
 

 

 
คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู 

 
                 เอกสารประกอบการสอนวิชา   ส 33101   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  หนวยการเรียนรูที่ 2 
ปกิณกะสาระกฎหมาย    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3     เลมที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย  
ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 จํานวน 1 ช่ัวโมง ของกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้  
เพื่อใหครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําไปใชให
เหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนและครูผูสอนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง 
                      2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

    3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามที่กําหนดไว 
                   4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ แบบประเมิน
ตนเองหลังเรียน 

   5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
ลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียน 
                  6. ในช่ัวโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนากลุม
มอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนครบทุกกิจกรรม  

   7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ช้ินงาน กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล 
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน 
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน 

 
             เอกสารประกอบการสอนวิชา   ส 33101 สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  หนวยการเรียนรูที่ 2 
ปกิณกะสาระกฎหมาย    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3     เลมที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย  
ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 จํานวน 1 ช่ัวโมง ของกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ 
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยตนเอง สามารถนํา
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรปฏิบัติ 
ดังนี้ 
                 1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

  2. อานคําแนะนํา คําช้ีแจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตามขัน้ตอน 
                 3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงในกระดาษคําตอบ
ที่ครูผูสอนแจกให 
                 4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 1  เรื่อง  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
 ทีละหัวขอใหเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด 
                 5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ  
                 6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย 
                 7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงในกระดาษคําตอบ
ที่ครูผูสอนแจกให 
                 8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม 
                 9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ 
การพัฒนาของผูเรียน 
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เลมที่ 1 
เรื่องที่ 1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายของไทย 

 
 

 
 

 
 
สาระการเรียนรู 
 
           เรื่องท่ี 1     ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
                             ตอนท่ี 1 ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย                
                             ตอนท่ี 2 ท่ีมาของกฎหมาย 
                             ตอนท่ี 3 ลักษณะของกฎหมาย 
                             ตอนท่ี 4 ประเภทของกฎหมาย 
                             ตอนท่ี 5 ลําดับความสําคัญของกฎหมาย 
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  แบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

เลมที่    1  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย                                           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน                                                                          เวลา  10  นาที 
------------------------------------------------------------------------ 
       คําช้ีแจง         ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 
 
ขอ 1. ขอใดมิใชที่มาของกฎหมายไทย 

ก. หลักกฎหมายทั่วไป 
ข. ขอบังคับที่กําหนดขึ้น 
ค. จารีตประเพณีของทองถิ่น 
ง. กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร 
 

3.  ขอบังคับที่มีความคลายคลึงกับ    
     กฎหมายไดแกอะไร 
          ก. ศาสนา 
         ข. กติกาของสังคม 

          ค. ศีลธรรมจารีตประเพณ ี
          ง. ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

ขอ2. กฎหมายมีความสําคัญตอสังคม  
          อยางไร 

ก. ทําใหสังคมมีความสามัคคีกัน 
ข. ทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนา 
ค. ทําใหสังคมเกิดความสงบ

เรียบรอย 
ง. ทําใหคนในสังคมมีการศึกษาที่ดีขึน้ 

 

ขอ 4. ขอใดกลาวถึงสภาพบังคับของ  
           กฎหมายไดถูกตอง 

   ก. บทบัญญัติของกฎหมายมีถอยคํา 
       นาเกรงขาม 
  ข. บทบัญญัติกฎหมายที่เปนธรรมแก  
       ทุกคน 

            ค. บทบัญญัติของกฎหมายการ 
                  ลงโทษสําหรับผูฝาฝน 
           ง. บทบัญญัติของกฎหมายที่ไดรับการ   
               ยกเวนโทษสําหรับผูฝาฝน 
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ขอ 5. ขอใดกลาวถึงกฎหมายเอกชนไดอยาง 
          ถูกตอง 

ก. กฎหมายอาญา 
ข. กฎหมายปกครอง 
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ง. กฎหมายแพงและพาณิชย 

 

ขอ8. กฎหมายขอใดเปนความสัมพันธ 
         ระหวางประชาชนกับรัฐ 

ก. กฎหมายมหาชน 
ข. กฎหมายเอกชน 
ค. กฎหมายอาญา 
ง. กฎหมายระหวางประเทศ 
 

ขอ 6. จุดมุงหมายหลักของการออกกฎหมาย 
         เปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร 

ก. บุคคล  สิทธิ  หนาที ่
ข. ประชาชน  สิทธิ  หนาที ่
ค. บุคคล  ความประพฤติ  หนาที ่
ง. ประชาชน ความประพฤติ การ

ลงโทษ 
 

ขอ 9. กรณีลูกหนี้ผิดสัญญากับเจาหนี้เปน 
          ผูรับจํานําจะตองฟองศาลใด 

ก. ศาลแพง 
ข. ศาลอาญา 
ค. ศาลปกครอง 
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

ขอ 7. กฎหมายไทยจะประกาศทางหนังสือ 
          ราชการในขอใด 

ก. พระราชกําหนด 
ข. พระราชบัญญัต ิ
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. ราชกิจจานุเบกษา 
 

ขอ 10. กฎหมายในขอใดมีศักดิ์สูงกวา 
            พระบรมราชโองการของ  
            พระมหากษัตริย 
            ก. พระราชกําหนด 
            ข. พระราชบัญญัติ 
            ค. พระราชกฤษฎีกา 
                   ง.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
                       

   สาระสําคัญ     
                   กฎหมายเปนกฎเกณฑ หรือมาตรฐานเบื้องตนที่ใชแนวทางเพื่อใหประชาชน 
ประพฤติปฏิบัติตาม โดยจะตองไมละเมิดสิทธิ ของผูอื่นและเมื่อกระทําผิดจะอางวาไมรู
กฎหมายไมได ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงตองจําเปนตองศึกษา กฎหมาย เพื่อใหมีความรู 
ความเขาใจและปฏิบัติตนไดถูกตอง อีกทั้งเพื่อประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยเสริมสราง
ความสงบสุข และชวยกันดูแลความสงบเรียบรอยตามเจตนารมณ ของกฎหมายใหเกิดขึ้น 
ในสังคม อยางสงบสุข 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
            มีความรู  ความเขาใจ ลักษณะประเภทของกฎหมายและตระหนักถึงความสําคัญของ
กฎหมาย ที่สําคัญของประเทศและสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายไดถูกตอง  
จุดประสงคการเรียนรู 
              1. อธิบายความหมาย  ลักษณะและประเภทของกฎหมายได 
              2. วิเคราะหความสําคัญของกฎหมายและสามารถนําไปปฏิบัติตนไดถูกตอง 

สาระการเรียนรู 
                       เร่ืองที่ 1   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 

               ตอนที่  1  ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย          
                         ตอนที่ 2  ที่มาของกฎหมาย                                      
                                      ตอนที่  3  ลักษณะความสําคัญของกฎหมาย 
                                      ตอนที่ 4  ประเภทของกฎหมาย                  
                                      ตอนที่ 5  ลําดับความสําคัญของกฎหมาย 
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         ตอนที่ 1 ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย          
            
 ความหมายของกฎหมาย  

                   วิเคราะหศัพท คําวา “กฎหมาย” ( the law )  นั้น นักนิติศาสตรไดใหคําวิเคราะห
ศัพทกฎหมายนั้นมีความหมายอยูหลายประการ ซึ่งความหมายจะแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข
ตาง ๆ เชน ลักษณะของสังคมที่แตกตางกัน สถานการณที่เปลี่ยนแปลง ความตองการของ
ประชาชนในสังคมนั้น ๆ  
                   พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  พระบิดาแหงกฎหมายไทย
ทรงอธิบายวา “ กฎหมายนั้นคือคําสั่งทั้งหลายของผูปกครองวาการแผนดินตอราษฎร
ทั้งหลาย เมื่อไมทําตามแลวตามธรรมดาตองรับโทษ” 
                     

 
                 
                   ศาสตราจารย  ดร. เอซ  เอกูต นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
รางกฎหมายไทยของไทยทานหนึ่งกลาววา “  กฎหมายเปนคําสั่งหรือขอหาม ซึ่ง มนุษย
จําเปนตองเคารพในความประพฤติตอเพื่อนมนุษย ดวยกันอันมาจากรัฎฐาธิปตยหรือหมู
มนุษยมีลักษณะทั่วไปใชบังคับไดเสมอไปและจําตองปฏิบัติตาม” 
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จะเห็นไดวา การวิเคราะหศัพทดังกลาว นาจะมีความหมายเฉพาะกฎหมายลายลักษณอักษร
เทานั้นหรืออาจจะรวมทั้งกฎหมายจารีตประเพณีที่มาจากคําสั่ง คําบังคับของรัฎฐาธิปตย แต
ไมไดจัดทําเปนลายลักษณอักษรไว แตไมรวมไปถึง “จารีตประเพณี” ซึ่งมีที่มาจากการ
พรอมใจยอมรับปฏิบัติตามกฎเกณฑอันใดอันหนึ่งสืบตอกันมาชานาน 
               
     ตอนที่ 2 ที่มาของกฎหมาย 

             
                    ประเทศไทยโดยเช้ือพระวงศและเจ านาย ช้ันสูงได ศึกษากฎหมายจาก
ตางประเทศ ทั้งที่เปนกฎหมายลายลักษณและไมเปนลายลักษณอักษร ในปจจุบันก็ คือการ
ใชประมวลกฎหมายหลัก เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย และไดใชกฎหมาย
เปนลายลักษณอักษรเปนกฎหมายของประเทศขณะเดียวกันใชจารีตประเพณีแหงทองถิ่น
เปนหลักกฎหมายทั่วไปดวยเชน กฎหมายแพงและพาณิชยอันเปนกฎหมายเอกชน 
 

  ตอนที่  3 ลักษณะความสําคัญของกฎหมาย 
           1. กฎหมายตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับของรัฎฐาธิปตย 

                     รัฎฐาธิปตย  หมายถึง ผูมีอํานาจสูงสุดหรือผูใหญในแผนดิน ผูใหญในแผนดิน
จะเปนใครนั้นก็ขึ้นอยูกับการปกครองในระบบใด ถาเปนระบอบบูรณาญาสิทธิราชย  ผูมี
อํานาจสูงสุดหรือเปนผูใหญในแผนดิน ก็คือ พระมหากษัตริย ถาเปนระบบประชาธิปไตย   
ผูมีอํานาจสูงสุดก็คือประชาชน  ซึ่งแสดงออกถึงอํานาจของตน โดยผานรัฐสภา  ดวยการ
เลือกตัวแทนของตนเขามาทําหนาที่ในรัฐสภา เพื่อออกกฎหมายและควบคุมการบริหารการ
ปกครองประเทศ ถาเปนระบบเผด็จการผูมีอํานาจสูงสุดคือผูนําหรือหัวหนาปฏิวัติเปนผูออก
กฎหมายมาปกครองประเทศ 

      สําหรับประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2475 เปนตนมาเราไดมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  พระมหากษัตริยจะทรงเปนผูออก
กฎหมายโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภากลาวคือในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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พ.ศ.2550 มาตรา 90 บัญญัติวา “ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 
ใหนายกขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจาก
รัฐสภา พระมหากษัตริยทรงพระปรมาภิไธยและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให
ใชบังคับเปนกฎหมายได” 

 
 
 

            
 

                    2. กฎหมายเปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ใชไดทั่วไปกับบุคคลทุกคนเมื่อกฎหมาย
ไดบัญญัติออกมาแลว   จะมีผลใชไดทั่วไป  หมายความวาใชไดทุกสถานที่ในอาณาเขตของ
รัฐหรือของประเทศนั้นๆ และกับบุคคลทุกคนที่อยูในอาณาเขตของรัฐหรือของประเทศ
นั้นๆ ดวยภายในกฎหมายเดียวกัน ไมวาผูนั้นจะเปนชาวตางชาติ ก็ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศที่ตนอยูในขณะนั้นดวยถาอยูในเขตประเทศไทย ถากระทําความผิดก็จะตองถูก
จับลงโทษทันทีวา ผูนั้นจะเปนคนไทยหรือตางชาติดังเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30 บัญญัติวา  “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน” 
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 3. กฎหมายเปนคําสั่งใชบังคับและเปนที่ทราบแกคนทั่วไป  

                     เมื่อประกาศใชเปนกฎหมายแลว  จะมีผลบังคับใชไดทั่วไป แมวากฎหมายนั้น
จะเกาใชมานานแลวก็ตาม ก็ยังมีผลใชบังคับจนกวาจะมีกฎหมายใหมออกมายกเลิกหรือแก
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

4. กฎหมายเปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ตองปฏิบัติตาม 
                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 บัญญัติวา “ บุคคลตอง
มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย”   ความหมายวากฎหมายออกมาแลว ทุกคนในประเทศตอง
ปฏิบัติตาม จะอางไมรูกฎหมายมิได ดังมีหลักกฎหมายวา”ความไมรูกฎหมายไมเปนขอแก
ตัว” คือถาบุคคลใดไมรูกฎหมายจริงๆ ก็ไมเปนไร  แตอยาทําผิดกฎหมาย ถาทําผิดกฎหมาย 
แลว จะอางวาพลั้งเผลอทําไป เพราะไมรูกฎหมายหามไวไมได ซึ่งจะทําใหบานเมือง
ปนปวน ดวยเหตุนี้ กฎหมายจึงตองบังคับใหทุกคนในประเทศรูกฎหมายและตองปฏิบัติตาม  
เชน ตองเสียภาษี  ตองทําบัตรประจําตัวประชาชน  ชายไทยตองคัดเลือกทหารและปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เปนตน 
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5.  กฎหมายตองมีสภาพบังคับ 

                    สภาพบังคับ คือการกําหนดโทษ  ถามีกฎหมายออกมาแลว โดยไมกําหนด
ความผิดและโทษ กฎหมายนั้นก็ไมมีความหมาย ดังนั้น กฎหมายทุกฉบับ โดยปกติ ตอง
กําหนดสภาพบังคับหรือกําหนดความผิดและโทษ  ทําใหกฎหมายมีศักดิ์และสิทธิตางไป 
ยังกฎเกณฑขอบังคับอยางอื่นตามกฎหมายกําหนดภาพบังคับไว 2 ทาง ดังนี ้
                       1.  โทษทางอาญา ที่จะบังคับแกบุคคลที่ฝาฝนหรือกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งมี
โทษ 5 สถาน คือ 
                               1.1  ประหารชีวิต  ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหเอาไปยิงเสียใหตาย
หรือฉีดยาพิษเขาทางเสนเลือด 
                               1.2  จําคุก เอาตัวไปคุมขังในเรือนจําตามกําหนดเวลาที่พิพากษา 
                               1.3  กักขัง  ใหควบคุมตัวไวตามที่กักขัง เชน สถานีตํารวจ 
                               1.4  ปรับ ผูนั้นตองชําระ เงินตามจํานวนที่ศาลพิพากษา ถาไมมีคาปรับ 
จะถูกกักขังแทนคาปรับ โดยถืออัตรา  200 บาทตอวัน 
                              1.5  ริบทรัพยสิน ศาลสั่งริบทรัพยสินของผูกระทําผิด  หรือทรัพยสินที่มี
ไวเปนความผิดเขาเปนของรัฐ 
                       2. สภาพบังคับทางแพง  ซึ่งจะบังคับเอาแกทรัพยสินของผูกระทําความผิด
หรือใหชดใชคาเสียหายหรือเสียคาสินไหมทดแทน แกผูที่ไดรับความเสียหาย  เชน ศาลจะ
บังคับลูกหนี้ชดใชเงินหรือทรัพยสินใหแกจาหนี้หรือบังคับผูกระทําละเมิดชดใชคาเสียหาย
ใหกับผูเสียหายเปนตน 
 
        ตอนที่ 4  ประเภทของกฎหมาย 
                     
                       1. กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายที่แสดงความสัมพันธระหวางเอกชนกับ
เอกชนดวยกัน เชน กฎหมายแพงและพาณิชย    กฎหมายเอกชนจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่มีความสัมพันธกัน โดยมีสิทธิและหนาที่ตอกันอยางไรบาง    
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กฎหมายเหลานี้มีสภาพบังคับเปนการบังคับใหกระทําหรือการชดใชคาเสียหายใหแก
ผูเสียหาย 
                     2. กฎหมายมหาชน คือ  กฎหมายที่แสดงความสัมพันธระหวางรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐกับประชาชน  เพื่อวางกรอบเกี่ยวกับโครงสรางความสัมพันธระหวางรัฐ
กับบุคคลในสังคม  เชน  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  กฎหมายอาญา  กฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลยุติธรรม  กฎหมายภาษี เปนตน 
                     3. กฎหมายระหวางประเทศ  คือ หลักกฎหมายหรือขอตกลงรวมกันที่กําหนด
ความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐและองคกรระหวางประเทศ เชน กฎหมายระหวางประเทศ 
คดีเมือง  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา   
                        กฎหมายที่สําคัญของไทยที่ควรรูมีหลายฉบับ ผูจัดทําไดนํามาใหนักเรียน 
ไดศึกษาตามความเหมาะสมของนักเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้ 
                        เลมที่  1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
                                  เรื่องที่ 1  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
                                                  ตอนที่ 1 ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย                
                                                  ตอนที่ 2 ที่มาของกฎหมาย 
                                                  ตอนที่ 3 ลักษณะของกฎหมาย 
                                                  ตอนที่ 4 ประเภทของกฎหมาย 
                                                  ตอนที่ 5 ลําดับความสําคัญของกฎหมาย 
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 เลมที่ 2  กฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 
เรื่องที่ 1   กฎหมายที่เกี่ยวกับช่ือบุคคล                
                 ตอนที่ 1 ความสําคัญของการมีช่ือ ช่ือรองและช่ือสกุล 
                 ตอนที่ 2 ขั้นตอนและหลักเกณฑการตั้งช่ือตัว ช่ือรอง และช่ือสกุล 
                 ตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนช่ือสกุล 
เรื่องที่ 2  กฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน                
                 ตอนที่ 1 ความจําเปนของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 
                 ตอนที่ 2 หลักเกณฑของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 
                 ตอนที่ 3 วิธีการขอมีบัตร 
เรื่องที่ 3 กฎหมายทะเบียนราษฎร 
                 ตอนที่ 1 การแจงเกิด การตาย 
                 ตอนที่ 2 การยายที่อยู 
                 ตอนที่ 3 การขอแกไขทะเบียน 
เลมที่ 3  กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 
เรื่องที่ 4   กฎหมายที่เกี่ยวกับความสามารถของผูเยาว                
                 ตอนที่ 1 ความสามารถของผูเยาว 
                 ตอนที่ 2 นิติกรรมที่ผูเยาวสามารถกระทําไดดวยตนเอง 
                 ตอนที่ 3 ความผิดของผูเยาว 
เรื่องที่ 5   กฎหมายแพงที่เกี่ยวกับครอบครัว                
                 ตอนที่ 1 การหมั้น การสมรส 
                 ตอนที่ 2 สิทธิและหนาที่ของบิดา มารดาและบุตร 
                 ตอนที่ 3 การรับรองบุตร การรับรองบุตรบุญธรรม 
                 ตอนที่ 4 มรดก 
เลมที่ 4  กฎหมายแพงและพาณิชย  
เรื่องที่ 1   กฎหมายแพงและพาณิชย  
                 ตอนที่ 1 การซื้อขาย 
                 ตอนที่ 2 การเชาทรัพย เชาซื้อ 
                 ตอนที ่3 การกูยืม 



   

 

   
14 

เลมที่  5  กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน  
เรื่องที่ 1  กฎหมายอาญา 
                 ตอนที่ 1 ความหมายและลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญา 
                 ตอนที่ 2 ลักษณะความผิด 
                 ตอนที่ 3 ความรับผิดในทางอาญา               
เลมที่  6 กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน  
เรื่องที่ 2   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 
                 ตอนที่ 1 ความหมายและประเภทภาษ ี
                 ตอนที่ 2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
                 ตอนที่ 3 การยื่นเสียภาษ ี
เลมที่  7  กฎหมายที่สําคัญของประเทศ  
เรื่องที่ 1   กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
                 ตอนที่ 1 ความหมายของ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
                 ตอนที่ 2 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ 
                 ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                 ตอนที่ 4 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
เลมที่  8  กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน  
เรื่องที่ 2   อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย 
                ตอนที่ 1 อํานาจนิติบัญญัต ิ
                ตอนที่ 2 อํานาจบริหาร 
                ตอนที่ 3 อํานาจตุลาการ 
เลมที่  9  กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน  
เรื่องที่ 3 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
                 ตอนที่ 1  ศาลรัฐธรรมนูญ 
                 ตอนที่ 2  ศาลปกครอง 
                 ตอนที่ 3  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
                 ตอนที่ 4  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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     ตอนที่ 5   ลําดับความสําคัญของกฎหมาย 
 
                 1. ศักดิ์ของกฎหมาย หมายถึงความสําคัญ ลําดับฐานะหรือความสูงต่ําของ
กฎหมาย 
                 2. หลักของกฎหมายยึดหลักวากฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวา คือกฎหมายลูกจะขัดแยง
กฎหมายที่สูงศักดิ์กวาคือกฎหมายแมมิได 
                 3. ลําดับความสําคัญตามศักดิ์ของกฎหมายกฎหมายที่ออกโดยองคกรที่มีอํานาจ
ออกกฎหมายสูงกวายอมมีศักดิ์สูงกวากฎหมายที่ออกโดยองคกรต่ํากวา 
                4. ลําดับความสําคัญของกฎหมายตามศักดิ์ ไดแก รัฐธรรมนูญ เปนแมบทมีศักดิ์
สูงสุดรองลงมาไดแก กฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

  ประโยชนของการจัดลําดับศักดิ์กฎหมาย คือ 
 1.ในการตีความกฎหมายตองยึดกฎหมายศักดิ์สูงกวาเปนหลัก 

                2. การแกไขเพิ่มเติม ยกเลิกกฎหมาย ตองกระทําโดยกฎหมายที่มีศักดิ์ระดับ
เดียวกันหรือมีศักดิ์สูงกวา 
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         ความรูเสริม 
          
                    กฎหมายเปน กติกาของสังคม  เปนกฎเกณฑ  หรือ ขอตกลงที่สังคมรวมกัน
กําหนดขึ้นเปนหลักปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย และ เปนธรรมในสังคม   จึงเปน
หลักเกณฑ ที่ทุกคนถูกบังคับใหปฏิบัติตาม ผูใดฝาฝน ตองไดรับโทษ หรือ อาจถูกบังคับให
ปฏิบัติตาม   ผูใดจะอางวาไมรูกฎหมายไมได  ดังจะเห็นไดจาก บทบัญญัติของกฎหมาย 
สวนมาก จะมีขอความวา   “พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”   ขอหามอางวาไมรูกฎหมายนี้ ในทางอาญา ถึงกับบัญญัติไว
เปนขอกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา วา “บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมาย เพื่อใหพน
จากความรับผิดทางอาญาไมได......”       (มาตรา 64)  

การที่กฎหมายบัญญัติเปนขอบังคับไวเชนนี้  กฎหมายจึงควรเปนสิ่งที่ทุกคน 
สามารถอานแลวรูเรื่อง  และสามารถเขาใจไดโดยงาย   แตเมื่อหยิบกฎหมายขึ้นมาอาน  ก็ไม
รูแลววา  ช่ือของกฎหมายนั้น  หมายความวาอยางไร  เชน ไมรูวาประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย   มีความหมายวาอยางไร    ไมรูวา พระราชบัญญัติ คืออะไร    กฎหมาย คืออะไร   
บางฉบับใชคําวา ประมวลกฎหมาย   บางฉบับใชคําวา พระราชบัญญัติ  บางฉบับใชคําวา 
พระราชกําหนด   บางฉบับใชคําวา พระราชกฤษฎีกา   ไมรูวา ขอความที่เขียนไวใน
กฎหมายนั้นมีความหมายอยางไร   ภาษาที่ใชเขียนกฎหมายก็แปลกไปจาก หนังสือประเภท
อื่น ที่เคยอานมา  คําศัพทบางคํา ไมเคยเห็นมากอน และเปนการแนนอนวา เมื่ออานไมรูเรื่อง 
ก็ยอมเรียนไมรูเรื่องและไมเขาใจ  การไมรูเรื่องสิ่งที่ถูกบังคับใหรูและถาไมรู  ไมเขาใจ หรือ
เขาใจผิด   อาจเกิดโทษ เกิดภัยแกตนเองถึงกับติดคุก ติดตะราง   สิ้นสิทธิ อันพึงมีพึงได  
หรือสูญเสียทรัพยสินจนสิ้นเนื้อประดาตัว  แถมยังมีหนี้สินลนพนตัว อันเปนเหตุใหถูก
ฟองรอง ตอศาลใหพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ไมสามารถจัดการทรัพยสินของตนเอง
ไดอีกดวย  และไมรูวาภัยนั้นจะมาถึงตัวเมื่อไร  จึงเปนความทุกขอยางยิ่ง   ความทุกขนั้น  
หากไมหาทางแกไข  ปลดเปลื้อง และลงมือปฏิบัติ  ความทุกขก็จะไมหมดสิ้นไปหรือไม
บรรเทาเบาบางลง 
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      ดังนั้น  สาเหตุที่ทําใหอานกฎหมายไมรูเรื่อง  ซึ่งถือวาเปนเหตุแหงทุกข เทาที่ 
ผูเขียนรวบรวมได มี 4 ประการคือ 

1. ไมรูความหมายของภาษา ที่เขียนไวในกฎหมาย 
2. ไมรูวากฎหมายคืออะไร 
3. ไมรูวิธีการอานกฎหมาย 
4. ไมมีระบบในการคนหา กฎหมาย เพื่อนําออกมาใช 
    วิธีแกความทุกข ก็ตองแกที่เหตุแหงทุกข ทั้ง 4 ประการนั้น ซึ่งจะไดกลาวถึง

แตละวิธีเปนลําดับไป อานกฎหมายไมรูเรื่อง เพราะ ไมรูความหมายของภาษาทีเ่ขียนไวใน
กฎหมาย 

   นอกจากผูที่เปนนักเรียนหรือผูที่เปนพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ  ที่มีความ
จําเปนตองใชในการเรียนหรือการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะตองทําเปนตัวหนังสือหรือเปน 
ลายลักษณอักษร  การเรียนการสอนหนังสือ ในสถาบันการศึกษาของเรา  คําศัพทตางๆ 
ก็ยิ่งมเีพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะกฎหมาย ซึ่งตองเขียนไวเปนลายลักษณอักษรทั้งสิ้น และทุกคํา
มีความหมาย  เมื่อผูสอนไมเนนเรื่องคําแปล  หรือ คํานิยามความหมายของถอยคําใหตรงกับ 
ที่ทางราชการกําหนดไว เปนเหตุใหนักเรียนที่มาจากตางภาค  ตางทองถิ่นกัน ทําใหแปล
ความหมายของถอยคําผิดเพี้ยนกันไป   แมแตคนที่อยูภาค และทองถิ่นเดียวกัน ก็ยังแปล
ความหมายแตกตางกัน   บางครั้งคิดวา ถอยคําบางคํา ไมมีคําแปล เชนคําวา   สิทธิ   อํานาจ    
หนาที่รับผิดชอบ ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เปนตน    ความจริงถอยคําเหลานี้ เปนคําศัพท 
ที่ทางราชการบัญญัติขึ้นและ ไดใหคํานิยามความหมายไวทั้งสิ้น  เมื่อเราไมดูคําจํากัด
ความหมาย จากพจนานุกรม  เราก็ไมทราบความหมายหรือไมกระจางชัดทุกแงมุม  ซึ่ง 
ถอยคําเหลานี้ หากไปอยูในเอกสารบางประเภท มีความสําคัญมาก  เชน ไปอยูใน เอกสาร
สัญญาตางๆในพินัยกรรมโดยเฉพาะในกฎหมาย   หากไมทราบความหมายที่แทจริงตามที่
ทางราชการกําหนดไว  อาจแปลความหมายผิดหรือตีความผิดไป  ซึ่งอาจมีผลทําใหคดีความ
ถึงแพชนะกันได 

เนื่องจากกฎหมาย เปน กฎหรือ บทบัญญัติ ที่ทางราชการตราขึ้น เพื่อใช บังคับ 
แกประชาชนทั้งประเทศ    การบัญญัติกฎหมาย จะตองบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรและ 
เมื่อเปนกฎหมายไทย  ภาษาที่ใชบัญญัติกฎหมาย จึงตองเปนภาษาไทยและตองเปนภาษา
ราชการ  เพราะเปนภาษาที่ทางราชการกําหนดใหใชเปนภาษากลางที่ทุกคนที่เปนคนไทย 
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ตองใช ถอยคําใดในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใชใหม  หรือ เปนคําศัพทเดิม 
แตตองการใหมีความหมายใหมในกฎหมายฉบับใด ก็จะตองใหคํานิยามความหมาย  ไวใน 
บทนิยาม หรือ บทวิเคราะหศัพท ของกฎหมายฉบับนั้น   ซึ่งสวนมาก จะอยูในบทบัญญัติ
หมวดแรกของกฎหมาย  คือ หมวดที่วาดวย  หลักทั่วไป  หรือ บททั่วไป ผูบัญญัต ิกฎหมาย
ตองการใหมีความหมายเปนพิเศษ หรือทดแทนถอยคําที่มีความยาวมากๆ ถาเขียนซ้ําๆกัน 
จะยาวลุมลาม  จึงตองนิยามเพื่อใหกระชับไมตองเขียนยาว  ๆซ้ําๆกันทุกครั้งที่กลาวถึง   
การอานกฎหมาย  บางครั้ง เมื่อตางคนตางอาน ตามตัวอักษร แลวตางมีความเห็น ไมตรงกัน  
และบางครั้งถงึกับมีความเห็นตรงกันขาม จากถูกเปนผิดก็มี     ทั้งนี้เพราะแปลความหมาย
ของถอยคําที่เปนตัวอักษรตางกัน  แปลตามความเขาใจของแตละคน  ไมไดยึดถือตามคํา
นิยามความหมายที่ทางราชการบัญญัติไว   จึงเกิดการโตเถียงกัน และหาขอยุติไมได เพราะ
ตางคน ก็ตางตีความเพื่อ ใหตนเองไดประโยชน  ไมไดตีความตามเจตนารมณ ของผูราง
กฎหมายจึงหันมาโทษวา กฎหมายไทยเปนกฎหมายที่ดิ้นได มาก จึงตองมีการตีความ
กฎหมายกัน  ถึงกับตองบัญญัติกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ และวิธีตีความกฎหมายไว 
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บทสรุปเร่ือง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 

 
          1. ประเภทของกฎหมายไทยแบงออกเปน 3  ประเภท คือ 
               1. ประเภทแบงตามระบบมี 2 ระบบ คือ ระบบลายลักษณอักษรและระบบไมเปน
ลายลักษณอักษรหรือจารีตประเพณ ี
               2. ประเภทแบงตามลักษณะการใชกฎหมาย  มี 2 ระบบ  กฎหมายสารบัญญัติและ
กฎหมายวิธีสบัญญัต ิ          
               3. ประเภทแบงตามบทบัญญัติในกฎหมายที่มีความสัมพันธกับประชาชนม ี3  
ประเภทคือกฎหมายมหาชน  กฎหมายเอกชนและกฎหมายระหวางประเทศ 
          2. ลักษณะของกฎหมาย 
              1.  กฎหมายเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่รัฐตราออกมาบังคับกับประชาชนของ
ประเทศ หากไมปฏิบัติตามตองไดรับโทษ  
              2.  ลักษณะของกฎหมายจะตองมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ 
                    2.1. กฎหมายตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับของรัฎฐาธิปตย       
                    2.2  กฎหมายเปนคําสั่งหรือขอบงัคับที่ใชไดทั่วไปกับบุคคลทุกคนเมื่อกฎหมาย
ไดบัญญัติออกมาแลว   จะมีผลใชไดทั่วไป   
                    2.3. กฎหมายเปนคําสั่งใชบังคับและเปนที่ทราบแกคนทั่วไปเมื่อประกาศใช
เปนกฎหมายแลว   
                    2.4. กฎหมายเปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ตองปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 บัญญัติวา “ บุคคลตองมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย”   
ความหมายวากฎหมายออกมาแลว ทุกคนในประเทศตองปฏิบัติตาม จะอางไมรูกฎหมาย
มิได 
                     2.5.  กฎหมายตองมีสภาพบังคับ คือการกําหนดโทษ  ถามกีฎหมายออกมาแลว 
โดยไมไมกําหนดความผิดและโทษ กฎหมายนั้นก็ไมมีความหมาย 
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            3. ลําดับความสําคัญของกฎหมาย 
                 3.1. ศักดิ์ของกฎหมาย หมายถึงความสําคัญ ลําดับฐานะหรือความสูงต่ําของ
กฎหมาย 
                3.2. หลักของกฎหมายยึดหลักวากฎหมายที่มศัีกดิ์ต่ํากวา  
                3.3  ลําดับความสําคัญตามศักดิ์ของกฎหมายกฎหมายที่ออกโดยองคกรที่มีอํานาจ
ออกกฎหมายสูงกวายอมมีศักดิ์สูงกวากฎหมายที่ออกโดยองคกรต่ํากวา 
                3.4. ลําดับความสําคัญของกฎหมายตามศักดิ์ ไดแก รัฐธรรมนูญ เปนแมบทมีศักดิ์
สูงสุดรองลงมาไดแก กฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

  ประโยชนของการจัดลําดับศักดิ์กฎหมาย คือ 
1. ในการตีความกฎหมายตองยึดกฎหมายศักดิ์สูงกวาเปนหลัก 

                  2. การแกไขเพิ่มเติม ยกเลิกกฎหมาย ตองกระทําโดยกฎหมายที่มศัีกดิ์ระดับ
เดียวกันหรือมีศักดิ์สูงกวา 
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      กิจกรรมฝกปฏิบัติที ่1 
เร่ืองความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะที่มาของกฎหมาย 

ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
---------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญและลักษณะของกฎหมายใหสมบูรณ 
 
 

 

ความหมาย 
--------------------------
-------------------------- 
--------------------------
--------------------------
------ 

ที่มา 
--------------------------
-------------------------- 
--------------------------
--------------------------
------ 

ระบบกฎหมายปจจุบัน 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
- 

ลักษณะ  
--------------------------
-------------------------- 
--------------------------
--------------------------
------ 

ความสําคัญ 
--------------------------
-------------------------- 
--------------------------
-------------------------- 
--------------------------

 
ความหมาย 

 ความสําคัญ   ลักษณะ 
ที่มาของกฎหมาย 
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             กิจกรรมฝกปฏิบัติที่  2 
             เร่ือง ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของกฎหมาย 

ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
--------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หนาขอที่เห็นวาถูกและเขียนเครื่องหมาย    
                 หนาขอที่เห็นวาผิด 
 
 (  ………  )  1. กฎหมาย เปนกฎระเบียบขอบังคับที่รัฐตราออกใชบังคับกับประชาชนใน 
                          ประเทศ           
(  ………  )  2.  กฎหมายตองเปนขอบังคับที่ใชไดเฉพาะพื้นที่เทานัน้ 
(  ………  )  3.  กฎหมายเปนความตองการของผูนําประเทศเพียงคนเดียวตามระบบ  
                         ประชาธิปไตย     
(  ………  )  4.  กฎหมายมีความสําคัญสามารถใชควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม 
(  ………  )  5.  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เปนพระบิดาแหงกฎหมาย 
(  ………  )  6.  กฎหมายตางจากศีลธรรมในเรื่องการปฏิบัติตามขอบังคับ         
(  ………  )  7. กติกาในสังคมทําใหตองมีกฎหมายเพื่อใหทุกคนในสังคมอยูอยางสงบสุข  
(  ………  )  8. กฎหมายที่มีลายลักษณอักษรเปนกฎหมายที่แบงตามลักษณะการใช 
(  ………  )  9. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่แบงตามความสัมพันธของประชาชน 
(  ………  ) 10. กฎหมายเอกชนหมายถึงกฎหมายที่แสดงความสัมพันธระหวางเอกชน 
                          กับเอกชนดวยกัน  
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  แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

เร่ืองความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย                                                    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน                                                                        เวลา  10  นาที 
------------------------------------------------------------------------ 
   คําช้ีแจง       ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 
ขอ 1. ขอบังคับที่มีความคลายคลึงกับ    
           กฎหมายไดแกอะไร 
          ก. ศาสนา 
         ข. กติกาของสังคม 

          ค. ศีลธรรมจารีตประเพณ ี
          ง. ประเพณีและวัฒนธรรม 
 
 

ขอ3. กฎหมายขอใดเปนความสัมพันธระหวาง 
        ประชาชนกับรัฐ 

ก. กฎหมายมหาชน 
ข. กฎหมายเอกชน 
ค. กฎหมายอาญา 
ง. กฎหมายระหวางประเทศ 
 

ขอ 2. จุดมุงหมายหลักของการออกกฎหมาย 
          เปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร 

ก. บุคคล  สิทธิ  หนาที ่
ข. ประชาชน  สิทธิ  หนาที ่
ค. บุคคล  ความประพฤติ  หนาที ่
ง. ประชาชน ความประพฤติ การ

ลงโทษ 
 
 

ขอ 4. กรณีลูกหนี้ผิดสัญญากับเจาหนี้เปนผูรับ   
          จํานําจะตองฟองศาลใด 

ก. ศาลแพง 
ข. ศาลอาญา 
ค. ศาลปกครอง 
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 
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ขอ 5. ขอใดมิใชที่มาของกฎหมายไทย 

ก. หลักกฎหมายทั่วไป 
ข. ขอบังคับที่กําหนดขึ้น 
ค. จารีตประเพณีของทองถิ่น 
ง. กฎหมายทีเ่ปนลายลักษณอักษร 
 

ขอ 8. ขอใดกลาวถึงกฎหมายเอกชนไดอยาง 
          ถูกตอง 

ก. กฎหมายอาญา 
ข. กฎหมายปกครอง 
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ง. กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
ขอ6. กฎหมายมีความสําคัญตอสังคม  
          อยางไร 

จ. ทําใหสังคมมีความสามัคคีกัน 
ฉ. ทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนา 
ช. ทําใหสังคมเกิดความสงบเรียบรอย 
ซ. ทําใหคนในสังคมมีการศึกษาที่ดีขึ้น 

 

ขอ 9. ขอใดกลาวถึงสภาพบังคับของ  
           กฎหมายไดถูกตอง 

   ก. บทบัญญัติของกฎหมายมีถอยคํา 
       นาเกรงขาม 
  ข. บทบัญญัติกฎหมายที่เปนธรรมแก  
       ทุกคน 

            ค. บทบัญญัติของกฎหมายการ 
                  ลงโทษสําหรับผูฝาฝน 
           ง. บทบัญญัติของกฎหมายที่ไดรับการ   
               ยกเวนโทษสําหรับผูฝาฝน 

 
ขอ 7. กฎหมายไทยจะประกาศทางหนังสือ 
          ราชการในขอใด 

ก. พระราชกําหนด 
ข. พระราชบัญญัต ิ
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. ราชกิจจานุเบกษา 
 

ขอ 10. กฎหมายในขอใดมีศักดิ์สูงกวาพระ 
            บรมราชโองการของพระมหากษัตริย 
            ก. พระราชกําหนด 
            ข. พระราชบัญญัติ 
            ค. พระราชกฤษฎีกา 
            ง. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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  บรรณานุกรม 
 

 
จุฑา    กุลบุศย  และคณะ  กฎหมายที่ประชาชนควรรู.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน  

   นพนิธิ    สุริยะ. (2535).  ความรูกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หนวยที่ 2  กรุงเทพ ฯ :                   
                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
   วิษณุ   เครืองาม, ศรีราชา  เจริญพานิช.(2532) . กฎหมายสําหรับชาวบาน หนวยที่ 1.        

     นนทบุร:ี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
   ศรีราชา   เจริญพานิช. (2535). ความรูกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หนวยที่ 3.    
                   นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.     
   หยุด  แสงอุทัย.  (2523 ).  ความรูกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพ ฯ :    
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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    เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที1่ 
เร่ืองความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะที่มาของกฎหมาย 

---------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง ใหนักเรียนอธิบายความหมาย  ความสําคัญและลักษณะของกฎหมายใหสมบูรณ 
 

 
 

ความหมาย 
กฎหมายลายลักษณอักษร
เทานั้นหรืออาจจะรวมท้ัง
กฎหมายจารีตประเพณี 
ท่ีมาจากคําสั่ง   คําบังคับ
ของรัฎฐาธิปตย แตไมได
จัดทําเปนลายลักษณอักษร
ไว แตไมรวมไปถึง “จารีต
ประเพณี” ซ่ึงมีท่ีมาจากการ
พรอมใจยอมรับปฏิบัติตาม 
 

ท่ีมา      พระเจาบรมวงศเธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
พระบิดาแหงกฎหมายไทยได
ศึกษากฎหมายตางประเทศท้ัง
ท่ีเปนลายลักษณอักษรและไม
เปนลายลักษณอักษร 
 

ระบบกฎหมายปจจุบัน 
มี 2 ระบบ คือ ระบบลาย
ลักษณอักษรและระบบไม
เปนลายลักษณอักษรหรือ
จารีตประเพณี 
 
 

ลักษณะ  
        2.1. กฎหมายตองเปน
คําสั่งหรือขอบังคับของรัฎฐา - 
ธิปตย                                  
        2.2  กฎหมายเปนคําสั่ง
หรือขอบังคับท่ีใชไดท่ัวไปกับ
บุคคลทุกคน  
        2.3. กฎหมายเปนคําสั่งใช
บังคับและเปนท่ีทราบแกคน
ท่ัวไปเมื่อประกาศใชเปน
กฎหมายแลว   
        2.4. กฎหมายเปนคําสั่ง
หรือขอบังคับท่ีตองปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 

ความสําคัญ  
 - เปนกฎเกณฑการควบความ   
    ประพฤติของบุคคล  

               - เปนกฎในการดําเนินชีวิต 
                 ของบุคคล  
          - แกปญหาและสรางความเรียบรอย 
                 ใหแกสังคม 

-  เปนหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของบุคคลและสังคม 

 

 
ความหมาย 

 ความสําคัญ  ลักษณะ 
ท่ีมาของกฎหมาย 
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       กิจกรรมฝกปฏิบัติที่  2 
             เร่ืองความหมาย ความสําคัญและประเภทของกฎหมาย 

ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
--------------------------------------------------------------------- 

   คํา ช้ีแจง  : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หนาขอที่เห็นวาถูกและเขียนเครื่องหมาย                      
                      หนาขอที่เห็นวาผิด 
 
 (    )  1. กฎหมาย เปนกฎระเบียบขอบังคับที่รัฐตราออกใชบังคับกับประชาชนใน 
                  ประเทศ           
 (     )  2. กฎหมายตองเปนขอบังคับที่ใชไดเฉพาะพื้นที่เทานั้น 
 (     )  3. กฎหมายเปนความตองการของผูนําประเทศเพียงคนเดียวตามระบบ  
                  ประชาธิปไตย     
(    )   4. กฎหมายมีความสําคัญสามารถใชควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม 
(    )   5. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เปนพระบิดาแหงกฎหมาย 
(     )   6. กฎหมายตางจากศีลธรรมในเรื่องการปฏิบัติตามขอบังคบั         
(    )   7. กติกาในสังคมทําใหตองมีกฎหมายเพื่อใหทุกคนในสังคมอยูอยางสงบสุข  
(     )   8.  กฎหมายที่มีลายลักษณอักษรเปนกฎหมายที่แบงตามลักษณะการใช 
(    )   9.  กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่แบงตามความสัมพันธของประชาชน 
(    )   10. กฎหมายเอกชนหมายถึงกฎหมายที่แสดงความสัมพันธระหวางเอกชน 
                    กับเอกชนดวยกัน  
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
เร่ือง  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

          ขอ1.ข        ขอ2. ค     ขอ3. ค     ขอ4.ข     ขอ 5. ก 
                                               ขอ6. ก        ขอ7. ง     ขอ8. ก     ขอ9. ก     ขอ10. ง 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

เร่ือง  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

           ขอ1.ค        ขอ2. ก     ขอ3. ก     ขอ4.ก      ขอ 5. ข 
                                               ขอ6. ค        ขอ7. ง     ขอ8. ก     ขอ9. ข     ขอ10. ง 
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กระดาษคําตอบ 
หนวยการเรียนรูที่ 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย 

ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               สรุปผลการเรียน 

 
 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ทดสอบกอนเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ประเมินผล กิจกรรม 
ที่ 1 

กิจกรรม 
ที่ 2 

รวม กอนเรียน หลังเรียน พัฒนา 

เต็ม 10 10 20 10 10  
ได       
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แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3...............ปการศึกษา........................... 
หนวยการเรียนรูท่ี 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมท่ี...........เรื่อง......................................... 

วิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ส 33101   

 ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9 ลําดับ 
ที่ เลม  

1 
เลม 
2 

เลม 
3 

เลม 
4 

เลม  
5 

เลม 
6 

เลม 
7 

เลม 
8 

เลม 
9 

รวม 
 

กอน
เรียน 

 

หลัง
เรียน 

 

การพัฒนา 
 

1                    
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                     
24                     

25…..                     
รวม     
เฉลี่ย     

ลงช่ือ------------------------------------------------------ผูสอน 


