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โลกของเราทุกวันนี สิ งแวดล้อมมีการ
เปลียนแปลงไปเป็ นอย่างมาก
การเพิมขึนของอุณหภูมิโลก ทีเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ทาํ ให้ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse
Gases) ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ
ในบรรยากาศเพิ มมากขึ นเป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด ภาวะเรื อ นกระจก
(Greehouse Effect)รุ นแรงกว่าทีควรจะเป็ นตามธรรมชาติ และ
ส่ ง ผลให้อุ ณ หภู มิ พื นผิ ว โลกสู ง ขึ นที เรี ย กว่ า ภาวะโลกร้ อ น
ปั จจุบนั ปั ญหาการเปลียนแปลงภูมิอากาศ เกิดจากกิ จกรรมของ
มนุษย์นนส่
ั วนใหญ่เกียวข้องกับการดําเนินชี วิตโดยเฉพาะอย่าง
ยิงการผลิตของเสี ย ได้แก่มูลฝอย สิ งปฏิกูล นําเสี ย ตลอดจน การ
ใช้สารเคมี เป็ นต้น และจากการพัฒนาประเทศที ผ่านมามุ่งเน้น
ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ทําให้ตอ้ งเผชิญปัญหา
ด้านสิ งแวดและสุ ขภาพตามมา แนวทางการแก้ไขเพือลดปั ญหา
ดังกล่าวก็คือ การร่ วมมือกัน ในการลงมือปฏิบตั ิ และการสร้าง
การมี ส่ว นร่ ว มให้เ กิ ด ขึ นภายในหน่ ว ยงาน รวมทังประชาชน
ทัวไป

การปันจักรยานดีอย่างไร่
1. ประสิทธิภาพสมอง : การปันจักรยานช่วยกระตุน้
การสร้างเซลล์สมองส่ วน Hippocampus ซึ งเป็ นส่วนทีใช้บนั ทึก
ความทรงจํา
2. ลดอาการปวดหลัง : การเคลือนไหวส่ วนขาช่วย
กระตุน้ เพิมความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนือส่วนหลังด้านล่าง
3. เพิมสรรถภาพทางเพศ : ผลการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยคอร์เนล พบว่านักกีฬาจักรยานมีสรรถภาพทางเพศ
เหมือนกับคนทีอายุอ่อนกว่า 4-5 ปี
4. กล้ามเนือแข็งแรง : การปันจักรยานช่วยกระตุน้ ใช้
งานกล้ามเนือเกือบทุกส่วนของร่ างกาย
5. สุ ขภาพจิตดี : การออกกําลังกายช่วยลดความกังวล
ความเครี ยดและปัญหาด้านจิตใจ
6. หัวใจ : การปันจักรยานเป็ นประจําช่วยลดต้นเหตุ
ของปัญหาเกียวกับหัวใจถึง 50%
7. ขับถ่ ายง่ ายขึน : การปันจักรยานช่วยกระตุน้ ให้
อาหารผ่านลําไส้ได้รวดเร็วขึนพร้อมเพิมกําลังในการบีบรัดตัว
ของลําไส้
8. ข้ อต่อกระดูก : การเคลือนทีเป็ นวงกลมของข้อต่อ
ช่วยส่งผลดีต่อกระดูกอ่อนและช่วยลดอาการข้อเสื อม

5 วิธีลดภาวะโลกร้ อน

การปันจักรยานลดนําหนัก
การขีจักรยานออกกําลังกายช่วยให้ร่างกายเผาผลาญ
แคลอรี ได้มากวิธีหนึ ง ซึ งเหมาะสําหรับผูท้ ี ต้องการลดนําหนัก
และขจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่ างกาย โดยทีไม่ตอ้ งไปเสี ยเงิน
เข้าคอร์ ส ตามสถาบันความงามต่าง ๆ ให้สินเปลืองแต่อย่างใด
ซึ งการขี จักรยานเพีย ง 1ชัวโมง สามารถเผาผลาญพลังงานได้
มากกว่า 600 แคลอรี เลยทีเดียว และหากยิงขีขึนภูเขาด้วยแล้วล่ะ ปันจักรยานรักษ์ โลกช่ วยลดปัญหาโลกร้ อนได้ ! 
“จักรยาน”เป็ นวิธีการเดิ นทางที ไม่ตอ้ งง้อนํามัน พลังจาก
ก็ ยิงเผาผลาญได้มากอีกหลายเท่าตัว
สองขาปั นสองล้อช่ วยให้เดิ นทางถึงที หมายได้เ พียงแค่ใช้
พลังงานจากสองขาของเรา จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษช่ วยลด
การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย
และเพิมคุณภาพชี วิตให้กบั พลเมืองเพราะฉะนันเราควรลด
เมื องร้ อ นด้วยมื อเรา โดยการลดการใช้พลังงาน ลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก รวมถึงการเพิมพืนทีสี เขี ยวเพือเพิม
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หันมาปั นจักรยานกันเถอะ!

1. ขีจักรยาน ประหยัดพลังงาน แถมได้ สุขภาพดี
รถยนต์ส่วนตัวจอดไว้ทีบ้านบ้างก็ได้ แล้วออกมาขีจักรยาน ใช้
รถโดยสารประจําทาง หรื อเดินเมือต้อง ไปทํากิจกรรม หรื อธุระ
ใกล้ๆ บ้าน เพราะการขับรถยนต์นอ้ ยลง หมายถึงการใช้นามั
ํ น
ลดลง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ย
2. เติมนํามันชีวภาพ รักษาสิ งแวดล้อม
เปลียนมาใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ให้มาก
ขึนเพือลดการใช้พลังงานประเภทนํามัน แถมราคาถูกกว่าด้วย
3. eco-car ประหยัดพลังงานช่ วยชาติ
เลือกซื อรถยนต์ทีมีขนาดเหมาะสมกับขนาดครอบครัว และ
ประโยชน์ในการใช้งาน รวมทังเลือกรุ่ นทีเป็ นมิตรกับ
สิ งแวดล้อมมากทีสุด เพือโลก และตัวคุณเอง
4. ทางเดียวกัน ไปด้ วยกัน
บ้านใกล้กนั ไปด้วยกันสิ ร่ วมกันประหยัดนํามันแบบ Car Pool
ช่วยประหยัดนํามันและยังเป็ นการลดจํานวนรถติดบนถนนช่วย
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อม แถมทีสําคัญ ยังได้
เพือนใหม่ดว้ ยนะเออ (แต่อย่าเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถนะครับ
โดนจับปรับไม่รู้นะ)
5. เครื องใช้ ไฟฟ้าทีไม่ได้ใช้ ก็ปิดซะ
ลดการใช้พลังงานในบ้าน ด้วยการปิ ดโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
เครื องเสี ยง และเครื องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมือไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 455 กิโลกรัมต่อปี

