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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของกฎหมายท่ีผู้เรียน

ด้านสังคมศึกษาควรทราบไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับท่ีมา ระบบ ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย และความเกี่ยวพันของ
กฎหมายกับสังคมศาสตร์ อันเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้เรียนสังคมศึกษาต้องศึกษาท าความ
เข้าใจให้รู้แท้ถึงสิ่งเหล่าน้ัน แต่ในปัจจุบันผู้เรียนสังคมศึกษาได้มุ่งเน้นศึกษาไปใน
รายวิชาชีพครูเป็นหลัก และให้ความส าคัญกับการศึกษารายวิชากฎหมายเป็นเรื่อง
รอง ในขณะท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้
ด้านกฎหมายแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังน้ีการที่ผู้เรียนสังคมศึกษาไม่ได้
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายย่อมส่งผลให้ไม่มีความเข้าใจในกฎหมายอย่าง
ถ่องแท้และไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีไป
สอนได้ ด้วยเหตุน้ีผู้เรียนสังคมศึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อจะได้เข้าใจและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 

ค าส าคัญ: ความรู้เบื้องต้น  กฎหมาย  สังคมศึกษา 
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Abstract 
The purpose of this article is to encourage social science 

students to acknowledge the significance of fundamental knowledge 
of legal principle in social study concerning source of law, legal 
system, category of law, legal hierarchy and the relationship between 
law and social science. It is important for social science students to 
understand these legal concepts. But now the study of social science 
focus on teacher education courses rather than legal course, even 
though the basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) of 
office of the basic education commission has stipulate that teacher 
teach legal concepts to Mathayom suksa students. So, social science 
students will not have fundamental knowledge of law and therefore 
will not be able to teach legal knowledge to students in school. For 
this reason, the study of social science should also involve educating 
students with important concepts of law so that they will be 
knowledge able enough to teach the students. 

Keywords: Fundamental Knowledge/Legal/Social Science 

1. บทน า 

“...เพราะกฎหมายน้ีมีไว้ส าหรับให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจึงต้องมีกฎเกณฑ์ ถ้าประชาชนคือบุคคลท่ีประกอบเป็นชาติน้ี มีความรู้พอ
ในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้วางเอาไว้ดี ก็จะท าให้การปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อย  
มีความสงบตามตัวบทกฎหมาย ความรู้น้ีได้บ่งเอาไว้ในหลักการว่า บุคคลทุกบุคคล
ย่อมทราบในกฎหมาย แต่ว่าก็เป็นท่ีทราบกันอยู่ว่าประชาชนท่ัว ๆ ไป ถ้าไม่ได้
เรียนรู้กฎหมาย ก็ย่อมไม่ทราบกฎหมาย จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีมีความรู้ท่ีจะต้อง
พยายามหาทางช่วยให้ทุกคนได้มีความรู้ในสิทธิและหน้าท่ีของแต่ละบุคคลเพื่อให้
บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข มีระเบียบเรียบร้อย และมีขื่อมีแป ฉะน้ัน งานท่ีแต่ละคน
ได้พยายามท าให้ประชาชนมีความรู้ในด้านกฎหมายน้ี จึงเป็นงานส าคัญของชาติ 
แต่ละคนก็มีหน้าท่ีงานการของตัวตามอาชีพของตัว แต่งานนอกเหนือน้ีเป็นงานท่ี
ส าคัญท่ีสุด เพราะว่าแต่ละคนก็เป็นคนไทยด้วยกัน เราก็จะต้องปรารถนาให้
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บ้านเมืองอยู่เย็นมีความสงบ ทางกฎหมายน้ีเป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้บ้านเมืองมีความ
เรียบร้อยได้ จึงขอให้ปฏิบัติงานตามอาชีพของท่านด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้งาน
น้ันลุล่วงไปโดยเรียบร้อย และงานอีกด้านหน่ึงท่ีพูดได้ว่าเป็นงานนอกเหนือจาก
อาชีพของตัว หมายถึงงานจะแพร่ความรู้ในทางกฎหมาย ก็ขอให้ท าอยู่ด้วย 
เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ งานน้ีท าในฐานะเป็นคนไทยคนหน่ึง ในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกของชาติไทยและเป็นผู้มีความรู้ผู้มีพลังท่ีจะปฏิบัติในด้านน้ี และก็ขอให้
ปฏิบัติต่อไป...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 
ณ พระต าหนักจิตรดารโหฐาน วันจันทร์ ท่ี 6 ตุลาคม 2512 
(Ministry of Justice, 2013) 

ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาในปัจจุบัน ผู้คนในสังคมต้องเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินชีวิตให้ก้าวทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้น อย่างไรก็ตาม สังคมท่ีสงบสันติ
และสามารถปรับตัวให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น คือสังคมท่ีอยู่
ภายใต้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกฎหมายท่ีบังคับ
ใช้น้ันต้องเป็นกฎหมายท่ีมีความยุติธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

“กฎหมาย” เป็นสิ่งที่คนไทยต้องประสบอยู่ในชีวิตประจ าวัน เริ่มตั้งแต่
เมื่อมีสภาพบุคคล คือ คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก กฎหมายก็ก าหนดสิทธิหน้าท่ี 
ต่าง ๆ ไว้ตลอดอายุขัย และเมื่อบุคคลใดได้สิ้นสภาพบุคคลหรือเสียชีวิต กฎหมาย 
ก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันมรดกให้แก่ทายาทท้ังหลายของผู้เสียชีวิตน้ัน 
ประกอบท้ังทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอด
แล้วอยู่รอดเป็นทารก1 จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์และคลอดออกมา 
มีสภาพบุคคลเรื่อยไปตลอดอายุขัยของเราย่อมหนีไม่พ้นกฎหมาย ซ่ึงการที่เราศึกษา
และรู้กฎหมายในเบื้องต้นเพื่อต้องการให้เห็นว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเป็น
                                                           

1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 15 บัญญัติว่า “สภาพ
บุคคลย่อมเริ่มแต่เม่ือคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย 

ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอด
แล้วอยู่รอดเป็นทารก”. 
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ศาสตร์เฉพาะแต่นักกฎหมายเท่าน้ัน การศึกษากฎหมายก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
พอท่ีจะอ่านกฎหมายได้เป็น ตีความและใช้กฎหมายในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
(Graivichien & Mahakun, 2005) อันก่อให้เกิดกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบและ
วิเคราะห์ความเป็นไปของสังคมได้อย่างถ่องแท้ ท้ังยังเป็นการปลูกจิตส านึกให้ผู้คน
ในสังคมมีความยุติธรรมและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม (Srithamaraks et 
al, 2000) อันเป็นสิ่งส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 

ในขณะท่ีผู้เรียนสังคมศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นศึกษารายวิชาชีพครูเป็น
หลัก และให้ความส าคัญกับการศึกษารายวิชากฎหมายเป็นเรื่องรอง รายวิชาท่ีมี
การศึกษาอยู่ก็แต่เฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และวิชาการสอนกฎหมายใน
โรงเรียน เป็นต้น ซ่ึงยังมีความไม่เพียงพอต่อการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายท่ัวไป
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีไปฝึกสอนหรือบรรจุได้ ในทางตรงกันข้าม ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาให้ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายภาษี
อากร และกระบวนการตรากฎหมาย เป็นต้น ให้แก่ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งท่ีผู้เรียนสังคมศึกษาต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องท่ีมาของกฎหมาย อันเป็นจุดเริ่มต้น ท่ีส าคัญของ
การศึกษากฎหมาย นอกจากน้ียังมีเรื่องระบบกฎหมาย ประเภทกฎหมาย และ
ล าดับศักดิ์กฎหมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของกฎหมายไทยว่ามีระบบ 
ประเภท และล าดับศักดิ์กฎหมายเช่นใด ฉะน้ันผู้เรียนสังคมศึกษาจึงต้องศึกษา
กฎหมายไว้เป็นเบื้องต้น อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสังคม
ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษากฎหมายแล้ว ในบทความน้ียังได้มี
การรวบรวมความรู้ด้านพื้นฐานของกฎหมายไว้ให้ผู้เรียนสังคมศึกษาและผู้ท่ีสนใจ
ได้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นอีกด้วย 
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2. ความเกี่ยวพันของกฎหมายกับวิชาอื่น 

พื้นฐานของ “กฎหมาย” มาจากสังคม โดยบุคคลท่ีมีอ านาจในรัฐน้ัน ๆ 
เป็นผู้บัญญัติหรือตราขึ้น เพื่อบังคับใช้กับคนในรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ซ่ึง
การบัญญัติหรือตรากฎหมายน้ีย่อมต้องอาศัยความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับวิชาหรือ
ศาสตร์อื่น ๆ ด้วย เพื่อให้กฎหมายท่ีตราขึ้นมีความสมบูรณ์สามารถบังคับใช้ได้กับ
ทุกภาคส่วน ฉะน้ันการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจึงมีความเกี่ยวพัน
กับวิชาอื่น ๆ ท่ีจะต้องศึกษาควบคู่ไปด้วย เช่น วิชารัฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ 
วิชาสังคมวิทยา วิชาประวัติศาสตร์ วิชาจิตวิทยา เป็นต้น ซ่ึงในบทความน้ีจะได้
อธิบายความเกี่ยวพันของกฎหมายกับวิชาสังคมวิทยา โดยสังเขปดังนี ้

สังคมวิทยา เป็นศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุม
ถึงสาขาอื่น ๆ เช่น ศาสนา อาชญากรรม ครอบครัว การเมืองการปกครอง 
กฎหมาย การศึกษา เป็นต้น (Office of the Education Council, 1979) ศึกษา
ความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์และค้นหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมน้ันท่ีมีลักษณะความสัมพันธ์อย่างอิสระจากอิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรม (Dewey and Humber, 1967) รวมท้ังศึกษาสิ่งแวดล้อมท้ังหลายท่ี
มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในสังคมน้ัน ๆ เพื่อให้ทราบถึงรากฐานและวิวัฒนาการของ
ธรรมชาติและระเบียบการของมนุษย์ท่ีอยู่รวมกัน ตลอดจนวิถีทางที่จะขัดเกลาหรือ
ปรับปรุงมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมอย่างสงบสุข ซ่ึงสังคมวิทยามีความ
เกี่ยวพันกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2 ประการ (Saeng-Uthai, (2012) 
คือ 

2.1 นักกฎหมายได้ใช้สังคมวิทยาเป็นเครื่องมือในการวางหลักเกณฑ์
ธรรมศาสตร์ และเรียกวิชานี้ในทางสังคมวิทยาว่า “วิชาธรรมศาสตร์” 

วิชาธรรมศาสตร์ในบทความน้ีไม่ได้หมายความถึง ศาสตร์หรือวิชาท่ีว่า
ด้วยธรรมะในทางพุทธศาสนา แต่หมายความถึง ศาสตร์แห่งความเป็นธรรมหรือ
ความยุติธรรมในสังคม โดยภาษาไทยเรียกว่า “ธรรม” ส่วนภาษาบาลีเรียกว่า 
“ธรรมะ” อันมีความหมายเหมือนกันคือความถูกต้อง และเป็นความถูกต้องตาม
ความหมายของกฎธรรมชาติหรือตามหลักของพระพุทธศาสนาซ่ึงมีค าจ ากัดความ
ง่าย ๆ ว่าทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ไม่มีฝ่ายใดท่ีจะได้รับโทษหรือความเสียหาย 
(Buddhadasa, 1991) 
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ในทางสังคมวิทยาน้ันศึกษาถึงความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคม สิ่งแวดล้อมท้ังหลายท่ีมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในสังคมน้ัน ๆ เพื่อให้ทราบถึง
รากฐานและวิวัฒนาการของธรรมชาติและระเบียบการของมนุษย์ท่ีอยู่รวมกัน วิชา
น้ีได้เพ่งเล็งไปท่ีอ านาจในทางสังคมภายในชุมชนว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไร
บ้าง เราจะต้องยอมรับว่าวิชาธรรมศาสตร์ในสังคมวิทยาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
กฎหมาย และกฎหมายเป็นเครื่องมือที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นวิถีทาง
ท่ีจะให้มนุษย์อยู่ในสังคมโดยปกติสุข ฉะน้ัน ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้ใช้กฎหมายท่ีดี
จะไม่ละเลยด้วยการมองข้ามความเป็นไปหรือพลวัต (Dynamic) ในสังคมอัน
เกี่ยวกับกฎหมายน้ัน ๆ และจะต้องระลึกว่ากฎหมายฉบับหน่ึง ๆ มีผลในทางสังคม
เสมอ และวิชาธรรมศาสตร์ในทางสังคมวิทยาจะช่วยเหลือการพิจารณาดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี (Saeng-Uthai, 2012) ด้วยเหตุน้ี นักกฎหมายจึงได้ใช้สังคมวิทยาเป็น
เครื่องมือในการวางรากฐานหลักเกณฑ์ท้ังหลายในกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
การด ารงอยู่ของสังคมและประโยชน์สูงสุดของสังคม 

2.2 นักกฎหมายได้คิดวิชานี้ขึ้นใหม่เรียกชื่อว่า “สังคมวิทยาแห่ง
กฎหมาย (Sociology of Law)” 

เป็นวิชาท่ีศึกษากฎหมายในฐานะท่ีเป็นข้อเท็จจริงอย่างหน่ึงของสังคมว่า
มีความสัมพันธ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร โดยสังคมวิทยาศึกษาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมเพื่อจัดท าสถิติ เมื่อได้ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนแน่นอนแล้วก็จะต้องค้นหาว่า
ข้อเท็จจริงเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์หรือหลักเกณฑ์ท่ีเชื่อมโยงกับกฎหมายอย่างไร 
(Kasemsup, 2009) ซ่ึงวิชาน้ีเป็นวิชาสมัยใหม่และพยายามจะสร้างให้เป็นวิชาแห่ง
ชีวิตสังคมทุกแง่มุม จึงคลุมสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์เป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาเฉพาะกฎหมายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงพื้นฐานความเป็นอยู่ใน
สังคมย่อมไม่อาจท่ีจะท าให้เข้าใจกฎหมายได้อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะบทบัญญัติ
กฎหมายใหม่ในปัจจุบันท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีลักษณะสลับซับซ้อน (Saeng-
Uthai, 2012) ส่งผลให้มีความพยายามสร้างองค์รวมด้านสังคมวิทยาแห่งกฎหมาย
ขึ้น เพื่อบูรณาการท้ังด้านสังคมและกฎหมายเข้าด้วยกัน อันจะท าให้การศึกษา
สังคมและกฎหมายมีความสอดล้องและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
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3. ที่มาของกฎหมาย 

“กฎหมาย” คืออะไร? ใครเป็นผู้ต้ังกฎหมาย? ค าน้ีฟังดูแล้วก่อความฉงน
ไม่น้อยส าหรับผู้ท่ีมิได้ศึกษากฎหมายรวมถึงนักศึกษากฎหมายน้องใหม่ แต่ก่อนท่ี
จะทราบว่ากฎหมายมีท่ีมาอย่างไรน้ัน เราต้องทราบถึงความเป็นมาของสังคมเป็น
อันดับแรกเสียก่อน โดยอธิบายพอสังเขปได้ว่า 

สั งคมเกิดขึ้นมาได้ด้วยการท่ีมนุษย์มาอยู่ รวมกัน กล่าวคือ ตาม
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มนุษย์ ไม่มีบุคคลใดอยู่อย่างโดดเด่ียว มนุษย์ทุกคนย่อมต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่น โดยแสดงออกผ่านทางการพูด 
กิริยาอาการท้ังหลาย หรือแม้แต่การนิ่ง เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกต่อบุคคลหรือสิ่งน้ัน 
ประกอบกับมนุษย์มีการสืบพันธุ์เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงเผ่าพันธุ์ของตนเอง ย่อมต้องมีทายาท
ลูก หลาน และด ารงชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่ เผ่า ชุมชน ซ่ึงแต่ละหมู่ เผ่า ชุมชนน้ันก็มี
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ท่ีแตกต่างกันออกไป จะเห็นได้ว่าการมาอยู่
รวมกันของมนุษย์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเป็นสังคม และเมื่อสังคมมีพลเมืองท่ีเพิ่มมากขึ้น 
การอยู่รวมกันย่อมต้องเกิดการวุ่นวายเป็นธรรมดา ด้วยเหตุน้ีผู้น าสังคมหรือ
ผู้ปกครองในสังคมน้ัน ๆ จึงได้ออกกฎข้อบังคับหรือระเบียบเพ่ือให้การอยู่รวมกันใน
สังคมเกิดความผาสุข (Srithamaraks et al, 2000) ดังค ากล่าวภาษาละตินท่ีว่า  
“ท่ีใดมีสังคม ท่ี น่ันมีกฎหมาย (Ubi societas ibi jus) (Subkhampang, 2010) 
หรืออาจกล่าวได้ว่าสังคมเป็นท่ีมาแห่งกฎหมาย 

ซ่ึงค าว่า “กฎหมาย” ได้มีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันไป แต่เป็นท่ีเข้าใจและยอมรับกันโดยท่ัวไปว่า 
“กฎหมาย” คือ ค าสั่งหรือค าบังคับบัญชาของผู้มีอ านาจในรัฎฐาธิปัตย์ท่ีบัญญัติ
หรือตราขึ้นเพื่อบังคับใช้กับราษฎรในรัฎฐาธิปัตย์น้ัน อันมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ด้วยการก าหนดโทษไว้ส าหรับผู้ท่ีฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตาม ซ่ึงโทษท่ีก าหนดไว้
น้ันมีท้ังทางแพ่งและทางอาญา (Nitisatpaisan, Phraya, 1954; Srithamaraks et 
al, 2000) 

นอกจากน้ี “กฎหมาย” ยังสามารถให้ความหมายโดยพิจารณาได้อีก 2 
ลักษณะ (Saeng-Uthai, 2012) คือ 

(1) กฎหมายตามเน้ือความ คือ มีลักษณะเป็นข้อบังคับซ่ึงก าหนด
ความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ 
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(2) กฎหมายตามแบบพิธี คือ กฎหมายท่ีออกมาโดยวิธีบัญญัติ
กฎหมาย โดยไม่ต้องค านึงถึงว่ากฎหมายน้ันเข้าลักษณะเป็นกฎหมายตามเนื้อความ
หรือไม่ เช่น พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล ถึงแม้ว่าจะเป็น 
“พระราชบัญญัติ” แต่ก็ไม่ใช่กฎหมายตามเน้ือความ เพราะไม่มีกฎข้อบังคับความ
ประพฤติของบุคคลซ่ึงผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ 

ค าต่อมาท่ีปรากฎในความหมายของกฎหมายดังกล่าว คือ “รัฏฐาธิปัตย์” 
มีความหมายเจาะจงหมายถึง “ประเทศ” หรือ “รัฐ” ท่ีมีลักษณะการปกครอง 
โดยอิสระ มิได้อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐหน่ึงรัฐใด หรือเรียกกันว่า “รัฐเอกราช 
(Independent State)” หรือ “รัฐอธิปไตย (Sovereign State)” ตามกฎหมาย
ระ ห ว่ า งป ระ เท ศ ได้ มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก ารพิ จ ารณ าค วาม เป็ น  “ รั ฐ 2”  
(Pridi Banomyong institute, 2010) ต้องประกอบด้วย (Luernshavee, 2013) 
ดังน้ี 

3.1 พลเมือง (Citizens) 
พลเมืองในรัฐน้ันต้องมีลักษณะถาวร ไม่ใช่พวกเร่ร่อนหรือไม่มีหลักแหล่ง 

และต้องมีจ านวนท่ีมากพอให้ประกอบเป็นรัฐได้ โดยไม่ค านึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม (Thanuthep, 2010) 

3.2 ดินแดน (Territory) 
ดินแดนของรัฐจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ไม่ส าคัญ และจะมีดินแดน

กระจัดกระจายก็ได้ และดินแดนน้ันไม่จ าเป็นจะต้องถูกก าหนดให้เรียบร้อยท้ังหมด 
แต่ดินแดนส่วนใหญ่ต้องมีความแน่นอนและได้รับการยอมรับจากรัฐเพื่อนบ้าน 
(Thirawat, 2012) 

 
 
 

                                                           
2 นอกจากค าว่า “ประเทศ” แล้ว ยังมีผู้นิยมใช้ค าว่า “แผ่นดิน” บ้าง 

“รัฐ” บ้าง เพื่อแสดงความหมายของคณะบุคคลท่ีรวมกันเป็นอาณาเขตมีรัฐบาล
ปกครอง แต่จะตัดสินถือเอาค าไหนว่าถูกกว่ากันยังไม่ได้ เพราะในภาษาไทยน้ันเรา
ยังใช้ค าเหล่าน้ีปะปนกันอยู่. 
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3.3 รัฐบาล (Government) 
รัฐบาลหรือผู้ปกครองของรัฐน้ันต้องมีอ านาจการปกครองอย่างแท้จริง 

และระบอบการปกครองรูปแบบใดก็ไม่ส าคัญ เช่น ประชาธิปไตย เผด็จการ สังคม
นิยม หรือสมบูรณาญาสิทธิราช ก็ได้ เพียงแค่ต้องมีอ านาจในการบริหารงานท้ัง
ภายในและภายนอกของรัฐอย่างบริบูรณ์ (Thanuthep, 2010) 

3.4 อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) 
อ านาจอธิปไตยหรือเอกราช คือ ความสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับรัฐ

อื่น ๆ ผ่านทางนโยบายด้านการต่างประเทศได้อย่างอิสระ ไม่อยู่ใต้การควบคุมหรือ
อยู่ใต้อาณัติหรืออยู่ใต้อารักขาของรัฐอื่น (Pivavatnapanich, (2012) 

สรุปได้ว่า “กฎหมาย” มีความหมายและท่ีมาจากค าสั่งหรือค าบัญชา
ของผู้น าหรือผู้มีอ านาจสูงสุดของรัฐน้ัน ๆ ด้วยการออกเป็นกฎข้อบังคับ ข้อห้าม
และบทลงโทษท้ังหลาย เพื่อควบคุมผู้คนในสังคมให้อยู่รวมกันอย่างสงบเรียบร้อย 
อย่างไรก็ตาม การท่ีจะทราบถึงความหมายของกฎหมายอย่างแท้จริงได้ จะต้อง
ศึกษาถึงปรัชญากฎหมายเพื่อหยั่งถึงความคิดต่าง ๆ ท่ีอยู่ เบื้องหลังกฎหมายน้ัน
ด้วย (Meenakanit, 2010) และส าหรับค าว่า “รัฐ” น้ัน ต้องเป็นรัฐท่ีมีอ านาจ
อธิปไตยหรือเอกราช มีพลเมือง ดินแดน และรัฐบาล จึงจะถือว่าเป็น “รัฐ” ท่ี
สมบูรณ์ตามท่ีกฎหมายระหว่างประเทศได้บัญญัติให้การรับรองไว้3 จึงจะท าให้
กฎหมายท่ีตราขึ้นมาน้ันมีความสมบูรณ์และชอบธรรม 

 

4. ระบบ ประเภท และล าดับศักดิ์กฎหมาย 

ในหัวข้อน้ีจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ผู้อ่านท าความเข้าใจได้
ง่ายขึ้น คือ (1) ระบบของกฎหมาย (2) ประเภทของกฎหมาย และ (3) ล าดับศักดิ์
ของกฎหมาย อธิบายโดยสังเขปได้ดังนี ้
                                                           

3 Convention on the Rights and Duties of States (Montevideo 
Convention), December 26, 1933, Article I “The state as a person of 
international law should possess the following qualifications: a) a 
permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) 
capacity to enter into relations with the other states.” 
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4.1 ระบบของกฎหมาย 
ระบบกฎหมายท่ีใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ มีอยู่หลายระบบ เช่น ระบบ

กฎหมายสังคมนิยม ระบบกฎหมายศาสนา (Ratanakorn, 2015) ซ่ึงกฎหมายแต่
ละระบบน้ันต่างมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ ธรรม
เนียมประเพณี การตีความ ระบบการปกครอง และการยุติธรรมของประเทศน้ัน ๆ 
เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามระบบกฎหมายท่ีมีประวัติความเป็นมาอย่างเด่นชัด ได้รับ
ความนิยมและอ้างถึงอย่างมากมีอยู่ 2 ระบบ (Manomai-udom, 2012) คือ 

4.1.1 ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (The Civil Law System) เป็น

ระบบกฎหมายรูปแบบประมวลกฎหมายท่ีนิยมใช้กันในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 
เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เป็นต้น กฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีมีความเก่าแก่
ท่ี สุ ด คือ  “ประมวลกฎหมายพระ เจ้ าฮัมมู ราบี  (Code of Hammurabi)” 
สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงประมาณ 2,300 ถึง 1,600 ปีก่อนศริสต์ศักราช เป็นบท
กฎหมายท่ีสลักลงบนแผ่นศิลาไดโอไรต์  (Diorite Stone) ด้วยตัวอักษรลิ่ม 
(Cuneiform) (Kamprasert & Janpardub, 2000) ซ่ึงกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ของพระเจ้าฮัมมูราบีได้เป็นมรดกตกทอดเรื่อยมาและได้รับการพัฒนาไปตาม
กาลเวลา จนกระท่ังในยุคโรมันได้จัดระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างดี
ในช่วงสมัยของพระเจ้าจัสติเนียน (Justinian) เรียกกฎหมายน้ันว่า “The Corpus 
Iuris Civillis” (Meenakanit, 2010) โดยทรงรวบรวมนักกฎหมายท่ีมีในช่วงน้ันให้
ช่วยกันบัญญัติกฎหมายออกมาในรูปของ “Civil Law” อันเป็นต้นแบบให้กับ
ประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนีน ามาจัดท าเป็นประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) 
และได้รับความนิยมไปท่ัวไลก (Srithamaraks et al, 2000) นับได้ว่ากฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเอกสารทางกฎหมายท่ีส าคัญอันบ่งบอกถึงวิวัฒนาการด้านสังคม
และการปกครองในอดีต รวมท้ังยังเป็นการแสดงออกซ่ึงความก้าวหน้าทาง
วิทยาการด้านต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร การสลักตัวอักษรรวมท้ังวัสดุ
อุปกรณ์ดังกล่าว ตลอดท้ังการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในอาณาจักรมีความรู้อ่าน
กฎหมายท่ีสลักเป็นตัวอักษรน้ันได้ ซ่ึงกฎหมายลายลักษณ์อักษรดังกล่าวก็ได้รับการ
พัฒนาเรื่อยมา และเป็นต้นแบบให้แก่หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยท่ีมีการ
จัดท าประมวลกฎหมายขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยมีประมวลกฎหมายแพ่งของ



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม–มิถุนายน 2562 

70 

ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้นแบบในการร่างประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย 

อน่ึง ค าว่า “ประมวลกฎหมาย” คือ การรวมบทบัญญัติกฎหมาย
ท้ังหลายท่ีมีอยู่แต่กระจัดกระจายน้ันเข้าด้วยกัน โดยการเรียบเรียงเน้ือหา 
ให้สอดคล้อง และจัดล าดับ แยกหมวดหมู่ ลักษณะ แบ่งประเภทกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แยกออกมาเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา
แยกออกมาเป็นประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
และใช้งาน 

4.1.2 ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (The Common Law System) 

เป็นระบบกฎหมายท่ีเกิดขึ้นมาจากค าพิพากษาของศาล กล่าวคือ เมื่อศาลหน่ึงได้
พิพากษาคดีหน่ึงแล้ว ค าพิพากษาของศาลไม่ใช่เป็นกฎหมายอันมีผลผูกพันเฉพาะ
คู่ความในคดีน้ันเท่าน้ัน แต่ยังมีผลผูกพันถึงศาลอื่นท่ีจะต้องด าเนินหรือพิพากษา
ตามในคดีท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันท่ีเกิดขึ้นในภายหน้าด้วย ฉะน้ัน ค าพิพากษาจึง
เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายท่ัวไปหรือ Common Law (Saeng-Uthai, 2012) และ
ส าหรับค ากล่าวท่ีว่า “ค าพิพากษาของศาลชั้นสูงเป็นท่ีมาของกฎหมาย” น้ัน  
เป็นลักษณะพิเศษของกฎหมายจารีตประเพณี ค ากล่าวน้ีใช้เพื่อต้องการแสดงให้
เห็ นถึ งความแตกต่ างจากระบบกฎหมายลายลักษณ์ อั กษร  (Sukhothai 
Thammathirat Open University, 2004) 

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีน้ีเป็นระบบกฎหมายท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศอังกฤษมานานนับพันปี และเป็นระบบกฎหมายหลักท่ีส าคัญท่ีสุดของ
ประเทศ (Veljanovski, 2007) มีหลัก  “เอ็คควิตี้  (Equity)4” (Nitisatpaisan, 
Phraya, 1954) และมีระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนอุปกรณ์หรือระบบ
กฎหมายรอง (Graivichien & Mahakun, 2005) เพื่อมาช่วยเสริมให้ความยุติธรรม
แก่ประชาชนในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายโดยมีกระบวนวิธีพิจารณาท่ีรวดเร็ว 
ระบบกฎหมายน้ีเกิดขึ้นมาจากการท่ีท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษมีอ านาจท่ี
จะพิจารณาคดีได้เอง ซ่ึงแต่ละท้องถิ่นก็พิจารณาคดีท่ีแตกต่างกันออกไปอันมี
ผลกระทบถึงสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลท่ีไม่เท่าเทียมกัน พระมหากษัตริย์จึงได้

                                                           
4 มีความหมายคล้ายค าในภาษาไทยว่า “ยุติธรรม”. 
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พยายามก่อตั้งอ านาจท่ีศูนย์กลางขึ้น ด้วยการจัดตั้งศาลของกษัตริย์และจัดส่ง 
ผู้พิพากษาหมุนเวียนไปตัดสินคดีตามท้องถิ่นต่าง ๆ ท่ัวราชอาณาจักร เพื่อสร้าง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีให้เป็นธรรมในแนวเดียวกัน จนเกิดเป็นหลักเกณฑ์
ท่ัวไปซ่ึงเป็นสามัญ (Common) และเป็นบรรทัดฐานได้รับการยอมรับเป็น
กฎหมายจากค าตัดสินของผู้พิพากษา (Meenakanit, 2010) ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดเป็น
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และเรียกชื่อน้ีมาจนกระท่ังปัจจุบัน 

โด ย ท่ี ค วามแ ตก ต่ าง ระห ว่ า งก ฎ ห ม าย ท้ั ง  2  ระบ บ  ส รุ ป ได้ 
(Meenakanit, 2010) ดังน้ี 

1. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เป็นและใช้กฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรท่ีออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และมีประมวลกฎหมาย ในขณะท่ีกฎหมาย
จารีตประเพณี  (Common Law) เป็นกฎหมายท่ีเกิดจากค าพิพากษา จึงให้ 
ค าพิพากษามีความส าคัญกว่ากฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยกฎหมายท่ี
ออกจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนเสริมเท่าน้ัน 

2. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะบัญญัติกฎหมายเป็น
หลักท่ัวไปอันเป็นหลักทฤษฎี และมีลักษณะเป็นนามธรรม ในขณะท่ีกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเกิดจากค าพิพากษา ไม่มีลักษณะ
ท่ัวไป และเป็นกฎหมายทางปฏิบัติมากกว่าทางทฤษฎี 

3. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการวางหลักกฎหมาย
ท่ัวไป เน้นเรื่องนิติกรรม เรื่องหน้ีซ่ึงรวมสัญญาและละเมิดเข้าด้วยกัน ในขณะท่ี
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ไม่มีการวางหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรม
หรือหนี้ เรื่องสัญญาและละเมิดแยกออกจากกันไม่รวมเป็นส่วนหน่ึงของหน้ี 

4. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการตีความตัวบท
กฎหมายโดยถือเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลัก ในขณะท่ี กฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) เน้นการตีความตามตัวอักษรเป็นหลัก เว้นแต่การ
ตีความตามตัวอักษรนั้นจะให้ผลประหลาดหรือขัดแย้งกันจึงจะหาเจตนารมณ์ของ  
ผู้ร่างกฎหมาย 

5. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีบทบัญญัติกฎหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีครบถ้วน ศาลสามารถน ามาใช้ปรับกับคดีได้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างกฎหมายขึ้นใหม่ ในขณะท่ีกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีครบถ้วน 
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ศาลจะต้องคิดและสร้างหลักกฎหมายขึ้นปรับแก่คดี โดยน าค าพิพากษาของศาลสูง
ท่ีคดีมีลักษณะคล้ายกันมาเป็นหลักกฎหมายในการตัดสินคดี 

จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายดังกล่าวเป็นท่ีนิยมในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยด้วยท่ีได้น าระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาใช้เป็นระบบกฎหมาย
หลักของประเทศไทย ท้ังน้ีดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
มีความชัดเจน สะดวกต่อการน าไปปรับใช้แก่คดี  แต่ท้ังน้ีก็มีข้อเสียในกรณี ท่ี
กฎหมายมีความล้าหลังและจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงซ่ึงมีกระบวนการตรากฎหมาย
ท่ีสลับซับซ้อนและใช้เวลาในการแก้ไขท่ียาวนาน ท าให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมได้ นอกเหนือจากระบบกฎหมายท้ังสองดังกล่าว ยังมีระบบ
กฎหมายอิสลาม ระบบกฎหมายสังคมนิยม ระบบกฎหมายเผด็จการ เป็นต้น  
ซ่ึงแต่ละประเทศจะมีระบบกฎหมายอย่างไรขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครอง
และศาสนาของประเทศน้ัน ๆ เป็นส าคัญ 

4.2 ประเภทของกฎหมาย 
นักวิชาการทางกฎหมายแบ่งประเภทของกฎหมายไว้อย่างหลากหลาย 

ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เขียนน้ันท่ีต้องการสื่อให้ทราบ อย่างไรก็ดีในบทความน้ี
ต้องการให้ผู้เรียนสังคมศึกษาทราบในเบื้องต้นว่ากฎหมายสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 

4.2.1 กฎหมายเอกชน 
คือ กฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับ

เอกชนด้วยกันหรือประชาชนกับประชาชนด้วยกันในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน รวมท้ัง
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินธุรกิจอย่างเอกชนด้วย เช่น บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (Meenakanit, 2010) เป็นต้น  
มีกฎหมายเกี่ยวข้องท่ีส าคัญ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ 
เช่น นิติกรรมสัญญา ซ้ือขาย ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ประกันภัย และกฎหมาย
เฉพาะบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (กึ่งมหาชนกึ่งเอกชน ) 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

4.2.2 กฎหมายมหาชน 
คือ กฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ

รัฐด้วยกันเองหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎร  
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ในฐานะท่ีรัฐเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง (Srithamaraks et al, 2000) หรือเรียกอย่าง
ง่ายว่า “รัฐมีฐานะเหนือกว่าราษฎร” (Saeng-Uthai, 2012) มีกฎหมายเกี่ยวข้อง 
ท่ีส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายพิจารณา
ความต่าง ๆ เป็นต้น 

 
4.2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ 
คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีนานา

ประเทศใช้ บังคับความเกี่ยวพันระหว่างกัน  (Sriwisarn Waja, Phraya, 1931) 
กล่าวคือเป็นกฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
สหประชาชาติ  (United Nation: UN) สหภาพยุโรป  (European Union: EU) 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of Southeast 
Asian Nations: ASEAN) เป็นต้น โดยกฎหมายระหว่างประเทศสามารถแบ่งได้ 3 
สาขา ดังน้ี 

1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
เป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐท่ีมีอธิปไตย 

โดยเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของรัฐต่าง ๆ ตามท่ีปรากฎในสนธิสัญญาหรือ
ประเพณีปฏิบัติ (Menon, 2014) สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ภาค (Srithamaraks 
et al, 2000) คือ 

(1) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ 
คือเป็นกฎหมายท่ีมีการบัญญัติเกี่ยวกับรัฐ เช่น ลักษณะของรัฐ อาณาเขต  
การแต่งตั้งและอ านาจของผู้แทนแต่ละรัฐท่ีไปประจ าอยู่ต่างประเทศ หลักเกณฑ์
การท าสนธิสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

(2) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี เมืองภาค
สงคราม คือเป็นกฎหมายท่ีมีการบัญญัติเกี่ยวกับการท าสงคราม เช่น การประกาศ
สงคราม วิธีปฏิบัติยามสงคราม การท าสงครามทางบก ทางอากาศ ทางน้ า และ
ความเป็นกลาง เป็นต้น 

2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีนานา

ประเทศใช้บังคับความเกี่ยวพันธ์ระหว่างกันฐานบุคคล (Sriwisarn Waja, Phraya, 
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1931) กล่าวคือ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซ่ึงเป็น
พลเมืองของประเทศท่ีต่างกัน ในกรณีพิพาทกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น การได้มาซ่ึง
สัญชาติ การแปลงสัญชาติ ทรัพย์สิน มรดก นิติกรรมสัญญา เป็นต้น อันมีลักษณะ
ของกฎหมายขัดกัน (Conflict of Law) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาว่าจะ
ใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ (Saeng-Uthai, 2012; Meenakanit, 2010) 

3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดถึงความสัมพันธ์ในเรื่องคดีอาญา

ระหว่างรัฐ เกี่ยวกับเขตอ านาจศาล การรับรู้ค าพิพากษาทางอาญาของประเทศอื่น 
การส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
(Srithamaraks et al, 2000) เป็นต้น เพื่อให้การติดตามป้องปรามการกระท าผิด
ทางอาญามีความต่อเนื่องและสามารถลงโทษผู้กระท าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากการแบ่งกฎหมายออกเป็น 3 ประเภทดังกล่าว 
ในทางปฏิบัติยังได้มีการแบ่งกฎหมายตามลักษณะแห่งการใช้งานออกเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ 

1. กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายท่ีก าหนดเกี่ยวกับสิทธิ 
หน้าท่ีของบุคคลด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน สิทธิในชื่อเสียง เกียรติยศ หน้าท่ีชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดท้ั งความรับผิด ท้ั งหลายของบุคคล  (Sukhothai 
Thammathirat Open University, 2013) กฎหมาย ท่ีส าคัญ  เช่น  ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ กฎหมายท่ีว่าด้วยวิธีด าเนินอรรถ
คดีตั้งแต่แรกเริ่มจนเสร็จสิ้น (Graivichien & Chantarasena, 2010) มีกฎหมายท่ี
ส าคัญ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ในวงการกฎหมายได้มีการแบ่งประเภทของกฎหมาย
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังท่ีได้กล่าวมา เพื่อต้องการให้มีการแบ่งเน้ือหาของ
กฎหมายออกจากกันได้อย่างชัดเจน และให้มีความเหมาะสมต่อการน ามาศึกษา 
ตีความและปรับใช้แก่คดีได้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งการตรากฎหมาย 

4.3 ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 
ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ท่ี

จัดท าขึ้นในรูปของประมวลกฎหมายหรือกฎหมายท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  มีการ
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จัดล าดับศักดิ์เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของการบังคับใช้ กฎหมายท่ีอยู่ในล าดับสูง
กว่าย่อมใช้บังคับได้เสมอ กฎหมายท่ีอยู่ในล าดับรองลงมาจะขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายท่ีอยู่ล าดับสูงกว่ามิได้ (Graivichien & Chantarasena, 2010) ด้วยเหตุน้ี
ล าดับศักดิ์ของกฎหมายจึงมีความส าคัญต่อการพิจารณาตีความกฎหมาย และการ
จัดล าดับศักดิ์ดังกล่าวน้ันก็เพื่อคงไว้ซ่ึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมาย และสะดวกต่อ
การพิจารณาตีความ ซ่ึงล าดับศักดิ์กฎหมายของประเทศไทยแยกได้ดังนี้ 

4.3.1 รัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายแม่บทของ

กฎหมายท้ังปวงท่ีบัญญัติครอบคลุมถึงการวางรากฐานแห่งการปกครองและการ
บริหารประเทศท้ังปวง ท้ังยังได้บัญญัติถึงการแบ่งแยกอ านาจการปกครองออกเป็น 
3 ฝ่าย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 3) คือ (1) 
ฝ่ายบริหาร (2) ฝ่ายนิติบัญญัติ และ (3) ฝ่ายตุลาการ เพื่อให้ถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกัน
และกัน และให้มีความเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล โดยท่ีกฎหมายในระดับ
รองลงไปท้ังหลายหากขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจะตกเป็นโมฆะใช้บังคับเป็น
กฎหมายต่อไปมิได้ (Sukhothai Thammathirat Open University, 2003) 

อน่ึง มีข้อสังเกตว่า กฎมณเฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช 2467 เป็นกฎหมายล าดับศักดิ์เทียบเท่ารัฐธรรมนูญ (Graivichien 
& Chantarasena, 2010) ตามนัยมาตรา 20 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีบัญญัติถึงการสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎ
มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และการแก้ไข 
กฎมณเฑียรบาลน้ันก็เป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ 

 
 
4.3.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีเกิดขึ้นเป็น

ครั้งแรกตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ 
(มาตรา 92)5 รวมมีท้ังสิ้น 8 ฉบับ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้รวมมีท้ังสิ้น 9 ฉบับ (มาตรา 138) และปัจจุบัน

                                                           
5 นอกจากนั้นยังมีบัญญัติแยกอยู่ตามมาตราต่าง ๆ. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญรวมจ านวนท้ังสิ้น 10 ฉบับ6 (มาตรา 130) ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์รองจากรัฐธรรมนูญท่ีก าหนด
กฎเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองประเทศ อย่างไร
ก็ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดมิได้ 

 
 
 
4.3.3 พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด และประมวลกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายรองลงมาจากพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยค าแนะน าและ
ยินยอมของรัฐสภา หรือโดยทางพฤตินัยคือกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาและอนุมัติ
โดยรัฐสภาหรือองค์กรท่ีใช้อ านาจนิติบัญญัติ แล้วนายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราช

                                                           
6 ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (5) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน (6) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (7) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (8) พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (9) พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ (10) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
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โองการ หลังจากน้ันก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา7 (Ratchakitchanubeksa, 
n.d.) เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป (Thaweeset et al, 2007) 

2. พระราชก าหนด 
พระราชก าหนดคือกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น

ตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี มีล าดับการบังคับใช้เท่าเทียมกับพระราชบัญญัติ 
(Thaweeset et al, 2007) ในทางปฏิบัติคือกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายบริหารหรือ
คณะรัฐมนตรี (Srithamaraks et al, 2000) ซ่ึงการออกพระราชก าหนดน้ันต้องมี
เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า (1) กรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560, มาตรา 172) เช่น พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นต้น และ (2) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและ
ลับเพื่ อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน  (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560, มาตรา 174) นอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้
ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีไม่สามารถออกพระราชก าหนดได้ 

ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าพระราชก าหนดให้กระท าได้ในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อได้ประกาศแล้วคณะรัฐมนตรี
ต้องน าพระราชก าหนดน้ันเข้าสู่การพิจารณารับรองของรัฐสภาหรือองค์กรท่ีใช้
อ านาจนิติบัญญัติโดยไม่ชักช้า หากรัฐสภาหรือองค์กรนิติบัญญัติรับรองก็ให้พระ
ราชก าหนดน้ันมีผลบังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป หากไม่รับรองพระราชก าหนด
น้ันก็ตกไปไม่มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่
ท้ังน้ีจะไม่กระทบกระเทือนถึงการท้ังหลายท่ีได้กระท าไปในระหว่างท่ีประกาศใช้
พระราชก าหนดน้ัน (Sukhothai Thammathirat Open University, 2003) และ
ในกรณีก่อนท่ีรัฐสภาจะอนุมัติพระราชก าหนด สมาชิกรัฐสภาได้ร้องขอ (The 

                                                           
7 ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือส าคัญของทางราชการท่ีลงประกาศใช้

กฎหมายและข่าวสารส าคัญของชาติบ้านเมือง สามารถใช้เป็นเอกสารและหลักฐาน
อา้งอิงค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ได้. 
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Secretary of the House of Representative, (n.d.)8 ให้ ศ าล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
วินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของความจ าเป็นรีบด่วนหรือเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศอันมิอาจหลักเลี่ยงได้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว
ปรากฎว่าการประกาศใช้พระราชก าหนดน้ันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะท า
ให้พระราชก าหนดน้ันไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้น  โดยค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญท้ังหมด (The Secretary of the House of Representative, (n.d.) 

3. ประมวลกฎหมาย 
ประมวลกฎหมาย คือ การรวมบทบัญญัติกฎหมายท้ังหลายท่ี

มีอยู่ แต่ ก ระจัดกระจาย น้ัน เข้ าด้ วยกัน  เรียบ เรีย ง เน้ื อหาให้ สอดคล้ อ ง  
วางหลักเกณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีข้อความท้าวถึงกันและกัน และจัดล าดับ 
แยกหมวดหมู่ ลักษณะอย่างชัดเจน ซ่ึงกระบวนการตราประมวลกฎหมายน้ันมี
ลักษณะอย่างเดียวกันกับการตราพระราชบัญญัติ ทุกประการ (Graivichien & 
Chantarasena, 2010) 

4.3.4 พระราชกฤษฎีกา 
พ ระ ราช ก ฤษ ฎี ก า คื อ ก ฎ ห ม าย ท่ี มี ล าดั บ รอ งล งม าจ าก

พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด อันเป็น
กฎหมายแม่บทท่ีวางหลักการอย่างกว้างไว้ ในส่วนของรายละเอียด และหลักเกณฑ์

                                                           
8 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 

5 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อ
ประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก แล้วให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับความเห็น
ดังกล่าว ส่งความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
ความเห็นเพื่อวินิจฉัย และถ้าผลการวินิจฉัยปรากฎว่าพระราชก าหนดน้ันไม่ได้ตรา
ขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้พระราช
ก าหนดน้ันไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น โดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้อง
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด. 
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ปลีกย่อยท้ังหลายน้ัน ให้อ านาจฝ่ายบริหารหรือรัฐมนตรี ท่ีรักษาการตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด หรือท่ีพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นผู้มีอ านาจในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อ
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดเพื่อบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายแม่บท ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อการบังคับใช้
ก ฎ ห ม า ย  ( Sukhothai Thammathirat Open University, 2013) เ ช่ น 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 60 การก าหนดลักษณะ 
ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ า
ต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เป็นต้น นอกจากน้ียังมีพระราชกฤษฎีการท่ี
ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยตรง เช่น พระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 เป็นต้น 

4.3.5 กฎกระทรวง 
กฎกระทรวง เป็นกฎหมายท่ีมีศักดิ์รองลงมาจากพระราชกฤษฎีกา 

โดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตามท่ีกฎหมายแม่บทให้อ านาจออกกฎกระทรวงเป็น 
ผู้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงการตรากฎกระทรวงน้ีเป็นการก าหนด
รายละเอียดปลีกย่อยของกฎหมายแม่บทให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

4.3.6 ประกาศ และค าส่ังคณะปฏิวัติ 
ประกาศท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารได้ออกน้ัน อาจ

มีฐานะเป็นกฎหมายหรือไม่ก็ได้ โดยถือหลักเกณฑ์ว่า ถ้าเป็นประกาศท่ีอาศัย
อ านาจตามกฎหมายแม่บท เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกา เป็นต้น ประกาศท่ีออกมาก็มีฐานะเป็นกฎหมาย โดยมีล าดับรองต่อจาก
กฎกระทรวง เช่น ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 14(3) และมาตรา 
18 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เป็น
ต้น ประกาศน้ันย่อมมีค่าบัญญัติเป็นกฎหมาย กลับกัน ถ้าประกาศท่ีออกมาน้ันไม่มี
กฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้ แต่หัวหน้าหน่วยงานออกมาเพื่อความสะดวกในการ
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ปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานน้ัน ๆ ย่อมถือเป็นเพียงระเบียบภายในหน่วยงาน 
หามีฐานะเป็นกฎหมายล าดับรองไม่ แม้จะออกมาเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายก็ตาม (Graivichien & Chantarasena, 2010) 

ส่วนประกาศหรือค าสั่งคณะปฏิวัติ น้ัน เมื่อการปฏิวัติได้เป็น
ผลส าเร็จและยกเลิกรัฐธรรมนูญท่ีบังคับใช้อยู่  ย่อมท าให้คณะปฏิวัติเป็นผู้กุม
อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีฐานะเป็นรัฎฐาธิปัตย์ 
เพราะฉะน้ันประกาศและค าสั่งของคณะปฏิวัติจึงมีฐานะเป็นกฎหมาย ถ้าเน้ือหา
สาระของประกาศน้ันมีลักษณะเป็นกฎหมายคือ เป็นค าสั่ง หรือข้อบังคับ หรือ
ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคณะปฏิวัติไม่ต้องมีการลงพระปรมาภิไธย เพราะถือว่าใน
ขณะน้ันอ านาจสูงสุดเด็ดขาดอยู่ท่ีหัวหน้าคณะปฏิวัติท่ีมีฐานะเป็นรัฎฐาธิปัตย์ 

ประกาศของคณะปฏิวัติท่ียกเลิกรัฐธรรมนูญหรือก าหนดองค์กร
ทางการเมืองย่อมมีค่าบังคับเท่ารัฐธรรมนูญ 

ประกาศของคณะปฏิวัติท่ียกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด หรือประกาศพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ หรือก าหนด
เนื้อหาสาระภายในขอบเขตท่ีพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือประกาศพระ
บรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ ย่อมมีค่าบังคับเท่ากับพระราชบัญญัติ 

ประกาศของคณะปฏิวัติท่ีก าหนดเน้ือหาสาระภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายแม่บทก าหนดไว้ให้ตรากฎหมายในระดับพระราชกฤษฎีกา หรือแก้ไขพระ
ราชกฤษฎีกา ย่อมมีค่าบังคับเท่ากับพระราชกฤษฎีกา (Thaweeset et al, 2007) 

4.3.7 ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และกฎที่ออกโดยฝ่าย
บริหาร 

มีอยู่ 2 ประเภท (Graivichien & Chantarasena, 2010) คือ 
ประเภทแรก เป็นระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และกฎท่ีเกิดจาก

พระราชบัญญัติบางฉบับมอบอ านาจให้แก่เจ้าพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายแม่บทน้ันเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับโดยเรียกชื่อต่าง ๆ เช่น ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วย การก าหนดชั้น สาขาวิชา หลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 ท่ีออกตามความแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระเบียบกรมป่าไม้ ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ข้อก าหนดเจ้าพนักงานจราจร ท่ีออกตามกฎหมายจราจรทางบก 
หรือกฎท่ีออกโดยคณะกรรมการข้าราชการ เช่น กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.ต. ข้อก าหนด 
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ก.อ. เป็นต้น ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และกฎประเภทแรกน้ีถือเป็นกฎหมาย
ประเภทหน่ึง 

ประเภทสุดท้าย เป็นระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และกฎ ท่ีออก
โดยหัวหน้าหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นการภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไป
ตามกฎหมาย และมีความรวดเร็วเป็นท่ีชัดแจ้ง หากข้าราชการในบังคับบัญชา 
ฝ่าฝืนก็ต้องรับโทษทางวินัย แต่หากประชาชนฝ่าฝืนก็ไม่มีผลใด ๆ เพราะไม่ได้ออก
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

4.3.8 ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อบังคับท้องถิ่นถือเป็นกฎหมายอย่างหน่ึงท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีจัดท าขึ้น เป็นกฎหมายท่ีมีขอบเขตการบังคับใช้ภายในเขต
พื้นท่ีการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตพื้นท่ี
บังคับใช้ภายในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน (Sukhothai Thammathirat Open 
University, 2003) นอกจากน้ียังมีข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้อบังคับต าบล เทศบัญญัติ เป็นต้น ซ่ึงขอบเขตของการบังคับใช้ 
ก็ขึ้นอยู่กับเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบการบริหารราชการนั้น ๆ 

จะเห็นได้ว่า การจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมายก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลดี
ต่อการบังคับใช้และตีความกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์ท่ีสูงกว่าย่อม
มีค่าบังคับท่ีสูงกว่ากฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์รองลงมา และกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับ
ศักดิ์รองลงมาจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์สูงกว่าน้ันมิได้ มิเช่นน้ันย่อม
ท าให้กฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์รองลงมาฉบับน้ันใช้บังคับมิได้ และการจัดล าดับศักดิ์
ของกฎหมายดังกล่าวยังมีความชัดเจนต่อการปรับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานท่ีกฎหมายให้อ านาจ ต ารวจ อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น 
นอกจากน้ันในการแก้ไขกฎหมายต้องค านึงถึงล าดับศักดิ์ของกฎหมายด้วย 
กล่าวคือ กฎหมายท่ีจะแก้ไขใหม่น้ันต้องอยู่ในล าดับศักดิ์เดียวกันกับกฎหมายท่ี
ประสงค์จะแก้ ไข เช่น  ประสงค์จะแก้ ไขพระราชบัญญั ติ  ก็ ต้อ งตราเป็ น
พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติ ซ่ึงอยู่ในล าดับศักดิ์กฎหมายเดียวกันจึงจะท า
ให้การแก้ไขกฎหมายเป็นไปตามครรลองแห่งกฎหมาย จึงถือได้ว่าการจัดล าดับศักดิ์
ของกฎหมายมีความส าคัญต่อวงการกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง สมควรท่ีผู้เรียนสังคม
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ศึกษาจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเพื่อจะได้น าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

5. อภิปรายผล 

จากหัวข้อท้ังหลายท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กฎหมายมีความเกี่ยวพัน
กับวิชาหรือศาสตร์อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ในการตรากฎหมายท่ีสมบูรณ์
ย่อมต้องอาศัยความเชื่ อมโยงของศาสตร์อื่ น เข้ าด้วยกัน  เช่น  รัฐ ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้กฎหมายท่ีตราขึ้นน้ันมีความ
สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้อย่างราบรื่น ซ่ึงความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของ
กฎหมายกับศาสตร์อื่นน้ันเป็นความพิเศษของกฎหมายท่ีต้องการให้ค านึงถึงศาสตร์
อื่นด้วย มิได้ละเลยหรือยึดเพียงศาสตร์แห่งกฎหมายเพียงอย่างเดียว มิเช่นน้ันจะ
ท าให้กฎหมาย ท่ีตราขึ้นมาน้ันมีความหยาบกร้านหรือกระด้างจนเกินไป  
ไม่ตอบสนองต่อสังคมหรือประเทศชาติ ฉะน้ันแล้วการศึกษาเฉพาะกฎหมายเพียง
อย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงพื้นฐานความเป็นอยู่ในสังคมย่อมไม่อาจท่ีจะท าให้เข้าใจ
กฎหมายได้อย่างถ่องแท้และไม่สามารถท่ีจะตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้ได้อย่าง
สมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตามท่ีมาของกฎหมายย่อมเป็นท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
กฎหมายมาจากผู้มีอ านาจสูงสุดแห่งรัฐน้ันเป็นผู้ตราหรือบัญญัติขึ้นใช้บังคับกับ
ประชาชนผู้อยู่ภายใต้อ านาจปกครองหรือราษฎร พร้อมท้ังก าหนดโทษไว้ในกรณีท่ี
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จากท่ีมาของกฎหมายย่อมเป็นท่ีประจักษ์ ว่า
กฎหมายเป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขอย่างหน่ึงในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
กล่าวคือ กฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้ประชาชนท่ีอยู่ภายใต้อ านาจปกครองต้องปฏิบัติ
หรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง หรือการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงมีแต่
จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นน้ันย่อมเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 9 ดังน้ัน
ประชาชนหรือราษฎรจึงต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ในทางกลับกัน
กฎหมายท่ีตราขึ้นใช้บังคับก็มิได้บัญญัติก้าวล่วงไปถึงการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนเสียทุกเรื่องไป ดังท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิต

                                                           
9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 421. 
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หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” เช่น มีเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย10 การพูด11 การประกอบอาชีพ12 การนับถือศาสนา13 และมีสิทธิ
ในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง14 มีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก15 
เป็นต้น อันจะท าให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะผิด
กฎหมายหรือมีผู้ใดมาก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพแห่งตน ซ่ึงท่ีมาแห่งกฎหมายดังกล่าว
นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ศึกษากฎหมายจักต้องท าความเข้าใจให้ถึง
เจตนารมณ์อันแท้จริงแห่งการมีกฎหมาย มิเช่นน้ันอาจท าให้ใช้หรือตีความ
กฎหมายผิดเพี้ยนไปได้ 

จากความเกี่ยวพันแห่งกฎหมายกับศาสตร์อื่น ท่ีแตกต่างกันแต่มี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน รวมถึงท่ีมาแห่งกฎหมายท่ีเป็นสิ่งบ่งชี้ไห้เห็นถึงความ
แตกต่างของกฎหมายกับศาสตร์อื่นแล้ว ระบบ ประเภท และล าดับศักดิ์ของ
กฎหมายก็ยังเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของกฎหมายท่ีใช้บังคับใน
ปัจจุบัน เหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้เรียนสังคมศึกษาท่ีจ าเป็นต้องศึกษาถึงท่ีมา 
ระบบ ประเภท และล าดับศักดิ์ของกฎหมาย เน่ืองจากระบบกฎหมายท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันมีหลากหลาย เช่น ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี ระบบกฎหมายอิสลาม ระบบกฎหมายสังคมนิยม เป็นต้น โดยแต่ละ
ระบบกฎหมายจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครอง
ของประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงประเทศไทยในปัจจุบันใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
มีการจัดท าอยู่ในรูปแบบประมวลกฎหมาย แบ่งหมวดหมู่เรียบเรียงเป็นลายลักษณ์
อักษรท่ีมีความชัดเจน สะดวกต่อการตีความและบังคับใช้ และมีการแบ่งประเภท
กฎหมายออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) กฎหมายเอกชน 2) กฎหมายมหาชน 
และ 3) กฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงการแบ่งประเภทกฎหมายน้ันก็เพื่อต้องการให้
เกิดความชัดเจนในการตีความและบังคับใช้ เช่น กฎหมายเอกชน จะบังคับใช้กับ

                                                           
10 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 28. 
11 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 34. 
12 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 40. 
13 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 31. 
14 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 32. 
15 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 37. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันหรือประชาชนกับประชาชนด้วยกัน
ในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน กฎหมายมหาชน จะบังคับใช้กับความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
กับราษฎร เป็นต้น นอกเหนือจากความสะดวกในการตีความและการบังคับใช้
กฎหมายแล้ว ยังส่งผลดีต่อการศึกษากฎหมายอีกด้วย หมายความว่า ผู้ศึกษา
กฎหมายสามารถศึกษาทีละประเภทกฎหมาย ท าให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
และไม่สับสน และสุดท้ายคือล าดับศักดิ์ของกฎหมาย เรื่องน้ีดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่อง
ส าคัญอะไรนักส าหรับบุคคลท่ัวไป แต่ส าหรับวงการกฎหมายแล้วเป็นสิ่งส าคัญยิ่งท่ี
จะต้องมีการจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายมีความสูงต่ าหรือค่าแห่ง
การบังคับแตกต่างกัน กฎหมายท่ีอยู่ล าดับสูงกว่าย่อมมีความส าคัญและค่าแห่งการ
บังคับท่ีสูงกว่ากฎหมายท่ีอยู่ในล าดับรองลงมา ในขณะเดียวกันกฎหมายท่ีอยู่ใน
ล าดับรองจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายท่ีสูงกว่าน้ันมิได้มิเช่นน้ันกฎหมายฉบับรองน้ัน
จะไม่มีผลบังคับใช้ เช่น รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สูงสุด กฎหมายอื่นท่ีอยู่
ในล าดับศักดิ์รองลงมา เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และหรือ
พระราชบัญญัติจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญน้ันมิได้ เช่นเดียวกันพระราชกฤษฎีกา
อันเป็นกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับศักดิ์รองจากพระราชบัญญัติ จะขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติอันมีล าดับศักดิ์กฎหมายท่ีสูงกว่ามิได้ เป็นต้น นอกเหนือจากเรื่อง
ค่าแห่งการบังคับของกฎหมายแล้ว การจัดล าดับศักดิ์ทางกฎหมายยังช่วยให้การ
ตีความและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างยุติธรรมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หากกฎหมาย
ล าดับศักดิ์รองฉบับใดขัดหรือแย้งกับกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับศักดิ์ท่ีสูงกว่า ย่อมท าให้
กฎหมายล าดับศักดิ์รองฉบับน้ันไม่มีผลบังคับใช้ ซ่ึงประชาชนย่อมได้ประโยชน์จาก
การจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมายดังกล่าวโดยตรงในฐานะเป็นบุคคลท่ีต้องถูก
กฎหมายบังคับ และในส่วนของการแก้ไขกฎหมายก็เช่นเดียวกัน หมายความว่า  
ในการแก้ไขกฎหมายท่ีอยู่ในล าดับศักดิ์ใดก็ต้องใช้กฎหมายในล าดับศักดิ์เดียวกัน
แก้ไข เช่น กฎหมายท่ีจะแก้ไขอยู่ในล าดับศักดิ์พระราชบัญญัติ กฎหมายใหม่ท่ีจะ
ออกมาแก้ไขก็ต้องอยู่ในล าดับศักดิ์พระราชบัญญัติด้วย จึงจะสามารถแก้ไขกันได้
อย่างไม่ขัดต่อวิถีของล าดับศักดิ์แห่งกฎหมายน้ัน 

จะเห็นได้ว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมีความส าคัญต่อผู้เรียน
สังคมศึกษาท่ีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานก าหนดให้ผู้เรียนสังคมศึกษาถ่ายทอดความรู้
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ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงกฎหมายท่ีจะถ่ายทอดให้แก่
นักเรียนน้ันย่อมหลีกไม่พ้นเน้ือหาพื้นฐานของกฎหมายตามท่ีได้น าเสนอแล้วใน
บทความน้ี ฉะน้ันจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้เรียนสังคมศึกษาท้ังหลายต้องตระหนักเสมอ
ว่านอกเหนือจากรายวิชาชีพครูแล้ว รายวิชากฎหมายโดยเฉพาะความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายก็มีความส าคัญจ าเป็นต้องเรียนอย่างจริงจังไม่น้อยไปกว่ากัน  
เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

6. สรุป และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุป 
ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ท่ียังไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย

ได้รับทราบน้ัน ย่อมเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมายทุกคนท่ีจะต้องคอย
มอบความรู้น้ันตามควร ดังที่รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานฯ ไว้ และผู้เขียนได้ยกขึ้น
อ้างในตอนต้นแล้วน้ัน ซ่ึงการท่ีประชาชนในประเทศมีความรู้ และสามารถอ่าน
กฎหมายได้อย่างเข้าใจในเหตุผลของการมีกฎหมาย ย่อมเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการบังคับใช้กฎหมาย ท่ีจะยอมตนผูกพันตนภายใต้กฎหมายได้
อย่างสนิทใจ และไม่พยายามท่ีจะฝ่าฝืนด้วยการอยู่เหนือกฎหมาย สิ่งเหล่าน้ีย่อม
ท าให้การขับเคลื่อนประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น สงบและสันติ 

โดยท่ีความส าคัญของผู้เรียนสังคมศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีองค์
ความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมาย ซ่ึงในบทความน้ี (ตอนแรก) ได้น าเสนอหลักการ
ของพื้นฐานทางกฎหมาย ท่ีจะท าให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้เป็นศาสตร์เฉพาะผู้ที่เรียน
สาขานิติโดยตรง และไม่ได้เป็นเรื่องลี้ลับท่ีผู้เรียนศาสตร์อื่นจะไม่สามารถท าความ
เข้าใจได้เลย ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกฎหมายย่อมต้องเดินเคียงคู่กับความเข้าใจ
ทางสังคมและบริบทของสังคมในขณะท่ีออกกฎหมาย กล่าวคือ ก่อนท่ีจะมี
กฎหมายย่อมต้องมีการเกิดขึ้นของสังคมเป็นอันดับแรก และด้วยการท่ีสังคมคือการ
รวมกลุ่มของมนุษย์ท่ีมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก ย่อมต้องเกิดความวุ่นวาย
ขึ้นในสังคมน้ันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุน้ีผู้น าหรือผู้ใช้อ านาจในสังคมน้ันจึงได้ตรา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท้ังหลายขึ้นเพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยกฎหมายท่ีตราขึ้นน้ันก็
มาจากพื้นฐานของการด าเนินชีวิตในสังคมน้ันเอง อย่างไรก็ดีบางสังคมอาจใช้จารีต
ประเพณีท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมาเป็นกฎหมายโดยไม่มีการบัญญัติ
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หรือจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร กลับกันบางสังคมได้มีการจัดท ากฎหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรท่ีมีความชัดเจนแน่นอน สะดวกต่อการตีความและบังคับใช้ ซ่ึงไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบใดจุดหมายปลายทางของกฎหมายคือต้องการให้สังคมเกิดความสงบ
สันติ มีความเป็นธรรมท่ีเรียกว่า “ยุติธรรม” ต่อทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกฎหมายเป็น
พื้นฐานส าคัญท่ีท าให้การด าเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเหตุน้ีการท่ี
ผู้เรียนสังคมศึกษาไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างจริงจังย่อมท าให้ไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง สมควรและจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความสนใจหรือตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายท่ีผู้เรียน
สังคมศึกษาต้องน าไปใช้ให้ถูกต้องตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดไว้ เพื่อจะท าให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง และในบทความฉบับต่อไป (ตอนสุดท้าย) จะได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าท่ีของ
ประชาชนท่ีกฎหมายได้บัญญัติรับรองไว้ อันเป็นหลักการพื้นฐานของการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสังคมศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีไปสอนน้ันได้อย่างถูกต้อง จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้เรียนสังคมศึกษาต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายให้มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ควรมีการบรรจุรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไว้ใน
หลักสูตรด้วย เพื่อให้ผู้ เรียนสังคมศึกษาและผู้ เรียนสาขาอื่นให้มีความรู้ด้าน
กฎหมายในระดับท่ีเพียงพอให้อ่านกฎหมายได้อย่างเข้าใจในเหตุผลและสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายน้ันเป็น
หลักการพื้นฐานท่ีจะท าให้ผู้เรียนสังคมศึกษาเข้าใจในระบบหรือโครงสร้างของ
กฎหมายโดยภาพรวมได้ และยังเป็นพื้นฐานของการศึกษากฎหมายในระดับต่อไป
อีกด้วย 

6.2.2 นอกเหนือจากรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ี
ผู้เรียนสังคมศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาแล้ว ควรมีการบรรจุรายวิชากฎหมายอื่นท่ี
ส าคัญไว้ในหลักสูตรด้วย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ท่ีก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายดังกล่าวในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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