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การเลือกซื้อจักรยาน 

   ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะการเลือกซื้อจักรยาน

ประเภทที่ 3 จักรยานออกกำลังกายและทองเที่ยว

ซึ่งเปนของคนกลุมใหญและจำเปนตองมีเทคนิคใน

การเลือกมากกวาการซื้อจักรยานทั่วไป โดยมี

ขอพิจารณาเบื้องตนงายๆ ดังนี้ 

ขนาด ตองเลือกใหขนาดของจักรยานเหมาะสมกับ

ขนาดตัวของผูขี่ ขนาดของจักรยานมีเบอรตั้งแต

16-25 นิ้ว เบอรนี้บอกความยาวของทอนั่ง

(ทอที่ตอจากหลักอานลงไปถึงหัวกะโหลก) วิธีเลือก

ขนาดอยางงาย คือ ใหวัดความสูง (เปนนิ้ว) จากพื้น

ถึงปุมสะโพกผูขี่ เอาคาที่ ไดลบออกดวย 9 จะเปนขนาด

ตัวถังจักรยานทองเที่ยวหรือเสือหมอบ แตถาจะเลือก

เสือภูเขาใหลบออกดวย 11

ตัวถัง (โครง) สำหรับตัวถังจักรยานใหดูที่น้ำหนัก

ยิ่งเบาก็ยิ่งดี (แตมักราคาแพง)

เบรค มีอยู 5 แบบ คือ แบบดึงขาง ดึงกลาง

แบบคานกระดก แบบวีเบรค และแบบเบรคจาน (ดูรูป)

แบบหลังจะมีประสิทธิภาพสูงกวา จักรยานทองเที่ยว

หรือเสือภูเขา ควรใชเบรคแบบนี้ 

เกียร ชุดเกียรถาเปนไปไดควรเลือกใชชุดเกียรยี่หอ

ที่เชื่อถือได (สอบถามจากผูรู) ถางบประมาณนอย

ควรเลือกยี่หอที่เชื่อถือไดแตเปนรุนเกา ดีกวาเลือก

รุนใหมลาสุดแตยี่หอไมนาเชื่อถือ

อาน อานแบบเรียวเหมาะสำหรับเสือหมอบ เสือภูเขา

และจักรยานทองเที่ยว  สวนจักรยานทั่วไปควรเปน

อานแบบปาน

แบบเบรคจานแบบวีเบรกแบบคานกระดก

มือสับเกียร

ตัวถังแบบผูหญิง

ตัวถังแบบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน

ตัวถังแบบมิกซเท

เกียรแบบมีดรรชนี

อานนั่งแบบแขง
อานนั่งแบบผูหญิง



  กอนที่จะเลือกซื้อจักรยาน  เราควรมาทำความรูจัก

กับประเภทของจักรยานกอน แลวจึงเลือกซื้อ

ใหเหมาะกับการใชงาน โดยทั่วไปแลวเราแบงจักรยาน

ออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้

ประเภทที่ 1 จักรยานทั่วไป หรือบางครั้งเรียกวา

จักรยานจายกับขาว สวนมากเปนจักรยานไมมีเกียร (จริงๆ

แลวในทางชางถือวามี 2 เกียร คือ เฟองหนา 1 ชิ้น และ

เฟองหลัง 1 ชิ้น แตมีสปดเดียว) แตปจจุบันพัฒนาไปมาก

จนมี 3 ถึง 6 เกียร  จะขายสำเร็จรูปพรอมอุปกรณประกอบ 

เชน บังโคลน ไฟหนา ขาตั้ง บังโซ อานซอนทาย รวมไปถึง

ตะแกรงหนา จักรยานแบบนี้มีน้ำหนักคอนขางมาก จึงตอง

ใชแรงมาก แตมีขอดี คือ ราคาถูก (ประมาณ 1,500 – 

3,000 บาท) และหาซื้อไดทั่วไป รวมทั้งเมื่อชำรุด ก็มีราน

รับซอมอยูทั่วๆ ไปดวย

ประเภทท่ี 4 จักรยานแขง คือ จักรยานแบบเสือหมอบ

ที่เราเห็นนักกีฬาใช ในการแขงขันทั่วไป  มีน้ำหนักเบามาก

มีเกียรตั้งแต 1 ถึง 27 สปด กรณีมีเกียรเดียว มักจะใชแขง

ในลูหรือเวโลโดรมในระยะทางสั้นๆ ตัวถังเล็กเพรียวลม

ยางรถจะผอมและทนแรงดันไดสูง คือ สูบยางไดแข็งมาก

และเพื่อใหมีน้ำหนักเบาจึงตัดอุปกรณที่ ไมจำเปน เชน ขาตั้ง

บังโคลน ฯลฯ ออกทั้งหมด จักรยานชนิดนี้มีราคาแพงมาก

ถึงระดับคันละหลายแสนบาท ถาระดับท่ีแขงขันอยูภายในประเทศ

สวนใหญราคาตกคันละประมาณ 30,000 – 50,000 บาท

ประเภทท่ี 5 จักรยานฟกซเกียร จักรยานประเภทน้ี

มีสปดเดียว และเฟองหลังเปนแบบตายหรือฟกซ คือ

ปลอยฟรีหรือปนขาทวนกลับไมได การขี่จึงตองหมุนขา

ไปตลอดเวลา เพราะหากไมหมุนขา เฟองก็จะไมหมุน ซ่ึงก็คือ

การเบรคน่ันเอง และถาตองการเบรคเร็วๆ แรงๆ ก็กระทืบขา

ยอนกลับหลัง เฟองก็จะหยุดหมุนทันที และรถก็จะหยุดทันที

เชนกัน

จักรยานเสือหมอบ รูปแบบคลายจักรยานแขง แตคุณภาพ

ของอุปกรณจะดอยกวา (ขึ้นอยูกับราคา) ใชเปนจักรยาน

ออกกำลังกายไดดี หรือจะใชเปนจักรยานสำหรับขี่ทองเที่ยว

ก็ได แตเหมาะสำหรับขี่บนทางเรียบเทานั้น หาซื้อได ในราคา

3,000 – 5,000 บาท

จักรยานทองเที่ยว จักรยานแบบนี้ออกแบบสำหรับ

การทองเที่ยวโดยเฉพาะ แตก็ใชขี่ออกกำลังหรือขี่ ไปทำงาน

หรือใชงานอเนกประสงคได มักมีตะแกรงทายสำหรับไววาง

สัมภาระ ปกติจะมีชุดบังโคลนและขาตั้งติดมากับรถ

ระบบเกียรมีใหเลือกตั้งแต 10 ถึง 27 สปด

จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) เปนจักรยาน

ที่ออกแบบสำหรับขี่ขึ้นลงเขาโดยเฉพาะ มีโครงสรางแข็งแรง

ยางลอใหญหรืออวน ดอกยางใหญและหนา ทำใหเกาะพื้น

ถนนไดดีเวลาขี่ขึ้นเนินชันๆ ใชงานได ในทุกพื้นผิวถนน

บางครั้งเรียกจักรยาน ATB (All-Terrain Bike) ระบบ

เกียรมีใหเลือกตั้งแต 10 ถึง 27 สปด จักรยานเสือภูเขา

นอกจากจะใชงานขี่สมบุกสมบันตามที่ออกแบบมาแลว ยังใช

เปนจักรยานทองเที่ยว หรือแมแตใชเปนจักรยานอเนก-

ประสงคไดดวย จึงเปนลูกผสมระหวางจักรยานทองเที่ยว

กับจักรยานเสือภูเขาคือ ออกแบบให ใชงานสมบุกสมบันได

อยางเสือภูเขา แตเมื่อขี่บนถนนธรรมดาก็สามารถไปไดเร็ว

ดวย จักรยานลูกผสมนี้มีลักษณะคลายเสือภูเขา แตยางลอ

จะเล็กหรือผอมกวา และดอกยางไมลึกนัก เมื่อขี่ ในเมืองจึง

เปลืองแรงนอยกวา บางครั้งเรียกจักรยานแบบนี้วาเปน

ซิตี้ ไบค (City Bike) หรือ จักรยานเมือง ราคาตั้งแต 

4,000 ถึง 200,000 บาท

ประเภทที่ 3 จักรยานออกกำลังกายและ

ทองเที่ยว จักรยานประเภทนี้คือจักรยานที่พัฒนา

ขึ้นมาเพื่อใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม และใหถีบเบาแรง

โดยมีระบบเกียร และลดน้ำหนักรถลง ราคาสูงกวา

จักรยานจายกับขาว โดยแบงตามลักษณะเฉพาะได ดังนี้

ประเภทของจักรยาน

ประเภทท่ี 2 จักรยานพับได

จักรยานแบบนี้แมจะมีของที่ผลิต

ในประเทศ  แตมักนิยมของที่สงมา

จากตางประเทศโดยเฉพาะจักรยาน

มือสองของญ่ีปุน แตท่ีเปนของนอก

ราคาแพงขนาด 3-5 หมื่นบาทตอคันก็เปนที่นิยมของคน

บางกลุม ลอมีขนาดตั้งแต 16 ถึง 20 นิ้ว เพราะหากลอ

มีขนาดใหญมาก เวลาพับแลวจะไมกะทัดรัด จึงไมเปนที่นิยม

Mountain Bike


