
 

 
 

“หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 
หลักการและเหตุผล 

จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวโน้มการขยายตัวของสังคมในปัจจุบันได้สร้างปัจจัย
ต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตให้แก่มนุษย์ ซึ่งส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องพ่ึงพิงสิ่งแวดล้อมในการเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา ทั้งในเรื่องการน าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการบริโภค และการน าทรัพยากรมาหา
ประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการท าลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น้ าเสีย 
อากาศที่เป็นพิษ ฝุ่นละออง การเพ่ิมขึ้นของขยะ สิ่งปฏิกูล รวมทั้งผลจากการพัฒนาสังคมในภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและการด ารงชีพของมนุษย์ในสภาวการณ์ปัจจุบั นที่ต้องใช้
เทคโนโลยีและสารเคมีในกระบวนการการผลิตก็มีการปล่อยของเสียกลับไปยังสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อย 
น้ าเสีย อากาศที่เป็นพิษ สิ่งปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ า ซึ่งเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และได้
ย้อนกลับไปสร้างปัญหาให้แก่สุขภาพ ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอดและขยายผลในวงกว้าง น าไปสู่ปัญหา
การเกิดสภาวะโลกร้อน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างถาวร ฝนไม่ตกตามฤดูกาล การปนเปื้อนในแหล่งน้ า
จนท าให้สัตว์น้ าสูญพันธุ์ น้ าท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้สะสมมายาวนานและรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาที่ประชาคมโลกให้ความส าคัญ
และร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงมีแนวคิดในการน าศาสตร์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในทุกด้านประกอบกัน แม้ว่าการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แตก็่ต้องค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิด
แก่สิ่งแวดล้อม หรือหากจ าเป็นจะต้องเกิดความเสียหายก็จะต้องท าในขอบเขตที่เสียหายน้อยที่สุด เพ่ือป้องกัน 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์และการตรากฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือท าไห้เกิดมาตรการและกลไกที่แน่นอน ชัดเจน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และก าหนดหน้าที่ของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ คุ้มครองและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนดหน่วยงานที่มี
หน้าที่ เพ่ือให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนส าคัญที่จะให้เกิดผลในการคุ้มครอง ป้องกัน และ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป  
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นอกจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับอย่างสากลและเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาทั่วโลกแล้วนั้น ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้กล่าวถึงการพัฒนากติการ่วมกันในระดับ
นานาชาติและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในที่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ในประเด็นต่าง ๆ โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นเครื่องมือในการตรากฎหมาย รวมทั้งแนวคิด
ในการสร้างกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมซึ่งมีบทบาทส าคัญที่ท าให้มาตรการและกลไกในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือจัดให้มีวิธีพิจารณาคดีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและ
มีประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย ส าหรับประเทศไทยจึงได้มีการจัดตั้งแผนกคดี
สิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญและจะส่งผลให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีพันธกิจในพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศาสตร์การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีภารกิจส าคัญบ่มเพาะองค์ความรู้ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติ โดยคณะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
ศาลปกครองในการร่วมกันพัฒนาองค์การและบุคลากรทั้งด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายด้าน  
ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร 
และได้ด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาโดยตลอดนั้น กอปรกับคณะนิติศาสตร์ และ 
คณะการบริการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความ
พร้อมทางวิชาการด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
ได้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก ได้เห็น
ร่วมกันว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรในการสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการองค์ความรู้ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย และยังขาดแคลนหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ทางทฤษฎีไปสู่
การปฏิบัติทั้งด้านการป้องกันและการแก้ไขเยียวยาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
องค์ความรู้ในด้านกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่ผู้สนใจและผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีองค์ความรู้ที่ส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม และการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ “หลักสูตรประกาศนียบัตร
กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” จึงได้ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้สนใจ ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือบูรณาการหลักการทางนิติศาสตร์ หลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถน ามา

ปรับใช้ไดใ้นทางปฏิบัติ  
2.  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกระบวนการยุติธรรม

ทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
3.  เพ่ือน าองค์ความรู้ทางทฤษฎีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายมาสู่การปฏิบัติได้จริง 
4.  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นละไม่เกิน 50 คน 

วิธีการฝึกอบรม  
1. การบรรยายและการใช้กรณีศึกษา 
2. การฝึกภาคปฏิบัติในการบรรยายแต่ละประเด็นการศึกษา 
3. การศึกษาดูงาน 
4. การร่วมกันจัดท าโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล ต้องมีชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ประเมินผลโดยการจัดท าเอกสารวิชาการ และการสอบโดยการน าเสนอเอกสารวิชาการ 
3. การศึกษาดูงาน ประเมินผลโดยนับระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
โดยผู้ผ่านการประเมินผลจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสามารถ

น ามาใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาและประกาศทีเ่กี่ยวข้อง 

สถานที่จัดการอบรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 54,000  
มีส่วนลดค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน กิจกรรมวิชาการและภาคปฏิบัติรวมทั้งอาหาร

ว่างและอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาอบรม 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์      ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ       ผู้อ านวยการหลักสูตร 
ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ       กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา        กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์       กรรมการ 
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์        กรรมการ 
ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ        กรรมการ 
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์        กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

วิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตร 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ วงศ์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์  ผู้อ านวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 

 
ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 
ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 
นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  
นายวินัย เรืองศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
ดร.ชัชชม อรรมภิญญ์ ส านักงานอัยการสูงสุด 
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากัด 
ดร.รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์ ส านักงานศาลปกครอง 

 
 

 
โครงสร้างหลักสตูรและค าอธิบายรายวิชา 

 

จ านวนชั่วโมงในการอบรม  รวม 210 ชั่วโมง  
 

ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 4.5 เดือน 
 

รายละเอียดในแต่ละหมวด 
ปฐมนิเทศ 3  ชั่วโมง 
หมวด 1  หลักการพื้นฐานในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30  ชั่วโมง 
หมวด 2  หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม 39  ชั่วโมง 
หมวด 3  กฎหมายและการจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง  51  ชั่วโมง 
หมวด 4  กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม   54  ชั่วโมง 
หมวด 5  การศึกษาดูงาน 24  ชั่วโมง 
หมวด 6  สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อมและการบริหาร การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 9  ชั่วโมง 

 

 
หมวด 1  หลักการพื้นฐานในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     30 ชั่วโมง 
 

รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการบริหารและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

วิทยากร 
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา 

6 - แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
- แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

เครื่องมือในการบริหารและการจัดการ  
- การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหาร  

การจัดการ และการพัฒนากับการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 

นโยบายของรัฐและการวางแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยากร 
ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ 

3 - นโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
และความยั่งยืน 

- การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ 

6 - หลักการ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากร และความยั่งยืน 
ของระบบมนุษย์-ธรรมชาติ 

- ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนความรู้ 
ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

- สาเหตุ แนวทางป้องกันแก้ไขและการจัดการ  
- ประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ เช่น  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสีย 
ความหลากกลายทางชีวภาพ  

เศรษฐศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม : แนวคิดในการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

6 - แนวคิดในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

- ศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ภาษีสิ่งแวดล้อม (Polluter-pays Principle: PPP vs. 
Payment for Ecosystem Service: PES)  
ตลาดคาร์บอนเครดิต (สิทธิในการปล่อยมลพิษ)  
การให้เงินอุดหนุน (Green Subsidies)  
กองทุนสิ่งแวดล้อม (Earmark Fund)  
การก ากบัควบคุม (Command and Control: CAC)  
การเงินเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Financing)  
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Valuation) และความสมมาตรของข้อมูล (Information 
Symmetry: Ecolabeling, and Environmental, Social 
and Governance: ESG Reporting) 

การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาสิ่งแวดล้อม 

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 

6 - หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ทฤษฎีโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ  

(tragedy of the commons) 
- ทฤษฎีของการฟื้นฟูและเยียวยาสิ่งแวดล้อม 
- ลักษณะที่ส าคัญของการฟ้ืนฟูและเยียวยาสิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 

- แนวทางการบูรณาการของการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- หลักการและแนวปฏิบัติและนวัตกรรมในการการฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อม 
- มาตรการและแนวทางการฟ้ืนฟูและเยียวยาสิ่งแวดล้อม

ตามหลักรัฐธรรมนูญ 
- การบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
 
วิทยากร 
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา 
 

3 - การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 

- มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม 
- การควบคุมก ากับของรัฐในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- การประเมินสภาพปัญหา  
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

หมวด 2  หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม         39  ชั่วโมง 
 

รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 

หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
วิทยากร 
ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 
 

6 - หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 
อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- ปัญหาในทางทฤษฎีและปัญหาทางปฏิบัติร่วมสมัยที่
เกิดข้ึนในบริบทของความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหากฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศภายใต้ขอบเขตของสาขากฎหมาย
มหาชนหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
วิทยากร 
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร 

 

3 - กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับ 
ตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่น 
เพ่ือความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

- อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ
นิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพ่ือท าข้อตกลงในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน 
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รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการทางรัฐธรรมนูญกับการส่งเสริม 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
 

6 - หลักการและบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

- แนวนโยบายของรัฐในการให้ประชาชนและชุมชนได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
- สิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ละเลยต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ให้ด าเนินการเพื่อการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ชุมชนและสิทธิชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 
 

3 - สิทธิของประชาชน และชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ  
การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โดยการรับฟังความคิดเห็นโดยการท าประชาพิจารณ์ 

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
 

6 - โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่และบทบาทของหน่วยงานของ
รัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งในรูปแบบส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- บทบาท ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และภาคเอกชน 

- การก ากับดูแลขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ 

6 - การกระท าทางปกครองที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  
เช่น การอนุมัติ อนุญาต และการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

- เงื่อนไขใการใช้อ านาจทางปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
- ตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 

กฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจากกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 - หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการ และเทคนิค
วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทาง
สุขภาพ และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- การเขียนรายงาน ระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 



หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

9 

รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 

- ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- มาตรการติดตามตรวจสอบโครงการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางในการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- กรณีศึกษา 
 
 

หมวด 3  กฎหมายและการจัดกาสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง     51  ชั่วโมง 
 

 

รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์  

6 - กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 
อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายและ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศภายใต้ขอบเขต
ของสาขากฎหมายมหาชนหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- ประเด็นปัญหากฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับระหว่างประเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง 
 
 

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์  
นายวชิระ ชอบแต่ง 
ดร.รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์ 

18 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเฉพาะเรื่อง  

- กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า 
- กฎหมายพลังงาน แก๊ส น้ ามัน 
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย 
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการอุตสาหกรรม 
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ 
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 
- กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

กฎหมายและการจัดการมลพิษ 
 

วิทยากร 
ศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ วงศ์บัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม 
 
 

18 - หลักการส าคัญในการจัดการมลพิษ 
- กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมและ

จัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม  
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ าทิ้ง (Waste Water) 
- กฎหมายเกี่ยวกับการขยะและของเสีย (Waste) 
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางเสียง  

(Noise Pollution) 
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รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ  

(Air Emission) 
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางทะเล 

กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและภูมิทัศน์ 
 

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 

3 - ศึกษาแนวคิด หลักการด้านกฎหมายผังเมือง 
และภูมิทัศน์ 

- ผลของกฎหมายผังเมืองและภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

สัมมนาประเด็นปัญหากฎหมายและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 

วิทยากร 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 
นายวชิระ ชอบแต่ง 
 

6 - ศึกษาประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการปัญหาโดยศึกษาจากแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดี และกฎหมายต่างประเทศ 

- อภิปราย แลกเปลี่ยน ในประเด็นปัญหา และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 
หมวด 4  กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม        54  ชั่วโมง 

 
 

รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 
ระบบศาลและการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 

3 - หน้าที่และอ านาจขององค์กรตุลาการในการพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อม 

- ระบบการพิจารณคดีในศาลปกครอง 
- คดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ

ศาลปกครอง 
การสืบสวน สอบสวนและการไต่สวนคดีสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
ดร.ชัชชม อรรมภิญญ์ 

6 - การได้มาซึ่งพยานหลักฐานในคดีสิ่งแวดล้อม  
ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง 

การรับฟังพยานหลักฐานและการชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐานในคดีสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
นายวินัย เรืองศรี 

3 - การน าสืบพยาน การรับฟังพยานหลักฐาน 
ในชั้นพิจารณาของศาล 
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รายวิชา ชั่วโมง ค าอธิบายรายวิชา 
ค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง 

6 - การก าหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม 
ในศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
ในศาลปกครอง 
 
วิทยากร 
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 

15 - หลักทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- เขตอ านาจศาลปกครองในคดีสิ่งแวดล้อม 
- การด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
- กระบวนการพิจารณาในชั้นตรวจค าฟ้อง 
- การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครอง 

ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) 
- มาตรการคุ้มครองชั่วคราวในคดีสิ่งแวดล้อม 

ในศาลปกครอง 
- การบังคับคดทีี่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง 
- แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ส าคัญเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
ในศาลยุติธรรม 
 
วิทยากร 
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 

15 - คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีแรงงานที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
- การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม 
- การฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
- การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย  
- การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม  

เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีสิ่งแวดล้อม 
อนุญาโตตุลาการในคดีสิ่งแวดล้อม 

- การบังคับคดทีี่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม 
- แนวค าวินิจฉัยของศาลศาลยุติธรรมที่ส าคัญเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สัมมนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
 
วิทยากร 
ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ 
ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 
นายวชิระ ชอบแต่ง 
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 

6 - สัมมนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม  
- การฝึกการปฏิบัติจริงในกระบวนวิธีพิจารณาคดี 
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หมวด 5 การศึกษาดูงาน         24  ชั่วโมง 
 ศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษา
แนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัด
การศึกษาดูงาน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 การศึกษาดูงานสภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อม    12  ชั่วโมง 
 เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การก าหนดประเด็นในการศึกษาในหลักสูตร และ
การจัดท าเอกสารวิชาการ รวมทั้งได้ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน อภิปรายสภาพปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ครั้งที่ 2 การศึกษาดูงานแนวทางปฏิบัติที่ดีทางสิ่งแวดล้อม    12  ชั่วโมง 
เพ่ือศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

หมวด 6 สัมมนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 9  ชั่วโมง 
 การน าเสนอเอกสารส่วนบุคคลและการอภิปรายกลุ่มในประเด็นด้านกฎหมายและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ก าหนดการ  
“หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” รุ่นที่ 1 

วันที่ ใหม่ ก าหนดการ 
บัดนี้ – 31 มี.ค. 2566 ขยายเวลาเปิดรับสมัคร 

วันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

ระหว่างวันที่ 4 - 12 เม.ย. 66 สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 

วันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
17– 22 เม.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์และช าระค่าลงทะเบียนส่วนที่ 1 

วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 66 กิจกรรมปฐมนิเทศ  
วันเสาร์ที่ 22 เม.ย.  - 20 ส.ค. 66 เปิดการอบรมหมวด 1- หมวด 5  

(ประมาณ 16 สัปดาห์) 

20 พฤษภาคม 66 ยืนยันสิทธิ์และช าระค่าลงทะเบียนส่วนที่ 2 

10 - 11 มิ.ย. 66 ศึกษาดูงาน 
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วันเสาร์ที่ 26 – 27 ส.ค. 66 หมวด 6 สัมมนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 66 ประกาศผลการวัดผล 

ก าหนดอีกครั้งหนึ่ง พิธีรับประกาศนียบัตร 


