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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนส าเร็จรูป 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

เล่มที่ 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ค าน า 
 
 บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  โดยมีเป้าหมาย
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ในบทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้มีกิจกรรมปฏิบัติเป็นขั้นตอน  มีวิธีวัดผลประเมินผลที่
สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากช่อง  นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองและ 
มีกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายได้รับประสบการณ์และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย  

ในชีวิตประจ าวัน  จะมีประโยชน์เสมือนคู่มือของการศึกษา  สามารถพัฒนาบุคคล   
พัฒนาสังคม  พัฒนาชุมชน  ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป 
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สารบัญ 

 
 เรื่อง          หน้า  

 ค าน า                                                                            ก 
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         กรอบที ่6  ประเภทของกฎหมาย                                  28  

         กรอบที ่7  ศักดิ์ของกฎหมายไทย                                33  

         บทสรุป  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย                          36  
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แผนภูมิแสดงล าดับขั้นตอนของการเรียนรู ้
 

 

อ่านค าชี้แจง 

ทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาบทเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 

ผ่านการทดสอบ 

ศึกษาเรื่องใหม่ 

 

ไม่ผ่านการทดสอบ 

นักเรียนอย่าข้าม
ขั้นตอนนะครับ 
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ค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
ส าหรับคร ู

 
1.  บทเรียนส าเร็จรูปนี้ใช้ในการเสริมบทเรียน หรือเพื่อสอนซ่อมเสริม 
     ตามสภาพของนักเรียน 
2.  ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนน้ีด้วยตนเอง โดยก าหนดเวลาให้ 
     เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน 
3.  แนะน าวิธีการใช้บทเรียนให้นักเรียนเข้าใจก่อนน าไปใช้ 
4.  คอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหา 

 
 
 

        
 
 

 

ไปดูค าแนะน าส าหรับ
นักเรียนกันต่อเลยครับ 
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ค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
ส าหรับนักเรียน 

 
1.  บทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
     กฎหมาย มีความยาวทั้งหมด 7 กรอบ ประกอบด้วยเนื้อหาและ 
     แบบฝึกหัด 
2.  นักเรียนศึกษาสาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 
3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยตนเอง จ านวน 10 ข้อ  
     แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย 
4.  นักเรียนท ากิจกรรมในแต่ละกรอบให้ครบทุกข้อ ถ้าตอบไม่ได้ 
     อย่าเพิ่งดูเฉลย ให้ศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้ง 
5.  นักเรียนตรวจค าตอบจากเฉลย ถ้าตอบไม่ตรงกับเฉลยให้ทบทวน 
     เน้ือหาเดิมอีกครั้งถ้าไม่เข้าใจให้ถามครู 
6.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนตรวจค าตอบจากเฉลย  
     เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการเรียน  
 

                 
 

 

 

ไปท าแบบทดสอบก่อนเรียน
กันต่อเลยค่ะ 
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บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

 

สาระส าคัญ 
 กฎหมาย คือ “กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สถาบันผู้มีอ านาจสูงสุดของประเทศตราขึ้นใช้
บังคับรวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกิดจากจารีตประเพณีที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
หรือจากบุคคลทั่วไปที่อยู่รวมกันในสังคมเพื่อใช้กับบุคคลทุกคนในการบริหารประเทศหากไม่
ปฏิบัติตามอาจได้รับโทษฐานตามฐานความผิดนั้น” จึงจ าเป็นต้องมีการวางกฎเกณฑ์ขึ้นใช้
บังคับในสังคม เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้อยู่ในกรอบแห่งความสงบ
เรียบร้อย แนวทางปฏิบัติหรือกรอบแห่งความสงบเรียบร้อยนี้ต่อมาเราเรียกกันว่า กฎเกณฑ์
ข้อบังคับและกฎหมายต่อมาดังค าสุภาษิตที่ว่า “ที่ใดมีสังคม ที่นั้นต้องมีกฎหมาย” 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายความหมายของกฎหมายได้  
 2. มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายความส าคัญของกฎหมายได้  
 3. มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายที่มาของกฎหมายได้  
 4. มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายระบบกฎหมายได้  
 5. มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายลักษณะของกฎหมายได้  
 6. มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายประเภทของกฎหมายได้  
 7. มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบายศักดิ์ของกฎหมายได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1. เราอาศัยกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมืออย่างไร ? 
     ก. รักษาความสงบสุขของสังคมรักษาประเพณี 
         วัฒนธรรมของสังคมและให้บุคคล 
         ระมัดระวังไม่กระท าความผิดกฎระเบียบ 
         ของสังคม 
     ข. รักษาประเพณีวัฒนธรรมของสังคมและ 
         บุคคลระมัดระวังไม่กระท าความผิด 
         กฎระเบียบของสังคม 
     ค. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
         และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม 
     ง. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
2. แนวคิดของนักปรัชญาชาวตะวันตกคนใดที่ 
   กล่าวว่า “มนุษย์ในสภาพส่วนใหญ่แล้วเป็นคนดี 
   มีอิสรเสรีสะอาด เหมือนผ้าขาวแต่ถูกอารยธรรม 
   และสังคมท าให้เปลี่ยนแปลงไป” ? 
     ก. Jean – Jacques Rousseau 
     ข. Thomas Hobbes 
     ค.  Lee Don Huk 
     ง. John Locke   
3. บุคคลใดได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของ 
   กฎหมายไทย ? 
     ก. กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
     ข. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
     ค. สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
     ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี 
         ดิเรกฤทธิ ์
 

4. ที่มาของกฎหมายข้อใดมิใช่เป็นท่ีมาของ  
    กฎหมายไทย ? 
     ก. กฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีรัฐ 
         ตราออกใช้บังคับ 
     ข. ค าพิพากษาของศาลที่ผ่านมา 
     ค. จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 
     ง. หลักกฎหมายท่ัวไป 
5. ค าใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายลายลักษณ์ 
   อักษร ? 
     ก. Civil Law 
     ข. Code Law   
     ค. Written Law 
     ง. Common Law   
6. ข้อใดมีลักษณะเป็นกฎหมาย ? 
     ก. ประกาศห้ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ  
         ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท 
     ข. ประกาศให้พนักงานบริษัททุกคนต้อง 
         แสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้งที่เข้า – ออก 
         บริษัท 
     ค. ประกาศห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดง 
         เข้าไปในห้องประชุม 
     ง. ประกาศของอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนทุกคน 
         ไปเข้าแถวเคารพธงชาติมิฉะน้ันจะถูก 
         ท าโทษหน้าเสาธง 
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7. กฎหมายในข้อใดมีศักดิ์สูงกว่าพระบรม 
   ราชโองการของพระมหากษัตริย์ ? 

     ก. พระราชก าหนด  

     ข. พระราชบัญญัติ   

     ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

     ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
8. กฎหมายข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
   ประชาชนกับรัฐ ? 

     ก. กฎหมายระหว่างประเทศ 

     ข. กฎหมายมหาชน  
     ค. กฎหมายเอกชน  
     ง. กฎหมายอาญา  

 
 
 

9. ข้อใดเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของชาวไทย 

     เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ? 

     ก. สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

     ข. บวชทดแทนคุณบิดามารดา  

     ค. ท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่อ าเภอ 
     ง. ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีเป็นทหารกองเกิน 

         ท่ีอ าเภอ 
10. เหตุใดข้อบัญญัติจึงมีล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

   ต่ ากว่ากฎหมายอื่น ? 

     ก. ออกโดยคณะรัฐมนตรีและอาศัยตาม 

         ความในพระราชก าหนด 
     ข. ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและอาศัยอ านาจ 
         ตามความในพระราชบัญญตัิ 
     ค. ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและอาศัยอ านาจ 
         ตามความในพระราชกฤษฎีกา 
     ง. ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
         อาศยัอ านาจตามความในพระราชบัญญตัิ 
 

 
           

           
 

ท าแบบทดสอบเรียบร้อย
ตรวจค าตอบหน้าต่อไป

เชิญครับ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

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

 
 
 

                    
 
 

 

พร้อมแล้ว 
ศึกษาบทเรียนได้เลยครับ 

ไปกันเลย 
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บทน า 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์มนุษย์จะต้อง
ต่อสู้และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง มนุษย์จึงไม่อาจแยกไปอยู่โดดเดี่ยวหรือ
อยู่โดยล าพังได้ ต้องอยู่รวมกัน พึ่งพาซ่ึงกันและกันและต่อสู่กับธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่รวมกันเราเรียนว่า เป็นสังคม เป็นครอบครัว เป็นชุมชนใหญ่ขึ้นต่างก็ใช้สิทธิและ
การกระท าการต่างๆ ตามความต้องการของตนการกระท าดังกล่าวอาจล่วงเกินหรือละเมิดสิทธิของบุคคล
อื่นท่ีอยู่รวมกันในสังคมและชุมชนได้ ถ้าเป็นสังคมชุมชนใหญ่ความขัดแย้งจะสูงขึ้น เช่น เสียงอึกทึก
ครึกโครม ปล่อยปละละท้ิงสิ่งของและสัตว์เลี้ยง รบกวนก่อความเดือนร้อนร าคาญแก่เพื่อนบ้าน เป็นต้น 
ยิ่งเป็นสังคมหนาแน่น สถาบันทางสังคมจะตามมา ได้แก่ สถาบันสถานศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันทางการเมือง การปกครอง มีการกระทบเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ผลกระทบเร่ืองอ านาจ 
เรื่องผลประโยชน์และความไม่เป็นธรรมตลอดจนเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตามมา อาจถึงขั้นมีการใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ข่มเหง รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า หรือเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นไปโดยมิชอบ จึงจ าเป็นต้องมี
การวางกฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับในสังคม เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้อยู่ในกรอบแห่ง
ความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางปฏิบัติหรือกรอบแห่งความสงบเรียบร้อยน้ีต่อมาเราเรียกกันว่า กฎเกณฑ์ข้อบังคับและ
กฎหมายต่อมาดังค าสุภาษิตที่ว่า “ที่ใดมีสังคม ที่นั้นต้องมีกฎหมาย” 
 
 
 

                    
 
 

ที่ใดมีสังคม 
ที่นั้นต้องมีกฎหมาย 
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กรอบที่ 1 
ความหมายของกฎหมาย 

 
 ความหมายของค าว่า  กฎหมาย มาจากทฤษฎีของนักปรัชญาทางตะวันตกหรือชาวยุโรปในอดีต 
ได้ว่าแนวความคิดไว้ส าหรับสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคต่อ ๆ มา ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามีหลาย
ระดับ คือ ตั้งแต่มีความเพ้อฝันถึงความดีงามของมนุษย์ไปจนถึงมีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัว 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาตั้งแต่ก าเนิด ดังที่ปรากฏแนวคิดนักปรัชญาชาวตะวันตกเมื่อ 300 ปีกว่า
มาแล้ว ดังนี้ 

  Jean-Jacques Rousseau ( ซอง-ซาก รุสโซ : 
ค.ศ. 1712-1778 ) มีแนวคิดว่า “มนุษย์ในสภาพส่วนใหญ่
และเป็นคนดีมีอิสรเสรี สะอาดเหมือนผ้าขาว แต่ถูกอารย
ธรรมและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ” 
  Thomas Hobbes (โทมัส ฮอบส์ : ค.ศ. 1588-
1679) มีแนวคิด “มนุษย์โดยธรรมชาติเป็นคนโหดร้ายเห็น
แก่ตัวและประโยชน์ส่วนตน จ าเป็นต้องมีองค์กรหรือรัฐที่
เข็มแข็งเข้ามาควบคุม” 
  John Locke (จอห์น ล็อก : ค.ศ. 1632-17404)มี
แนวคิด “มนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วไม่ดีไม่เลวแต่เป็นตู้ที่ว่าง
เปล่าประสบการณ์ท าให้มนุษย์เป็นอย่างที่เขาเป็น(เป็น
อย่างที่เห็น)” 
 จากแนวคิดของนักปรัชญาชาวตะวันตกในอดีต 
ก่อให้เกิดแนวคิดการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันและได้มีการก าหนดความหมายและ
บัญญัติศัพท์ค าว่ากฎหมายไว้ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “กฎหมาย คือ 
กฎท่ีสถาบันหรือผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่
เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้ใน
การบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามหรือ
เพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
ระหว่างบุคคลกับรัฐ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : นักปรัชญาชาวตะวันตก 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/ 
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Jean-Jacques Rousseau 

 
 
 
 

John Locke www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมาย
ไทยทรงอธิบาย “กฎหมาย คือ ค าสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎรท้ังหลายเม่ือไม่ท า
ตามแล้วตามธรรมดาต้องรับโทษ” 
 ศาสตราจารย์หลวงจ ารูญเนติศาสตร์ (จ ารูญ โปษยานนท์) อธิบายว่า “กฎหมายได้แก่กฎข้อบังคับ
ว่าด้วยการปฏิบัติ ซึ่งผู้มีอ านาจของประเทศได้บัญญัติขึ้นและบังคับให้ผู้ที่อยู่ในสังกัดของประเทศนั้นถือ
ปฏิบัติตาม” 
 จากแนวคิดและเหตุผลตามความหมายท่ีบุคคลส าคัญเป็นท่ีเคารพนับถือในทางปรัชญาและ
กฎหมายให้ไว้จึงสรุปได้ดังน้ี 
 สรุปความหมายของกฎหมาย คือ “กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สถาบันผู้มีอ านาจสูงสุดของประเทศ
ตราขึ้นใช้บังคับรวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกิดจากจารีตประเพณีที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
หรือจากบุคคลทั่วไปที่อยู่รวมกันในสังคมเพื่อใช้กับบุคคลทุกคนในการบริหารประเทศหากไม่ปฏิบัติตาม
อาจได้รับโทษฐานตามฐานความผิดนั้น” 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ที่มา : krumontree.com  www.kr

oo
ba

nn
ok

.co
m



แบบฝึกหัดกรอบที่ 1 
ความหมายของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงจับคู่ข้อที่มีความสัมพันธ์กัน  
       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 

 
 ก. กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  

 ข. ศาสตราจารย์หลวงจ ารูญเนติศาสตร์  

 ค. ชอง-ชาก รุสโซ  

 ง. โทมัส ออบส์  

 จ. จอห์น ล็อก  

 ฉ. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  

 ช. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

 
............ 1. มนุษย์ในสภาพส่วนใหญ่แล้วเป็นคนดีมีอิสรเสรี สะอาดเหมือนผ้าขาว แต่ถูกอารยธรรมและ 

   สังคมท าให้เปลี่ยนแปลงไป 

............ 2. มนุษย์โดยธรรมชาติเป็นคนโหดร้าย เห็นแก่ตัวและประโยชน์ส่วนตน จ าเป็นต้องมีองค์กรหรือ 
   รัฐที่เข้มแข็งเข้ามาควบคุม 

............ 3. มนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วไม่ดีไม่เลว แต่เป็นตู้ที่ว่างเปล่า ประสบการณ์ท าให้มนุษย์เป็นอย่างที่เขาเป็น 

............ 4. กฎหมาย คือ กฎท่ีสถาบันหรือผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณ ี

   อันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือ 

   เพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
............ 5. กฎหมาย คือ ค าสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎรท้ังหลาย  

   เมื่อไม่ท าตามแล้ว ตามธรรมดาต้องรับโทษ 

 

                  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ได้รับการยกย่องว่าเป็น 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย www.kr
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เฉลยแบบฝึกหัดกรอบที่ 1 
ความหมายของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงจับคู่ข้อที่มีความสัมพันธ์กัน  
       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 

 
 ก. กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  

 ข. ศาสตราจารย์หลวงจ ารูญเนติศาสตร์  

 ค. ชอง-ชาก รุสโซ  

 ง. โทมัส ออบส์  

 จ. จอห์น ล็อก  

 ฉ. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  

 ช. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

 
...ค... 1. มนุษย์ในสภาพส่วนใหญ่แล้วเป็นคนดีมีอิสรเสรี สะอาดเหมือนผ้าขาว แต่ถูกอารยธรรมและ  

   สังคมท าให้เปลี่ยนแปลงไป 

...ง... 2. มนุษย์โดยธรรมชาติเป็นคนโหดร้าย เห็นแก่ตัวและประโยชน์ส่วนตน จ าเป็นต้องมีองค์กรหรือ  

   รัฐที่เข้มแข็งเข้ามาควบคุม 

...จ... 3. มนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วไม่ดีไม่เลว แต่เป็นตู้ที่ว่างเปล่า ประสบการณ์ท าให้มนุษย์เป็นอย่างที่เขาเป็น  

...ฉ... 4. กฎหมาย คือ กฎท่ีสถาบันหรือผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณี  

   อันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือ 

   เพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
...ช... 5. กฎหมาย คือ ค าสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎรท้ังหลาย  

   เมื่อไม่ท าตามแล้ว ตามธรรมดาต้องรับโทษ 

 

                    
 

ต่อไปเราไปเรียนความส าคัญ
ของกฎหมายกันเลยนะครับ 
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กรอบที่ 2 
ความส าคัญของกฎหมาย 

 
 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของ
สังคมเป็นเครื่องมือให้บุคคลระมัดระวังไม่กระท าผิดกฎระเบียบของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นความรู้และ
เครื่องมือของบุคคลอื่นมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะความไม่รู้กฎหมายจากบุคคลอื่นเป็นประโยชน์ใน
การตัดสินใจและการประกอบอาชีพรวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อการเมืองการปกครองรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ปฏิบัติ
ตามสิทธิตนอย่างถูกต้อง ดังนั้น กฎหมายจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์หรือของบุคคลในสังคม สรุปได้ 
4 ประการ คือ  
  1. เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติของบุคคล ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยกับสังคมและ
ประเทศชาติท าให้บุคคลรู้ถึงสิทธิและหน้าที่สามารถใช้สิทธิและท าหน้าที่โดยไม่ท าให้บุคคลอื่นในสังคม
ต้องเดือดร้อน ได้แก่ บุคคลย่อมมีสิทธิในการประกอบอาชีพ แต่อาชีพที่ประกอบน้ันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงกรณีเช่น กฎหมายย่อมเข้ามาควบคุมกระท านั้นหรือควบคุมความ
ประพฤติของบุคคลมิให้กระท าความผิด เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ท าร้ายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา เป็นต้น เหล่านี้เป็นความผิดกฎหมายอาญาผู้กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษ  

  2. เป็นกฎในการด าเนินชีวิตของบุคคล บุคคลทุก
คนเมื่อเกิดมาและด ารงชีวิตอยู่จนกระท่ังถึงแก่ความตาย
ย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายท้ังสินนับตั้งแต่เริ่มเป็นบุคคลจน
กระทั้งสิ้นสภาพกลายเป็นบุคคล คือ ถึงแก่ความตาย 
กล่าวคือ เมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาอยู่รอดเป็นสภาพ
บุคคลแล้วก็จะต้องมีการแจ้งเกิดเมื่อมีอายุเข้าเกณฑ์จะต้อง
รับการศึกษาก็ต้องเข้ารับการศึกษาตามภาคบังคับของ
กฎหมายและเมื่อมีอายุครบตามก าหนดจะต้องท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนหากเป็นชายจะต้องไปแสดงตนเพื่อ
ลงบัญชีเป็นทหารกองเกิน ณ อ าเภอหรือเขตในท้องที่
ภูมิล าเนาของตน นอกจากนี้ หากมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ยี่สิบปีก็
ยังมีฐานะเป็นผู้เยาว์ต้องอยู่ในความปกครองของผู้ปกครอง

และถูกจ ากัดในเร่ืองความสามารถในการท านิติกรรมตามกฎหมายการจะหม้ันหรือสมรสที่ชอบด้วย
กฎหมายการสร้างอาคารบ้านเรือนการเข้าอยู่และย้ายออกจากภูมิล าเนาต้องมีการแจ้งย้ายเข้าและย้าย
ออกรวมท้ังการประกอบอาชีพและท านิติกรรมจะต้องปฏิบัติตามแบบแห่งนิติกรรมหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ มิฉะนั้นจะท าให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆกรรมหรือโมฆียกรรมและสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อบุคคล
ถึงแก่ความตายก็จะต้องให้ญาติหรือบุคคลที่มีชีวิตอยู่แจ้งการตายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ด้วยน่ีคือกฎหมายท่ีมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 : การด าเนินชีวิตของ
บุคคล ย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
ที่มา : krumontree.com 
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  3. แก้ปัญหาและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม การเป็นสังคมและชุมชนหนาแน่น
ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การแก้ปัญหาและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับ
ชุมชนและสังคมนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่จะก าหนดและแก้ไขได้คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่วาง
และตกลงกันไว้ นั้นคือ กฎหมายจะเป็นผู้แก้ปัญหาได้อย่างดีโดยปฏิบัติตามกฎหมายปัญหา คือ ใคร 
หน่วยงานใดเป็นผู้มีสิทธิในการชี้ขาด เมื่อชี้ขาดแล้วจะมีการบังคับหรืลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างไร ระบบ
ดังกล่าวจะด าเนินเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม คือกฎหมายได้มอบอ านาจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็น
ผู้ชี้ขาดและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อแก่ปัญหาข้อพิพาทน าไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความสงบของสังคมองค์กรหรือสถาบันที่น าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะเริ่มตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต ารวจพนักงานอัยการทนายความ ศาล ซึ่งอาจเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และ
สุดท้าย คือ เจ้าพนักงานบังคับคดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเรือนจ าสิ่งนี้คือบทบาทหรือความส าคัญของ
กฎหมายในการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
  4. เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ค าว่าเป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม หมายถึง กฎหมายมีบทบัญญัติที่เป็นหลักและเป็นแนวทางการให้
บุคคล ประชาชนหรือสังคมเดินตามนั้นเพราะม่ันใจว่านั่นเป็นการกระท าที่ถูกต้องและได้รับการรองรับ
จากรัฐทุกคนและสังคมยอมรับเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มองเห็นอนาคตหลักของกฎหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ อ านาจอธิปไตย ได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลา
การ ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่ากิจกรรมใดเป็นอ านาจของฝ่ายใด องค์กรและสถาบันต่างๆ ก็จะเดินตามหลัก
ของกฎหมายน้ัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมือง สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคมหรือสถาบัน
ศาสนา อาทิ กฎหมายวางหลักเกณฑ์ว่าให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 
ปี โดยรัฐเป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึกหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักประกันว่า ประชาชนชาว
ไทยทุกคนมีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี คือถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
บุคคลผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและไม่มีรายได้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพ รัฐจะต้องให้การ
ช่วยเหลือเหล่านี้คือหลักประกันคุณภาพชีวิตหรือหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลในสังคมตาม
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 : ทุกคนมีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 12 ปี 

ที่มา : krumontree.com 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 2 
ความส าคัญของกฎหมาย 

 
ค าชี้แจง  :  จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิด  

      (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 

............ 1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาไว้ซึ่งประเพณี  
   วัฒนธรรมของสังคม เป็นเครื่องมือให้บุคคลระมัดระวังไม่กระท าผิดกฎระเบียบของ  
   สังคม 

............ 2. กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติของบุคคล อาทิเช่น บุคคลสามารถที ่
   จะประกอบอาชีพได้เฉพาะอาชีพที่บรรพบุรุษได้ท าสืบต่อกันมา 

............ 3. กฎหมายเป็นกฎในการด าเนินชีวิตของบุคคล อาทิเช่น เมื่อคลอดออกจากครรภ ์
   มารดาอยู่รอดเป็นสภาพบุคคลแล้ว ก็จะต้องมีการแจ้งเกิด เมื่อมีอายุเข้าเกณฑ์จะต้อง 
   รับการศึกษา  

............ 4. กฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม โดยผ่านทาง 
   หลักการอ านาจอธิปไตย อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร อ านาจเอกชน 

............ 5. กฎหมายเป็นหลักในการแก้ปัญหาและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคม  
 

 

 

  
 

                    
 
 

อย่าแอบดูเฉลยนะค่ะ 
ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
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เฉลยแบบฝึกหัดกรอบที่ 2 
ความส าคัญของกฎหมาย 

 
ค าชี้แจง  :  จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิด  

      (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 

 1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาไว้ซึ่งประเพณี  
   วัฒนธรรมของสังคม เป็นเครื่องมือให้บุคคลระมัดระวังไม่กระท าผิดกฎระเบียบของ  
   สังคม 

 2. กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติของบุคคล อาทิเช่น บุคคลสามารถที่ 
   จะประกอบอาชีพได้เฉพาะอาชีพที่บรรพบุรุษได้ท าสืบต่อกันมา 

 3. กฎหมายเป็นกฎในการด าเนินชีวิตของบุคคล อาทิเช่น เมื่อคลอดออกจากครรภ์ 
   มารดาอยู่รอดเป็นสภาพบุคคลแล้ว ก็จะต้องมีการแจ้งเกิด เมื่อมีอายุเข้าเกณฑ์จะต้อง 
   รับการศึกษา  

 4. กฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม โดยผ่านทาง  
   หลักการอ านาจอธิปไตย อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร อ านาจเอกชน 

 5. กฎหมายเป็นหลักในการแก้ปัญหาและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคม  

 

 

                  
 

 

                  
 

กฎหมายเป็นหลัก 

ในการแก้ปัญหาและ 
สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้สังคม 
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กรอบที่ 3 
ที่มาของกฎหมาย 

 
 ค าว่า ที่มาของกฎหมาย ย่อมหมายถึงค าว่า กฎหมายท่ีเกิดขึ้นได้อย่างไรนักปรัชญาทาง
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์รวมทั้งนักกฎหมายในอดีตและปัจจุบันพยายามหา
เหตุผลอธิบายให้เข้าใจว่า มนุษย์เราเริ่มเรียนรู้กฎหมายตั้งแต่เมื่อใดและมีวิวัฒนาการมาอย่างไรความคิด
นี้ต่างก็แปลกแยกกันออกไป 
 กลุ่มที่มีแนวคิดสร้างกฎหมายในอดีต 
  1. เกิดจากกลุ่มที่มีแนวคิดแบบธรรมชาติ กลุ่มนี้มีแนวคิดว่า กฎหมายท่ีแท้จริงมีที่มาจาก
ธรรมชาติ ค าว่าธรรมชาติ หมายถึง มาจากศาสนา  ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
สังคมเป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายกลุ่มน้ีมีความคิดแบบธรรมชาติมีความเชื่อว่ากฎระเบียบข้อบังคับใดขัด
ต่อเหตุผลและศีลธรรมย่อมไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ควรคู่อยู่กับสังคม นั่นคือ 
สังคมเป็นผู้สร้างกฎหมายและกฎหมายจะเป็นผู้สร้างสังคมต่อไป จึงอาจพูดได้ว่ามีสังคมที่ไหนมี
กฎหมายท่ีนั่นสมาชิกของสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สังคมต้อง
ยึดถือแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของรุสโซและจอห์น ล็อก 
  2. เกิดจากกลุ่มที่มีแนวคิดแบบฝ่ายบ้านเมือง กลุ่มนี้มีแนวคิดว่าที่มาหรือบ่อเกิดของกฎหมาย
ต้องเกิดจากอ านาจบ้านเมืองและมองเห็นว่าอ านาจทางการเมืองเท่านั้นที่ท าให้เกิดกฎหมายได้อ านาจ
ฝ่ายบ้านเมืองหรือทางการเมืองนี้ได้แก่ รัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งเดิมคือ พระมหากษัตริย์ต่อมากลายเป็นรูปของ
รัฐสภาแนวคิดแบบฝ่ายบ้านเมืองนี้ถือว่าอ านาจนั่นแหละเป็นธรรม (Might is right) แนวคิดนี้ เช่น โทมัส 
ฮอบส์ 
  3. เกิดจากกลุ่มผู้รู้หรือเมธี หมายถึง ผู้มีศิลปวิทยาต่าง ๆ อาจเป็นผู้ให้ก าเนิดได้ทั้งที่ไม่ได้
ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เช่น สมณะ พราหมณ์นักนิติศาสตร์และค าพิพากษาของศาลย่อม
จัดอยู่ในกลุ่มของผู้รู้หรือเมธีได้ให้แนวคิดและทัศนคติวางไว้เป็นบรรทัดฐานท าให้เกิดเป็นกฎหมายขึ้น
และปฏิบัติต่อกันมา 
  4. เกิดจากกลุ่มที่มีความคิดทางกฎหมายสังคมนิยม  ความคิดนี้ยึดเอาเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองเป็นจักรกลส าคัญที่ท าให้เกิดกฎหมาย ฉะน้ัน ถ้าเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนแปลงหรือรวม
ศูนย์กฎหมายย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

                       

สังคมเป็นผู้สร้างกฎหมาย
และกฎหมายจะเป็นผู้สร้าง

สังคมต่อไป 
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 ที่มาของกฎหมายไทย 
  ประเทศไทยโดยเชื้อพระวงศ์และเจ้านายช้ันสูงได้ศึกษากฎหมายจากต่างประเทศทั้งที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 
คือ ใช้ประมวลกฎหมายเป็นหลัก เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายรัษฎากร เป็นต้น
อย่างไรก็ตามกฎหมายไทยนอกจากยึดกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทางด้านกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  อันเป็นกฎหมายเอกชนยังบัญญัติให้กฎหมายไทยน าหลัก  จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของคน
ไทย รวมทั้งหลักกฎหมายท่ัวไปมาใช้ได้ด้วยซ่ึงบัญญัติไว้ดั้งนี้  “กฎหมายน้ันต้องใช้ในบรรดากรณีซ่ึง
ต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ เมื่อไม่
มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได้ ให้  วินิจฉัยคดี  นั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีต
ประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเปรียบเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้ากฎหมาย
เช่นน้ันก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550  
ที่มา : http://th.wikipedia.org 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 3 
ที่มาของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงเติมค าลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 

 
ประเทศไทยโดยเชื้อพระวงศ์และเจ้านายช้ันสูงได้ศึกษากฎหมายจากต่างประเทศทั้งที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมาย  ..........................................  
(Civil Law) คือ ใช้  ................................  เป็นหลัก เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายรัษฎากร   
เป็นต้นอย่างไรก็ตามกฎหมายไทยนอกจากยึดกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทางด้านกฎหมาย
..........................  อันเป็นกฎหมายเอกชนยังบัญญัติให้กฎหมายไทยน าหลัก ........................................ 
ของคนไทย รวมท้ังหลักกฎหมายท่ัวไปมาใช้ได้ด้วยซ่ึงบัญญัติไว้ดั้งนี้  “กฎหมายน้ันต้องใช้ในบรรดา
กรณีซ่ึงต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 
เมื่อไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได้ ให้  .......................  นั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มี
จารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเปรียบเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้ากฎหมาย
เช่นน้ันก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป” 

 

 

 

 

 
 

 
 

สมาชิกของสังคมต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดและ 
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สังคม

ต้องยึดถือ 
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เฉลยแบบฝึกหัดกรอบที่ 3 
ที่มาของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงเติมค าลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 

 
ประเทศไทยโดยเชื้อพระวงศ์และเจ้านายช้ันสูงได้ศึกษากฎหมายจากต่างประเทศทั้งที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมาย  ลายลักษณ์อักษร         
(Civil Law) คือ ใช้  ประมวลกฎหมาย  เป็นหลัก เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายรัษฎากร   
เป็นต้นอย่างไรก็ตามกฎหมายไทยนอกจากยึดกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทางด้านกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  อันเป็นกฎหมายเอกชนยังบัญญัติให้กฎหมายไทยน าหลัก  จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ของคนไทย รวมท้ังหลักกฎหมายท่ัวไปมาใช้ได้ด้วยซ่ึงบัญญัติไว้ดั้งนี้  “กฎหมายน้ันต้องใช้ในบรรดา
กรณีซ่ึงต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 
เมื่อไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได้ ให้  วินิจฉัยคดี  นั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มี
จารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเปรียบเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้ากฎหมาย
เช่นน้ันก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป” 

 

 

 

 

                  
 

 

ปัจจุบันประเทศไทยใช้
กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
(Civil Law) คือ ใช้ประมวล

กฎหมายเป็นหลัก 
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กรอบที่ 4 
ระบบกฎหมายปัจจุบัน 

 
 จากแนวคิดนักกฎหมาย 4 กลุ่มในอดีต ท าให้เกิดระบบกฎหมายขึ้นเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ ระบบ
กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
  1. ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาอังกฤษเรียกว่า คอมมอนลอร์ (Common 
Law) เป็นกฎหมายท่ียึดถือเอาจารีตประเพณีและค าพิพากษาของศาลที่ผ่านมาเป็นท่ีมาของกฎหมาย
บางครั้งเรียกว่า กฎหมายจารีตประเพณี โดยไม่ได้จัดท าหรือบันทึกเป็นตัวบทกฎหมายประเทศที่ใช้
กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศที่เคยอยู่ใน
เครือจักรภพของอังกฤษ      
  2. ระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาอังกฤษเรียกว่า ซีวิลลอว์ (Civil Law) เป็น
กฎหมายท่ีมีขั้นตอนในการจัดท าและมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหมวดหมู่กฎหมายน้ีพัฒนา
มาจากกฎหมายชาวโรมันท่ีอาศัยอยู่ในกรุงโรม กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะตัว
บท ผู้พิพากษาเป็นเพียงผู้ใช้กฎหมายน าเอาตัวกฎหมายมาปรับกับความผิดแล้วตัดสินความ พิพากษา
ความผิดไปตามตัวบทกฎหมายท่ีก าหนดและบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายซีวิลลอว์จึงรู้จัก
กันในอีกชื่อหนึ่งว่า กฎหมายประมวล (Code Law) คือ น ามารวมประมวลกันไว้เป็นหมวดหมู่บางทีก็
เรียกว่า กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Written Law) ประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือซีวิลลอว์ 
เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปนและประเทศไทย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 6 : แผนที่แสดงประเทศที่ใช้กฎหมายแบบ Civil Law 
ที่มา : http://th.wikipedia.org 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 4 
ระบบกฎหมายปัจจุบัน 

 
ค าชี้แจง  :  จงตอบค าถามต่อไปนี้  

       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 
1. ปัจจุบันระบบกฎหมายท่ีใช้อยู่มี .............. ระบบ คือ  

 1.1 ........................................................................................................................................  
 1.2  ........................................................................................................................................  
2. ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law) เป็นกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็น..................... 
    ....................................................................................................................................................... 
3. ระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เป็นกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็น ................................. 
    .......................................................................................................................................................  
4. ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law) คือ .........................................  
    .......................................................................................................................................................  
5. ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (Civil Law) คือ ...................................................... 
    .......................................................................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

                        
 

 

แบบฝึกหัดแค่นี้ง่าย 

นิดเดียว เพราะฉะนั้น 

อย่าลอกกันนะครับ 
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เฉลยแบบฝึกหัดกรอบที่ 4 
ระบบกฎหมายปัจจุบัน 

 
ค าชี้แจง  :  จงตอบค าถามต่อไปนี้  

       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 
1. ปัจจุบันระบบกฎหมายท่ีใช้อยู่มี 2 ระบบ คือ 
 1.1 ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law) 
 1.2 ระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 
2. ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law) เป็นกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็นกฎหมายท่ี 
    ยึดถือเอาจารีตประเพณีและค าพิพากษาของศาลที่ผ่านมามาเป็นท่ีมาของกฎหมาย  
3. ระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เป็นกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็น กฎหมายท่ีมีขั้นตอน 
    ในการจัดท าและมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์เป็นหมวดหมู่  
4. ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law) คือ ประเทศอังกฤษ  
    ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศที่เคยอยู่ในเครือจักรภพของอังกฤษ 
5. ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (Civil Law) คือ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น  
    สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน และไทย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

ต่อไปเราไปศึกษา 
เรื่อง ลักษณะของกฎหมาย 

กันต่อเลยนะครับ 
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กรอบที่ 5 
ลักษณะของกฎหมาย 

 
 ค าว่าลักษณะของกฎหมาย หมายถึง บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งออกมาหรือก าหนด
เป็นแนวทางให้บุคคลในสังคม ชุมชนและประชาชนของประเทศปฏิบัติ โดยจะต้องมีลักษณะอย่างไร 
กฎหมายท่ีมีความส าคัญและศักดิ์สิทธิ์ท าให้บุคคลทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามนั้นควรจะมาจากที่ใด เมื่อ
บัญญัติออกใช้บังคับและไม่ปฏิบัติตามผลจะเป็นอย่างไร นี่คือลักษณะส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาใน
การตรากฎหมายออกใช้บังคับ 
 กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์ 
  กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์ หมายความว่า ผู้ตราหรือออกกฎหมายมาใช้บังคับต่อบุคคล
ของรัฐต้องเป็นรัฏฐาธิปัตย์ คือ เป็นประเทศหรือเป็นรัฐที่มีเอกราชมีอ านาจรัฐในอดีตผู้มีอ านาจอธิปไตย
ของตนเอง ไม่เป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของประเทศใดคือต้องเป็นผู้มีอ านาจรัฐในอดีตผู้มีอ านาจรัฐ
อาจเป็นบุคคล คือ องค์พระมหากษัตริย์หรือเป็นคณะบุคคล เช่น คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูปการปกครอง
หรือรัฐประหารหรือในฐานะรัฐสภาโดยฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐเป็นฝ่ายบัญญัติกฎหมายออกมาใช้บังคับ
ผ่านขั้นตอนการพิจารณากฎหมายตามรูปแบบของรับสภาผู้ที่ออกกฎหมายหรือตรากฎหมายออกใช้
บังคับถือว่าเป็นอ านาจมาจากรัฏฐาธิปัตย์ 
 เป็นค าสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป 
  หมายความว่า กฎหมายเป็นข้อบัญญัติที่บังคับให้ทุกคนโดยทั่วไปต้องปฏิบัติจามหากฝ่าฝืน
อาจได้รับโทษ ค าสั่งหรือข้อบังคับต้องใช้บังคับทุกสถานท่ีและแก่บุคคลทุกคนโดยเสมอภาคลักษณะหรือ
ประเภทของกฎหมายน้ันมีหลายรูปแบบหรือหลายประเภท กฎหมายางประเภทเป็นการให้สิทธิ เช่น 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1308 บัญญัติว่า “ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอก ริมตลิ่งที่งอกย่อมเป็น
ทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น” หรือกฎหมายบางประเภทเป็นข้อก าหนดหรือข้อห้ามว่า การกระท า
ใดเป็นความผิดจะต้องได้รับโทษ เช่น กฎหมายอาญามาตรา 295 บัญญัติว่า “ผู้ใดท าร้ายผู้อื่นจนเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของผู้อื่นน้ันผู้น้ันกระท าผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ค าสั่งหรือข้อห้ามหรือสิทธิของบุคคลตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ สามารถบังคับใช้กับบุคคลทุกคนโดยทั่วไป 
 เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไปจนกว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  หมายความว่า เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งออกมากฎหมายฉบับน้ันย่อมมี
ผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะกฎหมายฉบับใหม่ซ่ึงมีศักดิ์เท่าเทียมกันหรือสูงกว่าให้ยกเลิกหรือแก้ไข
ฉบับนั้นหากไม่มีกฎหมายฉบับดายกเลิกหรือแก้ไขก็จะมีผลให้กฎหมายฉบับน้ันมีผลใช้บังคับเสมอไป
หรือตลอดไป 
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 กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม 
  หมายความว่า กฎหมายทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในทางแพ่งหรือทางอาญาเป็นข้อบังคับ
ให้ต้องปฏิบัติตามหากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลกระทบในเร่ืองของส่วนตนในทางแพ่งและอาจจะมีผลกระทบ
ทั้งส่วนตนและส่วนรวมหากเป็นกรณีทางอาญาแม้บางกรณีที่ผู้ปฎิบัติอาจไม่เห็นด้วยก็จะปฏิเสธไม่ได้ 
เช่นก าหนดให้ผู้มีรายได้ต้องช าระภาษีบุคคลธรรมดาทุกปีหรือก าหนดว่าบุคคลจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย
มิได้ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่เคยได้ศึกษาหรือไม่ได้รับทราบประกาศของทางราชการ คือ พระราชกฤษฎีกาแต่
อย่างใด เป็นต้น 
 กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ 
  ข้อ ความนี้ต่อเนื่องจากข้อที่ว่ากฎหมายเป็นข้อบังคบที่ต้องปฏิบัติตามหากบุคคลนั้นรู้และว่ามี
ข้อบังคับตามกฎหมายให้ปฏิบัติแต่ไม่ยอมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องหรืองดเว้นการปฏิบัติจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอื่นบุคคลผู้นั้นย่อมได้รับผลจากการที่ไม่ปฏิบัตินั้นผลตอบแทนที่เป็นสภาพบังคับ
นี้ คือ ต้องรับโทษนั่นเอง เช่น กรณีต้องช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่ยอมช าระหรือช าระเพียง
บางส่วนท่ีควรจะต้องช าระผู้นั่นต้องรับโทษปรับหรือถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระภาษีหรือเม่ือ
มีกระท าผิดแล้วอ้างว่าไม่รู้กฎหมายบุคคลนั้นจะต้องรับผลจากสภาพบังคับของกฎหมาย คือ อาจมีโทษ
ปรับหรือจ าคุกหรืท้ังจ าคุกและปรับ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ค าว่ามีสภาพบังคับมิได้หมายถึงว่าบังคับให้ต้องรับโทษอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง
บังคับเพื่อป้องกันมิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและบังคับในลักษณะส่งเสริมให้บุคคลกระท าแต่ในสิ่งที่
ถูกต้องและดีงามต่อสังคมด้วย 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 : ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายย่อมได้รับโทษตามที่กฎหมายระบุ  
ที่มา : komchadluek.net www.kr
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 5 
ลักษณะของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิด  
                 (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 
............ 1. กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์ หมายความว่า ผู้ตราหรืออกกฎหมายมาใช้บังคับต่อ 

   บุคคลของรัฐ ต้องเป็นรัฏฐาธิปัตย์ คือ เป็นประเทศหรือเป็นรัฐที่มีเอกราช มีอ านาจ 

   อธิปไตยของตนเอง 
............ 2. กฎหมายเป็นข้อบัญญัติที่บังคับให้ทุกคนโดยทั่วไปต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนอาจ 

   ได้รับโทษ แต่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
............ 3. กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไปจนกว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
............ 4. กฎหมายทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในทางแพ่ง หรือทางอาญา เป็นข้อบังคับให ้

   ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลกระทบในเร่ืองของส่วนตนในทางแพ่ง และ 
   อาจจะมีผลทั้งส่วนตัวและส่วนรวมหาเป็นกรณีทางอาญา แต่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ที่ 
   ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

............ 5. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หากบุคคลนั้นรู้แต่ไม่ยอม 
   ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติก็จะเกิดผลเสียต่อบุคคลอื่นและบุคคลผู้นั้น 

 

 

 

 
 
 

 

พลเมืองที่ดีต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามฝ่าฝืน
กฎหมายมิเช่นน้ันจะมีความผิด 
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เฉลยแบบฝึกหัดกรอบที่ 5 
ลักษณะของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิด  
                 (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 

 1. กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์ หมายความว่า ผู้ตราหรืออกกฎหมายมาใช้บังคับต่อ  

   บุคคลของรัฐ ต้องเป็นรัฏฐาธิปัตย์ คือ เป็นประเทศหรือเป็นรัฐที่มีเอกราช มีอ านาจ 

   อธิปไตยของตนเอง 
 2. กฎหมายเป็นข้อบัญญัติที่บังคับให้ทุกคนโดยทั่วไปต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนอาจ 

   ได้รับโทษ แต่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 3. กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไปจนกว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 4. กฎหมายทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในทางแพ่ง หรือทางอาญา เป็นข้อบังคับให้  

   ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลกระทบในเร่ืองของส่วนตนในทางแพ่ง และ 
   อาจจะมีผลทั้งส่วนตัวและส่วนรวมหาเป็นกรณีทางอาญา แต่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ที่ 
   ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 5. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หากบุคคลนั้นรู้แต่ไม่ยอม  

   ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติก็จะเกิดผลเสียต่อบุคคลอื่นและบุคคลผู้นั้น 
 

 

                                                                                     

กฎหมายเป็นข้อบัญญัติที่บังคับ
ให้ทุกคนโดยทั่วไปต้องปฏิบัติ
ตามหากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษ 
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กรอบที่ 6 
ประเภทของกฎหมาย 

 
 ประเภทของกฎหมาย หมายถึง กฎหมายของไทยที่ใช้อยู่ขณะน้ีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทหรือกี่กลุ่ม
กฎหมายไทยอาจแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทที่แยกไว้  
 ประเภทแบ่งตามระบบหรือที่มาของกฎหมาย  
  จากที่ศึกษามาแล้วเกี่ยวกับแนวคิดกลุ่มของกฎหมายว่ามีหลายกลุ่มและได้สรุปที่มาของ
กฎหมายอยู่ที่ 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร และระบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
เรียกอีกอย่างว่าระบบจารีตประเพณี 
   1. ระบบลายลักษณ์อักษร ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Civil Law System ประเทศไทยใช้ระบบน้ี
เป็นหลัก คือ ลายลักษณ์กระบวนการจัดท ากฎหมายหมายมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบมีการจดบันทึกมีการ
กลั่นกรองของฝ่ายนิติบัญญัติคือ รัฐสภามีการจัดหมวดหมู่กฎหมายของตัวบทและแยกเป็นมาตราเมื่อ
ผ่านการกลั่นกรองจากรัฐสภาแล้วจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยราชกิจจานุเบกษา  
    เหตุผลที่ประเทศไทยใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเพราะเห็นว่ากฎหมายลายลักษณ์
อักษรเป็นกฎหมายท่ีมีหลักฐานและผ่านการกลั่นกรองมาอย่างเป็นระบบเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และ
ก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณีสามารถอ่านสามารถอธิบายให้เข้าใจได้และสามารถตีความได้ถูกต้อง
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎหมายลายลักษณ์อักษรน้ี ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  
   2. ระบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือจารีตประเพณี ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Common Law 
System เป็นกฎหมายท่ีมิได้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีการจัดเป็นหมวดหมู่และไม่มีมาตรา
หากแต่เป็นบันทึกความจ าตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใช้กันต่อ ๆ มาตั้งแต่บรรพบุรุษรวมท้ังบันทึก
ค าพิพากษาของศาสนาที่พิพากษาคดีมาตั้งแต่เดิมประเทศที่นิยมระบบจารีตประเพณีหรือระบบไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรน้ันส่วนใหญ่จะเป็นประเทศศักดินาและใช้ระบบของสังคมเป็นผู้สร้างกฎหมายและ
กฎหมายจะเป็นผู้สร้างสังคมต่อไปประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศทั้งหลายในเครือจักรภพของอังกฤษ 
 

                      
 

ประเทศไทยใช้กฎหมายลายลักษณ์
อักษรเพราะเห็นว่ากฎหมายลายลักษณ์
อักษรเป็นกฎหมายที่มีหลักฐานและ
ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างเป็นระบบ  www.kr
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 ประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้กฎหมาย 
  การแบ่งประเภทกฎหมายตามลักษณะการใช้กฎหมายต้องค านึงถึงบทบาทและหน้าที่การ
น าเอากฎหมายไปใช้เป็นหลัก ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมาย         
วิธีสบัญญัต ิ
   1. กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลก าหนดข้อบังคับ
ความประพฤติของบุคคลทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาโดยเฉพาะในทางอาญา คือ ประมวลกฎหมาย
อาญาจะบัญญัติลักษณะการกระท าอย่างใดเป็นความผิดระบุองค์ประกอบความผิดและก าหนดโทษไว้ว่า
จะต้องรับโทษอย่างไรและในทางแพ่ง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะก าหนดสาระส าคัญของ
บทบัญญัติว่าด้วยนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในฐานะต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น นิติกรรม หนี้ สัญญา 
เอกเทศสัญญา เป็นต้น 
   ตัวอย่างกฎหมายสารบัญญัติ 
    คดีอาญา ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นไปเสียจากตนโดย
ประการท่ีท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
    คดีแพ่ง ค้ าประกันคือ สัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ค้ าประกันผูกพันตน
ต่อเจ้าหน้าหนี้คนหน่ึงเพื่อช าระหนี้ในเม่ือลูกหนี้ไม่ช าระหนี้น้ัน  
   2. กฎหมายวิธีสบัญญติ คือ กฎหมายท่ีบัญญัติวิธีการปฏิบัติด้วยกานน าเอากฎหมายสาร
บัญญัติไปใช้ปฏิบัตินั่นเอง เช่น ไปด าเนินคดีในศาลหรือเรียกว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความก็ได้ กฎหมาย
วิธีสบัญญัติจะก าหนดระเบียบระบบขั้นตอนในการใช้ เช่น ก าหนดอ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ด าเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องหาวิธีการร้องทุกข์ วิธีการสอบสวน วิธีการน าคดีที่ปัญหาฟ้องต่อศาล วิธีการ
พิจารณาคดีต่อสู้คดีในศาลรวมทั้งการบังคับคดีตามค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลเป็นต้น  
    กฎหมายวิธีสบัญญัติจะก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลัก 
  ประเภทแบ่งตามบทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับประชาชน  
  คือ กฎหมายท่ีบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนกับเอกชนด้วยกันเอง หรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน คือ เจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชน ซึ่งก็คือ
ประชาชนนั่นเอง หรือความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศ  จึงแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายระหว่างประเทศ  
   1.  กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายท่ีรัฐตราออกใช้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน การบริหารประเทศ รัฐมีฐานะเป็นผู้ปกครองประชาชนด้วยการออกกฎหมายและให้ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคม จึงตรากฎหมายประเภทมหาชนซ่ึง
เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นส่วนรวมท้ังประเทศ และทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจะมีผลกระทบต่อบุคคลของประเทศเป็นส่วนรวม จึงเรียกว่า กฎหมายมหาชน กฎหมาย
ประเภทนี้ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายอาญา เป็นต้น 
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   2.  กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน
เอง เป็นความสัมพันธ์ในเร่ืองสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา คือ เอกชนด้วยกันเอง รัฐไม่ได้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวด้วย เพราะไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม จึงให้ประชาชนมีอิสระก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ภายในกรอบของกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเสมอภาคมิให้เอาเปรียบต่อกันจนเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายแพ่งทั้งหลายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เป็นต้น จึงเห็นว่าสัญญาจ าน าเป็นความส าพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน คือ ผู้จ าน ากับผู้รับ
จ าน า รัฐจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว หรือเป็นคู่สัญญาด้วย เพียงแต่ออกกฎหมายให้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อกันไว้
เท่าน้ัน 
   3.  กฎหมายระหว่างประเทศ คือ กฎหมายท่ีมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกิดจากความตกลงกัน
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศแยกตามลักษณะความเกี่ยวพันประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท 
คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และกฎหมาย
ระหว่างประเทศแปนกคดีอาญา 
    3.1  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  เกิดขึ้นได้โดยข้อตกลงที่ท าขึ้นระหว่าง
ประเทศต่อประเทศ หรืออาจมีประเทศอื่นเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก หรือเป็นภาคีด้วย  
    3.2  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชน หรือระหว่างบุคคลที่อยู่ต่างรัฐ หรือต่างประเทศ  
    3.3  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา  เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสองประเทศ และประเทศนั้นมีข้อตกลงรับรองให้ศาลแต่ละ
ประเทศพิจารณาคดี หรือร่วมมือกันส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 

 

ภาพที่ 8 : ปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นทางมนุษยธรรมที่มีกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามา
เกี่ยวข้อง 
ที่มา : chaoprayanews.com 
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 6 
ประเภทของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงจับคู่ข้อที่มีความสัมพันธ์กัน  
                 (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 
 ก. กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร  

 ข. กฎหมายระบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  

 ค. กฎหมายสารบัญญัติ  

 ง. กฎหมายวิธีสบัญญัติ  

 จ. กฎหมายมหาชน  

 ฉ. กฎหมายเอกชน  

 ช. กฎหมายระหว่างประเทศ  

 
............ 1. กฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ก าหนดข้อบังคับความประพฤติของบุคคล 

   ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา 
............ 2. กฎหมายท่ีบัญญัติถึงวิธีการปฏิบัติด้วยการน าเอากฎหมายสารบัญญัติไปใช้ไปปฏิบัตินั่นเอง 
............ 3. เป็นกฎหมายท่ีรัฐตราออกใช้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
............ 4. เป็นกฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน 
............ 5. กฎหมายท่ีมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกิดจากความตกลงกันระหว่างประเทศ 
 

 

             

 
 

ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
อย่าลอกเพื่อนนะค่ะ 
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เฉลยแบบฝึกหัดกรอบที่ 6 
ประเภทของกฎหมาย 

 

ค าชี้แจง  :  จงจับคู่ข้อที่มีความสัมพันธ์กัน  
                 (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 
 ก. กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร  

 ข. กฎหมายระบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  

 ค. กฎหมายสารบัญญัติ  

 ง. กฎหมายวิธีสบัญญัติ  

 จ. กฎหมายมหาชน  

 ฉ. กฎหมายเอกชน  

 ช. กฎหมายระหว่างประเทศ  

 
...ค... 1. กฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ก าหนดข้อบังคับความประพฤติของบุคคล  

   ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา 
...ง... 2. กฎหมายท่ีบัญญัติถึงวิธีการปฏิบัติด้วยการน าเอากฎหมายสารบัญญัติไปใช้ไปปฏิบัตินั่นเอง  

...จ... 3. เป็นกฎหมายท่ีรัฐตราออกใช้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  

...ฉ... 4. เป็นกฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน  

...ช... 5. กฎหมายท่ีมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกิดจากความตกลงกันระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

                          

 

ต่อไปเราจะไปศึกษา 
เรื่องศักดิ์ของกฎหมาย

กันนะค่ะ 
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กรอบที่ 7 
ศักด์ิของกฎหมายไทย 

 
 ศักดิ์ของกฎหมาย หมายถึง ล าดับ ฐานะ หรือความสูง ต่ า ของกฎหมายท่ีมีความส าคัญลดหลั่นลง
มาตามล าดับ เริ่มจากสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ตามที่ศึกษามาแล้ว 
 ล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทย 
  กฎหมายไทยเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ส่วนจารีตประเพณีและหลักกฎหมายท่ัวไปเป็น
ส่วนหน่ึงของกฎหมายและช่วยในการอุดช่องว่างของกฎหมาย การจัดล าดับฐานะหรือความสูงต่ าของ
กฎหมาย ให้ดูที่มีการจัดท า หรือการตรากฎหมายออกใช้บังคับ โดยมีหลักในการตีความว่ากฎหมายท่ีมี
ศักดิ์ต่ ากว่า คือมีล าดับชั้นต่ ากว่าจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายท่ีมีศักดิ์สูงกว่าหรือมีล าดับช้ันสูงกว่ามิได้ 
ดังนั้นกฎหมายท่ีมีศักดิ์หรือล าดับชั้นต่ ากว่าหรืออาจเรียกอีกอย่างว่ากฎหมายลูก จะต้องออกหรือตรา
ออกมาให้มีข้อความสอดคล้องกับกฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์สูงกว่าซึ่งเป็นกฎหมายแม่ให้อ านาจกฎหมายลูก
ไว้ หากบัญญัติออกมามีข้อความขัดแย้งหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแม่แล้ว จะมีผลให้กฎหมาย
ลูกที่มีศักดิ์ต่อกว่าใช้บังคับมิได้ ดังนั้น ศักดิ์ของกฎหมายจึงหมายถึง ล าดับฐานะหรือความสูงต่ าของ
กฎหมายท่ีมีความส าคัญสูงกว่าหรือต่ ากว่ากัน 
  การตรากฎหมาย หรือออกกฎหมายใช้บังคับจะมีอยู่ 3 ระดับ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยรัฐสภา 
รองลงมาเป็นกฎหมายท่ีตราโดยฝ่ายบริหารของรัฐ คือ คณะรัฐมนตรี และต่ าสุด คือ กฎหมายท่ีออกโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีพระราชบัญญัติให้อ านาจไว้  
  ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย เรียงตามความส าคัญมี 5 ล าดับ ดังนี้ 
   ล าดับที่ 1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   ล าดับที่ 2   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด  
       ประมวลกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการ  
   ล าดับที่ 3   พระราชกฤษฎีกา 
   ล าดับที่ 4   กฎกระทรวง 
   ล าดับที่ 5   กฎหมายการปกครองระดับท้องถิ่น ได้แก่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
       ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติต าบล 
 ประโยชน์ของการจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 
  การจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ในการเริ่มต้นจัดท าร่างกฎหมายว่า กฎหมาย
ประเภทนี้ระดับใดเป็นผู้จัดท าร่างเพื่อตราและประกาศใช้บังคับ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ใช้กฎหมายทราบ
ล าดับชั้นของกฎหมายท่ีใช้อยู่ว่าประเภทใด หรือฉบับใดมีศักดิ์และความส าคัญสูงกว่ากัน สามารถ
พิจารณาตรากฎหมายฉบับใหม่เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกฉบับเดิมได้ตามศักดิ์ของกฎหมาย รวมทั้ง
กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยและตีความกฎหมาย โดยยึดหลักว่ากฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ขณะนั้นต้องให้
กฎหมายท่ีมีศักดิ์ระดับเดียวกันหรือสูงกว่ามาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก จึงจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย  
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แบบฝึกหัดกรอบที่ 7 
ศักด์ิของกฎหมายไทย 

 
ค าชี้แจง  :  จงเขียนล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทยให้ถูกต้อง  

       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 

ล าดับที่ 1  ...............................................................................................................................  
 ล าดับที่ 2  ...............................................................................................................................  

    ..............................................................................................................................  
 ล าดับที่ 3  ...............................................................................................................................  

 ล าดับที่ 4  ...............................................................................................................................  

 ล าดับที่ 5  ...............................................................................................................................  

    ..............................................................................................................................  
 
 
 

               
 
 
 

 

การจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมาย
ก็เพ่ือประโยชน์ในการเริ่มต้น

จัดท าร่างกฎหมาย 
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เฉลยแบบฝึกหัดกรอบที่ 7 
ศักด์ิของกฎหมายไทย 

 
ค าชี้แจง  :  จงเขียนล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทยให้ถูกต้อง  

       (จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน) 
 

ล าดับที่ 1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ล าดับที่ 2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด  
    ประมวลกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการ 

 ล าดับที่ 3  พระราชกฤษฎีกา 
 ล าดับที่ 4  กฎกระทรวง 
 ล าดับที่ 5  กฎหมายการปกครองระดับท้องถิ่น ได้แก่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

    ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติต าบล 
 

               
 

 

 

                                                                              

 
 
 
 
 
 

พร้อมแล้วเราไปท า
แบบทดสอบหลังเรียน 

กันเลยค่ะ 
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บทสรุป 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
 กฎหมาย คือ “กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สถาบันผู้มีอ านาจสูงสุดของประเทศตราขึ้นใช้บังคับรวมทั้ง
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกิดจากจารีตประเพณีที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมหรือจากบุคคลทั่วไปที่
อยู่รวมกันในสังคมเพื่อใช้กับบุคคลทุกคนในการบริหารประเทศหากไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับโทษฐานตาม
ฐานความผิดนั้น” กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาไว้ซึ่งประเพณี
วัฒนธรรมของสังคมเป็นเครื่องมือให้บุคคลระมัดระวังไม่กระท าผิดกฎระเบียบของสังคมนอกจากนี้ยังเป็น
ความรู้และเครื่องมือของบุคคลอื่นมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะความไม่รู้กฎหมายจากบุคคลอื่นเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจและการประกอบอาชีพรวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อการเมืองการปกครองรู้สิทธิ รู้
หน้าที่ ปฏิบัติตามสิทธิตนอย่างถูกต้อง ดังนั้น กฎหมายจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์หรือของบุคคลใน
สังคม 
 
 
 
 
              
 

                     
 
 
 
 
 
 

กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือ
ให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีวัฒนธรรมของ

สังคม 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
1. แนวคิดของนักปรัชญาชาวตะวันตกคนใดที่ 
   กล่าวว่า “มนุษย์ในสภาพส่วนใหญ่แล้วเป็นคนดี 
   มีอิสรเสรีสะอาด เหมือนผ้าขาวแต่ถูกอารยธรรม 
   และสังคมท าให้เปลี่ยนแปลงไป” ? 
     ก. Jean – Jacques Rousseau 
     ข. Thomas Hobbes 
     ค.  Lee Don Huk 
     ง. John Locke   
2. บุคคลใดได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของ 
   กฎหมายไทย ? 
     ก. กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
     ข. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
     ค. สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
     ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี 
         ดิเรกฤทธิ ์
3. เราอาศัยกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมืออย่างไร ? 
     ก. รักษาความสงบสุขของสังคมรักษาประเพณี 
         วัฒนธรรมของสังคมและให้บุคคล 
         ระมัดระวังไม่กระท าความผิดกฎระเบียบ 
         ของสังคม 
     ข. รักษาประเพณีวัฒนธรรมของสังคมและ 
         บุคคลระมัดระวังไม่กระท าความผิด 
         กฎระเบียบของสังคม 
     ค. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
         และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม 
     ง. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
 

4. ค าใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายลายลักษณ์ 
   อักษร ? 
     ก. Civil Law 
     ข. Code Law   
     ค. Written Law 
     ง. Common Law   
5. ข้อใดมีลักษณะเป็นกฎหมาย ? 
     ก. ประกาศห้ามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ  
         ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท 
     ข. ประกาศให้พนักงานบริษัททุกคนต้อง 
         แสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้งที่เข้า – ออก 
         บริษัท 
     ค. ประกาศห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดง 
         เข้าไปในห้องประชุม 
     ง. ประกาศของอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนทุกคน 
         ไปเข้าแถวเคารพธงชาติมิฉะน้ันจะถูก 
         ท าโทษหน้าเสาธง 
6. ที่มาของกฎหมายข้อใดมิใช่เป็นท่ีมาของ  
    กฎหมายไทย ? 
     ก. กฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีรัฐ 
         ตราออกใช้บังคับ 
     ข. ค าพิพากษาของศาลที่ผ่านมา 
     ค. จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 
     ง. หลักกฎหมายท่ัวไป 
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7. กฎหมายข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
   ประชาชนกับรัฐ ? 

     ก. กฎหมายระหว่างประเทศ 

     ข. กฎหมายมหาชน  
     ค. กฎหมายเอกชน  
     ง. กฎหมายอาญา  

8. กฎหมายในข้อใดมีศักดิ์สูงกว่าพระบรม 

   ราชโองการของพระมหากษัตริย์ ? 

     ก. พระราชก าหนด  

     ข. พระราชบัญญัติ   

     ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

     ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 
 
 

9. เหตุใดข้อบัญญัติจึงมีล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

   ต่ ากว่ากฎหมายอื่น ? 

     ก. ออกโดยคณะรัฐมนตรีและอาศัยตาม 

         ความในพระราชก าหนด 
     ข. ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและอาศัยอ านาจ 
         ตามความในพระราชบัญญตัิ 
     ค. ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและอาศัยอ านาจ 
         ตามความในพระราชกฤษฎีกา 
     ง. ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
         อาศยัอ านาจตามความในพระราชบัญญตัิ 
10. ข้อใดเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของชาวไทย 

     เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ? 

     ก. สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

     ข. บวชทดแทนคุณบิดามารดา  

     ค. ท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่อ าเภอ 
     ง. ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีเป็นทหารกองเกิน 

         ท่ีอ าเภอ 
 
 
 
 

                     
 
 
 

ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เชิญตรวจค าตอบ 

ได้เลยนะครับ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

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

 
 
            

               
 

 
 
 

เชิญศึกษาบทเรียน
เล่มต่อไปได้เลยค่ะ 

เชิญค่ะ 
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