิบช้าโดยผู้ใช้จักรยานซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา กลบัมีความส าคญัต่อการพฒันา

บ้านเมืองมากกวา่การแขง่ขนัเสยีอีก 



 
  
 
 
 
 

Prime Minister  
The Rt Hon Theresa May MP  
10 Downing Street  
London  
SW1A 2AA  
Thursday 1 September 2016  
Dear Prime Minister,  
The Great Britain Cycling Team athletes topped the cycling medal table for the third Olympic Games 
in a row at Rio 2016. It was a truly outstanding performance and enhances Britain’s status as the 
world’s leading elite cycling nation.  
You were widely reported in the media as saying that there will be “no limits” on the honours that 
could be bestowed on our medal winners. But the best way to honour the achievements of our 
athletes would be a legacy of every-day cycling in this country – a place where cycling is the choice 
form of transport for people to get around in their daily lives.  
Your predecessor called for a “cycling revolution” and your government’s manifesto sets out a target 
to “double” the number of journeys cycled. While some steps have been made, cycling is still a 
transport mode which does not enjoy the government investment or political leadership given to 
roads, rail or aviation.  
The government is now considering feedback on the draft Cycling and Walking Investment Strategy 
(CWIS). We urge the government to publish this and set out a timeline to address the chronic 
underfunding and lack of leadership which is keeping cycling for transport in the slow lane. Only 
networks of segregated cycle lanes in towns and cities across the country can achieve and influence 
growth.  
The success of the CWIS will be felt not only across government but in all areas of the nation’s life. 
The government’s sports strategy seeks to extend the number of people living physically active lives 
and could be truly transformative. Active travel – walking and cycling – is the easiest way for people 
of all ages to fit physical activity into their lives. Currently, only one in five people achieve the 
recommended levels of physical activity.  
Around one in three children is overweight or obese. The government’s childhood obesity strategy 
recognises the value of physical activity and the importance of walking and cycling to school. I am 
sure you know that this will seem a fanciful idea for most parents without the convenient walking  



and cycling routes which would give them the confidence that their children will be safe getting to 
school. Yet we know it can be achieved – in the Netherlands, 50% of education-age children cycle to 
school.  
As cities like Copenhagen and New York have shown, cycling also creates better places to live and 
work. More cycling cuts congestion, reduces noise pollution and fuels local economies. Small 
businesses in New York have seen a 49% increase in business where cycle lanes have been installed.  
There is huge latent demand for cycling. Two thirds of people would cycle more if they felt safer on 
the roads. The government’s road safety statement reiterates the manifesto commitment to reduce 
the number of cyclists killed or injured. The CWIS needs to set targets to improve road maintenance, 
enhance enforcement of the laws, and update the rules of the road to better consider the needs of 
cyclists.  
To make this happen, we need 5% of the government’s transport spend allocated to cycling. This is 
the only way that cycling will be integrated into transport strategy and given the priority it deserves.  
Investment in cycling as a form of transport isn’t purely an investment in cycle lanes. It is an 
investment that will pay off for the nation’s health, wealth, transport infrastructure and the vibrancy 
of our towns and cities. It has the added benefit of just making it easier for ordinary families to get 
to work and get to school.  
Our athletes have inspired the country and now we urge the government to take cycling seriously as 
a transport option for everyone.  
British Cycling’s policy adviser Chris Boardman would welcome a meeting to discuss this further. We 
look forward to hearing from you.  
Yours sincerely,  
Chris Boardman, policy adviser, British Cycling and Olympic gold medalist  
Sir Chris Hoy, six-time Olympic gold medallist, joint most successful British Olympian  
Laura Trott, four-time Olympic gold medallist and Britain’s most successful female Olympian  
Jason Kenny, six-time Olympic gold medallist, joint most successful British Olympian  
Mark Cavendish, Olympic silver medallist  
Joanna Rowsell Shand, double Olympic gold medallist  
Callum Skinner, Olympic gold and silver medallist  
Elinor Barker, Olympic gold medallist  
Owain Doull, Olympic gold medallist  
Katie Archibald, Olympic gold medallist  
Becky James, double Olympic silver medallist  

Katy Marchant, bronze medallist 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตันัิกกฬีาจกัรยานทีมชาตอิงักฤษ 

1. คริสโตเฟอร์ ไมล์ส บอร์ดแมน (Christopher Miles Boardman) เกิดเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 1968 อดีตนกัแข่ง
จกัรยานผูช้นะเลิศไดเ้หรียญทองในกีฬาโอลิมปิกปี 1992 ในประเภท individual pursuit ซ่ึงท าใหเ้ขาไดรั้บ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ MBE จากสมเดจ็พระราชินีองักฤษในปีเดียวกนันั้น เขาเคยเป็นเจา้ของสถิติโลกการข่ีจกัรยาน
ไดร้ะยะทางมากท่ีสุดในเวลาหน่ึงชัว่โมงสามคร้ัง เคยชนะการข่ีสามช่วงและไดใ้ส่เส้ือเหลืองจากการท าเวลารวม
นอ้ยท่ีสุดสามคร้ังในการแข่งขนัจกัรยานตูร์เดอฟรองส์ มีคนตั้งช่ือเล่นใหเ้ขาวา่ “ท่านศาสตราจารย”์(The Professor) 
จากการท่ีเขาใส่ใจในรายละเอียดของการเตรียมตวัและการฝึกก่อนแข่งและความรู้ทางเทคนิคของเขา อยา่งเช่นการ
มีเตน็ทท่ี์มีความดนัอากาศภายในต ่าท่ีบา้นเพ่ือเตรียมตวัในการท าสถิติระยะทางในเวลาข่ีหน่ึงชัว่โมง ซ่ึงตวัเขาเอง
บอกวา่การสร้างสภาพแวดลอ้มเช่นนั้นกเ็พ่ือช่วยใหเ้ขามีสมาธิดีข้ึนเท่านั้น เขาเนน้การฝึกข่ีเป็นช่วงและนิยมใช้
เคร่ืองมือวดัระดบัพลงังาน  และจากการท่ีเขาชนะการแข่งขนัประเภท time trial และช่วง prologue ในการแข่งขนั
หลายรายการท่ีตอ้งข่ีต่อเน่ืองหลายช่วง เขาจึงมีช่ือเล่นอีกช่ือว่า Mr. Prologue  เขาใชจ้กัรยาน Lotus 108 ท่ีออกแบบ
โดยไมค ์เบอร์โรวส์ และสร้างโดยบริษทัผูผ้ลิตรถแข่ง Lotus ส าหรับการแข่งขนั time trial   ต่อมาเขาไปท างานกบั 
Hotta บริษทัองักฤษท่ีเช่ียวชาญในการท าจกัรยานดว้ยคาร์บอนไฟเบอร์ในการออกแบบจกัรยานส าหรับการแข่ง 
time trial ซ่ึงเขาใชใ้นการแข่งขนัรายการต่างๆ รวมทั้งการชิงแชมป์โลกและกีฬาโอลิมปิก  ปัจจุบนัเขามีส่วนในการ
ผลิตจกัรยานทั้งเชิงพาณิชยแ์ละเพ่ือการแข่งขนัในช่ือ Boardman Bike และ Boardman Elite 

2. เซอร์ คริสโตเฟอร์ แอนดรูว์ ฮอย (Sir Christopher Andrew Hoy) หรือเรียกสั้นๆวา่ คริส ฮอย เกิดเม่ือวนัท่ี 23 
มีนาคม 1976  เป็นนกัแข่งจกัรยานท่ีเคยเป็นตวัแทนองักฤษในการแข่งกีฬาโอลิมปิกและการแข่งขนัชิงแชมป์โลก 
และเป็นตวัแทนสกอ็ตแลนดใ์นการแข่งขนักีฬาเครือจกัรภพ เขาเป็นแชมป์โลก 11 คร้ังและเป็นนกัจกัรยานท่ี
ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดตลอดกาลในกีฬาโอลิมปิก คือไดเ้หรียญทองจากกีฬาโอลิมปิก 6 เหรียญและเหรียญ
เงินอีก 1 เหรียญ เท่ากบัเซอร์แบรดลีย ์วิกก้ินส์  เขาเป็นนกักีฬาจากสกอ็ตแลนดท่ี์ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดใน
กีฬาโอลิมปิก และเป็นนกักีฬาคนแรกจากองักฤษท่ีไดเ้หรียญทอง 3 เหรียญในกีฬาโอลิมปิกคร้ังเดียวนบัแต่เฮนรี 
เทยเ์ลอร์ ท าไดใ้นปี 1908 

 3. ลอรา รีเบ็กกา เค็นน่ี (Laura Rebecca Kenny) CBE เกิดเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 1992 เป็นนกัแข่งจกัรยานประเภท
ลู่และถนนชาวองักฤษท่ีเช่ียวชาญในการแข่งประเภท team pursuit, omnium และ scratch race โดยไดเ้หรียญทอง
จากการแข่งสองประเภทแรกในกีฬาโอลิมปิกปี 2012 และ 2016 เธอเป็นนกักีฬาโอลิมปิกหญิงท่ีประสบความส าเร็จ
มากท่ีสุดขององักฤษ และเป็นนกัจกัรยานหญิงประเภทลู่ท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในกีฬาโอลิมปิกเป็นอนัดบั
สอง เป็นรองเพียงแค่ลีออนเทียน แวน มวัเซล ต านานนกัจกัรยานหญิงชาวดทัช ์หลงัจากเร่ิมแข่งในการชิงแชมป์
ยโุรปประเภทลู่ในปี 2010 เธอชนะเลิศเป็นแชมป์โลก 7 คร้ัง แชมป์ยโุรป 10 คร้ัง(มากท่ีสุด) และแชมป์เครือจกัรภพ 
1 คร้ัง และไดเ้หรียญรวมทั้งหมด 29 เหรียญ  ส าหรับประเภทถนน เธอเป็นแชมป์การแข่งประเภทถนนขององักฤษ
ในปี 2014 และเป็นแชมป์ในรุ่นอายตุ ่ากวา่ 23 ปีก่อนหนา้นั้น  เธอข่ีใหก้บัทีม Matrix Fitness Pro Cycling มาตั้งแต่
ปี 2015. 
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  4. เจสัน ฟรานซิส เค็นน่ี (Jason Francis Kenny) CBE เกิดเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 1988 เป็นนกัจกัรยานประเภทลู่ท่ี
เช่ียวชาญในการแข่งประเภท sprints  ทั้งบุคคลและเป็นทีม หลงัจากไดแ้ชมป์โลกและแชมป์ยโุรปในประเภท
เยาวชนในปี 2006 เขาไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนองักฤษในกีฬาโอลิมปิกปี 2008 ท่ีปักก่ิง และไดรั้บเหรียญทองใน
ประเภททีมสปรินทร่์วมกบัคริส ฮอย และเจม่ี สต๊าฟฟ์ โดยท าสถิติโลกใหม่ในรอบคดัเลือก เขาไดเ้หรียญเงินใน
ประเภทบุคคลสปรินทต์ามหลงัคริส ฮอย เพ่ือนร่วมทีมท่ีไดเ้หรียญทอง  เขาไดต้ าแหน่งแชมป์โลกเป็นคร้ังแรกในปี 
2012 หลงัจากคนท่ีข่ีเขา้เสน้ชยัก่อนเขาถูกพบวา่ใชส้ารกระตุน้ และมาไดเ้หรียญทองอีกคร้ังทั้งประเภทบุคคลและ
ทีมในกีฬาโอลิมปิก 2016 และยงัไดเ้หรียญทองในการแข่งประเภท Keirin อีกดว้ย  เขาเป็นนกักีฬาองักฤษท่ีได้
เหรียญทองโอลิมปิกมากท่ีสุด 6 เหรียญเท่ากบัคริส ฮอย และเป็นนกักีฬาท่ีไดเ้หรียญทองในกีฬาโอลิมปิกยคุใหม่
(นบัแต่ปี 1896) มากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 27 และถา้นบัตั้งแต่ปี 2000 เป็นตน้มา เขากไ็ดเ้หรียญทองเป็นรองเพียงไม
เคิล เฟลพส์ (23) และยเูซียน โบลท ์(9) 

 5. มาร์ค ไซมอน คาเวนดชิ (Mark Simon Cavendish) MBE DSc (Hon) เกิดเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 1985 เป็นนกั
จกัรยานอาชีพในการแข่งประเภทถนน  ปัจจุบนัเขาข่ีใหก้บัทีม UCI ProTeam Team Dimension Dataและเช่ียวชาญ
ในประเภท madison, points race และ scratch race  เขาเป็นสปรินเทอร์  เขาข่ีใหอ้งักฤษไดเ้หรียญทอง madison ใน
การแข่งขนัชิงแชมป์โลกในปี 2005 และ 2008 ข่ีกบัร็อบ เฮลลส์ และแบรดลีย ์วิกก้ินส์ และชนะการแข่งขนักีฬา
เครือจกัรภพในปี 2006 ข่ีใหก้บั Isle of Man    ไดแ้ชมป์โลกคร้ังท่ี 3 ในปี 2016 ร่วมกบัแบรดล่ีย ์วิกก้ินส์ในประเภท 
madison และเหรียญเงินประเภทบุคคลในการแข่งประเภท Omnium ในกีฬาโอลิมปิกปี 2016  ในฐานะเป็นนกัแข่ง
ประเภทถนน เขาเร่ิมเป็นนกักีฬาอาชีพในปี 2005 และชนะ 11 คร้ังเป็นสถิติในการเป็นนกักีฬาอาชีพปีแรก เขาชนะ
การแข่งรายการตูร์เดอฟรองซ์รวมทั้งหมด 30 ช่วง มากเป็นอนัดบัสองตลอดกาล และไดรั้บชยัชนะรวม 48 คร้ังใน
การข่ีรายการใหญ่ (Grand Tour) มากเป็นอนัดบัสองในประวติัศาสตร์ ชนะเลิศในการแข่งขนัชิงแชมป์โลกประเภท
ถนนในปี 2011 เป็นชาวองักฤษคนท่ีสองท่ีไดแ้ชมป์รายการน้ีหลงัจากทอม ซิมป์สนั ชนะในปี 1965  ชยัชนะท่ีน่า
จดจ าอ่ืนๆ ไดแ้ก่การแข่งขนั Milan–San Remo classic ในปี 2009 และเคยไดแ้ชมป์ประเภทแตม้สะสมในการแข่ง 
Grand Tour ทั้งสามรายการคือ Vuelta a España ในปี 2010, ตูร์เดอฟรองซ์ในปี 2011 และ Giro d'Italia ในปี 2013  
ในปี 2012 เขาเป็นคนแรกท่ีชนะช่วงสุดทา้ยของการแข่งรายการตูร์เดอฟรองซ์ท่ีถนนชองเซลีเซ ส่ีปีติดต่อกนั เขา
ไดรั้บ MBE ในปี 2011 ซ่ึงเป็นปีเดียวกบัท่ีเขาไดร้างวลับุคคลดีเด่นในแวดวงกีฬาในรอบปีจาก BBC และในปี 2012 
หนงัสือพิมพ ์L'Equipe ของฝร่ังเศสมอบใหเ้ขาเป็นสปรินเทอร์ท่ีดีท่ีสุดตลอดกาลของการแข่งตูร์เดอฟรองซ์ 

 6. โจแอนนา เคธ่ี โรเซล ชานด์ (Joanna Katie Rowsell Shand) MBE เกิดเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 1988 เป็นนกั
จกัรยานท่ีแข่งขนัใหที้มองักฤษในประเภทลู่และถนน  ความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ของเธอจนถึงขณะน้ีคือการไดเ้หรียญ
ทองในการแข่งขนัชิงแชมป์โลกประเภท team pursuit  หญิงส่ีคร้ังในปี 2008, 2009, 2012 และ 2014 และเหรียญ
ทองในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกปี 2012 ท่ีลอนดอน และปี 2016 ท่ีริอเูดอจาเนรู และการแข่งขนัประเภท individual 
pursuit ในการแข่งขนัชิงแชมป์โลกในปี 2014  ปัจจุบนัเธอเป็นเจา้ของแชมป์โลกและแชมป์ยโุรปในประเภท team 
pursuit และแชมป์เครือจกัรภพประเภท individual pursuit  เธอประสบความส าเร็จในระดบัชาติเป็นคร้ังแรกโดย
ชนะการแข่งขนัประเภทเยาวชนในปี 2005/2006. 
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 7. เอลนิอร์ เจน บาร์เกอร์ (Elinor Jane Barker) MBE เกิดเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 1994 เป็นนกัแข่งจกัรยานชาวเวลช ์
ปัจจุบนัลงแข่งประเภทลู่ใหที้มองักฤษและทีม USN ท่ีเวลส์หนุนหลงั และประเภทถนนใหที้ม Matrix Fitness Pro 
เธอเป็นแชมป์โลกสองคร้ังใหอ้งักฤษในประเภท team pursuit หญิงสามคนร่วมกบัลอรา ทรอทท ์และดานี คิงในปี 
2013 และส่ีคนร่วมกบัลอรา ทรอทท,์ เคธี อาร์ชิบอลด ์และโจแอนนา โรเซลลใ์นปี 2014 เธอยงัเป็นแชมป์ยโุรปใน
ประเภทเดียวกนัอยูใ่นขณะน้ีดว้ย เธอไดเ้หรียญทองประเภท team pursuit ในกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ท่ีริอเูดอจาเนรู 
ในประเภทถนน เธอเป็นแชมป์โลกเยาวชนประเภท time trial ในปี 2012  เธอไดรั้บ MBE จากสมเดจ็พระราชินี
องักฤษในโอกาสปีใหม่ 2017 

8. เคธี อาร์ชิบอลด์ (Katie Archibald) MBE เกิดเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 1994 เป็นนกัแข่งจกัรยานชาวสกอ็ต ลงแข่ง
ใหที้มองักฤษและทีมScottish Cycling Braveheart.com  เธอเป็นสมาชิกทีมองักฤษท่ีไดเ้หรียญทองในการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิกปี 2016 ประเภท team pursuit หญิง และยงัเป็นอดีตแชมป์โลกในปี 2014 และแชมป์ยโุรปในปี2013 
และ 2015 ในการแข่งขนัประเภทเดียวกนั โดยส่วนบุคคล เธอเป็นแชมป์ยโุรปในการแข่งขนัประเภทตดัตวัในปี 
2015 ประเภท omnium ในปี 2016 และแชมป์ยโุรปติดต่อกนัสามคร้ังในประเภท individual pursuit ระหวา่งปี 2014 
ถึง 2016 

9. รีเบ็กก้า องัการัด “เบ็กกี”้ เจมส์ (Rebecca Angharad "Becky" James) เกิดเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 1991 เป็น
นกัแข่งจกัรยานชาวเวลชท่ี์เช่ียวชาญในการแข่งขนัประเภทลู่ เธอเป็นแชมป์โลกประเภทสปรินทก์บั keirin ในปี 
2013 และไดเ้หรียญเงินสองเหรียญจากกีฬาโอลิมปิก 2016  เธอข่ีใหที้มเวลส์และทีมองักฤษ และปัจจุบนัข่ีใหที้ม 
Velosure–Giordana. 

10. เคธี มาแชนท์ (Katy Marchant)  เกิดเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 1993 เป็นนกัจกัรยานประเภทลู่ท่ีเช่ียวชาญในการส
ปรินท ์เธอเพ่ิงหนัมาข่ีจกัรยานแข่งเม่ือเดือนเมษายน 2013 น่ีเอง โดยเป็นสมาชิกโอลิมปิกอคาเดมีของทีมจกัรยาน
องักฤษ และจบการศึกษาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกนั ก่อนหนา้น้ีเธอเป็นนกัปัญจกรีฑาและเคยลงแข่งใหอ้งักฤษ
ในการแข่งขนัชิงแชมป์โลกเยาวชนในปี 2012  

 11. เซอร์แบรดลีย์่ มาร์ก วกิกิน้ส์ (Sir Bradley Marc Wiggins) CBE เกิดเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 1980 เป็นอดีตนกั
แข่งจกัรยานอาชีพทั้งประเภทถนนและประเภทลู่ในช่วงปี 2001 ถึง 2016 และไดรั้บช่ือเล่นวา่วิกโก ้(Wiggo) เขาเร่ิม
อาชีพการข่ีจกัรยานในประเภทลู่ แลว้เปล่ียนมาเป็นประเภทถนน และเป็นนกัจกัรยานไม่ก่ีคนท่ีประสบความส าเร็จ
อยา่งสูงในทั้งสองประเภท โดยเป็นนกัจกัรยานคนเดียวท่ีเป็นแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกทั้งในประเภทลู่และ
ประเภทถนน เป็นแชมป์รายการตูร์เดอฟรองซ์ และเป็นเจา้ของสถิติในปัจจุบนัส าหรับระยะทางท่ีข่ีไดใ้นเวลาหน่ึง
ชัว่โมง  นอกจากนั้นเขายงัไดเ้คยสวมเส้ือผูน้ าในการแข่งขนั Grand Tours ทั้งสามรายการ และในปี 2016 เป็น
เจา้ของสถิติโลกในประเภท team pursuit. 

เขาเป็นบุตรของแกร่ี วิกก้ินส์ นกัจกัรยานชาวออสเตรเลีย กบัมารดาชาวองักฤษ  เขาลงแข่งในประเภทลู่ในช่วงปี
2000 ถึง 2008 ไดเ้หรียญทั้งหมด 10 เหรียญจากการแข่งขนัชิงแชมป์โลกประเภทลู่ ในจ านวนน้ีเป็นเหรียญทอง 6 
เหรียญ สามเหรียญจากประเภท individual pursuit  สองเหรียญจากประเภท team pursuit และอีกเหรียญใน
ประเภท madison  เขาไดเ้หรียญในกีฬาโอลิมปิกคร้ังแรกเป็นเหรียญเงินในประเภท team pursuit ในปี 2000 ท่ี
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ซิดนีย ์จากนั้นกไ็ดอี้กสามเหรียญทองในประเภท individual pursuit ในปี 2004 และอีกสองเหรียญทองในการแข่ง
ประเภท individual pursuit และ team pursuit ในปี 2008 ท่ีปักก่ิง 

ในประเภทถนน เขาเป็นนกักีฬาอาชีพในปี 2001 และมาเนน้การแข่งประเภทน้ีนบัแต่ปี 2009 เป็นตน้มา  เขามี
ความสามารถในการข่ีเป็นช่วง โดยมาท่ีส่ีในรายการตูร์เดอฟรองซ์ในปี 2009 และไดเ้ล่ือนเป็นท่ีสามเม่ือพบวา่
แลนซ์ อาร์มสตรอง ใชส้ารกระตุน้  เขาเขา้ร่วม Team Sky ท่ีก่อตั้งใหม่ในปี 2010 และไดช้ยัชนะเป็นคร้ังแรกใน
การแข่งรายการ Critérium du Dauphiné และไดท่ี้สามในรายการ Vuelta a España  ในปี 2012  เขาชนะ
รายการ Paris–Nice,  Tour de Romandie และ Critérium du Dauphiné  และเป็นชาวองักฤษคนแรกท่ีเป็นแชมป์ตูร์เด
อฟรองซ์และ time trial ในกีฬาโอลิมปิก  ในปี 2014 เขาไดเ้หรียญทอง time trial ในการแข่งขนัชิงแชมป์โลก
ประเภทถนน เขาก่อตั้งทีมจกัรยาน WIGGINS และกลบัมาข่ีประเภทลู่ในกีฬาเครือจกัรภพปี 2014  ในปี 2015 เขา
ท าสถิติใหม่ข่ีได ้54.526 กิโลเมตรในเวลาหน่ึงชัว่โมง  ในปี 2016 เขาเป็นแชมป์โลกประเภท madison และได้
เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกในประเภท team pursuit  เขาวางมือจากการข่ีจกัรยานเป็นอาชีพทุกรูปแบบในเดือน
ธนัวาคม 2016. 

เขาไดรั้บ CBE  ในปี 2009 และต่อมากไ็ดร้างวลัอนัทรงเกียรติอีกหลายรางวลั เช่น รางวลั Vélo d'Or, นกัจกัรยานท่ี
ดีท่ีสุดในรอบปีในปี 2012, รางวลันกักีฬายอดเยี่ยมในรอบปีของ BBC และไดรั้บแต่งตั้งเป็นท่านเซอร์จากสมเด็จ
พระราชินีองักฤษในปี 2013 
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