เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา รหัสวิ ชา ส21101
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2563

กลางภาคเรียนที่ 1
เนื้ อหา
พระพุทธศาสนา

สอนโดย ม.พรภัค
-

เศรษฐศาสตร์

รายละเอียด
การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทย
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัต,ิ พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
ความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
การบริโภค ,กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและกลไกราคา
สถาบันการเงิน และเศรษฐกิจพอเพียง
การพึง่ พาอาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ความหมายและความสาคัญของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิ ชา ส21102
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2563
กลางภาคเรียนที่ 1
เนื้ อหา
ประวัตศิ าสตร์

สอนโดย ม.พรภัค
-

รายละเอียด
การใช้ช่วงเวลาและยุคสมัยในเอกสารประวัตศิ าสตร์ไทย
ความสาคัญของเวลาและช่วงเวลาในประวัตศิ าสตร์
ความสาคัญของอดีตทีม่ ตี ่อปั จจุบนั และอนาคต
ทีม่ าของศักราช ได้แก่ จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ.และฮ.ศ.
วิธกี ารเทียบศักราช
ตัวอย่างการใช้ศกั ราช ทีป่ รากฏในเอกสารประวัตศิ าสตร์
วิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ไทย
การนาวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ไปใช้ศกึ ษาเรื่องราวของประวัตศิ าสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชาสังคมศึกษา รหัสวิ ชา ส 22101
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2563

กลางภาคเรียนที่ 1
เนื้ อหา

สอนโดย ม.อัญนิชา
รายละเอียด

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพือ่ นบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเพือ่ นบ้านในปั จจุบนั
พระพุทธศาสนา - ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและ
การจัดระเบียบสังคม ทีช่ ่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน

หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และ

-

การดาเนินชีวติ ในสังคม

- ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็ น รากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ
กฎหมายกับการดาเนินชีวติ ประจาวัน
- สถาบันทางสังคม
- กฎหมายแพ่งเกีย่ วกับครอบครัว เช่น การหมัน้ การสมรส การรับรองบุตร การรับบุตร
บุญธรรม
- กระบวนการในการตรากฎหมาย ผูม้ สี ทิ ธิเสนอร่างกฎหมาย
ขัน้ ตอนการตรากฎหมาย การมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย
- กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับชุมชนและประเทศ กฎหมายเกีย่ วกับการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติ กฎหมายเกีย่ วกับภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายปกครอง
- สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
- เหตุการณ์ และการเปลีย่ น แปลงสาคัญของระบอบการปกครองของไทย บทบาท
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
- ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมภิ าคเอเชีย วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิ ชา ส 22102
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2563
กลางภาคเรียนที่ 1

สอนโดย ม.อัญนิชา

เนื้ อหา
ความสาคัญของ
หลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์

-

-

รายละเอียด
วิธกี ารประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ไทย
( สมัยอยุธยา)
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัตศิ าสตร์
จากเอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยา ธนบุรี
ความสาคัญของการตีความหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่าเชื่อถือ จาก
หลักฐานทีแ่ สดงเหตุการณ์สาคัญในสมัยอยุธยา ธนบุรี

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา ประวัติศาสตร์ 5 รหัสวิ ชา ส 23102
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2563

กลางภาคเรียนที่ 1
เนื้ อหา
ประวัตศิ าสตร์

สอนโดย ม.ทอปั ด

-

-

รายละเอียด
ขัน้ ตอนวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ ลักษณะประเภทและแหล่งทีม่ าของหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ไทย
ใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์วเิ คราะห์เหตุการณ์สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ได้
ประวัตศิ าสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิน่ ตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ทัง้ ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม และศิลปวัฒนธรรม
วิทยาการเทคโนโลยี
ปั จจัยทางภูมศิ าสตร์ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการของ
มนุษยชาติในภูมภิ าคต่างๆ ของโลกตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 รหัสวิ ชา ส 23101
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2563
กลางภาคเรียนที่ 1
เนื้ อหา
พระพุทธศาสนา

สอนโดย ม.ทอปั ด

-

-

หน้าทีพ่ ลเมือง

-

-

รายละเอียด
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสูป่ ระเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะทีช่ ่วยสร้างสรรค์ อารยธรรมและ
ความสงบสุขให้แก่โลก
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ศึกษาพุทธประวัตจิ ากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
ประวัตพิ ุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชา
บดีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้า
ปเสนทิโกสน
พุทธชาดก เรื่อง นันทวิสาลชาดก สุวณ
ั ณหังสชาดก
ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญาและโทษ ลักษณะการกระทาความผิด
ทางแพ่งและโทษ
ตัวอย่างการกระทาผิดทางอาญาและความผิดทางแพ่ง
หลักการสิทธิมนุษยชนและปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ่นื ตามหลักสิทธิมนุษยชน
ความสาคัญและการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม
ปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งในประเทศ
ปั ญหาสังคมและแนวทางในการลดความขัดแย้ง
ปั จจัยทีส่ ง่ เสริมการดารงชีวติ ให้มคี วามสุขและเสนอแนวคิดในการดารงชีวติ
อย่างมีความสุข
ระบอบการเมืองการปกครองทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการปกครองของไทยและประเทศอื่น ๆ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้
บทบาทและอานาจหน้าทีข่ องรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับศาลปกครองส่วนท้องถิน่ การตรวจสอบ
การใช้อานาจของรัฐ
วิเคราะห์ปัญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและแนว
ทางแก้ไข

เนื้ อหาการเรียนรายวิ ชา สังคมศึกษา ชัน้ ม. 4
กลางภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563

สอนโดย ม.เสฏฐกิตติ
เนื้ อหา
1. ประวัตแิ ละความสาคัญของ
พุทธศาสนา

รายละเอียด

-ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
-ความสาคัญของพุทธศาสนา(ทฤษฏีทเ่ี ป็ นสากล ข้อปฏิบตั ทิ างสาย
กลาง และการพัฒนาศรัทธาปั ญญาทีถ่ ูกต้อง)
2. พุทธประวัติ พระสาวก
-พุทธประวัต(ิ ขัน้ ตอนการตรัสรู)้
สาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และ -พระสาวก สาวิกา(พระอัสสชิ พระกีสาโคตมี พระนางมัลลิกา หมอชี
ชาดก
วกโกมารภัจจ์)
-ศาสนิกชนตัวอย่าง(พระนาคเสน-พระยามิลนิ ท์สมเด็จพระวันรัต(เฮง
เขมจารี) หลวงปู่มนั ่ ภูรทิ ตั โต และนายสุชพี ปุญญานุภาพ)
-เวสสันดรชาดก
3. หลักธรรมสาคัญทางพุทธ
*พระรัตนตรัย(คุณค่าของพระพุทธ)
ศาสนา
*อริยสัจ 4 คือ -ทุกข์(ขันธ์ 5)
-สมุทยั (หลักกรรม และวิตก 3)
-นิโรธ(ภาวนา 4)
-มรรค (พระสัทธรรม 3 ปั ญญาวุฒิ 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5 และ
มงคลชีวติ )
4. พุทธศาสนสุภาษิต และ
*คาพุทธศาสนสุภาษิต คือ
พระไตรปิ ฎก
-จิตฝึกดีแล้ว นาสุขมาให้ -บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึน้ ๆลงๆ -คน
ไม่ถูกนินทาไม่มใี นโลก
-ฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็ นสุข
*การศึกษาพระไตรปิ ฎก

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา ประวัติศาสตร์ไทย ชัน้ ม. 5
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563

สอนโดย ม.จาลอง
เนื้ อหา

รายละเอียด

1.เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัตศิ าสตร์

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มคี วามสาคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างยุคสมัยและความต่อเนื่องของเวลากับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ในประวัตศิ าสตร์ไทย
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ในการแบ่งยุคประวัตศิ าสตร์

2.วิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์

องค์ความรูท้ างประวัตศิ าสตร์เกิดจากการสืบค้นข้อมูลที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์

3.เหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ไทย

ประเด็นสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ไทยทีเ่ กิดขึน้ มาศึกษา
และเป็ นบทเรียนในการดาเนินชีวติ

4.สถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทย มีความสาคัญต่อสังคมไทยมา
ตัง้ แต่อดีต มีบทบาทในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆทัง้
การป้ องกันรักษาเอกราชของชาติรวมถึงสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยให้ดารงอยู่สบื ต่อมา

แหล่งข้อมูล: หนังสือเรียนวิชา ประวัตศิ าสตร์ไทย สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา สังคมศึกษา ชัน้ ม. 5
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
สอนโดย ม.ธนะชัย
เนื้ อหา

รายละเอียด

1.สิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยและสังคมโลก

สิทธิมนุษยชนเน้นการเคารพในศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ซึง่ เราควรเรียนรูไ้ ว้เพือ่ ตนจะ
ได้ไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูอ้ ่นื และไม่ให้ผอู้ ่นื มาละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน
ซึง่ เป็ นสิทธิตามธรรมชาติ ไม่มใี ครพรากไปได้ การเคารพสิทธิมนุษยชนซึง่ กันและกัน
จึงทาให้สงั คมสงบสุข

2.กฎหมายแพ่ง

กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกีย่ วกับนิตกิ รรมสัญญา เช่น
ซือ้ ขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซือ้ กูย้ มื เงิน จานา จานอง

3.กฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่างกาย
กฎหมายอื่นทีส่ าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั กฎหมาย
การรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

4.ประวัตแิ ละความสาคัญ พระพุทธศาสนามีลกั ษณะเป็ นประชาธิปไตยในหมู่สงฆ์ หลักการของ
พระพุทธศาสนามีทงั ้ ความสอดคล้องและความแตกต่างกับหลักวิทยาศาสตร์ โดยมี
ของพระพุทธศาสนา
วิธกี ารคิดสอดคล้องกับวิธคี ดิ แบบวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อการ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึง่ ตนเอง และมุ่งอิสรภาพ
5.พุทธประวัติ พระสาวก พระพุทธเจ้าเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตัง้ วิธกี ารสอนและ
ศาสนิกชนตัวอย่าง และ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติ ประวัตพิ ุทธสาวก พุทธสาวิกา
ชาดก
ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิด เพือ่ นาไปเป็ นแบบอย่างในการดาเนิน
ชีวติ
6.หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
7.พระไตรปิ ฎกและพุทธ
ศาสนสุภาษิต
8.หน้าทีช่ าวพุทธและ
มารยาท
ชาวพุทธ
9.วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
ศาสนพิธี

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกรอบอริยสัจ 4 เป็ นหลักสาคัญทีผ่ ปู้ ฏิบตั ติ ามย่อม
ดาเนินชีวติ ไปในทาง ทีถ่ ูกต้อง ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการอยู่
ร่วมกันเป็ นชาติอย่างสมานฉันท์
การสังคายนาพระไตรปิ ฎกมีคุณค่าและความสาคัญต่อพระพุทธศาสนา และการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนัน้ พุทธศาสนสุภาษิตยังมีขอ้ คิดซึ่งเป็ นคติเตือนใจ
บุคคลให้ปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ ูกต้อง
ชาวพุทธทีด่ พี งึ ศึกษาความเข้าใจในกิจและบทบาทหน้าทีข่ องพระภิกษุ ปฏิบตั ติ น
ต่อพระภิกษุอย่างเหมาะสม เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัวและสังคม ปฏิบตั ติ นตาม
หลักปฏิสนั ถาร 2
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม คติธรรม ทีเ่ กี่ยวเนื่องในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมศาสนพิธี พิธกี รรม สวดมนต์อย่างถูกต้อง

เนื้ อหาการเรียนรายวิ ชา สังคมศึกษา ชัน้ ม. 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
สอนโดย ม.จาลอง
เนื้ อหา

รายละเอียด

1.ประวัตแิ ละความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์แห่งการศึกษา
พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธกี ารแก้ปัญหา
พระพุทธศาสนาสอนฝึกตนไม่ประมาท
พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก
2.พุทธประวัตแิ ละชาดก พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึกตนได้อย่างสูง
การก่อตัง้ พระพุทธศาสนา วิธกี ารสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
แนวพุทธจริยา พุทธสาวกสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง
มหาชนกชาดก
3.หลักธรรมทาง
พระรัตนตรัย จิตและเจตสิก สมุทยั ปฎิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4
พระพุทธศาสนา
นิโรธ นิพพาน มรรค อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10
วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38
4.วันสาคัญทาง
พุทธศาสนสุภาษิต
พระพุทธศาสนาและศาสน วิธกี ารศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎก และคัมภีรข์ องศาสนาอื่นๆ
พิธี
การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิ ฎก
ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฎก
5.การเปลีย่ นแปลงเชิง
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้อม
ภูมศิ าสตร์
การทรงงานของพระมหากษัตริยท์ เ่ี กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
6.ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมใน
ประเทศไทย
บทบาทขององค์กรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แหล่งข้อมูล: หนังสือเรียนวิชา พระพุทธศาสนา ม.6 หนังสือเรียนวิชา ภูมศิ าสตร์ ม.4-6
สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชา ประวัติศาสตร์สากล ชัน้ ม. 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
สอนโดย ม.ปิ ยทัย โกศินานนท์
เนื้ อหา
1. เวลาและยุคสมัย
ประวัตศิ าสตร์สากล

รายละเอียด
-ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยประวัตศิ าสตร์
-การนับและเทียบศักราชประวัตศิ าสตร์สากล(แบบตะวันตกและ
ตะวันออก)
-การแบ่งยุคสมัยประวัตศิ าสตร์สากล(แบบตะวันตกและตะวันออก)
-ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยประวัตศิ าสตร์สากล

2. การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทาง -ความสาคัญและประโยชน์ของวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์สากล
-ขัน้ ตอนของวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
-หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์สากล
-ตัวอย่างการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์
3. อารยธรรมโลกยุคโบราณ

*อารยธรรมของตะวันตก
(อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียปิ ต์ อารยธรรมกรีก และ
อารยธรรมโรมัน)
*อารยธรรมของตะวันออก(อารยธรรมจีน และอารยธรรมอินเดีย)
*การติดต่อและอิทธิพลของโลกตะวันตกตะวันออกทีม่ ตี ่อกัน

แหล่งข้อมูล: หนังสือเรียนวิชา ประวัตศิ าสตร์สากล ม.4-6

สานักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จากัด

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชาเพิ่ มเติ ม กฎหมาย ชัน้ ม. 4
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
สอนโดย ม.ภวินท์
เนื้ อหา

รายละเอียด

1.ทีม่ าและความสาคัญของ
กฎหมาย

กฎหมายของไทยฉบับแรกประเทศไทยได้เลือกระบบกฎหมายลายลักษณ์
อัก ษรและกฎหมายฉบับ แรกที่ต ราขึ้น นัน้ มีค วามสาคัญ อย่ างยิ่งส่งผลให้
ประเทศไทยในสมัยนัน้ สามารถได้สทิ ธิสภาพนอกอาณาเขตคืนมาได้
2.วิวฒ
ิ นั าการของกฎหมาย
กฎหมายทีใ่ ช้กนั ทัวโลกในปั
่
จจุบนั นี้ มิได้มลี กั ษณะ เดียวเหมือนกันหมดทุก
ประเทศ แต่มกี ารใช้ตาม ลักษณะของแต่ละระบบกฎหมายที่ประเทศนัน้ เห็น
ว่า เหมาะสมกับสภาพสังคมของตน ระบบกฎหมายที่ สาคัญมีอยู่ 2 ระบบ
ได้แ ก่ ระบบกฎหมายลายลกัษ ณ์ อ ัก ษร และระบบกฎหมายไม่ เป็ น ลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษร การใช้แ ละวิ ธีค ิด ของทัง้ สองระบบนั ้น แตกต่ า งกัน และ
ประเทศมหาอานาจกฎใช้กฎหมายทีแ่ ตกต่างกันด้วย
3.ประวัตกิ ฎหมายไทย
ประเทศไทยเดิม มี ก ฎหมายที่ไม่ เป็ น ธรรมและล้ า หลัง อย่ างมากจนมีห ตุ
การณ์สาคัญหลายเหตุการณ์ทท่ี าให้ กฎหมายไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
จะมีบุคคล สาคัญหลายท่านในการพัฒนากฎหมายของไทยนี้
4.การอุดช่องว่างและการ
กฎหมายที่บญ
ั ญัติข้นึ นัน้ ในหลายกรณีมชี ่องว่าง ส่งผลให้มบี ุคคลหรือนิติ
ตีความกฎหมาย
บุคคลนาช่องว่างในทางกฎหมายนี้หาประโยชน์ศาลจึงต้องใช้การอุดช่องว่าง
ทางกฎหมายเข้าช่ ว ย โดยจะต้ อ งควบคู่ไปกับ การตีค วามทางกฎหมาย
เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมสูงสุด
5.ลาดับศักดิ ์ของกฎหมาย
กฎหมายมีล าดับศักดิท์ ่ีต่างกัน ส่งผลให้มีหลักเกณฑ์ท่ีต่างกันออกไป ทัง้
ประเภทของกฎหมาย หลักการ หลักการตรากฎหมายก็ต่างการออกไปด้วย
ตราและบังคับใช้กฎหมาย
6.หลักกฎหมายบุคคล หลัก
โมฆะและโมฆียกรรม
7.หลักกฎหมายทรัพย์

8.หลักกฎหมายทีด่ นิ

9.หลักกฎหมายทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา

กฎหมายจะเริม่ ต้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็ นทารกและสิน้ สุดลงเมื่อตาย โดย
กฎหมายบุ ค คลจะครอบคลุ มถึงหลักเกณฑ์ต่ างๆ ของบุ ค คลนัน้ สามารถ
กระทาอะไรได้บา้ ง
ทรัพย์แต่ชนิดมีความแตกต่างกันส่งผลให้มผี ลทางกฎหมายทีต่ ่างกันออกไป
ซึ่งทรัพย์มกั เป็ นคดีความทางแพ่งบ่อยครัง้ เพราะ ราคาในทรัพย์แต่ละชนิด
มีราคาสูงและอาจมีเพียงชิน้ เดียวในโลก
ที่ดินในปั จจุบันมีราคาสูงและกรณี พิพ าทจานวนมาก ซึ่งกฎหมายที่ดิน มี
ประมวลกฎหมายแยกออกมาต่ า งหาก ท าให้ เ ห็ น ว่ า เป็ นกฎหมายที่
สาคัญและควร ศึกษาอย่างยิง่
ทรัพย์สนิ ในทุกวันนี้มไิ ด้จากัดเฉพาะสิง่ ทีถ่ อื เอาได้และมีรปู ร่างเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึง สิ่งที่ ไ ม่ มีรูป ร่ างซึ่ ง ในที่น้ี คือ ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา เช่ น ลิข สิท ธิ ์
สิทธิบตั ร เป็ นต้น และจะเห็นได้ว่ากระแสของโลกเราให้ความสาคัญกับ
เรื่องนี้อย่างมาก

เนื้ อหาการเรียน รายวิ ชาเพิ่ มเติ ม กฎหมาย ชัน้ ม. 5
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
สอนโดย ม.ภวินท์
เนื้ อหา

รายละเอียด

1.หลักกฎหมายนิตกิ รรม

การกระทาใดๆ ที่เกิดจากใจสมัครและไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยมุ่งโดยตรงต่อ
การผูกนิติสมั พันธ์ข้นึ ระหว่างบุคคล เพื่อที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน
หรือระงับซึง่ สิทธิ การนัน้ คือนิตกิ รรม โดยนิตกิ รรมจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์
นัน้ จะต้องมีการแสดงเจตนาสมบูรณ์ดว้ ย

2.หลักกฎหมายหนี้

มนุ ษ ย์ทุ ก คนเกิด มาบนโลกล้ว นแต่ มีห นี้ ติด ตัว มา ไม่ ว่ า จะเป็ นหนี้ ต าม
กฎหมายหรือ หนี้ ในธรรม (เช่ น หนี้ ช ดใช้บุ ญ คุ ณ พ่ อ แม่ ) โดยผู้ท่ีเป็ น หนี้
จะต้องชาระหนี้ตามวัตถุแห่งหนี้ท่เี ป็ นอยู่จะชาระหนี้ผดิ ไปจากที่ตนเป็ นหนี้
หาได้ไม่

3.หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา เอกเทศสัญญา หมายถึง นิตกิ รรมสัญญาที่กฎหมายได้บญ
ั ญัตไิ ว้โดยเฉพาะ
ทัง้ ยังกาหนดรูปแบบ สาระสาคัญ กาหนดสิทธิหน้าทีร่ ะหว่างคู่กรณี และการ
ระงับแห่งสัญญาโดยกฎหมายให้เสรีภาพแก่ประชาชนแต่ละคนที่จะเข้าทา
นิตกิ รรมสัญญาใดๆ ก็ได้ภายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายแพงและพาณิชย์
เช่น ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น เป็ นต้น
4.หลักกฎหมายละเมิด

ในการกรทาความผิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สนิ นัน้ นอกจากผูก้ ระทาความผิด
จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายสามารถดาเนินคดีต่อ
ผูก้ ระทาความผิดได้ตามบทบัญญัตใิ นกฎหมายลักษณะละเมิด โดยผูก้ ระทา
ความผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายเป็ นบทลงโทษ
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เนื้ อหา
1.กฎหมายหมัน้ และ
สมรส
2.กฎหมายหย่า

รายละเอียด
การมีครอบครัวถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของชีวติ โดยมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องตัง้ แต่
ก่อนแต่งงาน คือ การหมัน้
กฎหมายทีต่ ามมาหลังจากการแต่งงานอีกมากมาย เช่น การหย่า บุตรและบุตรบุญ
ธรรม เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นกฎหมายที่สาคัญ เพราะสถาบันครอบครัวเป็ นรากฐาน
ของประเทศชาติ
3.ทรัพย์สนิ และหนี้ของคู่ คู่สมรสมักจะมีกรณีเกี่ยวกับทรัพย์สนิ มาเกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อมีการข้อขัดแย้งเกิดขึ้น
สมรส
กฎหมายได้บญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑ์ทางกฎหมายไว้แล้ว
4.บุตรและบุตรบุญธรรม บิดามารดาย่อมมีอานาจเหนือบุตรผูเ้ ยาว์ และย่อมมีสทิ ธิซง่ึ กันและกันระหว่างบุตร
และบิดามารดา อีกทัง้ ยังมีหลักเกณฑ์ในการเป็ นบิดามารดาที่ชอบด้วย กฎหมาย
ทีจ่ ะมีผลต่อการรับมรดก รวมถึงบุตรบุญธรรมที่หลักเกณฑ์เพิม่ เติมขึน้ มาหากผูท้ ม่ี ี
บุตรไม่ได้ ต้องการมีบุตร
5.กฎหมายมรดก
ในการตายของบุคคลแต่ละคนมีผลตามกฎหมายทีต่ ามมา คือ ทรัพย์สนิ ของผูต้ าย
จะเป็ น ของผู้ใด ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่ามรดก ซึ่งมีห ลักเกณฑ์ท างกฎหมายที่
ซับ ซ้อ นและเคร่งครัด ซึ่งการจะจัด การทรัพ ย์ส ิน ของผู้ต ายกฎหมายจึงเข้ามา
ช่วยเหลือเพือ่ ขจัดความขัดแย้งในครอบครัว
เจ้าของทรัพย์สนิ อาจยกทรัพย์สนิ ของตนเองให้แก่ผใู้ ดผูห้ นึ่ง ซึง่ เป็ นความประสงค์
6.กฎหมายพินัยกรรม
ก่อนทีเ่ จ้าของทรัพย์จะตาย ในทางกฎหมายเรียกว่า พินัยกรรม โดยทางกฎหมาย
กาหนดแบบแห่งพินยั กรรมไว้หลายประเภท แล้วแต่ว่าเจ้าของทรัพย์สนิ จะเลือกทา
พินยั กรรมแบบใด
7.กฎหมายภาษี
ผูท้ ม่ี รี ายได้ตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนดจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายหากมีรายได้
น้อยก็เสียภาษีน้อยหากมีรายได้มากก็จะต้องเสียภาษีมากขึน้ ตามอัตราเป็ นขัน้ บัน
ใด ซึ่งกฎหมายได้กาหนดวิธกี ารยื่นเสียภาษีและการลดหย่อนภาษีไว้ หากผูใ้ ดไม่
กระทาการก็จะต้องรับโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนด
8.กฎหมายระหว่าง
ในโลกเรามีประเทศต่างๆ มากมาย โดยแต่ละประเทศ ย่อมมีกฎหมายที่แตกต่าง
ประเทศ
กัน อย่างไรก็ตามหากมีกรณี พิพาทขึน้ ทางข้อกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องนา
กฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นคดี บุค คลหรือ คดีเมือ งมากากัด ข้อ พิพาท
ระหว่างประเทศ เพือ่ ระงับข้อพิพาททีอ่ าจจะเกิดเป็ นความรุนแรงในอนาคตได้
9.กฎหมายล้มละลาย
ผูท้ ม่ี หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว กล่าวคือ มีหนี้สนิ มากกว่าทรัพย์สนิ หากเป็ นบุคคลธรรมดามี
หนี้สนิ มากกว่าทรัพย์สนิ เกิน ๑ ล้านบาท นิติบุคคลเกินกว่า ๒ ล้านบาท เจ้าหนี้
ทัง้ หลายสามารถยื่นฟ้ องบุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ นบุคคลล้มละลายได้ตามกฎหมาย
10.นิตปิ รัชญา
ผูป้ รัชญาทางกฎหมายจากนักกฎหมายในอดีต ถือเป็ นปรัชญาสาคัญทีส่ ง่ ผลให้เกิด
กฎหมายต่างๆในปั จจุบนั โดยมีสานักกฎหมายทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมอย่างมากได้แก่ สานัก
กฎหมายธรรมชาติ สานักกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งสองสานักนี้ถอื เป็ นไม้เบื่อไม้เมา
กันมาตัง้ แต่อดีต จึงควรศึกษาถึงแนวคิดเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้

