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พระราชกรณียกิจทั้งปวงเปี่ยมคุณค่า
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December 2016 > Welcome to Cycling Plus Thailand นิตยสารจักรยาน เพื่อคนรักจักรยานตัวจริง

ROAD TESTED

Weight Watcher 
จับตาดูเสือหมอบน้ำาหนักเบา  
ค้นหาสมรรถนะของรถไต่เขา
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ประมาณ 19,900 บาท (ชดุเตม็) > จพีเีอสจกัรยาน 

ทีค่รบทกุฟังก์ชนัแต่ขนาดไม่เทอะทะและเบาสะใจ

WHY YOU WANT

GARMIN EDGE 820  

1ตัวเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัดเท่ากับ Edge 520  
มีน้ำาหนักตัวเครื่องเพียง 65 กรัม หน้าจอขนาด  

2.3 นิ้ว แบบสัมผัส ปุ่มควบคุมบนตัวเครื่องเพียง 3 
ปุ่มสำาหรับ ปิด/เปิด, เริ่มต้น/หยุด การบันทึก และปุ่ม 
Lap เท่านั้น ตอบโจทย์ทั้งคนที่ไม่ชอบความเทอะทะ
ของ Edge 1000 และ 810 แต่ไม่อยากใช้การควบคุม
แบบปุ่มกดแบบ Edge 520

4ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ 
ได้ทั้งการตั้งค่าเพื่อการฝึกซ้อม ทั้ง FTP, VO2max 

และเพิ่มค่าความล้าจากการปั่น (Stress Score) พร้อม
ทั้งแสดงเวลาแนะนำาการพักเพื่อให้ร่างกายพักฟื้นเต็ม
ที่ได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการปั่นทันที นำาไปใช้งานกับ
โปรแกรมตารางการซ้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5โหมดประหยัดพลังงานแบบใหม่ ยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่จากปกติใช้งานต่อเนื่องได้

ประมาณ 12 ชั่วโมง เป็น 24 ชั่วโมง เหมาะสำาหรับ
นักปั่นที่ชอบปั่นระยะทางไกลต่อเนื่อง สามารถบันทึก
ข้อมูลการปั่นได้โดยไม่ต้องหยุดหรือเสียบชาร์จ 
พาวเวอร์แบงค์ขณะใช้งาน

3ตัวเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัดเท่ากับ Edge 520  
มีีน้ำาหนักตัวเครื่องเพียง 65 กรัม หน้าจอขนาด 

2.3 นิ้ว แบบสัมผัส ปุ่มควบคุมบนตัวเครื่องเพียง 3 
ปุ่มสำาหรับ ปิด/เปิด, เริ่มต้น/หยุด การบันทึก และปุ่ม 
Lap เท่านั้น ตอบโจทย์ทั้งคนที่ไม่ชอบความเทอะทะ
ของ Edge 1000 และ 810 แต่ไม่อยากใช้การควบคุม
แบบปุ่มกดแบบ Edge 520

2รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณ 
ไร้สาย Wi-fiF i, ANT+ และ Bluetooth สามารถ

ปรับตั้งค่าตัวเครื่องได้จากสมาร์ตโฟน รวมถึงควบคุม
อุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ เช่น เรดาร์ Garmin Varia และ
ถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ รวมถึง
การควบคุมและทำางานร่วมกับสมาร์ตเทรนเนอร์

Gramin Edge 820 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ได้ทั้งสมาร์ตโฟน, เซ็นเซอร์รอบขา/ความเร็ว/ฮาร์ตเรต  

และพาวเวอร์มิเตอร์ รวมถึงการควบคุมสั่งงานสมาร์ตเทรนเนอร์ เพื่อใช้งานแบบ Indoor Mode ปิดสัญญาณดาวเทียม  

และความสามารถในการจำาลองความชันของเส้นทางจริงมาปรับแรงเสียดทานของเทรนเนอร์อัตโนมัติ
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วิธีใช้งาน QR Code
MORE!หากท่านเห็นสัญลักษณ์นี ้

ขึ้นในบทความ หรือ 

คอลัมน์ใด หมายความว่า  

เนื้อหานั้นมีส่วนเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง รอให้

ท่านเข้าไปดูต่อทั้งรูปแบบของ ไฟล์หนังสือ 

อิเล็กโทรนิกส์, เว็บไซต์, วิดีโอ และไฟล์เสียง

สิ่งที่ต้องมี
1. สมาร์ตโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

หรือโมบายดาต้า

2. แอปพลิเคชันสำาหรับอ่าน QR Code  

(ในกรณีนี้เรายกตัวอย่างจากการใช ้

แอปพลิเคชัน Line)

ขั้นตอนการใช้งาน
1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก 

ไปที่คำาสั่งเพิ่มเพื่อน เลือกใช้วิธีการอ่าน 

QR Code

2. นำาสมาร์ตโฟนส่องไปยัง QR Code  

ที่ต้องการ จากนั้นระบบจะถามเพื่อให ้

ยืนยันว่าต้องการเข้าสู่ข้อมูลต่อไปหรือไม่

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถเข้าสู่บทความ 
และข้อมูลสื่อผสมต่างๆ ของ ไซคลิ่ง พลัส 
ไทยแลนด์ ได้อย่างไร้ขีดจำากัดแล้ว

1
2

3
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เขียนจดหมายถึงเราได้ที่ EMAIL : CyclingplusThailand@Postintermedia.com 
  facebook.com/CyclingPlusThailand     @cyclingplusthailand 

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่อีเมล cyclingplusthailand@postintermedia.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
สามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย-ติชม ได้ที่ cyclingplusthailand@postintermedia.com หรือเฟซบุ๊ก : Cycling Plus Thailand

DECEMBER

ร้อน บวกกับแรงขาที่อ่อนลง เลย
ทำาให้การปั่นของฉันเริ่มช้ากว่า
เดิม ดีที่พี่เขาคอยช่วยดันหลังให้
เป็นระยะ เลยปั่นสบายขึ้นเยอะ
เลย พี่เขาพาปั่นมาถึงสะพาน
ข้ามทางรถไฟที่ยาวมากๆ ซึ่งจะ
มีทางเล็กๆ ให้พอปั่นผ่านไปได้ 
ก่อนจะสุดทางลงสะพานแวะถ่าย
รูปกัน ก่อนปั่นกันต่อจนไปถึงแพ
วัดแหลมใต้ ไม่รอช้าสั่งโค้กและ
ปังเย็น มานั่งกิน มองน้ำา มองฟ้า  
พักเหนื่อย และสิ้นสุดการปั่น 
กันที่นี่ (รวมระยะทางประมาณ 
30 กิโลฯ)
     ถ้ามีโอกาสขอเชิญทีมงาน
ทุกคนมาลองปั่นเที่ยวฉะเชิงเทรา
กับพวกเราบ้างนะคะ จะติดตาม
ผลงานของนิตยสารไซคลิ่ง พลัส 
ไปเรื่อยๆ เป็นกำาลังใจให้ทุกคนค่ะ
ปาริฉัตร :) 
 

ถึง ทีมงานบรรณาธิการ
นิตยสาร Cycling Plus

ผมไม่ได้เป็นแฟนประจำา มีแต่
ติดตามอยู่ห่างๆ แต่ไม่เคยเขียน
ถึงทีมงานสักที จนตอนนี้ก็น่า
จะสองปีแล้วถ้านับตั้งแต่ตอนที่
ซื้อฉบับแรกตอนที่ Cycling Plus 
มีอายุครบหนึ่งปี และมีนาวิน 
ตาร์มาขึ้นปก ตั้งแต่กระแส
จักรยานฮิตกันจริงจัง จนเดี๋ยวนี้
ผมว่าชักจะแผ่วๆ ไปแล้ว คนที่รัก
จริงก็ยังปั่นอยู่ คนที่ลองแล้วไม่
อินก็เลิกหายไปบ้าง เหมือนร้าน

จักรยานที่ผมสังเกตว่ามีหลาย
ร้านปิดตัวไปเหมือนกัน เห็นแบบ
นี้แล้วก็อดคิดไม่ได้นะครับ ว่า
ถ้ากระแสจักรยานมันหมดไป
จริงๆ ตลาดจักรยานไม่หอม
หวานเหมือนช่วงปีก่อนหน้านี้อีก 
แล้วหนังสือจักรยานเนื้อหาครบๆ 
แบบนี้ จะมีใจอยู่ต่อไหม
ที่เขียนมานี่ก็อยากให้กำาลังใจ
ครับ ไม่ว่าจะปีหน้า หรือปีต่อๆ 
ไป ก็ขอให้ทีมงานมีเรี่ยวแรง หา
เรื่องราวใหม่ๆ มาให้คนปั่นได้
อ่านกันยาวๆ ครับ 
อาร์มเมอร์

สวัสดีกอง บ.ก. Cycling Plus 
หลังจากห่างหายหลงลืม

ซื้ออ่านไปนาน พอมีโอกาสได้
กลับมาอ่านฉบับล่าสุด (เดือน
ตุลาคม) ก็ยังสนุกเหมือนเดิม 
ส่วนตัวชอบคอลัมน์ท่องเที่ยว
และ mountain bike เพราะชอบ
ปั่นลุยๆ แม้จะไม่ถึงกับปั่นเข้าป่า
ไปดาวฮิลล์ แต่เทคนิคที่นำาเสนอ
ก็น่าสนใจและน่าหาที่ไปลอง
มากจริงๆ แถมเล่มนี้ยังพาไปลุย

อินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งใน wish list 
ของผม บอกได้คำาเดียวว่าเตรียม
สมัครสมาชิกเลยครับ
สน
 

สวัสดีครับ Cycling Plus
ผมยังคงเหนียวแน่นกับการ

ขี่จักรยานอยู่นะครับ แต่กระแส
ของไตรกีฬาตอนนี้มาแรงมากๆ 
ใครๆ ก็หันไปเล่นไตรกีฬากันหมด 
แต่ผมคนนึง ไม่ล่ะ ผมยังคงสนุก
กับการขี่จักรยานมากกว่า จริงอยู่
ที่เขาว่ากันว่าการหันไปออกกำาลัง
กายหรือร่วมการแข่งขันไตรกีฬา
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เพื่อนๆ พวกเรานัดไปปั่นจักรยาน
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แวะพักดื่มชากาแฟกันที่นี่ และ
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ท้ัง 4 ท่าน ท่ีได้รับการตีพิมพ์

ในฉบับน้ี จะได้รับ  

gift set จาก Subaru  

ขอขอบคุณ  

Subaru Thailand  

สนับสนุนของรางวัล
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“ถนนแห่งความทรงจ�า” ทกุเส้น
ทางต่อไปนี้ เนื้อหาส�าคญัไม่ใช่
ความทรงจ�าของเส้นทางดงักล่าว 
หากแต่ทกุเส้นทาง ทกุกโิลเมตร

ที่วิ่งผ่าน แม้ทกุธลุดีนิที่ดูไร้ความหมายรมิทาง 
ล้วนเจอืมาด้วยเรื่องเล่าเรยีงร้อย เริ่มต้นจาก
ปัญหาที่ยากจะแก้ไขของแต่ละพื้นที่ จวบจน
ความชุ่มชื้นแห่งพระมหากรณุาธคิณุ หยาด 
พระเสโทจากการทรงงานไม่รู้เหนด็เหนื่อยของ
องค์ราชาที่อยู่เหนอืราชนัย์ทั้งปวงเฝ้าปกปัก
รกัษาประชาชนเอาไว้จากภยัพบิตั ิ
 เรื่องราวอนัยิ่งใหญ่ บนมมุเลก็ๆ ของที่
หมายในดวงใจชาวจกัรยาน ก�าลงัจะสะท้อน
ฉายภาพในความทรงจ�าที่พวกเราจะไม่มวีนัลมื
ไปอกีตลอดกาล

โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี

 ความเรยีบง่ายที่ท�าได้จรงิของค�าสอนแห่ง

ถนนนับร้อยนับพันเส้นทาง ที่ชาวจักรยานโลดแล่นผ่านไป ต่างมีเรื่องราวและที่มา 

ที่แตกต่างกัน แต่เรื่องราวบางเรื่อง เป็นเรื่องที่หลายๆ คนแทบไม่เคยรับรู้มาก่อน ว่าบนเส้นทางเส้นนั้น 

บนสถานที่ส�าคัญแห่งนั้น เป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันความทรงจ�าแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ของ 

“พ่อหลวง” ในดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งหมด จากพระราชด�าริ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นโครงการ

ที่มุ่งหมายด�าเนินการตามพระราชวินิจฉัย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด

ความพอเพยีงแต่เจรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคง

โครงการแก้มลิง ทุ่งมะขามหย่อง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 จากพื้นที่ต้านศกึขององค์มหาราชที่กอบกู้
รกัษาเอกราช สู่หน้าด่านแรกรบัมอืพบิตัภิยัของ
สายวารี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี

 จดุบรรจบของแผ่นน�้าและผนืปฐพทีี่ถูกกระท�า
ย่อยยบัด้วยความเจรญิทางวตัถนุยิมแห่งโลก
อตุสาหกรรม พลกิฟื้นสู่ความมั่งมแีละเสน่ห์มริู้ลมื
ของธรรมชาตอินังดงาม

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 สิ่งปลูกสร้างเชงิวศิวกรรมที่ตั้งตระหง่าน สร้าง
ตวัตนและบทบาทส�าคญักบัเมอืงเลก็ๆ ที่เคยถูก
มองผ่านสู่พลงัดงึดูดให้ต้องมาเยอืน
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ทุ่งมะขามหย่อง สองน่องตามรอยพ่อ

ทกุเช้าตรู่ของวนัเสาร์จะเป็น
วนัที่ผมรบีลกุจากที่นอน 
เพื่อจบัจกัรยานออกไปปั่น
เที่ยวนอกบ้าน บางวนัจะ

เป็นการปั่นแบบสบายๆ เพื่อคลายเครยีด
จากการงาน ขณะที่บางวนั ผมจะปั่นท�า 
ความเรว็เพื่อออกก�าลงักาย และนี่กเ็ป็นอกี 
หนึ่งสุดสัปดาห์ที่แรงบันดาลใจในการ
ท�างานเริ่มลดถอยลง เหมอืนเกจ์วดัน�้ามนั
รถยนต์ที่เดนิถอยหลงัเข้าใกล้ตวั ‘E’ เตม็ท ี
แต่แปลกตรงที่ผมตื่นเช้ากว่าวนัทกุวนัด้วย
ความรู้สกึกระปรี้กระเปร่า เตรยีมพร้อม
ออกไปปั่นจกัรยานเพื่อค้นหาแรงบนัดาลใจ
ตามเส้นทางที่วางไว้ ซึ่งคราวนี้พเิศษกว่า
ทกุครั้ง... 
 การเดนิทางในวนันี้เริ่มต้นขึ้น ณ ‘ที่
ว่าการกาแฟ บางปะอนิ’ (พกิดั GPS ที่:
14.281714, 100.582909) ร้านกาแฟเลก็ๆ 
ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานบีรกิารน�้ามนับางจาก 

หนึ่งในแลนด์มาร์กที่นกัจกัรยานมกัใช้เป็น
จดุเตมิพลงัและพกัร้อนก่อนออกเดนิทาง
ต่อ ส่วนจดุหมายปลายทางเป็นการย้อน
รอยกลบัไปยงัสถานที่ที่ครั้งหนึ่ง สร้างความ
ประทบัใจและความปลาบปลื้มให้ผมที่สดุ
ในชวีติ นั่นคอืทุ่งมะขามหย่อง จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 
ผมในฐานะพสกนกิรอยธุยาเคยมโีอกาสได้
เฝ้าฯ รบัเสดจ็ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า 
สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระ
เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเมื่อ
ครั้งที่ทั้งสามพระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิ
มาเพื่อทรงตดิตามโครงการในพระราชด�าร ิ
และเยี่ยมเยยีนประชาชนอย่างใกล้ชดิ
 สองล้อเริ่มหมนุเวลา 7 โมงเช้า จาก
ร้านที่ว่าการกาแฟมุ่งหน้าสู่ทุ่งมะขามหย่อง 
ผมเลี้ยวซ้ายออกจากปั๊มน�้ามนัแล้วเตรยีม
ตวักลบัรถเพื่อย้อนกลบัไปยงัทางเข้าตวั

เมอืงอยธุยาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 
3477 การเดนิทางในครั้งนี้ ผมใช้ความเรว็
ระหว่าง 25-30 กโิลเมตรต่อชั่วโมง และให้
อตัราการเต้นของหวัใจอยู่ที่ 117-125 ครั้ง
ต่อนาท ีเมื่อปั่นไปตามทางได้ 2 กโิลเมตร 
จะผ่านโค้งรูปตวั S และตลาดโก้งโค้ง จาก
นั้นจะเป็นถนนที่สองข้างทางมไีหล่ทาง
กว้างพอสมควร หากเป็นช่วงฤดูเกบ็เกี่ยว 
อาจจะต้องปั่นระวงัรถขนข้าว รถเกี่ยวข้าว 
และรถขนปุ๋ย แต่เพราะเป็นเส้นทางที่มคีน
สญัจรด้วยจกัรยานอยู่เป็นประจ�า พี่ๆ  
เกษตรกรจงึให้ความระมดัระวงัคนปั่น
จกัรยานด้วยเช่นกนั 
 หลงัจากปั่นอยู่บนทางหลวงหมายเลข 
3477 ไปได้ 4.5 กโิลเมตร กเ็ตรยีมเลี้ยวขวา
เพื่อข้ามสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาโดยใช้
ทางหลวงหมายเลข 356 (สะพานเกาะเรยีน) 
ก่อนลงสะพานให้ชดิซ้ายเพื่อกลบัรถที่จดุ
ลอดใต้สะพาน จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยไป

เรื่องและภาพ : Thiranut
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ชายทะเลฝั่งตะวนัออกของ
ประเทศไทยเป็นที่รู้จกัด ี
ในฐานะหนึ่งในจดุหมาย
ปลายทางของผู้ที่รกัการ 

ท่องเที่ยวและการผจญภยั ด้วยเสน่ห์แห่ง
ความอดุมสมบูรณ์ของชายหาดใหญ่น้อย 
สลบักบัแหลมและคุ้งอ่าวที่ยื่นเว้าไปตาม
จงัหวะของภมูปิระเทศอย่างลงตวั นอกจากนี้ 
ยงัมคีวามเจรญิที่เข้ามาพร้อมกบัฐานทพั
อเมรกินัในยคุสงครามเยน็ เคล้าระคนเสยีง
เพลงรอ็กแอนด์โรลที่กระหึ่มความเจรญิไล่
เรยีงมาตามล�าดบั สู่ปลายสดุของพรมแดน
ไทยฝั่งตะวนัออกอย่างจงัหวดัจนัทบรุแีละ
จงัหวดัตราดในเวลาต่อมา พลกิโฉมจากเมอืง 
ท่าส�าคญัฝั่งตะวนัออก แหล่งแลกเปลี่ยน
อญัมณเีลอค่าของภมูภิาค สูก่ารใช้ทรพัยากร 
แผ่นดนิแปรรูปเป็นผลผลติไล่ตามโลกยคุ
อตุสาหกรรม น�าประเทศไทยเข้าสู่ยคุแห่ง
ค�าว่า ‘อตุสาหกรรมใหม่’

 จากวนันั้นถงึวนันี้ ผ่านไปแล้วกว่า 4 
ทศวรรษที่ชายหาดเมอืงท่าจงัหวดัจนัทบรุี
กลายเป็นแหล่งอตุสาหกรรมสตัว์น�้าส�าคญั
ของประเทศ เนื่องจากความอดุมสมบูรณ์ที่
ธรรมชาตมิอบให้สู่ผนืน�้า รวมไปถงึแนวป่า
ชายเลนที่มแีร่ธาตอุาหารเกนิพอ เกดิเป็น
ผลผลตินากุ้งนบัหมื่นนบัแสนตนัภายใน
เวลาหลายสบิปี ก่อก�าไร ดงึดูดนกัลงทนุ 
กระพอืทั้งภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม
แปรรูปส่งออก สร้างชื่อเสียงจนวงการ
อตุสาหกรรมอาหารต้องยกนิ้วให้ ยิ่งผลผลติ 
ออกดอกต่อยอดได้มากเท่าไร การลงทนุ
และทุม่ก�าลงัท�านากุง้กท็วขีึ้นเป็นเงาตามตวั
 เวลาผ่านไปเพยีงไม่กี่ปี นบัจากวนัที่ 
นกัลงทนุพากนัหอบเงนิมาทุ่มลงบนผนืป่า
ชายเลนแห่งนี้ ส่งผลให้ดนิแดนที่เคยอดุม
สมบูรณ์ด้วยอาหารของเหล่าสตัว์น�้าในวยั
อนบุาล ได้ฟูมฟักเตบิโตก่อนจะว่ายออกสู่
มหาสมทุรอนักว้างใหญ่ เปลี่ยนแปลงไป

ราวกบัพลกิฝ่ามอื เมื่อป่าชายเลน แนว
ก�าแพงธรรมชาตทิี่ส�าคญั ซึ่งท�าหน้าที่รบั
แรงกระหน�่าของระลอกคลื่นลมต้องล้มตาย 
ไปเป็นจ�านวนมาก จากผลทางตรงของการ
บกุรกุท�าลายแนวป่าชายเลน แล้วเปลี่ยน
เป็นพื้นที่นากุ้งอย่างรู้เท่าไม่ถงึการณ์ของ
นายทนุ ผลกระทบแบบห่วงโซ่ที่ทวคีูณให้
ซ�้าร้ายลงอกี จากน�้าเสยีที่ถูกปล่อยลงสู่
แหล่งน�้าธรรมชาตโิดยตรง และแล้วหาด
ทรายสวย น�้าใส พนัธุ์ปลาอดุมกเ็ลอืนหาย
ไปเพยีงไม่กี่ปีหลงัจากที่ป่าชายเลนลดลง
 นี่คอืเรื่องเศร้าที่พวกเราไม่เคยรบัรู้ 
มาก่อน เพยีงไม่กี่ร้อยเมตรจากเส้นทาง
จกัรยานที่สวยงามมากที่สดุแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ทอดตวัลดัเลาะไปตามแนว
ชายฝั่งยาวนบัสบินบัร้อยกโิลเมตร ถนนที่ 
มเีสน่ห์เย้ายวนใจนกัปั่นทกุรูปแบบแห่งนี้ 
เกบ็ง�าเอาเรื่องราวแห่งประวตัศิาสตร์ที่
ส�าคญัเอาไว้

เรื่องและภาพ : giro

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบน
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ทรายสวย น�้าใส พนัธุ์ปลาอดุมกเ็ลอืนหาย
ไปเพยีงไม่กี่ปีหลงัจากที่ป่าชายเลนลดลง
 นี่คอืเรื่องเศร้าที่พวกเราไม่เคยรบัรู้ 
มาก่อน เพยีงไม่กี่ร้อยเมตรจากเส้นทาง
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ประเทศไทย ทอดตวัลดัเลาะไปตามแนว
ชายฝั่งยาวนบัสบินบัร้อยกโิลเมตร ถนนที่ 
มเีสน่ห์เย้ายวนใจนกัปั่นทกุรูปแบบแห่งนี้ 
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โลกของจกัรยาน 
เราคงปฏเิสธไม่ได้ว่า 
ไม่มอีะไรจะมาเทยีบ
เคยีง หรอืทดแทน 
น�้าหนกัของเฟรมรถที่

ถูกรดีให้เบาลงได้ เมื่อพูดถงึการปั่น
จกัรยานเพื่อความเพลดิเพลนิ โดย 
ไม่มุ่งหวงัเรื่องการแข่งขนั ความรู้สกึ 
ที่ได้จากการปั่นย่อมมคีวามส�าคญั 
เหนอืตวัเลขความเรว็บนหน้าปัดไมล์
จกัรยาน น�้าหนกัของเฟรมที่ถูกรดีหาย
ไปจะช่วยเพิ่มความมชีวีติชวีา รวมถงึ
กระตุ้นความมุ่งมาดปรารถนา ขณะที่ 
ก�าลงัรดีพลงัเพื่อไต่เขาหรอืทางชนัได้ 
นอกจากนี้ ยงัรบัรู้ได้ทนัทถีงึความเบา
ของเฟรมรถ ต่างจากคณุสมบตัแิอโร 
ที่ต้องอาศยัการพสิูจน์ในเชงิลกึต่อไป
 Cycling Plus ฉบบันี้ เราทดสอบ
จกัรยานเสอืหมอบทั้งหมดหกคนั ซึ่ง
ถูกรดีน�้าหนกัให้เบาเป็นพเิศษ หรอื 
ลดน�้าหนกัลงให้เหลอืเท่าที่จ�าเป็น 
ภายในงบประมาณที่จะไม่ท�าให้คณุ
ต้องถงึกบักระเป๋าฉกี อนัประกอบ 
ด้วยรถจากค่าย Merckx จกัรยาน

อะลูมเินยีมแบรนด์ Canyon ที่จดัสเปก
มาแบบเกนิพกิดั เสอืหมอบนกัไต่เขา
สญัชาตสิเปนจากแคว้นบาสก์อย่าง 
BH และ Orbea เรากล้าพูดได้ว่าเฟรม 
Storck มนี�้าหนกัเบาอย่างหาตวัจบั 
ได้ยาก ขณะที่ Fuji ค่ายรถแดนปลาดบิ 
เลอืกจะส่งรถคาร์บอนนกัไต่เขา ที่ผสาน 
เทคโนโลยเีฟรมล่าสดุเข้ากบัมติแิละ
องศาแบบดั้งเดมิได้อย่างลงตวัมาลง 
สนาม นี่จงึเป็นการทดสอบที่เตม็ไปด้วย 
ส่วนผสมของรสชาตอินัหลากหลาย 
ยิ่งนบัรวมอะไหล่ตดิรถคณุภาพสูง 
ด้วยแล้ว กก็ารนัตถีงึประสบการณ์ 
การปั่นที่ถูกยกระดบัขึ้นไปอกีขั้น 
พร้อมระดบัความสูงที่เหนอืกว่าเดมิ 
 การทดสอบในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่
การน�ารถมาเรยีงแถวแล้วชั่งน�้าหนกั
เพยีงอย่างเดยีว แต่เราค้นหาว่ารถ 
คนัไหนจะเป็นตวัแทนรถที่มนี�้าหนกั
เบาถงึระดบัจติวญิญาณ และนั่น
ท�าให้เราต้องทดสอบแบบต่อเนื่อง  
ไปบนเส้นทางขึ้นเขาอนัลาดชนัสดุ
ท้าทาย และตอนนี้ขอเชญิพบกบัรวีวิ
เสอืหมอบน�้าหนกัเบาเหล่านี้ได้เลย

แมตธิว อัลเลน 
บรรณาธิการอาวุโส

ฝ่ายเทคนิค
สิ่งที่แมตธิวโปรดปราน

เหนือสิ่งอื่นใดคือ 
การได้ออกไปเผชิญ 
กับความท้าทายของ 
เส้นทางปั่นขึ้นเขาสูง 
แล้วน�ามาเล่าสู่กันฟัง 

นั่นคือเหตุผลที่เลือกเขา
ให้มาทดสอบจักรยาน 
ซึ่งรังสรรค์มาเพื่อเป็น
รถคู่กายของนักไต่เขา
อย่างแท้จริง อดีตช่าง
ซ่อมจักรยานอย่าง
แมตธิว ยังคงรู้สึก 

ตื่นเต้นกับชุดกะโหลก
มาตรฐานและลูกปืน 

ดุมล้อ อันเป็นสิ่งที่เขา
คุ้นเคยดี แต่มักถูกคน
ส่วนใหญ่มองข้ามไป

สัมผัสชีวิตในอีกด้านหนึ่ง 
กับจักรยานเสือหมอบรีดน�้าหนัก
บนเส้นทางขึ้นเขาชัน

★★★★★ 
พิเศษ 

เป็นผู้น�ำในกลุ่มที่เหนือชั้น

★★★★ 
ดีมำก 

จักรยำนที่ดีที่สุดที่คุณซื้อได้

★★★ 
ด ี

ท�ำตำมหน้ำที่ได้ดี

★★ 
ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย

ท�ำให้สมบูรณ์ได้ในบำงวิธี

★ 
แย ่

แค่ใช้งำนได้

เกณฑ์กำรให้คะแนน
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