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ค�าน�า

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบนโยบายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตร ีให้ด�าเนนิการสร้างพืน้ฐานความรู้ด้านกฎหมายทีจ่�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวันแก่เดก็ และเยาวชน 
เน่ืองจากมีเด็กและเยาวชนจ�านวนหนึ่งกระท�าความผิดกฎหมายและมักจะกล่าวอ้างว่า ไม่รู้ว่าการกระท�า 
ดังกล่าวเป็นความผิด จึงมีความจ�าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ในทุก 
ช่วงชัน้ โดยทัง้สองหน่วยงานได้ตกลงร่วมกนัในการสร้างพืน้ฐานความรูท้างกฎหมายให้กบันกัเรียน  ในโรงเรยีน
สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ระยะแรกได้ก�าหนดกลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรยีนในระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และรูปแบบการด�าเนินงานจะเน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skills) ให้กับเด็ก
และเยาวชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในเร่ืองหลักคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน 
การจัดการความขัดแย้ง การตระหนักและเรียนรู้การป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามต่างๆ โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาจรงิทีเ่กิดข้ึนในบ้าน โรงเรยีน และสงัคม มาเรียนรู้ให้เชือ่มโยงกบัหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑

ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงยตุธิรรม ได้ด�าเนินการคัดเลอืกและรวบรวมสือ่การเรยีนรูด้้านกฎหมายเพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ผ่านทางเวบ็ไซต์ เช่น หนงัสอืกฎหมายสามญัประจ�าบ้าน อนิโฟกราฟฟิค (Infographic) ความรูท้างกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืน ทั้งน้ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ครูผู้สอน 
และนักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ประกอบการเรียนการสอน และได้จัดท�าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กฎหมายในชีวติประจ�าวนั ส�าหรับผู้เรยีนระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐานฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนือ้หาสาระประกอบด้วย 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และกรณีตัวอย่างกฎหมาย
สามัญประจ�าบ้าน โดยมีจุดเน้นในทักษะส�าคัญ ๓ ประการ ได้แก่

๑) การเสรมิสร้างทกัษะเกีย่วกบัการคดิวเิคราะห์ แยกแยะการกระท�าทีเ่ป็นความผดิในทางอาญา
และทางแพ่ง

๒) การเสริมสร้างทักษะด้านสังคม ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีภูมิคุ้มกันต่อการตก 
เป็นเหยื่อของการกระท�าความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา และมีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ

๓) การเสริมสร้างทักษะด้านพลเมือง การมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพต่อกฎหมาย 
มีความตระหนักถึงการคุ้มครองและเคารพสิทธิของบุคคล และรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ        
ด้านกฎหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่มีส่วนในการจัดท�า              
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้            
ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน      
จะเป็นประโยชน์ส�าหรับครูผู้สอนและสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ              
มีทักษะ กระบวนการคิด เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่กระท�าความผิดต่อกฎหมาย และด�ารงชีวิตในสังคม                  
ได้อย่างมีความสุข

 (นายอ�านาจ  วิชยานุวัติ)
   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สภาพสังคมไทยในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล�้าสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรมการหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ท่ีบุคคล            
ในสงัคมจะต้องตัง้รบัการมวิีถชีีวิตยุคใหม่อย่างมีวจิารญาณ ซึง่จากสภาพสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลง และความคาดหวงั
ของผูป้กครองต่อการศกึษาของบตุรหลาน ตลอดจนการเผชญิส่ิงยัว่ยหุรอืตวัแบบทีไ่ม่เหมาะสมต่างๆ รอบตวั 
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย ทั้งปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ  โดยเฉพาะ 
ในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต�่า ขาดภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคม เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว อาจจะ
เป็นคนที่ไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย 
ครูจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีเป็นภูมิคุ้มกัน ให้รอดพ้นจาก 
การครอบง�าความคิดของสื่อเทคโนโลยี และตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทัน บทความเรื่องทักษะ
ของคนในศตวรรษ ที่ ๒๑ ที่เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คน 
ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C  ไว้ดังนี้

3R 7C

(R) Reading  (อ่านออก)
Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)

(W) Writing (เขียนได้)
Creativity & innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)

(A) Arithmetics (คิดเลขเป็น)

Cross-cultural understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)

Collaboration, teamwork & leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท�างานเป็นทีม และภาวะผู้น�า)

Communications, information & media literacy 
(ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)

Computing & ICT literacy 
(ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร)

Career & learning skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

ดังนั้น ครูจึงต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท�างานที่ใช้ความรู้ (knowledge worker) โดยครูเพื่อศิษย์
น้ันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพื่อให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑” ไม่ใช่ครูเพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ ๒๐ หรือศตวรรษที่ ๑๙ ที่เตรียมคนออกไปท�างานในสายพานการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 
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การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท�างานที่ใช้ความรู้ และเป็นบุคคลพร้อม 
เรียนรู้ (learning person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ 
และเป็นคนท�างานที่ใช้ความรู้  แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท�างาน
ที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะส�าคัญที่สุดของศตวรรษ ที่ ๒๑ จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (learning skills)

ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต คือ ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมส�าหรับการปรับตัวในอนาคต

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส�าคัญ ที่จะสร้าง
และพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคตไว้         
๔ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความถนัด ความสามารถ 

จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ
ในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

๒. กำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร 

ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูล            
ท่ีถกูต้อง รบัรู้ปัญหา สาเหตขุองปัญหา หาทางเลอืกและตดัสนิใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

๓. กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด
การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์ของบคุคล 

รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี

๔. กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น             

ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของ 
ผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือ
และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ทักษะชีวิตเป็นควำมสำมำรถที่เกิดในตัวผู้เรียนได้ด้วยวิธีกำรส�ำคัญ ๒ วิธี คือ
๑. เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ท่ีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดี 

แต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน บางครั้งกว่าจะเรียนรู้ ก็อาจสายเกินไป
๒. การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน

ในกลุ่ม ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยน 
ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อน ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง เช่ือมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเอง  
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับใช้กับชีวิต
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กำรพัฒนำทักษะชีวิต 
การพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ ่งให้ผู ้เรียนพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทักษะ 

และเจตคติในการเหน็คณุค่าในตนเองและผู้อืน่ การคดิวิเคราะห์ตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาการจดัการกบัอารมณ์
และความเครยีด และการสร้างสมัพนัธภาพทีดี่กับผูอ้ืน่ เพือ่การปรับตวัการป้องกนัตนเองในสถานการณ์ต่างๆ 
จัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ก�าหนดให้ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะส�าคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา 
โดยสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

ทักษะชีวิตในสำระกำรเรียนรู้จ�ำแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑. ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนในการเผชิญปัญหาปกติในชีวิตประจ�าวัน 

เช่น ความขัดแย้งทางความคิด การทะเลาะเบาะแว้ง การส่ือสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การวิพากษ์วิจารณ์ 
การจ�าแนกแยกแยะข้อมูลข่าวสาร การตัดสินใจเลือกกระท�าสิ่งต่างๆ การแก้ปัญหาในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 
การคิดวางแผนในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ฯลฯ ซึ่งผู ้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตทั่วไป จะเป็นผู ้ท่ีมี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมหรือที่เรียกว่า มีความสามารถ
ในการคิดและการสื่อความหมาย ทักษะชีวิตทั่วไป ถือเป็นทักษะที่เป็นแกนของทักษะต่างๆ และเป็นทักษะ 
พืน้ฐานของการเกิดทักษะชีวิต องค์ประกอบอ่ืนๆ รวมทัง้ความรู้ในเนือ้หาสาระต่างๆ อย่างกว้างขวาง ครผูู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตทั่วไปด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นส�าคัญ จากการสอนปกต ิ
ในชัน้เรียนด้วยกระบวนการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมหรอืกระบวนการกลุม่และเทคนคิ
เกมการศึกษา ท่ีให้ผู ้เรียนได้มีการอภิปรายแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพ หลังเสร็จสิ้น 
การจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์แต่ละครั้ง ด้วยประเด็นค�าถามให้เกิดการสะท้อน (Reflect) การเชื่อมโยง 
(Connect) การปรับประยุกต์ความคิดและน�าไปใช้ (Apply) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง 
การเรยีนปกต ิ เป็นการบรูณาการหรอืสอนแทรกทกัษะชวีติในกระบวนการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

นอกจากนี้ยังพัฒนาทักษะชีวิตทั่วไปผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมชมรม กิจกรรม 
การแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น

๒. ทกัษะชีวิตเฉพำะ เป็นทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรับใช้ในการเผชญิกบัปัญหาในชวีติทีเ่ฉพาะเจาะจง 
เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ ปัญหาเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ปัญหาการปรับตัวต่อสภาวะวิกฤต 
ปัญหาสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพ่ือนและผู้อ่ืน ผู้ที่มีทักษะชีวิตในการเผชิญปัญหาเฉพาะเจาะจง จะเป็นผู้ที่มี        
ความเข้มแข็งทางใจ หรือมีพลังสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสู่ความส�าเร็จ                
ทีต้่องการ สามารถปรบัตวัในสถานการณ์วกิฤตและผ่านพ้นเหตกุารณ์วกิฤตไปได้โดยไม่เกดิผลกระทบตามมา 
หรือสามารถฟื้นตัวกลับมาด�าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ทักษะชีวิตเฉพาะ ถือว่าเป็นทักษะขั้นสูงที่มีความส�าคัญต่อการจัดการกับชีวิตตนเองของผู้เรียน 
ได้แก่ ทักษะการรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เช่น การรู้ความแตกต่างระหว่างชายหญิง คุณค่า
และศกัด์ิศรขีองชายหญงิ ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด เช่น การคดิทีไ่ม่เครยีด การคดิเชงิบวก 
ทักษะการสร้างสมัพนัธภาพทีดี่กบัผูอ้ืน่ เช่น ทกัษะการปฏเิสธการชวนไปมพีฤตกิรรมเสีย่ง ทกัษะการใช้ภาษา
กายที่สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การพูดสื่อสารที่สร้างมิตร
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ทักษะชีวิตเฉพาะสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกลุ่ม           
ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์สถานการณ์จริงในชีวิต จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีความหมายกับชีวิตของตนเอง 
เชื่อมโยงชีวิตและการด�าเนินชีวิตของผู้เรียนในปัจจุบันและอนาคต

การเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการและการมี 

แบบอย่างที่ดี การเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีทิศทางที่แน่นอนและบางทีการเรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ อาจช้าไปในการด�ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงแบบพลวัตร การจัดการเรียนการสอนจ�าเป็น       
อย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
อย่างเป็นระบบ มีแนวทางหรือทิศทางการด�าเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนส�าหรับครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ การเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะชีวิต         
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้

๑. การมส่ีวนร่วมทางร่างกาย เป็นการจดัการเรียนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง (Physical 
Participation) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อาทิ เกมและการแข่งขัน

 ๑.๑ การเล่นเกม เป็นกิจกรรมที่มีกฎ กติกา และล�าดับขั้นตอนที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้         
ผ่านการเล่นและเอื้อต่อการให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

 ๑.๒ การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขันและมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น การตอบ
ปัญหาในเร่ืองต่างๆ การสือ่สารทีก่ระตุน้การตืน่ตวั สนใจใฝ่เรยีนรู ้การมีส่วนร่วมทางกายท�าให้เกดิองค์ประกอบ
ทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพและการจัดการอารมณ์และความคิด

๒. การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและความคิด เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติ
ปัญญา (Intellectual Participation) เป็นกิจกรรมทีท้่าทายความคดิของผูเ้รยีนมุง่สร้างความรู้ผ่านการอภปิราย
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความจดจ่อ          
ในการคดิ สนกุทีจ่ะคดิ ดงันัน้ กจิกรรมจะมลีกัษณะดงักล่าวได้ กจ็ะต้องมเีรือ่งให้ผูเ้รยีนคดิ โดยเร่ืองนัน้จะต้อง
ไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปส�าหรับผู้เรียน เพราะถ้าง่ายเกินไป ผู้เรียนก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ความคิด แต่ถ้ายากเกิน
ไป ผู้เรียนก็จะเกิดความท้อถอยที่จะคิด ดังนั้นครูจึงต้องหาประเด็นที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ 
ผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหรือลงมือท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามารถ 
ในองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านความคิดวิเคราะห์และการตระหนักรู้ตนเองและเข้าใจผู้อื่น

๓. การมส่ีวนร่วมสร้างสรรค์งาน เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการมปีฏสิมัพนัธ์ (Interaction) ทัง้ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนรวมทั้งแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่หลากหลายเพื่อท�ากิจกรรมร่วมกัน            
ให้บรรลุเป้าหมายท�าให้เกิดองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และ
การแก้ไขปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
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การได้การยอมรับจากกลุ่ม การท�างานเสร็จ การได้รับค�าชมท�าให้เกิดความภาคภูมิใจและ             
เห็นคุณค่าตนเองและเมือ่ประกอบกบัความตระหนกัว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่จงึน�าไปสูค่วามรบัผิดชอบ
มากขึ้น เกิดองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสรรค์และจินตนาการในรปูแบบ
ต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นการจ�าลองประสบการณ์ต่างๆ มาเพื่อเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทน
ประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์ต่างๆ ในโลกมีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต 
และบางกรณีกอ็ยูใ่นอดตีหรอืซบัซ้อนเร้นลับหรือเป็นอนัตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ เช่น 

 ๓.๑ สถานการณ์จ�าลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบความเป็นจริงให้ใกล้เคียงกับ
สภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนแก้ปัญหาและตัดสินใจจากสถานการณ์ที่ก�าลังเผชิญ 
อยู่นั้น  แล้วน�าประสบการณ์แห่งความส�าเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

 ๓.๒ การสาธิต เป็นกระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดย
การแสดงหรือกระท�าให้ดูเป็นตัวอย่างให้ความส�าคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดย
ตลอด จึงจะเกิดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนกระบวนการ

 ๓.๓ การเล่านิทาน เป็นกระบวนการถ่ายทอดเร่ืองราวของนิทานให้ผู้เรียนได้เกิดการ
จินตนาการถึงเรื่องราวที่ได้รับฟัง การสังเกตพฤติกรรมท่าทางของผู้เล่าและกระบวนการคิดแยกแยะตัวละคร
ของนิทาน

 ๓.๔ การแสดงละคร เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของเร่ืองราวที่ต้องการเรียนรู้
ประจักษ์ชัดด้วยตาตนเอง ท�าให้เร่ืองราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีชัดเจนและจดจ�า 
ได้นาน

 ๓.๕ การขับร้องเพลงหมู่ การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี เป็นกิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรี
เป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่างๆ 

 ๓.๖ ศิลปะแขนงอื่นๆ เช่น การวาดรูป การปั้นดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้
 ๓.๗ การโต้วาที การสื่อความหมายจากภาษากาย หรือท่าทาง เป็นต้น

กิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ได้

รับประโยชน์จากการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน 
มีดังนี้

๑. กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
โอกาสผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ วพิากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตกุารณ์ สถานการณ์ หรอืประสบการณ์ของผู้เรยีน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สืบค้นหรือศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสื่อต่างๆ และ         
แหล่งเรียนรูท้ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา ได้สะท้อนตนเองเชือ่มโยงกบัชวีติและการด�าเนนิชวีติในอนาคต

๒. กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือกระท�ากิจกรรมลักษณะต่างๆ ได้ประยุกต์ใช้
ความรู้ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวันส�าคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรมโครงงาน/
โครงการ กจิกรรมจติอาสา เป็นต้น กจิกรรมเหล่านีเ้ป็นกจิกรรมท่ีจะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการพฒันาทกัษะชีวติดงันี้
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 ๒.๑ ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดของตนเอง

 ๒.๒ ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท�าให้เข้าใจผู้อื่น น�าไปสู่การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น 
รู้จักไตร่ตรองท�าความเข้าใจและตรวจสอบตนเองท�าให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น

 ๒.๓ ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการท�างานมีความ
ส�าเร็จ ท�าให้ได้รับค�าชม เกิดเป็นความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง น�าไปสู่ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและ
สังคม

๓. กิจกรรมที่ก�าหนดให้มีการอภิปรายแสดงความรู้สึกนึกคิดและการประยุกต์ความคิดอย่างมี
ประสิทธิภาพหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคร้ัง ด้วยประเด็นค�าถามสะท้อน เช่ือมโยงปรับใช้เพื่อให ้
ผูเ้รยีนได้เรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญัทีจ่ะพฒันาและเสรมิสร้างทกัษะชวีติให้กบัตวัผูเ้รียนได้ตระหนกัรู้และเห็นคณุค่า
ในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่างเหมาะสมและรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดี         
กับผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ โดยวิธีการสะท้อน (Reflect) ความรู้สึกและ
ความคิดที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม เชื่อมโยง (Connect) กับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาหรือที่ตนเอง
ได้เรยีนรูม้าแล้ว เป็นองค์ความรูใ้หม่ แล้วน�ามาปรบัใช้ (Apply) ในชวีติประจ�าวนัของตนเองทัง้ในปัจจบุนัและ
อนาคต

การทีผู่เ้รยีนได้มโีอกาสสนทนา หรอือภปิรายเพือ่ตอบค�าถาม มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาทกัษะ
ชีวิตอย่างมาก เพราะการสนทนาสอบถามและตอบค�าถามแบบเช่ือมโยง จะท�าให้ผู้เรียนมองเห็นความเช่ือม
ต่อกันระหว่างการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้กับประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน ผู้เรียนจะมองเห็นความ
เป็นจริงในชีวิตของตนและถูกท้าทายให้คิดหาทางออก ให้โอกาสได้สร้างแนวความคิดหรือมุมมองใหม่ๆ ได้
ร่วมแบ่งปันความคดิเหน็ ความกังวลในใจและประสบการณ์ของตนเองร่วมกนัอย่างต่อเนือ่งอย่างมวีจิารณญาณ 
น�าไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและยังเป็นการส่งเสริมความคิดขั้นสูงและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดของผู้เรียน 
อีกด้วย ทั้งนี้  ครูหรือผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการตั้งค�าถามให้ผู้เรียนสะท้อน -เชื่อมโยง -ปรับใช้ (R-C-A) 
ในเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิต และการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนในด้านบวก หลังจากสิ้นสุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดในรายวิชาที่หลักสูตรก�าหนด ในแต่ละกิจกรรม
หรือแต่ละรายชั่วโมงเรียนเสมอ การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู ้เรียนในช่วงวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป็นการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความสามารถภายในและความสามารถภายนอก  ความสามารถ
ภายในหมายถึงความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในตนเองและระหว่างตนเองกับผู้อื่น 
เช่น การตัดสินใจการแก้ปัญหา การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการกับความรู้สึกของตนเอง การควบคุม
ตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัว การช่วยเหลือผู้อื่นและการรับผิดชอบตัวเอง

การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคม                  
ท่ีเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมส�าหรับการด�าเนินชีวิตในอนาคต จึงเป็นภารกิจส�าคัญของสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑          
โดยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มากที่สุด ทั้งใน ๘ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อันได้แก่ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมโฮมรมู กจิกรรมนักเรยีน (กจิกรรมลกูเสอื - เนตรนารี ยวุกาชาด ผู้บ�าเพญ็ประโยชน์ กิจกรรม
ชมรม/ชุมนุม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ตามนโยบาย
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต



ตัวอย่าง

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การเสริมสร้างทักษะทางกฎหมาย
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน / ตัวชี้วัด

 ๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
 ๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑  ม.๒/๑ อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ

๑.๒ จุดประสงค์ / วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
 ๑) นักเรียนอธิบายความหมายของเด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
 ๒) นักเรียนบอกขั้นตอนการด�าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนได้

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
 ๑) ทักษะกระบวนการคิด วิธีคิดเชิงวิเคราะห์
 ๒) ทักษะกระบวนการกลุ่ม

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ชั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน

๑) ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องท�า
๒) ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ด้านคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนจากสื่อต่างๆ 

๒.๒ ขั้นสอน
๓) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน เป็น ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับใบงานในสถานการณ์ด้านคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

และเยาวชนแล้วให้วิเคราะห์ โดยก�าหนดประเด็น ดังนี้
- อายุความรับผิดทางอาญา
- เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระท�าผิดจะถูกด�าเนินการอย่างไร
- ศาลที่มีอ�านาจในการพิจารณาคดี
- มาตรการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระท�าผิดกฎหมาย

๒.๓ ขั้นสรุป
๔) ครูสรุปให้นักเรียนทราบขั้นตอนตั้งแต่เด็กและเยาวชนกระท�าผิดและถูกจับกุมด�าเนินคดี หรือแจ้ง

การด�าเนินคดีจนกระทั่งศาลพิพากษาคดี และมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการกระท�าผิดกฎหมาย

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ ประเมินความตั้งใจเรียน
๓.๒ การบันทึกการเรียนรู้

๔. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ /เอกสำรประกอบ
เว็บไซต์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน www.djop.go.th

กจิกรรม ควำมรู้เกีย่วกบักระบวนกำรยุตธิรรมทำงอำญำส�ำหรบัเด็กและเยำวชน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  เวลำเรียน ๒ ชั่วโมง
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน /ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๓/๑  อธบิายความแตกต่างของการกระท�าความผิดระหวา่งคดอีาญาและคดีแพ่ง
๑.๒ จุดประสงค์ / วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน

 ๑) มีความเข้าใจความหมายของค�าว่า  ตัวการ  ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน ตามกฎหมายอาญา และทราบ
ความแตกต่างของโทษทางอาญาที่จะได้รับจากการกระท�าผิดในทั้ง ๓ สถานะ 

๒)  เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของผู้เรียน และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด
๑.๓ ทักษะกระบวนกำร

๑) กระบวนการคิดวิเคราะห์
๒) กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๓) กระบวนการแก้ไขปัญหา

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องท�า
๒.๒ ครแูบ่งกลุม่นกัเรียนเป็น ๓ กลุม่ และมอบหมายให้แต่ละกลุม่ไปหาข้อมลูความหมายของค�าว่า ตวัการ 

ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน ผลทางกฎหมายของแต่ละกลุ่ม และหาข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีพฤติกรรมของผู้กระท�า
ผิดแต่ละกลุ่มมาน�าเสนอในชั้นเรียน

๒.๓ ครูตั้งค�าถามนักเรียนถึงความหมายของค�าว่าตัวการ ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน 
(ตวักำร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ บญัญติัว่า ในกรณคีวามผดิใดเกดิข้ึนโดยการกระท�า

ของบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป ผูท่ี้ได้ร่วมกระท�าความผดิด้วยกนันัน้เป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

ผู้ใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๔ บัญญัติว่า ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท�าความผิดไม่ว่าด้วย 
การใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้างวานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท�าความผิด

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท�าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระท�าลง ไม่ว่า         
จะเป็นเพราะผูถ้กูใช้ไม่ยอมกระท�า ยงัไม่ได้กระท�าหรือเหตอ่ืุนใด ผูใ้ช้ต้องระวางโทษเพยีงหนึง่ในสาม ของโทษ
ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

ผูส้นบัสนนุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ บญัญตัว่ิา  ผูใ้ดกระท�าด้วยประการใดๆ อนัเป็น                
การช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระท�าความผิด ก่อนหรือขณะกระท�าความผิด แม้ผู้กระท�า
ความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท�าความผิด ต้อง
ระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น)

๒.๔ ให้เพื่อนอภิปราย แลกเปลี่ยนความผิดเห็นถึงความแตกต่างของโทษที่จะได้รับ

กิจกรรม   หลักตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  เวลำเรียน ๒ ชั่วโมง
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กฎหมำย
ในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๒.๕  ให้กลุม่ช่วยกนัเขยีนผงัเหตกุารณ์ โดยน�าความรูม้าจดัท�า Mind Mapping หรอื Infographic (ภายใน
เวลา ๑๕  นาที)

๒.๖  น�าผลงานตามข้อ ๒.๕ มาจัดแสดงในห้องเรียน
๒.๗ เชิญวิทยากรจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมาให้ความรู้ เพิ่มเติมถึงความหมายและผลจาก

การกระท�าความผิดในแต่ละสถานการณ์ และผลจากกรณีที่มีการท�าเกินไปจากที่ใช้หรือสนับสนุน
๒.๘ ให้กลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ การเป็นตัวการ ผู้ใช้  ผู้สนับสนุนที่นักเรียน 

อาจมีประสบการณ์ และอภิปรายถึงวิธีการปฏิเสธ ในกรณีนักเรียนถูกใช้ให้กระท�าความผิด หรืออาจเข้าไปอยู่
ในฐานะผู้สนับสนุนการกระท�าความผิด

๓. แนวทำงกำรวัดผล ประเมินผล
๓.๑  สังเกตพฤติกรรมในการน�าเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๓.๒  ประเมินการท�างานกลุ่ม
๓.๓  ประเมินจากรายงาน/ใบงาน 

๔. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ / เอกสำรประกอบ
๔.๑  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓-๘๙ และค�าอธิบาย
๔.๒ ค�าบรรยายกฎหมายอาญาเบื้องต้นเรื่อง ตัวการ  ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน
๔.๓ ผังเหตุการณ์
๔.๔ อินโฟกราฟฟิก

- ผู้ใช้ต้องถูกเพิ่มโทษ หากใช้บุคคลดังต่อไปนี้กระท�าความผิด
- สูตรเรื่อง ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
- ผู้ใช้ต้องระวางโทษ
- ระวัง ตกเป็นผู้สนับสนุน ตอนที่ ๑ - ๓
- อยู่ห่างไกลไม่เป็นตัวการ แต่อาจเป็นผู้สนับสนุน
- ผู้ใช้กับผู้กระท�าผิดโดยอ้อม แตกต่างกันที่...

๔.๕ หนังสือกฎหมายสามัญประจ�าบ้าน กระทรวงยุติธรรม
๔.๖ ข่าวและสารคดีจากหนังสือพิมพ์

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑ เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 
     http://www.moj.go.th

๕.๒ เว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      http://www.krisdika.go.th
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๑/๑  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
๑.๒ จุดประสงค์/ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน 

๑) นกัเรยีนสามารถอธบิายความหมาย และความเข้าใจกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแข่งขนัรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ได้

๒) นักเรยีนสามารถอธบิายลกัษณะและพฤตกิรรมการกระท�าผดิกฎหมายเกีย่วกบัการแข่งขนัรถยนต์
และรถจักรยานยนต์บนท้องถนนหรือทางสาธารณะได้

๓) นักเรียนสามารถบอกสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาการกระท�าผิดกฎหมายเก่ียวกับการแข่งขัน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนท้องถนนหรือทางสาธารณะได้

๔) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมไปถึง
บทลงโทษของความผิดในทางกฎหมาย 

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร 
๑) ทักษะกระบวนการคิด (วิธีคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบการน�าไปใช้)
๒) ทักษะทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม การท�างานร่วมกับผู้อื่น)
๓) ทักษะความเป็นพลเมือง (เรียนรู้กฎกติกาในการท�างานร่วมกับผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น และไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น “รู้กฎหมาย รู้สิทธิ ไม่ท�าผิดกฎหมาย”)

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ “รู้จักเด็กแว้น กับปัญหำบนท้องถนน”

- นักเรียนทุกคนท�ากิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน จ�านวน ๕ - ๑๐ คน แลกเปลี่ยนความคิด แสดง
ความเหน็ และน�าเสนอเกีย่วกบัปัญหาเดก็แว้น (ข้อด ีข้อเสยี ผลกระทบทางสงัคมหรอืครอบครวั) ด้วยการเล่า
เรื่อง (แลกเปลี่ยน ชวนคิด ชวนคุย)

- ครูสรุปกิจกรรมรวมกับนักเรียน 
- ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ พฤติกรรม สาเหตุ การกระท�าผิด และผลกระทบ

ที่จะมีต่อเด็ก ครอบครัว สังคม รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา 
๒.๒ กิจกรรมที่ ๒ “ไม่แว้น ไม่ซิ่ง ถูกกฎหมำย ถูกใจครอบครัว”

- นักเรียนทุกคนท�ากิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนในชั้นออกเป็น ๕ กลุ่ม จับฉลากเลือกหัวข้อที่ต้อง
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหัวข้อที่ก�าหนด ได้แก่ ๑) ท�าไมต้องแว้น ต้องเป็นสก๊อย ๒) เท่อย่าง         
มสีไตล์ เดก็ไทยไม่แว้น ๓) สือ่สารยงัไงดี ให้เพ่ือนไม่แว้น ๔) โดนจบัเพราะแว้น จะท�ายงัไง และ ๕) ใครช่วยได้ 
เมื่อเพื่อนเป็นเด็กแว้น หรือหัวข้ออื่นๆ โดยให้นักเรียนก�าหนดหัวข้อได้เองอย่างอิสระ

กิจกรรม   ปัญหาเด็กแว้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  เวลำเรียน ๖ ชั่วโมง
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-  นักเรียนศึกษาค้นคว้า โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร วีดิทัศน์ อินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือสื่อการเรียนรู้อื่นๆ

- เขียนหัวข้อ รายละเอียด ความรู้ เนื้อหา ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ลงใน
กระดาษรายงาน หรือกระดาษ A๔ พร้อมท�าแผนการน�าเสนอรูปแบบต่างๆ เช่น การน�าเสนอประกอบรูปภาพ 
หรืออุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่องราว หรือการแสดงสถานการณ์จ�าลอง พร้อมน�าเสนอหน้าชั้นเรียนและ 
น�าเสนอข้อมูลความรู้ ผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียนเพื่อความเข้าใจ

- ครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติม (แลกเปลี่ยน ชวนคิด ชวนคุย) แนะน�าข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ กิจกรรมที่ ๓ “รู้กฎหมำย : ไม่แว้น ไม่ผิด”
- นักเรียนทุกคนท�ากิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนในชั้นออกเป็น ๕ กลุ่ม (กลุ่มเดิมจากกิจกรรมที่ ๒ 

ก็ได้) และส่งตัวแทนออกมาจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อ (ข้อเท็จจริง) ที่ต้องศึกษา โดยจะต้องท�าข้อมูลประกอบ
การอธิบายภายในขอบเขต ดังนี้ ความหมาย ลักษณะและพฤติกรรม สาเหตุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้อเท็จจริง

- นักเรียนน�าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยการอ่านสรุป หรือการเล่าเรื่องราว
- ครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติม (แลกเปลี่ยน ชวนคิด ชวนคุย) แนะน�าข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน ในการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ในการ

ใช้ชีวิตประจ�าวัน
๒.๕ สรปุกำรเรยีนรูส้ะท้อนกระบวนกำรคดิเชงิสร้ำงสรรค์ ด้วยค�าถามเชงิประยกุต์ เชงิบวก ใหเ้ข้ากบั

การใช้ชีวิต และมุ่งเน้นการกระท�าผิดกฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน สังคม 

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ วัดผลและประเมินจากการท�ากิจกรรมของนักเรียน โดยการประเมินนักเรียนจากผลการท�ากิจกรรม

ตามขั้นตอนที่ก�าหนด
๓.๒ วัดผลและประเมินผลจากการถามตอบ โดยใช้ข้อค�าถามท้ายบทเรียน

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

-  ประมวลกฎหมายอาญา
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
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๔.๒ แหล่งเรียนรู้
-  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
   www.royalthaipolice.go.th

-  กองบังคับการต�ารวจจราจร 
    www.trafficpolice.go.th 

-  ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   www.krisdika.go.th

-  ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด 
   https://mooc.learn.in.th/main/

๔.๓ เอกสำรประกอบ
-  สมุดภาพอินโฟกราฟิกของส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือแบบเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน
๕.๒ สื่อออนไลน์ผ่านทาง เช่น Website Facebook Line Twitter เป็นต้น หรือช่องทางเผยแพร่  สือ่ความรู้ 

อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ส�านักข่าว หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
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ในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๑
ใบกิจกรรมที่ ๑

“รู้จักเด็กแว้น กับปัญหำบนท้องถนน”

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ - ๑๐ คน พูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันระดมสมอง  
  เกี่ยวกับปัญหาเด็กแว้น โดยมีขอบเขตการพูดคุย แลกเปลี่ยน คือ สภาพปัญหา ข้อดี ข้อเสีย  
  และผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เกี่ยวกับเด็กแว้นในสังคมไทย (หรือหมู่บ้าน  
  ต�าบล อ�าเภอ จังหวัดของนักเรียน) 
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ใบกิจกรรมที่ ๒
“ไม่แว้น ไม่ซิ่ง ถูกกฎหมำย ถูกใจครอบครัว”

ค�ำชี้แจง ๑. ให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ ๕ กลุม่ เลือกหวัข้อทีต้่องศกึษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมหีวัข้อ 
     ที่ก�าหนดไว้ดังนี้ 
   ๑)  ท�าไมต้องแว้น ต้องเป็นสก๊อย 
   ๒)  เท่อย่างมีสไตล์ เด็กไทยไม่แว้น 
   ๓)  สื่อสารยังไงดี ให้เพื่อนไม่แว้น 
   ๔)  โดนจับเพราะแว้น จะท�ายังไง 
   ๕)  ใครช่วยได้ เมื่อเพื่อนเป็นเด็กแว้น 
         *  หรือหัวข้ออื่นๆ ที่สนใจ
  ๒.  เขยีนหวัข้อ รายละเอียด ความรู้ เนือ้หา ข้อมลูทีไ่ด้จากการค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ลงในกระดาษรายงาน หรือกระดาษ เอ ๔ 
  ๓. วางแผนการน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การน�าเสนอประกอบรูปภาพ หรืออุปกรณ์ 
ประกอบการเล่าเรื่องราว หรือการแสดงสถานการณ์จ�าลอง พร้อมน�าเสนอหน้าช้ันเรียนและน�าเสนอข้อมูล 
ความรู้ ผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียนเพื่อความเข้าใจ

๒
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ใบกิจกรรมที่ ๓
“รู้กฎหมำย : ไม่แว้น ไม่ผิด”

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม และออกมาจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อ (ข้อเท็จจริง) ที่ต้องศึกษา  
  โดยจะต้องอธิบายภายในขอบเขต ดังนี้
   ๑. ความหมาย
   ๒. ลักษณะและพฤติกรรม
   ๓. สาเหตุ
   ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง

หัวข้อที่ต้องศึกษำ

กรณีศึกษำที่ ๑ นาย ก อายุ ๑๖ ปี และกลุ่มเพื่อนสนิท มีความชื่นชอบในการตกแต่งรถจักรยานยนต์
มาก โดยจะนัดรวมตัวกันทุกคืนวันศุกร์ในย่านชุมชน เพื่อพบปะพูดคุยกันเร่ืองการตกแต่งรถจักรยานยนต ์
ซ่ึงจะมีการบิดหรือเร่งคันเร่งเพื่อแสดงศักยภาพของรถของตนเป็นการสร้างความเดือดร้อน เสียงดังแก่
ประชาชนในละแวกนั้น 

จงอธิบายการกระท�าของนาย ก และกลุ่มเพื่อน

กรณีศึกษำที่ ๒ นาย ข วัยรุ่นชายเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลการเรียนในระดับปานกลาง 
นาย ข ชื่นชอบการแข่งขันรถจักรยานยนต์มาก แต่พ่อแม่ของนาย ข ไม่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าว เพราะไม่
ส�าคัญเท่าการเรียน ทั้งยังส่งนาย ข ไปเรียนพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก เพื่อหวังว่านาย ข จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
กว่าเดิม นาย ข รู้สึกกดดันมากที่ต้องเรียนพิเศษเพ่ิมขึ้นอีก ต่อมาเพื่อนของนาย ข ท่ีมีความชื่นชอบ 
ในการแข่งรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกัน จึงชักชวนนาย ข เข้าร่วมกลุ่มด้วย ด้วยความชอบเหมือนกัน นาย ข 
จึงเข้าร่วมด้วย ปรากฏว่ากลุ่มท่ีนาย ข เข้าร่วมนั้น เป็นกลุ่มการแข่งรถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้ 
แข่งกันในสนาม แต่แข่งกันบนท้องถนน ทั้งยังมีการแต่งรถที่มีเสียงดัง รวมถึงรถบางคันยังมีอุปกรณ์ หรือ 
ส่วนควบไม่ครบ แต่นาย ข ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด และเข้าร่วมกลุ่มต่อด้วยความสมัครใจ เนื่องด้วยเป็น 
ความชอบส่วนตัว

การกระท�าของนาย ข มีสาเหตุมาจากอะไร สามารถเรียกได้ว่านาย ข เป็นเด็กแว้นได้หรือไม่ และ
ลักษณะของกลุ่มการแข่งขันรถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีหลักกฎหมายใดเกี่ยวข้องบ้าง

กรณีศึกษำที่ ๓ นาย ค อายุ ๑๕ ปี และกลุ่มเพื่อนเด็กแว้น รวม ๑๕๐ คน ได้รวมตัวกันขับขี่ 
รถจักรยานยนต์บนถนนย่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงกลางคืน โดยท�าการแข่งขันกันกลางถนน            
เป็นการขีดขวางการจราจร ปรากฏว่า ระหว่างการแข่งขันน้ัน นาย ง ซึ่งเป็นชาวบ้านละแวกนั้นได้เดิน 

๓
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ข้ามถนน นาย ค ที่ก�าลังแข่งขันรถจักรยานยนต์ และขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด ได้พุ่งชน
นาย ง เสียชีวิตคาที่

การกระท�าของนาย ค มีความผิดตามกฎหมายใดบ้าง

กรณีศึกษำที่ ๔  นาย จ เรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีผลการเรียนระดับพอใช ้
เป็นเด็กเรียบร้อย มารยาทดี นาย จ เป็นลูกคนเดียว และพ่อแม่แยกทางกัน แต่ละคนต่างมีครอบครัวใหม่ 
และมีลูกใหม่ โดยนาย จ อาศัยอยู่กับพ่อ นาย จ มักจะถูกพ่อต่อว่าเรื่องการเรียนว่าเรียนไม่เก่ง ไม่ตั้งใจเรียน 
ทั้งยังให้เรียนพิเศษอีกหลายที่ หลายสถาบัน นาย จ รู้สึกกดดันและเครียดมาก จึงโทรศัพท์เพื่อปรึกษาแม่ 
แต่แม่ก็ไม่มีเวลาคุยด้วยมากนักเพราะงานยุ่ง ต่อมามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งชักชวนเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งกลุ่มดังกล่าว 
มีรสนิยมในการแต่งตัวชุดไปรเวทที่เป็นเอกลักษณ์คือสวมใส่เสื้อยืดลายสกรีน กางเกงยีนส์ขาเดฟแบบรัด 
สวมใส่รองเท้าแตะ อีกทั้งยังมีรสนิยมการฟังเพลงรีมิกซ์ ทั้งยังมีพฤติกรรมชอบขับขี่รถจักรยายนต์ที่มีเสียงดัง
ในช่วงเวลากลางคืน โดยจะรู้สึกมีความสุขท่ีได้กระท�าเช่นนั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว การกระท�าดังกล่าว 
เป็นการสร้างความเดอืดร้อนให้แก่ผูอ้ืน่ ด้วยความรู้สกึเครียดและมคีวามกดดนัจากทางบ้าน นาย จ จงึเข้าร่วม
กลุ่มดังกล่าว

จงอธิบายว่ากลุ่มเพื่อนดังกล่าวมีลักษณะเป็นเด็กแว้นหรือไม่ อย่างไร หากมีลักษณะเป็นเด็กแว้น 
มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และการที่นาย จ เข้าร่วมกลุ่มด้วยนาย จ มีลักษณะเป็นเด็กแว้น           
ด้วยหรือไม่ อย่างไร

กรณีศึกษำที่ ๕ นาย ฉ และกลุ่มเพื่อนมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบร่วมกันคือ การแข่งรถจักรยานยนต์ 
แต่เป็นการแข่งรถจักรยายนต์ที่ผิดกฎหมาย หากนาย ฉ และกลุ่มเพื่อน ได้ท�าการปิดถนนราชด�าเนินนอก 
เพื่อท�าการแข่งขันรถจักรยานยนต์ โดยที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองไม่ทราบ หรือไม่ได้ให้การสนับสนุนแต่อย่างใด 

การกระท�าของนาย ฉ และ กลุ่มเพื่อนนั้นมีความผิดหรือไม่ และพ่อแม่ หรือผู้ปกครองมีความผิด 
ด้วยหรือไม่
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ใบควำมรู้
เกี่ยวกับกำรแข่งขันรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ของเด็ก (เด็กแว้น)

ï เด็กแว้น
เดก็แว้น เป็นชือ่ทีเ่รยีกกลุม่เดก็และเยาวชนชายทีช่อบรวมกลุม่กบัเพือ่นขบัขีร่ถจกัรยานยนต์แข่งกนั

บนท้องถนน
เด็กแว้น หรือ เด็กแซบ หมายถึงผู้ที่อายุประมาณ ๑๕ - ๒๘ ปี ที่ออกขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่ม 

ในเวลากลางคืน มีลักษณะการแต่งกาย และทรงผม รวมถึงรสนิยมการฟังเพลงที่คล้ายกัน
ความหมายตามราชบัณฑิตยสถานใน "พจนานุกรมค�าใหม่ เล่ม ๑" หรือพจนานุกรมฉบับวัยรุ่น 

โดยมี ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานคณะกรรมการจัดท�า ซึ่งรวมถึงความหมายของค�านี้ไว้ว่า "วัยรุ่น
ผู้ชายที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแว้นๆ"

ค�าว่าแว้นน้ัน มาจากเสียงท่อไอเสียทีด่ดัแปลงให้เสยีงดงัข้ึนต่างจากผูท้ีข่ี่ big bike รวมไปถึงเสียงดงั 
ที่เกิดจากการบิดหนีต�ารวจ แต่ก่อนสมัยเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ เมื่อบิดก็จะเกิดเสียงดัง "แว้นๆๆๆ"

ï ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กแว้น
จากความหมายจะเห็นว่าเด็กแว้นมีลักษณะ คือ กลุ่มวัยรุ่นชายที่มีรสนิยมการแต่งตัว ทรงผม 

หรือแนวเพลงเดียวกัน โดยรสนิยมการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เพียงแค่มองดูก็รู้ว่าเป็นเด็กแว้น 
คือ มักจะใส่กางเกงขาเดฟฟิตมากๆ พร้อมเสื้อยืดตัวเล็ก หรือเสื้อท่ีมีสกรีนลายช่ือนักร้องวงต่างๆ บางราย 
อาจจะแสดงความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยการใส่กางเกงขาสั้น ส่วนทรงผมที่นิยมมักไว้ มักเปลี่ยนไป 
ตามกระแสสังคม แต่ไม่ใช่ตามที่กระแสสังคมวัยรุ่นปกตินิยม เช่น ปัจจุบัน วัยรุ่นชายท่ัวไปจะนิยมไว้ทรง 
Undercut หรือ วินเทจ (แบบชาวตะวันตก ยุโรป และเกาหลี) แต่เด็กแว้นจะนิยมไว้ทรงแสกกลางแบบยุค ๙๐ 
ด้านรองเท้าจะใส่รองเท้าแตะแบบนิ้วคีบรุ่น ตราช้างดาว เพราะราคาไม่แพง ส�าหรับแนวเพลงที่ชาวแว้นนิยม
จะเป็นเพลงร็อค ลูกทุ่ง และเพื่อชีวิต รวมถึงเพลงใต้ดิน เพลงแด๊นซ์ตามผับหรือสถานบันเทิงที่เป็นศิลปิน 
ต่างประเทศน�ามารีมิกซ์จังหวะใหม่ เป็นต้น นอกจากน้ียังนิยมเร่ืองของการสักตามร่างกายอีกด้วย แต่ทั้งนี้ 
ในเรื่องของรสนิยมในการแต่งตัว และทรงผมจะเปล่ียนไปตามยุคสมัย แต่ยังคงความโดดเด่นในเอกลักษณ์ 
ของเด็กแว้นอยู่เช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือรถจักรยานยนต์ ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ใช้นั้น
เป็นรถที่ผ่านการแปลงสภาพ ตกแต่ง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีความต่างไปจากเดิม ซึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
เลยคือ การเปลี่ยนท่อไอเสียที่มีความดังต่างไปจากท่อไอเสียเดิม การเปลี่ยนวงล้อ การเปลี่ยนขนาดของยาง
รถจักรยานยนต์ หรือการเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือน�าเอาอุปกรณ์บางอย่างออก เพื่อให้รถของตนมีความโดดเด่น 
แต่ทัง้นีล้กัษณะดงักล่าวกไ็ม่สามารถตดัสินได้ว่าเดก็ทกุคนทีม่ลีกัษณะข้างต้นจะต้องเป็นเด็กแว้นทกุคน แต่ยงั
ต้องดูปัจจัยด้านอื่น (สาเหตุ) ประกอบด้วย 

ใบควำมรู้
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ในด้านพฤติกรรม กลุ่มเด็กประเภทนี้จะมีความคึกคะนอง ไม่คิดก่อนท�า มีความประมาทสูง  ชอบท�า
ตามเพื่อน ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ชอบที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ระรานและสร้างความร�าคาญ ให้แก่
บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน ชอบก่อเรื่องในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคิดว่า  การกระท�า
เหล่านั้นจะท�าให้ตนเองดูดีในสายตาคนอื่น เท่ห์ มีผู้หญิงมาให้ความสนใจตัวเอง โดยพฤติกรรม ส่วนใหญ่คือ
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนเป็นกลุ่มใหญ่ บางครั้งมีการปิดถนนเพื่อแข่งขันหรือประลองกัน 
บนถนนหลวง หรืออาจจะก่อความร�าคาญโดยการบิดคันเร่งเพ่ือก่อให้เกิดเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนโดยไม่มีความจ�าเป็น

ï สำเหตุ
โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะพบว่าเดก็แว้นนัน้อยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซึง่เป็นช่วงวยัทีมี่การเปลีย่นแปลงท้ังร่างกาย 

จิตใจ ความคิด มักจะเกิดความสับสนในการตัดสิน หรือบางครั้งมีความอ่อนไหวในบางเรื่อง อีกทั้งยังเป็นช่วง
ที่เด็กก�าลังค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง โดยหลักแล้วมักจะท�าตามแบบอย่างที่ตนเห็นว่าดี เพื่อที่จะได้รับ 
การยอมรับจากผู้อื่น 

นอกจากนีย้งัมสีาเหตมุาจากปัญหาทางครอบครัว ซึง่อาจจะเป็นกรณท่ีีได้รับแรงกดดนัจากครอบครัว 
หรือครอบครวัมีปัญหา ไม่อบอุน่ พ่อแม่แยกทางกนั หรอืถกูอบรมเล้ียงดูอย่างผิดวธิ ีเป็นต้น สาเหตอุกีประการ
คือ สภาพแวดล้อม ในที่นี้หมายถึงสภาพแวดล้อมชุมชน ละแวกบ้าน ที่อยู่อาศัย ในโรงเรียน รวมถึงกลุ่มเพื่อน
ด้วย หากอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยแหล่งมัว่สมุอบายมขุ ยาเสพตดิ ย่อมเสีย่งต่อการถูกชกัน�า ชกัชวน 
ไปในทางที่ไม่ดี

ï กำรแก้ปัญหำ
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ันควรเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพราะเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิด 

กับตัวเด็กมากที่สุด ผู้ปกครองต้องให้ความส�าคัญ ใส่ใจ และคอยให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแก่เด็กอยู่เสมอ 
และไม่ควรกดดนัเดก็จนมากเกินไป รวมถงึไม่ควรตามใจจนมากเกนิไปเช่นกนั อกีประการหนึง่คอืการแก้ปัญหา
โดยรัฐซึ่งเป็นส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย

ï กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

๑. ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบรกิารหรอืสถานประกอบการในลกัษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าประชาชนทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนร�าคาญและได้รับอันตราย 
ในการสัญจรไปมาจากกรณทีีมี่การรวมตวักนัเพือ่แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง จงึจ�าเป็นต้องก�าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันภัยสังคม อีกทั้งเพื่อระงับยับย้ังและแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุม เพื่อก่อ 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  นอกจากนี้ เพื่อสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และสงัคมในทกุภาคส่วน ให้ตระหนกัถงึความปลอดภยั การให้ความคุ้มครองกบัชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน         
รวมตลอดทั้งเป็นการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้าไปในสถานบริการ         
หรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และแก้ไขปัญหาการจ�าหน่าย 
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เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ท่ีอยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงสถานศกึษาหรือหอพกัในบริเวณใกล้เคยีงสถานศกึษา และลงโทษ
ผู้ประกอบการที่กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการด�าเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม 
รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระท�าอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว)พทุธศกัราช 
๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค�าสั่ง 
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ห้ำมมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมหรือจัดให้มีกำรรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมในลักษณะ
หรอืโดยพฤตกิำรณ์ทีน่่ำจะเป็นกำรน�ำไปสูก่ำรแข่งรถในทำง อนัเป็นความผดิและต้องรับโทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยจราจรทางบก

ในกรณีทีม่เีหตตุามวรรคหนึง่ ให้เจ้าพนกังานจราจรหรอืพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมาย ว่าด้วย
จราจรทางบกหรือเจ้าพนักงานต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง มีอ�านาจเข้าระงบั ยับยัง้ หรือด�าเนินการใดๆ เพือ่ป้องกนั มิให้มีการกระท�า 
ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร อ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการน�ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่สงสัยว่าจะใช้ 
ในการแข่งรถในทางมาเกบ็รกัษาไว้เป็นการชัว่คราว เพือ่การป้องกนัหรือรักษาไว้ เพือ่ความปลอดภยัสาธารณะ 
จนกว่าลักษณะหรือพฤติการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

ให้น�าความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับการรวมกลุ่ม 
หรือมั่วสุมตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ผู ้น้ันจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์ และ 
รถจักรยานยนต์ในทาง

การเก็บรักษาและการขอคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก�าหนด

ข้อ ๒ บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองต้องให้กำรอุปกำระเล้ียงดู อบรม ส่ังสอน และยับย้ัง 
พฤตกิรรมทีไ่ม่ดีของเด็กและเยำวชนท่ีอยูใ่นควำมปกครองดแูลของตน รวมทัง้ต้องปฏบิตัติามหลักเกณฑ์          
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลย          
ให้เด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมเพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ด�าเนินการติดตาม สอดส่องให้มีการด�าเนินการ         
อย่างเคร่งครัด

ในกรณีทีพ่บเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมตามข้อ ๑ ให้ถือว่าเป็นความรับผดิชอบ ของบดิา
มารดาหรอืผูป้กครองของเดก็และเยาวชน แล้วแต่กรณ ีและให้เป็นอ�านาจของเจ้าพนกังานจราจร หรอืพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือเจ้าพนักงานต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระท�าของเด็ก และเยาวชนดังกล่าว 
เพือ่ให้ค�าแนะน�า ตกัเตือน ท�าทณัฑ์บน หรือวางข้อก�าหนดเพือ่ป้องกนัมิให้เดก็ และเยาวชนกระท�าความผิดอกี 
หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจ�านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลา
สองปี หากเด็กและเยาวชนได้กระท�าความผิดดังกล่าวซ�้าอีก บิดามารดา หรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุน
คุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
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ข้อ ๓. ห้ำมไม่ให้ผูป้ระกอบกจิกำรสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรใดทีเ่ปิดให้บรกิำร 
ในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร กระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ 
 (๒) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) เปิดท�าการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก�าหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไป 
      ในสถานที่ของตน
ข้อ ๔. ห้ำมไม่ให้มีสถำนทีข่ำยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ตัง้อยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงสถำนศกึษำ

หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ

 บทก�าหนดโทษ
๑. กรณีทีเ่ดก็และเยาวชนรวมกลุม่หรอืมัว่สมุเพ่ือการแข่งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในทาง เจ้าพนกังาน

จราจรหรือเจ้าพนักงานต�ารวจ หรือเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง มีอ�านาจแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามา 
รับทราบการกระท�าของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ค�าแนะน�า ตกัเตือน ท�าทณัฑ์บน หรือวางข้อก�าหนด เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้เด็กและเยาวชนกระท�าผิดซ�้า หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจ�านวนเงินตามที่เห็นสมควร แต่จะเรียก 
เงนิประกันไว้ได้ไม่เกนิสองปี ทัง้นี ้ หากเดก็และเยาวชนกระท�าผดิซ�า้ บดิามารดาหรือผูป้กครองจะต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันไว้อีกด้วย

๒. ผูผ้ลติ ครอบครอง จ�าหน่าย ประกอบ ดดัแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ 
หรือการท�าชิน้ส่วนพิเศษหรอือุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ หากท�าในลักษณะทีเ่ป็นการตระเตรียม 
ยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู่การแข่งรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ในทาง ให้ถือว่ากระท�าในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ในทาง และมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๓. สถานบริการหรือสถานประกอบการใด กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ  
(๒) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
(๓) เปิดท�าการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  
(๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก�าหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  
(๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไป 
     ในสถานที่ ของตน

ให้ผูมี้อ�านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องมอี�านาจเพกิถอนใบอนญุาต หรอืสัง่ปิดและห้ามไม่ให้มกีารเปิด
สถานบริการ หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี

๔. หากพบว่ามีสถานที่ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก 
ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ�านาจตามกฎหมาย 
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ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเด็ดขาดและเคร่งครัด รวมทั้งให้มีอ�านาจในการส่ังปิด
สถานที่ดังกล่าวทันที

 ตัวอย่าง
ตวัอย่ำงที ่๑ เจ้าของสถานบนัเทงิปล่อยปะละเลยให้เยาวชนอายตุ�า่กว่ายีส่บิปีบริบรูณ์เข้าไปใช้บริการ

และขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้ การกระท�าเช่นน้ี ถือว่าเป็นความผิดตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

ตวัอย่ำงที ่๒ เดก็และเยาวชนจบักลุม่ชกัชวนกนัไปแข่งรถจกัรยานยนต์บนท้องถนนในเวลากลางคนื 
การกระท�าเช่นนี้ ถือว่าเป็นความผิดตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ 
เรือ่ง มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในทางและการควบคมุสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้าขยายตัวไปทั่วประเทศและเช่ือมโยง ไปยัง

ประเทศใกล้เคียง และจ�านวนยานพาหนะในท้องถนนและทางหลวงได้ทวีจ�านวนขึ้นเป็นล�าดับ ประกอบกับ
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคใีนอนสุญัญาว่าด้วยการจราจรทางถนนและพธิสีารว่าด้วยเครือ่งหมายและสญัญาณ
ตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร และจ�านวน 
ยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

มาตรา ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดน�ารถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ
มาตรา ๑๐ ทวิ  ห้ามมิให้ผู้ใดน�ารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกิน

เกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ
มาตรา ๑๔  การใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจ�าเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่จะ

ใช้เสียงยาวหรือซ�้าเกินควรไม่ได้
การใช้เสียงสัญญาณของรถหรือการก�าหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาณในเขตหรือท้องท่ีใด 

ให้ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ ในการใช้ทางเดินรถผูขั้บขีต้่องใช้ความระมดัระวงัไม่ให้รถชนหรอืโดนคนเดนิเท้า ไม่ว่าจะ 

อยู่ ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก คนชรา
หรือคนพิการที่ก�าลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน

มาตรา ๓๓  ในการขบัรถ ผูข้บัขีต้่องขบัรถในทางเดนิรถด้านซ้ายและต้องไม่ล�า้กึง่กลางของทางเดนิรถ 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาหรือล�้ากึ่งกลางของทางเดินรถได้

(๑) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(๒) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรก�าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(๓) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร

มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
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(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือ

ด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
(๖) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปล่ียนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือ        

กลับรถ
(๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส�าหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
(๘) โดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
(๙) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมส�าหรับการ

สนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
มาตรา ๔๓ ตรี  ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ผู้ตรวจการ        

มีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด้วย
มาตรา ๔๓ จัตวา ในกรณีที่ผู้ตรวจการพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) หรือ
มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงาน

สอบสวน ผู้มีอ�านาจโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบการกระท�าความผิดดังกล่าว เพื่อด�าเนิน
คดีต่อไป

มาตรา ๖๗  ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมาย
จราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง

เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่ง จะก�าหนดอัตราความเร็วข้ันสูงหรือข้ันต�่าก็ได้ แต่ต้อง 
ไม่เกินอัตราความเร็วที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดท�าข้ึนโดย
เฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ห้ามมิให้ผู ้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับข่ีรถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถ
จักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดท�าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย

ลกัษณะและวิธกีารใช้หมวกเพือ่ป้องกันอนัตรายตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้า

หรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร
ห้ามมิให้ผูใ้ดจดั สนบัสนนุ หรอืส่งเสรมิให้มกีารแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตเป็นหนงัสอืจาก

เจ้าพนักงานจราจร
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา 
๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา 
๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา 
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๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘ 
มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา 
๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ถ้าผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์กระท�าความผดิตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผูก้ระท�าต้องระวางโทษเป็นสอง
เท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๕๐  ผู้ใด
(๑) ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบหรอืประกาศทีผู่บ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตกิ�าหนดตามมาตรา ๘ วรรค

สอง หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติก�าหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๘
(๔) ขัดค�าสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๑๓ หรือ
(๕) ขัดค�าสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ 

หรือมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา 
๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ 
หรือ  ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติก�าหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท

มาตรา ๑๖๐ ทว ิผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรือปรับตัง้แต่สองพนับาท
ถงึหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และให้ศาลสัง่พกัใช้ใบอนญุาตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี�าหนดไม่น้อยกว่าหนึง่เดอืน 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

มาตรา ๑๖๐ ตร ีผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปี หรือปรับต้ังแต่ห้าพนับาท
ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก�าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท�าต้อง
ระวางโทษจ�าคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึห้าปี และปรับตัง้แต่สองหม่ืนบาทถึงหนึง่แสนบาท และให้ศาลสัง่พกัใช้ใบอนญุาต
ขับขี่ของผู้นั้นมีก�าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท�าต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ของผู้นั้นมีก�าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
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ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุก
ตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
 

กฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น มุ่งหมายในการวางระบบจัดการกับ 
การคมนาคมและขนส่งทางบกให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชน
จึงต้องมีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะเสียก่อน ซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้

๑. ลักษณะของตัวรถ
๑.๑ ต้องเป็นรถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่ท�าให้เกิดอันตรายหรือเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก ่

ผู้ใช้รถ คนโดยสาร หรือประชาชน
๑.๒ ต้องเป็นรถที่อยู่ในสภาพที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยได้
๑.๓ ห้ามมิให้น�ารถที่เกิดเสียงอื้ออึง หรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ
๑.๔ ต้องเป็นรถที่มีล้อเป็นยาง
๑.๕ ต้องเป็นรถที่อยู่ภายในก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานค่าควันด�า ก๊าซ และระดับเสียงของรถ

๒. ลักษณะของตัวผู้ขับขี่
๒.๑ ต้องไม่ขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถ คือ ต้องไม่ขับรถในขณะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์              

มีอาการอ่อนเพลีย อาจจะเนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือการรับประทานยาที่มีผล
ข้างเคียง เช่น ยาแก้ไข้ แก้หวัดท�าให้เกิดอาการซึมและง่วงนอน หากยังฝืนขับรถไป อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้

๒.๒ ต้องไม่ขับรถในขณะเมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น เนื่องจากมีผลกระทบต่อจิตประสาท         
ท�าให้ไม่สามารถบังคับรถได้ดังปกติ

๓. ลักษณะกำรขับขี่รถ
๓.๑ ต้องเปิดไฟในขณะขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเวลาที่มีแสงสว่าง                

ไม่เพียงพอ ในที่นี้หมายรวมถึง ในเวลาพลบค�่า หมอกลงจัด หรือเวลาฝนตก ซึ่งท�าให้ผู้ขับขี่มองเห็นคน รถ 
หรือสิ่งกีดขวางในทางได้ไม่ชัดแจ้ง ภายในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

๓.๒ ต้องใช้เสียงสัญญาณแตกต่างกันไปตามชนิดของรถ เช่น รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใช้
เสียงแตรโดยให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร เป็นต้น

๓.๓ ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร เป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ที่ต้องรู้ความ
หมายของสัญญาณจราจรและเครือ่งหมายจราจร ผูข้บัขีจ่ะอ้างว่าไม่รูค้วามหมายของสญัญาณหรอืเครือ่งหมาย
จราจรมิได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

๓.๔ ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก�าหนด ซึ่งมีการก�าหนดความเร็วส�าหรับรถยนต์ที่ขับ
ในเขตกรงุเทพมหานคร เขตเมอืงพทัยา หรอืเขตเทศบาล ไม่เกนิชัว่โมงละ ๘๐ กโิลเมตร หรอืนอกเขตดงักล่าว
ให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ ๙๐ กิโลเมตร และให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควรเมื่อขับ 
ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขับรถช้าๆ

๓.๕ หลักในการใช้ทางเดินรถของผู้ขับข่ี คือ ขับรถต้องชิดซ้ายทั้งต้องไม่ให้ล�้ากึ่งกลางของ 
ทางเดินรถ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้รถเฉี่ยวชนกับรถที่แล่นสวนทางด้านขวา หรือรถที่ออกมาจากทางข้างทาง
ด้านขวา อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นให้ขับรถในช่องทางด้านขวาของทางเดินรถ หรือล�้ากึ่งกลางของทางเดินรถ
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ได้ เมื่อมีกรณีจ�าเป็น เช่น ช่องเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร ช่องทางเดินรถถูกก�าหนดให้เป็นช่อง
ทางเดินรถทางเดียว เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น 

๓.๖ ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเม่ือจ�าเป็น          
ต้องหยุดรถ ซึ่งกฎหมายมิได้ก�าหนดระยะที่จะให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าใด โดยผู้ขับขี่ต้องใช้วิจารณญาณเอง
ว่าควรจะทิ้งระยะห่างเพียงใดจึงจะปลอดภัยโดยสามารถหยุดรถได้ทันทีที่รถคันหน้าหยุด

๓.๗ ต้องขับด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชน หรือโดนคนเดินเท้า
๓.๘ ต้องไม่ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
๓.๙ ต้องไม่ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
๓.๑๐ ต้องไม่ขับขี่รถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ
๓.๑๑ ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

บทก�าหนดโทษ
 บทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ส�าคัญๆ มีดังนี้

ล�ำดับที่ กำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร โทษจ�ำคุก โทษปรับ

๑. น�ารถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือท�าให้เสื่อมเสีย สุขอนามัย มาใช้
ในทางเดินรถ

๕๐๐ บาท

๒. น�ารถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ๑,๐๐๐ บาท

๓. น�ารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่ก�าหนดมาใช้ในทางเดินรถ ๑,๐๐๐ บาท

๔. ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
ท่ีจะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ ๑๕๐ 
เมตร

๑,๐๐๐ บาท

๕. ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่ก�าหนด ๕๐๐ บาท

๖. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือ
ท�าให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ

๑,๐๐๐ บาท

๗. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ๑,๐๐๐ บาท

๘. ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง ๑,๐๐๐ บาท

๙. ขบัรถไม่ปฏบิตัติามสญัญาณจราจรทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีแ่สดงให้ปรากฏด้วยมอื ๑,๐๐๐ บาท

๑๐. เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ ๑,๐๐๐ บาท

๑๑. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ๑ ปี ๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ๓ เดือน ๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๓. ขับรถเร็วเกินอัตราก�าหนด ๕๐๐ บาท

๑๔. ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตราย
แก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)

๑,๐๐๐ บาท

๑๕. ขบัขีร่ถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนริภัย (มใิห้ใช้บงัคบัแก่ภิกษสุามเณร นกัพรต 
นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนา ที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม 

๕๐๐ บาท
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ตัวอย่าง
ตัวอย่ำงที่ ๑ นายว่องไวขับรถที่มีสภาพเก่าช�ารุด มีอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน และไม่มั่นคงแข็งแรง ท�าให้       

ล้อรถหลุดไปแฉลบชนรถผู้อื่น เป็นเหตุให้คนในรถถึงแก่ความตาย ถือว่ากระท�าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น         
ถึงแก่ความตาย

ตัวอย่ำงที ่๒ การขบัรถจกัรยานยนต์ย้อนศรหรือการขับรถจกัรยานยนต์ในช่องทางด้านขวาของถนน
หรือขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง หากถูกรถยนต์ชนตายหรือบาดเจ็บสาหัสตามกฎหมายถือว่าผู้ขับรถ
จักรยานยนต์ไม่ใช่ผูเ้สยีหายโดยนตินิยั ผลอาจไม่มสีทิธเิรียกร้องค่าเสยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา และตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ มเีจตนารมณ์ในการคุม้ครองเดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า ๑๘ ปีบรบิรูณ์ 

แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ส�าหรับการปฏิบัติต่อเด็กเพื่อคุ้มครองเด็กนั้นได้กล่าวถึงข้อที่
ส�าคัญๆ ไว้หลายประการ ดังนี้

๑. ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล          
ของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นนั้นๆ

๒. ผู้ปกครองต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

๓. ผู้ปกครองต้องไม่กระท�าการ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ทอดทิง้เดก็ไว้ในสถานรบัเลีย้งเดก็หรือสถานพยาบาลหรือไว้กบับคุคลทีรั่บจ้างเลีย้งเดก็หรือ

สถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
๓.๒ ละทิ้งเดก็ไว้ ณ สถานทีใ่ดๆ โดยไม่จดัให้มีการป้องกนัดแูลสวัสดภิาพหรือการเล้ียงดทูีเ่หมาะสม
๓.๓ จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตราย         

แก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
๓.๔ ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
๓.๕ ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

๔. ขั้นตอนตามกฎหมายหากผู้ปกครอง หรือญาติ เป็นผู้กระท�าทารุณต่อเด็ก
๔.๑ เมื่อมีการฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระท�าผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระท�าทารุณ         

แก่เด็กอีก ให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นมีอ�านาจก�าหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้นั้น ห้ามเข้าเขตก�าหนด หรือ
ห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศาลก�าหนด เพื่อป้องกันมิให้กระท�าการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้นั้นท�าทัณฑ์บน        
ตามวิธีการที่ก�าหนดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ได้

๔.๒ หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระท�า
ทารุณกรรมแก่เด็กอีกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก หรือพนักงานอัยการยื่นค�าขอต่อศาล เพื่อออกค�าสั่งมิให้กระท�าการดังกล่าวโดยก�าหนดมาตรการคุม 
ความประพฤติและเรียกประกันด้วยก็ได้
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ในกรณตีามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ หากศาลเหน็ว่ามเีหตจุ�าเป็นเร่งด่วนเพือ่คุ้มครองเดก็มใิห้ถกูกระท�า
ทารุณกรรมอีก ให้ศาลมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ต�ารวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระท�าทารุณกรรมแก่เด็กมากักขังไว้          
มีก�าหนดครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน

การพิจารณาออกค�าสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก          
เป็นส�าคัญ

๕. ห้ามไม่ให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจ�าหน่ายหรือเสพสุรา
หรอืบหุรี ่หากฝ่าฝืนให้พนกังานเจ้าหน้าทีส่อบถามเดก็เพือ่ทราบข้อมลูเกีย่วกบัเดก็และมหีนงัสอืเรยีกผูป้กครอง
มาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือว่ากล่าวตักเตือน ให้ท�าทัณฑ์บน หรือมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการและ
ระยะเวลาในการจัดให้เด็กท�างานบริการสังคมหรือท�างานสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เด็ก
กระท�าความผิดขึ้นอีกได้ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิน�าคดีไปสู่ศาลภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันรับทราบค�าสั่ง

๖. โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้ค�าปรึกษาและ 
ฝึกอบรมแก่นกัเรยีน นกัศกึษา และผูป้กครอง เพือ่ส่งเสรมิความประพฤติทีเ่หมาะสม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และความปลอดภัยแก่นักเรียนหรือสถานศึกษา โดยนักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้

๖.๑ หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
๖.๒ เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
๖.๓ พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
๖.๔ ซื้อ จ�าหน่าย แลกเปลีย่น เสพสุราหรือเคร่ืองดืม่ทีมี่แอลกอฮอล์ สิง่มึนเมา บหุร่ี หรือยาเสพตดิ 
๖.๕ ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
๖.๖ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท�าการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิด

ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
๖.๗ แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
๖.๘ เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
๖.๙ ออกนอกสถานทีพั่กเวลากลางคนื เพือ่เทีย่วเตร่หรือรวมกลุ่ม อนัเป็นการสร้างความเดอืดร้อน

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

บทก�าหนดโทษ
๑. ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามไม่ให้ผู้ใดปฏิบัติต่อเด็ก ดังต่อไปนี้

๑.๑ กระท�าหรือละเว้นการกระท�าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
๑.๒ จงใจหรอืละเลยไม่ให้สิง่จ�าเป็นแก่การด�ารงชวีติหรอืรกัษาพยาบาลแก่เดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูล

ของตนจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
๑.๓ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท�าให้เด็ก             

มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�าผิด
๑.๔ โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่น              

ที่ไม่ใช่ญาติของเด็กเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
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๑.๕ บังคับ ขูเ่ข็ญ ชักจงู ส่งเสรมิ ยนิยอม หรือกระท�าด้วยประการใดให้เดก็เป็นขอทาน เดก็เร่ร่อน 
หรอืใช้เดก็เป็นเคร่ืองมอืในการขอทานหรอืการกระท�าความผิด หรือกระท�าด้วยประการใดอนัเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

๑.๖ ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท�างานหรือกระท�าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ              
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

๑.๗ บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท�าการใด               
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอนัมลัีกษณะเป็นการขดัขวางต่อการเจรญิเตบิโตหรอืพฒันาการของเดก็หรือ       
มีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก

๑.๘ ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้า
ประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า

๑.๙ บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท�าอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะท�าเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด

๑.๑๐ จ�าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์
ผู้ใดฝ่าฝืนกรณีดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
๒. หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตก�าหนด หรือห้ามเข้าใกล้

ตัวเด็ก ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
๓. นักเรียน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน หากนักเรียน หรือนักศึกษาฝ่าฝืน                 

ให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัติามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก�าหนด และมอี�านาจน�าตวัไปมอบแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อด�าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ 
เมื่อได้อบรมส่ังสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระท�าเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน
การกระท�าฝ่าฝืนของนักเรียนหรือนักศึกษา  หากเกิดจากการที่มีผู้ใดยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือ

สนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษากระท�า ผู้นั้นจะต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ตัวอย่าง
ตัวอย่ำงที่ ๑ เจ้าของร้านเกมส์ยินยอมให้เด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี เข้ามาเล่นเกมส์ในร้านในเวลา 

กลางคืนโดยเจ้าของร้านเก็บเงินชั่วโมงละ ๒๐ บาท เจ้าของร้านจึงได้รับประโยชน์จากค่าบริการ ซึ่งถือว่า
เป็นการส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ขัดขวางการเจริญเติบโต เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า 
จากเด็ก เจ้าของร้านเกมส์จึงมีความผิดตามกฎหมาย

ตัวอย่ำงที่ ๒ เพื่อนบ้านหลอกลวงเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี โดยใช้อุบายหลอกให้มาช่วยท�างานที่บ้าน 
แต่กลับพาเด็กไปเร่ขอทานตามตลาด แหล่งชุมชนต่างๆ โดยใช้ก�าลัง ขู่บังคับ แม้เด็กจะยินยอมเพราะไม่รู้ 
ข้อเท็จจริงและท�าลงไปเพราะความกลัวก็ถือว่าเพื่อนบ้านกระท�าความผิดตามกฎหมาย
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นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เม่ือมีกรณีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการแข่งขันรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์บนท้องถนนหรือทางสาธารณะ ดังนี้

๑.  พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๒ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ ์

ส�าหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไป ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ร่างกายหรอืจติใจของผูอ่ื้น ห้ามมิให้ผูใ้ดใช้รถนัน้จนกว่าจะจดัให้มี ครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว

ในกรณทีีน่ายทะเบยีนเหน็ว่าเจ้าของรถไม่อาจจดัให้มคีรบถ้วนถกูต้องหรอืเอาออกได้ให้นายทะเบียน
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น

เจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค�าสั่งของ 
นายทะเบียน

ค�าวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๔ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปล่ียนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ 

ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถน�ารถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปล่ียนแปลงตามวรรคหน่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ ให้ส่ัง

เจ้าของรถแก้ไขและน�ารถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะสั่งให้เจ้าของรถ 
น�ารถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก็ได้ และ 
ให้น�ามาตรา ๑๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่ารถน้ัน
ปลอดภัยในเวลาใช้ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นด้วย

มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มาตรา ๖/๑ วรรคสองและ
วรรคสาม มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาดูว่า เมื่อมีการกระท�าความผิดเกิดขึ้น รถที่ใช้ในการแว้น การแข่งนั้น  มีลักษณะที่
เข้าข่ายจะเป็นความผิดหรือไม่

รถที่สำมำรถใช้ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย รถที่จดทะเบียนแล้วจะต้องมีส่วนควบหรืออุปกรณ ์
ที่ครบถ้วน หากขาดส่วนใดหรือไม่ครบ ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น

กำรปรับแต่งรถ ห้ามเปลีย่นแปลงตวัรถหรอืส่วนใดส่วนหนึง่ของรถให้ผดิไปจากรายการทีจ่ดทะเบยีน
ไว้และใช้รถนัน้ ในกรณีทีน่ายทะเบยีนเหน็ว่ารถท่ีเปลีย่นแปลงนัน้อาจก่อให้เกดิอนัตรายในเวลาใช้ ให้สัง่เจ้าของ
รถแก้ไขและน�ารถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

๒. ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
กรณีการแข่งรถ การรวมกลุ่ม หรือมั่วสุม หรือจัดให้มีการแข่งรถในทาง ถนน หรือบริเวณสาธารณะ

อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้จัดไว้เพื่อการแข่งขันรถโดยเฉพาะหรือถูกกฎหมาย หากมีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นและ 
เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุ หรือมีผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้รับบาดเจ็บ จากการกระท�านั้น ทั้งผู้ที่กระท�า 
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ความผิด ผู้ปกครอง อาจต้องรับผิดในทางละเมิดแก่ผู้ที่รับความเสียหาย ความเดือดร้อนเพราะการกระท�านั้น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ที่บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท�าต่อบุคคล
อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธ ิ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท�าละเมิดจ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

๓. ประมวลกฎหมำยอำญำ
เมื่อมีการกระท�าความผิดเกิดขึ้น ผู้กระท�าความผิดอาจถูกริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๓ ที่บัญญัติว่า ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอ�านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ
แล้ว ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(๑) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท�าความผิด หรือ
(๒) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระท�าความผิด
เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าความผิด
และหากการกระท�าความผดินัน้ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ทรัพย์สนิอาจต้องรับผิดฐานท�าให้เสยีทรัพย์ 

และหากก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย เช่น ท�าให้ได้รับบาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิต 
ผู้กระท�าความผิดต้องรับผิดฐานท�าร้ายร่างกายหรือฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วย

มาตรา ๒๙๑ ผูใ้ดกระท�าโดยประมาท และการกระท�านัน้เป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ถงึแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๒๙๗ ผู้ใดกระท�าความผิดฐานท�าร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�าร้ายรับอันตรายสาหัส
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๓๐๐ ผูใ้ดกระท�าโดยประมาทและการกระท�านัน้เป็นเหตุให้ผูอ้ืน่รบัอันตรายสาหสั ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๙๐ ผูใ้ดกระท�าโดยประมาท และการกระท�านัน้เป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่รับ อันตรายแก่กายหรือจติใจ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๘๓  ในกรณีความผดิใดเกดิขึน้โดยการกระท�าของบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป ผูท้ีไ่ด้ร่วมกระท�า
ความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

มาตรา ๘๖  ผูใ้ดกระท�าด้วยประการใดๆ อนัเป็นการช่วยเหลอื หรอืให้ความสะดวกในการทีผู่อ้ืน่กระท�า
ความผิดก่อนหรือขณะกระท�าความผิด แม้ผู้กระท�าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกน้ัน
ก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท�าความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ
ความผิดที่สนับสนุนนั้น

ตัวอย่าง
ตัวอย่ำงที่ ๑ กรณีต�ารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามจราจร ได้สกัดจับนักซิ่งเด็กแว้นได้เกือบ ๓๐๐ คน 

พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ ๑๕๐ คัน และรถเก๋งอีก ๑๖ คัน บนถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่
ต�ารวจสามารถจับกุมจ�าเลยทั้ง ๑๔๐ คน ได้พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการกระท�าความผิด ชั้นสอบสวน
จ�าเลยให้การรับสารภาพ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๓๔, ๑๖๐ 
ทว ิและพระราชบัญญตักิารจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๖, ๓๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๓๓, ๘๓
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ตวัอย่ำงที ่๒  อยัการบรรยายว่า โดยเหตุทีก่ารกระท�าความผดิในข้อหาแข่งรถในทางเดนิรถดงักล่าว 
ก่อให้เกดิเสยีงดงั ท�าลายสุขภาพจติของประชาชน ผูก้�าลังพกัผ่อนนอนหลบัอยูใ่นบริเวณบ้านเรือนทีต่ัง้อยูใ่กล้
เคียงกับที่เกิดเหตุ อันเป็นการสร้างความเดือนร้อน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจร         
ไปมาตามเส้นทางน้ันได้โดยง่ายอีกด้วย ประกอบกับความผิดในข้อหาดังกล่าว มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น             
อีกเร่ือยๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง สมควรอย่างยิ่งที่จะลงโทษผู้กระท�าผิดสถานหนัก           
ริบของกลาง และเพิกถอนใบอนุญาต ศาลมีความเห็นว่า การกระท�าของจ�าเลยดังกล่าวมีลักษณะรุนแรง             
จึงพิพากษาจ�าคุกจ�าเลยรวม ๒ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โดยไม่รอลงอาญา รับสารภาพลดโทษก่ึงหนึ่ง                  
คงจ�าคุก ๑ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท เปลี่ยนโทษจ�าคุกเป็นกักขังแทน ริบรถของกลางและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์มีก�าหนด ๖ เดือน     
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                                               ใบงำน
เรื่อง เด็กแว้น

นาย ก อายุ ๑๕ ปี และกลุ่มเพื่อนรวม ๒๐๐ คน รวมกลุ่มมั่วสุมกันที่บ้านของนาย ก โดยมีผู้ปกครอง
ของนาย ก อยู่ในบ้านด้วย ต่อมานาย ก และกลุ่มเพ่ือนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีเสียงอื้ออึงและเสียงดัง 
จากท่อที่ดังมากกว่าปกติไปบนถนนพระราม ๖ และได้ขับข่ีรถจักรยานยนต์แข่งกัน สร้างความเดือดร้อน                  
แก่ประชาชนในละแวกน้ัน รวมถึงผู้ท่ีสัญจรในบริเวณนั้นด้วย ปรากฏว่า ในระหว่างที่นาย ก ก�าลังแข่ง 
รถจักรยานยนต์กับเพื่อนอยู่นั้น นาย ข ได้ขับรถยนต์สวนมา และนาย ก ได้เฉี่ยวชนกระจกมองข้างรถยนต์              
ของนาย ข เสียหาย

ค�ำถำม
๑. นาย ก และกลุ่มเพื่อนมีความผิดหรือไม่
๒. ผู้ปกครองของนาย ก ต้องรับผิดหรือไม่
๓. นาย ก มีความรับผิดต่อนาย ข หรือไม่

ค�ำตอบ
๑. นาย ก และกลุ่มเพื่อนมีความผิดตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ 

ข้อ ๑ ประกอบ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ และมาตรา ๑๓๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รับโทษตามมาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๖๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. ผู้ปกครองของนาย ก ต้องรบัผดิตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี ่๒๒/๒๕๕๘  ข้อ ๒
๓. หากนาย ก มีเจตนาขับรถจักรยานยนต์เฉ่ียวชนกระจกมองข้างรถยนต์ของนาย ข เสียหาย            

โดยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล  นาย ก มีความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๓๕๘ มีโทษจ�าคุกและปรับ และกระท�าละเมิดท�าให้ทรัพย์สินของนาย ข เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่ง        
และพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย

ใบงำน
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๑. เด็กแว้นมีควำมหมำยอย่ำงไร
ตอบ  เด็กแว้น เป็นชื่อที่เรียกกลุ่มเด็กและเยาวชนชายท่ีชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนขับข่ีรถจักรยานยนต์        
แข่งกันบนท้องถนน

ความหมายตามราชบัณฑิตยสถานใน "พจนานุกรมค�าใหม่ เล่ม ๑" หรือพจนานุกรมฉบับ 
วัยรุ่น โดยมี ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานคณะกรรมการจัดท�า ซึ่งรวมถึงความหมายของ 
ค�านี้ไว้ว่า "วัยรุ่นผู้ชาย ที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแว้นๆ"

๒. เด็กแว้นมีลักษณะอย่ำงไร
ตอบ เด็กแว้นมีลักษณะ คือ กลุ่มวัยรุ่นชายที่มีรสนิยมการแต่งตัว ทรงผม หรือแนวเพลงเดียวกัน         
โดยรสนิยมการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มักจะใส่กางเกงขาเดฟฟิตมากๆ พร้อมเสื้อยืดตัวเล็ก 
หรือเสื้อที่มีสกรีนลายช่ือนักร้องวงต่างๆ ส่วนทรงผมที่นิยมมักไว้ มักเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม 
แตไ่ม่ใช่ตามที่กระแสสงัคมวยัรุ่นปกตินยิม เช่น ปัจจบุัน วยัรุ่นชายทัว่ไปจะนิยมไว้ทรง Undercut หรือ 
วินเทจ (แบบชาวตะวันตก ยุโรป และเกาหลี) แต่เด็กแว้นจะนิยมไว้ทรงแสกกลางแบบยุค ๙๐ ด้าน
รองเท้าจะใส่รองเท้าแตะแบบนิ้วคีบ รุ่นตราช้างดาว เพลงที่นิยมจะเป็นเพลงร็อค ลูกทุ่ง และเพื่อชีวิต 
รวมถงึเพลงใต้ดนิ เพลงแด๊นซ์ตามผบัหรอืสถานบนัเทงิทีเ่ป็นศลิปินต่างประเทศน�ามารมีกิซ์จงัหวะใหม่ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมเรื่องของการสักตามร่างกายอีกด้วย

ลักษณะอีกอย่างหน่ึงคือรถจักรยานยนต์ ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ใช้นั้นเป็นรถที่ผ่านการแปลง
สภาพ ตกแต่ง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีความต่างไปจากเดิม ซึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลย คือ 
การเปลี่ยนท่อไอเสียทีมี่ความดงัต่างไปจากท่อไอเสยีเดมิ การเปลีย่นวงล้อ การเปลีย่นขนาดของยาง 
รถจกัรยานยนต์ หรอืการเปลีย่น เพิ่มเติม หรือน�าเอาอุปกรณ์บางอย่างออก เพื่อให้รถของตนมีความ
โดดเด่น

๓. เด็กแว้นมีพฤติกรรมอย่ำงไร
ตอบ มีความคึกคะนอง ไม่คิดก่อนท�า มีความประมาทสูง ชอบท�าตามเพื่อน ไม่มีความคิดเป็นของ 
ตัวเอง ชอบที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่คือการขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเวลา 
กลางคืนเป็นกลุ่มใหญ่ บางครั้งมีการปิดถนนเพื่อแข่งขันหรือประลองกันบนถนนหลวง หรืออาจจะก่อ
ความร�าคาญ  โดยการบิดคันเร่งเพื่อก่อให้เกิดเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยไม่มี
ความจ�าเป็น

ชวนค้น
ชวนคิด
ท้ำยบทเรียน
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๔. สำเหตุที่ท�ำให้เด็กเป็นเด็กแว้นมำจำกเหตุใดบ้ำง
ตอบ  ๑. ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่าเด็กแว้นนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง              
     ทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด มักจะเกิดความสับสนในการตัดสิน
 ๒. เป็นช่วงที่เด็กก�าลังค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง จึงมักจะท�าตามแบบอย่างที่ตนเห็นว่าดี 
     เพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 
 ๓. ปัญหาทางครอบครัว
 ๔. สภาพแวดล้อม สังคม
 ๕. กลุ่มเพื่อน

๕. หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดและควำมรับผิดของเด็กแว้น
ตอบ ๑. ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘
 ๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
 ๓. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒
 ๔. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ๕. ประมวลกฎหมายอาญา

๖. วิธีกำรแก้ไขปัญหำเด็กแว้น
ตอบ ๑. สถาบนัครอบครวัต้องให้ความอบอุ่น ดแูลเอาใจใส่แก่เดก็และเยาวชน ไม่ควรปล่อยปละละเลย
          ๒. รัฐบังคับใช้กฎหมาย
 ๓. ให้การอบรมหรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
     แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

๗. หำกนักเรียนเป็นเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจและพบกำรแข่งรถบนถนน สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่
ประชำชนบริเวณโดยรอบในเวลำกลำงคืน นักเรียนจะมีอ�ำนำจใดบ้ำงที่จะกระท�ำต่อเด็กแว้น
ตอบ เนือ่งจากการแข่งรถบนถนนน้ันเป็นความผิดตามพระราชบญัญตักิารจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๓๔, ๑๖๐ ทวิ ฉะนั้นเมื่อพบการกระท�าความผิดเกิดขึ้น ศาลจึงมีอ�านาจริบทรัพย์ที่กระท�า 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ จึงริบรถที่ใช้ในการกระท�าความผิดได้

ชวนค้น
ชวนคิด
ท้ำยบทเรียน
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วิธีกำร
วัดและประเมินผล

เครื่องมือ
วัดและประเมิน

เกณฑ์
กำรวัดและประเมิน

ตรวจใบงาน ใบงาน  ๑ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

สังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม แบบสังเกตการท�างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

แนวทำงกำรวัด
และประเมินผล

แนวทำงกำรวัดและประเมินผล
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ผลงาน/กิจกรรมที่ ................ เรื่อง .................................................................. หน่วยการเรียนรู้ที่ ............. 
ชั้น ............................................................ วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ............. 

เลขที่ ชื่อ–สกุล

รายการประเมิน

(ร
วม
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แน

น 
๑๐

 ค
ะแ

นน
)
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มีก
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งแ
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  ก
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ท�า

งา
นเ
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ระ

บบ
(๓
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นน
)
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ับฟ
ังค
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มค

ิดเ
ห็น

ขอ
งผ

ู้อื่น
 

(๒
 ค

ะแ
นน

)

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ขอ

งส
มา

ชิก
กล

ุ่ม
(๒

 ค
ะแ

นน
)

มุ่ง
มั่น

ท�า
งา

นส
�าเ

ร็จ
 เส

ร็จ
ทัน

เว
ลา

(๓
 ค

ะแ
นน

)

ผ่าน ไม่ผ่าน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

 
เกณฑ์กำรประเมิน

ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปถือว่าผ่าน

แบบประเมินกำรท�ำงำนเป็นกลุ่ม
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวช้ีวัด ส ๒.๑ ม.๓/๑ อธิบายความแตกต่างของการกระท�าความผดิระหว่างคดอีาญาและคดีแพ่ง
๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน

๑) ด้านความรู้ (K) สามารถบอกองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเพศแต่ละฐาน
๒) ด้านทักษะ (S) สามารถแยกแยะความแตกต่างของความผิดแต่ละฐาน
๓) ด้านเจตคติ (A) ตระหนักถึงโทษของความผิดเกี่ยวกับเพศ วิธีการป้องกัน และการให้ค�าแนะน�า

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
๑) ทักษะการสื่อสาร
๒) ทักษะการคิด
๓) ทักษะการแก้ปัญหา

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน

๑) ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
๒) ครูอ่านตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับเพศที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ และสุ่มถามความรู้ของนักเรียนเบื้องต้น

ว่าเป็นความผิดหรือไม่ หากเป็นความผิด ถือเป็นความผิดฐานใด ยอมความได้หรือไม่
๒.๒ ขั้นสอน

๓) ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้

ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ (มำตรำ ๒๗๖) และควำมผิดฐำนกระท�ำช�ำเรำเด็ก (มำตรำ ๒๗๗)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระท�าช�าเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้

ก�าลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท�าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็น
บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

การกระท�าช�าเราตามวรรคหนึง่ หมายความว่าการกระท�าเพือ่สนองความใคร่ของผูก้ระท�า โดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระท�ากระท�ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท�ากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท�าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วม
กระท�าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรอืกระท�ากับชายในลักษณะเดียวกัน ตอ้งระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นการกระท�าความผดิระหว่างคูส่มรสและคูส่มรสนัน้ ยงัประสงค์
จะอยู่กินด้วยกนัฉนัสามภีรยิา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เพยีงใดกไ็ด้ หรือจะก�าหนดเงือ่นไข        

กิจกรรม  ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓   เวลำเรียน  ๒ ชั่วโมง
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เพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีค�าพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุกและคู่สมรสฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงไม่ประสงค์จะอยูก่นิด้วยกนัฉนัสามภีริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คูส่มรสฝ่ายนัน้แจ้งให้ศาลทราบ 
และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด�าเนินการ ฟ้องหย่าให้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระท�าช�าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยา 
หรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระท�าช�าเราตามวรรคหนึง่หมายความว่า การกระท�าเพือ่สนองความใคร่ของผูก้ระท�า โดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระท�ากระท�ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท�ากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท�าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระท�าโดยร่วมกระท�าความผิดด้วยกัน อันมี
ลักษณะเป็นการโทรมเดก็หญงิหรอืกระท�ากบัเดก็ชายในลกัษณะเดยีวกนัและเดก็นัน้ไม่ยินยอม หรือได้กระท�า
โดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต

ความผดิตามทีบ่ญัญติัไว้ในวรรคหนึง่ ถ้าเป็นการกระท�าโดยบคุคลอายไุม่เกนิสบิแปดปีกระท�าต่อเดก็
ซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ท้ังสองฝ่าย 
สมรสกัน ผู้กระท�าผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระท�าผิดก�าลังรับโทษในความผิด
นั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระท�าความผิดนั้นไป

มาตรา ๒๗๗ ทวิ ถ้าการกระท�าความผิดตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า

(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต ่
สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต

(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ�าคุกตลอดชีวิต
มาตรา ๒๗๗ ตรี ถ้าการกระท�าความผิดตาม มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม หรือ มาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ 

เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า
(๑) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท�าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ�าคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษประหารชีวิต

ซึ่งสำระส�ำคัญ มีดังนี้
๑. ผู้กระท�าความผิด ตามมาตรา ๒๗๖, ๒๗๗ กฎหมายใช้ค�าว่า “ผู้ใด......กระท�าช�าเราผู้อ่ืน...” 

ดังนี้ ผู้กระท�าความผิดอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้
๒. ผู้ถูกข่มขืนกระท�าช�าเรา แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๒.๑ ผู้ถูกข่มขืนกระท�าช�าเรา อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้ 
๒.๒ ผู้ถูกข่มขืนกระท�าช�าเรา อาจเป็นภริยาหรือสามีของผู้กระท�าผิดก็ได้

๓. กระท�าช�าเรา มีความหมายตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง กล่าวคือ การกระท�าเพื่อสนองความใคร่
ของผู้กระท�า โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท�ากระท�ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือ
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การใช้สิ่งอื่นใดกระท�ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น จึงเห็นได้ว่า การข่มขืนกระท�าช�าเราอาจแบ่งได้
เป็น ๒ กรณี ดังนี้

๓.๑ ใช้อวัยวะเพศของผู้กระท�ากระท�าต่ออวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น 
๓.๒ ใช้สิ่งอื่นใดกระท�ากับอวัยวะเพศ ทวารหนักของผู้อื่น เช่น อวัยวะเพศเทียม ลิ้นหรือนิ้วมือ  
สงัเกต การใช้ส่ิงอืน่ใดทีจ่ะเป็นการกระท�าช�าเรานัน้ ต้องกระท�ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกัเท่านัน้ 

ไม่รวมถึงช่องปากด้วย ดังน้ี การใช้อวัยวะเพศเทียมล่วงล�้าเข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระท�า จึงไม่เป็น 
การกระท�าช�าเรา

ศาลฎีกาได้มีค�าวินิจฉัยว่า กระท�าช�าเราส�าเร็จนั้น มีความหมายว่า ต้องถึงขั้นอวัยวะเพศ 
ของผู้กระท�าล่วงล�้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้ถูกกระท�า หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท�า
กับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๔๘/๒๕๕๗, ๑๔๕๓๗-๑๔๕๓๙/๒๕๕๕, 
๔๑๖๔/๒๕๕๕)    

จากหลักที่ว่าความผิดฐานกระท�าช�าเราส�าเร็จนั้น อวัยวะเพศของผู้กระท�าต้องล่วงล�้าเข้าไป 
ในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้ถูกกระท�า ดังน้ี หากยังไม่มีการล่วงล�้าก็ไม่เป็นความผิดส�าเร็จ 
แต่การกระท�าของจ�าเลยจะเป็นความผิดฐานพยายามกระท�าช�าเรา หรือเพียงแต่กระท�าอนาจารต้องพิจารณา
เป็นรายกรณีไป กล่าวคือ ถ้าการกระท�าของจ�าเลยถึงขั้นได้ใช้อวัยวะเพศของตนกระท�าในลักษณะใกล้ชิด 
พร้อมที่จะใช้อวัยวะเพศสอดใส่กับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้ถูกกระท�า ก็ถือเป็นการพยายาม
กระท�าช�าเรา (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๖๔/๒๕๕๕) หากยังไม่ใกล้ชิดถึงข้ันพร้อมที่จะใช้อวัยวะเพศสอดใส่              
กบัอวยัวะเพศ ทวารหนัก หรอืช่องปากของผู้ถกูกระท�า กไ็ม่ถอืว่าเป็นการพยายามกระท�าช�าเรา แต่เป็นความผิด
ฐานกระท�าอนาจาร (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๑๖/๒๕๕๔)

การให้อมอวัยวะเพศของตน เป็นการใช้อวัยวะเพศกระท�ากับช่องปาก เป็นการกระท�าช�าเรา 
ตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่การให้เลียอวัยวะเพศ โดยอวัยวะเพศไม่ได้เข้าไป
ในช่องปากด้วย ไม่ถอืเป็นการกระท�าช�าเรา แต่เป็นเพยีงการกระท�าอนาจาร (ค�าพพิากษาฎกีาที ่๑๕๓๐๙/๒๕๕๓)

๔. อายุของผู้ถูกกระท�าช�าเรา แม้บทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มิได้บัญญัติว่า
ผู้ถูกกระท�าช�าเราต้องมีอายุเท่าใด แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของมาตรา ๒๗๗ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระท�า
ช�าเราเดก็อายยุงัไม่เกินสบิห้าปีซ่ึงมใิช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเดก็นัน้จะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกต้ังแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท แสดงว่าอายุของผู้ถูกกระท�าช�าเรา 
ตามมาตรา ๒๗๖ ต้องเกนิกว่า ๑๕ ปี จงึเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๖ ส�าหรับมาตรา ๒๗๗ การกระท�าช�าเราเดก็ 
กฎหมายไม่ได้ใช้ค�าว่า “ข่มขืนกระท�าช�าเรา” แต่ใช้ค�าว่า “กระท�าช�าเรา” ดังน้ัน จะข่มขืนหรือไม่ได้ข่มขืน 
แต่ผู้เสียหายสมัครใจยินยอมท�าให้หรือยอมให้กระท�า ก็เป็นความผิดฐานกระท�าช�าเราเด็ก ซ่ึงมีก�าหนดโทษ
เท่ากัน 

๕.  โดยขูเ่ขญ็ด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�าลงัประทษุร้าย โดยผู้อืน่นัน้อยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขดัขนืได้
หรือโดยท�าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น กล่าวคือ การกระท�าช�าเราตามมาตรา ๒๗๖ ต้องกระท�า        
โดยวิธใีดวิธีหน่ึงดังกล่าวน้ี หากผูถ้กูกระท�าช�าเรา (อายเุกนิ ๑๕ ปี) ยนิยอมให้กระท�าช�าเรา ย่อมไม่เป็นความผดิ
ตามมาตรา ๒๗๖ อย่างไรกต็าม การทีผู่ถ้กูกระท�าช�าเรา (ผู้เสยีหาย) หลงเช่ือในอบุายของผูก้ระท�าผดิทีท่�านายว่า 
ผูเ้สียหายดวงไม่ด ีต้องสะเดาะเคราะห์โดยการให้ผูก้ระท�าความผดิกระท�าช�าเรา ย่อมไม่ถือว่าผูเ้สยีหายยนิยอม
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ด้วยใจสมัคร อีกทั้ง ยังเป็นการกระท�าให้ผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นย่อมมีความผิดฐาน
ข่มขืนกระท�าช�าเรา

๖. การโทรมหญิง ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก�าหนดว่า 
การร่วมกระท�าความผดิด้วยกันอันมลัีกษณะเป็นการโทรมหญงิหรอืกระท�ากบัชายในลกัษณะเดยีวกนั กล่าวคอื 
การโทรมหญิงจะต้องมีผู้ร่วมกระท�าช�าเราผู้อื่นด้วยตนเองอย่างน้อย ๒ คน ผลัดเปลี่ยนกัน (ค�าพิพากษาฎีกา
ที่ ๓๐๘๙/๒๕๕๖, ๗๓๔๖/๒๕๕๗)

ถ้ามีการข่มขืนกระท�าช�าเราโดยผู้กระท�าผิดเพียงคนเดียว แม้จะปรากฏว่ามีผู้กระท�าผิดคนอื่น อันมี
ลักษณะเป็นตัวการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็ตาม แต่ไม่ได้มีการร่วม
กระท�าช�าเราด้วยแล้ว การกระท�าย่อมไม่ถอืเป็นการโทรมหญงิ คงเป็นเพยีงการเป็นตวัการร่วมกระท�าความผดิ
ฐานข่มขืนกระท�าช�าเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ประกอบมาตรา ๘๓ เท่านั้น (ค�าพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๒๐๒/๒๕๒๙ [ประชุมใหญ่]) 

เม่ือปรากฏว่า ได้มผู้ีร่วมกระท�าผดิตัง้แต่สองคนผลดัเปลีย่นกนัข่มขนืกระท�าช�าเราอนัเป็นการโทรมหญงิ
แล้ว แม้จะมีผู้ร่วมกระท�าผิดคนอื่นอีกที่ไม่ได้กระท�าช�าเรา ผู้ร่วมกระท�าผิดนั้นก็มีความผิดฐานโทรมหญิงด้วย
เช่นกัน (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๔๓/๒๕๒๑) 

การผลัดเปลี่ยนการข่มขืนกระท�าช�าเรา อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงนั้น จะต้องมีลักษณะเป็น
ตัวการร่วมกันด้วย ถ้าชายหลายคนต่างข่มขืนกระท�าช�าเราหญิงคนเดียวกัน โดยชายเหล่านั้นมิได้เป็นตัวการ
ร่วมกัน ไม่ถือว่าเป็นการโทรมหญิง (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖๖/๒๕๕๘)

การผลัดเปลี่ยนกันกระท�าช�าเราของผู้กระท�าความผิดตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แม้คนหนึ่งจะข่มขืนกระท�า
ช�าเราจนส�าเร็จ ส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ในขั้นพยายามกระท�าช�าเราเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันกระท�าช�าเราอัน
มีลักษณะเป็นการโทรมหญิงแล้ว (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๐๗/๒๕๓๒ [ประชุมใหญ่])

๗. ความผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเราเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (มาตรา ๒๗๗)
กรณกีระท�าช�าเราเดก็อายไุม่เกนิ ๑๕ ปี โดยเดก็เป็นภริยาหรือสามขีองผูก้ระท�าผดิและเดก็ไม่ยนิยอม 

แม้ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ แต่เมื่อเด็กไม่ยินยอมถือเป็นการข่มขืนกระท�า
ช�าเราตามมาตรา ๒๗๖ เพราะแม้เด็กจะเป็นภริยาของตน ก็เป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่งได้

๘. ความส�าคัญผิดเกี่ยวกับอายุของเด็ก 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๕/๑ การกระท�าความผิดตามมาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙ มาตรา 

๒๘๒ วรรคสาม มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๓ ทวิวรรคสอง หากเป็นการกระท�าต่อเด็กอายุไม่เกิน
สิบสามปีห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น

ดังนั้น ผู้กระท�าผิดจะอ้างความส�าคัญผิดในเร่ืองอายุของเด็กข้ึนเป็นข้อต่อสู้ได้เฉพาะกรณีเด็กนั้น      
มีอายุตามความเป็นจริงเกินกว่า ๑๓ ปี แล้วเท่านั้น

๙. กรณีชายหญิงสมรสกัน ผู้กระท�าผิดไม่ต้องรับโทษ (มาตรา ๒๗๗ วรรคท้าย)
บทบัญญัติมาตรา ๒๗๗ วรรคท้าย เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้บุคคลและเด็กสมรสกัน หมายถึง กรณี

ที่บุคคลและเด็กมีอายุยังไม่ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่อาจสมรสกันได้ ต้องให้ศาลอนุญาตให้สมรสก่อนเท่านั้น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ ดังนี้ ถ้าขณะจดทะเบียนสมรสทั้งสองฝ่ายอายุครบ ๑๗ 
ปีบริบูรณ์แล้ว ย่อมจดทะเบียนสมรสกันได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 
๒๒๖๙/๒๕๔๔)
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การสมรสกันระหว่างผูก้ระท�าผดิกบัผูเ้สยีหายต้องเป็นการสมรสโดยมเีจตนาจะอยูร่่วมกันฉนัสามภีริยา
ด้วย จึงจะได้รับผลตามมาตรา ๒๗๗ วรรคท้าย ถ้าทั้งสองฝ่ายจดทะเบียนสมรสกันเพียงเพื่อให้ได้รับผล 
ตามมาตรา ๒๗๗ วรรคท้าย โดยไม่มเีจตนาแท้จริงท่ีจะจดทะเบยีนสมรสกนั จ�าเลยย่อมไม่ได้รับผลตามมาตรา 
๒๗๗ วรรคท้าย (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๒/๒๕๕๕)

ควำมผิดฐำนกระท�ำอนำจำร (มำตรำ ๒๗๘, ๒๗๙)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ ผู้ใดกระท�าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญ 

ด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�าลงัประทษุร้าย โดยบคุคลนัน้อยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท�าให้บุคคลนัน้ 
เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๙ ผู้ใดกระท�าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้น 
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคแรก ผู้กระท�าได้กระท�าโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�าลัง
ประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท�าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบห้าปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

สังเกต การกระท�าอนาจาร คือ การกระท�าที่ไม่สมควรในทางเพศหรือเป็นการท�าให้อับอาย 
ในทางเพศ เช่น การกอด จูบ ลูบคล�า หรือแตะเนื้อต้องตัวร่างกาย ซึ่งจะต้องเกี่ยวกับเรื่องประเวณีหรือ 
เพ่ือความใคร่ รวมถึงการท�าให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย ทั้งนี้ โดยไม่จ�ากัดว่าผู้ถูกกระท�าอนาจาร 
เป็นหญิงหรือชาย (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๒๔/๒๕๓๔)

การกระท�าอนาจารอาจมิได้กระท�าต่อเนื้อตัวร่างก่ายก็ได้ เช่น แอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพสรีระ
ร่างกายใต้กระโปรง โดยมคีวามประสงค์ทางความใคร่และกามอารมณ์ ถือเป็นการกระท�าอนาจาร (ค�าพพิากษา
ฎีกาที่ ๑๒๙๘๓/๒๕๕๘)

ควำมผิดตำมมำตรำ ๒๗๖ วรรคแรก และมำตรำ ๒๗๘ เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๑ การกระท�าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก และมาตรา 

๒๗๘ นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก�านัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ารับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือ
มิได้เป็นการกระท�าแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา ๒๘๕ เป็นความผิดอันยอมความได้

สังเกต การกระท�าต่อหน้าธารก�านัล เป็นการกระท�าในลักษณะที่เปิดเผยให้บุคคลอื่นสามารถ
เห็นการกระท�าของตนได้ แม้ในขณะเกิดเหตุจะไม่มีผู้ใดเห็นก็ตาม (ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๓๖/๒๕๔๗)
 
ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดหำเพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อื่น (มำตรำ ๒๘๒, ๒๘๓)

๑. กรณีชำยหรือหญิงยินยอม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๒ ผูใ้ดเพือ่สนองความใคร่ของผูอ้ืน่ เป็นธรุะจัดหา ล่อไป หรือพาไป 

เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี 
ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

ถ้าการกระท�าความผดิตามวรรคแรกเป็นการกระท�าแก่เดก็อายยุงัไม่เกนิสบิห้าปี ผู้กระท�าต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
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ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหาล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง 
หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท�าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ ในวรรคแรก 
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี

๒. กรณีชำยหรือหญิงไม่ยินยอม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๓ ผูใ้ดเพือ่สนองความใคร่ของผูอื้น่ เป็นธรุะจดัหา ล่อไป หรือพาไป 

เพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก�าลังประทุษร้าย ใช้อ�านาจครอบง�า 
ผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี 
ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ�าคุก
ตลอดชีวิต

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท�าต้องระวาง
โทษจ�าคกุตัง้แต่สิบปีถงึยีส่บิปีและปรบัตัง้แต่สองแสนบาทถงึสีแ่สนบาท หรอืจ�าคกุตลอดชวีติ หรอืประหารชวีติ 

ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหาล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง 
หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท�าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ ในวรรคแรก 
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี

สังเกต ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ มีลักษณะเป็น
คนกลางจัดหาชายหรือหญิง ไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ถ้ากระท�าไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท�าผิด
หรือผู้ร่วมกระท�าผิดด้วยกันเองแล้ว ย่อมไม่ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓  แต่อย่างไร
ก็ดี การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระท�าที่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร 
ตามมาตรา ๒๘๓ ทวิ และมาตรา ๒๘๔ 

ควำมผิดฐำนพำผู้อื่นไปเพื่อกำรอนำจำร (มำตรำ ๒๘๓ ทวิ, มำตรำ ๒๘๕)
๑. ควำมผิดตำมมำตรำ ๒๘๓ ทวิ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๓ ทวิ ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดป ี

ไปเพ่ือการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท�าต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ผูใ้ดซ่อนเร้นบคุคลซึง่ถกูพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที ่บญัญติัในวรรคแรก
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระท�าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี เป็นความผิด 
อันยอมความได้

๒. ควำมผิดตำมมำตรำ ๒๘๔
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๔ ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 

ใช้ก�าลังประทุษร้าย ใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น 
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ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
เหตุที่ท�ำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๕ ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ 

มาตรา ๒๗๗ ทวิมาตรา ๒๗๗ ตรีมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓ 
เป็นการกระท�าแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู ่
ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระท�าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา
นั้นๆ หนึ่งในสาม

ควำมผิดฐำนด�ำรงชีพจำกรำยได้ของผู้ซึ่งค้ำประเวณี (มำตรำ ๒๘๖)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๖ ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปีด�ารงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้

ของผูซ้ึง่ค้าประเวณต้ีองระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่เจด็ปีถงึยีส่บิปีและปรบัตัง้แต่หนึง่แสนสีห่ม่ืนบาทถงึสีแ่สนบาท 
หรือจ�าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏส�าหรับด�ารงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงส�าหรับด�ารงชีพ และมี
พฤตกิารณ์อย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี ้ให้ถอืว่าผูน้ัน้ด�ารงชพีอยูจ่ากรายได้ของผูซ้ึง่ค้าประเวณ ีเว้นแต่จะพสิจูน์
ให้เป็นที่พอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น 

(๑) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีหรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ 
(๒) กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นผู้จัดให้
(๓) เข้าแทรกแซงเพ่ือช่วยผู้ซึง่ค้าประเวณใีนการทะเลาะววิาทกบัผูท้ีค่บค้ากบัผูซ้ึง่ค้าประเวณีนัน้ 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับค่าเลี้ยงดูจากผู้ซึ่งค้าประเวณีซึ่งพึงให้ค่าเลี้ยงดูนั้นตาม
กฎหมายหรือตามธรรมจรรยา

สังเกต ผู้ซึ่งค้าประเวณีอาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้ 

๒.๓ ขั้นสรุป
๔) นักเรียนสรุปความแตกต่างของความผิดแต่ละฐาน
๕) ทดสอบหลังเรียน ๕ ข้อ
๖) ให้กลับไปหาข่าวความผิดเกี่ยวกับเพศ แล้วสรุปว่าเป็นความผิดฐานใด ยอมความได้หรือไม่ 
    หากบุคคลใกล้ชิดตกเป็นผู้เสียหายจะแนะน�าอย่างไร แล้วส่งในชั่วโมงต่อไป

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ ประเมินความตั้งใจเรียน
๓.๒ การสอบ
๓.๓ ตรวจผลงานที่นักเรียนกลับไปท�าเป็นการบ้าน

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ ประมวลกฎหมายอาญา
๔.๒ หนังสือกฎหมายสามัญประจ�าบ้าน กระทรวงยุติธรรม

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
หนงัสือรูท้นักฎหมายอาญา ฉบบัความผดิเกีย่วกบัเพศ ; ปรีย์ชนก จริภิวงศ์ (โทษของการข่มขืน การกระท�า

อนาจาร การพรากผู้เยาว์ การเป็นพ่อเล้าเเม่เล้า อ่านง่าย เข้าใจด้วยภาพการ์ตูน)
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๑/๑  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน 

๑) นักเรียนอธิบายความหมายของลิขสิทธิ์ได้
๒) นักเรียนบอกประเภทของลิขสิทธิ์ได้
๓) นักเรียนสามารถบอกอายุความ และโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร 
๑) ทักษะกระบวนการคิด (วิธีคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบการน�าไปใช้)
๒) ทักษะทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม การท�างานร่วมกับผู้อื่น)
๓) ทักษะความเป็นพลเมือง (เรียนรู้กฎกติกาในการท�างานร่วมกับผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น และไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น “รู้กฎหมาย รู้สิทธิ ไม่ท�าผิดกฎหมาย”)

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ขั้นที่ ๑ ครูแจกบัตรค�า บัตรภาพ บัตรข้อความ พร้อมกระดาษ เอ ๔ ให้นักเรียนคนละ ๑ ใบ 
ขั้นที่ ๒ (think) นักเรียนทุกคนท�ากิจกรรม โดยครูตั้งค�าถาม“อะไรบ้างที่เป็นของมีลิขสิทธิ์” และนักเรียน

เขียนค�าตอบลงในกระดาษ เอ ๔ คนละไม่น้อยกว่า ๕ อย่าง 
ขั้นที่ ๓ (Pair) ให้นักเรียนจับคู่กันคิด คุยแลกเปลี่ยนกัน ๒ คน โดยตามหาบัตรภาพและบัตรข้อความที่

สัมพันธ์กัน เช่น สนิค้ากบัสนิค้า บตัรข้อความกบับตัรข้อความ บตัรค�ากบับตัรค�า เป็นต้น หรืออ่ืนๆ ทีใ่กล้เคยีง
กันที่สุดที่นักเรียนสามารถให้เหตุผลได้

ขั้นที่ ๔ (Share) นักเรียนจับกลุ่มกันคิด คุยแลกเปลี่ยนกัน ตามประเภทกลุ่ม ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ งานที่มีลิขสิทธิ์ งานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และงานละเมิดลิขสิทธิ์

ขั้นที่ ๕ ครูอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับความหมายของลิขสิทธิ์ ประเภทของลิขสิทธิ์ กฎหมายลิขสิทธิ์อายุ
ความ และโทษตามกฎหมาย (ใบความรู้ครู)

ข้ันที ่๖ นกัเรยีนแบ่งกลุม่ศกึษาค้นคว้า เอกสารเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์โดยศกึษาจากเอกสาร หนงัสอื อนิโฟกราฟ
ฟิค และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

๑) กลุ่มสินค้า และการจดลิขสิทธิ์ 
๒) กลุ่มอายุความในการด�าเนินคดี
๓) กลุ่มโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์
๔) กลุ่มการกระท�าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ข้ันท่ี ๗ นักเรยีนน�าความรู้ทีไ่ด้รบัมาจดัท�า Mind Mapping หรือ กราฟฟิคอนิโฟ ในกระดาษบรู๊ฟ (ภายใน
เวลา ๑๐ นาที)

กิจกรรม   รู้จักลิขสิทธิ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  เวลำเรียน ๒ ชั่วโมง
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กฎหมำย
ในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ขั้นที่ ๘ น�าผลงาน Mind Mapping หรือ กราฟฟิคอินโฟ จัดนิทรรศการหลังห้องเรียน
ขั้นที่ ๙ ครูแจกดาว (สติ๊กเกอร์ กระดาษรูปดาวให้นักเรียนแต่ละคนๆ ละ ๑ แผ่น) นักเรียนแต่ละกลุ่มแลก

เปลี่ยนเรียนรู้โดยการช้อปปิ้งนิทรรศการ พร้อมทั้งติดดาวในกลุ่มที่ตัวเองชอบ (ยกเว้นกลุ่มตัวเอง)
ข้ันที ่๑๐ นทิรรศการทีไ่ด้รบัการโหวดสงูสดุจะเป็นผู้ชนะ และได้รับรางวลัโดยการปรบมอื พร้อมออกมาเล่า

กระบวนการ/วิธีการของกลุ่มที่ประสบความส�าเร็จ
ขั้นที่ ๑๑ ครูทบทวนความรู้และให้นักเรียนหรือครูเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ขั้นที่ ๑๒ สรุปการเรียนรู้สะท้อนกระบวนการคิดด้วยค�าถามเชิงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

  
๓. แนวทำงกำรประเมินผล

๓.๑ วัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
๓.๒ วัดทักษะการให้เหตุผลและกระบวนการคิด
๓.๓ ประเมินจากการท�ากิจกรรมของนักเรียนจากชิ้นงาน 
๓.๔ วัดผลและประเมินผลจากการถามตอบ โดยใช้ข้อค�าถามชวนคิดท้ายบทเรียน

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
      www.ipthailand.go.th

๔.๓ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      www.krisdika.go.th

๔.๔ หนังสือ คู่มือการเรียนรู้การจัดกิจกรรมแบบประชาธิปไตย
๔.๕ สมุดภาพอินโฟกราฟิค (กฎหมาย Law Infographics) ส�านักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
๔.๖ ห้องสมุด
๔.๗ บัตรภาพ บัตรข้อความ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
๔.๘ Facebook ส�านักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
๔.๙ กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน เว็บไซด์ กระทรวงยุติธรรม

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือแบบเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน
๕.๒ อินเทอร์เน็ตช่องทางเผยแพร่อื่นๆ



แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมาย
ในชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 56

๑. เป้ำหมำย 
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรม ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๑/๑  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
๑.๒ จุดประสงค์ / วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน 

๑) สามารถบอกสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กได้
๒) สามารถอธิบายแนวทางป้องกันหรือแก้ไขเหตุการณ์การละเมิดสิทธิเด็กได้

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
๑) กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา
๒) กระบวนการท�างานกลุ่ม

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ สิทธิที่ฉันควรรู้

ขั้นที่ ๑ ครูสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน จากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันชมภาพเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก (ภาพที่ ๑)

ขั้นที่ ๒ ครูตั้งประเด็นค�าถาม โดยติดประเด็นค�าถามบนกระดาน ทีละประเด็นค�าถาม รอบรูปภาพ 
โดยมีค�าถามดังนี้

- จากภาพนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับอะไร
- นักเรียนเคยท�า หรือเคยเห็นเหตุการณ์ดังภาพหรือไม่ เพราะเหตุใด
- ถ้านักเรียนเคยท�า เคยเห็น คิดว่าจากภาพนี้มีประโยชน์อย่างไร

ขั้นที่ ๓ ขณะที่ครูตั้งค�าถาม นักเรียนแต่ละคน เขียนค�าตอบลงในกระดาษ Sticky Note ที่ครูเตรียม
ให้ แล้วน�ากระดาษค�าตอบ Sticky Note ไปติดบนกระดานให้ตรงกับค�าถามแต่ละค�าถาม

ขั้นที่ ๔ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปค�าตอบบนกระดาน ทีละประเด็นค�าถาม
ขั้นที่ ๕ นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับรูปภาพ กลุ่มละ ๑ ภาพ  โดย

ก�าหนดกลุ่มและรูปภาพ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มที่ ๑ ภาพ เด็กพร้อมครอบครัวอบอุ่น
- กลุ่มที่ ๒ ภาพ เด็กขายพวงมาลัย
- กลุ่มที่ ๓ ภาพ เด็กได้รับการเรียนฟรี ๑๕ ปี
- กลุ่มที่ ๔ ภาพ เด็กรณรงค์

ขั้นที่ ๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์รูปภาพที่ก�าหนดให้ และตอบข้อค�าถาม จ�านวน  ๔ ข้อ 
คือจากรูปภาพ นักเรียนรู้สึกอย่างไร

- นักเรียนคิดว่ารูปภาพนี้ เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

กิจกรรม   สิทธินั้น ส�ำคัญไฉน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  เวลำเรียน ๔ ชั่วโมง



57ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กฎหมำย
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- นักเรียนเคยประพฤติ / ปฏิบัติ / เคยเห็นเหตุการณ์ดังรูปภาพนี้ หรือไม่ และอย่างไร
- ถ้านักเรียนเคยประพฤติ / ปฏิบัติ / เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้  
- นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบกับตัวเราอย่างไรบ้าง

แล้วให้นักเรยีนน�ารปูภาพทีไ่ด้รับ ไปตดิบนกระดาษฟลิปชาร์ท และร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ พร้อมทัง้
สรุปข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน โดยบันทึกข้อสรุปของกลุ่มบนกระดาษฟลิปชาร์ท ดังกล่าว

ขั้นที่ ๗ ตัวแทนแต่ละกลุ่มน�าผลงานกลุ่ม ออกน�าเสนอหน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม
ขั้นที่ ๘ นักเรียนร่วมกันชมคลิป เรื่อง สิทธิเด็กจากเว็บไซต์ https://youtu.be/CIV1ujyK5Y4  

(ตอนที่ ๑) เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง
ขั้นที่ ๙ นักเรยีนและคร ูสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ เร่ือง สิทธขัิน้พืน้ฐานของเดก็ 

๔ ประการ ประกอบด้วย 
- สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)
- สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)
- สิทธิในการพัฒนา (Right of Development)
- สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation) 

ขั้นที่ ๑๐ นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม โดยใช้
ค�าถามสะท้อนคิด RCA 

- นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม
- ที่ผ่านมานักเรียนเคยเรียนรู้เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กหรือไม่ และอย่างไร
- นักเรียนจะน�าความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร

ขัน้ที ่๑๑ ครแูนะน�าให้นกัเรยีนศกึษาค้นคว้าเพิม่เติม จากเวบ็ไซต์ https://youtu.be/CIV1ujyK5Y4 
(ตอนที่ ๒)

ชั่วโมงที่ ๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ สิทธินี้เป็นของฉัน
ขั้นที่ ๑ ครูน�าข้อมูลกรณีศึกษา เร่ือง คุณแม่วัยใส ติดไว้บนกระดานด�า และขอตัวแทนนักเรียน 

ออกมาอ่านเรื่องราวของกรณีศึกษาให้เพื่อนๆ ฟัง (โรงเรียนที่มีความพร้อมอาจจัดท�าเป็น Power point) 
ขั้นที่ ๒ ครูแจกกระดาษ Sticky Note ให้นักเรียนคนละ ๔ แผ่น (๔ สี ประกอบด้วย สีเหลือง สีชมพู 

สีฟ้า และสีเขียว) พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนว่า จากข้อมูลของกรณีศึกษานี้ เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐำน 
ของเด็ก ในด้ำนใดบ้ำง และเพรำะเหตุใด 

ขั้นที่ ๓ นักเรียนแต่ละคนน�าค�าตอบของตนเอง ไปติดในตารางบนกระดานด�าที่ครูจัดเตรียมให้ ชื่อว่า
ตารางจ�าแนก สิทธิขั้นพื้นฐำนของเด็ก   

สิทธิในการมีส่วนร่วม
(สีเขียว)

สิทธิในการพัฒนา
(สีฟ้า)

สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง 
(สีชมพู)

สิทธิในการอยู่รอด
(สีเหลือง)


 

ขั้นที่ ๔ นักเรียน แต่ละคนน�าเสนอค�าตอบ พร้อมอธิบายเหตุผล แล้วจึงติดกระดาษค�าตอบ Sticky 
Note ของตนเองลงในตารางจ�าแนกสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก  
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ขัน้ที ่๕ นักเรยีนและครสูนทนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ พร้อมสรุปค�าตอบของนกัเรียน และอธบิายให้นกัเรียน
เข้าใจว่ากรณีศึกษานี้เป็นเรื่องสิทธิเด็กเรื่องใด เพราะเหตุใด

(หมำยเหตุ : ครูสามารถเพิ่มกรณีศึกษาได้หลายเรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจของนักเรียนให้มากขึ้น)

ชั่วโมงที่ ๓  กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปัญหำนี้มีทำงออก
ข้ันที ่๑ นกัเรยีนแบ่งกลุม่ กลุม่ละ ๕ คน จากนัน้ให้สมาชกิกลุ่ม ร่วมกนัแลกเปลีย่นเรียนรู้ถึงเหตกุารณ์ 

หรือสถานการณ์ที่นักเรียนประสบด้วยตนเอง หรือเคยพบเห็น โดยการเล่าให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังทีละคน 
จนครบทุกคน

ข้ันท่ี ๒ จากนัน้ในกลุม่ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ และเลอืก ๑ เหตกุารณ์ ทีก่ลุม่สนใจ วเิคราะห์ สาเหตุ 
ของสถานการณ์นั้นๆ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
กลุ่มละ ๑ แผ่น ดังรูป

ข้อมูลสถานการณ์ สาเหตุ แนวทางป้องกัน

 
ขั้นที่ ๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าผลงานของตนเองไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ ที่ครูก�าหนดให้ เป็นฐานเรียนรู้ 

จ�านวน ๕  ฐาน พร้อมทั้งให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ไปศึกษาเรียนรู้จากฐานความรู้

  
เม่ือแต่ละกลุม่เข้าไปศกึษาเรยีนรูข้้อมลูแต่ละฐานแล้ว หากมีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ ให้เขยีนด้วยปากกา

เมจิ สีแดง เพื่อเติมเต็มข้อมูลให้กับกลุ่มเพื่อน
ขั้นที่ ๔ นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาในประเด็นค�าถาม RCA ดังนี้ 

- นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม พร้อมทั้งอธิบาย (R-Reflect)
- นักเรียนเคยพบเห็นเหตุการณ์ในรูปแบบอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้ามีลองยกตัวอย่าง (C-Conect)
- นักเรียนจะมีวิธีการป้องกัน หรือให้ความช่วยเหลือ คนอื่นๆ อย่างไร หากพบเห็นเหตุการณ์
   ละเมิดสิทธิเด็กอีก (A-Apply) 

 
ชั่วโมงที่ ๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔  ฉันคือผู้รู้สิทธิ

ขั้นที่ ๑ ครูน�ากระดาษฟลิปชาร์ท ติดไว้บนผนังห้องทั้ง  ๔ ด้าน โดยก�าหนดดังนี้
แผ่นที่ ๑ หัวข้อ สิทธิในการด�ารงชีวิต (Survival Rights) 
แผ่นที่ ๒ หัวข้อ สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) 

ฐำนที่ ๑

ฐำนที่ ๒ ฐำนที่ ๓ ฐำนที่ ๔

ฐำนที่ ๕
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แผ่นที่ ๓ หัวข้อ สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Development Rights) 
แผ่นที่ ๔ หัวข้อ สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights) 

ขั้นที่ ๒ ครูจัดแบ่งนักเรียนออกแบ่ง ๔ กลุ่มละเท่าๆ กัน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับปากกา       
กลุ่มละ ๑ สี ( ปากกาสีเดียวกัน แต่หลายด้าม )

ขั้นที่ ๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าประจ�าที่ หน้ากระดาษ ฟลิปชาร์ทที่ตนเองอยู่ใกล้ที่สุด
ขั้นที่ ๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนข้อมูลสรุปความรู้ ในประเด็นที่ก�าหนดให้ กลุ่มละ ๒ นาที   

เมื่อหมดเวลา ให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนไปเขียนในหัวข้ออื่นๆ จนครบทุกประเด็น

ขั้นที่ ๕ เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลครบ ๔ ประเด็น ให้นักเรียนกลับไปนั่งที่ 
ขั้นที่ ๖ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม โดยใช้ค�าถามสะท้อนคิด RCA 

๑) นักเรียนคิดว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ส�าคัญหรือไม่ เพราะเหตุใด
๒) ที่ผ่านมา นักเรียนเคยช่วยเหลือผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก บ้างหรือไม่ ถ้าเคย        

จงยกตัวอย่างประกอบ
๓) ถ้านักเรียนไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่น จะมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร

๓. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๓.๑ วีดิทัศน์เรื่อง สิทธิเด็ก ตอนที่ 1
 https://youtu.be/CIV1ujyK5Y4  

๓.๒ ภาพเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธเิดก็
      https://kruseri.files.wordpress.com
     /2014/02/large_original_729.jpg

๓.๓ รูปเด็กขายพวงมาลัย   
     http://2g.pantip.com/cafe/gallery/topic/
     G2800944/G2800944-2.jpg

สิทธิในการด�ารงชีวิต สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิในการมีส่วนร่วม
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๓.๔ รูปครอบครัวอบอุ่น
http://lifestyle.campus-star.com/
app/uploads/2016/04/32.jpg      

  
๓.๕ รูปนักเรียนเรียนฟรี ๑๕ ปี 
      http://saschool.ac.th/image/cache
      /data/news/free15-600x450.jpg   

๓.๖ รูปเด็กเรียนรณรงค์ 
   http://1.bp.blogspot.com/-X3jit2lSyhE/
   UpNftm5nsPI/AAAAAAABDeg/
   oyfi0DZHjmo/s1600/251156024.jpg

๓.๗ กรณีศึกษาเรื่อง คุณแม่วัยใส
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๑. เป้ำหมำย 
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๑/๑  ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
๑.๒ จุดประสงค์ / วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน

๑) นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้
๒) นักเรียนวิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้
๓) นักเรียนปฏิบัติตามสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
๔) นักเรียนตระหนักถึงการรักษาสิทธิของตนเองตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร 
๑) การคิดวิเคราะห์
๒) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๓) การปฏิบัติตัวในฐานะผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

  
๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ขั้นที่ ๑ ครูให้นกัเรยีน ชมคลปิวดิโีอ เร่ือง เปิดผลส�ารวจพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าของคนไทยโปรโมชันส�าคญัสดุ
ขั้นที่ ๒ ครูถามนักเรียนตามประเด็น ดังนี้

- พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างไร
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามีอะไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวเหมาะสมต่อการเป็นผู้บริโภคที่ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด

ขั้นที่ ๓ ครูผู้สอนให้นักเรียนชมภาพสินค้าทีละภาพดังต่อไปนี้
- ภาพสินค้าที่หมดอายุ
- ภาพสินค้าที่ไม่มีฉลาก
- ภาพสินค้าที่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (กระป๋องบุ๋ม)
จากนั้นครูสุ่มถามค�าถามนักเรียนทีละภาพว่า สินค้าชนิดใดควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ เพราะเหตุใด 

ข้ันที ่๔ ครสูุม่ถามนกัเรยีนว่า ในฐานะทีเ่ราเป็นผูบ้ริโภคสนิค้าและบริการ มกีฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคหรอื
ไม่ และนักเรียนรู้หรือไม่ว่าเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไร

ขั้นที่ ๕ ครูอธิบายความหมายและจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้
นักเรียนเข้าใจ 

ขั้นที่ ๖ ครูแจกบัตรค�าสิทธิของผู้บริโภคท่ีจะได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย ๕ ประการ โดยครูสุ่มแจกให้
นักเรียน ๕ คนๆ ละ ๑ ข้อ 

ขั้นที่ ๗ ครูให้นักเรียนที่ได้รับบัตรค�าอ่านข้อความจากข้อ ๑ - ๕ ให้เพื่อนในห้องฟัง 
ขั้นที่ ๘ ครูอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ๕ ประการ

กิจกรรม   น่ำรู้ น่ำลอง กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  เวลำเรียน  ๒  ชั่วโมง
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ขั้นที่ ๙ ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ เท่าๆ กัน โดยการคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน)
ขั้นที่ ๑๐ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท�ากิจกรรมที่ ๑ ดังนี้

- ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม เลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม โดยกลุ่มที่นักเรียนอยู่
ด้วยกันในตอนนี้จะเป็นกลุ่มบ้านเรา (Home Group) 

- แบ่งสมาชิกในกลุม่บ้านเรา (Home Group) ออกเป็น ๕ กลุ่มย่อย แล้วไปเข้ากลุ่มใหม่ ตามหมายเลข
โต๊ะ ๑ - ๕ ตามความสมัครใจของนักเรียน

- สมาชิกในกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มเชี่ยวชาญ (Expert Group) โดยในกลุ่มศึกษาเนื้อหา ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
กลุ่มที่ ๒ ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
กลุ่มที่ ๓ ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการท�าสัญญา
กลุ่มที่ ๔ ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง หน้าที่ของผู้บริโภคกับการคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มที่ ๕ ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและการร้องทุกข์กับ สคบ.

- นักเรียนในกลุ่มเชี่ยวชาญ (Expert Group) ร่วมกันศึกษาเนื้อหา / อภิปรายร่วมกันในกลุ่มจาก 
ใบความรู้ และจะต้องจดบันทึกเพื่อน�ากลับไปอธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มบ้านเรา (Home group) ฟัง

- นักเรยีนในกลุม่เช่ียวชาญกลบัไปยงักลุ่มบ้านเรา เพือ่อธบิายเนือ้หา / สาระทีต่นเองไปศกึษาในกลุม่
เชี่ยวชาญให้เพื่อนในกลุ่มทีละเรื่องจนครบทุกเรื่อง แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ขั้นที่ ๑๑ ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม ถูกหรือผิด ดังนี้
- ครูแจกป้ายเครื่องหมาย  และ  ให้นักเรียนทุกกลุ่ม 
- นักเรียนตัวแทนหยิบค�าถาม แล้วครูอ่านค�าถามทีละข้อ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ยกป้าย 

ตอบว่า  หรอื  โดยกลุ่มทีย่กป้ายเป็นกลุม่แรกแล้วตอบถกูจะได้เปิดป้ายคะแนน ซึง่มคีะแนน ๑-๑๐ คะแนน
- นักเรียนที่ท�าหน้าที่ในการยกป้ายตอบของแต่ละข้อจะต้องไม่ซ�้าคนเดิมในกลุ่ม แต่สามารถปรึกษา

กันได้ภายในกลุ่มของตนเอง และกลุ่มที่ตอบผิดจะไม่ได้คะแนนข้อนั้น
- กลุ่มของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มที่ชนะ 
- ครูมอบรางวัลให้กลุ่มที่ชนะและชมเชยนักเรียนทุกคน

ขั้นที่ ๑๒ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทีละประเด็นท่ีเรียนรู้มา และให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม แล้วครูตอบค�าถาม/อธิบายให้นักเรียนเข้าใจ

ขั้นที่ ๑๓ ครูแจกใบงาน เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (กรณีตัวอย่าง) ให้นักเรียนทุกคน แล้วนักเรียน
ทุกคนท�าใบงานส่งครูตามเวลาที่ก�าหนด

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการตอบค�าถาม
๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม
๓.๓ ประเมินการท�างานกลุ่ม
๓.๔ ประเมินใบงาน/ภาระงาน/ชิ้นงาน
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๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ คลิปวิดีโอ เรื่อง เปิดผลส�ารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้า
     ของคนไทยโปรโมชันส�าคัญสุด 
     (https://www.youtube.com/watch?v=YrDDcWDbZfc) 
๔.๒ ภาพสินค้า 
๔.๓ บัตรค�าสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ๕ ประการ
๔.๔ ป้ายกลุ่ม ๑ - ๕ 
๔.๕ ใบความรู้ ประกอบด้วย

๑) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
๒) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
๓) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการท�าสัญญา
๔) หน้าที่ของผู้บริโภคกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๕) หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและการร้องทุกข์กับ สคบ.

๔.๖ ค�าถามเกมถูกหรือผิด
๔.๗ ป้ายเครื่องหมาย  หรือ  และป้ายคะแนน 
๔.๘ ใบงาน เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (กรณีตัวอย่าง)

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑ ไพศาล ภู่ไพบูลย์, อังคณา ตติรัตน์ และปนัดดา มีสมบัติ, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด�าเนิน

ชีวิตในสังคม ม.๑ , กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ 
๕.๒ คลังความรู้ ทรูปลูกปัญญา
      www.trueplookpanya.com 

๕.๓ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
      www.ocpb.go.th

๕.๔ วิธีร้องเรียน สคบ.ออนไลน์
     http://m.pantip.com/topic/
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมอืงการปกครองในสงัคมปัจจบุนั ยึดม่ัน ศรทัธา และธ�ารงรกัษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒) ตวัชีว้ดั ส ๒.๒ ม.๑/๒ วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอ�านาจอธปิไตยในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทยฉบับปัจจุบัน

๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
๑) ด้านความรู้ (K) สามารถบอกบทบาทหน้าที่ของอ�านาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ
๒) ด้านทกัษะ  (S) สามารถแยกแยะบทบาททางการเมืองของอ�านาจบรหิาร นติบิญัญตั ิและตลุาการ
๓) ด้านเจตคติ (A) ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการเมืองที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
๑) ทักษะการสื่อสาร
๒) ทักษะการคิด
๓) ทักษะการแก้ปัญหา

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน

๑) ครูแสดงภาพการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ที่มีระบอบการเมืองการปกครองแตกต่าง
กัน ครูสุ่มถามนักเรียนถึงความรู้ของนักเรียนที่มีต่อระบบการเมืองของประเทศเหล่านั้น

๒) ครูแจกใบความรู้และใบงานให้นักเรียนศึกษาทุกคน
๓) จากนั้นครูถามนักเรียนว่า

- ท�าไมต้องแบ่งแยกอ�านาจ
(แนวค�าตอบ : เพื่อให้แต่ละฝ่ายมีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ไม่ก้าวก่ายกัน และป้องกัน 

ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ�านาจมากจนเกินไป) 
- ท�าอย่างไรประชาชนจึงจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลไม่ดี
(แนวค�าตอบ : โดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง เข้าใจระบบการเมืองและด�ารงรักษาหลักการ 

แบ่งแยกอ�านาจไว้ให้อยู่ในสภาพสมดุล)
- ระบบการเมืองแบบรัฐสภาของประเทศไทยเป็นอย่างไร

๔) จากนั้น ครูมอบใบกิจกรรม “สภาจ�าลอง” และเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมในชั้นเรียน “สภาจ�าลอง”
๒.๒ ขั้นสอน 

๕) ครูน�านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมในชั้นเรียน “สภาจ�าลอง” และชี้แจงลักษณะการท�ากิจกรรม ดังนี้ 
- นักเรยีนเลอืกรับบทบาทตามความสมคัรใจ และทกุคนตดัสนิใจในแต่ละคร้ังๆ ละไม่เกนิ ๕ นาที 

กิจกรรม  สภำจ�ำลอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  เวลำเรียน  ๒  ชั่วโมง
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๖) จากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยแบ่งจ�านวนและหน้าที่ของกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้
- ครเูลือกผูด้�ารงต�าแหน่งตลุาการจ�านวน ๕ คน เพ่ือรับบทบาทเป็นศาลรัฐธรรมนญูและศาลฎกีา

แผนกคดีอาญา ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
- ครูสมมติให้นักเรียนในห้องเป็นผู้แทนในอ�านาจนิติบัญญัติ (สส. สว.) และให้นักเรียน ในกลุ่ม 

“สภา” เลือกต�าแหน่งในรัฐสภาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และรวมกันเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ 
- ครูให้อ�านาจนิติบัญญัติเลือกทีมของอ�านาจบริหารไม่เกิน ๑๐ คน มีวาระในต�าแหน่ง ๒ ครั้ง

๗) ครูก�าหนดให้กลุ่มรัฐบาลและกลุ่มสภาประชุมและอภิปรายร่วมกัน ในประเด็นดังต่อไปนี้
- การรับหลักการของกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กและการศึกษา ในก�าหนด ๑ ครั้ง
- การรับหลักการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและลิขสิทธิ์ ในก�าหนด ๑ ครั้ง
- การรับหลกัการของกฎหมายเพิม่ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของผูน้�าในฝ่ายบริหาร ในก�าหนด 

๑ ครั้ง
- การรับหลักการของกฎหมายงดเว้นการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

ในก�าหนด ๑ ครั้ง
หมำยเหตุ : อาจเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมประเด็นอื่นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ควรเลือกเป็นประเด็นที่ใกล้ตัว และ

ต้องมีการให้ตัวอย่างเชิงลบ เพื่อเชื่อมโยงต่อไปในขั้นสรุป
๒.๓ ขั้นสรุป  

๘) น�าสรุปกิจกรรมด้วยวิธีการสนทนา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- อ�านาจใดที่มีบทบาทเด่นที่สุดในกิจกรรมนี้ 
(แนวค�าตอบ : อ�านาจบรหิารควรมบีทบาทน�า แต่ต้องอยูใ่นกรอบทีถู่กจ�ากดัโดยอ�านาจนติบิญัญัติ

และตุลาการ)
- หากรฐับาลและรฐัสภาชดุนีห้มดวาระลง ประชาชนจะวางใจเลอืกคนกลุม่นีใ้ห้ด�ารงต�าแหน่งต่อ

เป็นสมัยที่สองหรือไม่  
(แนวค�าตอบ : ครูอธิบายว่าโดยทั่วไปแล้วความสามารถและจริยธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัย 

ที่เป็นที่คาดหวังของประชาชน)
๙) ครูให้กลุ่มนักเรียนอาชีพต่างๆ ลงมติด้วยการยกมือ
๑๐) ครูน�าอภิปรายสาเหตุของผลการเลือกตั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ผู้ด�ารงบทบาททางการเมืองชุดปัจจุบันมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่อย่างไร
(แนวค�าตอบ : ประเมินจากสถานการณ์จริง คุณธรรม จริยธรรมที่คาดหวัง เช่น ความอดทน 

ความมีเหตุผล ความเสียสละ) 
- อ�านาจทั้งสามในกิจกรรมสมดุลหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(แนวค�าตอบ : อ�านาจบรหิารควรมบีทบาทน�า แต่ต้องอยูใ่นกรอบทีถู่กจ�ากดัโดยอ�านาจนติบิญัญัติ

และตุลาการ)
- ครแูสดงข้อความของลอร์ดแอคตัน้ (power tends to corrupt and absolute power corrupts 

absolutely : อ�านาจน�าไปสู่ความฉ้อฉล อ�านาจเบ็ดเสร็จยิ่งฉ้อฉลเบ็ดเสร็จ) จากนั้นครูกับผู้เรียนสนทนากัน
เกี่ยวกับข้อความดังกล่าว โดยเชื่อมโยงถึงเป้าหมายของหลักการแบ่งแยกอ�านาจ 

(แนวค�าตอบ : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอ�านาจที่ครอบง�าการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จ)
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๓. แนวทำงกำรประเมินผล

ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ

การตรวจใบความรู้ การตรวจใบความรู้ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๔. สื่อ / แหล่งกำรเรียนรู้ / เอกสำรประกอบ
๔.๑ สื่อการเรียนรู้
๔.๒ สื่อการสอน Microsoft PowerPoint / ชุดภาพการเมืองการปกครอง
๔.๓ ใบความรู้ เรื่อง อ�านาจอธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔.๔ ใบความรู้ เรื่อง การถ่วงดุลอ�านาจอธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔.๕ ใบกิจกรรม “สภาจ�าลอง”
๔.๖ แหล่งการเรียนรู้
๔.๗ หนังสือเรียน
๔.๘ เอกสารอื่นๆ
๔.๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๑.เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมอืงการปกครองในสงัคมปัจจบุนั ยดึมัน่ ศรทัธาและธ�ารงรกัษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๒ ม.๑/๑ อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป

๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
๑) บอกความหมายและความส�าคัญของรัฐธรรมนูญ ที่มีต่อระบบการเมืองการปกครองของไทยได้
๒) อธิบายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
๑) ทักษะกระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณ
๒) ทักษะทางสังคมการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่ ๑

ขั้นที่ ๑ ครูน�าเสนอภาพ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันที่         
๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕” เทียบเคียงกับภาพ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” 

ขั้นที่ ๒ ครูตั้งค�าถามและให้นักเรียนตัวแทนออกมาช่วยเขียนค�าตอบที่เพื่อนแต่ละคนตอบลงใน
กระดาษ ฟลิปชาร์ทซึ่งอยู่หน้าชั้นเรียน

- “ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๘๕ ปีนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเรามีรัฐธรรม               
ใช้มาแล้วทั้งสิ้นกี่ฉบับ?” 

  (แนวค�าตอบ : ๒๐ ฉบับ) 
- “ครูถามนักเรียนต่อว่านักเรียนคิดว่าประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยหรือไม่?” 

จากนัน้ครถูามต่อว่าให้นกัเรยีนลองค�านวณคร่าวๆ ว่า “ตลอด ๘๕ ปีเรามีการเปล่ียน รัฐธรรมนญูกีปี่ต่อหนึง่ฉบบั” 
  (แนวค�าตอบ : น�าจ�านวน ๘๕ ปีหารด้วย ๒๐ ฉบับจะได้ค่าเฉลี่ย ๔ ปี ๓ เดือน) 

กิจกรรม   รัฐธรรมนูญของเรำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  เวลำเรียน  ๒ ชั่วโมง
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กิจกรรมที่ ๒
 ขั้นที่ ๓ ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มจ�านวน ๕ กลุ่ม ขนาดของกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้นครู

ให้นักเรียนตัวแทนของแต่ละกลุ่มมารับเอกสารความรู้เรื่อง “รัฐธรรมนูญคืออะไร?” จ�านวน ๖ ใบ (น�ามาจาก
หนงัสอืกฎหมายสามญัประจ�าบ้านของกระทรวงยตุธิรรมประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอนที ่๑๐๐-๑๐๕ เร่ือง รฐัธรรมนญู
คืออะไร)  จากนั้นครูตั้งค�าถามว่า

- นักเรียนทราบหรือไม่ว่า “รัฐธรรมนูญคืออะไร มีความส�าคัญอย่างไร?” ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
อภิปรายและจัดท�าสรุปสาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญลงในกระดาษฟลิปชาร์ท โดยก�าหนดเวลาไว้ ๒๐ นาที

ข้ันที ่๔ ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ท�าการแลกเปลีย่นผลงานของกนัและกนัเป็นรอบ รอบละ ๒ นาท ีจ�านวน 
๔ รอบจึงเวียนครบทุกกลุ่ม พร้อมทั้งให้คะแนนเพื่อนในแต่ละแต่ละกลุ่มเป็นรูปดาว  ระดับพอใช้ ๑ ดาว ระดับ
ดี ๒ ดาว และระดับดีมาก ๓ ดาว

                                              
                  

ขั้นที่ ๕ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญว่า เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร          
ท่ีก�าหนดกฎเกณฑ์พืน้ฐานในการปกครอง เป็นเอกสารทีบ่อกว่าใครเป็นเจ้าของอ�านาจอธปิไตยและอ�านาจนัน้
จะใช้อย่างไร ใช้ในรูปแบบใดและใช้โดยองค์กรใด

กิจกรรมที่ ๓
ขั้นที่ ๖ ครูตั้งค�าถามและให้นักเรียนตัวแทนออกมาช่วยเขียนค�าตอบที่เพื่อนแต่ละคนตอบลงใน 

กระดาษฟลิปชาร์ทซึ่งอยู่หน้าชั้นเรียน 
- โดยครูตั้งค�าถามว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่า “ท�าไมเราจึงต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน?”      

(ให้นักเรียนตอบได้อย่างอิสระและให้นักเรียนตัวแทนช่วยบันทึกค�าตอบ) 
- ครูถามนักเรียนว่า “ถ้าเราจะหาหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะหาได้

จากที่ไหน?”  (ให้นักเรียนตอบได้อย่างอิสระและให้นักเรียนตัวแทนช่วยบันทึกค�าตอบ)  
ขั้นที่ ๗  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มจ�านวน ๕ กลุ่ม ขนาดของกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้นครู

ให้นักเรียนตัวแทนของแต่ละกลุ่มมารับเอกสารความรู้เรื่อง “ค�าปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขั้นที่ ๘ จากนั้นครูจึงบอกว่าให้นักเรียนลองอ่านเอกสารชิ้นนี้ดูก่อนแล้วค่อยตอบค�าถามครูใหม่  
- ให้นกัเรยีนช่วยกนัหาว่าอะไรคอืสาเหตทุีท่�าให้ต้องร่างรัฐธรรมนญูฉบบันีแ้ละรฐัธรรมนญูฉบบั

นี้มีเจตนารมณ์หรือว่ามีความตั้งใจจะแก้ปัญหาอะไร

๑ ๒

๓

๔๕
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ขั้นที่ ๙ แล้วสรุปลงในใบงานเรื่อง “หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”

๑. สำเหตุของกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ ๒. เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ขั้นท่ี ๑๐ จากนั้นให้ครูสุ่มเลือกกลุ่มที่เป็นตัวแทนออกมารายงานหน้าช้ันเรียน แล้วให้สมาชิกแต่ละ
กลุ่มช่วยกันเติมเต็มเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากน้ันครูจึงช่วยสรุปโดยการอ้างอิงจากตัวค�าปรารภของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดังนี้

๑) สำเหตุของกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
- การที่มีผู้ไม่น�าพาหรือไม่นับถือย�าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง
- ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ�านาจ
- ขาดความตระหนักส�านึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน
- กฎเกณฑ์การเมืองการปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย

๒) เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
- ก�าหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการ

จัดโครงสร้างของหน้าที่และอ�านาจขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
- จัดสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม
- การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐสามารถปฏิบัติ

หน้าทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพ สจุริต เทีย่งธรรมและมส่ีวนในการป้องกนัหรือแก้ไขวกิฤตขิองประเทศตามความ
จ�าเป็นและความเหมาะสม

- การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

- การก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ
- การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด 

เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมือง
หรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ

- การก�าหนดมาตรการป้องกนัและบริหารจดัการวกิฤตกิารณ์ของประเทศให้มีประสทิธิภาพยิง่ขึน้
ขั้นที่ ๑๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้ว่า ก่อนท�ากิจกรรมและหลังท�ากิจกรรมนักเรียน            

มีกระบวนเรียนรู้หรืออุปสรรคในการเรียนรู้อะไรบ้าง

๓.แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ การน�าเสนอหน้าชั้นเรียน
๓.๒ ความสมบูรณ์ของใบงานเรื่อง “หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”
๓.๓ พฤติกรรมกลุ่ม การท�างานเป็นทีม
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๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ หนังสือกฎหมายสามัญประจ�าบ้าน กระทรวงยุติธรรม
๔.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐)

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑ เว็ปไซต์กระทรวงยุติธรรม 
     http://www.moj.go.th

๕.๒ เว็ปไซต์ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      http://www.krisdika.go.th
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน / ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑  ม.๒/๑ อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ

๑.๒ จุดประสงค์ / วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
๑) อธิบายกฎหมายการหม้ัน การสมรส มีทรัพย์สินเกดิข้ึน มีมรดก มีการรับบตุรบญุธรรม และมหีน้าท่ี

ต่อครอบครัวระหว่างบิดามารดากับบุตร
๒) ปฏิบัติตนตามกฎหมายการหม้ัน การสมรส มีทรัพย์สินเกิดข้ึน มีมรดก มีการรับบุตรบุญธรรม 

และมีหน้าที่ต่อครอบครัวระหว่างบิดามารดากับบุตร
๑.๓ ทักษะกระบวนกำร

๑)  ทักษะกระบวนการคิด
๒)  ทักษะกระบวนการกลุ่ม

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้  (เกมบัตรค�ำ)
๒.๑ ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน 

๑)  ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องท�า
๒)  ครูถามนักเรียนว่า ตั้งแต่คนเราเกิดมาแล้วต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไรบ้าง 

(แนวค�าตอบ : มีการแจ้งเกิด ท�าบัตรประชาชน เข้าเรียนหนังสือตามเกณฑ์ เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ เรียนจบมีงานท�าแล้ว ถึงวัยมีครอบครัวก็จะมีการหมั้นการสมรส มีทรัพย์สินเกิดขึ้นมีมรดก 
มีการรับบุตรบุญธรรม และมีหน้าที่ต่อครอบครัวระหว่างบิดามารดากับบุตร)

๒.๒ ขั้นสอน
๓) แบ่งกลุ่มนักเรียน เป็น ๖ กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับบัตรค�าถามไป กลุ่มละ ๑ ใบ ดังนี้

- กลุ่มที่ ๑ จงอธิบายการหมั้น
- กลุ่มที่ ๒ จงอธิบายการสมรส
- กลุ่มที่ ๓ จงอธิบายทรัพย์สินของคู่สมรส
- กลุ่มที่ ๔ จงอธิบายเรื่องมรดก
- กลุ่มที่ ๕ จงอธิบายการมีบุตรบุญธรรม
- กลุ่มที่ ๖ จงอธิบายสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตร

๔) แจกบัตรค�าตอบที่ไม่ตรงกับบัตรค�าถามกลุ่มละ ๑ ใบ ศึกษาบัตรค�าตอบ แล้วหาคนที่จะต้องตอบ 
๒ - ๓ คน

๕) เริม่เล่นเกม โดยกลุม่ที ่๑ ถามค�าถามตามบตัรค�าถามทีแ่จกให้ แล้วหากลุม่ทีม่บีตัรค�าตอบ สมาชกิ
ในกลุ่มช่วยกันตอบให้เพื่อนๆ ฟัง เวียนกันจนครบทุกกลุ่ม

กิจกรรม  กฎหมำยครอบครัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  เวลำเรียน ๒ ชั่วโมง
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๖) ครูตั้งค�าถามเรื่องกฎหมายที่ว่ามาทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่ 
ครูจะได้อธิบายเพิ่มเติม

๒.๓  สรุป   
๗) นักเรียนอ่านกรณีศึกษาแล้วตอบค�าถามลงในใบงานเป็นการทบทวน  โดยมีหนังสือแบบเรียน

ประกอบการค้นคว้า
๘) เฉลยค�าตอบ ครูอธิบายเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และครูตอบข้อซักถามของนักเรียน

๓. แนวทำงกำรประเมินผล

วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมิน เกณฑ์กำรวัดและประเมิน

ตรวจใบงาน ใบงาน  ๑ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

สังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม แบบสังเกตการท�างานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
  
๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ

๔.๑ สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย
๔.๒ กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
http://porapotintasombat.blogspot.com/2012/04/
blog-post_17.html#!/2012/04/blog-post_17.html
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๒/๒ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน 
๑) อธิบายกฎหมายการเก็บของได้

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
๑) ทักษะกระบวนการคิด
๒) ทักษะความเป็นพลเมือง

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน

๑) ครูแจ้งมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมที่นักเรียนต้องท�า
๒) ครูเตรียมนักเรียน ๔ คน ให้นักเรียนแสดงเป็นคนวางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเอาไว้ มีนักเรียน 

เก็บของได้ แล้วเก็บไปใช้ ไม่ส่งคืน
๓) ครูถามนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ ถูกอย่างไร ไม่ถูกอย่างไร 

๒.๒ ขั้นสอน
๔) ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการเก็บของได้ ด้วยโปรแกรมน�าเสนอ ดังนี้
การเก็บของตกหายสามารถจ�าแนกประเด็นทางกฎหมายได้เป็น ๒ ประเด็นด้วยกัน คือ การเก็บของ

ตกหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการเก็บของตกหายตามประมวลกฎหมายอาญา 

ก. กำรเก็บของตกหำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
เมื่อเก็บของตกหายได้ ผู้ที่เก็บของตกหายได้มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

๑๓๒๓ คือ
๑. ส่งมอบของนั้นแก่เจ้าของ หรือผู้ที่มีสิทธิจะได้รับของนั้น
๒. แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิได้รับของนั้นโดยเร็ว
๓. ส่งมอบของนัน้แก่เจ้าพนกังานต�ารวจ หรอืพนกังานเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ภายใน ๓ วนั และแจ้งถงึพฤตกิารณ์

หรือเบาะแสที่ทราบเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการตามหาตัวเจ้าของหรือผู้มีสิทธิได้รับของนั้น ทั้งนี้ผู้ที่เก็บของ 
ตกหายได้ต้องรักษาของนั้นไว้ด้วยความระมัดระวัง

ผูท้ีเ่ก็บของตกหายได้มสิีทธไิด้รับรางวลัจากเจ้าของหรือผูท้ีมี่สิทธไิด้รับของนัน้   ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๓๒๔ คอื เรยีกเอารางวลัจากผูท้ีเ่ป็นเจ้าของหรอืผูท้ีม่สีทิธไิด้รบัของนัน้ เป็นจ�านวน
ร้อยละ ๑๐ แห่งค่าของ จาก ๓๐,๐๐๐ บาท (เช่น ของตกหายมีค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ผูเ้กบ็ได้จะได้รางวัล ๓,๐๐๐ บาท) 

กิจกรรม  ร่วมด้วยช่วยกัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  เวลำเรียน ๑ ชั่วโมง
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ถ้าของตกหายมีราคาสูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเอาอีกร้อยละ ๕ ของจ�านวนเงิน ที่เกินจาก ๓๐,๐๐๐ บาท 
(เช่น ของตกหายมีค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้เก็บได้จะได้รางวัลจาก ๓๐,๐๐๐ แรก คือ ๓,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท 
หลังจะได้ ๑,๐๐๐ บาท รวมจะได้รางวัลทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท) ถ้าผู้ที่เก็บของตกหายได้ น�าของที่เก็บได้ 
ส่งเจ้าพนักงานต�ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่มีสิทธิได้รับของนั้น เสียเงิน 
เพิม่ต่างหากจากรางวลัทีจ่ะต้องให้อกีร้อยละ ๒ ครึง่ แห่งค่าของของตกหายเป็นค่าธรรมเนยีม แต่ค่าธรรมเนยีมนี้
จ�ากัดไว้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ยกเว้นกรณีผู้ที่เก็บของตกหายได้ไม่ท�าตามหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๒๓ ผู้นั้นไม่มีสิทธิรับรางวัลตามกฎหมาย เช่น เก็บได้แล้วไม่ส่งมอบ 
ของนั้นคืนเจ้าของ ไม่แจ้งเจ้าของ หรือส่งมอบแก่เจ้าพนักงานต�ารวจ ย่อมไม่มีสิทธิได้รับรางวัล (อีกกรณ ี
ที่ส�าคัญคือ ถ้าไม่ใช่ของตกหายผู้เก็บได้ก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน กล่าวคือเจ้าของไม่ได้ท�าตก 
ไม่ได้ท�าหาย แต่วางไว้แล้วยงัไม่ได้มาเอา กไ็ม่สามารถรบัรางวลัตามทีก่ฎหมายก�าหนดได้ เว้นแต่จะให้รางวลั
ตามที่เจ้าของได้ให้มา)

ข. กำรเก็บของตกหำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ อำจต้องรับโทษทำงอำญำ 
๑. ความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของ

ผูอ้ืน่ หรอืทีผู่อ้ืน่เป็นเจ้าของรวมอยูด้่วยไปโดยทจุรติ ผู้นัน้กระท�าความผดิฐานลกัทรพัย์  ต้องระวางโทษจ�าคกุ
ไม่เกิน ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท” การเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปนั้น รวมถึงทรัพย์ที่ผู้อื่นได้ครอบครอง
ทรัพย์ไว้แทนเจ้าของตัวจริงก็ได้ ดังนั้นการเก็บของตกหายได้แล้วเอาไปโดยอยากได้เก็บไว้เป็นของตัวเอง 
ย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์และต้องรับโทษทางอาญาคือจ�าคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ ได้ 
เพราะหากเจ้าของตกหายนั้น ยังติดตามหาคืนของนั้นคืนได้อยู่ (เจ้าของทรัพย์อยู่ใกล้ทรัพย์ตกหายและก�าลัง
ตดิตามหาของทีต่กหายนัน้ เช่น เจ้าของกระเป๋าใส่เงนิ นัง่ดหูนงัแล้วท�ากระเป๋าใส่เงนิหล่น ผูเ้กบ็ได้นัง่อยูข้่างๆ 
จึงเกบ็เอาไว้เป็นของตวัโดยไม่บอกเจ้าของ) โดยต้องดสูภาพทรพัย์ เหตกุารณ์ เวลา และพฤติการณ์ของเจ้าของ
ทรัพย์ประกอบด้วย เช่น ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๐/๒๕๐๓ ทรัพย์สินหายเป็นเร่ืองที่ทรัพย์หลุดพ้นไปจาก 
ความยดึถอืของเจ้าของหรอืผูค้รอบครองโดยมไิด้ตัง้ใจ ไม่ใช่เรือ่งสละการครอบครอง ผูใ้ดเกบ็เอาทรพัย์นัน้ไป 
จะเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์สินหาย ต้องพิจารณาตามพฤติการณ์เป็นรายๆ ไป คือ ถ้าเก็บเอาไปโดยรู้
หรือควรรู้ว่า ทรัพย์นั้นเจ้าของก�าลังติดตามหรือจะติดตามเพ่ือเอาคืนเป็นลักทรัพย์ ถ้าไม่รู้หรือไม่มีเหตุ 
อันควรรู้เป็นยักยอกทรัพย์สินหาย เช่น รถทหารคว�่าท�าให้ปืนทหารตกน�้า ๑ กระบอก ทหารท�าการงมหา ๒ 
ครั้ง ไม่พบ จึงไปแจ้งความที่อ�าเภอ ต่อมาค�่าวันเดียวกันนั้นเอง จ�าเลยไปงมเอาปืนนั้นมาขายเสีย แสดงว่า
จ�าเลยรูห้รอืควรรูว่้า รถทหารคว�า่ปืนจมน�า้อยู ่แล้วถอืโอกาสตอนปลอดผูค้นไปงมเอาปืนทีอ่ยูใ่นน�า้    ระหว่าง
เจ้าของก�าลังติดตามเพื่อเอาคืน จึงผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งกล่าวได้ว่าถ้ามาหาครั้งท่ี ๓ จะพบปืนได้ ถือได้ว่า 
มีเหตุขาดจากการยึดถือปืนเป็นเพียงชั่วคราว เท่านั้น

๒. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ บัญญัติว่า “ผู้ใด
ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของ
ผู้อื่นโดยทุจริต ผู้นั้นกระท�าผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท�าความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให ้
โดยส�าคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท�าผิดเก็บได้ ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุก 
๑ ปี ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ผู้ที่เก็บของตกหายได้ไม่ส่งคืนเจ้าของ)

โดยการเอาทรพัย์ของผูอ้ืน่ทีต่กหายไปโดยทีผู่เ้กบ็ได้ไม่ยอมมอบคนืแก่เจ้าของ ผูท้ีเ่กบ็ได้มคีวามผดิ
ฐานยักยอกทรัพย์สินหายและต้องรับโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง 
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ซึ่งทรัพย์สินหาย คือ ทรัพย์ที่มีเจ้าของแต่เจ้าของไม่รู้ว่าทรัพย์สินนั้นตกหายที่ใดเพราะไม่ทราบสถานที ่
ที่ตกหาย จึงถือได้ว่าการครอบครองหลุดออกจากตัวเจ้าของแล้วเมื่อของตกหาย ผู้ที่เก็บได้ถือว่าเป็นผู้ที่เข้า
ครอบครองทรัพย์สินที่ตกหาย ถ้าเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ต้องรู้ไว้ว่า
ทรัพย์สินหายไม่ใช่ทรัพย์ไม่มีเจ้าของแต่เป็นทรัพย์ที่เจ้าของก�าลังติดตามหาอยู่ เช่น ค�าพิพากษาฎีกาที่ 
๓๒๔/๒๔๙๑ ผู้โดยสารลืมผ้าขาวม้า ๑ ผืน ไว้ในรถสามล้อ คนขับรถไม่รู้ว่าของใครมาลืมไว้เม่ือใด จึงเก็บ 
เอาไว้เสีย เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย เทียบกับ ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๔๕/๒๕๑๔ ผู้เสียหาย 
กับคณะกลองยาวไปวัดในพิธีอุปสมบท คณะกลองยาวเล่นกลองยาวบนศาลาอยู่กับผู้เสียหายและญาติ ต่อมา
คณะกลองยาวกล็งจากศาลาประโคมกลองยาวน�าหน้านาค โดยมผีูเ้สียหายเดนิตามไป ผู้เสยีหายไปได้ ๒ เส้น 
รู้สึกตัวว่าสายสร้อยข้อมือทองค�าหาย จึงกลับขึ้นไปหาบนศาลา ปรากฏว่า ส. อายุไม่เกิน ๗ ปี เก็บสร้อย 
นัน้ได้บนศาลา แล้วเอาไปให้จ�าเลยที ่๒ อาย ุ๑๓ ปี ซึง่เป็นพีส่าว จ�าเลยที ่๒ เอาไปให้จ�าเลยที ่๑ ซึง่เป็นมารดา
ที่ข้างศาลาในเวลากระชั้นชิดกัน จ�าเลยท่ี ๑ เอาสร้อยห่อพกออกจากวัดไปทันที เมื่อผู้เสียหายไปสอบถาม 
จ�าเลยที่ ๑ ว่าไม่รู้เห็น พฤติการณ์เช่นนี้ ถือว่าสร้อยนั้นยังอยู่ในความยึดถือของผู้เสียหาย ไม่ใช่ทรัพย์ตกหาย 
จ�าเลยท่ี ๑ น่าจะทราบว่าทรัพย์นั้น เป็นของพวกที่มาในคณะกลองยาวและเจ้าของจะติดตามเอาคืน 
จ�าเลยที่ ๑ จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ ส่วน ส. และจ�าเลยที่ ๒ ไม่มีเจตนาทุจริต จึงไม่มีความผิด

การที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์สินหายนั้น จะต้องมีการน�าข้อเท็จจริงแต่ละ
กรณีที่เกิดขึ้นมา เพราะค�าพิพากษาฎีกาแต่ละเรื่องยังต้องอาศัยข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี   เพราะความผิดฐาน
ลกัทรพัย์เป็นเรือ่งทีเ่จ้าของก�าลงัตดิตามหาแล้วผูเ้กบ็ของหายได้รูว่้าก�าลงัตามหาอยูแ่ต่ยกัยอก ทรพัย์สนิหาย
ต้องเป็นเรื่องที่เจ้าของไม่รู้ว่าของหายที่ไหนและไม่ได้รู้ว่าจะติดตามของหายได้ที่ใด

๒.๓ ขั้นสรุป 
๕) ครูยกกรณีตัวอย่างที่พบในข่าว เช่น กระเป๋ารถเมล์พบเงินจ�านวน หนึ่งล้านบนรถเมล์ แล้วน�าส่ง

คืนให้เจ้าของ ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ถึงความถูกต้อง ตรงกับคุณธรรมข้อใด ผลดีต่อตนเอง 
ครอบครัว ประเทศชาติเป็นเช่นใด

๖) นักเรียนท�าแผ่นพับเรื่องนี้ น�าไปให้ผู้ปกครองรับทราบ แล้วเซ็นรับทราบส่งในชั่วโมงต่อไป
๗) ทดสอบหลังเรียน ๕ ข้อ 

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ ประเมินความตั้งใจเรียน
๓.๒ การสอบ 
๓.๓ ตรวจแผ่นพับที่มีลายเซ็นของผู้ปกครอง

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
http://www.nitibsru.com/clinicdetail/19/

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
https://www.thailandbestlawyer.com
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ 
ธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๒/๑ อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศ

๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
๑) มีความรู้และความสามารถอธิบายความหมายของนิติกรรมได้

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
๑) กระบวนการคิด
๒) ทักษะการจ�าแนกนิติกรรมแต่ละประเภท
๓) ทักษะความเป็นพลเมือง

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน

๑) ครูให้นักเรียนดูคลิปที่เกี่ยวกับโทษและปัญหาที่เกิดจากการท�านิติกรรมต่างๆ
๒) ครูตั้งค�าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน เช่น นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปมีสาเหตุ

จากอะไร
๓) ครอูธบิายค�าตอบเพิม่เตมิว่า เหตกุารณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นผลจากการท�านติกิรรม  เนือ่งจาก

บางคนยังไม่มีความรู้ หรือถูกหลอกให้ท�านิติกรรม
๒.๒ ขั้นสอน

๔) ครูอธิบายความหมายของนิติกรรมให้นักเรียนฟัง โดยใช้สื่อ PowerPoint น�าเสนอเนื้อหา      
นิติกรรมประเภทต่างๆ ประโยชน์และโทษของการท�านิติกรรม

๕) ครูตั้งค�าถามกระตุ้นความคิดนักเรียนโดยสอดแทรกขณะอธิบายความรู้
๖) กิจกรรมการเรียนรู้ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสัญญา ซื้อขาย / ขายฝาก
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสัญญา กู้ยืมเงิน / ค�้าประกัน
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสัญญา เช่าซื้อ / เช่าทรัพย์
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสัญญา จ�านอง / จ�าน�า

แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าดังนี้ ความหมาย สาระส�าคัญ ความแตกต่างของสัญญา ประโยชน์ที่นักเรียน
ได้รับจากการท�าสัญญา และตัวอย่างค�าพิพากษา ฏีกาเรื่องดังกล่าวแบบย่อ

๒.๓ ขั้นสรุป
๗) ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอผลงานของกลุ่ม
๘) ครูสรุปความรู้ร่วมกันกับนักเรียน และนักเรียนท�าใบงาน เรื่อง “นิติกรรม”

กิจกรรม   นิติกรรมและสัญญำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  เวลำเรียน  ๒  ชั่วโมง
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๓. แนวทำงกำรวัดผล
๓.๑ ตรวจใบงาน
๓.๒ สังเกตพฤติกรรมและกระบวนการคิด

๔. สื่อ/แนวคิด/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ คลิปวิดีโอ
๔.๒ PowerPoint
๔.๓ สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกกฎหมาย ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ฉบับ E - Magazine
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน /ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส  ๒.๑  ม.๒/๑ อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และประเทศ

๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
๑) มีความรู้และความเข้าใจสามารถอธิบายความหมายของสภาพบุคคลได้

๑.๓ ทักษะกระบวนกำร
๑) กระบวนการคิด
๒) ทักษะความเป็นพลเมือง

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ขั้นน�ำเข้ำสู่บทเรียน 

๑) ครูน�าภาพเกี่ยวกับการเกิด การตายและความสามารถของบุคคล ให้นักเรียนทายภาพว่าเกี่ยวกับ
อะไร โดยสุ่มถามนักเรียนประมาณ ๕-๗ คน

๒) ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพบุคคล โดยให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอน 
การแจ้งเกิด การตาย และความสามารถของผู้เยาว์ตามความเข้าใจ

๒.๒ ขั้นสอน
๓) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ให้สืบค้นจากสมาร์ทโฟนตามหัวข้อที่ก�าหนด คือ การมีสภาพ

บุคคล การสิ้นสภาพบุคคล และความสามารถของบุคคล
๔) ครูแจกกระดาษฟลิปชาร์ตให้แต่ละกลุ่มท�า mind mapping ตามเรื่องที่สืบค้น
๕) ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�าเสนอหน้าชั้นเรียนตาม mind mapping ที่จัดท�า

๒.๓ สรุป
๖) ครูสรุปเพิ่มเติมจาก PowerPoint 
๗) ทดสอบจากแบบทดสอบ เพื่อประเมินผล

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ การน�าเสนอ ๓.๒ การตอบค�าถาม ๓.๓ แบบทดสอบ

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ สมาร์ทโฟน ๔.๒ PowerPoint ๔.๓ กรณีตัวอย่าง         ๔.๔ เอกสารประกอบการเรียน

กิจกรรม   สภำพบุคคล

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  เวลำเรียน  ๑  ชั่วโมง



แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมาย
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 
และธ�ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๓/๑  อธบิายความแตกต่างของการกระท�าความผิดระหวา่งคดอีาญาและคดีแพ่ง
๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน

๑) มีความรู้และความเข้าใจสามารถอธิบายความหมายของการละเมิดได้
๑.๓ ทักษะกระบวนกำร

๑) ทักษะกระบวนการคิด การคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะละเมิด
๒) ทักษะทางสังคม การเคารพในสิทธิของผู้อื่น
๓) ทักษะความเป็นพลเมอืง ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีป้องกนัไม่ให้เกดิเหตลุะเมิดข้ึน มีภูมิคุ้มกนัในตัวเอง

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ครูยกตัวอย่างข่าว/วีดิทัศน์/เหตุการณ์เกี่ยวกับการท�าละเมิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เด็กดู
๒.๒ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ที่ดูว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร ท�าไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น
๒.๓ ครูชี้แจงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เรื่องการละเมิด
๒.๔ ครูใช้ค�าถามนักเรียนมีความเข้าใจค�าว่าละเมิดว่าอย่างไร เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบค�าถาม แสดง

ความคิดเห็น
๒.๕ ครูให้นักเรียนสืบค้นความหมายของการละเมิดแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
๒.๖ ครูแนะน�าเพิ่มเติมการละเมิด ตามประเด็นต่างๆ ลักษณะต่างๆ เช่น ผู้กระท�าละเมิดรู้ส�านึก
ในการกระท�า และกระท�าโดยประมาท
๒.๗ ครูใช้ค�าถาม หากนักเรียนกระท�าละเมิดผู้อื่นจะเกิดผลอย่างไรตามมา ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

ครูเพิ่มเติม
๒.๘ แบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ กลุ่มละ ๑ เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 

(ให้จับฉลาก/เลือกตามความสมัครใจ)
- ร่างกาย/ สุขภาพ/ ทรัพย์สิน/ ชื่อเสียง/ เสรีภาพ

๒.๙ นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มละประมาณ ๓ นาที
๒.๑๐ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ในการละเมิด ว่าการกระท�าละเมิดส่งผล 

อย่างไรต่อผู้ถูกกระท�า และผู้กระท�าละเมิดต้องรับผิดทางละเมิดอย่างไร และฝ่ายที่ถูกละเมิดสามารถจะท�า
อย่างไรได้บ้าง

๒.๑๑ ครูเพิ่มเติมค�าว่าหากผู้ใดกระท�าละเมิดต่อบุคคลอื่นจะต้องรับผิดทางละเมิด ส่วนผู้ถูกกระท�าละเมิด 
มีสิทธิได้รับค่าเสียหาย (ค่าสินไหมทดแทน) จากการถูกกระท�าละเมิด

กิจกรรม  กำรละเมิด

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  เวลำเรียน  ๒ ชั่วโมง



แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมาย
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80 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 

๒.๑๒ นักเรียนและผู้กระท�าร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการละเมิด เช่น ลักษณะผู้กระท�า ผู้ถูกกระท�า 
และค่าเสียหาย (ค่าสินไหมทดแทน)

๒.๑๓ นักเรียนท�าใบงานการละเมิดโดยยกตัวอย่างจากเหตุการณ์การกระท�าละเมิดที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน
เหตุการณ์ที่นักเรียนพบเจอ/คนในครอบครัวพบเจอ/ในชุมชนที่พบเจอ

๒.๑๔ นักเรียนศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการกระท�าละเมิด และ 
ความรับผิดในทางละเมิด

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑  สังเกตพฤติกรรม (แบบสังเกตพฤติกรรม)

- บทบาทสมมติ
- การตอบค�าถาม

๓.๒ แบบทดสอบ เรื่องการละเมิด

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ ใบความรู้/ใบงาน
๔.๒ วีดิทัศน์ละเมิด
๔.๓ ข่าวสถานการณ์การท�าละเมิด

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑  เอกสารเรื่องการกระท�าละเมิดกระทรวงยุติธรรม
๕.๒  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๕.๓  เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม  



แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมาย
ในชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

81ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 

๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๓/๔ วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิด
ในการลดความขัดแย้ง

๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน 
๑) เข้าใจพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่จะท�าให้เกิดผลดีต่อตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่าง

ดีที่สุด
๑.๓ ทักษะกระบวนกำร

๑) ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
๒) ทักษะกระบวนการกลุ่ม

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
๒.๑ ครูแจ้งมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
๒.๒ ครูสร้างความสนใจโดยเสนอหัวข้อข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก 
๒.๓ แบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม ให้ประชุมกลุ่มคิดวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าว่า ถ้านักเรียนมีพฤติกรรม

เหล่าน้ี (ให้เวลาประชุมกลุ่มและเตรยีมน�าเสนอด้วยผงัมโนทศัน์หรือแผนภาพข้อมลู (infographics) (๕๐ นาท)ี
กลุ่ม ๑ ติดยาเสพติด ครูให้ใบความรู้ที่ ๑ 
กลุ่ม ๒ แข่งรถ (เด็กแว้น) ครูให้ใบความรู้ที่ ๒ 
กลุ่ม ๓ ทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกาย ใช้ความรุนแรง ครูให้ใบความรู้ที่ ๓ 
กลุ่ม ๔ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ติดเซ็กซ์ กระท�าผิดทางเพศ ครูให้ใบความรู้ที่ ๔ 
กลุ่ม ๕ ใช้สื่อออนไลน์โดยไม่ยั้งคิด ติดเกม ติดโซเชียล ไม่สนใจเรียน ครูให้ใบความรู้ที่ ๕ 
กลุ่ม ๖ มีค่านิยมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ฟุ่มเฟือย ไร้วินัยทางการเงิน ก่อหนี้สิน ครูให้ใบความรู้ที่ ๖

  โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์และน�าเสนอ คือ 
ก. พฤติกรรมตัวอย่างที่ได้รับอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อตัวนักเรียน ต่อพ่อแม่/ผู้ปกครอง ต่อผู้อื่น และ

ต่อประเทศอย่างไรบ้าง และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมเหล่านี้
ข. พฤตกิรรมเหล่านีม้สีาเหตมุาจากอะไรบ้าง นกัเรยีนมวีธีิป้องกนัไม่ให้ผลร้ายเหล่านีเ้กดิขึน้ได้อย่างไรบ้าง
จากนั้นแล้วให้ทุกคนช่วยกันสรุปเป็นผังมโนทัศน์หรือแผนภาพข้อมูล (infographics) และออกมา 

น�าเสนอหน้าห้องกลุ่มละไม่เกิน ๔ นาทีและตอบค�าถามไม่เกิน ๒ นาที
๒.๔ ครูชวนคุย ชวนคิดทบทวนด้วยค�าถาม RCA 

๑) นักเรียนคนไหนเคยมีเพื่อนหรือคนที่รู้จักเคยมีพฤติกรรมตามที่แต่ละกลุ่มน�าเสนอบ้าง ลองเล่าให้
เพื่อนฟังหน่อย

กิจกรรม  จะท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  เวลำเรียน ๒ ชั่วโมง
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๒) เพราะเหตุใด พ่อแม่/ผู้ปกครองและครูจึงมักจะห้ามปรามไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเหล่านี้ 
๓) นักเรียนส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อถูกผู้ใหญ่ห้ามปราม 
๔) แล้วถ้าเป็นตัวนักเรียนเองคิดว่าปฏิกิริยาเช่นนั้นเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
๕) อะไรคือสาเหตุหลักของความไม่เข้าใจกันของผู้ใหญ่กับเด็ก 
๖) สุดท้ายนี้นักเรียนคิดว่าผลร้ายของพฤติกรรมเหล่านี้มีมากหรือน้อยลงอย่างไรจากที่ได้เรียนมา

๒.๕ ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้ (๔ นาที)
“พฤติกรรมหลายอย่างที่นักเรียนชอบท�ากันอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อตัวนักเรียนเอง ต่อพ่อแม ่

ผู้ปกครอง ต่อผู้อื่น และต่อประเทศชาติได้มาก แต่ที่นักเรียนยังท�ากันอาจเป็นเพราะการขาดทักษะการคิด 
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายข้ึน ดังน้ันนักเรียนจึงจ�าเป็นต้องฝึกฝน          
ให้ตัวเองมีทักษะการคิดวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น”

๒.๖ นักเรียนท�าแบบทดสอบ 

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ การทดสอบด้วยแบบทดสอบทักษะการคิดคาดการณ์ล่วงหน้าโดยยกกรณีอื่น เช่น ถ้านักเรียนมี

พฤติกรรมชอบเล่นการพนัน นักเรียนอาจได้รับผลร้ายอะไรบ้าง นักเรียนคิดว่านักเรียนควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองหรือไม่ อย่างไร เพราะอะไร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ก) คุณภาพของเหตุผลของค�าตอบ ร้อยละ ๕๐  
ข) ความถูกต้องของค�าตอบ ร้อยละ ๒๕  
ค) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของค�าตอบ ร้อยละ ๒๕

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ ข่าวและสารคดีจากหนังสือพิมพ์
๔.๒ คลิปวดีิโอจากการสมัภาษณ์ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ตรงจากพฤตกิรรมเหล่านี ้เช่น บคุคลทีเ่คยมีพฤตกิรรม

เหล่านี้ พ่อแม่/ผู้ปกครอง เหยื่อ/ผู้ถูกกระท�า/ผู้ได้รับผลกระทบ 

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/
     announce/search_result.jsp?SID=422C0
     100307EFA61117B4D9B52DE602D

๕.๒ Torrance, Paul E., Creative problem solving through role playing, 1996.
๕.๓ Myers, Robert E. and Torrance, Paul E., What Next? Futuristic Scenarios For Creative 

Problem Solving
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๑. เป้ำหมำย
๑.๑ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

๑) มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ส ๒.๑ ม.๓/๔ วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิด
ในการลดความขัดแย้ง 

๑.๒ จุดประสงค์/วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
๑) เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา

การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม 
๒) เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการปฏิเสธและกล้ายืนกราน (assertiveness) ที่จะไม่ท�าในสิ่งที่

ผิดกฎหมายและสิ่งที่ไม่เหมาะสม
๑.๓ ทักษะกระบวนกำร

๑) ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
๒) ทักษะกระบวนการกลุ่ม
๓) ทักษะชีวิตในการปฏิเสธและการยืนกราน

๒. กิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ครูแจ้งมาตรฐาน / ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
๒.๒ ครูสร้างความสนใจโดยเสนอหัวข้อข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กแว้น ทะเลาะวิวาท พฤติกรรมทางเพศ

ที่ไม่เหมาะสม เด็กติดเกม
๒.๓ แบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่ม ให้ประชุมกลุ่มเพื่อเตรียมให้ทุกคนออกมาแสดงบทบาทสมมุติในกรณีต่างๆ 

ดังนี้
กลุ่ม ๑ กรณีเพื่อนชักชวนให้เสพยาเสพติด      
กลุ่ม ๒ กรณีเพื่อนชักชวนให้ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วและแข่งรถ
กลุ่ม ๓ กรณีเพื่อนชักชวนให้ไปทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกาย ใช้ความรุนแรงกับนักเรียนคนอื่น
กลุ่ม ๔ กรณีเพื่อนชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือร่วมกระท�าผิดทางเพศ (กลุ่มนี้ 

ควรแบ่งกลุ่มให้มีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง โดยให้นักเรียนชายแสดงบทบาทสมมุติเป็นฝ่ายชักชวน 
นักเรียนหญิงเป็นฝ่ายปฏิเสธ)

กลุ่ม ๕ กรณีเพื่อนชักชวนให้ขาดเรียนไปเล่นเกม 
กลุ่ม ๖ กรณีเพื่อนชักชวนให้เล่นการพนัน 
การจัดกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆ กันหรือใกล้เคียงกัน ฝ่ายแรกแสดง

บทบาทเป็นฝ่ายชักชวน และอีกฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายปฏิเสธ โดยฝ่ายแรกจะต้องใช้เหตุผลหว่านล้อมให้อีกฝ่าย
หนึ่งยอมท�าตามให้ได้ แต่อีกฝ่ายต้องใช้เหตุผลปฏิเสธให้ได้เช่นกัน (เน้นการใช้เหตุผลหว่านล้อม)

กิจกรรม  บัวไม่ให้ช�้ำ น�้ำไม่ให้ขุ่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  เวลำเรียน ๒ ชั่วโมง



แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมาย
ในชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

84 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 

๒.๔ นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติ (โต้เหตุผล) ทีละกลุ่มๆ ละ ๖ นาที
๒.๕ ครูชวนนักเรียนคุยด้วยค�าถาม 

๑) นักเรียนคิดว่าการปฏิเสธและการยืนกรานที่จะไม่ท�าผิดกฎหมายมีความจ�าเป็นจะต้องฝึกปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไร

๒) เมื่อผู้ใหญ่ชวนให้กระท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น เล่นการพนัน หนีเรียนไปเที่ยว เป็นต้น โดยอ้างว่า
ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ นักเรียนจะท�าอย่างไร

๓) นักเรียนคิดว่าการปฏิเสธเพื่อนเพื่อจะไม่ท�าผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ง่ายหรือยาก เพราะอะไร
๔) เหตุผลใดของฝ่ายชักชวนที่ปฏิเสธยากที่สุด และนักเรียนควรปฏิเสธด้วยเหตุผลใดจึงจะได้ผล       

ดีที่สุด 
๕) หากต้องตกอยู่ในสถานการณ์จริง นักเรียนจะปฏิเสธหรือไม่ เพราะอะไร 

๒.๖ นักเรียนท�าแบบทดสอบ

๓. แนวทำงกำรประเมินผล
๓.๑ การทดสอบด้วยแบบทดสอบทักษะชีวิตในการปฏิเสธ โดยให้นักเรียนเขียนตอบค�าถามว่า 

- หากนักเรียนถูกชวนให้ท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง/ผิดกฎหมายกรณีอื่นที่นอกเหนือจากกรณี  ที่กลุ่มของ
นกัเรยีนออกมาแสดงบทบาทสมมตุ ินกัเรยีนจะปฏเิสธเพือ่นทีม่าชวนด้วยเหตผุลอะไรบ้าง เช่น กลุม่ ๑ ให้ตอบ
กรณขีองกลุ่มที ่๒ (เพือ่นชวนไปแข่งรถ)  กลุม่ ๒ ให้ตอบกรณขีองกลุม่ที ่๓ (เพือ่นชวนไปทะเลาะววิาท ท�าร้าย
ร่างกายนักเรียนคนอื่น) วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คือ 

ก) คุณภาพของเหตุผลของค�าตอบ ร้อยละ ๕๐  
ข) ความถูกต้องของค�าตอบ ร้อยละ ๒๕ 
ค) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของค�าตอบ ร้อยละ ๒๕

๓.๒ การประเมินด้วยแบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คือ 
ก) คุณภาพของเหตุผลของฝ่ายชักชวน ร้อยละ ๕๐ 
ข) คุณภาพของเหตุผลของฝ่ายปฏิเสธ ร้อยละ ๕๐

๔. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสำรประกอบ
๔.๑ ข่าวและสารคดีจากหนังสือพิมพ์
๔.๒ คลิปวิดีโอต่างๆ

๕. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
๕.๑ Torrance, Paul E., Creative problem solving through role playing, ๑๙๙๖.
๕.๒ Myers, Robert E. and Torrance, Paul E., What Next? Futuristic Scenarios For Creative 

Problem Solving
๕.๓ ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน, ๒๕๔๓.
๕.๔ ทิศนา แขมมณี, ๑๔ วิธีสอนส�าหรับครูมืออาชีพ, ๒๕๔๓.



ตัวอย่ำงเกม / กิจกรรมจัดกำรเรียนรู้
เสริมสร้ำงทักษะทำงกฎหมำยพื้นฐำน
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ทักษะชีวิตที่ต้องกำรเน้น
- การพัฒนาทักษะในการท�าความเข้าใจและแปลความหมายสถานการณ์

กำรเรียนรู้หลัก
- เพื่อรับรู้และจัดการกับความรู้และอารมณ์ของคนอื่นรวมถึงสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเอง
- เพื่อให้เป็นตัวช่วยแทนที่จะเป็นอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ

จุดมุ่งหมำยของเกม
- เกมการแข่งขันที่เด็กจะต้องท�างานร่วมกันเพื่อเคลียร์บอลในส่วนของตน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
- ซอฟท์บอล จ�านวน ๑ ลูกต่อผู้เล่น ๑ คน
- ชอล์ก หรือ ปากกา หรือ อุปกรณ์ส�าหรับท�าเครื่องหมายแบ่งพื้นที่บนสนาม

จ�ำนวนผู้เล่น
- ตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไป

ค�ำถำมเปิดกำรสนทนำ
- ยกตัวอย่างสิ่งที่ท�าให้คุณโกรธ และ/หรือ กลัว
- เมื่อมีความรู้สึกโกรธหรือกลัว คุณมีวิธีจัดการกับความรู้สึกดังกล่าวอย่างไร

วิธีเล่น
๑. แบ่งสนามที่เล่นออกเป็น ๒ ด้านเท่าๆ กัน
๒. ถามผู้เล่นว่าค�าแรก / ความคิดแรก / ท่าทางแรกที่พวกเขานึกถึงเมื่อพูดค�าว่า “โกรธ” คืออะไร

และถามค�าถามเดียวกันส�าหรับค�าว่า “กลัว”
๓. น�าลกูบอลทีจ่ะใช้เล่นเกมออกมาแสดง อธิบายว่าลกูบอลแต่ละลกูจะแทนค�าว่า “โกรธ” และ “กลวั” 

และอธิบายว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการรับรู้และจัดการความรู้สึกและอารมณ์ของคน
๔. แจกลูกบอลให้ผู้เล่นแต่ละคน คนละ ๑ ลูก
๕. แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ทีม
๖. ส่งทีม A ไปอยู่ด้านหนึ่งของสนาม และทีม B อยู่ฝั่งตรงข้าม
๗. อธิบายและสาธิตกฎกติกาของเกม

- เมื่อเริ่มเกม แต่ละทีมจะต้องค่อยๆ ขว้างลูกบอลของตนไปยังทีมที่อยู่ตรงข้าม
- ผูเ้ล่นของแต่ละทมีจะต้องไม่ข้ามไปในฝ่ังตรงข้ามผู้เล่นในทมีจะต้องพยายามท�าให้ส่วนของตน

ปราศจากลูกบอล โดยการโยนบอลกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง โดยที่ลูกบอลจะต้องอยู่ในเขตสนามที่เล่น

เกม ไม่โกรธ ไม่กลัว
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- ใช้เวลาเล่นเกมประมาณ ๒ นาที จากนั้นให้บอกให้หยุด ผู้เล่นทุกคนจะต้องหยุดขว้างบอลและ
นั่งกอดอก

- นับลูกบอลที่อยู่ในเขตของแต่ละทีม
๘. เล่นเกมต่อ หยุดและนับลูกบอลทุกๆ ๒ - ๓ นาที
๙. ต้องมั่นใจว่าผู้เล่นไม่ได้ขว้างบอลของฝ่ายตรงข้ามหรือขว้างบอลออกนอกสนามข้อควรสังเกต

- ผู้เล่นเล่นเกมโดยมีความเคารพในร่างกายของกันและกันหรือไม่
- เด็กทุกคนมีโอกาสแสดงบทบาททั้งสองบทบาทหรือไม่

กำรสนทนำ
สะท้อน

- การเดาอารมณ์นั้นยากหรือง่าย เพราะเหตุใด
- การแสดงบทบาทเป็น “รูปป้ัน” นัน้ยากหรอืง่าย เพราะเหตใุด และการแสดงบทบาทเป็น “ช่างแกะ

สลัก” นั้นยากหรือง่าย เพราะเหตุใด
เชื่อมโยง

- ในชีวิตประจ�าวัน การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นเรื่องง่ายหรือยาก เพราะเหตุใด
- คุณเคยพบช่วงเวลาทีค่นอืน่ไม่เข้าใจความรูส้กึของคณุบ้างหรอืไม่ เหตุการณ์ดงักล่าวท�าให้คุณรูส้กึ 

อย่างไร
ปรับใช้

- ในอนาคต คุณจะท�าอย่างไรเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคุณ
- คุณจะท�าอย่างไรเพื่อท�าความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
- การน�ามาประยุกต์ใช้
- เปลี่ยนไปใช้ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นๆ ที่ยากข้ึน และต้องให้ผู้เล่นเดาความหมาย เช่น 

ค�าว่า  “มีความสุข” หรือ “Happy” ให้เปลี่ยนไปใช้ Delighted, Content, Pleased หรือ Thrilled แทน
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เกม การ์ดพลังสิทธิ

เกม กำร์ดพลังสิทธิ คู่มือเกมกำร์ดพลังสิทธิ

กำรเคำรพสิทธิผู้อื่น 
ตอน เคำรพสิทธิในชีวิต

และร่ำงกำย

กำรเคำรพสิทธิผู้อื่น
ตอน เพื่อนรักนักเลง
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ใบกิจกรรมที่ ๑ ลิขสิทธิ์ควรรู้

ค�ำชี้แจง  ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพหรือค�าที่มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 

วรรณกรรม/นาฏกรรม/ศิลปกรรม        
สิ่งบันทึกเสียง/ดนตรี/ภาพยนตร์

งานศิลปะ

การท�าซ�้า ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรม
คอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน

โดยเจ้าของไม่อนุญาต

ข่าวประจ�าวัน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับ 
ค�าพิพากษา รายงานของทางราชการ

ประเภทของลิขสิทธิ์

งำนที่ไม่มีลิขสิทธิ์

ละเมิดลิขสิทธิ์

งำนลิขสิทธิ์

งำนลิขสิทธิ์

๙ ประเภท

การน�าผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่
ดัดแปลง ท�าซ�้า โดยผู้เป็นเจ้าของ
ผลงาน ไม่อนุญาตหรือได้รับทราบ
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ระหว่างดูภาพยนตร์
แล้วถ่ายคลิปเก็บไว้ดูเองที่บ้าน

แชร์รูปภาพของบุคคลอื่น
ในเชิงพาณิชย์

สั่งริบ หรือท�าลาย
สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ความคุ้มครองทางกฎหมายที่คุ้มครอง
ผู้สร้างเนื้อหา(รูป เพลง วีดีโอ งานเขียน 

ฯลฯ) จากการถูกผู้อื่นน�าไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต

การละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ ควำมหมำยของลิขสิทธิ์

ศำล

เจ้ำของเว็บไซด์

ระวำงโทษจ�ำคุก ๖ เดือน - ๔ ปี 
ปรับ ๑๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ บำท

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

จ�ำคุก ๓ ปี
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท
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กรณีตัวอย่ำง
กฎหมำยสำมัญประจ�ำบ้ำน
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กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง

ควำมหมำยของค�ำว่ำ “เด็ก”

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของประเทศ เพราะเด็กเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชาติ            
ในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการก�าหนดให้มีวันเด็ก และถือเป็นวันส�าคัญของชาติวันหนึ่งด้วย  ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้นิยามค�าว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
แต่ไม่รวมถงึผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะด้วยการสมรส “เดก็เร่ร่อน” หมายถงึ เดก็ทีไ่ม่มบีดิามารดา หรอืผู้ปกครอง หรือ
มีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือ “เด็กก�าพร้า” หมายถึง 
เดก็ทีบ่ดิามารดาเสียชวีติ เดก็ทีไ่ม่ปรากฏบดิามารดาหรอืไม่สามารถสบืหาบดิามารดาได้ เป็นต้น อนาคตของ
ประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร

ควำมหมำยของค�ำว่ำ “ผู้เยำว์”

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ไร้รอยมลทิน สุดแล้วแต่ผู ้ใหญ่จะแต่งแต้มสีสัน 
สภาพแวดล้อมจึงมีผลต่อเด็ก หากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ในทาง
กลับกันหากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเลวร้ายอาจส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมหรือพัฒนาการทางสังคม 
ของเด็กได้ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงมีกฎหมายหลายฉบับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กเพื่อให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า หลายคนจึงมักได้ยินบรรดานักกฎหมายพูดถึงค�าสองค�าที่ดูเหมือนจะซ้อนๆ 
กันอยู่ ระหว่างค�าว่า “เด็ก” และค�าว่า “ผู้เยาว์” เราจะมาท�าความเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว  ค�าสองค�านี้มีท่ีมา 
และมีความแตกต่างกันอย่างไร ค�าว่า เด็ก ได้ก�าหนดนิยามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ว่าหมายถงึบคุคลซึง่มอีายตุ�า่กว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ แต่ไม่รวมถงึผูท้ีบ่รรลนิุตภิาวะด้วยการสมรสตามกฎหมาย 
ส่วนค�าว่า ผู้เยาว์ ในทางแพ่งได้ถูกก�าหนดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙ บุคคล 
ย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ และมาตรา ๒๐ ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะ
เม่ือท�าการสมรส หากการสมรสนัน้ได้ท�าตามบทบัญญตั ิมาตรา ๑๔๔๘ จะเหน็ได้ว่า ผูเ้ยาว์คอืผูท้ีม่อีายตุ�า่กว่า
ย่ีสิบปีบริบูรณ์ลงมา ยกเว้นผู้เยาว์ที่ได้ได้ท�าการสมรสตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๔๔๘ ทีนี้พอจะเข้าใจแล้ว 
หรือยังว่าทั้งสองค�ามาจากกฎหมายคนละฉบับที่แตกต่างกันซึ่งก�าหนดสิทธิและอ�านาจที่แตกต่างกันด้วย

เด็ก ๗ ปี ต้องมีบัตรประชำชน

ในอดีตนั้นเมื่อเด็กเกิด ตามกฎหมายก�าหนดให้พ่อแม่ท�าการแจ้งเกิด และใช้ใบเกิดหรือสูจิบัตรของ
เด็กเป็นเอกสารรับรองตัว จนกระทั่งอายุ ๑๕ ปี จึงท�าบัตรประชาชน ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายและ
ประกาศพระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ ก�าหนดให้ผู้มี
สัญชาติไทย ท่ีมอีายุตัง้แต่ ๗ ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปทกุคนต้องมบีตัรประจ�าตวัประชาชน ไว้ใช้แสดงตนเพือ่ประโยชน์
ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ โดยบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงรับดูแลบุคคลผู้น้ันอยู่ เป็น 
ผู้ย่ืนค�าขอภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่อายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์ ดังนั้น ผู้ปกครองยุคใหม่จึงต้องไม่ลืมว่า 
ต้องพาลกูไปท�าบตัรประชาชน เมือ่ลกูอายคุรบเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่ประโยชน์และสทิธต่ิางๆ ของลกู
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บัตรประชำชน ของจ�ำเป็นคู่กำย

บตัรประชาชนถอืเป็นเอกสารส�าคัญทีจ่�าเป็นในการช่วยยืนยนัความมตีวัตน และสถานะของความเป็น 
พลเมืองไทย เพ่ือแสดงให้รูว่้าเราเป็นใคร มาจากไหน พ�านกัอยูท่ีใ่ด ด้วยเหตนุี ้ตามพระราชบญัญตับิตัรประจ�า
ตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงก�าหนดให้ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่ก�าหนด นอกจากนี้กฎหมาย ยังก�าหนดให้ต้องพกพาบัตรด้วย 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้อันถือเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น 
เพื่อตรวจสอบว่า เป็นบุคคลที่หนีการกระท�าผิดมาหรือไม่ เป็นคนเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ดังนั้นหากผู้ใดซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป ไม่พกบัตรประจ�าตัวประชาชน เมื่อเจ้าหน้าท่ี 
ขอตรวจสอบและไม่อาจแสดงบตัรได้ ถอืว่ามคีวามผดิตามพระราชบญัญัตบิตัรประจ�าตวัประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
มาตรา ๑๗ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

ผู้เยำว์ต้องขออนุญำตก่อน

พ่อแม่อาจจะตกใจเมื่อเห็น ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตแล้วพบว่ามียอดหนี้แปลกๆ 
จ�านวนมากซึ่งเมื่อสอบสวนทวนความกันแล้ว ปรากฏว่าลูกรักวัย ๑๐ ขวบ ใช้โทรศัพท์ของพ่อแม่ไปเล่นเกมส์ 
ยิ่งเล่นย่ิงสนุกเพราะในเกมส์มีสิ่งของโฆษณาล่อตาล่อใจ จึงกดซื้อสินค้าดังกล่าวไปเร่ือยๆ โดยไม่ทราบว่า 
มือถือของพ่อแม่นั้น ผูกอยู ่กับบัตรเครดิตเพื่อความสะดวกในการช�าระค่าบริการและซื้อสินค้าต่างๆ 
เจอเหตุการณ์แบบน้ีพ่อแม่ ผู้ปกครองอาจจ�ายอมปล่อยเรื่องเลยตามเลย แต่ในทางกฎหมายนั้น ได้ให้ 
ความคุ้มครองการกระท�าของ ผู้เยาว์ซึง่มอีายไุม่ครบ ๒๐ ปี ไว้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 
๑๗๕ (๑) ประกอบ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ ก�าหนดว่า การท�านิติกรรมใดๆ ของผู้เยาว์ ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ถ้าการใดๆ ท่ีผู้เยาว์ได้กระท�าโดยปราศจากความยินยอม นิติกรรมนั้น 
จะตกเป็นโมฆียะ กรณีนี้พ่อแม่จึงสามารถบอกล้างการซื้อขายดังกล่าวของลูกได้

ผู้เยำว์ซื้อได้

ควบคู่กันไปกับการคุ้มครองผู้เยาว์ในเรื่องการซื้อขายหรือท�านิติกรรมต่างๆ ซึ่งอาจท�าให้หลายคน
เข้าใจผิดว่าเรื่องของเด็กนั้น ทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบของพ่อแม่ไปหมด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น โลกธุรกิจ
ท่ีผลิตสินค้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่เด็กๆ คงต้องปิดกิจการเป็นแน่ เร่ืองนี้กฎหมายก็ได้เปิดช่องให้ผู้เยาว ์
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (๒๐ ปี) สามารถซ้ือสินค้าที่สมควรเพื่อตัวเองได้ แต่ต้องเป็นการสมแก่ฐานานุรูป 
แห่งตน อาทิ  การซื้ออาหาร ขนม เครื่องนุ่งห่ม เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการด�ารงชีพ และอุปกรณ์การเรียน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๔ เช่น เด็กชายมานะซ้ือน�้าแข็งใสเพ่ือรับประทาน หรือซ้ือ
สมุด ดินสอจากร้านค้า เช่นน้ี ถือเป็นการซื้อที่สมควรแก่เหตุตามที่กฎหมายรับรองสิทธิเอาไว้ โลกใบเล็ก 
ของเด็กๆ จึงยังมีเสรีภาพได้ตามสมควรแก่วัย
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บังคับเด็กผิดกฎหมำย

ปัญหาสังคมเกี่ยวกับเด็ก ทั้งแก๊งล่อลวง ลักพาตัว หรือการบังคับใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการขู่เข็ญ           
ให้เด็กมานั่งขอทาน ยังมีให้เห็นอยู่เป็นจ�านวนมากในปัจจุบัน โดยท่ีไม่เกรงกลัวกฎหมาย ดังนั้น ผู้ใด 
ท�าการบังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริม ยินยอม และใช้เด็กเป็นเคร่ืองมือ ในการขอทาน เพื่อแสวงหารายได้ หรือ 
ผลประโยชน์เข้าตนเอง จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๕) ซึ่งจะ 
มีโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับตามมาตรา ๗๘ และหากครบ 
องค์ประกอบ ความผิดกฎหมายอื่นก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายฉบับนั้นอีกด้วย

กำรสงเครำะห์เด็ก

หากท่านใดพบเด็กเร่ร่อน หรือเด็กก�าพร้าที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลงที่ใดที่หนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป
ช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ โดยหากเด็กพูดคุยรู้เรื่อง ให้ถามชื่อพ่อ แม่ และเลขที่บ้าน แล้วช่วยพาเด็กกลับบ้าน 
แต่หากเด็กคนนั้นหนีออกมาด้วยพฤติกรรมของผู้ปกครองมีอาชีพที่ไม่เหมาะสม   อันอาจจะส่งผลกระทบต่อ
พัฒนาการทางร่างกาย การทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติ 
เสื่อมเสีย ในทางศีลธรรมอันดี หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ก็สามารถช่วยเหลือเด็กได้ 
โดยการแจ้งให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลตามกระบวนการทางกฎหมายของ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

กำรส่งเสริมเด็กในทำงที่ผิด

โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งจะมีกฎ ระเบียบ ส�าหรับให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็น
ผู้ที่มีวินัยและศีลธรรมอันดีงาม ถ้าหากมีบุคคลใดกระท�าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน
ให้นักเรียนหรือนักศึกษา ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่วางไว้ ก็จะมี 
ความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 
๘๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

ห้ำมเด็กซื้อ หรือเสพสุรำ/บุหรี่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ จะห้ามเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ 
หรอืเข้าไปในสถานทีเ่ฉพาะเพือ่การจ�าหน่ายหรือเสพสรุาหรอืบหุรีอ่ย่างเดด็ขาด เพราะไม่ต้องการให้สิง่เสพตดิ 
ดังกล่าว มามอมเมาเยาวชนของชาติ ทั้งนี้ หากเด็กยังฝ่าฝืนและเข้าไปเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม มาตรา ๒๔ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  รับเด็ก
กลบัไปดูแลตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางข้อก�าหนดอืน่ใดเพ่ือแก้ไขหรือป้องกนัมิให้เดก็กระท�าความผดิซ�า้
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ควำมผิดฐำนขำยสุรำให้กับเด็ก
ปัจจุบันเยาวชนมีแนวโน้มการดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น ซึ่งเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม 

ในหลายๆ ด้าน ดังนั้นเพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายเยาวชนให้แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ เป็นก�าลัง 
ของชาติ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรเข้มงวดให้บุตรหลานห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และส�าหรับ 
ผู้ที่จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมา 
จนครองสติไม่ได้ ถือว่าบุคคลนั้น มีความผิดตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรอืปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ ตามมาตรา ๔๐
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กฎหมายว่าด้วยครอบครัว

หมั้นแล้ว ก็คลำดแคล้วได้

คนทั่วไปมักจะคิดว่าเมื่อมีการหมั้นหมายขึ้นแล้วจะต้องจบลงด้วยการแต่งงานกับอีกฝ่ายเสมอ           
ซึ่งข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะหากฝ่ายใดเกิดเปลี่ยนใจภายหลังเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม ก็ไม่สามารถ
บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่งงานด้วยได้ ส่วนฝ่ายที่ถูกถอนหมั้นมีสิทธิได้รับค่าทดแทน  ถ้าเป็นกรณีฝ่ายหญิง 
ซึ่งเป็นฝ่ายถูกหมั้นเป็นผู้ผิดสัญญาเสียเอง ฝ่ายชายสามารถเรียกของหมั้นคืนได้ ตัวอย่างเช่น นายสมชาย 
กับนางสาวสมหญิง ได้หมั้นหมายกันตามประเพณี ต่อมานางสาวสมหญิงเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากแต่งงาน 
กับนายสมชายแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ นายสมชายไม่สามารถบังคับให้นางสาวสมหญิงแต่งงานกับตนได ้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๘ ซึ่งในกรณีนี้ นางสาวสมหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น
จึงต้องคืนของหมั้นทั้งหมดแก่นายสมชายด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๙ ในทาง
กลบักนัหากนายสมชายเป็นฝ่ายผดิสญัญาหมัน้ ฝ่ายหญงิคอืนางสาวสมหญิงไม่ต้องคนืของหมัน้และยงัสามารถ
เรียกค่าทดแทนได้ด้วย

สมรักแล้ว ต้องสมรส

คู่รักบางคู่อาจเข้าใจว่าการจัดงานแต่งงานใหญ่โต ผู ้คนรับรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นการสมรส 
โดยชอบแล้ว แต่ในทางกฎหมายถือว่ายังไม่เกิดสิทธิซึ่งกันและกันของความเป็นคู่สามี ภรรยา ดังนั้น 
หากต้องการรักษาสิทธิของแต่ละฝ่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ตามมา คู่สมรส 
คือฝ่ายชายและหญิงจะต้องไปจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอ�าเภอ ก่ิงอ�าเภอ หรือ 
ส�านักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๗ มาตรา ๑๔๕๘ ซ่ึง 
การกระท�าดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงความยินยอมว่าจะเป็นสามีภรรยากันโดยเปิดเผยและเป็นการสมรส 
ที่ครบถ้วนตามขั้นตอนตามกฎหมาย

อยำกมีคู่ ต้องดูอำยุครบ

หนุ่มสาวหรือวัยรุ่นมักใจร้อนอยากจดทะเบียนสมรสกันเร็วๆ แต่ในทางกฎหมายได้ก�าหนดเงื่อนไข
เอาไว้ว่า ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ จึงจะท�าการสมรสกันได้ เว้นแต่มีเหตุ 
อันสมควร ก็ขอให้ศาลสั่งให้สามารถสมรสกันได้ ตัวอย่างเช่น นายเอกับนางสาวบีทั้งคู่อายุ ๑๕ ปี ทั้งสอง 
รักกันมากและต้องการจดทะเบียนสมรสกัน แต่ไม่สามารถท�าได้ เพราะกฎหมายไม่อนุญาต ในทางกลับกัน 
สมมุติว่านายเอกับนางสาวบีเกิดได้เสียกัน และนางสาวบีได้ตั้งท้อง บิดาและมารดาของทั้งสองฝ่ายจึงต้องไป
ร้องขออนุญาตจากศาลให้ท�าการสมรสกันได้   เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๔๘
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ทะเบียนสมรสเศร้ำ

ในอดีตการรักใคร่ชอบพอจนน�าไปสู่การแต่งงานและจดทะเบียนสมรสเปรียบเสมือนการมีหลักฐาน 
ที่มั่นคงส�าหรับชีวิตคู่ แต่สมัยนี้ต้องพึงระวัง โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ผู้คนรู้จักกันง่ายดายผ่านโลกออนไลน์ 
จนน�าไปสู่การคบหาแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันในที่สุด เพราะหากไม่ตรวจสอบให้ดีอาจพบว่าอีกฝ่าย 
มีคู่ครองที่จดทะเบียนสมรสชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ผลที่ตามมาคือ ฝ่ายที่จดทะเบียนสมรสภายหลัง 
ถอืเป็นการจดทะเบยีนสมรสซ้อน โดยจะไม่มผีลและสทิธิใ์ดๆ ทางกฎหมายรองรับเลย ตวัอย่างเช่น  นายสนุทร
กับคุณยุพดีคู ่สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อยู ่มานายสุนทรเล่นเฟซบุ๊ค 
แล้วเกิดไปพบกับนางสาวสภุาเกดิรกัใคร่ชอบพอ นายสนุทรถงึขัน้ชวนไปจดทะเบยีนสมรสเพือ่ยนืยนัความรกั 
โดยที่นางสาวสุภาไม่ทราบมาก่อนว่านายสุนทรได้จดทะเบียนสมรสกับคุณยุพดีอยู่แล้ว ดังนั้น ต่อมาหาก
นางสาวสุภาตกลงยอมจดทะเบียนสมรสกับนายสุนทร  จะถือว่าการจดทะเบียนสมรสของนางสาวสุภา       
เป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนและตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒

คนเจ้ำชู้ จดทะเบียนสมรสซ้อน

กรณีบุคคลเจ้าชู้บางท่านอาจนิยมการจดทะเบียนสมรสซ้อน ซ่ึงการตีตราซ�้าซ้อนน้ีไม่ใช่เพียงท�าให้
การตีตราเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ เท่านั้น แต่ยังเป็นการแจ้ง 
ข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานและอาจท�าให้ผู้อื่นเสียหาย ซึ่งอาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ซึง่บญัญตัไิว้ว่า ผูใ้ดแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็แก่เจ้าพนกังาน ซึง่อาจ
ท�าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

แม่นำงสำว

ในโลกยุคปัจจุบันที่หญิงและชาย เท่าเทียมกัน ดังนั้น ค�าน�าหน้าชื่อย่อม เป็นไปด้วยความสมัครใจ 
เช่น ฝ่ายหญิง เมื่อแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้ค�าน�าหน้าว่านางสาวหรือนางก็ได้ ส่วนหญิงที่หย่าร้าง 
หากเดิมใช้ค�าน�าหน้าว่า “นาง” ก็สามารถกลับมาใช้ “นางสาว” ได้เช่นกัน ส่วนชายไทย ไม่ว่าแต่งหรือ 
ไม่แต่ง หรือหย่าร้าง ก็ยังคงใช้ค�าน�าหน้า ว่า “นาย” เท่านั้น ซึ่งเป็นตามพระราชบัญญัติค�าน�าหน้า นามหญิง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ ทีก่�าหนดให้ หญงิทีอ่าย ุ๑๕ ปีขึน้ไป และยังไม่ได้สมรส ให้ใช้ค�าน�าหน้านามว่า “นางสาว” 
มาตรา ๕ หญิงซึง่จดทะเบยีนสมรสแล้ว จะใช้ค�าน�าหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” กไ็ด้ตามความสมัครใจ 
โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว มาตรา ๖ หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรส
แล้ว ต่อมาการสมรสสิ้นสุดลงจะใช้ค�าน�าหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได้ตามความสมัครใจ โดย 
ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
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สินสมรส เรื่องของสองเรำ

เมื่อตกลงปลงใจร่วมชีวิตกันแล้ว กฎหมายได้แบ่งสินทรัพย์ออกเป็นสองส่วน คือ สินส่วนตัวกับ 
สินสมรส ส�าหรับสินส่วนตัว คือ ทรัพย์สินที่แต่ละคนมีอยู่เดิมก่อนที่จะแต่งงานกัน รวมทั้งเคร่ืองใช้ส่วนตัว 
เครือ่งแต่งกาย เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการประกอบอาชพี ทรพัย์สนิทีฝ่่ายหนึง่ได้มาระหว่างสมรสโดยได้รบัมรดก 
หรอืการได้มาโดยเสน่หา และในกรณฝ่ีายหญงิ คอื ทรพัย์สนิทีเ่ป็นของหมัน้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์ มาตรา ๑๔๗๑ โดยฝ่ายทีเ่ป็นเจ้าของสนิส่วนตวัสามารถใช้ทรพัย์สนิได้โดยไม่ต้องขอความยนิยอม
จากคู่สมรส ส่วนสนิสมรส คอื ทรพัย์สนิท่ีคูส่มรสได้มาระหว่างสมรส รวมทัง้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้มาระหว่างสมรส
โดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุเป็นสินสมรส และดอกผลของสินส่วนตัว แต่ในกรณีเกิด 
ความสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส เป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๔ วรรค ๑ และวรรค ๒ และหากฝ่ายใดจะใช้สินสมรสจะต้องได้รับ           
ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

หนี้จำกสมรส

เมื่อคู่สมรสที่เคยรักกันต้องสิ้นสุดความสัมพันธ์กันแล้ว นอกจากสินสมรสที่ต้องแบ่งให้เท่าๆ กันแล้ว 
ในส่วนของหนีส้นิทีเ่กดิมาร่วมกนัระหว่างสมรส  กต้็องร่วมกนัรบัผดิชอบไปในส่วนเท่าๆ กนัด้วย ตวัอย่างเช่น 
นายสมโชคได้จดทะเบียนหย่าร้างกับนางสมพร โดยท้ังคู่มีเงินสดอยู่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีเป็นสินสมรส ขณะ
เดียวกันนายสมโชคก็มีหนี้อยู่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่เกิดจากไปกู้ยืมเงินซึ่งเป็นค่าใช่จ่ายในการเรียนของลูก ต่อมา
เมือ่ทัง้คูห่ย่าร้างกันจะต้องแบ่งสนิสมรสกนัคนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะเดยีวกนันางสมพรจะต้องช่วยรับผดิชอบ
หน้ีจ�านวนดงักล่าวทีน่ายสมโชคก่อข้ึนระหว่างสมรสจ�านวนคร่ึงหนึง่ หรือ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๓ มาตรา ๑๕๓๕

รับหนี้กิ๊ก 

หากภรรยาพบว่าสามีตามกฎหมายของตนได้แอบไปกู้เงินเพื่อน�าไปให้ “กิ๊ก” กรณีนี้ท่านสามารถ
ปฏิเสธการร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวได้ เน่ืองจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ 
บญัญัตไิว้ว่า หนีท้ีส่ามภีรรยาเป็นลกูหนีร่้วมกนันัน้ ให้รวมถึงหนีท้ีส่ามีหรือภรรยาก่อให้เกดิขึน้ในระหว่างสมรส 
ดังต่อไปนี้ ๑) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ�าเป็นส�าหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอด
ถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ ๒) หนี้ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับสินสมรส ๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาท�าด้วยกัน ๔) หนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อขึ้น 
เพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน ดังนั้นหนี้ที่เกิดจากสามีกู ้เงินไปให้หญิงอื่น 
ภรรยาหลวงไม่ต้องรบัผดิชอบเพราะเป็นหนีท้ีก่่อเกดิขึน้เพือ่ประโยชน์ตนฝ่ายเดยีว โดยทีภ่รรยาไม่ได้รบัรู้และ
ไม่ใช่หนี้ตามมาตรา ๑๔๙๐
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ลูกพ่อ ลูกแม่ ลูกใคร

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ากรณีที่หญิงชายมีความสัมพันธ์กันจนมีบุตรข้ึนมา ในขณะที่ยังไม่ได ้
จดทะเบยีนสมรสกนั ตามกฎหมายก�าหนดให้บตุรนัน้เป็นสทิธขิองฝ่ายหญงิเท่านัน้ เว้นแต่ต่อมาฝ่ายหญงิและ
ชาย ไปจดทะเบยีนสมรสกนัหรอืกรณอีืน่ๆ เช่น บิดาของบตุรไปด�าเนนิการขอให้จดทะเบยีนเป็นบตุร หรือบดิา
ของบุตรร้องขอต่อศาลและได้รับการอนุญาต บุตรจึงจะเป็นสิทธิของบิดา ตัวอย่างเช่น นายสมศักดิ์อยู่กินกับ           
นางสมศรีอย่างเปิดเผยแต่ยงัไม่ได้จดทะเบยีนสมรส และได้คลอดลูกออกมาขณะนัน้ ให้ถือว่าเป็นบตุรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของนางสมศรีเท่านั้น ภายหลังนายสมศักดิ์ไปจดทะเบียนสมรสกับนางสมศรีหรือนายสมศักดิ ์
ไปจดทะเบียนรับรองการเป็นบุตรต่อนายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอ หรือส�านักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ 
ในกรณีน�าหลักฐานการเป็นบิดาของบุตรไปร้องขออนุญาตจากศาลก็ได้ ก็จะท�าให้นายสมศักดิ์เป็นพ่อ            
ของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๔๖ และมาตรา ๑๕๔๗

ลงไม้ลงมือกันได้ทุกวัน

การท�าร้ายร่างกายของกันและกันระหว่างสามีและภรรยาถือเป็น “ความรุนแรงในครอบครัว” ตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ หมายความว่า 
การกระท�าใดๆ โดยมุ่งประสงค์เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�าโดยเจตนาในลักษณะ 
ท่ีน่าจะก่อให้เกดิอันตรายแก่ร่างกายจติใจ หรอืสขุภาพของบคุคลในครอบครัว หรือบงัคบั หรือใช้อ�านาจครอบง�า        
ผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ ไม่กระท�าการ หรือยอมรับการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท ส่วน “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรส
เดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว 
รวมทัง้บคุคลใดๆ ทีต้่องพึง่พาอาศยัและอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั และในมาตรา ๔ ยงับญัญตัว่ิา ผูใ้ดกระท�าการ
อันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ โดยสรุป คือ กฎหมายห้ามบุคคลใด 
ใช้ความรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะมีความผิดฐานกระท�าความรุนแรงในครอบครัว จ�าคุกไม่เกิน ๖ 
เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  โดยความผิดข้อหานี้สามารถยอมความกันได้และ 
มอีายคุวาม ๓ เดอืน นบัแต่ผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัอยูใ่นวสิยัและมโีอกาสท่ีจะแจ้งความหรอื
ร้องทุกข์ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ไม่ท�ำกำรบ้ำน

สภาพสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายๆ ท่าน มีภาวะเครียด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และไม่ออกก�าลังกาย 
โดยเฉพาะผู้ชายอันจะน�าไปสู่การมีสุขภาพย�่าแย่ทั้งสุขภาพกาย ใจ และอาจลามไปถึงปัญหาครอบครัว 
เพราะหากคุณผู้ชายหย่อนสมรรถภาพอาจน�าไปสู่การหย่าร้างได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๕๑๖ (๑๐) บัญญัติไว้ว่าสามีหรือภรรยามีสภาพแห่งกายท�าให้สามีหรือภรรยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณี
ได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์
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พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูบุตร

พ่อ แม่ ไม่ได้เป็นผู้ให้ก�าเนิดบุตรเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๕๖๔ วรรค ๑ ก�าหนดว่า พ่อแม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการดูแลและให้การศึกษาไปจนกว่า 
ลกูจะมอีายคุรบ ๒๐ ปี นอกจากนีก้รณีท่ีลูกพกิารแต่ก�าเนดิ หรือได้รับอบุตัเิหตภุายหลงัจนมีร่างกายทุพพลภาพ
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ แม้ว่ามีอายุเกิน ๒๐ ปีแล้ว พ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่เล้ียงดูบุตรของตัวเองต่อไป 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๔ วรรค ๒ หากพ่อแม่ไม่ท�าหน้าที่ของตัวเอง และ 
ปล่อยปละละเลยบุตร  ญาติสนิทที่พบเหตุการณ์เช่นนี้สามารถฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อศาลเอาผิดแก่พ่อแม่ได้

ลูกกตัญญู

เรารู้กันแล้วว่า พ่อแม่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร ในทางกลับกันเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถ
ท�างานมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แล้ว ก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่เช่นกัน โดยเฉพาะในยามที่พ่อแม่
แก่เฒ่าหรือเจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านและยังถือเป็นหน้าที ่
ในทางกฎหมายซึ่งก�าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๓ ว่าบุตรจ�าต้องอุปการะ 
เล้ียงดูบิดามารดา กรณทีีบ่ตุรซึง่มหีน้าทีต่ามกฎหมายต้องอปุการะเลีย้งดบูดิามารดา ทอดทิง้พ่อแม่ของตวัเอง
ซึง่มอีายหุรอืเจบ็ป่วยหรอืร่างกายพกิาร จติพกิาร พึง่พาตวัเองไม่ได้ ทัง้ทีรู่ห้รอืคาดการณ์ได้ว่าจะท�าให้พ่อแม่        
เกิดอนัตรายถงึแก่ชวีติได้ การกระท�าเช่นนีถ้อืว่า  มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๗ จะต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปีหรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

กำรรับบุตรบุญธรรม

การที่ผู้คนให้ความเมตตากับเด็ก ต้องการน�ามาอุปการะเหมือนเป็นลูกตามสายโลหิตนั้น กฎหมาย
อนุญาตให้ท�าได้แต่ก็ได้วางกฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองความสงบของสังคมและศีลธรรมไว้ด้วย เพื่อป้องกัน 
การเปลีย่นสถานะของผูร้บับตุรกบัคนทีเ่ป็นบตุรบญุธรรมภายหลงั เช่น เดมิผูรั้บเป็นพ่อ แต่ต่อมาเปลีย่นสถานะ
กลายเป็นสามี กฎหมายจึงต้องเข้ามาดูแล โดยก�าหนดเกณฑ์อายุของผู้รับบุตรบุญธรรมว่าต้องเป็นบุคคล 
ที่มีอายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปี และต้องมีอายุห่างจากบุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และบางกรณีต้องผ่าน 
ความเห็นชอบของผู้ปกครองอีกด้วย หากบุตรบุญธรรมยังเป็นผู้เยาว์และกรณีที่บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว ์
ท่ีอายุเกิน ๑๕ ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๑๙ มาตรา ๑๕๙๘/๒๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๒๑
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กฎหมายว่าด้วยมรดก

ปิดปัญหำแย่งมรดก

การแย่งมรดกเป็นปัญหาที่สร้างความแตกแยกในครอบครัวได้มากที่สุด ซึ่งวิธีป้องกันปัญหา 
ให้เกิดน้อยที่สุดสามารถสรุป ได้ดังนี้ ๑) เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาล ซึ่งมีระยะ
เวลารอค�าสั่งศาลประมาณ ๑ เดือน  ๒) เจ้ามรดกควรท�าพินัยกรรมเพื่อความชัดเจน หากมีปัญหาฟ้องร้องกัน
ในภายหลัง โดยเฉพาะพินัยกรรมฝ่ายเมืองซึ่งเป็นที่นิยมที่สุด ๓) การบันทึกภาพและเสียงของเจ้ามรดกว่า 
ท�าพินัยกรรมไว้จริงและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์  จะช่วยให้การน�าสืบง่ายมากยิ่งขึ้น ๔) หากไม่มีพินัยกรรม 
การรับมรดกเป็นไปตามหลักการ “ญาติสนิทตัดญาติห่าง” และภรรยาที่จดทะเบียนมีสิทธิได้รับมรดก ภรรยา
นอกสมรสไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดก นอกจากจะขอให้เจ้ามรดกยกให้ก่อนเสียชีวิต บุตรของภรรยานอกสมรส 
ก็ไม่มีสิทธิรับมรดก เว้นแต่เจ้ามรดกจะจดทะเบียนรับรองบุตร หรือเป็นบุตรที่เจ้ามรดกให้การรับรอง โดย
พฤตกิารณ์และบตุรบญุธรรมกเ็ป็นผูม้สีทิธไิด้รบัมรดกเช่นกนั ซึง่เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๖๒๗

เปิดขุมสมบัติ เจ้ำคุณปู่

เจ้าคณุปูผู้่ล่วงลบัเป็นคหบดซีึง่มทีรพัย์สินเป็นจ�านวนมาก ผู้จดัการมรดกทีต่ัง้ข้ึนมีหน้าทีแ่บ่งทรัพย์สิน
เหล่านี้ให้แก่ทายาททุกคน แต่ต่อมาปรากฏว่า นายอ�าเภอได้น�าพินัยกรรมของเจ้าคุณปู่ ซึ่งระบุให้บุคคล 
นอกวงศ์วานทายาทร่วมรับมรดกด้วย นอกจากนี้เจ้าคุณปู่ยังยกที่ดินหลายสิบไร่ถวายวัดอีกด้วย ส่งผลให้ 
เครือญาติต่างไม่พึงพอใจแต่ก็ไม่ขัดความประสงค์ของเจ้าคุณปู่ จึงได้ให้ผู้จัดการมรดกด�าเนินการ ทั้งนี้ 
ในกรณีท่ีเจ้ามรดกท�าพินัยกรรมไว้ ผู้จัดการมรดกจะต้องยึดเนื้อความตามพินัยกรรมเป็นหลักตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕๑ ซึ่งพินัยกรรมเขียนไว้อย่างไรต้องจัดการไปตามนั้น แม้บางคร้ัง 
ทายาทอาจไม่ได้รับอะไรเลยก็ได้ โดยเฉพาะทายาทอกตัญญูที่อาจถูกตัดออกจากกองมรดกด้วยพินัยกรรม 
ซึง่เรยีกว่าพนิยักรรมตดัมรดก หมายความว่า ถ้าเจ้ามรดกท�าพนิยักรรมจงึไม่ต้องไปดเูร่ืองทายาท ให้ด�าเนนิการ
ตามเนื้อความที่ปรากฏในพินัยกรรม 

กำรท�ำพินัยกรรม 

หลงัจากท่านเจ้าคุณถงึแก่กรรม ทรพัย์ศฤงคารของท่านถูกแบ่งสรรอย่างเป็นธรรมไร้ข้อโต้แย้ง ทัง้เร่ือง 
ลายมือชื่อปลอมและสติสัมปชัญญะ ปกติแม้จะท�าพินัยกรรมแล้วแต่ในพินัยกรรมบางอย่าง มีช่องโหว่ 
ในภายหลังให้โต้แย้งได้ เช่น พินัยกรรมแบบธรรมดาที่ท�ากันเองเป็นหนังสือกับพยานสองคนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๕๖ และพินัยกรรมแบบเขียนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๖๕๗ สองแบบนี้ฝ่ายผู้ไม่หวังดีจะสู้ว่าลายมือชื่อปลอมบ้าง หรือเจ้ามรดกขาดสติเพราะอายุมาก 
ไปจับมือเขียนบ้าง ซ่ึงเจ้ามรดกอาจป้องกันข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยการท�าพินัยกรรมเป็นเอกสารฝ่ายเมือง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕๘ โดยท�าพินัยกรรมต่อหน้านายอ�าเภอและลงลายมือชื่อ
นายอ�าเภอ หรือพินัยกรรมท�าเป็นเอกสารลบั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๖๖๐ โดยจะต้อง 
เขียนพินัยกรรมเองหรืออาจไม่จ�าเป็นต้องเขียนพินัยกรรมเอง แต่ให้ผู้อื่นเขียนให้แล้วผู้ท�าพินัยกรรมเป็น 
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ผู้ลงลายมือชื่อพร้อมใส่ซองปิดผนึก มีการลงตราประทับและลายมือช่ือนายอ�าเภอที่ซองเพ่ือป้องกันความลับ 
รั่วไหล ซึ่งพินัยกรรมแบบเอกสารลับจะมีช่องโหว่น้อยที่สุดแต่ในความเป็นจริงพินัยกรรมแบบฝ่ายเมือง 
เป็นที่นิยมท�ากันมากที่สุด (อ้างอิงจาก www.vicharkarn.com)

กำรตั้งผู้จัดกำรมรดก

การเป็นผู้จัดการมรดกนั้นจะกระท�าโดยพินัยกรรมแต่ถ้าพินัยกรรมไม่ระบุไว้ก็ท�าโดยค�าสั่งศาล ทั้งนี้
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑๓ ในทางปฏิบัติทายาทจะต้องยื่นค�าร้องต่อศาล 
โดยอาจยื่นเองหรือให้ทนายยื่นให้ โดยมีเอกสารใบมรณบัตร ทะเบียนบ้านของท่านและเจ้ามรดก ส�าเนาบัตร
ประชาชนของท่านและเจ้ามรดก ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสที่แสดงความเกี่ยวพันของท่านกับเจ้ามรดก 
นอกจากนี้ยังต้องเตรียมหลักฐานแสดงทรัพย์สินของเจ้ามรดก เช่น บัญชีเงินฝาก โฉนดที่ดิน รายชื่อวงศ์วาน          
ว่านเครือที่มีสิทธิในมรดก และหนังสือยินยอมของทายาทคนอื่นๆ เช่น พี่น้องของผู้ย่ืนค�าร้องเป็นผู้จัดการ
มรดก ในกรณไีม่ให้ความยินยอม  ศาลจะเรยีกทายาทมาตกลงกนัอกีครัง้ ซึง่กระบวนการกว่าศาลจะสัง่ใช้ระยะ
เวลา ราว ๑ เดือน

ผู้จัดกำรมรดกฮุบมรดก

ในบางกรณีอาจพบว่าผูจั้ดการมรดกไม่แบ่งทรพัย์มรดกให้แก่ทายาท บางทอีาจฮบุมรดกเป็นของตวัเอง 
บางทีก็สมรู้ร่วมคิดโอนมรดกไปให้คนอื่น การกระท�าดังกล่าวไม่ใช่แค่เร่ืองทางแพ่งอย่างเดียว แต่ยังเป็น 
การกระท�าผดิทางอาญาอกีด้วย    โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๓ บญัญตัไิว้ว่า ผู้ใดได้รับมอบหมาย
ให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งผู ้ อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู ่ด้วย กระท�าผิดหน้าที่ของตน 
ด้วยประการใดๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้น้ัน 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ

ทรัพย์มรดกต้องแบ่งให้ใครบ้ำง

ตามีเป็นชาวบ้านมีเรือกสวนไร่นามากมาย ต่อมาเมื่อตามีเสียชีวิตแต่ไม่ได้ท�าพินัยกรรมแบ่งทรัพย์
สมบัติที่มีอยู่อย่างมากมายไว้ จนเกิดเป็นปัญหาการแย่งชิงมรดก บุตรสาวของตามีจึงหาทนายมาช่วย 
จัดการมรดก ซึ่งในการแบ่งทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๓๒-๑๖๓๘ 
มีหลักการ ดงันี ้ ๑) ต้องดวู่าเจ้ามรดกมภีรรยาทีจ่ดทะเบยีนสมรสหรือไม่ถ้ามต้ีองแบ่งให้ ส่วนภรรยานอกสมรส
หรือเมียน้อยไม่มีสิทธิ ๒) นอกจากภรรยาที่จดทะเบียนสมรส บุคคลต่อไปน้ีอาจมีสิทธิได้รับมรดก เราเรียก
บคุคลกลุม่นีว่้าทายาทโดยธรรม ซึง่ม ี๖ ล�าดบั ดงันี ้(๑) บตุรธดิาโดยชอบด้วยกฎหมายและบตุรนอกกฎหมาย
ที่เจ้ามรดกจดทะเบียนรับรองบุตร (ผู้สืบสันดาน) (๒) บิดามารดา (๓) พี่น้องพ่อแม่เดียวกัน (๔) พี่น้องพ่อ
หรือแม่เดียวกัน (๕) ปู่ย่าตายาย (๖) ลุงป้าน้าอา ๓) อย่างไรก็ตาม ทายาททั้ง ๖ กลุ่ม ไม่มีสิทธิรับมรดก 
ทุกคน โดยล�าดับการรับมรดกนั้นญาติสนิทคือบุตรธิดาหรือบิดามารดาในกลุ่มที่ ๑ และ ๒ จะต้องได้รับมรดก
ก่อน และญาติล�าดับอื่นจะถูกตัดไม่ให้รับมรดก เรียกหลักการนี้ว่า “ญาติสนิทตัดญาติห่าง” หากตามีไม่มีบุตร
ธิดา ไม่มีบิดามารดา ทายาทล�าดับ ๓ ซึ่งเป็นพ่ีน้องพ่อแม่เดียวกันจะได้รับมรดก แต่ญาติในล�าดับถัดไป 
ก็หมดสิทธิโดยจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ
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บุตรนอกสมรส

โดยทั่วไปหากสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน บุตรที่เกิดมาจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ 
คนท้ังสอง แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จะเป็นบุตรนอกสมรสซึ่งหมายถึงบุตรที่เกิดจากสามีภรรยา 
ที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เด็กท่ีเกิดมาตามกฎหมายถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของหญิงซ่ึงเป็นมารดาเท่านั้น แต่เป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา ถ้าหากบิดาที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายนั้น ให้การอุปการะเลี้ยงดู แสดงออกโดยเปิดเผยว่าเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
เป็นบุตรของตน หรือบิดาให้ใช้นามสกุล ส่งเสียให้เรียนหนังสือ ซึ่งต่อมาบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก ่
ความตาย เด็กก็จะมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของบิดาได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๗ บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว และบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็น
ผูส้บืสนัดานเหมือนกบับตุรทีช่อบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี ้จงึมสีทิธริบัมรดกได้
นั่นเอง

บุตรบุญธรรม

หากเราต้องการรับบุตรบุญธรรมสักคนหนึ่ง ก็ควรจะท�าให้ถูกต้องตามกฎหมายและสมบูรณ ์
ในทุกด้าน โดยจะต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายเพื่อให้เกิดสิทธิต่างๆ แก่บุตรบุญธรรม  เช่น 
การมีสิทธิรับมรดก ซึ่งหากไม่มีการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม จะท�าให้บุตรบุญธรรมผู้นั้นไม่ได้รับสิทธิ
ต่างๆ จากผู้รับบุตรเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๗ อย่างไรก็ตาม ผู้รับบุตร
บญุธรรมจะไม่มสีทิธิรบัมรดกของบตุรบญุธรรมในฐานะทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
มาตรา ๑๕๙๘/๒๙ ตัวอย่างเช่น เจ้ามรดกที่ตายไปได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายไว้
ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ บุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิได้รับมรดกในสถานะเดียวกับผู้สืบสันดาน (ลูก หลาน เหลน) 
บิดามารดา และคู่สมรสของเจ้ามรดก ในทางกลับกันพ่อหรือแม่รับบุตรบุญธรรมจะไม่สิทธิรับมรดกจากบุตร
บุญธรรม เพราะหากให้สิทธิดังกล่าว อาจเกิดการรับบุตรบุญธรรมเพื่อหวังผลประโยชน์ทางมรดกก็ได้

ผู้สืบสันดำน

เวลาทีเ่ราอ่านหนงัสอืกฎหมายเร่ืองเกีย่วกบัมรดกมกัจะพบค�าว่า “ผูส้บืสนัดาน” ท�าให้เกดิความสงสยั
ว่าหมายถึงใคร ทั้งนี้ตามกฎหมายระบุไว้ว่า ผู้สืบสันดาน หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ได้แก่ ลูก 
หลาน เหลน ล่ือ ลื่อก็คือคนที่สืบต่อจากเหลนลงมา เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๖๒๙ (๑) นอกจากนี้ในกลุ่มของผู้สืบสันดานยังสามารถแบ่งประเภทของบุตรที่จะมีสิทธิได้รับมรดกในล�าดับ
ชั้นเดียวกัน โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๒๗ ประกอบด้วย 
๑) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรส ๒) บุตรนอกกฎหมายที่บิดา
รับรอง หรือบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ต่อมาบิดาได้
รบัรอง เช่น การแจ้งเกดิ การให้ใช้นามสกลุ การส่งเสยีเลีย้งด ูหรอืการแสดงเปิดเผยแก่บคุคลทัว่ไปว่าเป็นบตุร
ของตน ๓) บุตรบุญธรรมหรือการรับลูกคนอ่ืนมาเล้ียงเสมือนเป็นลูกของตัวเอง โดยต้องจดทะเบียนตาม
กฎหมาย
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มรดกวุ่นวำยแม่ย่ำ ลูก เมีย
เมือ่มทีัง้คูส่มรสและเครอืญาต ิเรือ่งของมรดกนัน้หากเจ้ามรดกท�าพนิยักรรมเรยีบร้อยย่อมไม่มปัีญหา 

แต่ถ้าไม่ได้ท�าไว้นี่เองย่อมกลายเป็นเรื่องยุ่งยากตามมา กรณีที่ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกมีสามี หรือภรรยาท่ี 
จดทะเบยีนสมรสกนัถกูต้อง ฝ่ายทีย่งัมชีวีติอยูม่สีทิธทิีจ่ะได้รบัทรพัย์สินครึง่หนึง่จากมรดกส่วนทีเ่ป็นสนิสมรส
ก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๖๒๕  ส่วนสนิสมรสทีเ่หลอือกีคร่ึงหนึง่กจ็ะตกเป็นมรดก
ของทายาท ดังนั้น คู่สมรสจึงมีสิทธิได้รับมรดกอีกคร้ังหน่ึงในฐานะทายาทร่วมกับ (ลูกเจ้ามรดก) และบิดา
มารดา ของผู้ตายที่ยงัมชีีวิตอยูต่ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๖๒๙, ๑๖๓๕  (๑) ตวัอย่างเช่น 
นายเอและนางบีเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย และมีทรัพย์สินรวมกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีบุตรด้วยกัน ๑ คน 
และมบีดิาและมารดาของนายเอทีย่งัมชีวีติอยูด้่วย ต่อมานายเอเสยีชีวิตเบือ้งต้นทรัพย์สนิ จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
นางบีจะได้รับเงินจ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปก่อน ซึ่งถือเป็นเงินสินสมรส ส่วนที่เหลืออีก ๕๐๐,๐๐๐ ก็ตกเป็น
มรดกของทายาทตามล�าดับของนายเอ ที่ประกอบด้วยบุตร บิดา มารดาที่ยังมีชีวิต และนางบีภรรยาอีกด้วย 
โดยจะได้ส่วนแบ่งในอัตราสัดส่วนเท่าๆ กัน คือคนละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท ขณะที่นางบีภรรยาจะได้เงินรวมทั้งสิ้น 
๖๒๕,๐๐๐ บาท

มรดกบ้ำนเช่ำของเจ้ำคุณปู่

เจ้าคุณปู่พาครอบครัวพักอาศัยในบ้านเช่าซ่ึงอยู่กันมายาวนานหลายรุ่น หากเจ้าของบ้านใจด ี
ให้ต่อสญัญาเช่ายามท่ีเจ้าคณุปูเ่สียชีวติลกูหลานกค็งไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ต่อสัญญาเช่าให้ลกูหลานต้องย้ายออก
หรอืไม่นัน้ กรณนีีจ้ะต้องมาดวู่าสญัญาเช่าเป็นมรดกตกทอดได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา ๕๓๗ บัญญัติไว้ว่า อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคล 
อีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงช่ัวระยะเวลาอันมีจ�ากัด และ 
ผูเ้ช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพ่ือการน้ัน และมาตรา ๕๔๔ ทรัพย์สนิซึง่เช่านัน้ผูเ้ช่าจะให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธขิองตน 
อันมีในทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจท�าได้ไม่ เว้นแต่จะได้
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาเช่า จากตัวบททั้งสองมาตราอาจสรุปได้ว่าสัญญาเช่าเป็นการตกลงกัน 
เฉพาะตัวระหว่างเจ้าคุณปู่กับผู้ให้เช่า เมื่อเจ้าคุณปู่ตายไปสิทธิดังกล่าวจึงไม่ใช่สิทธิของบุคคลอื่นนอกสัญญา 
เช่น ลูกหลาน เป็นต้น ดังนั้นเม่ือสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า (เจ้าคุณปู่) หากผู้เช่าตายสัญญา 
เช่าย่อมระงับไปไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท

เจ้ำคุณปู่ไม่ให้มรดก

ทรพัย์สนิของใครย่อมเป็นสทิธขิองบคุคลนัน้ทีจ่ะจ�าหน่ายจ่ายโอนได้โดยชอบและเม่ือพอใจยกให้ใคร 
แม้ไม่ใช่ญาติพีน้่องกส็ามารถท�าได้ หรอืเรยีกอกีอย่างว่าการให้ด้วยความเสน่หา แต่การให้จะสมบรูณ์กต่็อเมือ่
มีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๒๑ และ มาตรา ๕๒๓ ทั้งนี้ 
ผู้ให้ต้องเต็มใจที่จะให้และผู้รับต้องเต็มใจท่ีจะรับ แต่ยังมีปัญหาเกิดข้ึนคือ คนมักเข้าใจว่าเจ้าของทรัพย์สิน 
เมื่อตายแล้วทรัพย์สินท่ีเขามีจะตกเป็นทรัพย์มรดกทั้งหมด และทายาทจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดก 
การที่เจ้าของทรัพย์สินขณะมีชีวิตอยู่ได้ยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลอื่น ทรัพย์นั้นก็ตกเป็นของบุคคลที่รับไป
โดยสมบูรณ์ตัง้แต่วนัทีย่กให้ ซึง่ทายาทกจ็ะไม่มสีทิธไิปเรียกทรัพย์กลับคนืมาเป็นมรดกได้ เพราะทรัพย์มรดก
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จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้ามรดกเป็นเจ้าของทรัพย์สินขณะที่ตนเองถึงแก่ความตาย ตามมาตรา ๑๕๙๙ หากก่อน
เสียชีวิตเจ้าของทรัพย์สินยกให้บุคคลอื่นไปแล้ว เมื่อถึงแก่ความตายทรัพย์ดังกล่าวก็ไม่เป็นทรัพย์มรดกแต่
อย่างใด

เจ้ำหลำนเนรคุณ

การที่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณคนอื่นๆ ได้ให้เงินทองทรัพย์สินมีค่าแก่ลูกหลาน      
ไปแล้ว แต่ภายหลังลูกหลานกระท�าการไม่เหมาะสม เช่น ประทุษร้ายแก่ผู้ให้เป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง
หรอืท�าให้ผูใ้ห้เสยีชือ่เสยีงอย่างรนุแรง รวมทัง้ไม่ช่วยเหลอืเมือ่ผูใ้ห้ประสบกบัความยากไร้และผู้รบัยงัสามารถ
ช่วยเหลือได้ แต่ไม่พึงกระท�า เหตุการณ์เช่นนี้ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๓๑ (๑) (๒) และ (๓) ตัวอย่างเช่น เจ้าคุณปู่ให้เครื่องประดับ ทอง เพชร
นิลจินดาจ�านวนมากแก่หลานที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันโดยเสน่หา เพราะคิดว่าหลานจะเป็นผู้ดูแลตนต่อไป 
ต่อมาหลานเกิดเปลี่ยนพฤติกรรมมีการดุด่าต่อหน้าเพื่อนบ้านจนเป็นที่อับอาย บางคร้ังถึงข้ันท�าร้าย และ 
เม่ือเจ็บป่วยก็ไม่ดูแลทั้งที่พอมีก�าลังทรัพย์ พฤติกรรมที่ประสบเช่นนี้ กฎหมายเปิดช่องให้เจ้าคุณปู่มีสิทธ ิ
ที่จะเรียกทรัพย์สินที่เคยให้ไปกลับคืนมาได้
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กฎหมายอาญาและกฎหมายที่ก�าหนดความผิดทางอาญา

เอกสำรคู่รถ ของส�ำคัญต้องติดรถ

ผู้ที่ขับขี่รถยนต์อาจต้องเจอเจ้าหน้าที่ต�ารวจเรียกตรวจในกรณีต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง คนกับรถไม่ต่างกัน 
คนต้องมีบัตรประชาชน รถก็ต้องมีเอกสารประจ�ารถ เวลาตรวจนอกจากเจ้าหน้าที่จะขอดูใบขับขี่แล้ว ยังอาจ
เรียกดูเอกสารประจ�ารถ นั่นก็คือคู่มือจดทะเบียนรถและเอกสารประกันภัย เจ้าของรถต้องเก็บรักษาหลักฐาน
ของเอกสารทั้งสองติดรถไว้ หากเจ้าหน้าที่ขอตรวจแล้วไม่มีให้ตรวจ ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๔๐ มีอัตราโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ขับรถผิดกฎ ใบสั่งบริกำรถึงบ้ำน

คนทีท่�าผดิกฎจราจรทัง้ท่ีตัง้ใจและไม่ตัง้ใจต้องคดิให้หนกั เพราะไม่ว่าจะมเีจ้าหน้าทีป่รากฏตวัให้เหน็
หรือไม่ก็ตาม ก็อาจมีใบสั่งมาส่งถึงบ้านได้ ด้วยเทคโนโลยีจากกล้องที่ติดไว้ในจุดต่างๆ เมื่อพบการกระท�าผิด 
เจ้าหน้าทีจ่ะจดัส่งใบสัง่พร้อมพยานหลกัฐานเป็นภาพถ่ายจากกล้องไปยงัภมูลิ�าเนาของเจ้าของรถโดยไปรษณีย์
ตอบรบัและให้ถอืว่าเจ้าของรถได้รบัใบสัง่นัน้เมือ่พ้นก�าหนด ๓๐ วนั นบัตัง้แต่วนัส่ง ตามพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๔๐ เมื่อได้รับใบสั่งก็ต้องไปจัดการช�าระค่าปรับให้เรียบร้อย ซึ่งตาม
เอกสารจะบอกรายละเอียด และวิธีการชัดเจน มิฉะนั้นอาจมีปัญหาเมื่อถึงเวลาไปต่อภาษีทะเบียนรถประจ�าปี

ชอบแชท... ระวังช�้ำ

คนที่ชอบขับรถและพูดโทรศัพท์โดยไม่พึ่งพาอุปกรณ์เสริม อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ 
ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๙) และมาตรา ๑๕๗ ที่ก�าหนดไม่ให้
ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะ มีโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท และหากท�าให้ผู้อื่นได้รับ
บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ จะมคีวามผดิอาญาฐานขบัรถด้วยความประมาทท�าให้ผูอ้ืน่ได้รับความเสยีหาย ซ่ึงมโีทษ
ท้ังจ�าคุกและปรับตามความร้ายแรงของมูลคดีตามกฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการกดหมายเลข 
โทรออก การรับสาย เล่นเกม การดูหรือพิมพ์ข้อความหรือเล่นแชทในโลก Social Network ด้วย

ระวัง ป้ำยแดงรถ หมดอำยุ

“ป้ายแดง” ของรถทีอ่อกใหม่มาแต่ละคนันัน้ ถือเป็นป้ายทะเบยีนทีอ่นุญาตให้ใช้ชัว่คราวเพียง ๔๕ วัน 
เท่านั้น นับจากวันรับรถวันแรก โดยต้องเปลี่ยนเป็นป้ายขาวแทน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราช
บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ (๑) ที่ก�าหนดว่าผู้ใดน�ารถที่ยังไม่จดทะเบียนมาวิ่งในทางมีความผิด 
และต้องรับโทษตามมาตรา ๕๙ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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สติ๊กเกอร์ติดรถต้องแจ้ง จดเปลี่ยนสี

ใครๆ ก็รู้ว่าการเปลี่ยนสีรถใหม่ ยังไงก็ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน แต่ปัจจุบันการประดับตกแต่ง 
ด้วยวิธีการใช้สต๊ิกเกอร์ติดเปลี่ยนสีรถให้สวยงามที่เรียกว่า Car Wrap โดยไม่จ�าเป็นต้องน�าไปพ่นส ี
เหมือนเม่ือก่อนก�าลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเปล่ียนโดยวิธีใดก็ตาม หากสีรถถูกเปล่ียนจาก 
สีเดิม ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงสีรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๓ และหากเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ท�าการแจ้งเปลี่ยนสีรถจะมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
ตามมาตรา ๖๐

แต่งท่อรถ ท�ำเท่ แต่ต้องทุกข์

บรรดาเด็กแว้น หรือพวกนิยมแต่งรถ  ที่ตั้งใจท�าท่อไอเสียให้เกิดเสียงดังเวลาขับข่ี  เพื่อเรียกร้อง 
ความสนใจหรือสร้างจุดเด่นให้กับตัวเอง หรืออาจท�าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ได้ เสียงดังที่เกิดขึ้น นอกจาก
สร้างความร�าคาญให้ชาวบ้านทั่วไปแล้ว ยังมีความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ 
ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดน�ารถที่เกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปมาใช้ในทางเดินรถ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 
๕๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๔๘ กระแสนิยมบางอย่างนั้น หากท�าแล้วเป็นการรบกวนผู้อ่ืนก็เป็นส่ิงที่ไม่ควร 
เดินตาม เพราะแม้ว่าจะดูเท่ในสายตาเพื่อนร่วมก๊วน แต่อาจจะท�าให้ต้องเป็นทุกข์ในภายหลังก็ได้

เปิดไฟรถ ซีนอน

ไฟส�าหรับติดหน้ารถยนต์นั้น ไม่ใช่ว่าใครจะเลือกใช้ไฟสีใดก็ได้ตามใจชอบเหมือนกับไฟที่เลือกติด 
ในบ้าน เพราะไฟแต่ละประเภทให้คุณสมบัติต่างกันไป ทั้งน้ีไฟติดหน้ารถยนต์ ต้องค�านึงถึงความปลอดภัย
ของผูขั้บข่ีด้วย ทีผ่่านมาเชือ่ว่านกัขบัรถส่วนใหญ่น่าจะรูจ้กัหรอืเคยเจอพษิสงของไฟซนีอนจากเพือ่นร่วมทาง
ท่ีส่องสว่างจ้าจนท�าให้แสบตา จนบางครั้งอาจเกือบประสบอุบัติเหตุกันมาบ้างแล้ว ซึ่งนอกจากจะท�าให้ 
ไม่ปลอดภัยแล้ว ยังถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๑๒ และมีโทษ
ตามมาตรา ๖๐ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทอีกด้วย

สิงห์อมควัน

บุหรี่เป็นสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตประชากรทั่วโลกและแม้ไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เอง ก็สามารถ
ได้รบัพิษภัยจากควันบหุรีท่ีค่นอืน่สบูหรอืทีเ่รยีกว่าการสบูบหุร่ีมอืสอง ซ่ึงมีผลร้ายสขุภาพเทียบเท่ากบัการเป็น
ผู้สูบเอง ดังนั้นหน่วยงานและหลายองค์กรจึงให้ความส�าคัญ ด้วยการออกมาตรการคุ้มครองบุคคลรอบข้าง 
ไม่ให้ต้องมารับโทษภัยของบุหรี่ ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ก่อแต่อย่างใด นอกจากนี้ กฎหมายเองก็ก�าหนดให้
สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารส�านักงาน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ตลาดสด สถานีขนส่งต่างๆ ฯลฯ 
จดัสถานทีป่ลอดบหุรี ่โดยการใช้วธิรีณรงค์ตดิป้าย เขตปลอดภยั เพือ่ป้องกนัการสบูบหุร่ีในทีส่าธารณะ บคุคล
ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตที่มีป้ายปลอดบุหรี่ หรือสถานที่ประกาศว่าเป็นที่ปลอดบุหรี่ติดอยู่ ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๒ มีอัตราโทษปรับ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่จัดสถานที่ปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายก�าหนด 
จะมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๑
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รักลูกหลำน อย่ำวำน ไปซื้อบุหรี่

บหุรี ่เป็นสินค้าอุปโภคบรโิภคท่ีขายกนัตามร้านค้าทัว่ไป และสามารถซ้ือขายกนัได้ง่ายๆ สมัยก่อนนัน้ 
ใครๆ ก็ซื้อบุหรี่กันได้ แม้แต่เด็กตัวเล็กๆ ซึ่งมักจะถูกผู้ใหญ่ในบ้านใช้ให้ไปซื้อบุหรี่มาให้ตัวเอง ส่วนคนขาย 
ก็ยินยอมขายโดยง่าย เนื่องเพราะไม่ได้คิดถึงโทษที่จะเกิดขึ้นแก่เยาวชน ซึ่งอาจจะอยากลองสูบเองและท�าให้
ติดบุหรี่แต่ยังอายุน้อยๆ แต่เนื่องจากโทษของบุหร่ีต่อสุขภาพทั้งของผู้สูบและคนรอบข้างที่มีมาก จึงท�าให้ 
มีการออกกฎหมายเพือ่ป้องกนัไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุง่เกีย่วกบับหุรีใ่นหลายวถิทีางด้วยกนั นอกจากจะป้องกนั
ทางเยาวชนแล้วด้านผู้ขายเองก็ถูกควบคุมจากกฎหมายด้วยเช่นกันว่า ไม่ให้ร้านค้าขายบุหร่ีให้แก่บุคคล 
ซึ่งตนรู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับมีอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
๓ เดือน หรอืปรบัไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ บาทหรือทัง้จ�าทัง้ปรับ ใครทีพ่บเห็นร้านค้ายงัขายบหุร่ีให้แก่เดก็ๆ ก็สามารถ
แจ้งเจ้าหน้าทีต่�ารวจให้ด�าเนนิการตามกฎหมายได้เลย แต่ทางทีด่กีค็วรสอนลกูหลานให้เข้าใจถงึโทษเพือ่จะได้
ไม่ต้องเป็นทาสของบุหรี่จะดีที่สุด

เมำมำย กลำยเป็นเรื่อง

คนจ�านวนไม่น้อยในสังคมไทยนั้นชอบความร่ืนเริง เมื่อยามที่ไปงานเลี้ยงก็ต้องมีการเลี้ยงสุราหรือ
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันบ่อยๆ ซึ่งการด่ืมเคร่ืองดื่มเหล่านี้มากเกินไปนอกจากจะมีโทษต่อสุขภาพแล้ว 
ก็ยังอาจมีผลต่อสังคม เพราะคนที่เมามายจนคุมสติไม่อยู่ ประพฤติตัววุ่นวาย ส่งเสียงดังสร้างความร�าคาญ 
แก่เพื่อนบ้าน หรือผู้พบเห็น และก่อการทะเลาะวิวาทดังที่เราได้พบเห็นทั้งในรายงานข่าวหรือประสบมาด้วย
ตนเองอยู่เนืองๆ พฤติกรรมเมามายก่อกวนความสงบสุขของผู้อื่นในที่สาธารณะ เช่น ข้างถนนหนทางหรือ
บริเวณท่ีต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นเช่นนี้ เป็นการละเมิดกฎหมายด้วยเช่นกัน เพราะการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ในสังคมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม ดังนั้น ผู้ประพฤติเช่นนี้ก็จะมีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๘ และต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท โดยอัตราโทษดงักล่าวนี้ 
ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘

ซื้อเหล้ำในปั๊ม ท�ำได้ไหม

ร้านสะดวกซ้ือในป๊ัมน�า้มนัน้ันมสีนิค้านานาไว้บริการแก่ผูส้ญัจรไปมา ทีส่�าคญักค็อืเครือ่งดืม่และอาหาร 
เพื่อดับหิวกระหาย เพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าให้แก่ผู ้เดินทางหรือแม้แต่คนขับรถ บรรดานักดื่ม 
อาจเข้าใจผิดคิดว่าสามารถจะซ้ือเหล้าที่นั่น ที่เห็นมีร้านค้าตั้งอยู่และสามารถน�าเหล้านั้นมาดื่มในบริเวณ 
ป๊ัมน�า้มนัทีบ่างแหล่งจดัท�าบรเิวณนัง่พกัสวยงามและสะดวกสบายได้  แต่การกระท�าทัง้สองอย่างเป็นการละเมิด
กฎหมายทีก่�าหนดไว้ชัดว่า หากป๊ัมน�า้มนัใดทีม่ร้ีานค้าภายในขายเหล้าให้ประชาชนอาจมคีวามผิดตามพระราช 
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒๗ (๖) ที่ห้ามขายเหล้าในสถานีบริการน�้ามัน 
และผู้ที่ดื่มเหล้าในปั๊มน�้ามันก็จะผิด มาตรา ๓๑ (๕) ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งทั้งสองกรณีมีโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ปั๊มน�้ามันที่เป็นที่ตั้งของร้านค้าเองก็อาจถูก
กระทรวงมหาดไทย เพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการน�้ามันได้ด้วย
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คนดื่มไม่ได้ขับ ถูกจับ ได้เหมือนกัน

ช่วงเทศกาลต่างๆ ทีมี่วันหยดุยาว อย่างเช่น สงกรานต์หรือปีใหม่ จะเหน็ภาพผูค้นเหมารถไปท่องเทีย่ว
ต่างจังหวัดกันเป็นหมู่คณะ และบางครั้งก็มีการดื่มเหล้ากันบนรถเพื่อความสนุกสนานด้วย การกระท�าน้ี 
เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย เพราะอาจก่ออันตรายร้ายแรงบนท้องถนนขึ้นได้ ซึ่งเจ้าพนักงานก็พยายามอย่างสุด 
ความสามารถท่ีจะป้องกันเหตุเหล่านี้ และวิธีหนึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีการดื่มเหล้า 
หรือเบียร์ในรถ แม้ว่าผู้ขับรถไม่ดื่ม แต่ถ้าผู้ที่โดยสารมาด้วยดื่มสุรา หรือเบียร์ในรถ ไม่ว่าจะดื่มขณะที่รถวิ่ง
อยู่บนท้องถนน หรือรถจอดอยู่ข้างทางเท้า คนขับรถก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ มาตรา ๓๑ (๗) และมีความผิดตามมาตรา ๔๒ ถูกจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ สรุปว่าคนดื่มไม่ได้ขับก็มีสิทธิถูกจับได้เหมือนกัน

เป่ำก็ผิด ไม่ยอมเป่ำ ก็ผิด

การมนึเมาขณะขบัรถอาจท�าให้เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรง แต่กมี็ผูล้ะเมดิกฎหมายกนัประจ�า ท�าให้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจต้องมาตั้งด่านตรวจหานักด่ืมที่ไม่ยอมท�าตามกฎหมาย นักดื่มที่ขับไปแล้วเจอด่านต�ารวจบังคับให้ 
เป่าตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ บางคนอาจใช้วธิไีม่ยอมให้เป่าลมหายใจลงในเคร่ืองทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ 
เพราะรูว่้า ต�ารวจไม่มอี�านาจบงัคบัให้ท�าได้ และคดิว่าเมือ่ไม่เป่ากไ็ม่มหีลกัฐานให้เอาผดิได้ นบัเป็นความเข้าใจ
ที่ผิด เพราะปัจจุบันมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔๒ 
สาระส�าคัญคือหากผู้ขับขี่ ไม่ยินยอมเป่าทดสอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้น้ันฝ่าฝืนขับข่ีรถขณะเมาสุราและ 
จะมีผลให้ผู้ที่ไม่ยอมเป่าทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ได้รับโทษเท่ากับผู้ที่เมาแล้วขับ คือจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี             
ปรับ ๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต สรุปว่าเป่าก็ผิดไม่ยอมเป่าก็ผิด ทางที่ดีต้องแก้ไขจากต้นเหตุ คือไม่ควรดื่มสุราแล้วขับรถ

ควงปืน บนท้องถนน

อาวุธปืนเป็นส่ิงหน่ึงที่กฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะซื้อมีไว้ในครอบครอง 
ตลอดจนการพกพาไปในสถานที่ต่างๆ ด้วย เนื่องจากอาจเกิดเหตุที่เป็นภัยกับผู้อื่นได้ แม้ว่าเราจะมีทั้ง 
ใบอนุญาตให้มีปืน และใบอนุญาตให้พกปืนแล้วก็ตาม แต่กฎหมายก็ยังมีข้อห้ามไว้ส�าหรับการน�าอาวุธปืน 
ออกมาพกอย่างเปิดเผยในทีช่มุนมุชน อย่างเช่น งานประเพณ ีมหรสพ หรืออืน่ๆ ซึง่อาจท�าให้เกดิความหวาดกลัว
ขึน้ได้ ยกเว้นแต่จะเป็นเจ้าหน้าทีรั่กษาความสงบเรยีบร้อยหรอืรกัษาสนิทรพัย์ของทางรฐั ตามพระราชบญัญตัิ
อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรค ๒ 
ประกอบมาตรา ๗๒ ทวิ วรรค ๒ ก�าหนดโทษของผู้ทีมิ่ใช้เจ้าพนกังานหรือผูท้ีก่ฎหมายอนญุาต แต่พกอาวธุปืน 
อย่างเปิดเผยในสาธารณะว่า ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง 
๑๐,๐๐๐ บาท
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พกปืน ต้องมี ใบอนุญำต

แม้ว่าคนทีม่คีรอบครองปืนจะได้รบัใบอนญุาตให้มแีละใช้ได้ตามกฎหมายแล้ว แต่กฎหมายกไ็ม่อนญุาต
ให้พกปืนออกไปนอกสถานที่ได้อย่างเสรี เพราะว่าอาจก่ออันตรายต่อบุคคลอื่นขึ้นได้ การจะน�าปืนติดตัว 
ไปน้ัน จ�าเป็นจะต้องมีใบพกพา ใบพกพาทั่วราชอาณาจักรหรือในเขตจังหวัด (ป.๑๒) ซึ่งผู้ใดประสงค์ 
มีใบพกพา ต้องยื่นค�าร้องต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและผู้ได้รับใบพกปืนจ�าเป็นต้องมีคุณสมบัต ิ
ตามระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยก�าหนด ตวัอย่างเช่น เป็นเจ้าพนกังานซึง่ปฏบิตัหิน้าทีค่วบคมุทรพัย์สนิของ
รัฐบาล ข้าราชการตั้งแต่หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าข้ึนไปผู้มีหน้าที่ในการปราบปรามหรือการปฏิบัติงาน 
ในการฝ่าอันตราย อย่างไรก็ตามส�าหรับผู้ครอบครองปืนที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตพกปืนแต่มีเหตุเร่งด่วน
ตามสมควรแก่เหตุ เช่น คุณสมศักดิ์เพิ่งขายสินค้าได้เงินมาหลายแสนบาทและจ�าเป็นต้องน�าไปฝากธนาคาร      
ซึ่งอยู่ห่างไกลอันเป็นเส้นทางที่มีโจรผู้ร้ายชุกชุม จึงพกปืนที่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยโดยไม่มีใบอนุญาต 
พกพา การกระท�าดังกล่าวอาจอ้างได้ว่าเพราะเป็นความจ�าเป็นและเร่งด่วน แต่หากใครฝ่าฝืนหรือพกปืน 
โดยไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าว ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗๒ ทวิ วรรค ๒ จ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

อยำกมีไว้ ป้องกันตัว

สังคมปัจจุบันที่เราไว้วางใจคนแปลกหน้าไม่ได้ ไม่รู้ว่าเป็นผู้ร้ายหรือผู้ดี ท�าให้บางคร้ังเราก็อยาก 
จะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเอง คนในครอบครัวและทรัพย์สินของเรา ให้ปลอดภัยจากผู้ที่มามุ่งร้าย โดยเฉพาะ 
อาวุธปืน อย่างไรก็ตามอาวุธปืนเป็นสิ่งที่สามารถท�าอันตรายผู้อื่นให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น 
เพื่อความปลอดภัยและสุขสงบของสังคม จึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมการซื้อขาย ครอบครองและการใช ้
อาวุธปืนอย่างเข้มงวด ปืนถือเป็นอาวุธที่อาจเป็นอันตรายได้จึงต้องมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง 
ความปลอดภัยให้กับคนในสังคม ดังนั้นหากต้องการมีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัว ต้องแจ้งจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
พนักงานตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 
๒๔๙๐ มาตรา ๗ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงาน ต้องระวางโทษจ�าคุก ๑ - ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ 
๒,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๗๒ วรรคแรก
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คณะผู้จัดท�า

คณะที่ปรึกษำ

นายประเสริฐ บุญเรือง   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายอ�านาจ วิชยานุวัติ   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน  ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ   ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
     (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
นางกรรณิการ์ แสงทอง   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
     (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์  ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
     (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๑. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ   นักวิชาการศึกษา ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นายธาวิต โพธิ์งาม   นักวิชาการศึกษา ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะผู้พิจำรณำเอกสำร

๑. นางสุกัญญา งามบรรจง       ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)
     ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร       ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
     ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓. นายวรายุภัสร์ พัชรปรียานันท์       นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย
     ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๔. นางสาวดวงตา พลพุทธรักษ์       นิติกร ส�านักกฎหมาย
          ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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๕. นางสาวสาธนา ขณะรัตน์  ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๖. นางสาวลัดดา ค�าทิพย์        นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๗. นางสาวศิรินทรา แสงศร       นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๘. นายวัฒนากร สั้นนุ้ย        หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน 
     ส�านักงานกองทุนยุติธรรม
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นที แววจะโปะ      นักวิชาการยุติธรรม
     ส�านักงานกิจการยุติธรรม
๑๐. นางอุษณา ช่างหล่อ        พนักงานคุมประพฤติช�านาญการพิเศษ
     กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๑. นายธนพล เดชะเรืองศิลป์       พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
     กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๒. นายด�ารงศักดิ์ กาญจนสุวรรณ์      พนักงานคุมประพฤติ
     กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๓. นางสาวขวัญชนก เทพวงค์       นิติกรช�านาญการ
     ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๔. นายพงศ์ศิระ นิ่มมานพ       นิติกรปฏิบัติการ
     ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๕. นายยุรนันท์ ทุมมาศ        นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑๖. นางสาวเสาวลักษณ์ เหมรา       ที่ปรึกษากฎหมายประจ�าคลินิกยุติธรรมส่วนกลาง
          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑๗. นายปรัชญา จ้างประเสริฐ      นักการโสตทัศนศึกษา
          ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๘. นางสาวฐิติพร ฉิมพลีวนาศรม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
          ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๙. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ      ผู้อ�านวยการสถาบันสังคมศึกษา
     ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐. นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม   นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
     ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๑. นายธาวิต โพธิ์งาม        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๒. นายวชิระ ชัยสุนทร        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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๒๓. นายดนัย หอมพนา        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
๒๔. นางศรินทร ตั้งหลักชัย       เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
     ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕. นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง       เจ้าหน้าที่สถาบันสังคมศึกษา
     ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๖. สิบเอกธีรศักดิ์ ปิงกุล        ครู โรงเรียนบ้านพงแขม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๒๗. นายกสิณ สิมลี        ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตน์
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๒๘. นายวรวิทย์ ตั้นเหลียง   ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒๙. นางศรีอรุณ วิชชาพิณ   นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๓๐. นายอ�านวย พงษ์อินทร์วงศ์       นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๓๑. นางนาฎนภา จุลเกาะ        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๓๒. นางสาวสินีนาฎ วรรณทอง       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๓๓. นายนนท์นที เทือกศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
๓๔. นางสาวภัทร์ธีนันท์ พระภูจ�านงค์   ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๓๕. นายสมานชัย ริดจันดี        ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓๖. นางหัทยา เข็มเพ็ชร        ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๓๗. นายประดิษฐ์ อุ่มเอิบ        ครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๓๘. นายชัยชาญ ปรางค์ประทานพร    ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
๓๙. นางปนิตา ลือขจร        ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
๔๐. นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา   ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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๔๑. นายพงษ์ศักดา นามประมา       ครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๔๒. นายสินธ์ สิงห์ศรี        ผู้อ�านวยการ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๔๓. นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี       ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๔๔. นายชูชาติ สุทธิบุตร        ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๔๕. นายไวรัช ตะวัน        ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
๔๖. นายทองคูณ หนองพร้าว       ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๔๗. นายดนัย ค�าผุย        ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๔๘. นายประสิทธิ์ ภูมาศ        ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๔๙. นางพัชรา สิทธิอาษา        ครู โรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๕๐. นายสวิท ชัยอ�านาจ        ครู โรงเรียนน�้าปาดชนูปถัมภ์
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๕๑. นายเชษฐา กลิ่นเทศ   ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
๕๒. นางดวงกมล เรืองเพชร       ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
๕๓. นายกิจจา มหาวิจิตร        ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
๕๔. นายอ�านวย พุทธชาติ  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
     ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
๕๕. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจ�านงค์       ข้าราชการบ�านาญ
๕๖. นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว        ข้าราชการบ�านาญ
๕๗. นายวัฒนา อัคคพานิช       ข้าราชการบ�านาญ

บรรณำธิกำร    
๑. นายเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ    นักวิชาการศึกษา ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นายธาวิต โพธิ์งาม   นักวิชาการศึกษา ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ออกแบบปกและศิลปกรรม  
นางศรีเมือง บุญแพทย์    ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน�้าวิ่ง
     ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓



รำยชื่อผู้จัดท�ำ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การเสริมสร้างทักษะทางกฎหมาย
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กฎหมำย
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รายชื่อผู้จัดท�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การเสริมสร้างทักษะทางกฎหมาย

กิจกรรม รำยชื่อผู้จัดท�ำ

หลักตัวการ  ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน นางกรรณิการ์ แสงทอง

รู้จักลิขสิทธิ์ นางดวงกมล เรืองเพชร 
นางหัทยา เข็มเพ็ชร 
นางสาวเสาวลักษณ์ เหมรา 
ว่าที่ร.ต.หญิงนที แววจะโปะ

สิทธินั้น  ส�าคัญไฉน นางพัชรา สิทธิอาษา 
นางหัทยา เข็มเพ็ชร 
นางสาวเสาวลักษณ์ เหมรา

“น่ารู้  น่าลอง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” นายพงษ์ศักดา นามประมา  

สภาจ�าลอง นายชัยชาญ ปรางค์ประทานพร

 กฎหมายครอบครัว นางปนิตา ลือขจร 

นิติกรรมและสัญญา นายสมานชัย ริดจันดี
นายทองคูณ หนองพร้าว
นายเชษฐา กลิ่นเทศ 
นายกิจจา มหาวิจิตร

กฎหมายครอบครัว นายกิจจา มหาวิจิตร 
นายเชษฐา กลิ่นเทศ

การละเมิด นายสวิท ชัยอ�านาจ 
นายประดิษฐ์ อุ่มเอิบ

จะท�าวันนี้ให้ดีที่สุด นายวัฒนา อัคคพานิช

บัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น นายวัฒนา อัคคพานิช



ภำคผนวก

ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำน
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กฎหมำยเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน

ส�ำหรับผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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