ก

คานา
บทเรี ยนสำเร็ จรู ป เล่ มนี้ จัดท ำขึ้น เพื่อใช้เป็ นสื่ อในกำรจัด กำรเรี ยนกำรสอน
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ สั งคมศึก ษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม สำระที่ 2 หน้ำที่ พ ลเมือ ง
วัฒ นธรรม และกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ในสั งคม ชั้น มัธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 ใช้บ ทเรี ยนนี้
เพื่อศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองได้เพรำะมีคำอธิบำยและสรุ ปเนื้ อหำให้ง่ำยต่อกำรเรี ยนรู ้
และทำควำมเข้ำใจโดยให้นักเรี ยนได้ศึกษำ ตำมควำมสำมำรถของตนเอง นักเรี ยน
ได้เรี ยนรู้ และตอบคำถำมพร้อมกับเฉลยคำตอบ ให้สำมำรถตรวจคำตอบที่ตนเอง
ตอบได้ทนั ทีว่ำถูกหรื อผิด
หวังว่ำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่ มนี้ จะเกิ ด ประโยชน์ สำหรั บ นัก เรี ยนละผูส้ นใจ
เป็ นอย่ำงยิ่ง

ปิ ยธิดา วงศ์ ประสิทธิ์

ข

สารบัญ

คานา
สารบัญ
เรื่ อง
คาแนะนาสาหรับครู
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่ อง กฎหมายสาคัญสาหรับประเทศไทย
เล่มที่ 1 ความหมายและที่มาของกฎหมาย
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

หน้ า
ก
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1
2
3
4
5
6
8
22
24
25
26
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คาแนะนาสาหรับครู
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่ อง กฎหมายสาคัญของประเทศไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เล่มที่ 1 ความหมาย และที่มาของกฎหมาย
1. บทเรี ยนส าเร็ จ รู ป เล่ ม นี้ ใช้ ป ระกอบการเรี ยนการสอนกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บทเรียนสาเร็จรูปเล่มนี้ใช้ ได้ กับนักเรียนทุกคน
3. นั กเรี ยนศึ กษาบทเรี ยนส าเร็ จรู ปเล่ ม นี้ ต้ังแต่ กรอบแรกจนถึ งกรอบ
สุ ดท้ ายตามลาดับ
4. ครู แ นะน าการใช้ บทเรี ย นส าเร็ จ รู ป เล่ ม นี้ ต ามขั้ น ตอน ตั้ ง แต่
การทดสอบก่อนเรียนเนื้อหา การตอบคาถาม และการทดสอบหลังเรียน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครูศึกษาและทาความเข้าใจ
ก่อนนะคะ…
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1

คาแนะนาสาหรับนักเรียน
บทเรียนสาเร็จรู ป เรื่ อง กฎหมายสาคัญของประเทศไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เล่มที่ 1 ความหมาย และที่มาของกฎหมาย

1. บทเรียนสาเร็จรูปเล่มนี้เป็ นบทเรียนสาหรับนักเรียนศึกษาด้ วยตนเอง
2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 10 ข้ อ
3. นั ก เรี ย นควรอ่ า นบทเรี ย นไปที่ ล ะกรอบ ตามล าดั บ ไม่ ค วรศึ ก ษา
ข้ ามกรอบ
4. เมื่ออ่านจบแต่ ละกรอบแล้วให้ ตอบคาถามท้ ายกรอบนั้น
5. นักเรียนควรซื่ อสั ตย์ไม่ เปิ ดดูคาเฉลยก่อนตอบคาถาม
6. ถ้ าตอบคาถามผิดให้ ศึกษาเนื้อหาใหม่ ให้ เข้ าใจ และแก้ไขให้ ถกู ต้ อง
ถ้ าไม่ เข้ าใจให้ ปรึกษาคุณครูคาเฉลยจะอยู่กรอบถัดไป
7. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้ ทาแบบทดสอบหลังเรียน
จานวน 10 ข้ อ
2
8. ในการเรี ยนบทเรี ยนส าเร็ จ รู ป เล่ ม นี้ เป็ นการเรี ยนด้ วยตนเอง ขอให้
นักเรียนตั้งใจไม่ ต้องรีบร้ อนหรื อกังวลว่าจะทาเสร็จเร็วหรื อช้ ากว่าเพื่อน

นักเรียนศึกษาคาแนะนาให้ เข้าใจ
ก่อนนะคะ…
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มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 2 : หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดารงชีวิต
มาตรฐาน ส 2.1 : เข้ าใจและปฏิบัติตนตามหน้ าที่ของการเป็ นพลเมือง
ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สั งคมไทย และสั งคมโลกอย่างสั นติสุข
ม.3/1 อธิบำยควำมแตกต่ำงของกำรกระทำควำมผิดระหว่ำง
คดีอำญำและคดีแพ่ง
ม.3/2 มีส่วนร่ วมในกำรปกป้องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตำมหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
ม.3/5 เสนอแนวคิดในกำรดำรงชีวิต อย่ำงมีควำมสุ ขในประเทศ
และสังคมโลก
มาตรฐาน ส 2.2 : เข้ าใจระบบการเมืองการปกครองในสั งคมปัจจุบัน
ยึดมั่นศรัทธา และธารงไว้ ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข
ม.3/3 วิเครำะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ในมำตรำต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง กำรมีส่วนร่ วม และกำรตรวจสอบ
กำรใช้อำนำจรัฐ
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ตัวชี้วัดรายปี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

มาตรฐาน ส 2.1 :
ข้ อ 1. อธิบำยควำมแตกต่ำงของกำรกระทำควำมผิดระหว่ำง คดีอำญำและคดี
แพ่ง
มาตรฐาน ส 2.1 :
ข้ อ 2. มีส่วนร่ วมในกำรปกป้องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตำมหลักสิ ทธิ
มนุษยชน

มาตรฐาน ส 2.1 :
ข้ อ 3. เสนอแนวคิดในกำรดำรงชีวิต อย่ำงมีควำมสุ ขในประเทศ
และสังคมโลก

มาตรฐาน ส 2.2 :
ข้ อ 4. วิเครำะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ในมำตรำต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง กำรมีส่วนร่ วม และกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคาว่ า “กฎหมาย” ได้

2. บอกที่มาของกฎหมายและวิเคราะห์ รายละเอียดของกฎหมายได้

3. นักเรียนอธิบายพัฒนาการของกฎหมายไทยได้

4. นักเรียนบอกความสาคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็ นกติกาของสั งคมได้

5. นักเรียนปฏิบัติตนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายและที่มาของกฎหมาย
คะแนนที่ได้
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถกู ที่สุด
1. ข้อใดเป็ นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของกฎหมำย
ก. เป็ นข้อห้ำม
ข. เป็ นบทลงโทษ
ค. เป็ นกฎเกณฑ์ควบคุมควำมประพฤติของประชำชน
ง. เป็ นเครื่ องมือของผูม้ ีอำนำจในรัฐ
2. กฎหมำยที่ใช้กบั ส่วนใหญ่มำจำกข้อใด
ก. ศำสนำ

ข. ศีลธรรม

ค. จำรี ตประเพณี

ง. ผูม้ ีอำนำจในรัฐ

3. พระบิดำแห่งกฎหมำยไทยคือ
ก. กรมหลวงนำรำธรดิเรกฤทธิ์

ข. พ่อขุนรำมคำแหง

ค. กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์

ง. กรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ

4. กฎหรื อข้อบังคับที่ใช้ควบคุมควำมประพฤติของคนในสังคมที่รัฐเป็ นผูต้ รำขึ้นผูฝ้ ่ ำฝื นจะ
ได้รับโทษ ข้อควำมนี้หมำยถึงอะไร
ก. ประกำศ

ข. กฎหมำย

ค. แถลงกำรณ์

ง. ระเบียบวินยั

5. จุดมุ่งหมำยของกำรประกำศใช้กฎหมำย คือข้อใด
ก. เพื่อแสดงอำนำจของรัฐ

ข. เพื่อกำหนดโทษของผูก้ ระทำผิด

ค. เพื่อรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยของบ้ำนเมือง

ง. เพื่อแสดงควำมมีเอกรำช
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6.ศำสนำให้ควำมหมำยของกฎหมำยไว้อย่ำงไร
ก. กำรอบรมสั่งสอนของผูน้ ำทำงศำสนำ
ข. กระทำตนเป็ นคนดีให้บุคคลอื่นเห็น
ค. กำหนดบำปบุญคุณโทษให้เห็นจริ ง
ง. คำสั่งสอนหรื อกฎเกณฑ์ที่ผนู ้ ำทำงศำสนำกำหนดขึ้น
7.กฎหมำยจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. เมื่อมีคดีเกิดขึ้น
ข. เมื่อประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ค. เมื่อมีผรู ้ ับสนองพระบรมรำชโองกำร
ง. เมื่อพระมหำกษัตริ ย์ ทรงลงพระปรมำภิไธย
8.องค์กรใดของไทยที่มีหน้ำที่ในกำรออกกฎหมำย
ก. รัฐสภำ

ข. วุฒิสภำ

ค. ศำลยุติธรรม

ง. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

9.กฎหมำยจะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อเกิดกรณีใดขึ้น
ก. ล่วงเลยมำเป็ นเวลำนำน
ข. ไม่มีคดีเกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้เกิดขึ้นเลย
ค. มีกำรประกำศใช้กฎหมำยฉบับใหม่แทนกฎหมำยฉบับเก่ำ
ง. ถูกทุกข้อ
10.ข้อใดเป็ นกฎหมำยที่มำจำกจำรี ตประเพณี
ก. กำรหมั้น
ข. กำรอุปสมบท
ค. กำรโกนจุก
ง. กำรโกนผมไฟ
----------------------------------------------
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บทเรียนสาเร็จรูป
เรื่ อง กฎหมายสาคัญของประเทศไทย
เล่มที่ 1 ความหมายและที่มาของกฎหมาย

รู ปภำพที่ 1
พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(พระบิดาแห่ งกฎหมายไทย)
บทเรี ยนสำเร็จรู ปเล่มนี้ จะนำเรื่ องรำวเกี่ยวกับ ควำมหมำยและที่มำ
ของกฎหมำย มำเสนอ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ และเกิดควำมตระหนักโดยมี
เนื้อหำ ดังนี้
1. ควำมหมำย
2. ที่มำของกฎหมำย
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กรอบที่ 1 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย

สวัสดีค่ะ บทเรี ยนที่นกั เรี ยนจะได้เรี ยน
ต่อไปนี้เป็ นบทเรี ยนสำเร็จรู ป เกี่ยวกับ
กฎหมำยสำคัญของประเทศไทย
เล่มที่ 1 ควำมหมำยและที่มำของกฎหมำย

ประชำชนในที่บำงส่วนไม่ทรำบถึงกฎหมำยด้วยเหตุที่
เจ้ำหน้ำที่ หรื อ ฝ่ ำยปกครองไม่ มี โอกำสไปชี้ แจงและประชำชน
เหล่ำนั้นก็ไม่มีโอกำสที่จะทรำบว่ำเรำจะว่ำงหลักเกณฑ์ไว้อย่ำงไร
อันนี้เป็ นปัญหำใหญ่ที่จะให้ฝ่ำยปกครอง หรื อควำมเรี ยบร้อย
เกิดขึ้นได้ ก็ตอ้ งนำควำมรู้ไปถึงประชำชน

จากพระบรมราโชวาท
พระรำชทำนแก่คณะกรรมกำรกำรจัดงำน “ นิตศิ ำสตร์รำลึก ” ครั้งที่ 2
ณ ตำหนักจิตรลดำรโหฐำน วันที่ 24 กรกฎำคม 2513
ตำมไปอ่ำนดูรำยละเอียดในกรอบที่ 2 กันต่อเลยค่ะ
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กรอบที่ 2 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย
ความหมาย และที่มาของกฎหมาย
มีผ้ทู รงคุณวุฒได้ให้ ความหมายของกฎหมาย ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ความหมายของกฎหมาย
ศำสตรำจำรย์จอห์น ออสติน
คำบัญชำของผูข้ องผูม้ อี ำนำจสูงสุ ดในรัฐ
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ คำสัง่ ทั้งหลำยของผูป้ กครองว่ำกำร
(พระบิดำแห่งกฎหมำยไทย)
แผ่นดินต่อรำษฎร ทั้งหลำย ทั้งมวล
เมื่อไม่ทำตำมแล้วตำมธรรมดำ ต้องรับโทษ
พระยำอรรถกำรี นิพนธ์
คำสั่งหรื อข้อบังคับของรัฐำธิปัตย์ซ่ ึงมี
สภำพบังคับใคร จะขัดจะโต้แย้งมิได้
ศำสตรำจำรย์ดร.หยุดแสงอุทยั
ข้อบังคับของรัฐ ซึ่งกำหนดควำมประพฤติของ
มนุษย์ ถ้ำผูใ้ ดฝ่ ำฝื นจะได้ผลร้ำยหรื อถูกลงโทษ(
สุคนธ์ สิ นธพำนนท์ , 2539: 28-29 )
สรุ ปควำมหมำยของคำว่ำ กฎหมำย
…………………………………..
…………………………………..
เป็ นของนักเรี ยน
………………………………….
………………………………….
คาชี้แจง /ให้นกั เรี ยนเลือกข้อที่ถกู ที่สุด
- พระบิดำแห่งกฎหมำยไทยคือคือใคร
ก. กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์
ข. พระยำอรรถกำรี นิพนธ์
ช่ วยครูตอบด้วยนะคะ ถ้าตอบได้แล้วเปิ ดไป กรอบที่ 3
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กรอบที่ 3 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย
เฉลยกรอบที่ 2
คำตอบ คือข้อ ก.กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มาของกฎหมาย
ผูม้ ีอำนำจเหนือรัฐหรื อประเทศ ผูท้ ี่จะสร้ำงกฎหมำยขึ้นมำหรื อบัญญัติกฎหมำย
ขึ้นมำนั้นต้องเป็ นผูม้ ีอำนำจเหนือรัฐหรื อประเทศ ในสมัยโบรำณพระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ นผูม้ ี
อำนำจสู งสุ ดในกำรปกครอง พระมหำกษัตริ ยก์ ็จะเป็ นผูต้ รำกฎหมำยออกมำบังคับใช้
กับ ประชำชน แต่ปั จจุบัน ขึ้น อยู่กับผู ้มีอ ำนำจในกำรจัดท ำกฎหมำย เห็ น ว่ำควรจะมี
กฎหมำยเรื่ อ งใด และเนื้ อ หำสำระอย่ำ งไรจึ ง จะท ำให้ บ้ำนเมื อ งสงบเรี ยบร้ อ ย และ
ก่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมขึ้นในสังคมได้ ก็จะบัญญัติกฎหมำยเรื่ องนั้น ๆ ขึ้น มำตำมที่
เห็ นสมควร กฎหมำยจึงเกิ ดขึ้นจำกควำมประสงค์ของผูม้ ีอำนำจในกำรจัดทำกฎหมำย
( สุคนธ์ สิ นธพำนนท์ , 2539: 30 )

คาชี้แจง/ ให้ นักเรียนเลือกข้อทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงหนึ่งข้อ
1. กฎหมำยที่ใช้กนั ส่วนใหญ่มำจำกข้อใด
ก.จำรี ตประเพณี
ข. ผูม้ ีอำนำจของรัฐ
2. กฎหมำยมีควำมสำคัญอย่ำงไร
ก. ใช้ลงโทษคนในสังคม
ข. ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
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กรอบที่ 4 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย
เฉลย กรอบที่ 3
1. ข.ผูม้ ีอำนำจของรัฐ
2. ข.ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม

ดูเฉลยคาตอบแล้ว ตอบถูกไหมคะ ถ้ าไม่ ถกู
อย่าเสี ยใจนะคะ อ่านใหม่ ให้ เข้ าใจ แล้วช่ วย
ครูตอบคาถามใหม่ นะคะ รับรองถูกต้ องแน่ ๆ คะ
ตอบถูกแล้วเราจึงไปดูที่มาของกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้ องในด้ านศาสนา ….
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กรอบที่ 5 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย
ที่มาของกฎหมายตามหลักคาสั่งสอนทางศาสนา หมำยถึง คำสั่งสอนหรื อกฎเกณฑ์
ที่ผนู ้ ำทำงศำสนำกำหนดขึ้น ให้มนุษย์ปฏิบตั ิตำม ซึ่งเป็ นกำรอบรมสั่งสอนให้ประพฤติ
ปฏิบตั ิสิ่งที่ควรกระทำหรื อไม่ควรกระทำ จำกหลักกำรในทำงศำสนำนี้เองก็อำจนำมำ
กำหนดขึ้นเป็ นกฎหมำยผูท้ ี่กระทำผิดต้องได้รับกรรมที่ตนเองทำไว้ เช่น ลักทรัพย์
ฆ่ำผูอ้ ื่น ทำร้ำยร่ ำงกำยคนอื่น เป็ นต้น( สุคนธ์ สิ นธพำนนท์ , 2539 : 30 )

เลือกคาตอบที่ถูกที่สุด
1. คำสอนทำงศำสนำมำบัญญัติเป็ นกฎหมำยเป็ นเพรำะ
สำเหตุใดมำกที่สุด
ก. เพื่อกำหนดโทษประกอบ
ข. เพื่อให้ได้รับผลกรรมเป็ นปั จจุบนั
2. ข้อใดกล่ำวถึงคำสั่งสอนทำงศำสนำได้ถูกต้อง
ก. สอนให้มนุษย์ปฏิบตั ิในทำงที่ถูกต้อง
ข. สอนให้คนเป็ นคนดี
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กรอบที่ 6 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย

คาตอบกรอบที่ 5
1. ข. เพื่อให้ได้รับผลกรรมเป็ นปั จจุบนั
2. ก. สอนให้มนุษย์ปฏิบตั ิในทำงที่ถูกต้อง

ดูเฉลยค ำตอบแล้วถู ก ไหมคะนัก เรี ยน ถ้ำถูก ต้องเรำไปเรี ย นรู ้
ที่มีของกฎหมำยกันต่อเลยนะคะ ว่ำมีสิ่งใดเป็ นที่มำของคำว่ำกฎหมำยกัน
อีก แต่ถำ้ นักเรี ยนยังตอบไม่ถูกก็ไม่เป็ นไร อ่ำนใหม่และตอบใหม่ ตอบ
ได้ถูกต้องแล้วจึ งไปเรี ยนกันต่อนะคะไม่ต้องรี บร้ อน เรำไปแบบช้ำ ๆ
แต่มนั่ ใจนะคะ
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กรอบที่ 7 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย
ที่มาของกฎหมายจำกจำรี ตประเพณี หมำยถึง สิ่ งที่ผคู ้ นทั้งหลำยยึดถือปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมำเป็ นเวลำนำน จำรี ตประเพณีน้ นั อำจปฏิบตั ิตำมหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมก็ได้
ไม่มีผลบังคับเด็ดขำดจริ งจังแต่อำจมีผมู ้ ีอำนำจในกำรจัดทำกฎหมำย เห็นว่ำ
จำรี ตประเพณีใดเหมำะสมหรื อเพื่อควำมสงบเรี ยบร้อยของบ้ำนเมืองหรื อเพื่อควำมเป็ น
ธรรมในสังคมก็จะนำจำรี ตประเพณีเรื่ องนั้นมำบัญญัติเป็ นกฎหมำย เพื่อให้คนใน
ประเทศปฏิบตั ิตำม เช่น ประเพณีกำรหมั้นที่ตอ้ งให้ของหมั้นแก่กนั ก็มำบัญญัติเป็ น
กฎหมำยว่ำกำรที่ชำยหมั้นหญิงนั้นต้องให้ของหมั้นแก่หญิง( สุคนธ์ สิ นธพำนนท์ ,
2545: 30 -31 :)(ชูวงศ์ ฉำยะบุตร และคณะ.2544,หน้ำ 28 )

ข้อใดถูกลองเลือกดู

1. ข้อใดเป็ นกฎหมำยที่มำจำกจำรี ตประเพณี
ก. กำรหมั้น
ข. กำรอุปสมบท
2. ข้อใดกล่ำวถึงจำรี ตประเพณีได้ถูกต้อง
ก. กำรปฏิบตั ิสืบต่อกันมำเป็ นเวลำนำน
ข. สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
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กรอบที่ 8 : ความหมายและที่มาของกฎหมาย

เฉลยคาตอบกรอบที่ 7
1. ก.กำรหมั้น
2. ก.กำรปฏิบตั ิสืบต่อกันมำเป็ นเวลำนำน

ตอบค ำถำมถูก ไหมคะ ครู แนนบอกแล้วไงว่ำง่ำย ๆ ส ำหรั บ
นักเรี ยน ถ้ำตอบถูกแล้ว เรำไปเรี ยนที่มำของกฎหมำยเรื่ องสุ ดท้ำยกันเลย
นะคะ แต่ถำ้ ยังไม่ถูกก็ทำควำมเข้ำใจใหม่ ตอบคำถำมใหม่ให้ถูกต้อง
นะคะ ไม่ตอ้ งรี บร้อน
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กรอบที่ 9 : ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย
กรอบนี้จะยำกไหมนะ...

ที่มาของกฎหมาย เกิดจากความยุติธรรมหรื อควำมเป็ นธรรม
ทำงสังคม เป็ นสิ่ งที่ทำให้เกิดกฎหมำยขึ้นมำ เพรำะทุกครั้งเมื่อสังคมวุ่นวำย
คนในสังคมไม่ได้รับควำมเป็ นธรรมย่อมต้องมีกำรตัดสิ นใจย่อมจะต้องนึ ก
ถึงควำมยุติธรรมที่บุคคลในสังคมพึงได้รับก่อนเสมอ และเมื่อ ผูม้ ีอำนำจ
ในกำรจัดทำกฎหมำยเห็นว่ำสิ่ งใดเป็ นควำมยุติธรรมที่ควรทำเป็ นกฎหมำย
แล้วทุกคนจะต้องยอมรับ ไม่ ว่ำจะเห็นด้วยหรื อไม่ก็ตำม เพรำะสิ่ งนั้น คือ
ควำมยุติ ธ รรม ดังนั้น กฎหมำยมี ค วำมส ำคัญ ต่อ สั ง คมมำกที่ สุ ด ในเรื่ อ ง
กำรรักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม (สุคนธ์ สิ นธพำนนท์.2539,หน้า 31)

ข้อใดถูกต้อง
1. กฎหมำยมีควำมสำคัญต่อสังคมในเรื่ องใด
ก. รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม
ข. รักษำผลประโยชน์ของคนดี
2. กฎหมำยแสดงถึงเรื่ องใดมำกที่สุด
ก. ควำมยุติธรรม
ข. ควำมเป็ นตัวของตัวเอง
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กรอบที่ 10 : ความหมายและที่มาของกฎหมาย

เฉลยคาตอบกรอบที่ 9
1. ก.รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม
2. ก.ควำมยุติธรรม

นักเรี ยนคะ ! ครู คิดว่ำนักเรี ยน ได้เรี ยนรู้ควำมหมำย
กับหน้ำที่ของกฎหมำยไปแล้ว น้อง ๆ คงเข้ำใจดีทุกคนนะ
คะ
ดี ใ จด้ ว ยนะคะ ที่ นั ก เรี ย น เข้ ำ ใจตอบค ำถำมได้
เรำมีภำระงำนให้นกั เรี ยน ทำอีกหนึ่งข้อค่ะ...
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กรอบที่ 11 : ความหมายและที่มาของกฎหมาย

ภาระงาน

ให้นกั เรี ยน ๆ สรุ ปที่มำของกฎหมำย เป็ นแผนผัง
ควำมคิด

ครู คิดว่ำนักเรี ยนทุกคนคงทำภำระงำนได้นะคะ และบทเรี ยนสำเร็ จรู ป
เรื่ อง ควำมหมำยกับที่มำของกฎหมำยก็จบเพียงเท่ำนี้ นักเรี ยนเก่งทุกคนเลย ตั้งใจ
เรี ยนดีมำกขอให้ต้งั ใจเรี ยนอย่ำงนี้ทุกวิชำนะคะ
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กรอบที่ 12 : ความหมายและที่มาของกฎหมาย

เฉลยคาตอบกรอบที่ 11

ผู้มีอานาจเหนือรัฐ
หรื อประเทศ

จารีตประเพณี

ทีม่ าของกฎหมาย

ความยุติธรรมหรื อความ
เป็ นธรรมทางสังคม

คาสั่งสอนทาง
ศาสนา
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สรุปเนื้อหา
ความหมายและที่มาของกฎหมาย
ความหมายของกฎหมายสรุปได้ดังนี้
กฎหมำย หมำยถึง คำสั่งหรื อข้อ บังคับหรื อข้อห้ำมซึ่ งเป็ นข้อกำหนดควำมประพฤติ ของ
มนุษย์ ถ้ำผูใ้ ดฝ่ ำฝื นจะได้รับผลร้ำยหรื อถูกลงโทษ
ที่มาของกฎหมาย
เกิดขึ้นจำกควำมประสงค์ของผูม้ ีอำนำจเหนื อรัฐหรื อประเทศ ผูท้ ี่จะสร้ ำงกฎหมำยขึ้นมำ
หรื อ บั ญ ญั ติ ก ฎหมำยขึ้ นมำนั้ นต้ อ งเป็ นผู ้มี อ ำนำจเหนื อ รั ฐ หรื อ ประเทศ ในสมั ย โบรำณ
พระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ นผูม้ ีอำนำจสู งสุ ดในกำรปกครองพระมหำกษัตริ ยก์ ็จะเป็ นผูต้ รำกฎหมำยออกมำ
บังคับ ใช้กับ ประชำชน แต่ ปั จ จุบัน ขึ้ น อยู่กับ ผู ้มี อ ำนำจในกำรจัด ท ำกฎหมำย เห็ น ว่ ำ ควรจะมี
กฎหมำยเรื่ อ งใด และเนื้ อ หำสำระอย่ำงไร จึ งจะท ำให้ บ้ำนเมื อ งสงบเรี ยบร้ อ ย และก่อ ให้ เกิ ด
ควำมเป็ นธรรมขึ้นในสังคมได้ ก็จะบัญญัติกฎหมำยเรื่ องนั้นๆ ขึ้นมำ ตำมที่เห็นสมควร
ดังนั้น กฎหมำยจึงเกิดขึ้นจำกควำมประสงค์ของผูม้ ีอำนำจในกำรจัดทำกฎหมำย

ขอแสดงควำมยินดีกบั นักเรี ยนที่ทำถูกตั้งแต่ 8 ข้อ
ขึ้นไป ถ้ำนักเรี ยนทำคะแนนได้นอ้ ยให้นกั เรี ยนกลับไปศึกษำ
ใหม่ แล้วลองทำแบบทดสอบอีกครั้ง
.....ครู เป็ นกำลังใจให้ค่ะ....

22

แบบทดสอบหลังเรียน
ความหมายและทีม่ าของกฎหมาย

คะแนนที่ได้

คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคำตอบที่ถกู ที่สุด
1. พระบิดำแห่งกฎหมำยไทยคือ
ก. กรมหลวงนำรำธรดิเรกฤทธิ์

ข. พ่อขุนรำมคำแหง

ค. กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์

ง. กรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ

2. กฎหรื อข้อบังคับที่ใช้ควบคุมควำมประพฤติของคนในสังคมที่รัฐเป็ นผูต้ รำขึ้นผูฝ้ ่ ำฝื นจะได้รับ
โทษ ข้อควำมนี้หมำยถึงอะไร
ก. ประกำศ

ข. กฎหมำย

ค. แถลงกำรณ์

ง. ระเบียบวินยั

3. ข้อใดเป็ นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของกฎหมำย
ก. เป็ นข้อห้ำม
ข. เป็ นบทลงโทษ
ค. เป็ นกฎเกณฑ์ควบคุมควำมประพฤติของประชำชน
ง. เป็ นเครื่ องมือของผูม้ ีอำนำจในรัฐ
4. ข้อใดเป็ นกฎหมำยที่มำจำกจำรี ตประเพณี
ก . กำรหมั้น

ข. กำรอุปสมบท

ค. กำรโกนจุก

ง. กำรโกนผมไฟ

5. ศำสนำให้ควำมหมำยของกฎหมำยไว้อย่ำงไร
ก. กำรอบรมสั่งสอนของผูน้ ำทำงศำสนำ
ข. กระทำตนเป็ นคนดีให้บุคคลอื่นเห็น
ค. กำหนดบำปบุญคุณโทษให้เห็นจริ ง
ง. คำสั่งสอนหรื อกฎเกณฑ์ทผี่ นู ้ ำทำงศำสนำกำหนดขึ้น
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6. กฎหมำยจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. เมื่อมีคดีเกิดขึ้น
ข. เมื่อประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ค. เมื่อมีผรู ้ ับสนองพระบรมรำชโองกำร
ง.

เมื่อพระมหำกษัตริ ย์ ทรงลงพระปรมำภิไธย

7. องค์กรใดของไทยที่มีหน้ำที่ในกำรออกกฎหมำย
ก. รัฐสภำ
ข. วุฒิสภำ
ค. ศำลยุติธรรม
ง. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
8. จุดมุ่งหมำยของกำรประกำศใช้กฎหมำย คือข้อใด
ก. เพื่อแสดงอำนำจของรัฐ

ข. เพื่อกำหนดโทษของผูก้ ระทำผิด

ค. เพื่อรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยของบ้ำนเมือง

ง. เพื่อแสดงควำมมีเอกรำช

9. กฎหมำยจะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อเกิดกรณีใดขึ้น
ก. ล่วงเลยมำเป็ นเวลำนำน
ข. ไม่มีคดีเกี่ยวกับกฎหมำยฉบับนี้เกิดขึ้นเลย
ค. มีกำรประกำศใช้กฎหมำยฉบับใหม่แทนกฎหมำยฉบับเก่ำ
ง. ถูกทุกข้อ
10. กฎหมำยที่ใช้กบั ส่วนใหญ่มำจำกข้อใด
ก. ศำสนำ

ข. ศีลธรรม

ค. จำรี ตประเพณี

ง. ผูม้ ีอำนำจในรัฐ
---------------------------------------------

ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1. ก

2. ง

3. ค

4. ข

5. ค

6. ง

7. ข

8. ก

9. ค

10. ก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ค

2. ข

3. ก

4. ก

5. ง

6. ข

7. ก

8. ค

9. ค

10. ง

