
 

 
 
 
 
 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อสอบปลายภาค ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วิชา LW๐๑๓๖๐๔ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กลุ่ม ๑) 
วันอังคารที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
อาจารยก์ัญญารัตน์  โคตรภูเขียว 

--------------------------------------------------- 
 ค าสั่ง  
  ๑.  ข้อสอบทั้งหมดมี ๓ หน้า (รวมหน้าปก)  
  ๒.  ข้อสอบอัตนัย มีทั้งหมด ๓ ส่วน  ให้นักศึกษาท าทุกข้อ (๕๐ คะแนน) 
  ๓.  ก าหนดส่ง  วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓  ผ่านช่องทาง Online ที่คณะก าหนด 

--------------------------------------------------- 
ส่วนที่ ๑ อาจารย์กัญญารัตน์  โคตรภูเขียว (๓๐ คะแนน) 

 ข้อ ๑. ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ก าลังคุกคามสุขภาพของคนไทย ไม่เพียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับ

ภูมิภาค ระดับประเทศ แต่ยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (Trans-national Environmental Problem) 

๑.๑ การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาฝุ่น PM.2.5 นักศึกษาเห็นด้วย

หรือไม่และขอให้นักศึกษาเสนอแนะมาตรการในการจัดการปัญหาดังกล่าว (๕ คะแนน) 

๑.๒ ในกรณีการสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลมิตรผลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้เกิด

กระแสคัดค้านจากชาวบ้านไผ่และชาวจังหวัดขอนแก่น ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านและ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หากนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาของโรงงานดังกล่าว จะให้ค าปรึกษาในการสร้าง

โรงงานผลิตน้ าตาลอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑๕ คะแนน) 

๑.๓ นักศึกษาเห็นว่าประชาชนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่  

เพราะเหตุใด (๑๐ คะแนน) 

/ส่วนที่ ๒. ... 



- ๒ - 

ส่วนที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  เกียรติมาลีสถิตย์ (๑๐ คะแนน ให้นักศึกษาท าข้อสอบท้ัง  ๒ ข้อ) 

 ข้อ ๑. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย
ล่าสัตว์ป่าบริเวณป่าภูเพ็ก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เป็นชาวไทย ๑ คน ทราบชื่อต่อมาคือนายหนู ใสกิ๊ก 
พร้อมของกลาง ประกอบด้วยสัตว์ป่าคุ้มครองจ าพวกนก คือนกปรอดคอลาย จ านวน ๓ ตัว รถจักรยานยนต์    
ยี่ห้อ ฮอนด้า จ านวน ๑ คัน เพนียดดักสัตว์ จ านวน ๑ กรง และ ถุงใส่นก จ านวน ๑ ใบ โดยจับกุมตัว เมื่อวันที่     
๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๐ น.  โดยผู้ต้องหามีพฤติกรรมการกระท าผิดด้วยการใช้การล่อสัตว์โดยใช้นกต่อ   
ล่อให้สัตว์เข้าเพนียด (กรงล่อ) เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหากระท าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า    
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๘๙ ฐาน "ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง" มาตรา ๑๗ และมาตรา ๙๒     
ฐาน "ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง" มาตรา ๕๓ และมาตรา ๙๖ ฐาน "ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” มาตรา ๕๔ และมาตรา ๙๒ ฐาน "ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่า หรือล่อหรือน าสัตว์ป่าออกไปโดยมิได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่" 
ก่อนมอบหมายให้ พนักงานราชการ ต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เป็นผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.น้ ายืน 
จ.อุบลฯ ท้องที่เกิดเหตุ เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  
 จากข้อความดังกล่าวนักศึกษามีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอกล่าวหาครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน 
ควรแจ้งข้อกล่าวหาใดเพ่ิม โดยไม่ต้องระบุมาตรา (๕ คะแนน) 
 
 ข้อ ๒. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ล าปาง เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หน่วยแจ้ซ้อน ๒ ได้ท าการออกลาดตระเวนเดินป่าและส ารวจจุดความร้อนและ  เข้าดับไฟ
ป่าในพ้ืนที่ต่างๆ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และช่วงที่ขณะดับไฟป่านั้นเจ้าหน้าที่ไปพบชาย ที่เป็นพรานป่าล่า
สัตว์ป่า จ านวน ๒ คนก าลังเดิน อยู่กลางป่า จากนั้นได้ท าการ พยายามเข้าจับกุม ชาย ๑ คน อีก ๑ คนหลบหนี  
ไปได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลาง คือ มีดพก ๑ ด้าม  ไฟแช็ก ๒ อัน  ไฟฉายแบบชาร์จไฟจ านวน ๑ ชิ้น    
และซากอ้นใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จ านวน ๒ ตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ท าการจับพรานป่ารายนี้ ได้ที่บริเวณห้วย
ตาดสูง ท้องที่บ้านหมุ้น หมู่ ๖ ต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง เบื้องต้นสารภาพ ว่าตนเองพร้อมเพ่ือน
แอบเข้าไปในป่าพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เพ่ือจะไปหา รังผึ้งป่า จะไปหาน้ าผึ้ง  โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน ได้แจ้งข้อกล่าวหากับชายคนดังกล่าวที่ เป็นพรานป่า ในข้อหา ๑. พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ      
พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐาน”ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บหาของป่าหรือท าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ” ๒. พรบ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙(๒) ฐาน”เก็บหาน าออกไป หรือท าให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรอ่ืน”   
และมาตรา ๒๐ ฐาน”ฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่” และน าส่งพนง.สอบสวน  สภ.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน     
จ.ล าปาง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 จากข้อความดังกล่าวนักศึกษามีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน 
ควรแจ้งข้อกล่าวหาใดเพ่ิม พร้อมทั้งระบุมาตราที่เก่ียวข้อง (๕ คะแนน) 

/ส่วนที่ ๓. ... 



- ๓ - 
 

ส่วนที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตารจารย์เตือนใจ  ดุลจินดาชบาพร (๑๐ คะแนน ให้นักศึกษาเลือกท าข้อใดข้อหนึ่ง) 

 

 ข้อ ๑. ในปัจจุบันค่าชดเชยและค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม มีแนวปฏิบัติอย่างไร ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

 

 ข้อ ๒. ให้นักศึกษาเลือกคดีทางสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาสนใจมา ๑ คดีแล้วสรุปและวิจารณ์ผลการพิจารณา

ตัดสินคดีนั้น 

------------------------------------------------ 


