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ใชจักรยานอยางไร

ใหปลอดภัย

สภาพถนนและจราจร

1. ระวังหลุมและสิ่งกีดขวางบนไหลถนน  รวมทั้ง

กิ่งไมที่โนมตัวลงมา ควรชะลอหรือหยุด

อยาข่ีหลบออกขวา เพราะจะโดนรถหลังชนเอาได

2. ถามีรถจอดอยูขางหนา  ใหระวังเขาจะ

เปดประตูรถออกมาขวางทางเวลาเราแซงขวา

ขึ้นไป อันตรายมากและเกิดขึ้นไดบอย 

3. ถนนบางแหงมีตะแกรงเหล็กระบายน้ำท่ีผิวจราจร

ถาตะแกรงน้ีเปนรองตามยาวไปกับถนน (ขนาน

ไปกับทิศทางท่ีเรากำลังจะไป) ใหระวังอยางมาก

ลอจะลงไปติดในรอง พลิกคว่ำหรือตีลังกาทันที

จะเจอเหตุการณแบบน้ีกันมาก

4. ถาถนนแตกเปนรองยาว ก็จะเกิดปญหา

แบบเดียวกับขอ 3 ใหระวังเชนกัน

5. ระวังรถแท็กซี่ หรือสามลอ หรือ

จักรยานยนตรับจางปาดหนาเขารับผูโดยสาร

6. ระวังรถเมลปาดหนาเราเพื่อเขาปาย

7. ระวังรถปาดหนาเขาซอยซายมือ

8. ถามีน้ำมันหรือกอนดินเปยกฝนหกนองอยู

บนถนน ใหหยุดลงจูงเลย เพราะลื่นลมได

งายที่สุด กอนหินกอนใหญโดดๆ ก็ทำให

พลิกหกลมได

9. ถาเจอสุนัข ควรชะลอและสังเกตดูสุนัข

ถาไมแนใจควรจอดและลงจากรถ ใชรถ

เปนเกราะบัง ถาเสนทางนี้เปนเสนทางที่เรา

ใชประจำ ก็ควรสรางมิตร (เอาขนมใหสุนัขกิน)

มากกวาสรางศัตรู (เอาไมตี ฯลฯ)

10. ระวังรถเข็น จักรยาน และจักรยานยนต

ซึ่งบางครั้งอาจสวนทางมาได

11. ถาลงไหลทางไปแลว บางทีไหลทางจะต่ำกวา

ถนนมาก กอนกลับขึ้นมาบนถนนใหมให

เบารถลงและตัดขึ้นมา อยาขี่ขนานไปกับแนว

ไหลถนนเพราะลอหลังอาจแฉลบได

และอยาลืมดูรถหลังกอน

สภาพถนนและจราจร

ปรึกษาเรื่องปนไดที่

โครงการการผลักดันการเดินและการใชจักรยาน

ไปสูนโยบายสาธารณะของประเทศไทย

15 ซอยประดิพัทธ 17 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 618 4430, 02 618 4434 โทรสาร: 02 618 4430
email : gwyn.chutima@thaicyclingclub.org

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย
Thailand Cycling Club (TCC) 



ตัวรถ

ตัวคน

1. เบรคตองอยูในสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการตรวจสอบ คือ บีบเบรคทีละขาง และขยับ

รถลากไปขางหนาและหลัง และสังเกตดูวาลอหมุน

หรือไม ถาไมหมุนก็เปนใช ได

2. เบรคตองมี 2 ขาง เวลาใชงานตองบีบทั้งคู

พรอมๆ กัน และดวยแรงเทาๆ กัน อยาใชเบรค

ทีละขาง เพราะจะทำใหลมหรือแฉลบได 

3. ยางลมตองสูบใหพอดี ไมแข็งหรือออนเกินไป

ควรสังเกตแรงดันลมที่ขางยางวาโรงงาน

กำหนดไวเทาไร จำไววาถาลมแข็งยางแตกยาก

แตขี่นานๆ แลวเจ็บกนเจ็บมือ และลื่นไถลงาย

เพราะยางไมจับถนน จึงไมควรใช ในชวงฝนตก

ถาฝนตกควรปลอยลมออกบาง

4. คอแฮนด (สวนท่ีตอจากแฮนดลงมาเขากับตัวถังรถ)

ตองไมหลวม วิธีตรวจทำไดโดยบีบเบรคหนาใหแนน

แลวลากรถแบบโยกไปขางหนามาขางหลัง สังเกต

ดูวามีอาการโขยกเขยกของรอยตอตรงคอแฮนด

หรือไม ถามีก็ ใหขันใหแนน แตถาทำไมเปนตอง

สงชางทันที เพราะคอแฮนดหลวมนั้นอันตรายมาก

เชน เมื่อเราหมุนแฮนด ใหรถเลี้ยวรถอาจไมเลี้ยว

ตามใจเราก็ได แตคอแฮนดของเสือภูเขาสมัยใหม

มักไมใชคอแฮนดแบบท่ีเรียกวา “คอเกลียว”

แตหันมาใชแบบที่เรียกวา “คอหนีบ” ปญหานี้

จึงไมคอยมีเทาไรแลว

5. หม่ันตรวจตะเกียบหนา ถาคดงอควรใหชางซอม

เพราะลอหนาเปนสิ่งสำคัญสำหรับ

การขี่จักรยานมาก

1. ควรระวังตัวตลอดเวลา อยาขี่จักรยานโดย

ประมาทเปนอันขาด โดยเฉพาะชวงฝนตก

ถนนลื่น ควรขี่ชาลง และใชยางมีดอกและ

ลมยางออนหนอย

2. หูตาตองแจมใส ผูสูงอายุมากๆ บางคนอาจ

ใชจักรยานไมได เพราะหูไดยินไมชัด ตามอง

ไมเห็น ฯลฯ แตสมาชิกของชมรมฯ รุนแรกชื่อ

ลุงไตร ชื่นบาน วัย 79 ป แลวยังใชจักรยาน

ไดอยางดี และขี่ ได ไกลถึง 90 กิโลเมตรตอวัน

อยางสบายๆ 

3. หัดใชสัญญาณมือ เชน เลี้ยวขวา

ไปตรง หยุด ฯลฯ

4. ในการขี่กันเปนหมูหามเปลี่ยนเลนหรือแนวขี่

โดยไมดูหลังกอนเปนอันขาด เพราะเราอาจ

ไปขวางทางของคันหลังและอาจเกิดการชนกันลม

5. คนขี่อยูขางหลังจะตองระวังลอหนาของตัวเอง

ไปเกี่ยวกับลอหลังของคนหนา ถาขัดกันเมื่อไร

คนหลังจะหกลมทันที และในบางคร้ังอาจแฉลบ

ออกไปบนถนนใหญ ซ่ึงอาจถูกรถยนตชนไดดวย

6. ที่สำคัญคือตองเคารพกฎจราจรเสมอ

7. ตองขี่ชิดขอบทางซายใหมากที่สุด

และควรฝกขี่ ใหตรงทาง อยาแฉลบไปมา

    หลายคนอาจไมเชื่อวาการใชจักรยานใหปลอดภัยบนถนนในเมืองไทยแมกระทั่งบนถนน

ในกรุงเทพฯ นั้นทำได สมาชิกของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยไดพิสูจน

ใหเห็นกันแลววาทำไดจริง    พวกนั้นบางคนใชจักรยานไปทำงานทุกวันและไดทำมานาน

นับกวาสิบปขึ้นไปแลวดวยซ้ำ    สิ่งที่เราตองคำนึงถึงเพื่อที่จะใชจักรยานใหปลอดภัยมี

4 ขอใหญๆ คือ ตัวรถ ตัวเราเอง เครื่องปองกัน อุบัติเหตุ รวมทั้งสภาพถนนและจราจร

…ใชจักรยานอยางไรใหปลอดภัย…

…ตัวรถตองมีความแข็งแรงและอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี… เชน

อุปกรณปองกัน

1. ติดอุปกรณชวยใหปลอดภัยเชน กระด่ิง ไฟหนา

ไฟทาย กระจกมองหลัง (ปจจุบันวงการจักรยาน

มีไฟทายระบบกะพริบได และแบบไฟเบรคข้ึนเม่ือ

แตะเบรคแบบเดียวกับรถยนต กำลังเปน

ท่ีนิยมมาก)

2. หมวกกันน็อคก็ควรมี ถาจะขี่เร็วๆ หรือขี่แขง

และถาพอจะเจียดเงินหาซื้อมาได เพราะศีรษะ

เปนอวัยวะที่สำคัญที่สุดของคน แตถาขี่ชาๆ

แบบชาวบานใช ไปซื้อของที่ตลาดหรือปากซอย

หมวกกันน็อคก็อาจดูเปนของเกินจำเปนไปบาง

3. กระจกสะทอนแสงที่เรียกกันวา “ทับทิม” ใชติด

ที่ซี่ลวดหรือซี่ลอ ก็ควรมี เพราะชวยใหรถที่มา

จากทางดานขางมองเห็นเราไดดีขึ้น

4. เสื้อผาที่สวมใส ควรเปนสีสวางหรือสดใส เชน

ขาว แสด เหลือง หรือแมกระทั่งเสื้อสะทอนแสง

เพื่อใหเห็นงาย และเพื่อกระตุนความสนใจจาก

ผูขับขี่รถยนต 

5. ควรใสถุงมือ (จักรยาน) เวลาลมไถล

ฝามือจะได ไมถลอกเปนแผล


