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การจัดการที่จอดรถจักรยาน
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บทคัดย่อ
ที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ใช้จักรยานให้ความสำคัญ (วิโรจน์, 2556)  ปัญหาที่สำคัญของที่จอดรถ
จักรยานในปัจจุบัน คือปัญหาหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จอดรถจักรยานมากนัก  
ความร่วมมือของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีผลต่อความสำเร็จในการจัดการที่จอดรถจักรยาน ผู้ใช้จักรยานจะนิยมมาใช้ที่จอด
รถจักรยานที่จัดเตรียมไว้หรือไม่นั้น ขึ้นกับการออกแบบที่จอดรถจักรยานและตำแหน่งของการติดตั้งที่จอดรถจักรยาน หาก
เป็นไปได้ควรมีกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพบริเวณที่จอดรถจักรยานด้วย นอกจากนี้แล้ว ควรมีการลงทะเบียนและทำ
เครื่องหมายรถจักรยาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบข้อมูล ในกรณีที่รถ
จักรยานถูกลักขโมย
Abstract

Security of bicycle parking is an important factor which cyclists concern (Srisurapanon, 2013).  The major 
problem of bicycle parking today is that the agencies and related people do not pay much attention to the 
bicycle parking lot.  Cooperation of relevant parties is the key of success of bicycle parking management.  
The popularity of bicycle parking provided depends on the design and location of bicycle parking.  If it is 
possible, there should be CCTV cameras to record the bicycle parking area.  In addition, the bicycles should 
be marked and registered for conveniently identifying and assisting police officers to track them in case of 
stealing. 

1. ความสำคัญของที่จอดรถจักรยาน
จุดจอดรถจักรยานที่ปลอดภัยมีผลต่อการเลือกใช้จักรยาน
เพื่อการเดินทาง (Wardman, et al. 2007; Hunt and 
Abraham, 2007) จากการวิเคราะห์ปัญหาการใช้จักรยาน
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยาน รวม 37 
ประเด็น พบว่ากลุ่มประเด็นที่ผู้ใช้จักรยานให้ความสำคัญ
มากที่สุด คือกลุ่มนโยบายและแผนสนับสนุนการใช้
จักรยาน ซึ่งในกลุ่มนี้มีเรื่องที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัย
เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ใช้จักรยานให้ความสำคัญ (วิโรจน์, 
2556)

กมลวรรณ (2556) ยังได้ทำการศึกษาและสำรวจข้อมูล
เพื่อการส่ง เสริมการใช้จักรยานสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่าปัจจุบัน
มีผู้ใช้จักรยานร้อยละ 9.9 โดยในกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้จักรยาน
เป็นผู้ที่เคยใช้จักรยานมาก่อนสูงถึงร้อยละ 21.4 สาเหตุ
หลักที่ผู้ที่เคยใช้จักรยานแล้วเลิกใช้ เนื่องมาจากสอง
สาเหตุหลัก คือ สาเหตุความไม่ปลอดภัยที่ต้องเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสาเหตุเนื่องจากจักรยาน
ที่เคยใช้ถูกลักขโมย ถึงร้อยละ 28.6 และ 23.2 ตามลำดับ 
และจากผลการวิเคราะห์ ยังพบอีกว่าหากมีการรับประกัน
รถจักรยานสูญหายที่จุดจอดรถจักรยานภายในมหาวิทยา
ลัยฯ แล้ว จะทำให้ผู้ที่จะใช้รถจักรยานคลายความกังวล

ใจลงได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะมีผลทำให้มีผู้ใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้น
จากเดิมได้อีกร้อยละ 8.9  

2. ปัญหาการจอดรถจักรยานในปัจจุบัน
ปัญหาการจอดรถจักรยานส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วย
งานภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จอดรถ
จักรยานมากนัก จึงทำให้ขาดการวางแผนและการจัดการ
ที่จอดรถจักรยานพร้อมกันไปกับการวางแผนเมือง  ปัญหา
อีกส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานเอง  
เช่น การจอดรถในที่ที่ไม่ใช่ที่จอดรถจักรยาน เป็นต้น  
ปัญหาการจอดรถจักรยานที่พบเห็นในปัจจุบัน ได้แก่ 

2.1 ปัญหาการไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จอดรถจักรยาน
หน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญที่จอดรถยนต์มากกว่า
ที่จอดรถจักรยานหรือให้ความสำคัญเฉพาะที่จอดรถยนต์
อย่างเดียว  ทั้งๆ ที่ที่จอดรถจักรยานใช้งบประมาณน้อย
กว่าการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ โดยเฉพาะในเรื่องของ
การใช้พื้นที่แล้ว  ที่จอดรถยนต์หนึ่งช่องสามารถใช้เป็นที่
จอดรถจักรยานได้ถึง 12 คัน (Department for 
Transport, 2003)
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รูปที่ 1 การอำนวยความสะดวกเฉพาะการจอดรถยนต์
2.2 ปัญหาการจอดรถจักรยานในที่ที่ไม่ใช่ที่จอดรถ
จักรยาน
บ่อยครั้งที่ผู้ใช้จักรยานต้องการจอดรถเพื่อไปทำกิจกรรม
ที่ใช้เวลาไม่นานนัก  จึงทำการจอดรถในบริเวณที่ใกล้กับ
อาคารที่ต้องการไปทำกิจกรรม หรือทำการจอดรถบน
ทางเท้าหน้าประตูอาคารที่จะไปทำกิจกรรมโดยไม่ได้
คำนึงถึงว่าจะไปกีดขวางการสัญจรของคนเดินเท้าหรือไม่

รูปที่ 2 จอดรถหน้าประตูทางเข้า
บางครั้งเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้รถจักรยานจึงเลือกมา
จอดในบริเวณใกล้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
เพราะคิดว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกลักขโมยน้อยกว่า  
หรือบางครั้งก็ล็อคจักรยานยึดติดไว้กับเสาหรือต้นไม้

รูปที่ 3 การจอดรถจักรยานในที่ที่ไม่ใช่ที่จอดรถจักรยาน 
แต่ใกล้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 4 การจอดรถจักรยานโดยยึดติดไว้กับเสา
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2.3 ปัญหาที่จอดรถจักรยานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
เรามักจะสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนิยมนำที่
จอดรถจักรยานมาติดตั้งไว้บนทางเท้าบริเวณป้ายรถ
โดยสารประจำทาง  เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้รถจักรยาน  
แต่ในบางพื้นที่ความกว้างทางเท้าค่อนข้างแคบ  เมื่อติด
ตั้งที่จอดรถจักรยานเพิ่มเข้าไป  จะทำให้เหลือความกว้าง
สำหรับคนเดินเท้าไม่เพียงพอ

รูปที่ 5 ที่จอดรถจักรยานกีดขวางการสัญจรของคนเดินเท้า
2.4 ปัญหาที่จอดรถจักรยานถูกใช้เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ
เรามักสังเกตเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรถที่ช่อง
จอดรถจักรยานอยู่เป็นประจำ หรือบ่อยครั้งเราก็จะเห็นรถ
จักรยานเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วถูกจอดทิ้งไว้ในช่องจอดรถ
จักรยาน  ทำให้ช่องจอดรถจักรยานไม่เพียงพอ

รูปที่ 6 รถจักรยานยนต์มาจอดในที่จอดรถจักรยาน

รูปที่ 7 รถจักรยานเก่าถูกจอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน

2.5 ปัญหาจักรยานถูกลักขโมย
วิธีการจอดรถจักรยานและอุปกรณ์ที่ใช้ล็อครถจักรยานจะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโอกาสความเสี่ยงในการถูกลักขโมย
รถจักรยาน  ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้จักรยานที่เสี่ยงต่อ
การถูกลักขโมย ได้แก่

• ใช้อุปกรณ์ล็อครถจักรยานที่ไม่ได้คุณภาพ
• ประมาทในการจอดรถจักรยาน  เช่น จอดรถแล้ว

ไม่ล็อค  ล็อครถแต่ไม่ได้ยึดติดกับที่จอดรถ  ล็อค
เฉพาะล้อกับที่จอดรถแต่ไม่ได้ล็อคส่วนตัวโครงรถ  
หรือจอดรถในที่ที่เป็นจุดอับเสี่ยงต่อการถูกลัก
ขโมย

• ซื้อรถจักรยานใหม่ที่มีราคาแพง  รถจักรยานที่เก่า
กว่าจะมีความเสี่ยงที่จะถูกลักขโมยน้อยกว่ารถ
จักรยานใหม่และมีราคาแพง จากการวิจัยของ 
Mercat (2003) พบว่า รถจักรยานที่ถูกขโมยเป็น
รถจักรยานมือสองเพียงร้อยละ 28 เท่านั้น และยัง
พบอีกว่าผู้ที่เคยถูกลักขโมยรถจักรยานจะซื้อรถ
จักรยานที่มีราคาถูกลงกว่ารถจักรยานคันที่ถูก
ขโมย แม้ว่ารถจักรยานที่ซื้อมาทดแทนจะมี
คุณภาพที่ด้อยกว่าก็ตาม

รูปที่ 8 จอดแบบไม่ล็อค
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รูปที่ 9 การล็อคด้วยกุญแจเขี้ยวที่ติดกับตัวรถจักรยาน

รูปที่ 10 การล็อคเฉพาะส่วนล้อ 
แต่ไม่ยึดติดกับที่จอดรถจักรยาน

รูปที่ 11 การล็อคเฉพาะส่วนล้อ 
โดยยึดติดกับที่จอดรถจักรยาน

3. ลักษณะที่จอดรถจักรยานที่ดี
สิ่งที่ควรคำนึงสำหรับที่จอดรถจักรยาน ได้แก่ ตำแหน่งที่
จอดรถ  ขนาดและจำนวนที่จอดรถ ความปลอดภัยจาก
การถูกลักขโมย การออกแบบอุปกรณ์ที่จอดรถจักรยาน  
วิธีการล็อครถจักรยานรวมถึงทัศนียภาพบริเวณที่จอดรถ
จักรยาน
3.1 ตำแหน่งที่จอดรถจักรยาน
ตำแหน่งที่จอดรถมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของ
การจัดการที่จอดรถจักรยาน ที่จอดรถจักรยานควรมี
ลักษณะเด่น สวยงาม ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจน ที่จอดรถจักรยานที่น่าใช้งานบ่งถึงการยินดีต้อนรับ
ผู้ขี่รถจักรยานและเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้รถยนต์คิดที่จะใช้รถ
จักรยานเพื่อการเดินทางในครั้งต่อไป ที่จอดรถจักรยาน
ควรจัดไว้ในจุดที่ใกล้ประตูทางเข้าที่จุดปลายทาง  ควรจัด
ไว้ในตำแหน่งที่สะดวกกว่าที่จอดรถยนต์ และเป็นตำแหน่ง
ที่คนทั่วไปมองเห็น ไม่ควรจัดไว้ด้านหลังอาคารหรืออยู่ใน
จุดอับ  เพราะอาจทำให้รถยนต์มาเฉี่ยวชนเป็นอันตรายต่อ
ผู้ขี่จักรยาน หรือจักรยานที่จอดไว้ถูกลักขโมยได้ง่าย และ
หากเป็นไปได้ควรมีการบันทึกข้อมูลภาพด้วยกล้อง 
CCTV (CTC, 2004)

ตำแหน่งที่จอดรถจักรยาน ควรตั้งอยู่ใกล้อาคารที่จะทำ
กิจกรรม โดยทั่วไปผู้ขี่จักรยานเพื่อทำกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่
นานนัก(ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) จะนิยมจอดรถที่จุดจอดจักรยาน
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ที่ห่างจากประตูทางเข้าอาคารที่จุดปลายทางในระยะไม่
เกิน 15 เมตร แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจอดรถจักรยานเป็น
เวลานานนั้น  ผู้จอดรถต้องการความมั่นใจว่าเป็นที่จอดรถ
ที่มีความปลอดภัยต่อการถูกลักขโมย มีเจ้าหน้าที่ดูแล  
และมีหลังคาป้องกันแดดหรือฝน ซึ่งมักจะเป็นที่จอดรถ
จักรยานในอาคาร ผู้จอดรถจักรยานสามารถเดินจากจุด
จอดรถจักรยานไปยังอาคารที่ต้องการทำกิจกรรมได้ใน
ระยะที่ไกลขึ้น แต่ไม่เกิน 225 เมตร (VTPI, 2013)

รูปที่ 12 ที่จอดรถจักรยานบริเวณตลาดสด ใจกลางเมือง
เซนได

รูปที่ 13 ป้ายแสดงสถานะที่จอดรถจักรยาน

รูปที่ 14 ที่จอดรถจักรยานในอาคาร มีเจ้าหน้าที่ดูแล 
บริเวณสถานีเกียวโต

หากเป็นที่จอดรถในตัวอาคารควรมีป้ายหรือสัญลักษณ์
แสดงตำแหน่งและสถานะที่จอดรถจักรยานติดตั้งไว้ใน
ตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
ตำแหน่งที่จอดรถจักรยานไม่ควรกีดขวางการสัญจรของ
คนเดินเท้า และไม่เป็นอันตรายจากการจราจรบนท้องถนน
3.2 ความปลอดภัยจากการถูกลักขโมย
ที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดเตรียม  
หากต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยาน (CTC, 
2004) การล็อคโดยยึดเฉพาะส่วนล้อกับที่จอดรถจักรยาน
เป็นการจอดรถจักรยานที่มีระดับความปลอดภัยต่ำ และ
อาจทำให้ล้อเกิดความเสียหายได้ การล็อคทั้งตัวโครงรถ
จักรยานและส่วนล้อยึดติดกับที่จอดจักรยาน Sheffield 
stand เป็นรูปแบบที่ปลอดภัยกว่า (Department for 
Transport, 2003)  แต่สำหรับการจอดเป็นระยะเวลานาน  
ควรใช้ที่จอดรถที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือเป็นที่จอดรถใน
อาคาร

Source: http://www.bolsover.gov.uk/LocalPlan/
ws_pics/image005.jpg

รูปที่ 15 การจอดรถจักรยานกับที่จอด Sheffield stand

3.3 การออกแบบด้านเทคนิค
ที่จอดรถจักรยานควรมีความสะดวกต่อการเข้าไปจอด  
และไม่ไปรบกวนรถจักรยานหรือพาหนะคันอื่นที่จอดอยู่
ข้างเคียง  โดยทั่วไปพื้นที่สำหรับการจอดรถจักรยาน
แต่ละคัน ควรมีขนาด 0.60  1.80 เมตร และต้องมี
จำนวนที่จอดรถเพียงพอกับความต้องการจอด  ควรมีข้อ
กำหนดจำนวนที่จอดรถจักรยานขั้นต่ำเช่นเดียวกับการ

×

โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย                                                    หน้าที่   201



PRACTICALITY THE  2ND THAILAND BIKE AND WALK FORUM                                                                                 

กำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ในอาคารประเภทต่างๆ 
(VTPI, 2013)

ที่จอดรถจักรยานต้องไม่มีเหลี่ยมหรือคมของอุปกรณ์ที่จะ
ทำให้รถจักรยานเกิดความเสียหาย
ตัวอย่างที่จอดรถจักรยานที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ใน
รูปที่ 16 เป็นจุดจอดรถจักรยานสาธารณะ ทางเมืองเซนได
เป็นผู้จัดระเบียบที่จอดรถ โดยให้ผู้ที่ต้องการจอดนำรถ
จักรยานไปจอด ณ ตำแหน่งที่กำหนดเพื่อความเป็น
ระเบียบ ไม่กีดขวางการสัญจรของคนเดินเท้า โดย
สามารถจอดรถได้ฟรี 2 ชั่วโมง หากเกิน 2 ชั่วโมง จะคิด
ค่าจอด 100 เยน ทุกๆ 8 ชั่วโมง และจำกัดเวลาจอดไม่
เกิน 48 ชั่วโมง การชำระเงินเป็นแบบเครื่องอัตโนมัติ  
โดยผู้จอดรถจักรยานจะต้องทำการล็อครถจักรยานด้วย
อุปกรณ์ของตนเอง บริเวณที่จอดรถจักรยานจะมีการ
บันทึกข้อมูลภาพด้วยกล้อง CCTV

รูปที่ 16 ที่จอดรถจักรยาน แบบใช้เครื่องเก็บเงินค่าจอด
อัตโนมัติ ที่เมืองเซนได

4. แนวทางการแก้ปัญหาที่จอดจักรยาน
4.1 สร้างความตระหนักถึงปัญหารถจักรยานถูกลักขโมย
Mercat (2003) พบว่าการถูกลักขโมยจักรยานเป็นปัจจัย
ที่สำคัญต่อการจำกัดการพัฒนาการใช้จักรยานในเมือง 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากรองจากเรื่องความปลอดภัยบน
ท้องถนน และยังพบอีกว่าร้อยละ 23 ของผู้ที่ถูกลักขโมย
จักรยานในประเทศฝรั่งเศส จะเลิกใช้จักรยาน ผู้มี
ประสบการณ์ในการใช้จักรยานน้อยจะมีโอกาสที่ถูกลัก
ขโมยจักรยานสูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการขี่จักรยาน
มาเป็นเวลานาน  ดังนั้นจึงควรรณรงค์ให้ผู้ใช้จักรยานที่ยัง
ขาดประสบการณ์ตระหนักถึงปัญหารถจักรยานถูกลัก
ขโมย เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกลักขโมย ประเด็นที่ควร
รณรงค์ มีดังต่อไปนี้

• การเลือกซื้ออุปกรณ์ล็อคที่มีคุณภาพ  กุญแจที่ใช้
ล็อครถจักรยานควรเป็นกุญแจที่ยากต่อการถูก
ทำลาย

• การจอดและการล็อครถจักรยานที่ถูกวิธี
• การทำเครื่องหมายและการลงทะเบียนรถจักรยาน

• การเตรียมข้อมูลให้พร้อม เช่น การบันทึกข้อมูล
ภาพด้วยกล้อง CCTV เพื่อให้ผู้ถูกลักขโมยรถ
จักรยานใช้ประกอบในการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ได้
ทันที

  

รูปที่ 17 ที่จอดรถจักรยานที่สถานีสีลม แม้จะมีกล้อง
วงจรปิดที่สถานี แต่ก็ยังมีรถจักรยานถูกลักขโมย

4.2 กำหนดให้มีที่จอดรถจักรยานไว้ในข้อกำหนดของ
เมือง เช่นเดียวกับการกำหนดให้มีที่จอดรถยนต์ตาม
สถานที่ต่างๆ
4.3 เผยแพร่ตัวอย่างที่จอดรถจักรยานที่ดีให้สถาปนิก เจ้า
หน้าที่ส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทาง
สำหรับการออกแบบที่จอดรถจักรยาน และชักชวนให้
เจ้าของอาคารมาร่วมกันพัฒนาที่จอดรถจักรยาน
4.4 พัฒนาระบบการลงทะเบียนรถจักรยาน และจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลรถจักรยาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลนี้ใน
การติดตามและตรวจสอบ เมื่อมีการแจ้งเหตุรถจักรยาน
ถูกลักขโมยหรือทางศูนย์ฯ สามารถแจ้งข่าวไปยังผู้ใช้
จักรยานในชุมชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการจอดรถ
จักรยานของตนมากขึ้น
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รูปที่ 18 ป้ายเลขทะเบียนรถจักรยานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. สรุป
ที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยมีผลต่อความนิยมในการใช้
จักรยาน สาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ผู้ที่เคยใช้รถจักรยาน
ตัดสินใจเลิกใช้รถจักรยานไป เพราะรถจักรยานถูกลัก
ขโมย
ปัญหาสำคัญของที่จอดจักรยานในปัจจุบัน คือปัญหาการ
ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จอดรถจักรยาน ความร่วมมือ
ของแต่ละฝ่าย ทั้งนักวางแผน สถาปนิก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
เจ้าของอาคารหรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มีส่วนสำคัญต่อความ
สำเร็จของการจัดการที่จอดรถจักรยาน การพัฒนาที่จอด
รถจักรยานควรผนวกไปพร้อมกับการวางแผนพัฒนา
ชุมชนและเมือง
ผู้ใช้จักรยานจะนิยมมาใช้ที่จอดรถจักรยานที่จัดเตรียมไว้
หรือไม่นั้น ขึ้นกับการออกแบบที่จอดรถจักรยานและ
ตำแหน่งของการติดตั้งที่จอดรถจักรยาน ที่จอดรถ
จักรยานควรติดตั้งใกล้กับประตูทางเข้าหลักของสถานที่
หรืออาคารที่ผู้ใช้จักรยานต้องการเดินทางไปประกอบ
กิจกรรม  และตั้งอยู่ในบริเวณที่คนทั่วไปมองเห็นได้ชัดเจน 
สวยงาม กลมกลืนกับบรรยายกาศและสภาพแวดล้อม มี
ลักษณะเด่น สะดวกในการใช้ ไม่ตั้งในจุดอับที่ง่ายต่อการ
ถูกลักขโมยและไม่กีดขวางการสัญจรของคนเดินเท้า  หาก
เป็นไปได้ควรมีกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพบริเวณที่จอด
รถจักรยานด้วย
ในส่วนผู้ใช้จักรยานเองก็จำเป็นต้องสร้างนิสัยการล็อครถ
จักรยานทุกครั้งที่จอดรถ แม้จะเป็นการจอดแค่ไม่กี่นาที
ก็ตาม และหากจำเป็นต้องจอดรถจักรยานเป็นเวลานาน  
ควรนำไปจอดไว้ในอาคารที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือมีกล้อง 
CCTV บันทึกภาพเพื่อความปลอดภัย  ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย
ในการจอดเล็กน้อย
สิ่งที่ควรดำเนินการเร่งด่วนเพื่อใช้ตรวจสอบรถจักรยานที่
ถูกลักขโมย คือการสร้างศูนย์ข้อมูลรถจักรยาน  โดยให้
เจ้าของรถจักรยานนำรถมาลงทะเบียน ทำเครื่องหมาย 

ระบุลักษณะของรถจักรยาน  เมื่อมีการแจ้งเหตุรถจักรยาน
ถูกลักขโมยขึ้น  ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการ
ตรวจสอบเจ้าของรถจักรยานได้
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