ในปี นี้ สังคมเมืองใหญ่ทวั่ โลกรวมทั้งประเทศไทย
จึงยกระดับการคาดหวังจาก “ปั่ นจักรยาน” เพราะเชื่ อว่า ถ้า
สามารถจู ง ใจให้ ค นท างานลดใช้ร ถยนต์ ส่ ว นตัว เพิ่ ม ขึ้ น
ย่อมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
กิจวัตรการเดินทางของคนยุคนี้ หันมาใส่ ใจโลกใบ

เรื อนกระจกอื่นๆ สู่ช้ นั บรรยากาศด้วย

นี้ มากขึ้ น เนื่ องจากได้สัมผัส ของจริ งที่ เ ป็ นผลกระทบจาก
“ภาวะโลกร้อน” ซึ่ งก่อความเดือดร้อนต่อการดาเนิ นชี วิต จน
แม้กระทัง่ ฤดูกาลตามปกติกเ็ ปลี่ยนแปลง

จากข้อ มู ล ของประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ( OECD,
2010)

พบว่ า รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลเป็ นตัว การปล่ อ ยก๊ า

คาร์ บอนไดออกไซด์มากถึ ง ร้ อยละ 65 ของภาคคมนาคม

เหตุ ผลของ “คนปั่ นจักรยานในเมื อง” ต้องการ

ขนส่ ง โดยเมื่อเที ยบกับรถยนต์ 1 คัน จะสามารถปล่อยก๊าซ

รณรงค์ ล ดการใช้ พ ลัง งาน ลดปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ

คาร์ บอนไดออกไซต์ที่ระดับเฉลี่ ย 271 กรั มต่ อการเดิ นทาง

บรรเทาปั ญ หาการจราจร และลดการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ที่ เ ป็ น

ระยะ 1 กิ โ ลเมตร ซึ่ งหากนามาค านวณกับ ปริ มาณการใช้

ปั ญหาใหญ่ของสังคมเมืองทัว่ โลก ที่ สาคัญยังทาให้สุขภาพ

รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะในประเทศที่มีนโยบายส่ งเสริ ม

ของเขาแข็งแรง และยังมีผลพลอยได้ ช่ วยลดค่าใช้จ่ายของ

การใช้ ร ถคั น แรก) ย่ อ มท าให้ แ นวโน้ ม การปล่ อ ยก๊ า ซ

ครอบครัว และช่วยโลกลดปัญหาภาวะโลกร้อน

คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นไปอีกมาก

คนที่ปั่นจักรยานอย่างน้อย 30 นาที เป็ นเวลา 5 วัน
ต่อสัปดาห์ มีโอกาสป่ วยน้อยกว่าคนที่ ไม่ออกกาลังกายเลย
กว่ า เท่ า ตัว ส่ งผลโดยรวมให้เ รามี อ ายุยื น ยาว ช่ ว ยพัฒ นา
ระบบเลื อ ดและระบบหายใจ ลดโรคความดัน โรคอ้ว น
มะเร็ งประเภทต่างๆ โดยรวมร่ างกายจะมี ประสิ ทธิ ภาพใน
การฟื้ นฟู รั ก ษาตัว เองมากขึ้ น ช่ ว ยลดความเสี่ ย งการเป็ น
โรคหัวใจได้กว่า 50%
ช่ ว ยให้ ห น้ าตาดู อ่ อ นวัย กว่ าเดิม ช่ ว ยกระตุ ้นการ
ผลิตสารคอลลาเจน ลดรอยเหี่ ยวย่นบนใบหน้า หากปั่ นเป็ น
ประจาหน้าตาอิ่ มเอิบและผิวพรรณสดใส ยังช่ วยให้ระบบ
ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น และป้ องกันโรคมะเร็ งลาไส้
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสมอง ผลวิ จัย พบว่ า คนที่ ปั่ น
จักรยานเป็ นประจาทาคะแนนการทดสอบสมองได้ดี กว่า
ปกติ ถึง 15% เพราะว่าการปั่ นจักรยานช่ วยกระตุน้ การสร้าง
เซลล์สมองในส่ วน Hippocampus
เป็ นส่ ว นที่ ใช้บ ันทึ กความจา ซึ่ ง
จะเสื่ อมอย่างรวดเร็ วหลังอายุ 30
และช่ ว ยป้ องกันโรคอัลไซเมอร์
ได้เป็ นอย่างดี

ช่ ว ยให้ น อนหลั บ ลึก กว่ าเดิม หากออกไปปั่ น ใน

การศึ กษาพบว่า พนักงานที่ ออกกาลังกายก่อนเข้า

ตอนเช้า มี ผลยืนยันจากแพทยศาสตร์ ไ ด้ทดลองให้คนที่ มี

หรื อหลังทางาน มักจะทางานได้มีป ระสิ ทธิ ภ าพดี กว่า คน

ปัญหานอนหลับยาก (Insomnia) ออกไปปั่ นจักรยานตอนเช้า

ปกติ ที่ ไ ม่ อ อกก าลัง กาย การออกกาลังกายช่ วยเพิ่ ม ความ

ทุก ๆ วัน วันละ 20-30 นาที ผลปรากฏว่าคนที่ มีปัญหาการ

มัน่ ใจ ความมุ่งมัน่ ในการทางาน และช่ วยให้รับความเครี ยด

นอนไม่ ห ลั บ สามารถนอนหลั บ สนิ ท ได้ เ ร็ วขึ้ นเกื อ บ

จากการทางานได้ดีข้ ึนด้วย นอกจากนี้ พนักงานที่ ออกกาลัง

1 ชัว่ โมง

กายเป็ นประจ ามั ก จะใช้
เพิ่ ม สมรรถภาพทางเพศ การศึ ก ษาจาก พบว่ า

นักกี ฬาจักรยานมี สมรรถภาพทางเพศเหมื อนกับคนที่ อายุ
อ่อนกว่า 4-5 ปี ในขณะที่ นักกี ฬาหญิ งเลื่ อนอาการวัยหมด

เวลาพั ก น้ อ ยกว่ า คนอื่ น
ทางานเสร็ จได้ตามกาหนด
และมีอธั ยาศัยดีกว่าคนอื่นๆ

ประจาเดื อน (menopause) ออกไปได้กว่า 5 ปี และผูช้ ายที่
อายุมากกว่า 50 ปี ที่ปั่นจักรยานเป็ นประจา ช่วยลดความเสี่ ยง
อาการ “นกเขาไม่ขนั ” ได้กว่า 30%
ลดความอ้ วน เป็ นที่ ทราบกันดี ว่าการปั่ นจักรยาน
ช่ วยเพิ่ มอัต ราการเผาผลาญไขมันส่ วนเกิ นในร่ า งกาย ซึ่ ง
ไม่ไ ด้เ ผาผลาญแค่ เฉพาะตอนที่ เราปั่ น ผูเ้ ชี่ ย วชาญบอกว่า
ร่ างกายของคนที่ ปั่นจักรยานเป็ นประจาจะมีสภาวะ “After
Burner” หรื อเผาผลาญไขมันส่ วนเกิน
ต่อเนื่ องหลังจากลงจากจักรยานแล้ว
ต่อไปอีก 2-3 ชัว่ โมง ซึ่ งโดยรวมแล้ว
การเผาผลาญหลั ง การปั่ น อาจจะ
มากกว่าระหว่างปั่นอีกด้วยซ้ า

“ จักรยาน ” เป็ นวิธีการเดิ นทางที่ ไม่ตอ้ งง้อน้ ามัน
พลังจากสองขาปั่ นสองล้อช่วยให้เดินทางถึงที่หมายได้เพียง
แค่ใช้พลังงานจากสองขาของเรา จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ประหยัดค่ าใช้จ่าย
และเพิ่มคุณภาพชี วิตให้กบั พลเมืองเพราะฉะนั้นเราควรลด
เมื องร้ อ นด้วยมื อ เรา โดยการลดการใช้พ ลัง งาน ลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก รวมถึงการเพิ่มพื้ นที่ สีเขี ยวเพื่ อเพิ่ ม
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
โทร. 073-291171

