
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

บรรณานุกรม 

กระทรวงวัฒนธรรม.  (2551).  สรุปสาระสําคัญการประชุมแนวทางการปฏิบัตแิละการตรวจสถาน
ประกอบการตามพระราชบญัญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551.  กรุงเทพฯ:  

 กลุมพัฒนากจิการภาพยนตรและวดีิทัศน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม. 

_______.  (2551).  อํานาจหนาท่ีของสํานกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติแหงชาติ 
(ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.culture.go.th/plan/p1.html [2551, 26 กันยายน]. 

เกมนรกออนไลนแขงฆาคนปม ม.6 เชือดแท็กซ่ี.  (2551, 5 สิงหาคม).  ไทยรัฐ, หนา 19. 
ขวญัใจ สุชาติพงศกุล.  (2547).  ผลกระทบของเกมออนไลนท่ีมีตอสังคมไทย: มุมมองภายใต

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดบุีคคล.  สารนิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชานิติศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ.  (2532).  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก.  

แปลจากเร่ือง Convention on the rights of the child  (กระทรวงการตางประเทศ, วนัชัย 
รุจนวงศ และคณะ, แปล)  กรุงเทพฯ: สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเดก็ 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.). 

งามนิจ อาจอินทร.  (2541).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร (พิมพคร้ังท่ี 3).  ขอนแกน: 
ขอนแกนการพิมพ. 

ชินวร ฟาดษิฐ.ี  (2550).  เด็กกับเกมออนไลน.  วิทยานิพนธสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ณัฐพงศ โปษกะบุตร.  (2550).  คําอธิบายวิชาทฤษฎกีฎหมายเอกชน LAW502.  ชลบุรี:  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.  เอกสารการสอน. 
ตวงลาภ เปยมอยูสุข.  (2549).  แบบแผนพฤติกรรมในการเลมเกมออนไลนของเด็กและวัยรุน. 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ส่ือสารมวลชน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ทศพร มูลรัตน.  (2546).  ปญหาการบังคับใชกฎหมายในความผดิเก่ียวกับการคาประเวณีทาง
อินเทอรเน็ต.  วิทยานพินธนติิศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร, บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

นงเยาว ชัยศรี.  (2511).  ธุรกิจเบ้ืองตน.  พระนคร: ธนพัฒน. 
 



 99 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 

นิวัฒน มีลาภ.  (2546).  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายลิขสิทธ์ิ (พิมพคร้ังท่ี2).  กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

เนติธร รัตนสุชานันท, ดาบตํารวจ.  (2549).  ปญหากฎหมายลิขสิทธ์ิในการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส.  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

บัณฑิต หลิมสกุล.  (2547).  ขอบเขตการคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอรภายใตกฎหมายลิขสิทธ์ิ.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปกรณ ยิ่งวรการ.   (2547).   ปญหากฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผดิตอชื่อเสียงโดยใชส่ือ
อินเตอรเน็ต.  วิทยานพินธนติิศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ประมวลกฎหมายอาญา.  (2499, 15 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 73  
 (ตอนท่ี 95 ก ฉบับพิเศษ), หนา 12. 
ปยะธิดา อุปพงษ.  (2540).  ปญหากฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของผูเยาว.  วิทยานพินธนติิ-

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกจิ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
พรเพชร วิชิตชลชัย  (2550).  คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550.  ม.ป.ท.  เอกสารการสอน. 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522.  (2522, 4 พฤษภาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 96 

(ตอนท่ี 72), หนา 20. 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2541.  (2541, 24 มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม 115 (ตอนที่ 15 ก), หนา 1. 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546.  (2546, 2 ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 120  
 (ตอนท่ี 95 ก), หนา 1. 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499.  (2499, 7 กมุภาพันธ).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 73 

(ตอนท่ี 13), หนา 50. 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549.  (2549, 15 มีนคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 

123 (ตอนท่ี 26 ก), หนา 1. 



 100 

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551.  (2551, 4 มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 125 
(ตอนท่ี 42 ก), หนา 116. 

บรรณานุกรม (ตอ) 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537.  (2537, 21 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 111  
 (ตอนท่ี 59 ก), หนา 1. 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ.2550.  (2550, 18 มิถุนายน).  

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 124 (ตอนท่ี 27 ก), หนา 4. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550.  (2550, 24 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม 124 (ตอนที่ 47 ก), หนา 1. 
รายช่ือเกมอันตราย.  (2550).  10 รายชื่อเกมอันตรายท่ีนองๆ เยาวชนควรหลีกเล่ียง (ออนไลน).           

เขาถึงไดจาก: http://game.thaiza.com [2552, 5 กุมภาพนัธ]. 
วรพจน วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
วรัมพร สถาปนิกานนท.  (2549).  ผลกระทบของเกมออนไลนตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม: เขตบางกะปและเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร.   
 วิทยานพินธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
วันทนยี ภูมิภทัราคม.  (2537).  ความรูเบือ้งตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: เจ.พร้ินต้ิง. 
สมคิด บางโม.  (2547).  การประกอบธุรกิจ (พิมพคร้ังท่ี3).  กรุงเทพฯ: วิทยพฒัน. 
สมยศ นาวกีาร.  (2525).  การบริหารธุรกิจ (พิมพคร้ังท่ี3).  กรุงเทพฯ: กรุงธน. 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวฒันธรรม.  (2551).  คูมือการดําเนินงาน

วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 โดยเนนผลประโยชน
ของประชาชน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2551).  ทรัพยสินทางปญญา
นารูและวิธีประเมินมูลคา.  กรุงเทพฯ: แอปปาพร้ินต้ิงกรุปจํากัด. 

อรพรรณ พนสัพัฒนา.  (2549).  คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธ์ิ (พิมพคร้ังท่ี4).  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
อัจฉรีสา ชุมมานนท.  (2548).  ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของวัยรุน.  

วิทยานพินธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
อํานาจ เนตยสุภา.  (2541).  กฎหมายกับอินเตอรเน็ต.  บทบัณฑิตย, 54 (1), หนา 155-160. 



 101 

 
 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 

CERO.  (2552).  Computer entertainment rating organization (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:  
http://www.cero.gr.jp [2552, 5 กุมภาพนัธ]. 

Ecommerce-magazine. (2552).  จีนเอาจริงเร่ืองเกมออนไลน (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:  
  http://www.ecommerce-magazine.com/index.php?option=com_content&task= 
 view&id=2265&Itemid=53 [2552, 5 กุมภาพันธ]. 
ESRB.  (2552).  Entertainment software rating board (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก:  

http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp. [2552, 5 กุมภาพนัธ]. 
 


