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หนวยการเรยีนรูที่

 ก ฎหมายเปนกฎเกณฑ กติกาของสังคม
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข
และภายใตกรอบหรือระเบียบอันเดียวกัน
และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึง
การอ ยู ร ว ม กันของประชาคม โลก
กฎหมายจึงมีความสําคัญและจําเปน
อย าง ย่ิง ในการควบคุม ดูแล สังคม
ประชาชนจึงควรไดรับความรูพ้ืนฐานของ
กฎหมายในแงของความสําคัญ ลักษณะ 
ประเภท และศักด์ิของกฎหมาย รวมถึง
กระบวนการตรากฎหมาย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

  อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสําคัญ 
ลักษณะของกฎหมาย และกระบวนการตรา
กฎหมาย

ประเด็นที่จะศึกษา

  ความสําคัญและลักษณะของกฎหมาย

  ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย

  กระบวนการตรากฎหมาย
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๑. ความส�าคัญและลักษณะของกฎหมาย
กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐหรือองค์กรผู้ใช้อ�านาจปกครองที่จะต้องมีไว้เป็นเครื่องมือ

ปกครองผู้อยู่ภายใต้อ�านาจการปกครอง เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบ

เรยีบร้อย รฐัหรอืประเทศจะออกกฎหมายมาใช้บงัคับได้กต้็องมีหลักส�าคญัที่ให้อ�านาจ อนัหมายถงึ 

รัฐธรรมนูญ ซึ่งวางหลักในการออกกฎหมายโดยต้องผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติของรัฐสภา 

หรือการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้องผ่านสภาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สภาเทศบาล สภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น

๑.๑ ความส�าคัญของกฎหมาย 

กฎหมายมีความส�าคัญและจ�าเป็นที่รัฐจะต้องมีไว้ เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศให้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความสงบสุข ดังต่อไปนี้

 ๑)	 กฎหมายช่วยรกัษาความสงบเรยีบร้อยของสงัคม	กฎหมายมส่ีวนช่วยรกัษา

ความสงบเรียบร้อยในสงัคม เช่น กฎหมายอาญา ซึง่หากประชาชนเคารพและน�ามาเป็นหลักส�าคญั

ในการด�าเนนิชวีติ ไม่ท�าลายและเบยีดเบยีนผู้อ่ืน ไม่ละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลของผูอ้ืน่ ไม่พยาบาทรษิยา 

ซึ่งน�าไปสู่การท�าลายกัน รักชีวิตของตนเองและผู้อื่น ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  

เจ้าหน้าท่ีบ้านเมอืงทีมี่หน้าท่ีสบืสวนสอบสวนและตดิตามจบักมุผูก้ระท�าผดิกจ็ะได้มเีวลาไปปฏบิตัิ

หน้าท่ีอ่ืน ทางราชการก็ไม่ต้องสิน้เปลอืงงบประมาณทางด้านการปราบปรามอาชญากรรม

 ๒)	กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์กตกิาของการอยูร่่วมกนัในสงัคม	กฎหมายมสีภาพ

บงัคบัทีเ่ป็นบรรทดัฐานเดียวกนักับผู้ฝ่าฝืนหรอืกระท�าความผดิ มขีัน้ตอนในการตัดสนิเพือ่ให้ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนยุตลิงด้วยความเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกดิการแก้แค้นจองเวรต่อกนัจนไม่มทีีส้ิ่นสุด

 ๓)	กฎหมายมส่ีวนผลกัดนัให้ประชาชนรูจ้กัสทิธแิละหน้าที	่หากประชาชนรูจ้กั

หน้าที่ที่ตนเองจะต้องปฏิบัติและได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน ย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของ

ประเทศ ตรงกันข้ามหากประชาชนคนใดไม่ปฏบิตัหิน้าทีเ่มือ่ถงึเวลาทีต่นจะต้องปฏบิตั ินอกจากจะ

ไม่เป็นพลเมอืงดีแล้ว ย่อมได้ชือ่ว่ากระท�าผดิกฎหมายอกีด้วย เช่น ชายไทยทีม่หีน้าทีต้่องไปแสดง

ตนเพ่ือตรวจเลอืกการเข้ารบัราชการทหาร เม่ืออายคุรบเกณฑ์ตามทีก่ฎหมายการรบัราชการทหาร

ก�าหนด แล้วหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก็ย่อมได้ชื่อว่าท�าผิดกฎหมายในส่วนน้ันๆ ด้วย  

เป็นต้น
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 ๔)	การรู้กฎหมายและปฏบิตัติามข้อบัญญัติของกฎหมายถอืเป็นสิง่ส�าคญัและ

จ�าเป็นอย่างยิง่	 เพราะการอยู่ในชาติใด เกดิในประเทศใดหรือแม้แต่คนต่างชาติทีเ่ดินทางเข้าไป

ในประเทศอ่ืน ก็ต้องรูแ้ละเคารพกฎหมายของประเทศนัน้ เช่น คนไทยทีเ่ดนิทางเข้าไปยังประเทศ

อืน่หรือคนต่างชาติทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศไทย หากกระท�าการอนัเป็นความผดิตามทีก่ฎหมาย

ของประเทศนัน้บัญญติัไว้ จะอ้างว่าตนกระท�าไปโดยไม่รูว่้ากฎหมายบญัญตัไิว้เป็นความผดิ เหล่านี ้

ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างเพือ่ต่อสูใ้ห้พ้นจากการกระท�าทีเ่ป็นความผดินัน้ได้

๑.๒ ลักษณะของกฎหมาย

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับประชาชนของรัฐจะต้องมีลักษณะ ดังนี้

	 ๑)	 กฎหมายต้องมลีกัษณะเป็นค�าสัง่หรอืข้อบงัคบั	กล่าวคือ ต้องมีลักษณะเป็น

ค�าส่ังหรอืข้อบงัคบัให้กระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ตามทีก่�าหนดในกฎหมาย 

ซึง่หากประชาชนผูเ้กีย่วข้องกระท�าการในลกัษณะทีฝ่่าฝืนข้อบญัญติัของกฎหมาย ก็ย่อมได้รับโทษ

หรือรับผิดต่อผลที่เกิดขึ้น

ตัวอย่าง		 ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๓๔	ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม

อยู่ด้วย	ย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์	และถูกลงโทษจ�าคุกตามที่กฎหมายก�าหนด	แต่หากการเอาทรัพย์

ของผู้อื่นไปในลักษณะอื่น	เช่น	การหยิบฉวยจากเจ้าของแบบซึ่งหน้า	ก็จะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ 

การลงโทษหรือก�าหนดโทษก็จะเป็นอีกอัตราหนึ่งซึ่งแตกต่างกันออกไป	เป็นต้น

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็เป็นกฎหมายในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งแตกต่าง 

จากกฎหมายอาญาโดยสิน้เชงิ เชน่ กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ด้วยเรือ่งละเมดิ อนัเปน็เรือ่งของ

การก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ผู้กระท�า

ความเสียหายแก่ผู้อื่น ย่อมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งกฎหมายเรียกว่า ค่าสินไหมทดแทนในทาง

แพง่ ซึง่เปน็เร่ืองของการเรยีกรอ้งเป็นทรพัยส์นิเงนิทอง คนละกรณกีบัการลงโทษจ�าคกุอนัเปน็โทษ

ในทางอาญา ซึ่งผู้ศึกษาวิชากฎหมายจะต้องศึกษาอย่างละเอียด จึงจะเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้

	 ๒)	กฎหมายต้องเป็นค�าสัง่หรอืข้อบงัคบัทีอ่อกโดยรฏัฐาธปัิตย์หรอืผูม้อี�านาจ

สงูสดุในรัฐหรือองค์กรนัน้	กล่าวคือ คณะใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�านาจสูงสุดของรัฐหรือองค์กร 
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ในขณะนั้น ย่อมมีอ�านาจในการออกกฎหมายขึ้นมาใช้ปกครองประชาชนที่อยู่ใต้การปกครอง  

ในที่นี้จะกล่าวถึงใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

  ๒.๑)	กฎหมายภายใต้รูปแบบการปกครองประเทศ	 ซึ่งอาจเป็นการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยหรือการปกครองในระบอบเผด็จการ ผู ้อยู่ในอ�านาจสูงสุดย่อมเป็น

รัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นแม่แบบของการให้อ�านาจในการออกกฎหมาย เช่น ประเทศไทย 

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกฉบับให้อ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติ อันมีรัฐสภาเป็นองค์กรส�าคัญในการออกกฎหมาย ตาม

กระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชน

 	 ๒.๒)	กฎหมายภายใต้การปกครองประเทศในภาวะไม่ปกต	ิได้แก่ ในยามทีป่ระเทศ

มีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ผู้ใช้อ�านาจในการออกกฎหมายก็คือ คณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผ่นดิน ซึ่งมีอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ และในขณะนั้นสภาผู้แทนราษฎรหรือ

อาจรวมถงึวฒุสิภากถ็กูยกเลกิโดยคณะปฏวิตั ิคณะปฏวิตัจิะออกกฎหมายเพือ่ใช้บงัคบัแก่ประชาชน

ในรูปของประกาศคณะปฏิวัติหรือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ก็มีสภาพเป็นกฎหมาย

โดยสมบูรณ์เช่นกัน คณะปฏิวัติในขณะนั้นจึงเสมือนเป็นรัฏฐาธิปัตย์ผู้มีอ�านาจสูงสุดของประเทศ 

  ๒.๓)	กฎหมายทีอ่อกใช้บงัคบัเฉพาะในท้องถิน่ การปกครองส่วนท้องถิน่ของไทย

ในปัจจุบัน มี ๕ รูปแบบ คือ

   ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

   ๒. เทศบาล

   ๓. องค์การบริหารส่วนต�าบล

   ๔. กรุงเทพมหานคร

   ๕. เมืองพัทยา

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เหล่านี ้สามารถออกข้อบญัญติัใช้บงัคบัแก่ประชาชน

เฉพาะในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจตรา

ข้อบัญญัติออกใช้บังคับ สภาท้องถิ่น เช่น สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นต้น  

ดังนั้น สภาท้องถิ่นเหล่านั้นย่อมมีสถานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ของท้องถิ่นนั้นโดยปริยาย

  นอกจากนีย้งัมีกฎหมายอกีหลายรปูแบบ เช่น พระราชก�าหนด พระราชกฤษฎกีา 

และกฎกระทรวง
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	 ๓)	กฎหมายต้องเป็นค�าส่ังหรอื

ข้อบังคับที่ใช้บังคับได้ทั่วไป	 หมายความว่า

เมื่อกฎหมายได้มีการประกาศใช้แล้ว จะต้อง

สามารถมีผลใช้บังคับแก่ประชาชนได้ทุกเพศ 

ทุกวัย และทุกสถานท่ีในราชอาณาจักรภายใต้

อธิปไตยของชาติและในบางประเภทของ

กฎหมาย รวมไปถึงการกระท�าที่เกิดขึ้นในต่าง

ประเทศด้วย แต่ต้องให้การกระท�านั้นเกิดขึ้น

บนอาณาบริเวณท่ีกฎหมายให้ถือว่ามีผลบังคับ 

เช่น ประมวลกฎหมายอาญาของไทยให้ถือว่า 

การกระท�าความผดิตามกฎหมายอาญาของไทย

เมอืงพทัยา เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่รปูแบบพเิศษ

ที่เกิดขึ้นบนเรือไทย (เรือสัญชาติไทย) หรือการกระท�าเกิดขึ้นบนสายการบินของไทย แม้จะ

เกิดขึ้นในขณะก�าลังเดินทางบนน่านน�้าของประเทศใด หรือบินอยู่เหนือน่านฟ้าหรือขณะจอดอยู่ 

ณ ประเทศใดก็ตาม กฎหมายอาญาของไทยก็ถือว่าการกระท�าความผิดนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย 

ผูก้ระท�าความผดิจะต้องถกูน�าตวัมาขึน้ศาลของไทย พจิารณาพพิากษาตามกฎหมายอาญาของไทย

และถูกลงโทษในประเทศไทย เป็นต้น

	 ๔)	กฎหมายต้องมสีภาพบงัคบั	กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับจะต้องมีสภาพบังคับ 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือกระท�าการอันเป็นความผิด สภาพบังคับนี้จึงเป็นรูปธรรม

ที่ท�าให้กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพย�าเกรงของประชาชนที่อยู่ภายใต้อ�านาจรัฐ 

เพราะหากกฎหมายไม่มสีภาพบงัคบักจ็ะท�าให้ไม่ต่างไปจากศลีธรรม ซึง่มผู้ีฝ่าฝืนเนือ่งจากศลีธรรม

ไม่มีบทลงโทษหรือสภาพบังคับ

 สภาพบังคับของกฎหมาย อาจแยกได้เป็น ๒ ลักษณะ ตามลักษณะของกฎหมาย 

กล่าวคอื สภาพบงัคบัของกฎหมายอาญานัน้ มลัีกษณะเป็นการลงโทษผูฝ่้าฝืนหรอืกระท�าผดิให้เกดิ

ความเกรงกลัวต่อการสูญสิ้นอิสรภาพ ตั้งแต่หนักไปหาเบารวม ๕ สถาน คือ ประหารชีวิต จ�าคุก

กกัขงั ปรบั และรบิทรพัย์สนิ ส่วนสภาพบงัคบัในทางแพ่งจะเป็นไปในลกัษณะการชดใช้ค่าเสยีหาย

หรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกหนี้ได้กระท�าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

ซึง่ทั้งสภาพบงัคบัทางอาญาหรือทางแพ่ง ย่อมตอ้งเปน็ขั้นตอนและวธิีการตามทีก่ฎหมายลักษณะ

นั้นๆ ก�าหนด
๕



	 ๕)	กฎหมายต้องมีผลใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขหรือยกเลิก	 

โดยปกติกฎหมายแต่ละฉบับจะมีผลใช้บังคับในลักษณะ ดังนี้ 

  • มีผลนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  • มีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตินี้ให ้

ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  เมื่อกฎหมายฉบับใดมีผลใช้บังคับตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ย่อมมีผลใช้บังคับ

ตลอดไป จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือมีประกาศยกเลิก หรือมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาขัด

หรอืแย้งต่อกฎหมายฉบบัเดมิ หรอืมข้ีอความเหมอืนกฎหมายฉบบัเดมิ เมือ่กฎหมายฉบบัใหม่ผ่าน

ขัน้ตอนของกระบวนการออกกฎหมายโดยผูมี้อ�านาจสูงสุดหรอืรฏัฐาธปัิตย์แล้ว ย่อมท�าให้กฎหมาย

ฉบับเดิมสิ้นผลการใช้บังคับโดยปริยาย

  รูปแบบที่กฎหมายแสดงออกมาเพื่อท่ีจะใช้บังคับหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ

ให้การตีความปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นไปได้นั้น ที่มาของกฎหมายของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน 

ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร มปีระมวลกฎหมายเป็นเครือ่งมอื 

วินิจฉัยและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างในการด�าเนินการแก้ไขข้อ 

ขดัแย้งท่ีมขีึน้ระหว่างเอกชนต่อเอกชนในคดแีพ่ง เรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลัก 

ที่นักกฎหมายหรือผู้เกี่ยวข้องต้องเดินตามอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ดังปรากฏในมาตรา ๔ วรรค ๒ 

ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่วางเป็นแนวบรรทัดฐานไว้ โดยบัญญัติว่า “เม่ือไม่มีบท

กฎหมายท่ีจะยกมาปรบัคดีได้	ให้วินิจฉยัคดีนัน้ตามจารตีประเพณแีห่งท้องถิน่	ถ้าไม่มจีารตีประเพณี

เช่นว่านัน้ให้วินจิฉยัคดอีาศยัเทยีบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคยีงอย่างยิง่	และถ้าบทกฎหมายเช่นว่านัน้

ก็ไม่มีด้วย	ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”

  จากบทบัญญัติในมาตรา ๔ วรรค ๒ จึงน�ามาสรุปเป็นแนวทางการก�าหนดที่มา

ของกฎหมายไว้ได้ ๓ แนวทาง ดังนี้

  ๑. มาจากกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร การวินิจฉัยหรือตีความในขั้นต้นนั้น 

ก็ต้องอาศัยตัวบทกฎหมายที่ได้ร่างหรือบัญญัติไว้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมายใน 

ทุกระดับไปจนถึงผู้มีหน้าที่ตัดสินคดี คือ ผู้พิพากษาต้องเดินตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

  ๒. มาจากจารตีประเพณ ีซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีส่งัคมประพฤตปิฏบิติัสบืต่อกนัมา 

ช้านานจากรุ่นสู่รุ่นจนมีผลผูกพันเป็นกฎหมาย เพราะการบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมทุกปัญหา
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ทีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ในอนาคตทกุเรือ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนีก้ารอาศัยจารีตประเพณีของ 

ท้องถิ่นหรือสังคมประเทศชาติ จึงมีความจ�าเป็นในการตีความเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่มีคดีความ 

ท่ีกฎหมายบัญญัติไปไม่ครอบคลุม ตัวอย่างจารีตประเพณีของไทย กรณีการแข่งขันชกมวยตาม

กติกาท่ีก�าหนด หากคู่ต่อสู้ได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเวลาต่อมา นักมวยอีกฝ่ายหนึ่ง

ย่อมไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานท�าร้ายร่างกายหรือฆ่าผู้อื่น

  ๓. มาจากหลักกฎหมายท่ัวไป การน�าหลักความจริงทั่วไปมาใช้ในการวินิจฉัย

คดี จนเป็นหลกัการทัว่ไปทีน่กักฎหมายในทกุระดบัต้องเข้าใจเป็นพืน้ฐาน เช่น หลกัเรือ่งกรรมเป็น

เคร่ืองชีเ้จตนา โดยการค้นหาเจตนาจากการกระท�าความผดิเป็นเครือ่งบ่งบอกหรอืหลักในกฎหมาย

แพ่ง เรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ซึ่งหมายถึง บุคคลที่จะโอนทรัพย์สินให้บุคคลอื่นนั้น หาก

ตนเองไม่มีสิทธิอยู่ก่อนแล้ว เช่นได้มาโดยไม่สุจริต (หรือลักขโมยเขามา) ผู้ที่รับโอนไปก็ย่อมไม่ได้

กรรมสิทธิ์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของที่แท้จริงย่อมสามารถติดตามเอาทรัพย์นั้นคืนได้

๒. ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย

 ๒.๑ ประเภทของกฎหมาย
การแบ่งประเภทของกฎหมายนัน้ นกันติศิาสตร์ได้แบ่งกลุม่กฎหมายออกเป็นหลายลกัษณะ

ตามความสัมพันธ์ของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมาย หรืออาจแบ่งตาม

โครงสร้างของการใช้ซึ่งแล้วแต่จะมองในมุมใด โดยปกติแล้วกฎหมายทั่วๆ ไปจะถูกจัดแบ่งตาม

ลักษณะดังต่อไปนี้

	 ๑)	 กฎหมายแบ่งตามความสัมพันธ์ของผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องหรือถูกใช้บังคับ 

การแบ่งกฎหมายในลักษณะนี้ บางคร้ังอาจเรียกว่า เป็นสาขาของกฎหมายที่มีการศึกษาในชั้น

อุดมศึกษาหรือขั้นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยแบ่งออกเป็น ๓ สาขา  

ดังนี้

  ๑.๑)	 กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่บังคับโดยค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกชนต่อเอกชน หรือระหว่างพลเมืองกับพลเมืองที่มีความเท่าเทียมกัน เมื่อมีข้อขัดแย้งหรือ 

โต้แย้งกันก็จะต้องใช้กฎหมายเอกชนมาเป็นเคร่ืองมือพิจารณาหรือตัดสินเพื่อหาข้อยุติ รวมท้ัง

หากรัฐมีปัญหาข้อขัดแย้งกับเอกชนหรือพลเมืองของรัฐ รัฐก็ต้องถูกพิจารณาในฐานะที่เท่าเทียม

กับเอกชน กฎหมายเอกชนในระบบกฎหมายที่ควรรู้จัก มีดังต่อไปนี้
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   (๑)	กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสถานะและความเกี่ยวพันของ

บุคคลเพื่อการก�าหนดสิทธิและการท�าหน้าที่ในสังคมในด้านต่างๆ อันได้แก่ เรื่องการก�าหนด 

สภาพบคุคล ประเภทของทรพัย์และทรพัย์สนิ ละเมดิ (การก่อให้เกดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์

ของผู้อื่น) นิติกรรมและสัญญา หนี้ ครอบครัว และมรดก เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชน

ต่อเอกชน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งจนต้องน�าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลใน 

คดีแพ่ง การเยียวยาของกฎหมายแพ่ง คือ การชดใช้ค่าเสียหายหรือกฎหมายอาจเรียกว่า  

“ค่าสนิไหมทดแทน” เพือ่ให้ฝ่ายที่ได้รบัความเสยีหายได้รบัการชดใช้ทีเ่หมาะสม ตามทีศ่าลพจิารณา

เห็นสมควรอย่างยุติธรรม มิใช่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจะเรียกร้องได้ตามที่ตนพอใจ

   (๒)	กฎหมายพาณิชย์ เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

สร้างกฎเกณฑ์ต่อเอกชนกับเอกชนที่ด�าเนินธุรกิจผูกพันกันในเรื่องต่างๆ เช่น การซื้อขาย การ

เช่าทรัพย์ การเช่าซื้อ การจ�านอง การจ�าน�า การกู้ยืมเงิน การฝากทรัพย์  ซึ่งกฎหมายพาณิชย์ที่ 

แยกออกเป็นเฉพาะเรือ่งเหล่านี ้กฎหมายรวมเรยีกว่า	“เอกเทศสญัญา”  ซึง่ในประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ของไทย จะรวมอยู่ในบรรพ ๓  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญา

   ส�าหรบัประเทศไทย เมือ่มกีารร่างกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณชิย์ได้น�า

เอากฎหมายสองลักษณะดังกล่าวมารวมไว้เป็นเล่มเดียวกัน เรียกว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์” มีทั้งหมด ๖ บรรพ (๖ เรื่อง) ได้แก่

   บรรพ	๑	 หลักทั่วไป อันเป็นการรวมเรื่องทั่วไป เช่น บุคคล สภาพบุคคล 

ความสามารถ ภูมิล�าเนา นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม อายุความ

   บรรพ	๒	 หนี ้อนัเป็นการรวมบ่อเกดิแห่งหนีท้ัง้ปวง ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญั

ในการเรียนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งระบบ

   บรรพ	๓	 เอกเทศสัญญา เป็นการรวมลักษณะของสัญญาเป็นการเฉพาะ

เรื่อง ที่เกี่ยวข้องในการท�าธุรกิจประเภทต่างๆ รวม ๒๓ ลักษณะ

   บรรพ	๔	 ทรัพย์สิน เป็นเรื่องลักษณะของทรัพย์และทรัพย์สิน รวมทั้งการ

ได้มาและสูญสิทธิในทรัพย์อย่างเป็นระบบ

   บรรพ	๕	 ครอบครัว เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและความสัมพันธ์ของ 

บุคคลในครอบครัว  ซึ่งเริ่มตั้งแต่การหมั้น การสมรส การสิ้นสุดการสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามี

ภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร เป็นต้น
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   บรรพ	๖	มรดก เป็นเรื่องทรัพย์สินของผู้ตาย การจัดการทรัพย์สินของ 

ผู้ตาย การเกิดสิทธิของทายาทของผู้ตายในการได้รับทรัพย์สินของผู้ตาย การจัดล�าดับทายาท 

ผู้มีสิทธิรับมรดก รวมถึงการเสียสิทธิในการรับมรดก เป็นต้น

  ๑.๒)	กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายท่ีก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

พลเมืองของรัฐ ในฐานะที่พลเมืองอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของรัฐ รัฐจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องม ี

เครื่องมือในการปกครองและควบคุมดูแลพลเมืองให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายมหาชน

   กฎหมายมหาชนที่ส�าคัญและควรรู้จัก มีดังต่อไปนี้

   (๑)	กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายหรือระเบียบสูงสุดของรัฐที่วาง

รากฐานการปกครองประเทศ วางรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในทุกๆ ด้าน เป็นโยงใยที ่

เชือ่มโยงและคานอ�านาจซ่ึงกนัและกนัอย่างมีระเบยีบแบบแผน กฎหมายรฐัธรรมนญูจงึอาจเรยีกว่า 

เป็นกฎหมายแม่บทของระบบและรปูแบบการปกครองประเทศ ซึง่หากกฎหมายอืน่หรอืกฎระเบยีบ

อื่นใดที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว ย่อมใช้บังคับไม่ได้หรือต้องส้ินผลการ

ใช้บังคับไปโดยปริยาย โดยไม่ค�านึงถึงว่ากฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับก่อนหรือหลังการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ก�าลังใช้อยู่ก็ตาม

   (๒)	กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายทีก่�าหนดกฎเกณฑ์การบรหิารราชการ

แผ่นดิน ส�าหรับประเทศไทยนั้นในอดีตเม่ือกล่าวถึงกฎหมายปกครองจะนึกถึงกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓ ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่นเป็นส�าคัญ หรืออีกนัยหนึ่งคือ โครงสร้างของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

ของไทย

   ปัจจบัุนความหมายของกฎหมายปกครองของนกันติศิาสตร์มคีวามหมายที่ 

กว้างมากขึ้น เพราะขอบข่ายของกฎหมายปกครองมีเพิ่มมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล 

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติดังกล่าวเหล่านี้ 

ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปกครองทั้งสิ้น

   พระราชบัญญตัดิงักล่าวข้างต้นนัน้ล้วนเป็นเครือ่งมอืที่ใช้ในทางปกครองที่

ก�าหนดขอบข่ายในการใช้อ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั และเจ้าหน้าทีข่องรฐัในการให้บรกิาร
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ประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทีจ่ะต้องด�าเนนิการจัดท�าบริการสาธารณะ

ไปสู่ประชาชน อีกทั้งก�าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบต่อประชาชน เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้า

หน้าท่ีของรัฐก่อความเสียหายแก่ประชาชน  ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรับ

ผิดชอบในค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น  รวมท้ังขั้นตอนในการฟ้องร้องด�าเนินคดีกับหน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างยุติธรรมตามขั้นตอน และกระบวนวิธีการพิจารณาความคดีปกครองอย่าง 

ถูกต้องเป็นธรรมและรวดเรว็โดยศาลปกครอง  ซึง่เป็นศาลทีต้ั่งขึน้มาเพือ่พจิารณาคดีทีเ่ป็นข้อพพิาท 

ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมและได้น�าคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง เพื่อให้พิจารณาพิพากษา  ซึ่งเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องราวที่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายปกครองทั้งสิ้น

   (๓)	กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและการก�าหนดโทษ

ส�าหรับความผิดนั้นๆ กล่าวคือ การกระท�าใดที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา กฎหมายจะ

ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งส�าหรบัความผดินัน้ในกฎหมายอาญา ส�าหรบัประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

มีขอบข่าย ๓ ส่วน คือ

     ๑. ภาคทั่วไป อันเป็นการวางหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา

     ๒. ภาคความผดิ อนัเป็นการก�าหนดประเภทความผดิไว้เป็นหมวดหมู่

     ๓. ภาคลหุโทษ อนัเป็นการวางโทษส�าหรับการกระท�าความผดิเลก็น้อย 

    นอกจากบทบัญญัติท่ีก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะในลักษณะของการกระท�า 

ความผิด ที่มีการวางรูปแบบขององค์ประกอบความผิดไว้เป็นการชัดแจ้ง เฉพาะความผิดลักษณะ

นัน้ๆ ตลอดจนมีการแสดงเจตนาหรอืไม่เจตนาในการกระท�าความผดิ รวมทัง้การก�าหนดโทษส�าหรับ

ผู้กระท�าความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง อันเป็นลักษณะส�าคัญที่ถูกก�าหนดไว้อย่างแน่นอนในประมวล

กฎหมายอาญาแล้ว ยังรวมถึงพระราชบัญญัติบางประเภทซึ่งมีการก�าหนดโทษเหมือนประมวล

กฎหมายอาญา ที่ผู้กระท�าความผิดต้องได้รับเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นโทษจ�าคุกหรือปรับ หรือทั้ง

จ�าคุกและปรับ อาทิเช่น พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พระราชบัญญัติยาและเครื่องส�าอาง เป็นต้น

   (๔)	กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ กฎหมายท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์

หรือข้ันตอนในการด�าเนินคดีอาญา ท้ังในกรณีที่รู้ตัวผู้กระท�าผิดหรือไม่รู้ตัวผู้กระท�าผิด โดยเริ่ม

ตั้งแต่การสืบสวนจับกุม คุมขังผู้กระท�าผิด ซึ่งจะต้องด�าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจ
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