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การเขยีนตอบข้อสอบวชิากฎหมาย1 
 

 การทดสอบความรู้ทางกฎหมายไม่ว่าในระดับปริญญาทางกฎหมาย เนติบัณฑิต  

ทนายความ  ผูช่้วยผูพ้ิพากษา  อยัการผูช่้วย หรือสายวิชาชีพกฎหมายต่างๆ  จะให้ความส าคญัใน

วธีิการเขียนตอบขอ้สอบวิชากฎหมายมากกวา่วิธีอ่ืน  ดงันั้น  ผูถู้กทดสอบจะตอ้งเขียนตอบขอ้สอบ

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ครบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอน สละสลวยโดยใช้ภาษาทางกฎหมายจึงจะได้

คะแนนดี  

การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย ( ยงยศ  เอ่ียมทอง) มีหลกัปรัชญา “ท าอย่างไรผูถู้ก

ทดสอบจึงสามารถส่ือความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นภาษาเขียนให้ผูท้ดสอบหรือ

กรรมการผูต้รวจขอ้สอบทราบวา่ ผูถู้กทดสอบมีความรู้ในวิชากฎหมายตามท่ีถูกสอบ” นัน่คือ ผูถู้ก

ทดสอบจะตอ้งเขียนตอบขอ้สอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนกะทดัรัด 

สละสลวยโดยใชภ้าษากฎหมาย  

  1. การใช้ภาษาเขียน 

 การใช้ภาษาเขียนตอบ เน่ืองจากเป็นการทดสอบความรู้ทางกฎหมายภาษาท่ีใชจึ้งตอ้งเป็น

ภาษากฎหมาย คงจะมีบางท่านสงสัยวา่ ภาษากฎหมายท่ีวา่น้ีเอามาจากไหนค าตอบก็คือ สกดัเอามา

จาก ตัวบท และ ค าพิพากษาฎีกา เช่น มีค าถามท่ีให้วนิิจฉยัเร่ืองฎีกาความผิดฐานรับของโจรซ่ึงตาม

ประมวลอาญา มาตรา  357  มีลกัษณะของการกระท าท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดหลายประการคือ 

ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไป ซ้ือไว ้รับจ าน า หรือ รับไวโ้ดยประการอ่ืน แต่ค าถามมี

ขอ้เท็จจริงพียงวา่จ าเลยช่วยรับเอาไว ้เพื่อจ าหน่าย ดงัน้ี ก็สกดัเอาถอ้ยค าในตวับทเฉพาะเร่ืองช่วย

จ าหน่ายเท่านั้น เป็นตน้ 
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   2.  ประเภทค าถามวชิากฎหมาย 

 ประเภทค าถามหรือประเภทขอ้สอบ อาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้ 3 ประเภท คือ 1 

  1.  ประเภทความจ า 

  2.  ประเภทปัญหาวนิิจฉยั 

  3.  ประเภทบรรยาย 

 ค าถามประเภทความจ า  มกัจะใช้ทดสอบในระดบัปริญญาตรี เพราะตอ้งการทดสอบว่า

นกัศึกษาจ าหลกักฎหมายไดห้รือไม่ ตวัอยา่ง เช่น ถามวา่ บ่อเกิดแห่งหน้ีมีก่ีประการ อะไรบา้ง หรือ

โทษตามาประมวลกฎหมายอาญามีก่ีประเภทอะไรบา้ง เป็นตน้ การเขียนตอบค าถามประเภทน้ี

นับว่าง่ายมาก เพราะเพียงแต่เขียนตอบให้ครบตามตวับทกฎหมาย จดัย่อหน้าและวรรคตอนให้

สวยงาม อ่านง่ายก็เพียงพอแลว้ 

 ค าถามปัญหาวินิจฉัย เป็นค าถามหรือข้อสอบท่ีมีทุกสนามทั้งในระดับปริญญาตรี เนติ

บณัฑิต นิติกร อยัการผูช่้วย และผูพ้ิพากษา เพราะขอ้สอบประเภทน้ีสามารถทดสอบผูเ้ขา้สอบวา่มี

ความรู้กฎหมายดีเพียงใด สามารถน าเอาความรู้มาใชไ้ดจ้ริงหรือไม่และยงัสามารถทดสอบเชาวห์รือ

ไหวพริบไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ค าถามปัญหาวินิจฉัยหรือท่ีเรียกกนัติดปากว่า ปัญหาตุ๊กตา นั้น ลกัษณะค าถามเป็นการ

สร้างเร่ืองเหตุการณ์หรือสมมุติขอ้เท็จจริงข้ึนมา ซ่ึงผูอ้อกขอ้สอบอาจจะสร้างข้ึนมาหรือดดัแปลงมา

จากค าพิพากษาฎีกาก็ได ้แลว้ใหผู้เ้ขา้สอบหรือผูถู้กทดสอบวนิิจฉยัหาค าตอบโดยอาศยัเหตุจากหลกั

ตวับทกฎหมาย 

 ค าถามประเภทบรรยาย มกัใช้ทดสอบความรู้ในระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอกเพราะ

การศึกษาทั้งสองระดบัดงักล่าวน้ี มุ่งท่ีจะเพาะแนวคิดทฤษฎีกฎหมายและฝึกให้นกัศึกษาหรือคิด

ทฤษฎีหมายใหม่ๆ ท าให้วิชานิติศาสตร์มีการพฒันาในเชิงวิชาการ ดงันั้น ลกัษณะค าถามประเภท
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บรรยายจึงมกัจะตั้งค  าถามใหน้กัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบไดแ้สดงความเห็น และเขียนตอบแบบบรรยาย

ความ 

  3.  การวเิคราะห์ค าถามวชิากฎหมาย 1 

 การวิเคราะห์ค าถามเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับนกัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบมากเพราะการวิเคราะห์

ค าถามท่ีถูกตอ้ง จะน าไปสู่การตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 วิธีการวิเคราะห์ค าถามเร่ิมดว้ยการอ่านค าถามหรือขอ้สอบอยา่งช้าๆ มีสติและสมาธิซ่ึงจะ

ท าให้เกิดความเขา้ใจกบัค าถามว่า ตอ้งการถามอะไรหรือทดสอบอะไรคือการจบัประเด็นค าถาม

นัน่เอง แต่ก็มกัจะปรากฏอยูเ่สมอวา่ เม่ือนกัศึกษาอ่านขอ้สอบจบขอ้แลว้ก็ยงัไม่ทราบวา่ ถามอะไร

หรือยงัจบัประเด็นไม่ได ้ผูเ้ขียนขอเสนอวิธีท่ีจะช่วยให้นกัศึกษาจบัประเด็นค าถามไดถู้กตอ้งและ

ง่ายข้ึน คือในขณะที่นักศึกษาอ่านข้อสอบเม่ืออ่านถึงช่ือบุคคลหรือสถานที่ก็ให้ท าเคร่ืองหมายโดย

วงกลมช่ือน้ันๆ ไว้ ส่วนข้อความส าคัญกใ็ห้ขีดเส้นใต้ไว้ และหากนึกตัวบทกฎหมายหรือค าพพิากษา

ฎีกาที่เกี่ยวข้องได้ขณะน้ัน ก็ให้เขียนย่อๆ ไว้ในข้อสอบหรือที่ว่างข้างข้อสอบน้ัน แต่ทั้งนี้ต้องระวัง

ว่ามีค าส่ังหรือระเบียบการสอบห้ามมิให้ขีดเขียนในกระดาษค าถามหรือไม่ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะไม่มี

ขอ้หา้มดงักล่าว วิธีการวงกลมช่ือบุคคลหรือสถานท่ีน้ีจะช่วยให้นกัศึกษาไม่พลาด กรณีในค าถามมี

ตวัละครเป็นช่ือบุคคลหลายคน และช่ือคลา้ยกนั เช่น นายสี นายแสง นายใส นายสุข และนายเสาร์ 

เป็นตน้ สมยัท่ีผูเ้ขียนยงัเป็นนกัศึกษาอยูก่็เคยนึกต่อวา่ผูอ้อกขอ้สอบวา่มีช่ืออ่ืนตั้งมากมายท าไมไม่

ตั้งช่ือตวัละครใหแ้ตกต่างกนัไดไ้ม่สับสน เม่ือผูเ้ขียนไดถ้ามอาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบก็ไดค้วามกระจ่าง

ว่า อาจารย์ผูอ้อกข้อสอบต้องการทดสอบมิใช่เพียงความรู้ทางกฎหมายเท่านั้ น แต่ยงัต้องการ

ทดสอบความละเอียดรอบคอบพร้อมทั้งเชาวข์องนกัศึกษาอีกดว้ย  จึงไดอ้อกขอ้สอบเช่นนั้น ดงันั้น

ถา้นกัศึกษาพบลกัษณะค าถามท านองน้ีก็อย่างเพิ่มอารมณ์เสียเพราะอาจจะท าให้ท าให้ท าขอ้สอบ

ไม่ได ้

 วิธีช่วยการวิเคราะห์ค าถามอีกวิธีหน่ึงก็คือ ให้สังเกตขอ้ความในตอนทา้ยค าถามว่าถาม

อะไร โดยท่ีโครงสร้างของค าถามประเภทปัญหาวนิิจฉยันั้น อาจแยกเป็นสามส่วนดว้ยกนัคือ 
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 ส่วนแรก  เป็นขอ้เท็จจริงบรรยายถึงพฤติการณ์แห่งการกระท าหรือขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ซ่ึงจะ

น าไปสู่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาใหว้นิิจฉยั 

 ส่วนทีส่อง  เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นปัญหาใหว้นิิจฉยั และ 

 ส่วนที่สาม  อยู่ตอนสุดท้ายของค าถาม ซ่ึงมกัจะใช้ค  าว่า “ดังน้ี...” หรือ “ถ้าท่านเป็นผู ้

พิพากษาท่านจะวนิิจฉยัอยา่งไร” เป็นตน้ 

 เม่ือกล่าวถึงตอนน้ี นักศึกษาคงอยากจะไดเ้ห็นตวัอยา่งการวิเคราะห์ค าถามขอให้ใจเยน็ๆ 

ไวก่้อนเพราะผูเ้ขียนมีตวัอยา่งหูดูอีกมากมายในภาค 2  ซ่ึงจะยกตวัอยา่งใหดู้ลว้นๆ อยา่งจุใจทีเดียว 

  4.  วธีิฝึกเขียนตอบ 

 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงวิธีฝึกตอบ ขอกล่าวถึงหลกัส าคญัของการตอบขอ้สอบเสียก่อน การเขียน

ตอบท่ีดีควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี1 

  1.  ตอบถูกตอ้งตรงประเด็น และครบถว้น 

  2.  ภาษาท่ีใชต้อ้งเป็นภาษากฎหมาย 

  3.  ชดัเจน กะทดัรัด ไม่ฟุ่มเฟือย 

  4.  ลายมือเขียนตอ้งอ่านง่าย และสะอาด 

  5.  ท  าไม่ผดิค าสั่ง 

 ตอบถูกต้องตรงประเด็นและครบถ้วน หมายถึงในค าถามแต่ละขอ้จะมีประเด็นท่ีถามอยู่

หลายประเด็น โดยจะมีประเด็นหลกักบัประเด็นรอง เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรรมการผูต้รวจสอบ

ขอ้สอบจะใหค้ะแนนในประเด็นหลกัมากกวา่ประเด็นรอง นกัศึกษาจะตอ้งตอบใหค้รบทุกประเด็น

จึงจะไดค้ะแนนดี ซ่ึงการฝึกฝนท าไดด้ว้ยการเอาขอ้สอบเก่ามาหัดท าโดยการอ่านค าถามแลว้ตอบ

ในใจจากนั้นก็ดูธงค าตอบประกอบแลว้หดัแยกประเด็นดว้ยการสังเกตจากธงค าตอบ 

 ภาษาทีใ่ช้เขียนตอบต้องเป็นภาษากฎหมาย ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองของการใชภ้าษาใน

การเขียนตอบวา่ตอ้งใช้ภาษากฎหมาย ไม่ใช่ภาษาชาวบา้นเพราะหากไม่ใชภ้าษากฎหมายก็อาจจะ
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ถูกหักคะแนน หรือได้คะแนนไม่ดี เช่นในความผิดฐานลกัทรัพยภ์าษากฎหมายใช้ว่า “ผูใ้ด เอา 

ทรัพย ์ของผูอ่ื้นไป” ถา้นกัศึกษาเขียนวา่ “ผูใ้ดน า ทรัพยข์องผูอ่ื้นไป...” ก็จะท าใหเ้สียคะแนนได ้

 ชัดเจน กะทัดรัด ไม่ฟุ่มเฟือย หมายถึงการเขียนตอบแต่เน้ือๆ ตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้ม

เหมือนข้ีมา้เลียบค่ายเล้ียวไปเล้ียวมา การเขียนตอบท่ีดีไม่ควรจะเกินหน่ึงหนา้กระดาษมาตรฐานเอส่ี 

(A4) หรือประมาณ 3 ส่วน 4 หนา้กระดาษมาตรฐาน 

 ลายมือเขียนตอบต้องอ่านง่าย และสะอาด หมายถึง เขียนให ้ผูต้รวจอ่านง่ายไม่เล่นหางหรือ

เขียนหวดัจนเกินไป เพราะกรรมการผูต้รวจ ขอ้สอบมาเป็นร้อยคนเป็นพนัคน ผูเ้ขา้สอบจึงควรช่วย

แบ่งเบาภาระท่านกรรมการผูต้รวจขอ้สอบดว้ยการเขียนใหอ่้านง่ายๆ และสะอาดเรียบร้อย 

 ท าไม่ผิดค าส่ัง หมายถึงค าสั่งท่ีระบุให้ผูเ้ขา้สอบปฏิบติังานในการสอบ เช่น ไม่เขียนตอบ

สองขอ้ในกระดาษแผน่เดียวกนั หรือเม่ือเขียนผิดให้ขีดฆ่าโดยไม่ตอ้งลงช่ือก ากบัหรือให้ใชป้ากกา

สีน ้ าเงินเขียนค าตอบเท่านั้น ห้ามใช้สีอ่ืน เป็นต้น ค าสั่งเหล่าน้ีหากนักศึกษาปฏิบติัไม่ถูกตอ้งก็

อาจจะท าใหเ้สียคะแนนหรืออาจถูกปรับใหต้กเลยทีเดียว 

 5.  การวางแผนเขียนค าตอบ 

 การวางแผนการเขียนตอบ นักศึกษามักจะประสบปัญหาไม่ทราบว่าจะเร่ิมเขียนตอบ

อยา่งไร หรือบางคร้ังเม่ือเขียนไปจวนจะจบขอ้แลว้ ก็คิดข้ึนมาวา่ควรจะเอาขอ้ความท่ีอยู่ตรงกลาง

ขอ้ข้ึนไปตอบขา้งบน จึงจะสละสลวย จะแกไ้ขเขียนใหม่ก็ไม่ทนัเวลา จึงตอ้งปล่อยเลยตามเลยท า

ให้คะแนนน้อยกว่าเท่าท่ีควร ปัญหาน้ีแกไ้ปได้ดว้ยการฝึกฝนวางโครงสร้างของค าตอบเสียก่อน

แลว้จึงจะลงมือเขียน โครงสร้างของการเขียนตอบอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบดว้ยกนั คือ  

  1.  แบบส่ีส่วน 

  2.  แบบสามส่วน 

  3.  แบบสองส่วน 

  4.  แบบหน่ึงส่วน 

 ค าวา่ “ส่วน” ท่ีกล่าวน้ีเรียกตามจ านวนยอ่หนา้ท่ีเขียนตอบ กล่าวคือถา้มี 3 ยอ่หนา้ก็เรียกวา่ 

สามส่วน ถา้มี 2 ยอ่หนา้ก็เรียกวา่ สองส่วน และถา้มียอ่หนา้เดียวก็เรียกวา่ หน่ึงส่วน 
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 แบบส่ีส่วน คือ ยอ่หนา้ท่ีหน่ึงเป็นประเด็จค าถามท่ีประสงคจ์ะตอบ ยอ่หน้าท่ีสองเป็นหลกั

กฎหมาย ยอ่หนา้ท่ีสามเป็นการปรับขอ้เท็จจริงในค าถามกบัหลกักฎหมาย และย่อหน้าท่ีส่ีเป็นการ

สรุปค าตอบ 

 แบบสามส่วน คือ ยอ่หนา้ท่ีหน่ึงเป็นหลกักฎหมาย ยอ่หนา้ท่ีสองเป็นการปรับขอ้เทจ็จริงใน

ค าถามกบัหลกักฎหมาย และยอ่หนา้ท่ีสามเป็นการสรุปค าตอบ 

 แบบสองส่วน คือ มีสองยอ่หน้าโดยย่อหน้าแรกเป็นการจบัประเด็น ยอ่หน้าสองเป็นการ

วนิิจฉยัและตอบ 

 แบบส่วนเดียว มีเพียงยอ่หนา้เดียว หรือท่ีมกัจะเรียกกนัวา่ ตอบแบบฟันธง คือ เม่ือเร่ิมเขียน

ก็วินิจฉยัค าตอบเลย แลว้จึงอธิบายหลกักฎหมายประกอบ การเขียนตอบแบบน้ีเหมาะกบัการสอบ

เนติบณัฑิต อยัการผูช่้วยหรือผูช่้วยผูพ้ิพากษาเพราะประหยดัเวลาในการเขียนตอบดีมาก และแสดง

ใหเ้ห็นวา่ ผูเ้ขา้สอบเขียนตอบมีความรู้ความช านาญในกฎหมายเป็นอยา่งดี แต่อยา่งไรก็ตามถา้มีการ

ฝึกซอ้มเขียนตอบท่ีดีแลว้ก็จะมีเวลาเหลือมาก ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีก็ขอแนะน าวา่ควรจะตอบแบบสาม

ส่วนบ้างในบางข้อท่ีมัน่ใจในค าตอบ และหลกักฎหมาย เพราะการตอบแบบสามส่วนท าให้ได้

คะแนนมากท่ีสุด 
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โครงสร้างการเขียนตอบแบบส่ีส่วน 

 

           ค าตอบ 

                                  กรณีตามปัญหามีประเด็นท่ีตอ้งวินิจฉยัคือ     

 ประเด็นปัญหา          ประเด็นท่ีหน่ึง คือ ........................................................................................... 

                                  ประเด็นท่ีสอง คือ ............................................................................................                                                                                            

 กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมาย.......................................วางหลกักฎหมาย 

 ไวว้า่................................................................................................................. 

หลกักฎหมาย ........................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

  ขอ้เทจ็จริงตามปัญหา  การท่ี....................................................................... 

ปรับข้อเทจ็ ......................................................................................................................... 

จริงให้เข้ากบั              .......................................................................................................................... 

หลกักฎหมาย ......................................................................................................................... 

ทีย่กมาไว้ใน ......................................................................................................................... 

ย่อหน้าแล้ว ......................................................................................................................... 

  ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้..................................................... 

สรุปค าตอบ ........................................................................................................................ 

 

 

    การเขียนตอบในลกัษณะน้ีจะมีการก าหนดประเด็นท่ีจะตอ้งวินิจฉัยไวต้ั้งแต่แรก เพื่อให้มี

การก าหนดทิศทางในการเขียนต าตอบเอาไวแ้ละสะดวกต่อกรรมการผูต้รวจในการตรวจและให้

คะแนน โดยกรรมกราสอบหรือผูต้รวจขอ้สอบจะแบ่งคะแนนในขอ้นั้นๆ ออกเป็นส่ีส่วน คือ ส่วน

ของการก าหนดประเด็นในการวินิจฉยั ส่วนของหลกักฎหมาย ส่วนของการวินิจฉยัขอ้เท็จจริงโดย

อาศยัหลกักฎหมายท่ียกมานั้นมาปรับ  และส่วนของสรุปค าตอบ โดยคะแนนทั้งส่ีส่วนน้ีจะแบ่ง
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คะแนนไม่เท่ากัน เช่น คะแนนเต็ม 20 คะแนนอาจแบ่งให้ก าหนดประเด็น 2-4 คะแนน หลัก

กฎหมาย 6-8  คะแนน การวนิิจฉยั 8-10 คะแนน และสรุปค าตอบ 1- 2 คะแนน เป็นตน้ ซ่ึงการเขียน

ตอบแบบส่ีส่วนน้ีมีขอ้ควรระวงัคือ หากมีการก าหนดประเด็นปัญหาท่ีตอ้งวินิจฉัยผิดมาตั้งแต่แรก 

อาจท าใหก้ารวางหลกักฎหมายและการวนิิจฉยัขอ้เทจ็จริงในขอ้นั้นผิดทั้งหมดได ้ 
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โครงสร้างการเขียนตอบแบบสามส่วน 

 

           ค าตอบ 

 กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมาย.......................................วางหลกักฎหมาย 

 ไวว้า่................................................................................................................. 

หลกักฎหมาย ........................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

  ขอ้เทจ็จริงตามปัญหา  การท่ี....................................................................... 

ปรับข้อเทจ็ ......................................................................................................................... 

จริงให้เข้ากบั

 .........................................................................................................................

. 

หลกักฎหมาย ......................................................................................................................... 

ทีย่กมาไว้ใน ......................................................................................................................... 

ย่อหน้าแล้ว ......................................................................................................................... 

  ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้..................................................... 

สรุปค าตอบ ........................................................................................................................ 

 

 

    การเขียนตอบในลกัษณะน้ีมกันิยมเขียนตอบในชั้นปริญญาตรี โดยกรรมกราสอบหรือผู ้

ตรวจขอ้สอบจะแบ่งคะแนนในขอ้นั้นๆ ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของหลกักฎหมายส่วนหน่ึงกบั

ส่วนของการวินิจฉยัขอ้เท็จจริงโดยอาศยัหลกักฎหมายท่ียกมานั้นอีกส่วนหน่ึง โดยคะแนนทั้งสอง

ส่วนน้ีจะแบ่งเท่าๆ กนั ซ่ึงในบางคร้ังอาจใหค้ะแนนในส่วนของหลกักฎหมายมากกวา่ เช่น คะแนน

เต็ม 20 คะแนนอาจแบ่งให้หลกักฎหมาย 10-12 คะแนน ส่วนวินิจฉัยก็จะอยู่ระหวา่ง 8-10 คะแนน 

เป็นตน้ ดงันั้น นกัศึกษาชั้นปริญญาตรีจึงควรเขียนตอบโดยเร่ิมตน้ดว้ยการวางหลกักฎหมายก่อน
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ทุกคร้ังท่ีเขียนตอบ ซ่ึงมีขอ้ควรระวงัวา่ เม่ือยกหลกักฎหมายในยอ่หนา้ท่ีหน่ึงแลว้พอมาถึงยอ่หนา้ท่ี

สองหรือส่วนท่ีสองในขั้นตอนวินิจฉัยขอ้เท็จจริงนั้น การปรับหลกักฎหมายก็จะตอ้งกล่าวถึงหลกั

กฎหมายท่ีน ามาใชป้ระกอบอีก มิใช่เพียงแต่กล่าววา่ ตามหลกักฎหมายท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพราะ

จะท าให้ไดค้ะแนนนอ้ยเน่ืองจากในส่วนวินิจฉยักรรมการตอ้งการทราบวา่ นกัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบ

สามารถปรับหลกักฎหมายเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดห้รือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เอากฎหมายมาใช้

เป็นหรือไม่ 
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โครงสร้างการเขียนตอบแบบสองส่วน 

 

          ค าตอบ 

  กรณีตามปัญหามีประเด็นท่ีตอ้งวนิิจฉยัวา่................................................. 

 ......................................................................................................................... 

  ขอ้เทจ็จริงตามปัญหา การท่ี....................................................................... 

ปรับ ......................................................................................................................... 

ข้อเทจ็จริง ......................................................................................................................... 

เข้ากบั ......................................................................................................................... 

หลกักฎหมาย ......................................................................................................................... 

แล้วสรุป ......................................................................................................................... 

ค าตอบ ......................................................................................................................... 

  ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้..................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 

 

   การเขียนตอบในลกัษณะน้ี มกัจะใช้เขียนตอบในการสอบแข่งขนัคดัเลือกเพราะผูเ้ขียน

ตอบสามารถแสดงออกถึงความแม่นย  าในหลกักฎหมาย และประหยดัเวลาในการเขียนตอบอีกทั้ง

ยงัช่วยให้ผูต้รวจขอ้สอบทราบว่าผูเ้ขียนตอบหรือผูเ้ขา้สอบวินิจฉัยค าถามไดถู้กตอ้งหรือไม่ โดย

เพียงแต่ดูประเด็นค าตอบในยอ่หนา้แรก แต่อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในค าตอบ ควรใชก้าร

เขียนตอบแบบสามส่วนจะเหมาะกว่า เพราะถึงแม้ตอบผิดก็ยงัได้คะแนนจากส่วนท่ีวางหลัก

กฎหมายอยูบ่า้งเรียกวา่ผดิอยา่งมีครู 
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โครงสร้างการเขียนตอบแบบหน่ึงส่วน 

 

          ค าตอบ 

  ตามปัญหา (หรือกรณีตามปัญหา) การท่ี..................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

ปรับ ........................................................................................................................ 

ข้อเทจ็จริง ......................................................................................................................... 

เข้ากบั ......................................................................................................................... 

หลกักฎหมาย ......................................................................................................................... 

แล้วสรุป ......................................................................................................................... 

ค าตอบ ........................................................................................................................ 

  ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้..................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

 

 

  การเขียนตอบแบบส่วนเดียวน้ี มกัเรียกวา่ “ฟันธง” เหมาะส าหรับการเขียนตอบในการสอบ

เนติบณัฑิต อยัการผูช่้วย และผูช่้วยผูพ้ิพากษา ไม่เหมาะท่ีจะใช้เขียนตอบในชั้นปริญญาตรีเพราะ

ขาดส่วนท่ีแยกเป็นหลกักฎหมายซ่ึงกรรมการจะตอ้งให้คะแนน แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่มัน่ใจในค าตอบ

ผิดก็ยงัได้คะแนนจากหลกักฎหมายท่ีเขียนตอบไว ้แต่ทั้ งน้ีก็ข้ึนอยู่กับกรรมการผูต้รวจขอ้สอบ

เพราะการสอบบางสนามถา้ตอบผดิก็ไม่มีคะแนนใหแ้มจ้ะวางหลกักฎหมายไดถู้กตอ้ง 
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            ค าอธิบาย 

จากโครงสร้างทั้งสามแบบท่ียกมาใหดู้น้ีมีขอ้สังเกต คือ ประโยคเปิดวรรค 

ประโยค  ท่ีวา่น่ีมีความส าคญัมากเพราะจะท าให้รูปแบบการเขียนรวมทั้งใจความหรือเน้ือหา

ส าคญัของค าตอบ มีความชดัเจน กะทดัรัด ยิง่ข้ึน 

อาจจะมีท่านผูอ่้านบางคนสงสัยหรือมีขอ้โตแ้ยง้วา่ ถา้ใช้ ประโยคเปิดวรรค อยา่งอ่ืนๆ แทน 

จะไดห้รือไม่ เช่น ไม่ใชว้า่ “กรณีตามอุทาหรณ์” หรือจะใชส้ั้นๆ วา่ “ตามปัญหา” แทนไดห้รือไม่ 

ส าหรับขอ้สงสัยน้ีแยกอธิบาย ดงัน้ี 

1)  “กรณีตามค าถาม” หรือ “ตามปัญหา” ใช้แทน “กรณีตามปัญหา” ไดเ้พราะมีความหมาย

อยา่งเดียวกนั แต่เหตุท่ีผูเ้ขียนแนะน าใหใ้ช ้“กรณีตามปัญหา” ก็เพราะค าวา่ “กรณี” ตามพจนานุกรม 

แปลวา่ คดี หรือ เร่ือง หรือ เหตุ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นวา่ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีจะเป็นเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ปัญหาท่ีถามในขอ้สอบน้ี หรือวชิาน่ีเท่านั้น 

ส่วนค าว่า “ปัญหา” แปลว่า ข้อสงสัย ข้อท่ีต้องพิจารณาแก้ไข และเม่ือเป็นปัญหาวิชา

กฎหมายก็จะตอ้งพิสูจน์หาค าตอบด้วยเหตุและผล ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสากลว่าค าถามดงันั้นเม่ือใช ้ 

“กรณตีามปัญหา” เปิดวรรค ก็จะท าใหค้  าตอบของเรามีลกัษณะเป็นสากลยิง่ข้ึน 

2)  “กรณีตามขอ้สอบ” หรือ “กรณีตามอุทาหรณ์” จะน ามาใช้แทน “กรณีตามปัญหา” หรือ 

“กรณีตามค าถาม” ไม่ได้ เพราะ “กรณีตามขอ้สอบ” แมจ้ะมีความหมายท านองเดียวกนักบั “กรณี

ตามปัญหา” หรือ กรณีตามค าถามก็ตาม แต่ถา้หากใชเ้ขียนแทนกนัก็จะท าให้ตอบของเราขาดความ

กระชบั เพราะท าให้เห็นวา่การเขียนตอบขิงเรานั้นตามขอ้สอบทุกขอ้ไม่ไดเ้นน้ขอ้ใด จึงไม่นิยมใช้

แทนกนั 

ส่วนค าวา่ “กรณีตามอุทาหรณ์” ใชแ้ทน “ กรณีตามปัญหา” หรือ “กรณีตามค าถาม” ไม่ได้โดย

เด็ดขาด เพราะค าวา่ “อุทาหรณ์” แปลวา่ ตัวอย่าง ดงันั้น ถา้เป็นกรณีตามตวัอยา่งเม่ือถามแลว้ก็ตอ้ง

ตอบทนัที คือ ผูอ้อกขอ้สอบก็จะตอ้งเฉลยค าตอบ หรือปัญหานั้นในทนัทีโดยเขียนรวมมาตอนทา้ย

ค าถามนั้นๆ ดว้ยเหตุน้ีจะใช ้“กรณีตามอุทาหรณ์” แทน “กรณีตามปัญหา” ไม่ได้ 

อน่ึง ท่านผูอ่้านคงจะไม่เคยอ่านค าเฉลย หรือค าตอบของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษา

วิชากฎหมายหลายๆ สถาบนัมาแลว้ ซ่ึงท่านผูอ่้านคงจะไดพ้บเห็นว่ายงัมีการใช้ค  าว่า “กรณีตาม
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อุทาหรณ์” หรือ “ตามอุทาหรณ์” เขียนตอบเฉลยขอ้สอบกนัอยูก่็ขอให้ท าความเขา้ใจเสียใหม่วา่ไม่

พึงใชด้ว้ยเหตุผลท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ท่ีกล่าวมาแลว้เป็นการอธิบายความหมายและเหตุผลของการใช้ค  าหรือประโยชน์เปิดวรรค

แรก ส่วนยอ่หนา้ท่ีสองหรือวรรคท่ีสองนั้นใชป้ระโยคเปิดวา่ “ขอ้เท็จจริงตามปัญหา” ก็เพื่อจะเน้น

ให้เห็นว่า เร่ืองราวท่ีจะวินิจฉัยต่อไปน้ีเป็นเร่ืองขอ้เท็จจริงในปัญหาท่ีถามน้ีเท่านั้น หรือบางท่าน

อาจใชค้  าวา่ “การที”่ เปิดวรรคก็ได ้

ส่วนย่อหน้าสุดทา้ยคือ สรุปค าตอบท่ีใช้ว่า “ดว้ยเหตุผลดงัท่ีได้วินิจฉัยมาแลว้ขา้งตน้” นั้น 

ท่านผูอ่้านก็จะเห็นวา่ ดว้ยประโยคดงักล่าวน้ีเม่ือเขียนลงไปแลว้ก็จะท าให้เห็นวา่การเขียนตอบของ

เรานั้นเป็นไปดว้ยเหตุผลและพินิจพิเคราะห์มิใช่เป็นการเขียนตอบโดยไม่มีหลกัอา้งอิงหรือเดา ท า

ใหค้  าตอบของเราน่าดูน่าเล่ือมใสข้ึนมากเลยทีเดียวและอีกประการหน่ึง การสรุปค าตอบน้ีก็เพื่อช่วย

ให้ท่านกรรมการผูต้รวจขอ้สอบเห็นวา่ เรามีความมัน่ใจในค าตอบและง่ายแก่การตรวจขอ้สอบอีก

ดว้ยโดยย่อหน้าดงักล่าวน้ีไม่ตอ้งเขียนค าว่า “สรุป” ไวท่ี้หน้าย่อหน้า เพราะจะไม่จ  าเป็น แต่ก็ยงั

ปรากฏอยูเ่สมอวา่ มีผูเ้ขา้สอบเขียนค าวา่สรุปไวท่ี้หนา้ยอ่หนา้น้ีอยูบ่่อยๆ ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีไม่ควรปฏิบติั 

 

            6.  โครงสร้างการเขียนตอบแบบอ่ืนๆ 

นอกจากโครงสร้างทั้ งสามแบบท่ีนิยมใช้เขียนตอบข้อสอบเป็นอย่างมากซ่ึงผูเ้ขียนได้

ยกตวัอย่างมาให้ดูแลว้นั้น ก็ยงัมีแบบโครงสร้างการเขียนตอบแบบอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากการประยุกต์

แบบของการเขียนตอบท่ีผูเ้ขียนยกตวัอยา่งนั้น เช่น 1 

กรณกีารเขียนตอบทีม่ีหลกักฎหมายหลายหลกัหรือหลายมาตรา  ใหใ้ชโ้ครงสร้าง ดงัน้ี 

 

 

 

 

                                                           
1 ยงยศ  เอ่ียมทอง. คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบวชิากฎหมาย ภาคหน่ึง. พิมพอ์กัษร : กรุงเทพฯ, 

2550 หนา้ 10 - 12 
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แบบที ่ 1 

กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายอาญาไดว้างหลกักฎหมายไว ้

1)...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2)...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3)...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอ้เทจ็จริงตามปัญหาแยกวนิิจฉยัดงัน้ี 

1)  กรณีการกระท าของนาย...................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2)  กรณีการกระท าของนาย...................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้.................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

   การเขียนโดยใชต้วัเลขก ากบัย่อหนา้ยอ่ยดงักล่าวน้ีตอ้งระวงัมิให้กรรมการผูต้รวจขอ้สอบ

สับสนคิดวา่เป็นการตอบในขอ้ใหม่หรือขอ้อ่ืนไป ดงันั้นถา้ไม่จ  าเป็น ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบท่ี 2 ท่ีจะ

กล่าวต่อไปซ่ึงแบ่งโดยยอ่หนา้ไม่ตอ้งมีเลขก ากบัและดีกวา่ 
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แบบที ่ 2 

กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายอาญาไดว้างหลกักฎหมายไว…้…………………………… 

………………………………………………………………………………………….………….... 

…………………………………………………………………………………………………..…... 

ขอ้เทจ็จริงตามปัญหาแยกวนิิจฉยั ดงัน้ี 

ประเด็นแรก การท่ี.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………...….. 

ประเด็นท่ีสอง การท่ี................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ประเด็นท่ีสาม การท่ี…………………………………………………………………..……… 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้

ขา้งตน้…………………………………………………….... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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            7.  การยกหลกักฎหมาย 1 

นอกจากโครงสร้างหรือรูปแบบของการเขียนตอบท่ียกมาน้ีแลว้ รายละเอียดในการเขียน

ตอบโดยเฉพาะการยกหลกักฎหมายก็มีผูส้งสัยว่า ควรจะยกมาเขียนอย่างไรจะยกมาทั้งหมด หรือ

เอามาเฉพาะท่ีใช้ในการวินิจฉัยปัญหา และจ าเป็นหรือไม่ว่าจะตอ้งเขียนให้เหมือนกนัตวับททุก

ตวัอกัษร 

ในประเด็นขอ้น้ีผูเ้ขียนได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดจึงขอ

อธิบายเพิ่มเติมดงัน้ี ตัวบทน ามาเขียนไว้เฉพาะทีจ่ะใช้ในการวนิิจฉัยปัญหาและเอามาเฉพาะใจความ

ส าคัญ ดงัจะไดเ้ห็นจากโครงสร้างในส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางหลกักฎหมายจะใชค้  าเปิดวรรควา่ กรณี

ตามปัญหาประมวลกฎหมายอาญาวางหลักกฎหมาย ไวว้่า... ไม่ได้เขียนว่า บัญญัติว่า ซ่ึงจะตอ้ง

ลอกความในตวับทมาเขียนไวใ้หเ้หมือน และถูกตอ้งตามท่ีบญัญติัไวใ้นตวับทนั้นๆ จะผดิเพี้ยนมิได ้

ซ่ึงเป็นการยากท่ีปุถุชนธรรมดาจะท าได ้จึงใหใ้ชค้  าวา่ วางหลกักฎหมาย หรือ วางหลกั แทน  

ส าหรับเลขมาตราและเลขค าพิพากษาศาลฎีกา ก็มีผูส้งสัยเป็นจ านวนมากกว่าจะตอ้ง

เขียนในค าตอบหรือไม่ ขอ้น้ีขอเรียนวา่การใส่เลขมาตราหรือเลขค าพิพากษาศาลฎีกาในค าตอบนั้น 

เหมาะส าหรับผูท่ี้มัน่ใจจริงๆ เพราะแสดงถึงความเก่งเป็นพิเศษของผูเ้ขา้สอบผูน้ั้น แต่ถ้าไม่ใส่เลข

มาตรา หรือเลขค าพิพากษาศาลฎีกาก็ไม่ท าให้เสียคะแนน ในทางตรงขา้มถา้เขียนเลขมาตราหรือค า

พิพากษาศาลฎีกาผดิก็จะถูกลงไปไดไ้ม่มีขอ้หา้มอะไร 

ฉะนั้น การท่ีจะเขียนเลขมาตราหรือเลขค าพิพากษาศาลฎีกาลงในค าตอบหากไม่แน่ใจจึง

ไม่ควรเขียนลงไป แต่ถา้มัน่ใจก็เขียนลงไปไดไ้ม่มีขอ้หา้มอะไร 

โครงสร้างที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนี้เป็นเพียงข้ันพื้นฐาน ฉะน้ันเม่ือนักศึกษาได้ฝึกฝนเขียน

ตอบจนช านาญแล้วก็จะมีแบบฉบับเขียนของตนเอง โครงสร้างนี้จึงเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่าน้ัน 

ไม่ใช่แบบบังคับแต่อย่างใด 

                                                           
1 ยงยศ  เอ่ียมทอง. คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบวชิากฎหมาย ภาคหน่ึง. พิมพอ์กัษร : กรุงเทพฯ, 

2550 หนา้ 13 
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นอกจากรูปแบบของการเขียนตอบข้อสอบตามท่ีกล่าวมาแล้ว วิธีการฝึกการเขียนตอบ

ข้อสอบ การปฏิบัติตนในห้องสอบและยุทธวิธีในการเขียนตอบก็มีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ท่าน

นกัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบสามารถสอบไดเ้ช่นกนั จึงควรปฏิบติัดงัน้ี 

            8.  ฝึกการเขียนตอบข้อสอบ 1 

1.  ให้เอาข้อสอบเก่ามาอ่าน แล้วเขียนตอบโดยไม่ต้องดูธงค าตอบ เสร็จแล้วเปิดดูธง

ค าตอบให้ดูว่าถูกหรือไม่ ถ้าไม่ถูกให้เขียนตอบใหม่โดยปิดธงค าตอบไวแ้ล้วเปิดดูธงค าตอบ

เปรียบเทียบกบัท่ีเขียนตอบดูว่า ตอบครบประเด็นหรือไม่ ภาษาท่ีใช้อ่านแลว้เขา้ใจหรือไม่ ให้ท า

เช่นน้ีซ ้ าไปซ ้ ามาจนมัน่ใจ แลว้จึงเอาท่ีเราเขียนตอบน้ีไปให้เพื่อนหรือผูรู้้อ่านจะไดช่้วยวจิารณ์และ

แนะน า 

2.  ให้ฝึกเขียนตอบก่อนประมาณ 1 เดือน หรืออยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์โดยท าทุกวนัดว้ยการ

เร่ิมจากเขียนตอบ 1 ขอ้ แลว้ค่อยๆ เพิ่มให้ถึง 10 ขอ้ โดยให้ก าหนดเวลาเขียนตอบให้ท าเสร็จใน 2 

ชัว่โมง (เวลาสอบจริงภายใน 4 ชัว่โมง) เหตุท่ีตอ้งเขียนให้เสร็จภายใน 2 ชัว่โมง ก็เพื่อฝึกความเร็ว

ในการเขียน เพราะมกัจะปรากฏอยูเ่สมอวา่มีนกัศึกษาจ านวนมากเขียนตอบไม่ทนัทั้งๆ ท่ีท าขอ้สอบ

ได ้จึงเป็นท่ีน่าเสียดายอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสอบตกเพราะเหตุน้ี 

3.  เขียนใหต้วัใหญ่อ่านง่าย จดัวรรคตอน ยอ่หนา้ให้หนา้อ่านและตอ้งสะอาดดว้ย ควรใช้

ปากกาสีน ้ าเงินเขียน และควรเป็นดา้มเดียวกบัท่ีเราใช้ฝึกเขียนตอบห้ามใช้สีแดงโดยเด็ดขาด ห้าม

ขีดเส้นใตห้รือท าเคร่ืองหมายอ่ืนใด เพราะกรรมการอาจตีความวา่เป็นการกระท าท่ีส่อไปทางทุจริต 

ซ่ึงอาจถูกตดัคะแนนในขอ้นั้น หรือถูกปรับตกก็ได ้

4.  การใชป้ากกาควรเป็นลูกล่ืนดา้มเดียวกบัท่ีใชฝึ้กเขียน และควรเตรียมไวห้ลายๆ ดา้ม

โดยดา้มท่ีเตรียมไวส้ ารองจะตอ้งเป็นปากกาท่ีเคยใช้ หรือเขียนมาแลว้บา้งเพื่อให้น ้ าหมึกไหลได้

สะดวก เพราะปากกาใหม่จะมีเส้นสีจางและฝืดท าใหเ้ขียนไม่สะดวก 
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           9.  ข้อควรระวงัและการปฏิบัติตัวในห้องสอบ 1 

1.  เตรียมอุปกรณ์การเขียนไปใหพ้ร้อม และควรเขา้หอ้งน ้าก่อนเขา้หอ้งสอบ 

2.  เม่ือได้รับข้อสอบแล้วให้ฟังค าช้ีแจงจากกรรมการผูคุ้มสอบอย่าลงมือท าก่อนได้รับ

สัญญาณ 

3.  เม่ือไดรั้บสัญญาณแลว้ ใหอ่้านค าสั่งในขอ้สอบโดยละเอียดอยา่ท านอกเหนือค าสั่ง 

4.  เร่ิมลงมือท าโดยการอ่านขอ้สอบให้หมดทุกขอ้และในระหว่างท่ีอ่านถา้นึกอะไรไดเ้ขียน

ยอ่ไวท่ี้ริมกระดาษค าถามในขอ้นั้น 

5.  เม่ืออ่านขอ้สอบทุกขอ้แลว้ใหเ้ร่ิมเขียนตอบในขอ้ท่ีคิดวา่ท าไดม้ากท่ีสุดก่อน 

6.  ในระหวา่งการเขียนตอบควรดูเวลาวา่เหลืออยูเ่ท่าไรตลอดเวลาเพื่อค านวณเวลาเขียนตอบ

ขอ้สอบใหท้นั 

7.  เม่ือเขียนเสร็จถา้มีเวลาเหลือห้ามออกจากหอ้งสอบก่อนหมดเวลา จงใชเ้วลาท่ีเหลือในการ

ทบทวนค าตอบท่ีเขียนตอบว่ามีตกเติมตรงไหนบา้ง แต่ไม่ควรแกค้  าตอบโดยแกข้อ้วินิจฉัยเพราะ

ของเดิมมกัจะถูก 

 

            10.  ยุทธวธีิในการเขียนตอบข้อสอบ 2 

        ถา้เปรียบสนามสอบเป็นสนามรบ การท่ีจะรบให้ชนะก็ตอ้งมียุทธวิธีท่ีดีฉันใดฉันนั้น 

การสอบขอ้เขียนท่ีหวงัจะไดค้ะแนนมากๆ ก็จะตอ้งมีวิธีการเขียนตอบท่ีดีซ่ึงผูเ้ขียนขอแนะน าหลกั

ยทุธวธีิเขียนตอบ 3  ประการ ดงัน้ี 

1.  เม่ืออ่านข้อสอบแล้วมั่นใจในค าตอบทั้งจ าหลักกฎหมายที่น าปรับบทวินิจฉัยค าถามได้ ก็

ใชว้ธีิเขียนตอบแบบสามส่วนคือวางกฎหมายก่อนแลว้ จึงปรับบทกฎหมายวนิิจฉยั และสรุปค าตอบ 

2.  กรณีท่ีอ่านค าถามแลว้ปรากฏว่าเกิดอาการมือแปดดา้น คือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร ไม่รู้ว่า

ขอ้สอบถามอะไร ก็อย่าไดต้กใจ ให้รวบรวมสติ และท าใจเยน็แลว้อ่านขอ้สอบชา้ๆ อีกสักหน่ึงถึง
                                                           
1  ยงยศ  เอ่ียมทอง.คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบวชิากฎหมาย ภาคหน่ึง. พิมพอ์กัษร : กรุงเทพฯ 

หนา้ 14 - 15 

2  ยงยศ  เอ่ียมทอง. เร่ืองเดียวกนั., 2550 หนา้ 15 
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สองเท่ียว แลว้ก็ใชก้ฎหมายธรรมชาติมาเป็นหลกัวนิิจฉยัหาค าตอบนัน่คือให้คิดวา่ความยุติธรรมอยู่

ตรงไหนก็ให้ตอบไปในทางท่ีสอดคลอ้งกบัความยุติธรรม เม่ือสาธยายมาถึงตรงน้ีคงจะมีผูอ่้านบาง

ท่านนึกแยง้วา่ เม่ือจ าหลกักฎหมายไม่ไดแ้ลว้จะเอาอะไรมาเขียนตอบ ผูเ้ขียนขอแนะวา่ ก็ค  าถามนัน่

ไงเอามาเขียนเป็นค าตอบ ทั้งนี้มิได้หมานความว่าให้ลอกค าถามเอามาเป็นค าตอบ แต่ให้ดึงเอามา

เฉพาะข้อเท็จจริงที่น ามาวนิิจฉัยเท่าน้ัน ท่ีกล่าวมาน่ี ถา้พูดง่ายๆ ก็คือการเดาอยา่งมีหลกัซ่ึงดีกวา่ส่ง

กระดาษเปล่า 

ทั้งสามประการท่ีกล่าวมาน้ี ขอให้ท่านผูอ่้านเลือกใช้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแต่อย่าไดใ้ช้

ประการท่ี 3 ตอบทุกขอ้ก็แลว้กนั 

 

เอกสารอ้างองิ 

ทศพร  มูลรัตน์. การใช้กระบวนการกลุ่มในการพฒันาทกัษะการเขียนตอบข้อสอบของนักศึกษาใน   

           รายวชิากฎหมายลกัษณะทรัพย์สิน(LW2201). เชียงราย : มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย, 2553 

 ธานินทร์  กรัยวิเชียร.  ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

 มานิตย ์ จุมปา.  การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม , 2548. 

ยงยศ  เอ่ียมทอง. คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย ภาคหน่ึง. กรุงเทพฯ: พิมพอ์กัษร , 2550  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

การเกง็ข้อสอบ 1 

ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวเิชียร 

 การเก็งขอ้สอบนั้นมีหลายแบบดว้ยกนั เช่น บางคนเตรียมวิชาท่ีจะสอบนั้นมาเป็นอยา่งดี 

และดูเพิ่มเติมข้ึนอีกในตนเก็งเองวา่กรรมการสอบจะออกสอบในเร่ืองนั้นๆ การเก็งอีกประเภทหน่ึง

ก็คือการเก็งโดยการศึกษาจากแนวค าถามท่ีเคยสอบมาแล้วว่า วิธีการตั้งค  าถามนั้น อาจารยไ์ด้ตั้ง

ค  าถามแบบใดเพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมตวัตอบไดถู้กตอ้งตามท่ีถาม โดยไดท้บทวนวิชานั้นมาอยา่งดีแลว้ 

นอกจากน้ียงัมีการเก็งอีกประเภทหน่ึงซ่ึงใช้กนัในหมู่นักศึกษาประเภท สุกเอาเผากิน คือพวกท่ี

เร่งรัดดูหนงัสือเตรียมตวัสอบเพียงไม่ก่ีวนั คือการเกง้แบบเส่ียงทาย 

 ผูเ้ขียนเห็นว่า การเก็งแบบดูเพิ่มเติมข้ึนไปอีกในขอ้ท่ีคิดว่ากรรมการสอบจะออกสอบใน

เร่ืองนั้นและการเก็งแบบศึกษาจากแนวค าถามท่ีเคยออกสอบมาแล้ว เป็นวิธีท่ีถูกตอ้ง นักศึกษา

สมควรท่ีจะท าอยา่งยิง่ โดยเฉพาะในการสอบแข่งขนัประเภทต่างๆ เพราะความรู้ความสามารถของ

ผูส้อบแข่งขนัมกัจะใกลเ้คียงกนั แต่ก็สามารถท่ีจะเอาชนะกนัไดด้ว้ยรายละเอียดและความลึกซ้ึงใน

การตอบ แมว้า่รายละเอียดและความลึกซ้ึงในการตอบนั้นจะดีเด่นกวา่กนัเพียงเล็กน้อย ก็อาจท าให้

คะแนนดีเด่นผิดกนัได ้เพราะฉะนั้น การศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษเพื่อการสอบโดยเฉพาะ 

ยอ่มช่วยสนบัสนุนให้ค  าตอบของนกัศึกษาละเอียด และลึกซ้ึงกวา่ปกติ และในขณะเดียวกนั ก็ไม่มี

ส่วนเสียอนัใดเลย เพราะวา่ในเร่ืองอ่ืนๆ นกัศึกษาก็ไดเ้ตรียมมาอยา่งเตม็ท่ีอยูแ่ลว้ทุกแง่ทุกมุม 

 ปัญหาจึงมีว่า จะเก็งใจกรรมการสอบว่าจะออกขอ้สอบอย่างไร? นักศึกษาย่อมจะเก็งใจ

กรรมการสอบได้บางส่วนเหมือนกนั ถา้หากไดร้ ่ าเรียนกบักรรมการสอบผูน้ั้นมา หรือได้เคยเห็น

ค าถาม ซ่ึงท่านผูน้ั้นออกมาในคร้ังก่อนๆ ยิ่งกวา่นั้น กรรมการสอบบางคนก็เคยเปิดเผยวิธีการออก

ขอ้สอบของตนให้นกัศึกษาทราบดว้ยซ ้ าไป ซ่ึงก็เป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาในดา้นการตระเตรียม

การสอบเป็นอยา่งยิง่ 

                                                           
1

 ธานินทร์  กรัยวิเชียร.  ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย. พิมพค์ร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550,  หนา้  210 - 213 
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 การเก็งขอ้สอบแบบเส่ียงทายในหมู่นกัศึกษาประเภท สุกเอาเผากิน หวงัพึ่งวาระสุดทา้ย ดู

หนังสือใกล้สอบนั้ น เป็นส่ิงท่ีพึงละเวน้อย่างเด็ดขาด เพราะโดยปกติกรรมการสอบก็เก็งอยู่

เหมือนกนัว่านักศึกษาจะเก็งขอ้สอบอย่างไร? จึงไม่ออกขอ้สอบท่ีนักศึกษาเก็งอยู่ ฉะนั้น การท่ี

นกัศึกษาจะเก็งขอ้สอบไดถู้กตอ้งนั้น นักศึกษาจะต้องเก็งว่า กรรมการสอบเกง็ว่านักศึกษาเก็งอะไร 

การจะเก็งให้ถูกตอ้งถึง 3 ชั้น ไม่ใช่เร่ืองง่าย และโดยปกติก็มกัจะเป็นผลให้นกัศึกษาตอ้งเก็งวิชาท่ี

สอบคร้ังแล้วคร้ังเล่า กว่าจะสอบได้ฉะนั้ นทางท่ีดีท่ีสุดจึงสมควรท่ีจะเก็งแบบท่ีนักศึกษาได้

ตระเตรียมวิชาท่ีจะสอบไวอ้ย่างดีแล้วและดูเพิ่มเติมเป็นพิเศษต่อยอดข้ึนไปอีกในขอ้ท่ีตนคิดว่า

กรรมการสอบจะออกขอ้สอบในเร่ืองนั้น และแบบท่ีนักศึกษาเก็งขอ้สอบโดยการศึกษาจากแนว

ค าถามต่างๆ ท่ีเคยสอบมาแลว้ เพื่อให้นกัศึกษาจะไดพ้ร้อมท่ีจะเผชิญต่อขอ้สอบไดทุ้กประเภทอยา่ง

มัน่ใจ. 

 

 “ปัญหาใด ถ้ารู้ กต็อบได้ง่าย ถ้าไม่รู้ ก็ตอบไม่ได้ ท าอย่างไรจึงจะรู้ อยู่ทีต่ัวนักศึกษาเอง คือ 

ตั้งใจและอ่านให้มาก ท าความเข้าใจให้ดี และจดจ าให้ได้ด้วย   มีคาถากนัตกอยู่บทหน่ึงว่า  

                                                  “จ าได้  ใช้ถูกต้อง  ว่องไว”                

                                                                                                     ศาสตราจารย์ประพนธ์ ศาตะมาน  
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ค าน า 
 

การเขียนตอบขอ้สอบทางกฎหมายนั้น ไม่ว่าในระดบัปริญญาทางกฎหมาย เนติบณัฑิต  

ทนายความ  ผูช่้วยผูพ้ิพากษา  อัยการผูช่้วยหรือสายวิชาชีพกฎหมายต่าง ๆ  ให้ความส าคัญ             

ในวิธีการเขียนตอบขอ้สอบวิชากฎหมายเป็นอย่างมาก  นักศึกษาจึงตอ้งเขียนตอบขอ้สอบอย่าง

ถูกตอ้ง ชดัเจน ครบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอน สละสลวยโดยใชภ้าษาทางกฎหมายจึงจะไดค้ะแนนดี  

  เอกสารฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์จดัท าข้ึนเพื่อช่วยเป็นแนวทางให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการ

เขียนตอบขอ้สอบทางกฎหมายไดอ้ยา่งถูกรูปแบบ ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษาไดค้ะแนนมากข้ึน โดยได้

รวบรวม คดัลอกข้อมูลจากหนังสือ  “คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย ภาคหน่ึง”     

ของอาจารยย์งยศ  เอ่ียมทอง  และหนังสือ  “ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย” ของอาจารยธ์านินทร์  

กรัยวิเชียร  ตลอดจนหนงัสือ ต ารา เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  และขอขอบคุณร้านป้ีแอนด์น้อง ท่ีได้

อุปการะในการจดัพิมพใ์นคร้ังน้ี  ผูจ้ดัท าขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

  

            ส านกัวชิานิติศาสตร์ 

             สิงหาคม 2561 
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