(กลุมสีแดง) การเรียนรู : ตามลาวายราย ทําลายปาชายเลน
 ประโยชนของระบบนิเวศปาชายเลน
1. เปนแหลงกําเนิดและอนุบาลสัตวน้ํา ซึ่งกอใหเกิดแหลงอาหารของประชาชน
2. เปนแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง จากคลื่นลมแรง
3. พื้นที่ปาชายเลนมีสวนชวยบําบัดน้ําเสียที่ไหลผานปาลงสูทะเล
4. ปาชายเลนเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม ธรรมชาติที่เกื้อกูลตอสิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูทั้งสัตวบก สัตวน้ํา และพืช
พรรณไมตางๆ ใหมีความอุดมสมบูรณ ชวยลดภาวะโลกรอน
5. พันธุไมในปาชายเลนสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย อาทิ ใชสรางบานเรือน เครื่องมือเครื่องใชตางๆ เปน
สมุนไพร เปนสียอ มธรรมชาติ เปนตน
6. เปนแหลงพักผอน ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนแหลงศึกษาเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจทั่วไป
 สภาพปญหาทีพ
่ บเห็นในปาชายเลนบริเวณวัดแหลมฉบัง
1. มีขยะ สิ่งปฏิกูล คราบน้ํามันเรือ และวัสดุแปลกปลอม หมักหมม จนเกิดเปนมลพิษในพื้นที่
2. มีการบุกรุกเขามาจับสัตวน้ํา หรือสรางที่พักอาศัยรุกล้ําปาชายเลน และมีการตัดไมทําลายปาชายเลน
3. ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการ รวมกันดูแลปาชายเลน บางกลุม ใชพื้นที่ปาชายเลนเปนแหลงมั่วสุม และทิ้ง
ขยะ อาทิ กระปองเครื่องดืม่ ขวดเหลา-เบียร ซองบุหรี่ ฯลฯ ไวในพื้นที่
4. ประเภทและจํานวนสัตวปาตามธรรมชาติของปาชายเลนมีนอย
 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ปาชายเลน
ระยะเรงดวน
1. ควรจัดใหมีเจาหนาที่มาดูแลจัดการเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่ การเพิ่มถังรองรับขยะ ความสะอาดของ
ทางเดิน
2. ควรมีวิทยากรแนะนําใหความรูแกผูที่มาเยี่ยมชมพื้นที่
3. ควรจัดทําปายอธิบาย หรือบอรดขอมูลตางๆ กระจายมากขึ้นในพื้นที่
4. ควรมีการรณรงคปลูกสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนจากโรงเรียนตางๆ มารวมกันดูแลรักษาปาชายเลน
5. จัดใหมกี ิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกปา การจัดเก็บขยะ การซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ โดยใหหลายฝาย
มาชวยกันทํา

ระยะตอเนื่อง
6. ควรขยายทางเดินเพื่อการศึกษาธรรมชาติมากยิง่ ขึ้น เพื่อใหเยาวชนและผูที่สนใจเยี่ยมชม ไดสัมผัสธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น
7. ควรติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ เพื่อลดภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
8. ควรมีการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อตรวจตราระวังการมั่วสุม ทําผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม จับสัตวน้ํา
 สิ่งที่อยากใหทา เรือแหลมฉบังดําเนินการ
1. อยากใหทาเรือแหลมฉบัง จัดใหมีการประชุมรวมกันจากเยาวชน ชุมชนในพื้นที่รอบปาชายเลน โรงเรียนวัด
แหลมฉบัง และเจาหนาที่ของทาเรือแหลมฉบัง เพื่อเรียนรูปญหาของปาชายเลนรวมกัน คิดวิธีแกปญหา
รวมกัน รวมกันพัฒนาปาชายเลนแหลมฉบังใหเปนพื้นที่พักผอน ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในระยะยาวตอไป
2. เพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยางกวางขวาง เพื่อเชิญชวนใหคนอื่นมาพักผอน ทองเที่ยวเรียนรู ใน
พื้นที่ปาชายเลนมากขึ้น
3. ขอใหทาเรือแหลมฉบังจัดตั้งหนวยงานเพื่อดูแลและสงเสริมสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการอนุรักษปาชายเลนรอบ
ทาเรือแหลมฉบังใหมากขึ้นตอไป

(กลุมเหลือง) การเรียนรู : บุกทลาย กองทัพขยะ
 ประโยชนของการมีโรงคัดแยกขยะ และมีการจัดเก็บขยะ
1. ทําใหปริมาณขยะในพื้นที่ลดนอยลง ชวยใหสภาพแวดลอมและทัศนียภาพภายในทาเรือแหลมฉบังดีขึ้น นา
มองยิ่งขึ้น
2. การมีโรงคัดแยกขยะ ชวยใหมีสถานที่คดั แยกขยะอยางชัดเจน วาขยะใดเปนขยะไมอันตราย และขยะใดเปน
ขยะอันตราย ทําใหมีการกําจัดขยะไดงาย และสามารถทํางานในทาเรือไดสะดวกขึ้น
3. การจัดเก็บและกําจัดขยะอยางถูกตอง ชวยใหระบบนิเวศไมถูกทําลาย และทําใหไมเกิดโรคภัยตอบุคลากร
ภายในทาเรือแหลมฉบังและชุมชนรอบขาง
4. การจัดเก็บและกําจัดอยางถูกตอง สามารถเปนแหลงเรียนรูแกเยาวชน และเปนตัวอยางที่ดีใหกบั หนวยงาน
อื่นๆ ได
 สภาพปญหาทีพ
่ บเห็นในโรงคัดแยกขยะ
1. โรงคัดแยกขยะมีขนาดเล็กและนอยเกินไป อาจไมเหมาะสมกับทาเรือแหลมฉบังที่มีพื้นที่ขนาดใหญ
2. ทัศนียภาพโดยรอบโรงขยะ และถนนทางเขา-ออก ไมคอยมีความปลอดภัย และดูรกราง
3. สถานทีค่ ัดแยกขยะยังไมคอยเหมาะสม ไมมิดชิด และไมแยกจัดเก็บใหเปนสัดสวนหางไกลกัน เพื่อปองกัน
การเกิดอันตรายตางๆ
4. การเก็บขยะอันตรายออกจากทาเรือแหลมฉบังเพื่อไปกําจัด อาทิ หลอดไฟฟา ภาชนะปนเปอน ฯลฯ มีจํานวน
การเก็บนอยครั้งเกินไปใน 1 เดือน (2 ครั้ง/เดือน)
5. โรงคัดแยกขยะ และพื้นที่โดยรอบไมคอยสะอาด
6. พนักงานคัดแยกขยะมีจํานวนนอยเกินไป
 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงพื้นที่
ระยะเรงดวน
1. ควรกอสรางถนนเขา-ออก ใหชัดเจน
2. ปรับทัศนียภาพโดยรอบโรงคัดแยกขยะใหรมรื่น มีความปลอดภัย
3. ควรหมั่นทําความสะอาดโรงคัดแยกขยะอยางสม่ําเสมอ
4. ควรใหมกี ารจัดเก็บขยะเพื่อไปกําจัดใหบอยครั้งขึ้น ในระยะเวลา 1 เดือน
5. เพิ่มปริมาณเจาหนาคัดแยกขยะใหมากขึ้น

ระยะตอเนื่อง
6. ควรขยายโรงคัดแยกขยะใหมีขนาดใหญขึ้น และมีพื้นที่สําหรับคัดแยกขยะใหเปนระบบและสัดสวนชัดเจน
อาจดูความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาคารใหเหมาะสม ซึ่งควรเปนอาคารระบบปด หรือเปด
7. ควรติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อปองกันการเกิดอันตรายตางๆ อาทิ การเกิดเพลิงไหม เปนตน
 สิ่งที่อยากใหทา เรือแหลมฉบังดําเนินการ
1. ควรมีการคัดแยกขยะที่สามารถนํามารีไซเคิล หรือสามารถนํามาทําประโยชนใหกับชุมชนรอบดานได อาทิ
การนําเศษอาหารมาทําเปนปุย การนําขวดมารีไซเคิล เปนตน
2. ขอใหทาเรือแหลมฉบังสงเสริมใหคนในชุมชนโดยรอบเสริมสรางรายไดจากการนําขยะบางสวนมาดัดแปลง
เปนสิ่งของเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน

(กลุมเขียว) การเรียนรู : แกะรอยการเดินทางของน้ําเสีย
 ประโยชนของการมีโรงบําบัดน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย
1. โรงบําบัดน้ําเสียที่มีกลไกระบบการบําบัดฯ ที่มีความนาเชื่อถือ และชวยสรางความมั่นใจไดวาน้ําที่ปลอยออก
ไปสูลํารางเปนน้าํ สะอาด
2. ทําใหแหลงน้ําในทาเรือสะอาด ไมสงกลิ่นรบกวนในบริเวณทาเรือฯ และบริเวณใกลเคียง
3. มีการใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบําบัดน้าํ เสีย
4. เมื่อมีการบําบัดน้ําเสียใหเปนน้ําสะอาด จะชวยทําใหไมเกิดมลพิษในแมน้ําลําคลอง รวมถึงในทะเลดวย
 สภาพปญหาทีพ
่ บเห็นในโรงบําบัดน้ําเสีย
1. โรงบําบัดน้ําเสีย และบอบําบัดน้ําเสียมีขนาดเล็กเกินไป
2. บอบําบัดไมคอยสะอาด และมีจํานวนนอยเกินไป
3. ทัศนียภาพโดยรอบโรงบําบัดน้ําเสียมีหญาขึ้นรกรุงรัง ดูแลวไมปลอดภัย และไมคอยสะอาด
4. เจาหนาที่ที่ดูแลภายในโรงบําบัดน้ําเสียมีจํานวนนอยเกินไป
5. บอบําบัดน้ําเสียใชพลังงานไฟฟา หากเกิดกรณีฉุกเฉินไฟดับเกิดขึ้นอาจจะไมสามารถทําการบําบัดน้ําเสียได
 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงพื้นที่โรงบําบัดน้าํ เสีย
ระยะเรงดวน
1. ควรนําตะกอนที่ไดมาจากน้ําเสีย นํามาใชประโยชนตอได โดยการตากแหงและทําใหเปนปุยหมัก
2. ควรปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบโรงบําบัดน้ําเสียใหดูสะอาด ไมรกรุงรัง
3. ควรจัดเจาหนาที่ควบคุมระบบ และดูแลใหมีจํานวนเยอะขึ้น
ระยะตอเนื่อง
4. ควรสรางบอบําบัดใหอยูใ นตัวอาคารใหมดิ ชิด เพื่อปองกันกลิ่นไมพึงประสงครบกวนบริเวณโดยรอบ และทํา
ใหดูนามองยิ่งขึ้น
5. ปรับขยายบอใหกวางมากขึ้น และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
6. ควรหาพลังงานอื่นๆ ใชทดแทนพลังงานไฟฟา อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้าํ เปนตน

 สิ่งที่อยากใหทา เรือแหลมฉบังดําเนินการ
1. อยากใหทาเรือแหลมฉบัง เปดใหชุมชนโดยรอบไดเขามาเรียนรูระบบการบําบัดน้ําเสียของทาเรือแหลมฉบัง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทาเรือฯ ไดมกี ารบําบัดจนเปนน้ําสะอาดกอนปลอยสูล ําราง
2. ใหทาเรือแหลมฉบังศึกษาตะกอนที่ไดจากน้ําเสีย นอกจากการนํามาใชทําเปนปุยหมักแลว ยังสามารถ
นํามาใชประโยชนอยางอื่นไดหรือไม
3. อยากใหทาเรือแหลมฉบัง สรางบอบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐาน เพื่อรองรับปริมาณน้ําและของเสียที่นํามา
บําบัดจากการขยายทาเรือ ที่จะมีปริมาณเรือมากขึ้น

(กลุมฟา) การเรียนรู : สํารวจมลพิษ พิชิตวิกฤตจราจร
 ประโยชนของระบบบริหารจัดการและควบคุมการจราจรในทาเรือแหลมฉบัง
1. มีการจัดการเรื่องระบบการจราจรที่ดี รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบรถเขา-ออกในเขตทาเรือฯได
2. ดานตรวจสอบรถ มีการจัดชองจราจรแยกสัดสวนชัดเจน อาทิ มีชองจราจรรถสวนบุคคล แยกออกจาก
รถบรรทุก เปนตน
3. มีการติดตั้งสัญญาณไฟแดงครบทุกจุด และสัญญาณไฟสามารถใชไดเปนปกติ
4. พื้นถนนที่ใชในทาเรือแหลมฉบังมีความแข็งแรง คงทนมากกวาถนนปกติทั่วๆ ไป
5. ผูขับขี่รถขนาดใหญสวนใหญขับรถถูกตองตามกฎจราจร เพราะมีการกํากับควบคุม
 สภาพปญหาทีพ
่ บเห็นในจุดจราจร
1. มีผูขับขี่บางสวนฝาฝนกฎการจราจร อาทิ ผูขับขี่จักรยานยนตจะขับขี่ฝาไฟแดง เปนตน
2. ผูขับขี่รถขนาดใหญขับรถรวดเร็วเกินกําหนด โดยเฉพาะรถบรรทุกที่ไมมสี ินคาขนสงบนรถ
3. มีปายจราจรในพื้นที่นอยเกินไป อาทิ ปายกลับรถ ปายจํากัดความเร็ว เปนตน
4. ทาเรือแหลมฉบังขยายใหญขึ้น ทําใหมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ-เสียง
5. เกิดอุบตั ิเหตุบอยครั้งในทาเรือแหลมฉบัง (ตามที่พบเห็นเปนประจํา)
 ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงพื้นที่จราจร
1. ควรมีการปลูกตนไมบริเวณริมถนนใหมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และความดังของเสียงทุกๆ เดือน
3. ควรจัดอบรมผูขับขี่เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามกฎจราจร
4. ติดตั้งปายจราจรเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 สิ่งที่อยากใหทา เรือแหลมฉบังดําเนินการ
1. อยากใหทาเรือแหลมฉบังบริหารจัดการการเดินรถภายในทาเรือใหมีความคลองตัว และเกิดผลกระทบกับ
ชุมชนรอบดานใหนอยที่สดุ
2. อยากใหทาเรือแหลมฉบังจัดอบรมเกีย่ วกับการขับขี่รถยนต และการเคารพกฎจราจรใหกับผูขับขี่รถในทาเรือฯ
และชุมชนโดยรอบ

3. ขอใหทาเรือแหลมฉบังชวยปรับปรุงพื้นถนนในชุมชนโดยรอบใหอยูในสภาพที่ดีขนึ้ เพราะมีรถใหญวิ่งใน
ปริมาณมากทําใหถนนทรุดตัว
4. ขอใหจัดเสนทางการขนสงในชวงกลางคืน หลีกเลี่ยงพื้นที่ของชุมชน เพื่อไมเปนการรบกวนชวงเวลานอนของ
ประชาชนรอบพื้นที่

