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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการด าเนินงานเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 
ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รายงานฉบับนี เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
ตั งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ซึ่งสรุปได้ดังนี  
 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

1. คุณภาพอากาศ 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรอบเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ  ระหว่างเดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี  
 

ค่าดัชน ี หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 
ฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ชม. มคก./ลบ.ม. 7 - 196 330 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชม. มคก./ลบ.ม. 5 - 135 120 
ฝุ่นหนัก ก./ตรม./30วัน 3 - 18 20 
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ ในเวลา 1 ชม. มคก./ลบ.ม. 0 - 147 780 
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ ในเวลา 24 ชม. มคก./ลบ.ม. 0 - 24 300 
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ มก./ลบ.ม. <0.001 - 
ก๊าซเมธทิลเมอร์แคปแทน ppm. <0.01  - 
 

ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามที่กฎหมายก าหนด ยกเว้น ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ซึ่งมี
สาเหตุเนื่องจากฝุ่นจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณภาคเหนือ ฝุ่นจากการเผาในที่โล่ง รวมทั งการ Resuspension 
ของฝุ่นเนื่องจากการสัญจรของยานพาหนะ 

2. ระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน 
 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
2560 พบว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 41.5 - 63.6 dB(A) ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. (Leq 8 hr)    
มีค่า 45.0 – 57.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ ในช่วง 71.1 – 100.6 dB(A)  มีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ตามที่กฎหมายก าหนด    

  

 ส่วนการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พบว่ากิจกรรมการระเบิดเปิดหน้าดินของเหมืองลิกไนต์       
แม่เมาะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ในระดับที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ที่บ้านหัวฝาย วัดหางฮุง และวัดห้วยคิง ส่วนที่หน้า
เหมือง มีค่าระหว่าง 0.550 – 2.240 PPV (mm/s)   ที่ระดับความถี่ 9 - 37  Hz และที่บ้านห้วยคิง มีค่าระหว่าง        
0.30 – 0.37 PPV (mm/s) ที่ระดับความถี่ 0 - 47  Hz   ซึ่งมีค่าอยู่ในพื นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กฎหมาย
ก าหนด(โดยที่วัดห้วยคิงกับวัดหางฮุงใช้มาตรฐานตาม DIN4150 แต่หน้าเหมืองใช้มาตรฐานความสั่นสะเทือนเหมืองหิน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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3. คุณภาพน  าและนิเวศวิทยาทางน  า 
 

3.1 คุณภาพน  าผิวดิน 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ซึ่งตรวจวัด 
  - คุณภาพน  าจากกิจกรรมเหมืองแร่ลิกไนต์บริเวณขุมเหมือง พบว่าดัชนีคุณภาพน  าทางกายภาพ
และปริมาณโลหะหนักทั งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ยกเว้น ค่าทีดีเอสในบางครั งมีค่าเกิน
มาตรฐาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะต้องได้รับการบ าบัดโดยผ่านบ่อดักตะกอนและระบบบ าบัดทาง
ชีววิธีให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมระบายน  าทิ งฯ ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติต่อไป 
  - คุณภาพน  าจากบ่อตกตะกอนและระบบบ าบัดทางชีววิธี ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน  าทิ งจาก        
ขุมเหมืองและที่ทิ งดิน  พบว่าดัชนีคุณภาพน  าทางกายภาพและปริมาณโลหะหนักทั งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานการควบคุมระบายน  าทิ งฯ 
  - คุณภาพน  าตามแหล่งน  าธรรมชาติ พบว่าดัชนีคุณภาพน  าทางกายภาพและปริมาณโลหะหนัก
ทั งหมดท่ีตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ เช่นกัน 

 

3.2  คุณภาพน  าใต้ดิน 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าใต้ดินระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  ซึ่งตรวจวัดคุณภาพน  าใน
บ่อบาดาล และบ่อน  าตื นบริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ลิกไนต์ พบว่ามีดัชนีคุณภาพน  าทางกายภาพ ที่ตรวจสอบอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าใต้ดิน ส่วนปริมาณโลหะหนักที่ตรวจสอบทั งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าใต้ดินฯ 
ยกเว้น ค่าสารหนู และตะกั่วที่บ่อบาดาลระยะห่าง 200 500 และ 1000 เมตร มีค่าสูงเกินมาตรฐาน ทั งนี น  าที่
ระบายจากบ่อบาดาลดังกล่าวจะถูกบ าบัดที่ระบบก าจัดโลหะหนักให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ก่อนที่จะระบายออก
สู่แหล่งน  าธรรมชาต ิ
 

4. ภูมิประเทศและธรณีวิทยา 
 

 การติดตามตรวจสอบความเสถียรภาพสนามบริเวณผนังบ่อเหมือง ขอบเขตที่ทิ งดิน และที่ตั งเครื่องจักร
ส าคัญ  ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 พบว่าการเคลื่อนตัวของ Slope ทั งผิวดินและใต้ดิน มีค่า            
0.10 - 0.41 เซนติเมตรต่อเดือน และไม่พบการพังทลายเหนือหน้างานขุดเหมือง 
 

5. ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรดิน 
 

กฟผ. ได้ว่าจ้างให้ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้ รวมทั งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน โดยได้วางแปลงตัวอย่าง
การติดตามตรวจสอบคุณสมบัติดินและลักษณะสังคมพืชบริเวณพื นที่ฟ้ืนฟูในพื นที่เดิมที่ได้เคยตรวจวัด ตั งแต่ปี 
2550 ส าหรับการติดตามตรวจสอบฯ ในปี 2560 ได้ก าหนดให้ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560   

 
 

6. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
6.1 การใช้ที่ดิน 
 - การด าเนินงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมืองแร่ลิกไนต์ ได้ด าเนินงานตามแผนฟ้ืนฟูสภาพเหมือง และพื นที่
โดยรอบบ่อเหมือง อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพื นที่  Green Belt            
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับถนน การปรับปรุงแนวป้องกันไฟป่า การบ ารุงรักษาต้นไม้เดิม และการก าจัดวัชพืช 
เป็นต้น 
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6.2 การคมนาคม 
 - มีการก าหนดกฎระเบียบควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะรวมทั งเพ่ือการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น จ ากัดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. ส าหรับยานพาหนะท่ัวไป และ 45 กม./ชม. ส าหรับรถบรรทุก
เครื่องจักรกลต่าง ๆ  
 - มีการปรับปรุงและราดยางถนน และใช้ระบบสายพานในการล าเลียงถ่านและดิน 
 

6.3 ระบบสาธารณูปโภค 
 -การจัดการของเสียได้ด าเนินการตามระบบ ISO14001:2004 ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ตั งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 
 

6.4 ระบบประปา 
 -การจัดท าระบบประปาส าหรับการอุปโภคบริโภคของผู้ปฏิบัติงานเหมืองฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้  
 -ตรวจสอบคุณภาพน  าดื่ม โดยกองการแพทย์และอนามัยของ กฟผ. อย่างสม่ าเสมอ 
 

7. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

7.1 เศรษฐกิจสังคม 
  กฟผ. ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยโดยรอบพื นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการ

จัดตั งโครงการพัฒนาพื นที่และชุมชน กฟผ. แม่เมาะ และให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน ในการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อ าเภอแม่เมาะ   
 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคม  ได้แบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี  

1. กิจกรรมด้านเยาวชนและการศึกษา 
2. กิจกรรมด้านศาสนาและประเพณี 
3. กิจกรรมด้านสังคม 
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ 
5. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
6. กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน 

อาทิเช่น 
- ให้ตัวแทนชาวบ้านร่วมกิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศและให้รายงานผลการตรวจวัด 
- อบรมเยาวชนในพื นที่เรื่องการด าเนินการของ กฟผ. แม่เมาะ เพ่ือส่งต่อความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชน 
- การจ้างแรงงานท้องถิ่นในงานฟื้นฟูสภาพเหมือง 
- การประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร   
  ในชุมชนใกล้เคียง 
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7.2 การส ารวจทัศนคติ  
ผลการส ารวจทัศนคติในปี 2560 อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดจ้าง ซึ่งผลที่ได้จะรายงานในฉบับถัดไป 

ทั งนี ผลการส ารวจในปี 2559 กฟผ. ซ่ึงได้ว่าจ้าง บริษัท ทอพ-คลาสคอนซัลแทนท์ จ ากัด ด าเนินการส ารวจทัศนคติ
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ โดยเป็นการส ารวจทัศนคติความคิดเห็นและ
ชีวิตความเป็นอยู่ (คุณภาพชีวิต) ของประชาชนในชุมชน โดยรอบพื นที่โครงการเหมืองลิ กไนต์แม่เมาะ และพื นที่
ใกล้เคียง ตลอดจนพื นที่ชุมชนที่มีประชาชน ที่ต้องอพยพจากพื นที่โครงการฯ ไปอยู่อาศัยเนื่องจากพื นที่อยู่อาศัย
เดิมเป็นพื นที่ที่ต้องเปิดการท าเหมือง ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
การส ารวจทัศนคตินี เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของทัศนคติของผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการฯ  โดยจะท าการวิเคราะห์ แนวโน้มทิศทางเชิงบวกและลบ ของทัศนคติ 5 ด้าน ได้แก่ 

 1. ทัศนคติด้านมิตรภาพ 
 2. ทัศนคติด้านความจริงใจและความไว้วางใจ 
 3. ทัศนคติด้านการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมการท าเหมืองแม่เมาะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 4. ทัศนคติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ 
 5. ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต) 
ผลสรุปโดยรวมของแนวโน้มทัศนคติทั ง 5 ด้าน ของผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนรอบพื นที่โครงการ 

เป็นไปในทิศทางบวก  มีค่าอัตราร้อยละตั งแต่เกินร้อยละ 60 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ใช้ได้ถึงเกินค่าอัตราร้อยละ 90    
โดยส่วนมากมีค่าอัตราร้อยละระหว่าง ร้อยละ 75 ถึงเกินค่าอัตราร้อยละ 90 จึงสรุปผลการวิเคราะห์ ทัศนคติของ
ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนรอบพื นที่โครงการเหมืองลิกไนต์ แม่เมาะและพื นที่ใกล้เคียง ให้อยู่ในระดับดี 

ส่วนผลการส ารวจด้านคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อพยพจากพื นที่โครงการ เนื่องจากเหตุผลทางสังคม ของ
ราษฎรบ้านหางฮุง และการอ้างเหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ กฟผ. ได้ด าเนินการเสร็จสิ นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตั งแต่ ปี 2556 แล้วนั น ผลการส ารวจพบว่า มีสภาพโดยรวมที่ดีขึ นกว่าเดิม โดยเฉพาะประเด็นด้าน
สภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีขึ น (ร้อยละ 82.8 ) ด้านรายได้ดีขึ น (ร้อยละ 82.0) และประเด็นน  าที่ใช้ในการ
บริโภคและอุปโภคในครัวเรือนมีความเพียงพอและมีคุณภาพดีขึ น (ร้อยละ 77.0) เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที ่
กฟผ. แม่เมาะ ได้พิจารณาตรวจสอบสภาพปัญหา เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงให้มีผลดียิ่งขึ นเป็นล าดับแรก และจะ
ปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์สภาพปัญหาและผลการแก้ไขให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ รวมทั งการพัฒนา
อาชีพที่เหมาะเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ซ่ึงควรจะต้องสอดคล้องกับสภาพชีวิตของชุมชนและสภาพภูมิประเทศ 

 

7.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
- ได้น ามาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management : MSM)  มาใช้ 

ร่วมกับมาตรฐาน มอก.18001 
 - ท าการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยเป็นประจ าทุกปีส าหรับในช่วงเดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2560 ได้ท าการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยตามแผน ปี 2560 
จ านวน 2 ครั ง 

-  จัดอบรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย อาทิเช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
การดับเพลิงขั นต้น การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตเบื องต้น และการเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างาน เป็นต้น 
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- สถิติอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการท างาน  ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีการประสบอุบัติเหตุทั งสิ น 
13 ราย  ในจ านวนดังกล่าวเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยไม่หยุดงานจ านวน 9 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จ านวน 1 ราย ราย และบาดเจ็บเล็กน้อยหยุดงานเกิน 3 วันจ านวน 3 รายและได้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิด
จากการท างาน พร้อมทั งสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั งก าหนดมาตรการป้องกันเป็นที่
เรียบร้อย 

- การตรวจสุขภาพของคนงานก่อนเข้าท างาน และคนงานที่ท างานเกิน 3 เดือน สามารถตรวจรักษาได้ฟรีที่ 
กองการแพทย์และอนามัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ 
ด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพพิเศษ  ปีละครั ง  การตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ของผู้ปฏิบัติงานเหมือง
แม่เมาะ พบว่าผลการตรวจตามโรคที่เฝ้าระวัง 11 รายการ พบรายการที่ตรวจพบมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ    
รอบเอวเกิน ไขมันโคเลสเตอรอลสูง  และความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 33.84, 15.26 และ 14.58 ตามล าดับ 

- การตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ได้แก่ 
- สมรรถภาพการท างานของปอด พบว่าผลการตรวจพบว่าสมรรถภาพปอดปกติ ร้อยละ 90.28 และ

สมรรถภาพปอดผิดปกติ ร้อยละ 7.44 
- สมรรถภาพการได้ยิน ว่าพบว่ามีพนักงานที่มีการได้ยินปกติ ร้อยละ 33.2 ของจ านวนผู้ที่รับการ

ตรวจทั งหมด ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง  ร้อยละ 56.4 ของจ านวนผู้ที่รับการตรวจ และผู้ที่การได้ยินผิดปกติ
ช่วงเสียงพูดคุย ร้อยละ 10.1  

- สมรรถภาพการมองเห็น พบว่า มีการมองเห็นปกติ ร้อยละ 80.2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั งหมด 
ส่วนการมองเห็นผิดปกติส่วนใหญ่เป็นใกล้เริ่มไม่ชัด ใกล้ไม่ชัด และการกะระยะผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 7.7 6.9 
และ 5.2 ตามล าดับ 

- สุขภาพทางพิษวิทยา 
- การตรวจตรวจสุขภาพผู้สัมผัสสารโลหะหนักและสารตัวท าละลาย ได้แก่ ตะกั่ว โทลูอีน 

แคดเมียม โครเมียม ไตรคลอโรอะซิติกเอซิด อาร์เซนิก มีผู้เข้ารับการตรวจทั งสิ น 58 ราย  ซึ่งผลการตรวจพบว่ามี
ค่าปกตทิั งหมด  

- การตรวจสุขภาพผู้ท างานสัมผัสรังสี ได้แก่ ไทรอยด์ฮอร์โมน  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  
เอกซเรย์ปอด  ทดสอบสมรรถภาพปอด ประกอบกับการพิจารณาผลการตรวจสุขภาพประจ าปี และโรคประจ าตัว 
มีผู้เข้ารับการตรวจทั งสิ น 3 ราย  ซ่ึงผลการตรวจพบว่ามีค่าปกตทิั งหมด 

 

ทั งนี  ในรายที่พบว่าผิดปกติแพทย์ได้ให้การแนะน าวิธีป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
โดยอาจป้องกันที่แหล่งก าเนิดเสียงหรือทางผ่านของเสียง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่งาน และได้กวดขันให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัติงาน  
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8. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
 

 ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเหมืองเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการ
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในบริเวณพื นที่ที่ไม่ได้ด าเนินการแล้ว (Final Area) ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างการ
เคลื่อนย้ายต้นไม้จากพื นที่ที่จะด าเนินการเปิดหน้าดินท าเหมืองไปจัดไว้ในพื นที่ที่ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์    โดยจัดแบ่ง
พื นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ บริเวณรอบสนามกอล์ฟ บริเวณสวนพฤษชาติ และบริเวณศาลายอดดอยทุ่งบัวตอง ส าหรับ
ต้นไม้นั น ใช้พันธุ์ไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นไม้พื นบ้านและมีสีสันสวยงามโดยวิธีการขุดล้อมย้ายไปปลูกในที่ที่ก าหนด รวมทั งพืช
สมุนไพรเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษชาติให้สวยงามเพ่ือรองรับงาน
เทศกาลท่องเที่ยวและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชม และปรับปรุงสวนเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 
ส าหรับผู้มาเยี่ยมชมได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนไปในคราวเดียวกัน 
 

9. โบราณคดี 
 

 ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ไม่มีการตรวจพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางโบราณคดีส่วนเรื่อง
ความก้าวหน้าในการจัดพื นที่อนุรักษ์ฟอสซิลหอยขมที่เหมืองแม่เมาะ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง จึงยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ 
 




