
แผนการสอน รายวชิากฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ชื่อรายวิชา ๗๗๗ ๒๕๐ กฎหมายสิ่งแวดล้อม   ๓ (๓-๐-๖) 

 ๗๗๗ ๒๕๐ Environmental Law 
 

อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
 อาจารย์กัญญารัตน์  โคตรภูเขียว  

อาจารย์ปริศนา  คําชาย 
 

คําอธบิายรายวิชา 
แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศ  น้ํา  พ้ืนดิน  โรงงานอุตสาหกรรม ศึกษา
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้นักศกึษาตระหนักถึงความสําคัญของสภาวะแวดล้อมที่มผีลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
 ๒. เพื่อให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะนํามาควบคุม  และป้องกันกับมลพิษที่มผีลกระทบต่อ 
สภาวะแวดล้อมต่างๆ 
 ๓. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทัง้ในประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

๔.  เพื่อให้ตระหนักถึงการควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยการวางผังเมือง 
 

วิธีการศึกษา 
 ๑. เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน 
 ๒. หนังสือเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ทีม่ีเนื้อหาตามเค้าโครงรายวิชา 
 
ตารางสอน 
 ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สปัดาห์ 
 
วัน/เวลา/สถานที่เรียน 
 วันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 



การวัดผลและการประเมินผล  
 รายงาน/สอบย่อย/งาน  ๘๐  คะแนน                  
  สอบปลายภาค   ๒๐  คะแนน   
     รวม  ๑๐๐ คะแนน         
                                  
วัน/เวลา/สถานที่เรียน 
 วันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

แผนการสอน 

ครั้งที/่วันที ่ หัวข้อที่สอน จํานวน
ชม. 

อาจารยผ์ู้สอน 

๑ 
 

๑. ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๑ วิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
    ๑.๒ วิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย 
๒. ความหมายและลักษณะของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
    ๒.๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย 
๓. หลักการอนัเป็นรากฐานในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๒ อ.กัญญารัตน ์

๒-๓ 
 

๑. สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม  
๒. รัฐธรรมนญูกับสิ่งแวดล้อม 

๔ อ.กัญญารัตน ์

๔ 
 

๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสรมิ   
   และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๑.๑ สทิธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและ   
         รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๒ องค์กรเอกชนกับการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ 
          สิ่งแวดล้อม  
     ๑.๓ องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคณุภาพ   
           สิ่งแวดล้อม 
           ๑.๓.๑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
           ๑.๓.๒ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
           ๑.๓.๓ กองทุนสิ่งแวดล้อม 
           ๑.๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดต้ังขึ้นตาม    
                   พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
                   แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

๒ อ.กัญญารัตน ์



ครั้งที/่วันที ่ หัวข้อที่สอน จํานวน
ชม. 

อาจารยผ์ู้สอน 

๕ ๑. การจัดการมลพิษตามพระราชบัญญัติสง่เสริมและ   
    รักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     ๑.๑ นโยบายและแผนด้านการจัดการมลพิษ 
     ๑.๒ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     ๑.๓ การจดัการมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ   
           รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

              การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

              การควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
                ๑. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
                ๒. มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
                ๓. มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย 
                ๔. มาตรฐานควบคุมมลพิษอืน่ๆ 

               เขตควบคุมมลพิษ 

               การตรวจสอบและควบคุม 

๒ อ.กัญญารัตน ์

๖ ๑. มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
๑.๑  ความหมายของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
๑.๒ แหล่งกําเนิดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
๑.๓ มาตรการในการควบคุมและแก้ไขมลพษิทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน 
๑.๔ การควบคุมและแก้ไขปญัหามลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อจํากัดในการควบคุมและแก้ไข
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

๒ อ.กัญญารัตน ์

๗ ๑. การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลจากชุมชน 
๑.๑ ความหมายของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๑.๒ ประเภทของขยะมูลฝอย 
๑.๓ มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๑.๔ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการขยะมูล   
      ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อจํากัดของกฎหมายในการ   

๒ อ.กัญญารัตน ์



ครั้งที/่วันที ่ หัวข้อที่สอน จํานวน
ชม. 

อาจารยผ์ู้สอน 

      ควบคุมและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๘-๙ ๑. กฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับการจัดการการพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ 
๑.๑ ทรัพยากรดิน 
๑.๒ ทรัพยากรน้ํา และพื้นทีลุ่่มน้ํา  
๑.๓ ทรัพยากรป่าไม้ 
๑.๔ ทรัพยากรสัตว์ป่า 
๑.๕ ทรัพยากรแร่ น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ 
๑.๖ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔ อ.ปริศนา 

๑๐ ๑. กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
๑.๑ การใช้ที่ดินและผังเมือง 
    ๑.๑.๑ ที่ดิน ระบบถือครองและการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
    ๑.๑.๒ การใช้ที่ดินในเมือง 
    ๑.๑.๓ ปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากการใช้ที่ดิน
และการผังเมือง 
๑.๒ การควบคุมการใช้ที่ดินและการผังเมือง 
     ๑.๒.๑ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง 
     ๑.๒.๒ ปัญหาและแนวทางการใช้กฎหมายผังเมืองในอนาคต 

๒ อ.ปริศนา 

๑๑ ๑. กฎหมายและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัด ทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม 
๑.๑ EIA 
๑.๒ HIA 
๑.๓ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

๒ อ.ปริศนา 

๑๒ 
 

๑. ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและ ความรับผิด ในคดี
สิ่งแวดล้อม 
๑.๑ ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ ความรับผิดในคดีสิ่งแวดล้อม 
      ๑.๒.๑ ความรับผิดในทางแพ่ง 
๑.๓ การชดเชยและเยียวยาความเสียหาย ทางสิ่งแวดล้อม 
 

๒ อ.ปริศนา 



ครั้งที/่วันที ่ หัวข้อที่สอน จํานวน
ชม. 

อาจารยผ์ู้สอน 

๑๓ ๑. การระงับขอ้พิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ วิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๓ ข้อจํากัดในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒. แนวทางการพัฒนากฎหมายและ วิธีพิจารณาคดีเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แนวทางการพัฒนากฎหมายและ วิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
๒.๒ แนวทางการจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อมกับ ปัญหาระบบความ
ยุติธรรมไทย 

๒ อ.ปริศนา 

๑๔-๑๕ 
 

ลงพื้นที/่รายงาน ๔ อ.กัญญารัตน์/
อ.ปริศนา 

๑๖ 
 

สอบปลายภาค   

 


