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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของกฎหมายที่ผู้เรียน
ด้านสังคมศึกษาควรทราบไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการพื้นฐาน
เกี่ ย วกั บที่ ม า ระบบ ประเภท ล าดับ ศัก ดิ์ข องกฎหมาย และความเกี่ ย วพั น ของ
กฎหมายกับสังคมศาสตร์ อันเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้เรียนสังคมศึกษาต้องศึกษาทาความ
เข้าใจให้รู้แท้ถึงสิ่งเหล่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้เรียนสังคมศึกษาได้มุ่งเน้นศึกษาไปใน
รายวิชาชีพครูเป็นหลัก และให้ความสาคัญกับการศึกษารายวิชากฎหมายเป็นเรื่อง
รอง ในขณะที่ หลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้ มีการถ่ายทอดความรู้
ด้านกฎหมายแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้การที่ผู้เรียนสังคมศึกษาไม่ได้
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายย่อมส่งผลให้ไม่มีความเข้าใจในกฎหมายอย่าง
ถ่องแท้และไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ไป
สอนได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนสังคมศึกษาจาเป็นที่จะต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายเพื่อจะได้เข้าใจและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: 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. บทนา
“...เพราะกฎหมายนี้มีไว้สาหรับให้บ้านเมืองมีความสงบเรีย บร้อย ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจึงต้องมีกฎเกณฑ์ ถ้าประชาชนคือบุคคลที่ประกอบเป็นชาตินี้ มีความรู้พอ
ในกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่ได้วางเอาไว้ดี ก็ จ ะทาให้ก ารปกครองเป็นไปโดยเรีย บร้อย
มีความสงบตามตัวบทกฎหมาย ความรู้นี้ได้ บ่งเอาไว้ในหลักการว่า บุคคลทุกบุคคล
ย่อมทราบในกฎหมาย แต่ว่าก็ เป็ นที่ท ราบกั นอยู่ว่าประชาชนทั่ ว ๆ ไป ถ้าไม่ได้
เรีย นรู้ก ฎหมาย ก็ ย่อมไม่ทราบกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้ที่จะต้อง
พยายามหาทางช่วยให้ทุกคนได้มีความรู้ในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคลเพื่อให้
บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข มีระเบียบเรียบร้อย และมีขื่อมีแป ฉะนั้น งานที่แต่ละคน
ได้พยายามทาให้ประชาชนมีความรู้ในด้านกฎหมายนี้ จึงเป็นงานสาคัญของชาติ
แต่ละคนก็มีหน้าที่งานการของตัวตามอาชีพของตัว แต่งานนอกเหนือนี้เป็นงานที่
ส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะว่ า แต่ ล ะคนก็ เป็ น คนไทยด้ ว ยกั น เราก็ จ ะต้ อ งปรารถนาให้
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บ้านเมืองอยู่เย็นมีความสงบ ทางกฎหมายนี้เป็นส่วนสาคัญที่จะให้บ้านเมืองมีความ
เรียบร้อยได้ จึงขอให้ปฏิบัติงานตามอาชีพของท่านด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้งาน
นั้นลุล่วงไปโดยเรียบร้อย และงานอีก ด้านหนึ่งที่พูดได้ว่าเป็นงานนอกเหนือจาก
อาชี พ ของตั ว หมายถึ ง งานจะแพร่ ค วามรู้ ในทางกฎหมาย ก็ ข อให้ ท าอยู่ ด้ ว ย
เพราะว่าจะเป็ นประโยชน์ งานนี้ ท าในฐานะเป็ น คนไทยคนหนึ่ง ในฐานะที่ เป็ น
สมาชิก ของชาติไทยและเป็น ผู้มีความรู้ผู้มีพ ลังที่ จ ะปฏิบั ติในด้านนี้ และก็ ขอให้
ปฏิบัติต่อไป...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
ณ พระตาหนักจิตรดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2512
(Ministry of Justice, 2013)
ท่ า มกลางเศรษฐกิ จ ที่ ห ลากหลายและการเมื อ งที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาในปัจจุบัน ผู้คนในสังคมต้องเรียนรู้และพัฒ นาการดาเนินชีวิตให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้น อย่างไรก็ตาม สังคมที่สงบสันติ
และสามารถปรับตัวให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น คือสังคมที่อยู่
ภายใต้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกฎหมายที่บังคับ
ใช้นั้นต้องเป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
“กฎหมาย” เป็นสิ่งที่คนไทยต้องประสบอยู่ในชีวิตประจาวัน เริ่มตั้ งแต่
เมื่อมีสภาพบุคคล คือ คลอดแล้วอยู่รอดเป็ นทารก กฎหมายก็ ก าหนดสิทธิหน้าที่
ต่าง ๆ ไว้ตลอดอายุขัย และเมื่อบุคคลใดได้ สิ้นสภาพบุคคลหรือเสียชี วิต กฎหมาย
ก็ ยังเข้ามาเกี่ ยวข้องกั บการแบ่ งปันมรดกให้ แก่ ทายาททั้งหลายของผู้เสียชีวิตนั้ น
ประกอบทั้งทารกในครรภ์ มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอด
แล้ วอยู่ รอดเป็ นทารก 1 จะเห็ นได้ ว่ า นั บ ตั้ งแต่ ม ารดาตั้ งครรภ์ และคลอดออกมา
มีสภาพบุคคลเรื่อยไปตลอดอายุขัยของเราย่อมหนีไม่พ้นกฎหมาย ซึ่งการที่เราศึกษา
และรู้กฎหมายในเบื้องต้นเพื่อต้องการให้ เห็นว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเป็น
1 ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ,

มาตรา 15 บั ญ ญั ติ ว่า “สภาพ
บุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย
ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอด
แล้วอยู่รอดเป็นทารก”.
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ศาสตร์เฉพาะแต่นักกฎหมายเท่านั้น การศึกษากฎหมายก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
พอที่ จะอ่านกฎหมายได้ เป็ น ตี ความและใช้ก ฎหมายในชี วิตประจ าวันได้ถู กต้ อง
(Graivichien & Mahakun, 2005) อั นก่ อให้ เกิ ดกระบวนการคิ ดที่ เป็ นระบบและ
วิเคราะห์ความเป็นไปของสังคมได้อย่างถ่องแท้ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสานึกให้ผู้คน
ในสังคมมีความยุติธรรมและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม (Srithamaraks et
al, 2000) อันเป็นสิ่งสาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
ในขณะที่ผู้เรียนสังคมศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้น ศึกษารายวิชาชีพครูเป็น
หลัก และให้ความสาคัญกับ การศึกษารายวิชากฎหมายเป็นเรื่องรอง รายวิชาที่มี
การศึกษาอยู่ก็แต่เฉพาะกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการศึก ษา เช่น พระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และวิชาการสอนกฎหมายใน
โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งยังมีความไม่เพียงพอต่อการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ไปฝึกสอนหรือบรรจุได้ ในทางตรงกันข้าม ตัวชี้วัดและ
สาระการเรี ย นรู้ แ กนกลาง ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
ขอบเขตเนื้อหาให้ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ กฎหมายภาษี
อากร และกระบวนการตรากฎหมาย เป็ น ต้ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่ ผู้เรียนสังคมศึกษาต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้
อย่ างถู ก ต้ อ ง โดยเฉพาะเรื่อ งที่ ม าของกฎหมาย อั น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้น ที่ ส าคั ญ ของ
การศึกษากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบกฎหมาย ประเภทกฎหมาย และ
ล าดั บ ศั ก ดิ์ ก ฎหมาย ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง ภาพรวมของกฎหมายไทยว่ า มี ร ะบบ
ประเภท และลาดับศัก ดิ์ก ฎหมายเช่นใด ฉะนั้นผู้เรีย นสังคมศึก ษาจึงต้องศึก ษา
กฎหมายไว้เป็นเบื้องต้น อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสั งคม
ศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษากฎหมายแล้ว ในบทความนี้ยังได้มี
การรวบรวมความรู้ด้านพื้นฐานของกฎหมายไว้ให้ผู้เรียนสังคมศึกษาและผู้ที่สนใจ
ได้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นอีกด้วย
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2. ความเกี่ยวพันของกฎหมายกับวิชาอื่น
พื้นฐานของ “กฎหมาย” มาจากสังคม โดยบุคคลที่มีอานาจในรัฐนั้น ๆ
เป็นผู้บัญญัติหรือตราขึ้น เพื่อบังคับใช้กับคนในรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ซึ่ง
การบัญญัติหรือตรากฎหมายนี้ย่อมต้องอาศัยความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับวิชาหรือ
ศาสตร์อื่น ๆ ด้วย เพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นมีความสมบูรณ์สามารถบังคับใช้ได้กับ
ทุกภาคส่วน ฉะนั้นการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจึงมีความเกี่ยวพัน
กับวิชาอื่น ๆ ที่จะต้องศึกษาควบคู่ไปด้วย เช่น วิชารัฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาสังคมวิทยา วิชาประวัติศาสตร์ วิชาจิตวิทยา เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้จ ะได้
อธิบายความเกี่ยวพันของกฎหมายกับวิชาสังคมวิทยา โดยสังเขปดังนี้
สังคมวิทยา เป็นศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุม
ถึ ง สาขาอื่ น ๆ เช่ น ศาสนา อาชญากรรม ครอบครั ว การเมื อ งการปกครอง
กฎหมาย การศึกษา เป็นต้น (Office of the Education Council, 1979) ศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ แ ละพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ แ ละค้ น หาความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมนั้ น ที่ มี ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ อ ย่ างอิ ส ระจากอิ ท ธิพ ลของสั ง คมและ
วัฒ นธรรม (Dewey and Humber, 1967) รวมทั้งศึก ษาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่
มนุ ษ ย์ ได้ อ าศั ย อยู่ ในสั งคมนั้ น ๆ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งรากฐานและวิวั ฒ นาการของ
ธรรมชาติและระเบียบการของมนุษย์ทอี่ ยู่รวมกัน ตลอดจนวิถีทางที่จะขัดเกลาหรือ
ปรับ ปรุงมนุษ ย์ ให้ อ ยู่ร่วมกั น ด้ วยดี ในสั งคมอย่ างสงบสุ ข ซึ่ งสั งคมวิท ยามี ค วาม
เกี่ย วพันกั บความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกั บกฎหมาย 2 ประการ (Saeng-Uthai, (2012)
คือ
2.1 นักกฎหมายได้ใช้สังคมวิทยาเป็นเครื่องมือในการวางหลักเกณฑ์
ธรรมศาสตร์ และเรียกวิชานี้ในทางสังคมวิทยาว่า “วิชาธรรมศาสตร์”
วิชาธรรมศาสตร์ในบทความนี้ไม่ได้หมายความถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ว่า
ด้วยธรรมะในทางพุทธศาสนา แต่หมายความถึง ศาสตร์แห่งความเป็นธรรมหรือ
ความยุติ ธรรมในสั งคม โดยภาษาไทยเรีย กว่า “ธรรม” ส่ วนภาษาบาลี เรีย กว่ า
“ธรรมะ” อันมีความหมายเหมือนกันคือความถูกต้อง และเป็นความถูกต้องตาม
ความหมายของกฎธรรมชาติหรือตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งมีคาจากัดความ
ง่า ย ๆ ว่าทุ ก ฝ่ ายได้ รับ ประโยชน์ ไม่ มี ฝ่ ายใดที่ จ ะได้ รั บ โทษหรือ ความเสีย หาย
(Buddhadasa, 1991)
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ในทางสังคมวิทยานั้นศึกษาถึงความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สัง คม สิ่ งแวดล้ อ มทั้ งหลายที่ ม นุ ษ ย์ ได้ อ าศั ย อยู่ ในสั งคมนั้ น ๆ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
รากฐานและวิวัฒนาการของธรรมชาติและระเบียบการของมนุษย์ที่อยู่รวมกัน วิชา
นี้ได้เพ่งเล็งไปที่อานาจในทางสังคมภายในชุมชนว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไร
บ้าง เราจะต้องยอมรับว่าวิชาธรรมศาสตร์ในสังคมวิทยาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
กฎหมาย และกฎหมายเป็นเครื่องมือที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นวิถีทาง
ที่จะให้มนุษย์อยู่ในสังคมโดยปกติสุข ฉะนั้น ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้ใช้กฎหมายที่ดี
จะไม่ ล ะเลยด้ ว ยการมองข้ ามความเป็ น ไปหรือ พลวั ต (Dynamic) ในสั งคมอั น
เกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ และจะต้องระลึกว่ากฎหมายฉบับหนึ่ง ๆ มีผลในทางสังคม
เสมอ และวิชาธรรมศาสตร์ในทางสังคมวิทยาจะช่วยเหลือการพิจารณาดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี (Saeng-Uthai, 2012) ด้วยเหตุนี้ นักกฎหมายจึงได้ใช้สังคมวิทยาเป็น
เครื่องมือในการวางรากฐานหลักเกณฑ์ทั้งหลายในกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
การดารงอยู่ของสังคมและประโยชน์สูงสุดของสังคม
2.2 นักกฎหมายได้คิ ดวิช านี้ขึ้ น ใหม่เรีย กชื่ อ ว่า “สั งคมวิ ทยาแห่ ง
กฎหมาย (Sociology of Law)”
เป็นวิชาที่ศึกษากฎหมายในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งของสังคมว่า
มีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร โดยสังคมวิทยาศึกษาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมเพื่อจัดทาสถิติ เมื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็ จะต้องค้นหาว่า
ข้อเท็จจริงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์หรือหลักเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับกฎหมายอย่างไร
(Kasemsup, 2009) ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาสมัยใหม่และพยายามจะสร้างให้เป็นวิชาแห่ง
ชีวิตสังคมทุกแง่มุม จึงคลุมสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์เป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเฉพาะกฎหมายเพียงอย่างเดียวโดยไม่คานึงถึง พื้นฐานความเป็นอยู่ใน
สังคมย่อมไม่อาจที่จะทาให้เข้าใจกฎหมายได้อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะบทบัญญัติ
กฎหมายใหม่ในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีลัก ษณะสลับซับซ้อน (SaengUthai, 2012) ส่งผลให้มีความพยายามสร้างองค์รวมด้านสังคมวิทยาแห่งกฎหมาย
ขึ้น เพื่อบูรณาการทั้งด้านสังคมและกฎหมายเข้าด้วยกัน อันจะทาให้ก ารศึกษา
สังคมและกฎหมายมีความสอดล้องและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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3. ที่มาของกฎหมาย
“กฎหมาย” คืออะไร? ใครเป็นผู้ตั้งกฎหมาย? คานี้ฟังดูแล้วก่อความฉงน
ไม่น้อยสาหรับผู้ที่มิได้ศึกษากฎหมายรวมถึงนักศึกษากฎหมายน้องใหม่ แต่ก่อนที่
จะทราบว่ากฎหมายมีที่มาอย่างไรนั้น เราต้องทราบถึงความเป็นมาของสังคมเป็น
อันดับแรกเสียก่อน โดยอธิบายพอสังเขปได้ว่า
สั ง คมเกิ ด ขึ้ น มาได้ ด้ ว ยการที่ ม นุ ษ ย์ ม าอยู่ ร วมกั น กล่ า วคื อ ตาม
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มนุษย์ ไม่มีบุคคลใดอยู่อย่างโดดเดี่ยว มนุษย์ทุกคนย่อมต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่น โดยแสดงออกผ่านทางการพูด
กิริยาอาการทั้งหลาย หรือแม้แต่การนิ่ง เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกต่อบุคคลหรือสิ่งนั้น
ประกอบกับมนุษย์มีการสืบพันธุ์เพื่อดารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตนเอง ย่อมต้องมีทายาท
ลูก หลาน และดารงชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่ เผ่า ชุมชน ซึ่งแต่ละหมู่ เผ่า ชุมชนนั้นก็มี
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ที่แตกต่างกันออกไป จะเห็นได้ว่าการมาอยู่
รวมกันของมนุษย์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเป็นสังคม และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้น
การอยู่ รวมกั น ย่ อ มต้ อ งเกิ ด การวุ่ น วายเป็ น ธรรมดา ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ น าสั งคมหรื อ
ผู้ปกครองในสังคมนั้น ๆ จึงได้ออกกฎข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อให้การอยู่รวมกันใน
สั งคมเกิ ด ความผาสุ ข (Srithamaraks et al, 2000) ดั งค ากล่ าวภาษาละติ น ที่ ว่ า
“ที่ ใดมี สั ง คม ที่ นั่ น มี ก ฎหมาย (Ubi societas ibi jus) (Subkhampang, 2010)
หรืออาจกล่าวได้ว่าสังคมเป็นที่มาแห่งกฎหมาย
ซึ่งคาว่า “กฎหมาย” ได้มีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณ วุฒิทางกฎหมายหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันไป แต่เป็นที่เข้าใจและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
“กฎหมาย” คือ คาสั่งหรือคาบังคับบัญชาของผู้มีอานาจในรัฎฐาธิปัตย์ที่บัญญั ติ
หรือตราขึ้นเพื่อบังคับใช้กับราษฎรในรัฎฐาธิปัต ย์นั้น อันมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ด้วยการกาหนดโทษไว้สาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งโทษที่กาหนดไว้
นั้นมีทั้งทางแพ่งและทางอาญา (Nitisatpaisan, Phraya, 1954; Srithamaraks et
al, 2000)
นอกจากนี้ “กฎหมาย” ยังสามารถให้ความหมายโดยพิจารณาได้อีก 2
ลักษณะ (Saeng-Uthai, 2012) คือ
(1) กฎหมายตามเนื้อความ คือ มีลักษณะเป็นข้อบังคับซึ่ งกาหนด
ความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ
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(2) กฎหมายตามแบบพิ ธี คื อ กฎหมายที่ ออกมาโดยวิธีบั ญ ญั ติ
กฎหมาย โดยไม่ต้องคานึงถึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะเป็นกฎหมายตามเนื้อความ
หรือ ไม่ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณประจ าปี ข องรั ฐบาล ถึ งแม้ ว่าจะเป็ น
“พระราชบัญญัติ” แต่ก็ไม่ใช่กฎหมายตามเนื้อความ เพราะไม่มีกฎข้อบังคับความ
ประพฤติของบุคคลซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ
คาต่อมาที่ปรากฎในความหมายของกฎหมายดังกล่าว คือ “รัฏฐาธิปัตย์”
มี ความหมายเจาะจงหมายถึง “ประเทศ” หรือ “รัฐ” ที่ มี ลั กษณะการปกครอง
โดยอิ ส ระ มิ ได้ อ ยู่ ภ ายใต้ อ านาจของรั ฐ หนึ่ งรั ฐใด หรือ เรีย กกั น ว่ า “รั ฐเอกราช
(Independent State)” หรื อ “รั ฐ อธิ ป ไตย (Sovereign State)” ตามกฎหมาย
ระ ห ว่ างป ร ะ เท ศ ได้ มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก าร พิ จ าร ณ าค วาม เป็ น “ รั ฐ 2”
(Pridi Banomyong institute, 2010) ต้ อ งประกอบด้ ว ย (Luernshavee, 2013)
ดังนี้
3.1 พลเมือง (Citizens)
พลเมืองในรัฐนั้นต้องมีลักษณะถาวร ไม่ใช่พวกเร่ร่อนหรือไม่มีหลักแหล่ง
และต้องมีจานวนที่มากพอให้ประกอบเป็นรัฐได้ โดยไม่คานึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรม (Thanuthep, 2010)
3.2 ดินแดน (Territory)
ดิ น แดนของรั ฐ จะมี ข นาดเล็ ก หรื อ ใหญ่ ก็ ไม่ ส าคั ญ และจะมี ดิ น แดน
กระจัดกระจายก็ได้ และดินแดนนั้นไม่จาเป็นจะต้องถูกกาหนดให้เรียบร้อยทั้งหมด
แต่ดินแดนส่วนใหญ่ ต้ องมี ความแน่นอนและได้ รับ การยอมรับ จากรัฐเพื่ อนบ้ าน
(Thirawat, 2012)

2 นอกจากค าว่า

“ประเทศ” แล้ว ยังมีผู้นิย มใช้คาว่า “แผ่นดิน ” บ้าง
“รัฐ” บ้าง เพื่อแสดงความหมายของคณะบุคคลที่รวมกันเป็นอาณาเขตมีรัฐบาล
ปกครอง แต่จะตัดสินถือเอาคาไหนว่าถูกกว่ากันยังไม่ได้ เพราะในภาษาไทยนั้นเรา
ยังใช้คาเหล่านี้ปะปนกันอยู่.
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3.3 รัฐบาล (Government)
รัฐบาลหรือผู้ปกครองของรัฐนั้นต้องมีอานาจการปกครองอย่างแท้จริง
และระบอบการปกครองรูปแบบใดก็ไม่สาคัญ เช่น ประชาธิปไตย เผด็จการ สังคม
นิย ม หรือสมบูรณาญาสิทธิราช ก็ ได้ เพีย งแค่ต้องมีอานาจในการบริหารงานทั้ ง
ภายในและภายนอกของรัฐอย่างบริบูรณ์ (Thanuthep, 2010)
3.4 อานาจอธิปไตย (Sovereignty)
อานาจอธิปไตยหรือเอกราช คือ ความสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับรัฐ
อื่น ๆ ผ่านทางนโยบายด้านการต่างประเทศได้อย่างอิสระ ไม่อยู่ใต้การควบคุมหรือ
อยู่ใต้อาณัติหรืออยู่ใต้อารักขาของรัฐอื่น (Pivavatnapanich, (2012)
สรุปได้ว่า “กฎหมาย” มีความหมายและที่มาจากคาสั่งหรือคาบัญชา
ของผู้นาหรือผู้มีอานาจสูงสุดของรัฐนั้น ๆ ด้วยการออกเป็นกฎข้อบังคับ ข้อห้าม
และบทลงโทษทั้งหลาย เพื่อควบคุมผู้คนในสังคมให้อยู่รวมกันอย่างสงบเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม การที่จะทราบถึงความหมายของกฎหมายอย่างแท้จ ริงได้ จะต้อง
ศึกษาถึงปรัชญากฎหมายเพื่อหยั่งถึงความคิดต่าง ๆ ที่อยู่ เบื้องหลังกฎหมายนั้น
ด้ วย (Meenakanit, 2010) และส าหรับ ค าว่ า “รัฐ ” นั้ น ต้ อ งเป็ น รัฐ ที่ มี อ านาจ
อธิป ไตยหรือเอกราช มี พ ลเมือ ง ดิ น แดน และรัฐบาล จึ งจะถือ ว่าเป็ น “รัฐ” ที่
สมบูรณ์ ตามที่ ก ฎหมายระหว่างประเทศได้ บั ญ ญั ติให้ก ารรับรองไว้3 จึงจะทาให้
กฎหมายที่ตราขึ้นมานั้นมีความสมบูรณ์และชอบธรรม
4. ระบบ ประเภท และลาดับศักดิ์กฎหมาย
ในหัวข้อนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ผู้อ่านทาความเข้าใจได้
ง่ายขึ้น คือ (1) ระบบของกฎหมาย (2) ประเภทของกฎหมาย และ (3) ลาดับศักดิ์
ของกฎหมาย อธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้
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
ระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ มีอยู่หลายระบบ เช่น ระบบ
กฎหมายสังคมนิยม ระบบกฎหมายศาสนา (Ratanakorn, 2015) ซึ่งกฎหมายแต่
ละระบบนั้นต่างมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ ธรรม
เนียมประเพณี การตีความ ระบบการปกครอง และการยุติธรรมของประเทศนั้น ๆ
เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามระบบกฎหมายที่มีประวัติความเป็นมาอย่างเด่นชัด ได้รับ
ความนิยมและอ้างถึงอย่างมากมีอยู่ 2 ระบบ (Manomai-udom, 2012) คือ
4.1.1 ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ระบบกฎหมายลายลักษณ์ อัก ษร (The Civil Law System) เป็น
ระบบกฎหมายรูปแบบประมวลกฎหมายที่นิย มใช้กันในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เป็นต้น กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีความเก่าแก่
ที่ สุ ด คื อ “ประมวลกฎหมายพ ระเจ้ า ฮั ม มู ร าบี (Code of Hammurabi)”
สัน นิษฐานว่าอยู่ในช่วงประมาณ 2,300 ถึง 1,600 ปีก่ อนศริสต์ศัก ราช เป็นบท
กฎหมายที่ ส ลั ก ลงบนแผ่ น ศิ ล าไดโอไรต์ (Diorite Stone) ด้ ว ยตั ว อั ก ษรลิ่ ม
(Cuneiform) (Kamprasert & Janpardub, 2000) ซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ของพระเจ้ าฮั ม มู ราบี ได้ เป็ น มรดกตกทอดเรื่อ ยมาและได้ รับ การพั ฒ นาไปตาม
กาลเวลา จนกระทั่งในยุคโรมันได้จัดระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างดี
ในช่วงสมัยของพระเจ้าจัสติเนียน (Justinian) เรียกกฎหมายนั้นว่า “The Corpus
Iuris Civillis” (Meenakanit, 2010) โดยทรงรวบรวมนักกฎหมายที่มีในช่วงนั้นให้
ช่ วยกั น บั ญ ญั ติ ก ฎหมายออกมาในรูป ของ “Civil Law” อั น เป็ น ต้ น แบบให้ กั บ
ประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี นามาจัดทาเป็นประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code)
และได้รับความนิยมไปทั่วไลก (Srithamaraks et al, 2000) นับได้ว่ากฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สาคัญอันบ่งบอกถึงวิวัฒนาการด้านสังคม
และการปกครองในอดี ต รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การแสดงออกซึ่ ง ความก้ า วหน้ า ทาง
วิท ยาการด้านต่าง ๆ เช่น การประดิ ษฐ์ตั วอั ก ษร การสลัก ตั วอัก ษรรวมทั้ งวัส ดุ
อุปกรณ์ ดังกล่าว ตลอดทั้งการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในอาณาจัก รมีความรู้อ่าน
กฎหมายที่สลักเป็นตัวอักษรนั้นได้ ซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรดังกล่าวก็ได้รับการ
พัฒนาเรื่อยมา และเป็นต้นแบบให้แก่ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่มีการ
จัด ทาประมวลกฎหมายขึ้นในสมั ย รัชกาลที่ 5 โดยมีป ระมวลกฎหมายแพ่ งของ
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ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้นแบบในการร่างประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย
อนึ่ง คาว่า “ประมวลกฎหมาย” คือ การรวมบทบัญญัติกฎหมาย
ทั้ ง หลายที่ มี อ ยู่ แ ต่ ก ระจั ด กระจายนั้ น เข้ า ด้ ว ยกั น โดยการเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หา
ให้สอดคล้อง และจัดลาดับ แยกหมวดหมู่ ลักษณะ แบ่งประเภทกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แยกออกมาเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายอาญา
แยกออกมาเป็นประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
และใช้งาน
4.1.2 ระบบกฎหมายจารีตประเพณี
ระบบกฎหมายจารี ต ประเพณี (The Common Law System)
เป็นระบบกฎหมายที่เกิดขึ้นมาจากคาพิพากษาของศาล กล่าวคือ เมื่อศาลหนึ่งได้
พิพากษาคดีหนึ่งแล้ว คาพิพากษาของศาลไม่ใช่เป็นกฎหมายอันมีผลผูกพันเฉพาะ
คู่ความในคดีนั้นเท่านั้น แต่ยังมีผลผูกพันถึงศาลอื่นที่จะต้องดาเนินหรือพิพากษา
ตามในคดีที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เกิดขึ้นในภายหน้าด้วย ฉะนั้น คาพิพากษาจึง
เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทั่วไปหรือ Common Law (Saeng-Uthai, 2012) และ
ส าหรั บ ค ากล่ า วที่ ว่ า “ค าพิ พ ากษาของศาลชั้ น สู ง เป็ น ที่ ม าของกฎหมาย” นั้ น
เป็นลักษณะพิเศษของกฎหมายจารีตประเพณี คากล่าวนี้ใ ช้เพื่อต้องการแสดงให้
เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งจากระบบกฎ หมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Sukhothai
Thammathirat Open University, 2004)
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี นี้ เป็ น ระบบกฎหมายที่ เกิ ด ขึ้น ใน
ประเทศอังกฤษมานานนับ พั นปี และเป็ นระบบกฎหมายหลัก ที่ สาคัญ ที่สุ ดของ
ประเทศ (Veljanovski, 2007) มี ห ลั ก “เอ็ ค ควิ ตี้ (Equity) 4” (Nitisatpaisan,
Phraya, 1954) และมีระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนอุปกรณ์หรือระบบ
กฎหมายรอง (Graivichien & Mahakun, 2005) เพื่อมาช่วยเสริมให้ความยุติธรรม
แก่ประชาชนในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายโดยมีกระบวนวิธีพิจารณาที่รวดเร็ว
ระบบกฎหมายนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษมีอานาจที่
จะพิ จ ารณาคดี ได้ เอง ซึ่ งแต่ล ะท้ อ งถิ่ น ก็ พิ จ ารณาคดี ที่ แ ตกต่ างกั น ออกไปอัน มี
ผลกระทบถึงสิท ธิแ ละหน้ าที่ของบุ คคลที่ ไม่เท่ าเที ย มกั น พระมหากษั ตริย์จึงได้
4 มีความหมายคล้ายคาในภาษาไทยว่า
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พยายามก่ อตั้งอานาจที่ ศูน ย์ก ลางขึ้ น ด้ วยการจัด ตั้งศาลของกษั ตริย์ และจั ดส่ ง
ผู้พิพากษาหมุนเวีย นไปตัดสินคดีตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อสร้าง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีให้เป็นธรรมในแนวเดียวกัน จนเกิดเป็นหลักเกณฑ์
ทั่ ว ไปซึ่ ง เป็ น สามั ญ (Common) และเป็ น บรรทั ด ฐานได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น
กฎหมายจากคาตัดสินของผู้พิพากษา (Meenakanit, 2010) ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็น
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และเรียกชื่อนี้มาจนกระทั่งปัจจุบัน
โด ย ที่ ค วาม แ ต ก ต่ างระ ห ว่ า งก ฎ ห ม าย ทั้ ง 2 ระ บ บ ส รุ ป ได้
(Meenakanit, 2010) ดังนี้
1. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เป็นและใช้กฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และมีประมวลกฎหมาย ในขณะที่ กฎหมาย
จารี ต ประเพณี (Common Law) เป็ น กฎหมายที่ เกิ ด จากค าพิ พ ากษา จึ ง ให้
คาพิพากษามีความสาคัญกว่ากฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญั ติ โดยกฎหมายที่
ออกจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนเสริมเท่านั้น
2. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะบัญญัติกฎหมายเป็น
หลักทั่วไปอันเป็นหลักทฤษฎี และมีลักษณะเป็นนามธรรม ในขณะที่กฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิ ดจากคาพิพากษา ไม่มีลัก ษณะ
ทั่วไป และเป็นกฎหมายทางปฏิบัติมากกว่าทางทฤษฎี
3. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) มีการวางหลักกฎหมาย
ทั่วไป เน้นเรื่องนิติกรรม เรื่องหนี้ซึ่งรวมสัญ ญาและละเมิดเข้าด้วยกั น ในขณะที่
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ไม่มีการวางหลักกฎหมายเรื่องนิติกรรม
หรือหนี้ เรื่องสัญญาและละเมิดแยกออกจากกันไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของหนี้
4. กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Civil Law) มี ก ารตี ค วามตั ว บท
กฎหมายโดยถื อ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายเป็ น หลั ก ในขณะที่ กฎหมายจารี ต
ประเพณี (Common Law) เน้ น การตี ค วามตามตั ว อั ก ษรเป็ น หลั ก เว้ น แต่ ก าร
ตีความตามตัวอักษรนั้นจะให้ผลประหลาดหรือขัดแย้งกันจึงจะหาเจตนารมณ์ของ
ผู้ร่างกฎหมาย
5. กฎหมายลายลัก ษณ์อัก ษร (Civil Law) มีบทบัญ ญัติก ฎหมาย
เป็ น ลายลัก ษณ์ อั ก ษรที่ ค รบถ้ วน ศาลสามารถน ามาใช้ ป รั บ กั บ คดี ได้ ต ามความ
เหมาะสมโดยไม่ ต้ อ งสร้ างกฎหมายขึ้ น ใหม่ ในขณะที่ ก ฎหมายจารีต ประเพณี
(Common Law) ไม่ได้มีการบัญญัติก ฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์ อัก ษรที่ครบถ้วน
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ศาลจะต้องคิดและสร้างหลักกฎหมายขึ้นปรับแก่คดี โดยนาคาพิพากษาของศาลสูง
ที่คดีมีลักษณะคล้ายกันมาเป็นหลักกฎหมายในการตัดสินคดี
จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายดังกล่าวเป็นที่นิยมในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยด้วยที่ได้นาระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาใช้เป็นระบบกฎหมาย
หลักของประเทศไทย ทั้งนี้ดังที่ได้ก ล่าวแล้วว่ าระบบกฎหมายลายลัก ษณ์ อัก ษร
มี ค วามชั ด เจน สะดวกต่ อ การน าไปปรั บ ใช้ แ ก่ ค ดี แต่ ทั้ ง นี้ ก็ มี ข้ อ เสี ย ในกรณี ที่
กฎหมายมีความล้าหลังและจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงซึ่งมีกระบวนการตรากฎหมาย
ที่สลับซับซ้อนและใช้เวลาในการแก้ไขที่ยาวนาน ทาให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสั ง คมได้ นอกเหนื อ จากระบบกฎหมายทั้ ง สองดั งกล่ าว ยั ง มี ร ะบบ
กฎหมายอิ ส ลาม ระบบกฎหมายสั งคมนิ ย ม ระบบกฎหมายเผด็ จ การ เป็ น ต้ น
ซึ่งแต่ละประเทศจะมีระบบกฎหมายอย่างไรขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครอง
และศาสนาของประเทศนั้น ๆ เป็นสาคัญ
4.2 ประเภทของกฎหมาย
นักวิชาการทางกฎหมายแบ่งประเภทของกฎหมายไว้อย่างหลากหลาย
ขึ้ น อยู่ กั บ บริบ ทของผู้ เขี ย นนั้ น ที่ ต้ อ งการสื่ อ ให้ ท ราบ อย่ างไรก็ ดี ในบทความนี้
ต้องการให้ผู้เรียนสังคมศึกษาทราบในเบื้องต้นว่ากฎหมายสามารถแบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ
4.2.1 กฎหมายเอกชน
คือ กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ระหว่างเอกชนกั บ
เอกชนด้วยกันหรือประชาชนกับประชาชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกัน รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินธุรกิจอย่างเอกชนด้วย เช่น บริษัท การบินไทย
จากั ด (มหาชน) การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย (Meenakanit, 2010) เป็ น ต้ น
มีกฎหมายเกี่ยวข้องที่สาคัญ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ
เช่น นิติกรรมสัญญา ซื้อขาย ค้าประกัน จานอง จานา ประกันภัย และกฎหมาย
เฉพาะบางฉบั บ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ (กึ่ ง มหาชนกึ่ ง เอกชน)
พระราชบั ญ ญั ติสิ ท ธิบั ต ร พระราชบั ญ ญั ติค วามลับ ทางการค้า พระราชบัญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้า เป็นต้น
4.2.2 กฎหมายมหาชน
คือ กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ
รัฐด้วยกั นเองหรือหน่ วยงานของรัฐกั บเอกชน หรือหน่ วยงานของรัฐกั บราษฎร
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ในฐานะที่รัฐเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง (Srithamaraks et al, 2000) หรือเรียกอย่าง
ง่ายว่า “รัฐมีฐานะเหนือกว่าราษฎร” (Saeng-Uthai, 2012) มีกฎหมายเกี่ยวข้อง
ที่สาคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายพิจารณา
ความต่าง ๆ เป็นต้น
4.2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ
คื อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละกฎข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ น านา
ประเทศใช้ บั ง คั บ ความเกี่ ย วพั น ระหว่ า งกั น (Sriwisarn Waja, Phraya, 1931)
กล่าวคือเป็นกฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือกาหนด
ความสัมพั น ธ์ระหว่างรัฐกั บ องค์ก รระหว่างประเทศที่มี ฐานะเป็น นิติบุ คคล เช่ น
สหประชาชาติ (United Nation: UN) สหภาพยุ โ รป (European Union: EU)
สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of Southeast
Asian Nations: ASEAN) เป็นต้น โดยกฎหมายระหว่างประเทศสามารถแบ่งได้ 3
สาขา ดังนี้
1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีอธิปไตย
โดยเกิ ด ขึ้น จากการแสดงเจตนาของรัฐต่าง ๆ ตามที่ ป รากฎในสนธิสัญ ญาหรือ
ประเพณี ปฏิบัติ (Menon, 2014) สามารถจาแนกได้เป็น 2 ภาค (Srithamaraks
et al, 2000) คือ
(1) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสัน ติ
คื อ เป็ น กฎหมายที่ มี ก ารบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ รั ฐ เช่ น ลั ก ษณะของรั ฐ อาณาเขต
การแต่งตั้งและอานาจของผู้แทนแต่ละรัฐที่ไปประจาอยู่ต่างประเทศ หลัก เกณฑ์
การทาสนธิสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) กฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี เ มื อ งภาค
สงคราม คือเป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการทาสงคราม เช่น การประกาศ
สงคราม วิธีปฏิบัติย ามสงคราม การทาสงครามทางบก ทางอากาศ ทางน้า และ
ความเป็นกลาง เป็นต้น
2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่นานา
ประเทศใช้บังคับความเกี่ยวพันธ์ระหว่างกันฐานบุคคล (Sriwisarn Waja, Phraya,
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1931) กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเป็น
พลเมืองของประเทศที่ต่างกั น ในกรณี พิพาทกั นในเรื่องต่ าง ๆ เช่น การได้มาซึ่ง
สัญชาติ การแปลงสัญชาติ ทรัพย์สิน มรดก นิติกรรมสัญญา เป็นต้น อันมีลักษณะ
ของกฎหมายขัดกัน (Conflict of Law) จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าจะ
ใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ (Saeng-Uthai, 2012; Meenakanit, 2010)
3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา
เป็ น กฎหมายที่ ก าหนดถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ในเรื่ อ งคดี อ าญา
ระหว่างรัฐ เกี่ยวกับเขตอานาจศาล การรับรู้คาพิพากษาทางอาญาของประเทศอื่น
การส่ ง ตั ว ผู้ ร้ า ยข้ า มแดน ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งทางอาญา
(Srithamaraks et al, 2000) เป็นต้น เพื่อให้การติดตามป้องปรามการกระทาผิด
ทางอาญามีความต่อเนื่องและสามารถลงโทษผู้กระทาผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนื อ จากการแบ่ งกฎหมายออกเป็ น 3 ประเภทดั ง กล่ า ว
ในทางปฏิ บั ติ ยั งได้ มี ก ารแบ่ งกฎหมายตามลั ก ษณะแห่ งการใช้ งานออกเป็ น 2
รูปแบบ ได้แก่
1. กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ของบุคคลด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน สิทธิในชื่อเสียง เกียรติยศ หน้าที่ชดใช้
ค่ า สิ น ไหมทดแทน ตลอดทั้ ง ความรั บ ผิ ด ทั้ ง หลายของบุ ค คล (Sukhothai
Thammathirat Open University, 2013) กฎหมายที่ ส าคั ญ เช่ น ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น
2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ กฎหมายที่ว่าด้วยวิธีดาเนินอรรถ
คดีตั้งแต่แรกเริ่มจนเสร็จสิ้น (Graivichien & Chantarasena, 2010) มีกฎหมายที่
ส าคั ญ เช่ น ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป็นต้น
จะเห็ น ได้ ว่ า ในวงการกฎหมายได้ มี ก ารแบ่ งประเภทของกฎหมาย
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังที่ได้กล่าวมา เพื่อต้องการให้มีการแบ่งเนื้อหาของ
กฎหมายออกจากกันได้อย่างชัดเจน และให้มีความเหมาะสมต่อการนามาศึกษา
ตีความและปรับใช้แก่คดีได้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งการตรากฎหมาย
4.3 ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
ดังที่ได้ก ล่าวแล้วว่าประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายลายลัก ษณ์ อัก ษรที่
จั ด ท าขึ้ น ในรู ป ของประมวลกฎหมายหรื อ กฎหมายที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น มี ก าร
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จัดลาดับศักดิ์เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของการบังคับใช้ กฎหมายที่อยู่ในลาดับสูง
กว่ า ย่ อ มใช้ บั งคั บ ได้ เสมอ กฎหมายที่ อ ยู่ ในล าดั บ รองลงมาจะขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
กฎหมายที่อยู่ลาดับสูงกว่ามิได้ (Graivichien & Chantarasena, 2010) ด้วยเหตุนี้
ลาดับศักดิ์ของกฎหมายจึงมีความสาคัญต่อการพิจารณาตีความกฎหมาย และการ
จัดลาดับศักดิ์ดังกล่าวนั้นก็เพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมาย และสะดวกต่อ
การพิจารณาตีความ ซึ่งลาดับศักดิ์กฎหมายของประเทศไทยแยกได้ดังนี้
4.3.1 รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายแม่บทของ
กฎหมายทั้งปวงที่ บัญญัติครอบคลุมถึงการวางรากฐานแห่ง การปกครองและการ
บริหารประเทศทั้งปวง ทั้งยังได้บัญญัติถึงการแบ่งแยกอานาจการปกครองออกเป็น
3 ฝ่าย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 3) คือ (1)
ฝ่ายบริหาร (2) ฝ่ายนิติบัญญัติ และ (3) ฝ่ายตุลาการ เพื่อให้ถ่วงดุลอานาจซึ่งกัน
และกัน และให้มี ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล โดยที่ก ฎหมายในระดับ
รองลงไปทั้ งหลายหากขั ดหรือ แย้ง กั บ รัฐ ธรรมนู ญ จะตกเป็ น โมฆะใช้บั งคั บ เป็ น
กฎหมายต่อไปมิได้ (Sukhothai Thammathirat Open University, 2003)
อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า กฎมณเฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุทธศักราช 2467 เป็นกฎหมายลาดับศักดิ์เทียบเท่ารัฐธรรมนูญ (Graivichien
& Chantarasena, 2010) ตามนัยมาตรา 20 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก ร
ไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติถึงการสืบ ราชสมบัติใ ห้เ ป็น ไปโดยนัย แห่ง กฎ
มณเฑีย รบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และการแก้ไข
กฎมณเฑียรบาลนั้นก็เป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ
4.3.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่ เกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรกตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้
(มาตรา 92) 5 รวมมี ทั้ งสิ้ น 8 ฉบั บ และในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศัก ราช 2550 ได้บัญ ญั ติไว้รวมมีทั้งสิ้น 9 ฉบับ (มาตรา 138) และปั จจุบั น
5 นอกจากนั้นยังมีบัญญัติแยกอยู่ตามมาตราต่าง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญรวมจานวนทั้งสิ้น 10 ฉบับ6 (มาตรา 130) ซึ่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายที่ มี ล าดับ ศั ก ดิ์รองจากรัฐธรรมนู ญ ที่ ก าหนด
กฎเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองประเทศ อย่างไร
ก็ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดมิได้

4.3.3 พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด และประมวลกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติ
พระราชบัญ ญัติเป็นกฎหมายรองลงมาจากพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภา หรือโดยทางพฤตินัยคือกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ
โดยรัฐสภาหรือองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติ แล้วนายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราช

6 ได้ แ ก่

(1) พระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (4) พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง (5)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยผู้ตรวจการแผ่นดิน (6) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (7) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (8) พระราชบั ญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (9) พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และ (10)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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โองการ หลังจากนั้นก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 (Ratchakitchanubeksa,
n.d.) เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป (Thaweeset et al, 2007)
2. พระราชกาหนด
พระราชก าหนดคือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้ น
ตามคาแนะนาของคณะรัฐมนตรี มีลาดับการบังคับใช้ เท่าเทียมกับพระราชบัญญัติ
(Thaweeset et al, 2007) ในทางปฏิบัติคือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริห ารหรือ
คณะรัฐมนตรี (Srithamaraks et al, 2000) ซึ่งการออกพระราชกาหนดนั้นต้องมี
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่า (1) กรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560, มาตรา 172) เช่ น พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 เป็น ต้น และ (2) กรณี ที่มี ความจาเป็น ต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและ
ลั บ เพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560, มาตรา 174) นอกเหนือจากเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้
ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีไม่สามารถออกพระราชกาหนดได้
ดังที่ได้ก ล่าวแล้วว่า พระราชก าหนดให้กระทาได้ในกรณี ที่มี
ความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อได้ประกาศแล้วคณะรัฐมนตรี
ต้องนาพระราชก าหนดนั้ นเข้าสู่ก ารพิจ ารณารับรองของรัฐสภาหรือองค์ก รที่ใช้
อานาจนิติบัญญัติโดยไม่ชัก ช้า หากรัฐสภาหรือองค์กรนิติบัญญัติรับรองก็ให้พระ
ราชกาหนดนั้นมีผลบังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป หากไม่รับรองพระราชกาหนด
นั้นก็ตกไปไม่มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่
ทั้งนี้จะไม่กระทบกระเทือนถึงการทั้งหลายที่ได้กระทาไปในระหว่างที่ประกาศใช้
พระราชกาหนดนั้น (Sukhothai Thammathirat Open University, 2003) และ
ในกรณี ก่ อ นที่ รัฐ สภาจะอนุ มั ติ พ ระราชก าหนด สมาชิ ก รั ฐสภาได้ ร้อ งขอ (The

7 ราชกิ จ จานุเบกษา

คือ หนังสือสาคัญของทางราชการที่ลงประกาศใช้
กฎหมายและข่าวสารสาคัญของชาติบ้านเมือง สามารถใช้เป็นเอกสารและหลักฐาน
อ้างอิงค้นคว้าเรื่องราวต่าง 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
วินิจฉัยว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของความจาเป็นรีบด่วนหรือเพื่อ
ประโยชน์ ข องประเทศอั น มิ อ าจหลั ก เลี่ ย งได้ หากศาลรัฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย แล้ ว
ปรากฎว่าการประกาศใช้พระราชกาหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะทา
ให้ พ ระราชก าหนดนั้ น ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ม าตั้ ง แต่ ต้ น โดยค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งมี ค ะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ใน 3 ของจ านวนตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด (The Secretary of the House of Representative, (n.d.)
3. ประมวลกฎหมาย
ประมวลกฎหมาย คือ การรวมบทบัญญัติกฎหมายทั้งหลายที่
มี อ ยู่ แ ต่ ก ระจั ด กระจายนั้ น เข้ า ด้ ว ยกั น เรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ ง
วางหลักเกณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีข้อความท้าวถึงกันและกัน และจัดลาดับ
แยกหมวดหมู่ ลัก ษณะอย่างชัดเจน ซึ่งกระบวนการตราประมวลกฎหมายนั้น มี
ลั ก ษณะอย่ า งเดี ย วกั น กั บ การตราพระราชบั ญ ญั ติ ทุ ก ประการ (Graivichien &
Chantarasena, 2010)
4.3.4 พระราชกฤษฎีกา
พ ระ ราช ก ฤ ษ ฎี ก าคื อ ก ฎ ห ม าย ที่ มี ล าดั บ รอ งลงม าจ าก
พระราชบัญ ญั ติ เป็นกฎหมายที่ พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคาแนะนาของ
คณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกาหนด อันเป็น
กฎหมายแม่บทที่วางหลักการอย่างกว้างไว้ ในส่วนของรายละเอียด และหลักเกณฑ์
8 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน
5 ของจานวนสมาชิก ทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่ อ
ประธานแห่ ง สภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก แล้ ว ให้ ป ระธานแห่ ง สภาที่ ได้ รั บ ความเห็ น
ดั ง กล่ า ว ส่ งความเห็ น นั้ น ไปยั งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ
ความเห็นเพื่อวินิจฉัย และถ้าผลการวินิจฉัยปรากฎว่าพระราชกาหนดนั้นไม่ได้ตรา
ขึ้น เพื่ อ ประโยชน์ ในอั น ที่ จ ะรัก ษาความปลอดภั ย ของประเทศ ความปลอดภั ย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
หรือ เป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น รีบ ด่ วนอั น มิ อ าจหลีก เลี่ ย งได้ ให้ พ ระราช
กาหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น โดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้อง
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด.
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ปลี ก ย่ อ ยทั้ ง หลายนั้ น ให้ อ านาจฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ รั ฐ มนตรี ที่ รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด หรือที่พระราชบัญญัติหรือพระราชกาหนด
บัญ ญั ติไว้เป็น การเฉพาะให้เป็ นผู้มี อานาจในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีก าต่ อ
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดเพื่อบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายแม่บท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อการบังคับใช้
ก ฎ ห ม า ย ( Sukhothai Thammathirat Open University, 2013) เ ช่ น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 60 การกาหนดลักษณะ
ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจา
ตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระราชกฤษฎีการที่
ออกโดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ โดยตรง เช่ น พระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ
จ่า ยเงิน ประจ าต าแหน่ งของข้ าราชการและผู้ ด ารงต าแหน่ งผู้ บ ริห ารซึ่ งไม่ เป็ น
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 เป็นต้น
4.3.5 กฎกระทรวง
กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ รองลงมาจากพระราชกฤษฎีกา
โดยรัฐมนตรีผู้ รัก ษาการตามที่ ก ฎหมายแม่ บ ทให้ อ านาจออกกฎกระทรวงเป็ น
ผู้ เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา ซึ่ ง การตรากฎกระทรวงนี้ เป็ น การก าหนด
รายละเอียดปลีกย่อยของกฎหมายแม่บทให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
4.3.6 ประกาศ และคาสั่งคณะปฏิวัติ
ประกาศที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารได้ออกนั้น อาจ
มีฐ านะเป็ น กฎหมายหรือ ไม่ ก็ ได้ โดยถื อ หลั ก เกณฑ์ ว่า ถ้า เป็ น ประกาศที่ อาศั ย
อ านาจตามกฎหมายแม่ บ ท เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกา เป็นต้น ประกาศที่ออกมาก็มีฐานะเป็นกฎหมาย โดยมีลาดับ รองต่อจาก
กฎกระทรวง เช่น ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธีก ารพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นประกาศที่ออกตามความในมาตรา 14(3) และมาตรา
18 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เป็น
ต้น ประกาศนั้นย่อมมีค่าบัญญัติเป็นกฎหมาย กลับกัน ถ้าประกาศที่ออกมานั้นไม่มี
กฎหมายแม่บทให้อานาจไว้ แต่หัวหน้าหน่วยงานออกมาเพื่อความสะดวกในการ
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ปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมถือเป็นเพียงระเบียบภายในหน่วยงาน
หามีฐานะเป็นกฎหมายลาดับรองไม่ แม้จะออกมาเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายก็ตาม (Graivichien & Chantarasena, 2010)
ส่ ว นประกาศหรื อ ค าสั่ ง คณะปฏิ วั ติ นั้ น เมื่ อ การปฏิ วั ติ ไ ด้ เป็ น
ผลส าเร็จ และยกเลิ ก รัฐ ธรรมนู ญ ที่ บั งคั บ ใช้ อ ยู่ ย่ อ มท าให้ ค ณะปฏิ วัติ เป็ น ผู้ กุ ม
อานาจอธิปไตยหรืออานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีฐานะเป็นรัฎฐาธิปัตย์
เพราะฉะนั้นประกาศและคาสั่งของคณะปฏิวัติจึงมีฐานะเป็นกฎหมาย ถ้าเนื้อหา
สาระของประกาศนั้น มีลัก ษณะเป็ นกฎหมายคือ เป็ นคาสั่ง หรือ ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคณะปฏิวัติไม่ต้องมีการลงพระปรมาภิไธย เพราะถือว่าใน
ขณะนั้นอานาจสูงสุดเด็ดขาดอยู่ที่หัวหน้าคณะปฏิวัติที่มีฐานะเป็นรัฎฐาธิปัตย์
ประกาศของคณะปฏิวัติที่ยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือก าหนดองค์ก ร
ทางการเมืองย่อมมีค่าบังคับเท่ารัฐธรรมนูญ
ประกาศของคณะปฏิวัติที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
พระราชก าหนด หรือประกาศพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ หรือกาหนด
เนื้อหาสาระภายในขอบเขตที่พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด หรือประกาศพระ
บรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ ย่อมมีค่าบังคับเท่ากับพระราชบัญญัติ
ประกาศของคณะปฏิวัติที่ก าหนดเนื้อหาสาระภายในขอบเขตที่
กฎหมายแม่บทกาหนดไว้ให้ตรากฎหมายในระดับพระราชกฤษฎีกา หรือแก้ไขพระ
ราชกฤษฎีกา ย่อมมีค่าบังคับเท่ากับพระราชกฤษฎีกา (Thaweeset et al, 2007)
4.3.7 ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด และกฎที่ อ อกโดยฝ่ า ย
บริหาร
มีอยู่ 2 ประเภท (Graivichien & Chantarasena, 2010) คือ
ประเภทแรก เป็นระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และกฎที่เกิดจาก
พระราชบัญญัติบางฉบับมอบอานาจให้แก่เจ้าพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายแม่ บ ทนั้ น เป็ น ผู้ อ อกกฎข้ อ บั ง คั บ โดยเรี ย กชื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ ภู เก็ ต ว่าด้ วย การก าหนดชั้น สาขาวิชา หลัก เกณฑ์ ก ารให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ระเบี ย บกรมป่ าไม้ ที่ อ อกตามกฎหมายว่ าด้ ว ยป่ า ไม้ ห รื อ
ป่าสงวนแห่งชาติ ข้อกาหนดเจ้าพนักงานจราจร ที่ออกตามกฎหมายจราจรทางบก
หรือกฎที่ออกโดยคณะกรรมการข้าราชการ เช่น กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.ต. ข้อกาหนด
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ก.อ. เป็นต้น ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และกฎประเภทแรกนี้ถือเป็นกฎหมาย
ประเภทหนึ่ง
ประเภทสุดท้าย เป็นระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และกฎ ที่ออก
โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นการภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไป
ตามกฎหมาย และมี ความรวดเร็วเป็ น ที่ชั ดแจ้ ง หากข้าราชการในบังคับ บั ญ ชา
ฝ่าฝืนก็ต้องรับโทษทางวินัย แต่หากประชาชนฝ่าฝืนก็ไม่มีผลใด ๆ เพราะไม่ได้ออก
โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายแม่บท เช่น ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
4.3.8 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อบังคับท้องถิ่นถือเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่จัดทาขึ้น เป็นกฎหมายที่มีขอบเขตการบังคับใช้ภายในเขต
พื้นที่การปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตพื้นที่
บังคับใช้ภายในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น (Sukhothai Thammathirat Open
University, 2003) นอกจากนี้ยังมีข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัด ข้ อ บั งคั บ ต าบล เทศบั ญ ญั ติ เป็ น ต้ น ซึ่ งขอบเขตของการบั งคั บ ใช้
ก็ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่รับผิดชอบการบริหารราชการนั้น ๆ
จะเห็นได้ว่า การจัดลาดับศักดิ์ของกฎหมายก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลดี
ต่อการบังคับใช้และตีความกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ที่สูงกว่าย่อม
มีค่าบังคับที่สูงกว่ากฎหมายที่มีลาดับศักดิ์รองลงมา และกฎหมายที่อยู่ในลาดับ
ศักดิ์รองลงมาจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์สูงกว่านั้นมิได้ มิเช่นนั้นย่อม
ทาให้กฎหมายที่มีลาดับศักดิ์รองลงมาฉบับนั้นใช้บังคับมิได้ และการจัดลาดับศักดิ์
ของกฎหมายดั งกล่าวยั งมี ความชัด เจนต่อ การปรับ ใช้ก ฎหมายของเจ้าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานที่กฎหมายให้อานาจ ตารวจ อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น
นอกจากนั้ น ในการแก้ ไ ขกฎหมายต้ อ งค านึ ง ถึ ง ล าดั บ ศั ก ดิ์ ข องกฎหมายด้ ว ย
กล่าวคือ กฎหมายที่จะแก้ ไขใหม่นั้นต้องอยู่ในลาดับศักดิ์เดียวกันกั บกฎหมายที่
ประสงค์ จ ะแก้ ไ ข เช่ น ประสงค์ จ ะแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ก็ ต้ อ งตราเป็ น
พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติ ซึ่งอยู่ในลาดับศักดิ์กฎหมายเดียวกันจึงจะทา
ให้การแก้ไขกฎหมายเป็นไปตามครรลองแห่งกฎหมาย จึงถือได้ว่าการจัดลาดับศักดิ์
ของกฎหมายมีความสาคัญต่อ วงการกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง สมควรที่ผู้เรียนสังคม
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ศึ ก ษาจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาเพื่ อ จะได้ น าไปใช้ ในการถ่ า ยทอดความรู้ เกี่ ย วกั บ
กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
5. อภิปรายผล
จากหัวข้อทั้งหลายที่ได้กล่าวมาจะเห็ นได้ว่า กฎหมายมีความเกี่ยวพัน
กับวิชาหรือศาสตร์อื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือ ในการตรากฎหมายที่สมบูรณ์
ย่ อ มต้ อ งอาศั ย ความเชื่ อ มโยงของศาสตร์ อื่ น เข้ า ด้ ว ยกั น เช่ น รั ฐ ศาสตร์
สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นนั้นมีความ
สมบู ร ณ์ แ ละสามารถบั งคั บ ใช้ ได้ อ ย่ างราบรื่ น ซึ่ งความเกี่ ย วพั น อั น ใกล้ ชิ ด ของ
กฎหมายกับศาสตร์อื่นนั้นเป็นความพิเศษของกฎหมายที่ต้องการให้คานึงถึงศาสตร์
อื่นด้วย มิได้ละเลยหรือยึดเพียงศาสตร์แห่งกฎหมายเพียงอย่างเดียว มิเช่นนั้นจะ
ท าให้ ก ฎหมายที่ ต ราขึ้ น มานั้ น มี ค วามหยาบกร้ า น หรื อ กระด้ า งจนเกิ น ไป
ไม่ตอบสนองต่อสังคมหรือประเทศชาติ ฉะนั้นแล้วการศึกษาเฉพาะกฎหมายเพียง
อย่างเดียวโดยไม่คานึงถึงพื้นฐานความเป็นอยู่ในสังคมย่อมไม่อาจที่จะทาให้เข้าใจ
กฎหมายได้ อ ย่างถ่ อ งแท้ แ ละไม่ ส ามารถที่ จ ะตรากฎหมายขึ้น บั งคั บ ใช้ ได้ อ ย่า ง
สมบูรณ์
อย่างไรก็ตามที่ม าของกฎหมายย่อมเป็นที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
กฎหมายมาจากผู้มีอานาจสูงสุด แห่ งรัฐนั้นเป็นผู้ตราหรือบัญ ญัติขึ้นใช้บังคับกั บ
ประชาชนผู้อยู่ภายใต้อานาจปกครองหรือราษฎร พร้อมทั้งกาหนดโทษไว้ในกรณีที่
มี ก ารฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม จากที่ ม าของกฎหมายย่ อ มเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า
กฎหมายเป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
กล่าวคือ กฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้อานาจปกครองต้องปฏิบัติ
หรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีแต่
จะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ อื่ น นั้ น ย่ อ มเป็ น การอั น มิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย 9 ดั ง นั้ น
ประชาชนหรือราษฎรจึงต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ในทางกลับกัน
กฎหมายที่ ตราขึ้ นใช้บั งคั บก็ มิได้บั ญ ญั ติก้ าวล่วงไปถึงการใช้ชีวิต ประจาวันของ
ประชาชนเสี ย ทุ ก เรื่อ งไป ดังที่ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช
2560 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิต
9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,
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หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” เช่น มีเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย10 การพูด11 การประกอบอาชีพ12 การนับถือศาสนา13 และมีสิทธิ
ในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 14 มีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก15
เป็นต้น อันจะทาให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ต้องกั งวลว่าจะผิด
กฎหมายหรือมีผู้ใดมาก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพแห่งตน ซึ่งที่มาแห่งกฎหมายดังกล่าว
นั บ ว่ามี ความสาคั ญ เป็ น อย่ างยิ่งที่ ผู้ ศึ ก ษากฎหมายจั ก ต้ อ งท าความเข้าใจให้ ถึ ง
เจตนารมณ์ อั น แท้ จ ริ ง แห่ ง การมี ก ฎหมาย มิ เช่ น นั้ น อาจท าให้ ใช้ ห รื อ ตี ค วาม
กฎหมายผิดเพี้ยนไปได้
จากความเกี่ ย วพั น แห่ ง กฎหมายกั บ ศาสตร์ อื่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงที่มาแห่งกฎหมายที่เป็น สิ่งบ่งชี้ไห้เห็นถึงความ
แตกต่ า งของกฎหมายกั บ ศาสตร์ อื่ น แล้ ว ระบบ ประเภท และล าดั บ ศั ก ดิ์ ข อง
กฎหมายก็ ยั งเป็ น สิ่ งที่ แสดงให้ เห็ น ถึ งความแตกต่างของกฎหมายที่ ใช้ บั งคับ ใน
ปัจจุบัน เหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้เรียนสังคมศึกษาที่จาเป็นต้องศึกษาถึงที่มา
ระบบ ประเภท และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย เนื่องจากระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันมีหลากหลาย เช่น ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี ระบบกฎหมายอิ สลาม ระบบกฎหมายสังคมนิย ม เป็ นต้น โดยแต่ล ะ
ระบบกฎหมายจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครอง
ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์ อักษร
มีการจัดทาอยู่ในรูปแบบประมวลกฎหมาย แบ่งหมวดหมู่เรียบเรียงเป็นลายลักษณ์
อักษรที่มีความชัดเจน สะดวกต่อการตีความและบังคับใช้ และมีการแบ่งประเภท
กฎหมายออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) กฎหมายเอกชน 2) กฎหมายมหาชน
และ 3) กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการแบ่งประเภทกฎหมายนั้นก็เพื่อต้องการให้
เกิดความชัดเจนในการตีความและบังคับใช้ เช่น กฎหมายเอกชน จะบังคับใช้กับ
10

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 28.
เรื่องเดียวกัน, มาตรา 34.
12 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 40.
13 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 31.
14 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 32.
15 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 37.
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ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันหรือประชาชนกับประชาชนด้วยกัน
ในฐานะที่ เท่ าเที ย มกั น กฎหมายมหาชน จะบั งคั บ ใช้ กั บ ความสั ม พั น ธ์ระหว่า ง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
กั บ ราษฎร เป็ นต้ น นอกเหนื อจากความสะดวกในการตีความและการบั งคั บใช้
กฎหมายแล้ว ยั งส่งผลดีต่ อ การศึ ก ษากฎหมายอี ก ด้ วย หมายความว่า ผู้ศึ ก ษา
กฎหมายสามารถศึกษาทีละประเภทกฎหมาย ทาให้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
และไม่สับสน และสุดท้ายคือลาดับศักดิ์ของกฎหมาย เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่อง
สาคัญอะไรนักสาหรับบุคคลทั่วไป แต่สาหรับวงการกฎหมายแล้วเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่
จะต้องมีการจัดลาดับศักดิ์ของกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายมีความสู งต่าหรือค่าแห่ง
การบังคับแตกต่างกัน กฎหมายที่อยู่ลาดับสูงกว่าย่อมมีความสาคัญและค่าแห่งการ
บังคับที่สูงกว่ากฎหมายที่อยู่ในลาดับ รองลงมา ในขณะเดียวกันกฎหมายที่อยู่ใน
ลาดับรองจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่สูงกว่านั้นมิได้มิเช่นนั้นกฎหมายฉบับรองนั้น
จะไม่มีผลบังคับใช้ เช่น รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สูงสุด กฎหมายอื่นทีอ่ ยู่
ในล าดั บ ศั ก ดิ์ ร องลงมา เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ และหรื อ
พระราชบัญญัติจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้นมิได้ เช่นเดียวกันพระราชกฤษฎีกา
อัน เป็ น กฎหมายที่ อ ยู่ ในลาดั บ ศัก ดิ์ รองจากพระราชบั ญ ญั ติ จะขั ด หรือ แย้ งกั บ
พระราชบัญญัติอันมีลาดับศักดิ์กฎหมายที่สูงกว่ามิได้ เป็นต้น นอกเหนือจากเรื่อง
ค่าแห่งการบังคับของกฎหมายแล้ว การจัดลาดับศักดิ์ทางกฎหมายยังช่วยให้การ
ตีความและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างยุติธรรมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หากกฎหมาย
ลาดับศักดิ์รองฉบับใดขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในลาดับศักดิ์ที่สูงกว่า ย่อมทาให้
กฎหมายลาดับศักดิ์รองฉบับนั้นไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งประชาชนย่อมได้ประโยชน์จาก
การจั ด ล าดั บ ศั ก ดิ์ ข องกฎหมายดั ง กล่ า วโดยตรงในฐานะเป็ น บุ ค คลที่ ต้ อ งถู ก
กฎหมายบังคับ และในส่วนของการแก้ ไขกฎหมายก็ เช่นเดียวกั น หมายความว่า
ในการแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในลาดับศักดิ์ใดก็ต้องใช้กฎหมายในลาดับศักดิ์เดียวกัน
แก้ไข เช่น กฎหมายที่จะแก้ไขอยู่ในลาดับศักดิ์พระราชบัญญัติ กฎหมายใหม่ที่จะ
ออกมาแก้ไขก็ต้องอยู่ในลาดับศักดิ์ พระราชบัญญัติด้วย จึงจะสามารถแก้ไขกันได้
อย่างไม่ขัดต่อวิถีของลาดับศักดิ์แห่งกฎหมายนั้น
จะเห็นได้ว่า ความรู้เบื้องต้นเกี่ ย วกั บ กฎหมายมี ความสาคัญ ต่อผู้เรีย น
สั ง คมศึ ก ษาที่ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกาหนดให้ ผู้เรียนสังคมศึกษาถ่ายทอดความรู้
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ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งกฎหมายที่จะถ่ายทอดให้แก่
นักเรีย นนั้น ย่อมหลีก ไม่พ้นเนื้อหาพื้น ฐานของกฎหมายตามที่ได้นาเสนอแล้วใน
บทความนี้ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้เรียนสังคมศึกษาทั้งหลายต้องตระหนักเสมอ
ว่านอกเหนือจากรายวิชาชีพครูแล้ว รายวิชากฎหมายโดยเฉพาะความรู้เบื้องต้น
เกี่ ย วกั บกฎหมายก็ มีค วามส าคัญ จาเป็ นต้ องเรีย นอย่างจริงจังไม่น้ อยไปกว่ากั น
เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
6. สรุป และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุป
ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
ได้รับทราบนั้น ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายทุกคนที่จ ะต้องคอย
มอบความรู้นั้นตามควร ดังที่รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานฯ ไว้ และผู้เขียนได้ยกขึ้น
อ้างในตอนต้นแล้วนั้น ซึ่งการที่ประชาชนในประเทศมีความรู้ และสามารถอ่าน
กฎหมายได้อย่างเข้าใจในเหตุผลของการมีก ฎหมาย ย่อมเกิ ดความตระหนั ก ถึง
ความสาคัญของการบังคับใช้ก ฎหมาย ที่จะยอมตนผูกพันตนภายใต้ก ฎหมายได้
อย่างสนิทใจ และไม่พยายามที่จะฝ่าฝืนด้วยการอยู่เหนือกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ย่อม
ทาให้การขับเคลื่อนประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น สงบและสันติ
โดยที่ความสาคัญของผู้เรียนสังคมศึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์
ความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมาย ซึ่งในบทความนี้ (ตอนแรก) ได้นาเสนอหลักการ
ของพื้นฐานทางกฎหมาย ที่จะทาให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้เป็นศาสตร์เฉพาะผู้ที่เรียน
สาขานิติโดยตรง และไม่ได้เป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้เรียนศาสตร์อื่นจะไม่สามารถทาความ
เข้าใจได้เลย ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกฎหมายย่อมต้องเดินเคียงคู่กับความเข้าใจ
ทางสั ง คมและบริ บ ทของสั ง คมในขณะที่ อ อกกฎหมาย กล่ า วคื อ ก่ อ นที่ จ ะมี
กฎหมายย่อมต้องมีการเกิดขึ้นของสังคมเป็นอันดับแรก และด้วยการที่สังคมคือการ
รวมกลุ่มของมนุษย์ที่มาอาศัยอยู่รวมกัน เป็นจานวนมาก ย่อมต้องเกิดความวุ่นวาย
ขึ้นในสังคมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุนี้ผู้นาหรือผู้ใช้อานาจในสังคมนั้นจึงได้ตรา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหลายขึ้นเพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยกฎหมายที่ตราขึ้นนั้นก็
มาจากพื้นฐานของการดาเนินชีวิตในสังคมนั้นเอง อย่างไรก็ดีบางสังคมอาจใช้จารีต
ประเพณีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมาเป็น กฎหมายโดยไม่มีก ารบัญญั ติ
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หรือจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร กลับกันบางสังคมได้มีการจัดทากฎหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่มีความชัดเจนแน่นอน สะดวกต่อการตีความและบังคับใช้ ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบใดจุดหมายปลายทางของกฎหมายคือต้องการให้สังคมเกิดความสงบ
สันติ มีความเป็นธรรมที่เรียกว่า “ยุติธรรม” ต่อทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกฎหมายเป็น
พื้นฐานสาคัญที่ทาให้การดาเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเหตุนี้การที่
ผู้เรียนสังคมศึกษาไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างจริงจังย่อมทาให้ไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง สมควรและจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจหรือตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายที่ผู้เรียน
สังคมศึกษาต้องนาไปใช้ให้ถูกต้องตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดไว้ เพื่ อ จะท าให้ นั ก เรีย นได้ รับ ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กฎหมายได้ อ ย่า ง
ถูกต้อง และในบทความฉบับต่อไป (ตอนสุดท้าย) จะได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองไว้ อันเป็นหลักการพื้นฐานของการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสังคมศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ไปสอนนั้นได้อย่างถูกต้อง จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้เรียนสังคมศึกษาต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายให้มีความเข้าใจ
อย่ า งถ่ อ งแท้ ควรมี ก ารบรรจุ ร ายวิ ช าความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายไว้ ใ น
หลั ก สู ต รด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสั ง คมศึ ก ษาและผู้ เรี ย นสาขาอื่ น ให้ มี ค วามรู้ ด้ า น
กฎหมายในระดับที่เพีย งพอให้อ่านกฎหมายได้อย่างเข้าใจในเหตุผลและสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่ นฟั งได้อย่างถูก ต้ อง ซึ่งความรู้เบื้ องต้น เกี่ ย วกั บ กฎหมายนั้นเป็ น
หลัก การพื้นฐานที่ จะทาให้ผู้เรีย นสังคมศึก ษาเข้าใจในระบบหรือโครงสร้างของ
กฎหมายโดยภาพรวมได้ และยังเป็นพื้นฐานของการศึกษากฎหมายในระดับต่อไป
อีกด้วย
6.2.2 นอกเหนือจากรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ ย วกับกฎหมายที่
ผู้เรีย นสังคมศึก ษาจาเป็ นต้องศึก ษาแล้ว ควรมีก ารบรรจุรายวิชากฎหมายอื่น ที่
ส าคั ญ ไว้ ใ นหลั ก สู ต รด้ ว ย เช่ น กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายคุ้ ม ครองเด็ ก
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ องกั บ หลั ก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
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พื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของสานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ทีก่ าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายดังกล่าวในระดับชั้นมัธยมศึกษา
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