
 

 
 

 
 
 

“หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล<อม 

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล<อมอยCางยั่งยนื” 
 

โดยความร)วมมือระหว)าง คณะนิติศาสตร6 และคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล?อม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 และเครือข)ายความร)วมมือทางวิชาการ 
 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและแนวโน?มการขยายตัวของสังคมในปLจจุบันได?สร?างปLจจัยต)าง ๆ 

ที่อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตให?แก)มนุษย6 ซึ ่งส)วนหนึ่งจำเปSนต?องพึ่งพิงสิ ่งแวดล?อมในการเปSน

ปLจจัยพื้นฐานของการพัฒนา ทั้งในเรื่องการนำใช?ทรัพยากรธรรมชาติมาใช?งาน และใช?ทรัพยากรธรรมชาติเปSน

ในการดำรงชีวิตของมนุษย6 ทั้งการเปSนผู?ใช?ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบริโภค และการนำทรัพยากรมาหา

ประโยชน6ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ส)งผลต)อการทำลายสิ่งแวดล?อมในรูปแบบต)าง ๆ เช)น น้ำเสีย 

อากาศที่เปSนพิษ ฝุ[นละออง การเพิ่มขึ้นของขยะ สิ่งปฏิกูล รวมทั้งผลจากการพัฒนาสังคมในภาคอุตสาหกรรม 

การเกษตร ที่มีความจำเปSนต)อการพัฒนาสังคมและการดำรงชีพของมนุษย6ในสภาวการณ6ปLจจุบันที่ต?องใช?

เทคโนโลยีและสารเคมีในกระบวนการการผลิตก็มีการปล)อยของเสียกลับไปยังสิ่งแวดล?อม เช)น การปล)อย 

น้ำเสีย อากาศที่เปSนพิษ สิ่งปนเป]^อนในดินและแหล)งน้ำ ซึ่งเกิดผลกระทบต)อทรัพยากรธรรมชาติ และได?

ย?อนกลับไปสร?างปLญหาให?แก)สุขภาพ ความเปSนอยู) และการใช?ชีวิตของมนุษย6อย)างหลีกเลี่ยงไม)ได? ปLญหาท่ี

เกิดขึ้นต)อสิ่งแวดล?อมดังกล)าวนี้ได?ทวีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอดและขยายผลในวงกว?าง นำไปสู)ปLญหา

การเกิดสภาวะโลกร?อน สภาพแวดล?อมที่เปลี่ยนไปอย)างถาวร ฝนไม)ตกตามฤดูกาล การปนเป]^อนในแหล)งน้ำ

จนทำให?สัตว6น้ำสูญพันธุ6 น้ำท)วม ภัยแล?ง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส)งผลต)อมนุษย6และ

ส่ิงแวดล?อม ซ่ึงปLญหาดังกล)าวได?สะสมมายาวนานและรุนแรงมากข้ึน เปSนปLญหาท่ีประชาคมโลกให?ความสำคัญ

และร)วมกันหาแนวทางในการปaองกันและแก?ไขปLญหาดังกล)าว 

จากสภาพปLญหาที่ได?กล)าวมาข?างต?น จึงมีแนวคิดในการนำศาสตร6ในการพัฒนาอย)างยั่งยืนมาใช? 

ในการพัฒนาด?านต)าง ๆ ในทุกด?านประกอบกัน แม?ว)าการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม มีความ

จำเปSนต)อการดำรงชีวิต แต)ก็ต?องคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดต)อสิ่งแวดล?อม มีมาตรการปaองกันปLญหา 

ที่เกิดแก)สิ่งแวดล?อม หรือหากจำเปSนจะต?องเกิดความเสียหายก็จะต?องทำในขอบเขตที่เสียหายน?อยที่สุด  

เพื ่อปaองกัน ฟ] ^นฟู และพัฒนาสิ ่งแวดล?อมให?มีความยั ่งยืน นอกจากนี ้ ยังมีการกำหนดหลักเกณฑ6และ 

การตรากฎหมายที่เกี่ยวข?องเพื่อทำไห?เกิดมาตรการและกลไกที่แน)นอน ชัดเจน ในการคุ?มครองสิ่งแวดล?อม 
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และกำหนดหน?าท่ีของประชาชนในการมีส)วนร)วมในการส)งเสริม อนุรักษ6 คุ?มครองและฟ]^นฟูส่ิงแวดล?อม รวมท้ัง

กำหนดหน)วยงานที่มีหน?าที่ เพื่อให?มีการบังคับใช?อย)างมีประสิทธิภาพและเปSนส)วนสำคัญที่จะให?เกิดผลในการ

คุ?มครอง ปaองกัน และรักษาส่ิงแวดล?อมอย)างย่ังยืนต)อไป  

นอกจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล?อมอย)างยั่งยืนที่เปSนที่ยอมรับอย)างสากลและเปSนแนวทาง 

ในการพัฒนาทั่วโลกแล?วนั้น ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได?กล)าวถึงการพัฒนากติการ)วมกันในระดับ

นานาชาติและปรับปรุงแก?ไขกฎหมายภายในที่เปSนอุปสรรคต)อเปaาหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล?อมอย)างยั่งยืน 

ในประเด็นต)าง ๆ โดยบูรณาการศาสตร6ต)าง ๆ ที่เกี่ยวข?องมาเปSนเครื่องมือในการตรากฎหมาย รวมทั้งแนวคิด

ในการสร?างกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล?อมซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ทำให?มาตรการและกลไกในการอนุรักษ6 

คุ?มครอง และพัฒนาสิ่งแวดล?อมเปSนไปโดยสอดคล?องกับมาตรฐานสากลและกฎหมาย นอกจากนี้ยังได?พัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดล?อมข้ึนเปSนการเฉพาะเพ่ือจัดให?มีวิธีพิจารณาคดีท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะและ

มีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให?แก)ทุกฝ[าย สำหรับประเทศไทยจึงได?มีการจัดตั้งแผนกคดี

สิ่งแวดล?อมในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ซึ่งเปSนกลไกสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล?อมท่ี

สำคัญและจะส)งผลให?บรรลุต)อวัตถุประสงค6ท่ีกล)าวมาข?างต?น 

ด?วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีพันธกิจในพัฒนา

องค6ความรู?ทางวิชาการด?านศาสตร6การบริหารการพัฒนาอย)างยั่งยืนและมีภารกิจสำคัญบ)มเพาะองค6ความรู?ท้ัง

ทางวิชาการและทางปฏิบัติ โดยคณะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6ได?มีความร)วมมือทางวิชาการร)วมกับ

ศาลปกครองในการร)วมกันพัฒนาองค6การและบุคลากรทั้งด?านวิจัยและพัฒนาองค6ความรู?ทางกฎหมายด?าน 

ต)าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนด?านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาและการฝeกอบรมบุคลากร 

และได?ดำเนินการตามข?อตกลงความร)วมมือทางวิชาการมาโดยตลอดนั้น กอปรกับคณะนิติศาสตร6 และ 

คณะการบริการการพัฒนาสิ่งแวดล?อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความ

พร?อมทางวิชาการด?านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการบริหารการพัฒนาสิ ่งแวดล?อม รวมท้ัง 

ได?มีเครือข)ายความร)วมมือทางวิชาการร)วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด?านสิ่งแวดล?อมจำนวนมาก ได?เห็น

ร)วมกันว)าปLจจุบันยังไม)มีหลักสูตรในการสิ่งแวดล?อมที่บูรณาการองค6ความรู?ในส)วนของการจัดการสิ่งแวดล?อม 

กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย และยังขาดแคลนหลักสูตรที่พัฒนาความรู?ทางทฤษฎีไปสู)

การปฏิบัติทั้งด?านการปaองกันและการแก?ไขเยียวยาสิ่งแวดล?อม ดังนั้น จึงได?ให?ความสำคัญในการพัฒนา 

องค6ความรู?ในด?านกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล?อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให?แก)ผู?สนใจและผู?ปฏิบัติงาน 

ด?านสิ่งแวดล?อมและกฎหมายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได?มีองค6ความรู?ที่สำคัญด?าน

สิ ่งแวดล?อม และการบริหารการพัฒนาสิ ่งแวดล?อมอย)างยั ่งยืน ด?วยเหตุนี ้ “หลักสูตรประกาศนียบัตร

กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล<อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล<อมอยBางยั่งยืน” จึงได?ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน

ความรู?และประสบการณ6ด?านกฎหมายสิ่งแวดล?อมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล?อมให?แก)ผู?สนใจ ทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร?างองค6ความรู?ในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล?อม และกฎหมาย

ส่ิงแวดล?อมเพ่ือนำมาใช?ในการจัดการส่ิงแวดล?อมได?อย)างย่ังยืนต)อไป 
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วัตถุประสงคG 

1.  เพ่ือบูรณาการหลักการทางนิติศาสตร6 หลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร6ส่ิงแวดล?อม ให?สามารถนำมา

ปรับใช?ได?ในทางปฏิบัติ  

2.  เพื่อเสริมสร?างองค6ความรู?ในการพัฒนาสิ่งแวดล?อม กฎหมายสิ่งแวดล?อม และกระบวนการยุติธรรม

ทางส่ิงแวดล?อมเพ่ือนำมาใช?ในการจัดการส่ิงแวดล?อมได?อย)างย่ังยืน 

3.  เพ่ือนำองค6ความรู?ทางทฤษฎีส่ิงแวดล?อมและกฎหมายมาสู)การปฏิบัติได?จริง 

4.  เพื่อพัฒนาเครือข)ายทางวิชาการด?านสิ่งแวดล?อมระหว)างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในการร)วมกันขับเคล่ือนการพัฒนาส่ิงแวดล?อมอย)างย่ังยืน 

จำนวนผู<เข<ารBวมอบรม รุ)นละไม)เกิน 50 คน 

วิธีการฝMกอบรม  

1. การบรรยายและการใช?กรณีศึกษา 

2. การฝeกภาคปฏิบัติในการบรรยายแต)ละประเด็นการศึกษา 

3. การศึกษาดูงาน 

4. การร)วมกันจัดทำโครงงานด?านส่ิงแวดล?อม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑGการวัดผล 

1. ผู?มีสิทธ์ิเข?ารับการประเมินผล ต?องมีช่ัวโมงการฝeกอบรมไม)น?อยกว)าร?อยละ 80 

2. ประเมินผลโดยการจัดทำเอกสารวิชาการ และการสอบโดยการนำเสนอเอกสารวิชาการ 

3. การศึกษาดูงาน ประเมินผลโดยนับระยะเวลาการเข?าร)วมกิจกรรมไม)น?อยกว)าร?อยละ 80 

 

โดยผู?ผ)านการประเมินผลจะได?รับประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 และสามารถ

นำมาใช?ในการเทียบโอนหน)วยกิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 ตามหลักเกณฑ6ในข?อบังคับว)าด?วย

การศึกษาและประกาศท่ีเก่ียวข?อง 

สถานท่ีจัดการอบรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

คBาใช<จBายในการฝMกอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

ค)าลงทะเบียนอบรม คนละ 54,000  

มีส)วนลดค)าธรรมเนียม 2,000 บาท สำหรับเจ?าหน?าท่ีของรัฐ นักศึกษาปLจจุบัน นักศึกษาเก)าของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

ค)าลงทะเบียนข?างต?นรวมค)าใช?จ)ายในการศึกษาดูงาน กิจกรรมวิชาการและภาคปฏิบัติรวมทั้งอาหาร

ว)างและอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาอบรม 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ศาสตราจารย6 (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักด์ิ      ท่ีปรึกษา 

คณบดีคณะนิติศาสตร6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6     ท่ีปรึกษา 

คณบดีคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล?อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6   ท่ีปรึกษา 

ศาสตราจารย6 ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ       ผู?อำนวยการหลักสูตร 

ศาสตราจารย6 ดร.จำลอง โพธ์ิบุญ       กรรมการ 

ศาสตราจารย6 ดร.วิสาขา ภู)จินดา        กรรมการ 

ผู?ช)วยศาสตราจารย6 ดร.อมรรัตน6 กุลสุจริต      กรรมการ 

อาจารย6 ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธุ6       กรรมการ 

ดร.ประสาท พงษ6สุวรรณ6        กรรมการ 

ดร.ประพจน6 คล?ายสุบรรณ        กรรมการ 

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ6        กรรมการ 

ผู?ช)วยศาสตราจารย6 ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร     กรรมการและเลขานุการ 
 

 

วิทยากรผู<บรรยายในหลักสูตร 

ศาสตราจารย6 ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

ศาสตราจารย6 ดร.จำลอง โพธ์ิบุญ  คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล?อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

ศาสตราจารย6 ดร.วิสาขา ภู)จินดา  คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล?อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

ศาสตราจารย6 ดร.อำนาจ วงศ6บัณฑิต คณะนิติศาสตร6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 

ศาสตราจารย6 ดร.จุมพต สายสุนทร คณะนิติศาสตร6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 

ศาสตราจารย6 ณรงค6 ใจหาญ คณะนิติศาสตร6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 

รองศาสตราจารย6 ดร.เอกบุญ วงศ6สวัสด์ิกุล คณะนิติศาสตร6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 

รองศาสตราจารย6 ดร.อรพรรณ ณ บางช?าง คณะเศรษฐศาสตร6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย6 ดร.อุดมศักด์ิ สินธิพงษ6  คณะนิติศาสตร6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รองศาสตราจารย6 ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม คณะนิติศาสตร6 จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย6 ดร.อดิศร6 อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

รองศาสตราจารย6 ดร.ภัคพงศ6 พจนารถ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล?อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

รองศาสตราจารย6 ดร.จุฑารัตน6 ชมพันธุ6 คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล?อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

รองศาสตราจารย6 ดร.เสรี ศุภราทิตย6  ผู?อำนวยการศูนย6การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู?ช)วยศาสตราจารย6 ดร.อมรรัตน6 กุลสุจริต คณะนิติศาสตร6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

ผู?ช)วยศาสตราจารย6 ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร คณะนิติศาสตร6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 

อาจารย6 ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธุ6 คณะนิติศาสตร6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร6 
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ศาสตราจารย6 (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักด์ิ 

 

อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด 

ดร.ประสาท พงษ6สุวรรณ6 ตุลาการหัวหน?าคณะศาลปกครองสูงสุด 

ดร.ประพจน6 คล?ายสุบรรณ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 

นายวชิระ ชอบแต)ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ6 รองอธิบดีผู?พิพากษาภาค 5  

นายวินัย เรืองศรี ผู?พิพากษาศาลฎีกา 

ดร.ชัชชม อรรมภิญญ6 สำนักงานอัยการสูงสุด 

นายกิตติ ต้ังจิตรมณีศักดา กรรมการผู?จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด 

ดร.รัชดาพร น่ิมพงษ6ศักด์ิ สำนักงานศาลปกครอง 
 
 

 

โครงสร'างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 
 

จำนวนช่ัวโมงในการอบรม  รวม 210 ช่ัวโมง  
 

ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 4.5 เดือน 
 

รายละเอียดในแตBละหมวด 

ปฐมนิเทศ 3  ช่ัวโมง 

หมวด 1  หลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาและอนุรักษ6ส่ิงแวดล?อม 30  ช่ัวโมง 

หมวด 2  หลักกฎหมายส่ิงแวดล?อม 39  ช่ัวโมง 

หมวด 3  กฎหมายและการจัดการส่ิงแวดล?อมเฉพาะเร่ือง  51  ช่ัวโมง 

หมวด 4  กระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดล?อม   54  ช่ัวโมง 

หมวด 5  การศึกษาดูงาน 24  ช่ัวโมง 

หมวด 6  สัมมนากฎหมายส่ิงแวดล?อมและการบริหาร การพัฒนาส่ิงแวดล?อมอย)างย่ังยืน 9  ช่ัวโมง 
 

 

หมวด 1  หลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาและอนุรักษGส่ิงแวดล<อม     30 ช่ัวโมง 
 

รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

หลักการบริหารและการพัฒนาส่ิงแวดล?อมและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย)างย่ังยืน 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 ดร.วิสาขา ภู)จินดา 

6 - แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานด?านส่ิงแวดล?อม 

- แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ6 

เคร่ืองมือในการบริหารและการจัดการ  

- การประยุกต6แนวคิดและทฤษฎีด?านการบริหาร  

การจัดการ และการพัฒนากับการจัดการส่ิงแวดล?อม  
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รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

นโยบายของรัฐและการวางแผนการจัดการ

ส่ิงแวดล?อม 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 ดร.จำลอง โพธ์ิบุญ 

3 - นโยบายส่ิงแวดล?อมและความย่ังยืนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

- การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ6ด?านส่ิงแวดล?อม 

และความย่ังยืน 

- การประเมินด?านส่ิงแวดล?อมระดับยุทธศาสตร6 (SEA) 

วิทยาศาสตร6ส่ิงแวดล?อมและความย่ังยืน 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย6 ดร.ภัคพงศ6 พจนารถ 

6 - หลักการ และความรู?พ้ืนฐานเก่ียวกับศาสตร6 

ด?านส่ิงแวดล?อม นิเวศวิทยา ทรัพยากร และความย่ังยืน 

ของระบบมนุษย6-ธรรมชาติ 

- ความเช่ือมโยงระหว)างส่ิงแวดล?อมและความย่ังยืนความรู? 

ความเข?าใจในปLญหาส่ิงแวดล?อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

- สาเหตุ แนวทางปaองกันแก?ไขและการจัดการ  

- ประเด็นสำคัญท่ีส)งผลกระทบต)อมนุษย6 เช)น  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสีย 

ความหลากกลายทางชีวภาพ  

เศรษฐศาสตร6ทางส่ิงแวดล?อม : แนวคิดในการใช?

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร6เพ่ือการจัดการ

ส่ิงแวดล?อม 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย6 ดร.อดิศร6 อิศรางกูร ณ อยุธยา 

6 - แนวคิดในการใช?เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร6เพ่ือการ

จัดการส่ิงแวดล?อม 

- ศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร6เพ่ือส่ิงแวดล?อม ได?แก) 

ภาษีส่ิงแวดล?อม (Polluter-pays Principle: PPP vs. 

Payment for Ecosystem Service: PES)  

ตลาดคาร6บอนเครดิต (สิทธิในการปล)อยมลพิษ)  

การให?เงินอุดหนุน (Green Subsidies)  

กองทุนส่ิงแวดล?อม (Earmark Fund)  

การกำกับควบคุม (Command and Control: CAC)  

การเงินเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Financing)  

การประเมินมูลค)าส่ิงแวดล?อม (Environmental 

Valuation) และความสมมาตรของข?อมูล (Information 

Symmetry: Ecolabeling, and Environmental, Social 

and Governance: ESG Reporting) 

การฟ]^นฟูส่ิงแวดล?อมและการเยียวยาส่ิงแวดล?อม 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย6 ดร.จุฑารัตน6 ชมพันธุ6 

6 - หลักการจัดการส่ิงแวดล?อม 

- ทฤษฎีโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ  

(tragedy of the commons) 

- ทฤษฎีของการฟ]^นฟูและเยียวยาส่ิงแวดล?อม 

- ลักษณะท่ีสำคัญของการฟ]^นฟูและเยียวยาส่ิงแวดล?อม 
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รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

- แนวทางการบูรณาการของการจัดการส่ิงแวดล?อม 

- หลักการและแนวปฏิบัติและนวัตกรรมในการการฟ]^นฟู

ส่ิงแวดล?อม 

- มาตรการและแนวทางการฟ]^นฟูและเยียวยาส่ิงแวดล?อม

ตามหลักรัฐธรรมนูญ 

- การบูรณาการการจัดการส่ิงแวดล?อมสู)การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การจัดการส่ิงแวดล?อมในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

 

วิทยากร 

นายกิตติ ต้ังจิตรมณีศักดา 

 

3 - การจัดการส่ิงแวดล?อมในองค6กรภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม 

- มาตรฐานทางส่ิงแวดล?อม 

- การควบคุมกำกับของรัฐในการจัดการส่ิงแวดล?อม 

- การประเมินสภาพปLญหา  

- การประยุกต6ใช?เคร่ืองมือในการจัดการส่ิงแวดล?อมอย)างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 

หมวด 2  หลักกฎหมายส่ิงแวดล<อม         39  ช่ัวโมง 
 

รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

หลักกฎหมายส่ิงแวดล?อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

วิทยากร 

ดร.ประพจน6 คล?ายสุบรรณ 

 

6 - หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเปSนพ้ืนฐานในการจัดการ

ส่ิงแวดล?อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข?องกับการคุ?มครอง 

อนุรักษ6 และใช?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล?อม  

- ปLญหาในทางทฤษฎีและปLญหาทางปฏิบัติร)วมสมัยท่ี

เกิดข้ึนในบริบทของความเปล่ียนแปลงด?านส่ิงแวดล?อม 

- ปLญหากฎหมายและนโยบายด?านส่ิงแวดล?อม

ระดับประเทศภายใต?ขอบเขตของสาขากฎหมาย

มหาชนหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข?อง  

กฎหมายส่ิงแวดล?อมระหว)างประเทศ 

 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 ดร.จุมพต สายสุนทร 

 

3 - กฎหมายและนโยบายระหว)างประเทศท่ีมีผลบังคับ 

ตามกฎหมายต)อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอ่ืน 

เพ่ือความร)วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล?อมระหว)างประเทศ  

- อนุสัญญาว)าด?วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ

นิเวศน6วิทยา การเจรจาต)อรองเพ่ือทำข?อตกลงในการ

แบ)งปLนผลประโยชน6ท่ีเกิดข้ึนจากการใช?ร)วมกัน 
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รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

หลักการทางรัฐธรรมนูญกับการส)งเสริม 

และรักษาส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 

 

6 - หลักการและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข?องกับการ

จัดการและคุณภาพส่ิงแวดล?อม  

- แนวนโยบายของรัฐในการให?ประชาชนและชุมชนได?

เข?าถึงและใช?ประโยชน6ในทรัพยากรและส่ิงแวดล?อม

อย)างท่ัวถึงและเปSนธรรม 

- สิทธิในการเข?าถึงข?อมูลข)าวสารสาธารณะ 

- สิทธิในการฟaองหน)วยงานของรัฐท่ีละเลยต)อการปฏิบัติ

หน?าท่ีให?ดำเนินการเพ่ือการคุ?มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ชุมชนและสิทธิชุมชนในการรักษาส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 ณรงค6 ใจหาญ 

 

3 - สิทธิของประชาชน และชุมชนท?องถ่ินในการจัดการ  

การดูแลรักษา และการใช?ประโยชน6ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล?อม 

- การมีส)วนร)วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล?อม

โดยการรับฟLงความคิดเห็นโดยการทำประชาพิจารณ6 

หน)วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจหน?าท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

ดร.ประสาท พงษ6สุวรรณ6 

 

6 - โครงสร?าง อำนาจ หน?าท่ีและบทบาทของหน)วยงานของ

รัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล?อม  

ท้ังในรูปแบบส)วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค6การมหาชน 

และองค6กรปกครองส)วนท?องถ่ิน 

- บทบาท ความร)วมมือระหว)างหน)วยงานของรัฐ 

และภาคเอกชน 

- การกำกับดูแลขององค6กรด?านส่ิงแวดล?อม 

หลักความชอบด?วยกฎหมายของการกระทำทาง

ปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักด์ิ 

6 - การกระทำทางปกครองท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล?อม  

เช)น การอนุมัติ อนุญาต และการกำหนดหลักเกณฑ6 

ในกฎหมายลำดับรองท่ีเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล?อม 

- เง่ือนไขใการใช?อำนาจทางปกครองท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล?อม  

- ตัวอย)างกรณีศึกษาท่ีน)าสนใจ 

กฎหมายเก่ียวกับการประเมินผลกระทบท่ีมีต)อ

ส่ิงแวดล?อม 
 

วิทยากร 

ผู?เช่ียวชาญจากกองประเมินผลกระทบส่ิงแวดล?อม 

สำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล?อม  

กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล?อม 

9 - หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการ และเทคนิค

วิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล?อมและผลกระทบทาง

สุขภาพ และการประเมินส่ิงแวดล?อมทางยุทธศาสตร6 

- การมีส)วนร)วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

ต)อส่ิงแวดล?อมและสุขภาพ 

- การเขียนรายงาน ระบบการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล?อมและสุขภาพ 
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รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

- ปLญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล?อมและสุขภาพ 

- มาตรการติดตามตรวจสอบโครงการท่ีมีผลกระทบต)อ

ส่ิงแวดล?อมตามแนวทางในการประเมินผลกระทบต)อ

ส่ิงแวดล?อม 

- กรณีศึกษา 
 

 

หมวด 3  กฎหมายและการจัดกาส่ิงแวดล<อมเฉพาะเร่ือง     51  ช่ัวโมง 
 

 

รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

หลักกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย6 ดร.อุดมศักด์ิ สินธิพงษ6  

6 - กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข?องกับการคุ?มครอง 

อนุรักษ6 และใช?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล?อม  

- ศึกษาและวิเคราะห6ประเด็นปLญหากฎหมายและ

นโยบายด?านส่ิงแวดล?อมระดับประเทศภายใต?ขอบเขต

ของสาขากฎหมายมหาชนหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข?อง  

- ประเด็นปLญหากฎหมายและนโยบายด?านส่ิงแวดล?อม

ระดับระหว)างประเทศ 

กฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล?อมเฉพาะเร่ือง 
 
 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย6 ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม 

รองศาสตราจารย6 ดร.เสรี ศุภราทิตย6  

นายวชิระ ชอบแต)ง 

ดร.รัชดาพร น่ิมพงษ6ศักด์ิ 

18 - กฎหมายท่ีเก่ียวข?องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล?อม และกฎหมายเฉพาะเร่ือง  

- กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำ 

- กฎหมายพลังงาน แก�ส น้ำมัน 

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย 

- กฎหมายส่ิงแวดล?อมในการจัดการอุตสาหกรรม 

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ 

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล?อมทางการเกษตร 

- กฎหมายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

กฎหมายและการจัดการมลพิษ 
 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 ดร.อำนาจ วงศ6บัณฑิต 

รองศาสตราจารย6 ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม 

 

 

18 - หลักการสำคัญในการจัดการมลพิษ 

- กฎหมายและมาตรการต)าง ๆ เก่ียวกับการควบคุมและ

จัดการมลพิษในส่ิงแวดล?อม  

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการน้ำท้ิง (Waste Water) 

- กฎหมายเก่ียวกับการขยะและของเสีย (Waste) 

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการมลพิษทางเสียง  

(Noise Pollution) 
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รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ  

(Air Emission) 

- กฎหมายเก่ียวกับการจัดการมลพิษทางทะเล 

กฎหมายเก่ียวกับผังเมืองและภูมิทัศน6 
 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย6 ดร.เอกบุญ วงศ6สวัสด์ิกุล 

3 - ศึกษาแนวคิด หลักการด?านกฎหมายผังเมือง 

และภูมิทัศน6 

- ผลของกฎหมายผังเมืองและภูมิทัศน6ท่ีส)งผลต)อ

ส่ิงแวดล?อม 

สัมมนาประเด็นปLญหากฎหมายและการจัดการ

ส่ิงแวดล?อม 
 

วิทยากร 

ศาสตราจารย6 ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 

ดร.ประสาท พงษ6สุวรรณ6 

ดร.ประพจน6 คล?ายสุบรรณ 

นายวชิระ ชอบแต)ง 
 

6 - ศึกษาประเด็นปLญหาท่ีน)าสนใจเก่ียวกับส่ิงแวดล?อม 

และการจัดการปLญหาโดยศึกษาจากแนวทาง 

การปฏิบัติท่ีดี และกฎหมายต)างประเทศ 

- อภิปราย แลกเปล่ียน ในประเด็นปLญหา และเสนอแนะ

แนวทางในการแก?ไขปLญหา 

 

หมวด 4  กระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดล<อม        54  ช่ัวโมง 
 

 

รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

ระบบศาลและการดำเนินคดีส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

ดร.ประสาท พงษ6สุวรรณ6 

3 - หน?าท่ีและอำนาจขององค6กรตุลาการในการพิจารณา

คดีส่ิงแวดล?อม 

- ระบบการพิจารณคดีในศาลปกครอง 

- คดีส่ิงแวดล?อมท่ีอยู)ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ

ศาลปกครอง 

การสืบสวน สอบสวนและการไต)สวนคดีส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

ดร.ชัชชม อรรมภิญญ6 

6 - การได?มาซ่ึงพยานหลักฐานในคดีส่ิงแวดล?อม  

ท้ังคดีแพ)ง คดีอาญา และคดีปกครอง 

การรับฟLงพยานหลักฐานและการช่ังน้ำหนัก

พยานหลักฐานในคดีส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

นายวินัย เรืองศรี 

3 - การนำสืบพยาน การรับฟLงพยานหลักฐาน 

ในช้ันพิจารณาของศาล 
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รายวิชา ช่ัวโมง คำอธิบายรายวิชา 

ค)าเสียหายในคดีส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย6 ดร.อรพรรณ ณ บางช?าง 

6 - การกำหนดค)าเสียหายในคดีส่ิงแวดล?อม 

ในศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดล?อม 

ในศาลปกครอง 

 

วิทยากร 

ดร.ประสาท พงษ6สุวรรณ6 

ดร.ประพจน6 คล?ายสุบรรณ 

15 - หลักท่ัวไปว)าด?วยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

- เขตอำนาจศาลปกครองในคดีส่ิงแวดล?อม 

- การดำเนินคดีแบบกลุ)ม 

- กระบวนการพิจารณาในช้ันตรวจคำฟaอง 

- การระงับข?อพิพาททางส่ิงแวดล?อมในคดีปกครอง 

ด?วยวิธีการไกล)เกล่ีย (Mediation) 

- มาตรการคุ?มครองช่ัวคราวในคดีส่ิงแวดล?อม 

ในศาลปกครอง 

- การบังคับคดีท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล?อมในศาลปกครอง 

- แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีสำคัญเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล?อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ 

การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดล?อม 

ในศาลยุติธรรม 

 

วิทยากร 

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ6 

15 - คดีแพ)ง คดีอาญา และคดีแรงงานท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล?อม 

- การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม 

- การฟaองคดีแบบกลุ)ม 

- การฟaองคดีเรียกค)าเสียหาย  

- การระงับข?อพิพาททางเลือกด?านส่ิงแวดล?อม  

เช)น การไกล)เกล่ียข?อพิพาทในคดีส่ิงแวดล?อม 

อนุญาโตตุลาการในคดีส่ิงแวดล?อม 

- การบังคับคดีท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล?อมในศาลยุติธรรม 

- แนวคำวินิจฉัยของศาลศาลยุติธรรมท่ีสำคัญเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล?อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

สัมมนาวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล?อม 

 

วิทยากร 

ดร.ประสาท พงษ6สุวรรณ6 

ดร.ประพจน6 คล?ายสุบรรณ 

นายวชิระ ชอบแต)ง 

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ6 

6 - สัมมนาวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล?อม  

- การฝeกการปฏิบัติจริงในกระบวนวิธีพิจารณาคดี 
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หมวด 5 การศึกษาดูงาน         24  ช่ัวโมง 

 ศึกษาดูงานหน)วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการด?านสิ่งแวดล?อม และศึกษา

แนวทางปฏิบัติที ่ดีขององค6กรที่เกี ่ยวข?องด?านสิ ่งแวดล?อม และร)วมทำกิจกรรมด?านสิ ่งแวดล?อม โดยจัด

การศึกษาดูงาน 2 คร้ัง ดังน้ี 

 คร้ังท่ี 1 การศึกษาดูงานสภาพปaญหาทางส่ิงแวดล<อม    12  ช่ัวโมง 

 เพื่อให?เห็นถึงสภาพปLญหาสิ่งแวดล?อม และนำไปสู)การกำหนดประเด็นในการศึกษาในหลักสูตร และ

การจัดทำเอกสารวิชาการ รวมท้ังได?ร)วมรับฟLง แลกเปล่ียน อภิปรายสภาพปLญหากับผู?ท่ีเก่ียวข?อง 

คร้ังท่ี 2 การศึกษาดูงานแนวทางปฏิบัติท่ีดีทางส่ิงแวดล<อม    12  ช่ัวโมง 

เพื่อศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน)วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล?อม  

 

หมวด 6 สัมมนากระบวนการยุติธรรมส่ิงแวดล<อมเพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดล<อมอยBางย่ังยืน 9  ช่ัวโมง 

 การนำเสนอเอกสารส)วนบุคคลและการอภิปรายกลุ )มในประเด็นด?านกฎหมายและการจัดการ

ส่ิงแวดล?อมอย)างย่ังยืน และแลกเปล่ียนเรียนรู? และรับฟLงข?อเสนอแนะจากผู?ทรงคุณวุฒิ  



หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดล;อมเพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดล;อมอยAางย่ังยืน 13 

 

 
กำหนดการ  

“หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล<อม 

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล<อมอยCางยั่งยืน” รุCนที่ 1 
 

วันที ่ กำหนดการ 

บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2565 เป@ดรับสมัคร 

วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู=มีสิทธิ์เข=ารับการสอบสัมภาษณH 

วันเสารHที่ 24 - วันอาทิตยHที่ 25 ธ.ค. 2565 สอบสัมภาษณH (ออนไลนH) 

วันพุธ 4 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู=ผPานการคัดเลือก 

วันที่ 5 ม.ค. – 31 ม.ค. 2566 ยืนยันสิทธิแ์ละชำระคPาลงทะเบียนสPวนที่ 1  

วันศุกรDที่ 17 - วันอาทิตยDที่ 19 ก.พ. 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน 

ณ อุทยานแหTงชาติแกTงกระจาน จงัหวัดเพชรบุร ี

วันเสารHที่ 25 ก.พ.  - 18 มิ.ย. 2566  เปXดการอบรมหมวด 1- หมวด 5  

(ประมาณ 16 สัปดาหH) 

วันเสารHที่ 24 - วันอาทิตยHที่ 25 มิ.ย. 2566  หมวด 6 สัมมนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล=อม 

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล=อมอยPางยั่งยืน 

วันที่ 30 มิ.ย. 2566  ประกาศผลการวัดผล 

กำหนดอีกครั้งหนึ่ง พิธีรับประกาศนียบัตร 

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได?ตามความเหมาะสม 


