
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



201 

 

บรรณานุกรม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.  (2538).  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ:  
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กฎหมายวัตถุอันตราย.  (2535, 6 เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 190.  (ตอนที่ 93), หน้า 1. 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. (2478, 20 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 52. หน้า 723. 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์.  (2535, 8 เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 169.  (ตอนที่ 42), หน้า 93. 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.  (2542, 10 ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา. 
 เล่ม 116 (ตอนที่ 94 ก), หน้า 1. 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม.  (2535, 4 เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 109. 
 (ตอนที่ 37), หน้า 33. 
กิตติพงษ์ ศิริโรจน์.  (2529).  ฟ้องซ้้าในคดีอาญา.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชากฎหมายอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
คณิต ณ นคร.  (2552).  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคการด้าเนินคดี (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม.  (2550).  การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม: เก็บตกบทเรียนบางเร่ืองจาก 
 นิวซีแลนด์และฝร่ังเศส.  กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 เอกสารประกอบการสอน. 
จิตติ ติงศภัทิย์.  (2533).  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.  กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสาร 
 ประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
_______.  (2534).  หลักวิชาชีพกฎหมายท่ัวไป.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
จุมพต สายสุนทร.  (2550).  กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ: การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทาง 

 ทะเล (Protection and preservation of the marine environment).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ชาญวิทย์ ชัยกันย์.  (2550).  แนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีสิ่งแวดล้อม. 
 วารสารวิชาการศาลปกครอง, 7(2), หน้า 20. 
ชูศักดิ์ ฉัตรชุติมากร.  (2553).  ค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีคุ้มครองผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ:  
 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (2552).  มุ่มมองใหม่ในกฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
 



202 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร.  (2518).  ค้าอธิบายกฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมาย  
 ของประเทศแองโกลแซกซอน.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
น้ าแท้ มีบุญสล้าง.  (2547).  การด้าเนินคดีแบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อม. 
 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นิตสิต ระเบียบธรรม.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 
 http://www.region8-appeal.ago.go.th/text/Environmental.html [2553, 17 ตุลาคม]. 
ประพจน์ คล้ายสุบรรณ.  (2547).  เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนา  

 ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครอง (คดีปกครองเกี่ยวกับ 
 สิ่งแวดล้อม).  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
_______.  (2550).  แนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีสิ่งแวดล้อม. 
 วารสารวิชาการศาลปกครอง, 7(2), หน้า 20. 
ประสิทธิ์ จงวิชิต. (2553). ภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ (ออนไลน์).  
 เข้าถึงได้จาก: http://www.archanpoo.net/index.php?option=com_content&view= 
 article&id=40:2010-02-01-08-49-21&catid=1:article&Itemid=3 [2554, 6 พฤษภาคม]. 
ปริญญา จิตรการนทีกิจ.  (2551).  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ปริณภา จิตราภัณฑ์.  (2547).  นโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมไทย.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
พินิจ นิติวิทยาเทพ.  (2549).  มาตรการเยียวยาความเสียหายต่อบุคคลในคดีสิ่งแวดล้อม. 
 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
พิเชษฐ เมาลานนท์.  (2533).  บทบาทของกฎหมายในการควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
พิพัฒน์ จักรางกูร.  (2543).  ค้าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคหนึ่ง.   
 กรุงเทพฯ: ขุนนนท์การพิมพ์. 
ไพโรจน์ วายุภาพ.  (2551).  ค้าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาค 1 บทท่ัวไป.  กรุงเทพฯ: 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.  
 
 



203 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

มงคล วุฒิธนากุล.  (2536).  การใช้หลักการผู้สร้างปัญหามลพิษเป็นผู้รับภาระในการแก้ปัญหา  
 มลพิษทางน้้าจากภาคอุตสาหกรรม.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชากฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
มาร์ติน ฟิลิปส์.  (2544).  การบรรยายพิเศษเร่ืองกฎหมายปกครองและคดีปกครองของประเทศ  
 ฝร่ังเศส.  วารสารวิชาการศาลปกครอง, 1(3), หน้า 97-122. 
มาโนช จรมาศ.  (2525).  ค้าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาค 1-2 
 (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ยืนหยัด ใจสมุทร.  (2549).  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530. 
 กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
วรรณชัย บุญบ ารุง ธนกร วรปรัชญากุลและสิริพันธ์ พลรบ .  (2548).  หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธี 
 พิจารณาความแพ่ง เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
วรรณชัย บุญบ ารุง และเรวดี ขวัญทองยิ้ม.  (ม.ป.ป.).  การด้าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ้านวนมาก 

(หน่วยท่ี 9).  นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาสุโขทัยธรรมาธิราช. 
_______.  (ม.ป.ป.).  การด้าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ้านวนมาก (หน่วยท่ี 9) (ออนไลน์). 
 เข้าถึงได้จาก: http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex-40701-9.pdf 
 [2554, 8 ตุลาคม]. 
วศิน อิงคพัฒนากุล.  (2548).  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม. 
 นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 
ฤทัย หงส์สิริ.  (2554).  ศาลปกครองและการด้าเนินคดีในศาลปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ:  
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
ศักดิ์ สนองชาต.ิ  (2539).  ค้าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย:  

 นิติกรรมและสัญญา.  กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
เสรี สุวรรณภานนท์.  (2546).  ปัญหาการจ้างว่าความที่ไม่แน่นอน: Contingent Fee.  กรุงเทพฯ: 
 กฎหมายเสรี 
ส านักงานศาลปกครอง.  (2547).  ข้อเท็จจริงค้าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นหน่วยงานทาง  
 ปกครองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในอ้านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ใน  

 บังคับบัญชาหรือก้ากับดูแลของรัฐบาลหรือไม่: กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง.   
 กรุงเทพ ฯ: บริษัทบพิธการพิมพ์. 



204 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สุนัย มโนมัยอุดม.  (2552).  ระบบกฎหมายอังกฤษ (English legal system) (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สุนีย์ มัลลิกะมาลย.์  (2539).  การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
อุดม เฟื่องฟุ้ง.  (2541).  ค้าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ภาคหนึ่ง.  กรุงเทพฯ:  
 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
อ านาจ วงศ์บัณฑิต.  (2547).  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล และจุฑามาส แก้วจุญกาญจน์.  (2552).  การเขียนค้าบังคับโดยศาลปกครอง 

 ประเทศฝร่ังเศส (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: www.taveepong1.tripod.com 
 [2553, 2 สิงหาคม]. 
Barnett, Jon.  (2001).  Adapting To Climate Change In Pacific Island Countries: The Problem 

  Of Uncertainty.  Australia: University of Melbourne. 
Edward A. Keller.  (1996).  Essential Environmental Science.  New York: Amazon. 
Henry W. Art.  (1993).  นิยามศัพท์ท่ีมีผู้ศึกษาไว้ (ออนไลน์).  Available: 
 http://www.onep.go.th/uap/link/def_table.htm [2553, ธันวาคม 2]. 
The National Archives.  (1993).  General Medical Practitioners' Workload Survey 1992-1993  
 (Online).  Availabel: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/SearchUI/Details.mvc/ 
 Collection/?iAID=16250&cref=JA+9 [2008, June 5]. 
Wikipedia.  (2010).  Res judicata or Res iudicata (RJ).  Available: http://en.wikipedia.org/ 
 wiki/res_judicata [2010, April 29]. 
 

http://www.taveepong1.tripod.com/

