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การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย มีหลักว่า  “ท าอย่างไร 
ผูเ้ขา้สอบจึงสามารถส่ือความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นภาษา
เขียนใหอ้าจารยห์รือกรรมการผูต้รวจขอ้สอบทราบวา่ ผูเ้ขา้สอบมีความรู้ใน
วชิากฎหมายตามท่ีถูกสอบ”  นัน่กคื็อ ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งเขียนตอบขอ้สอบได้
อยา่งถูกตอ้งชดัเจนทราบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนกะทดัรัด สละสลวยโดย
ใชภ้าษากฎหมายนัน่เอง 

ในการตอบค าถามของนกัศึกษานั้น นกัศึกษาควรวินิจฉยัลงไปให้
เด็ดขาดว่า ตนควรจะตอบค าถามนั้นอย่างไร  เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งท่ี
จะตอบท านองเหยียบเรือสองแคม  เพราะแทนท่ีจะไดค้ะแนน กลบัไม่ได้
คะแนนเสีย  ตวัอยา่งเช่น การกระท าอยา่งนั้นเป็นนิติกรรมหรือไม่ นกัศึกษา
ตอบวา่ “เร่ืองน้ีดู ๆ กค็ลา้ย ๆ กบัจะเป็นนิติกรรม” จึงไม่สมควรตอบ๑ 

 
การใช้ภาษาเขยีน 

การใชภ้าษาเขียนตอบ  เน่ืองจากเป็นการทดสอบความรู้ทาง
กฎหมาย  ภาษาท่ีใชจึ้งตอ้งเป็นภาษากฎหมาย  คงจะมีบางท่านสงสัยวา่ 
ภาษากฎหมายท่ีวา่มาน้ีเอามาจากไหน  ค  าตอบกคื็อ สกดัเอามาจากตวับท
                                                        
๑

 ธานินทร์  กรัยวเิชียร และอภิชน จนัทรเสน , ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย, พมิพค์ร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗), หนา้ ๒๒๓. 



๒ 
 

และค าพพิากษาฎีกา เช่น มีค  าถามท่ีใหว้นิิจฉยัเร่ืองสภาพบุคคล ตอ้งตอบ
ค าถามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา ๑๕  มีหลกักฎหมายวา่
 สภาพบุคคลยอ่มเร่ิมแต่เม่ือคลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารกและส้ินสุด
ลงเม่ือตาย 
     ทารกในครรภม์ารดากส็ามารถมีสิทธิต่างๆไดห้ากวา่ภายหลงัคลอดแลว้
อยูร่อดเป็นทารก 
  
ประเภทค าถามวชิากฎหมาย 

ประเภทค าถามหรือประเภทขอ้สอบ  อาจแบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ ๆ ได ้๓ ประเภท คือ 

๑.  ประเภทความจ า 
๒.  ประเภทปัญหาวนิิจฉยั 
๓.  ประเภทบรรยาย 
 
ค าถามประเภทความจ า  มักจะใช้ทดสอบในระดับปริญญาตรี  

เพราะตอ้งการทดสอบว่านกัศึกษาจ าหลกักฎหมายไดห้รือไม่  ตวัอยา่งเช่น  
ถามว่า มาตรา  ๖๑๒ มีก่ีประการ  อะไรบา้ง เป็นตน้  การเขียนตอบค าถาม
ประเภทน้ีนับว่าง่ายมาก เพราะเพียงแต่เขียนตอบให้ครบตามตัวบท
กฎหมาย  จดัยอ่หนา้ และวรรคตอนใหส้วยงาม  อ่านง่ายกเ็พียงพอแลว้ 
                                                        
๒

 ดูประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา ๖๑ 

http://www.tamanoon.com/civil/section/section1604.htm
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ค าถามปัญหาวินิจฉัย  เป็นค าถามหรือขอ้สอบท่ีมีทุกสนาม ทั้งใน
ระดบัปริญญาตรี  เนติบณัฑิต  นิติกร  อยัการผูช่้วย และผูช่้วยผูพ้ิพากษา 
เพราะขอ้สอบประเภทน้ีสามารถทดสอบผูเ้ขา้สอบว่ามีความรู้กฎหมายดี
เพียงใด  สามารถน าเอาความรู้มาใชไ้ดจ้ริงหรือไม่  และยงัสามารถทดสอบ
เชาวห์รือไหวพริบไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค าถามปัญหาวินิจฉัยหมายถึงปัญหาสมมติท่ีตั้ งข้ึนในท านอง
เดียวกนักบัปัญหากฎหมายท่ีเกิดข้ึนจริง หรือท่ีเรียกกนัติดปากว่า  ปัญหา
ตุ๊กตา  นั้ น  ลักษณะค าถามเป็นการสร้างเ ร่ืองเหตุการณ์หรือสมมุติ
ขอ้เท็จจริงข้ึนมา  ซ่ึงผูอ้อกขอ้สอบอาจจะสร้างข้ึนมาเอง หรือดดัแปลงมา
จากค าพิพากษาฎีกาก็ได้ แล้วให้ผูเ้ข้าสอบหรือผูถู้กทดสอบวินิจฉัยหา
ค าตอบโดยอาศยัเหตุจากหลกัตวับทกฎหมาย เช่น โจทกใ์นฐานะผูใ้หเ้ช่า
ฟ้องขบัไล่จ าเลยในฐานะผูเ้ช่าออกจากบา้นเช่า ถา้ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อไปน้ี
ในระหว่างพิจารณา  หากท่านเป็นศาล ท่านจะด าเนินกระบวนพิจารณา
อยา่งไร ถา้โจทกถึ์งความตาย๓ 

ค าถามประเภทบรรยาย  มกัจะใชท้ดสอบความรู้ในระดบัปริญญา
โท หรือปริญญาเอกเพราะการศึกษาทั้งสองระดบัดงักล่าวน้ี  มุ่งท่ีจ  าเพาะ
แนวคิดทฤษฎีกฎหมายและฝึกให้นักศึกษาหรือคิดทฤษฎีกฎหมายใหม่ ๆ   
ท าให้วิชานิติศาสตร์มีการพฒันาในเชิงวิชาการ  ดังนั้น ลกัษณะค าถาม
ประเภทบรรยายจึงมักจะตั้ งค  าถามให้นักศึกษาหรือผูเ้ข้าสอบได้แสดง
                                                        
๓

 ธานินทร์  กรัยวเิชียร และอภิชน จนัทรเสน,  ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย, พมิพค์ร้ังท่ี ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗), หนา้ ๒๒๖. 
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ความเห็น และเขียนตอบแบบบรรยายความ เช่น กฎหมายแพ่งและกฎหมาย
อาญาแตกต่างกนัในวาระส าคญัประการใดบา้ง 

 
 

การวเิคราะห์ค าถามวชิากฎหมาย 
 

การวเิคราะห์ค  าถามเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับนกัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบ
มาก  เพราะการวเิคราะห์ค าถามท่ีถูกตอ้งจะน าไปสู่การตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

วธีิการวเิคราะห์ค าถามเร่ิมดว้ยการอ่านค าถามหรือขอ้สอบอยา่งชา้ 
ๆ มีสติและสมาธิซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจกบัค าถามวา่  ตอ้งการถามอะไร
หรือทดสอบอะไรคือ การจบัประเด็นค าถามนัน่เอง  แต่ก็มกัจะปรากฏอยู่
เสมอว่า  เม่ือนกัศึกษาอ่านขอ้สอบจบขอ้แลว้กย็งัไม่ทราบว่าถามอะไรหรือ
ยงัจบัประเด็นไม่ได ้ ผูเ้ขียนขอเสนอวิธีท่ีจะช่วยให้นักศึกษาจบัประเด็น
ค าถามใหถู้กตอ้ง และง่ายข้ึน คือ ในขณะท่ีนกัศึกษาอ่านขอ้สอบเม่ืออ่านถึง
ช่ือบุคคลหรือสถานท่ีกใ็หท้ าเคร่ืองหมายโดยวงกลมช่ือนั้น ๆ ไว ้  

ส่วนขอ้ความส าคญัก็ให้ขีดเส้นใตไ้ว ้และหากนึกตวับทกฎหมาย
หรือค าพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นขณะนั้น กใ็หเ้ขียนยอ่ ๆ ไวใ้นขอ้สอบ
หรือท่ีวา่งขา้งขอ้สอบ แต่ทั้งน้ีตอ้งระวงัวา่มีค  าสั่งหรือระเบียบการสอบหา้ม 
มิให้ขีดเขียนในกระดาษค าถามหรือไม่  ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะไม่มีขอ้ห้าม
ดงักล่าว  วธีิการวงกลมช่ือบุคคลหรือสถานท่ีน้ีจะช่วยใหน้กัศึกษาไม่พลาด  
กรณีในค าถามมีตวัละครเป็นช่ือบุคคลหลายคน  และช่ือคล้ายกนั  เช่น  
นายสี นายแสง  นายใส  นายสุข และนายเสาร์  เป็นตน้  สมยัท่ีผูเ้ขียนยงัเป็น
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นกัศึกษาอยูก่เ็คยนึกต่อว่าผูอ้อกขอ้สอบว่า มีช่ืออ่ืนตั้งมากมาย  ท าไมไม่ตั้ง
ช่ือตวัละครใหแ้ตกต่างกนั  จะไดไ้ม่สับสน  เม่ือผูเ้ขียนไดถ้ามอาจารยผ์ูอ้อก
ขอ้สอบก็ไดค้วามกระจ่างว่า  อาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบตอ้งการทดสอบมิใช่
เพียงความรู้ทางกฎหมายเท่านั้ น  แต่ยงัต้องการทดสอบความละเอียด
รอบคอบพร้อมทั้ งเชาว์ของนักศึกษาอีกด้วย  จึงได้ออกขอ้สอบเช่นนั้น  
ดงันั้นถา้นกัศึกษาพบลกัษณะค าถามท านองน้ี  ก็อย่าเพิ่งอารมณ์เสียเพราะ
อาจจะท าใหท้ าขอ้สอบไม่ได ้

วิธีช่วยการวิเคราะห์ค าถามอีกวิธีหน่ึงก็คือ ให้สังเกตขอ้ความใน
ตอนทา้ยค าถามว่าถามอะไร  โดยท่ีโครงสร้างของค าถามประเภทปัญหา
วนิิจฉยันั้นอาจแยกเป็นสามส่วนดว้ยกนัคือ 

ส่วนแรก  เป็นขอ้เท็จจริงบรรยายถึงพฤติการณ์แห่งการกระท า 
หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืน ๆ ซ่ึงจะน าไปสู่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาใหว้นิิจฉยั 

ส่วนท่ีสอง  เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นปัญหาในวนิิจฉยั  และ 
ส่วนท่ีสาม  อยูต่อนสุดทา้ยของค าถาม  ซ่ึงมกัจะใชค้  าวา่ “ดงัน้ี...” 

หรือ “ถา้ท่านเป็นผูพ้ิพากษาท่านจะวนิิจฉยัอยา่งไร”  เป็นตน้ 
เม่ือกล่าวถึงตอนน้ี นักศึกษาคงอยากจะได้เห็นตัวอย่างการ

วิเคราะห์ค าถามข้อให้ใจเย็น ๆ ไวก่้อนเพราะผูเ้ขียนมีตัวอย่างให้ดูอีก
มากมายในภาค ๒  ซ่ึงจะยกตวัอยา่งใหดู้ลว้น ๆ อยา่งจุใจทีเดียว 
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วธิีฝึกเขยีนตอบ 
ก่อนท่ีจะกล่าววธีิฝึกตอบ  ขอกล่าวถึงหลกัส าคญัของการตอบ

ขอ้สอบเสียก่อน  การเขียนตอบท่ีดีควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ดงัต่อไปน้ี 

๑.  ตอบถูกตอ้งตรงประเด็นและครบถว้น 
๒.  ภาษาท่ีใชต้อ้งเป็นภาษากฎหมาย 
๓.  ชดัเจน  กะทดัรัด  ไม่ฟุ่มเฟือย 
๔.  ลายมือเขียนตอ้งอ่านง่าย และสะอาด 
๕.  ท าไม่ผดิค าสั่ง 
๖.  อ่านค าช้ีแจง  
๗.  ตรวจสอบวา่ขอ้สอบครบตามจ านวน 
๘.  ไม่ตอ้งเขียนเรียงตรงตามขอ้ 
ตอบถูกตอ้งตรงประเด็นและครบถว้น หมายถึง ในค าถามแต่ละ

ขอ้จะมีประเด็นท่ีถามอยู่หลายประเด็น โดยจะมีประเด็นหลกักบัประเด็น
รองเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการหรืออาจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบจะให้
คะแนนในประเด็นหลกัมากว่าประเด็นรอง  นกัศึกษาจะตอ้งตอบให้ครบ 
ทุกประเดน็จึงจะไดค้ะแนนดี  ซ่ึงการฝึกฝนท าไดด้ว้ยการเอาขอ้สอบเก่ามา
หดัท าโดยการอ่านค าถามแลว้  ลองตอบในใจจากนั้นกดู็ธงค าตอบประกอบ
แลว้หดัแยกประเดน็ดว้ยการสังเกตจากธงค าตอบ 

ภาษาท่ีใชเ้ขียนตอบตอ้งเป็นภาษกฎหมาย  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ใน
เร่ืองการใช้ภาษาในการเขียนตอบว่าตอ้งใช้ภาษากฎหมาย  ไม่ใช่ภาษา
ชาวบ้านเพราะหาไม่ใช้ภาษากฎหมายก็อาจจะถูกหักคะแนน  หรือได้
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คะแนนไม่ดี  เช่น  ผูเ้ยาวน้ี์อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์แลว้ละกอ้  พินัยกรรม
เป็นอนัสมบูรณ์ ค  าว่า “ละกอ้” เป็นการพูดท่ีไม่น่าจะน ามาใชใ้นการตอบ
ขอ้สอบไล่เลย๔  ศพัท์ภาษากฎหมาย๕  ใชว้่า “ไซร้ “  ถา้นักศึกษาเขียนว่า 
“ละกอ้”  กจ็ะท าใหเ้สียคะแนนได ้

 
ชดัเจน  กะทดัรัด  ไม่ฟุ่มเฟือย หมายถึง  การเขียนตอบแต่เน้ือ ๆ 

ตรงประเด็นไม่ออ้มคอ้มเหมือนข่ีมา้เลียบค่ายเล้ียวไปเล้ียวมา  การเขียน
ตอบท่ีดีไม่ควรจะเกินหน่ึงหนา้กระดาษมาตรฐาน เอส่ี (A๔) หรือประมาณ 
๓ ส่วน ๔ หนา้กระดาษมาตรฐาน 

ลายมือเขียนตอบต้องอ่านง่าย และสะอาด หมายถึง เขียนให้
ผูต้รวจอ่านง่ายไม่เล่นหางหรือเขียนหวดัจนเกินไป เพราะกรรมการหรือ
อาจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบมาเป็นร้อยคนเป็นพนัคน  ผูเ้ขา้สอบจึงควรช่วยแบ่ง
เบาภาระท่านกรรมการหรืออาจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบดว้ยการเขียนให้อ่าน 
ง่าย ๆ และสะอาดเรียบร้อย 

ท าไม่ผิดค าสั่ง  หมายถึง  ค  าสั่งท่ีระบุให้ผูเ้ขา้สอบปฏิบติังานใน
การสอบ เช่น ไม่เขียนตอบสองขอ้ในกระดาษแผ่นเดียวกนั หรือเม่ือเขียน
ผิดให้ขีดฆ่าโดยไม่ต้องลงช่ือก ากบัหรือให้ใช้ปากกาสีน ้ าเงินเขียนตอบ
                                                        
๔

 ธานินทร์  กรัยวเิชียร,  ภาษากฎหมายไทย, พมิพค์ร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๖), หนา้ ๖๔. 
๕

 ธานินทร์  กรัยวเิชียร และอภิชน จนัทรเสน ,  ค าแนะน านักศึกษากฎหมาย, พมิพค์ร้ังท่ี ๖, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗),หนา้ ๒๒๒. 



๘ 
 

เท่านั้น  หา้มใชสี้อ่ืน  เป็นตน้  ค  าสั่งเหล่าน้ี  หากนกัศึกษาปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
กอ็าจจะท าใหเ้สียคะแนนหรืออาจถูกปรับใหต้กเลยทีเดียว 

 
การวางแผนเขยีนตอบ 

การวางแผนเขียนตอบ  นกัศึกษามกัจะประสบปัญหาไม่ทราบว่า
จะเร่ิมเขียนตอบอย่างไรหรือบางคร้ังเม่ือเขียนไปจวนจะจบขอ้แลว้  ก็คิด
ข้ึนมาว่าควรจะเอาข้อความท่ีอยู่ตรงกลางข้อข้ึนไปตอนข้างบน  จึงจะ
สละสลวย  จะแกไ้ข  เขียนใหม่กไ็ม่ทนัเวลา จึงตอ้งปล่อยเลยตามเลยท าให้
คะแนนนอ้ยกว่าเท่าท่ีควร  ปัญหาน้ีแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกฝนวางโครงสร้าง
ของค าตอบเสียก่อนแลว้จึงจะลงมือเขียน   

 
โครงสร้างของการเขยีนตอบอาจแบ่งได้เป็น  ๓ แบบด้วยกนัคอื 
 
๑.  แบบสามส่วน 
๒.  แบบสองส่วน   
๓.  แบบหน่ึงส่วน (ฟันธง) 
 
ค าส่วน  “ส่วน”  ท่ีกล่าวน้ีเรียกตามจ านวนยอ่หนา้ท่ีเขียนตอบ 

กล่าวคือ ถา้มี ๓ ยอ่หนา้กเ็รียกวา่ สามส่วน  ถา้มี ๒ ยอ่หนา้กเ็รียกวา่  
สองส่วน  และถา้มียอ่หนา้เดียวกเ็รียกวา่ หน่ึงส่วน 



๙ 
 

แบบสามส่วน คือ ยอ่หนา้ท่ีหน่ึงเป็นหลกักฎหมาย  ยอ่หนา้ท่ีสอง
เป็นการปรับขอ้เทจ็จริงในค าถามกบัหลกักฎหมายและยอ่หนา้ท่ีสามเป็น
การสรุปค าตอบ 

แบบสองส่วน คือ มีสองยอ่หนา้ ยอ่หนา้ท่ีหน่ึงเป็นการปรับ
ขอ้เทจ็จริงในค าถามกบัหลกักฎหมายและยอ่หนา้ท่ีสองเป็นการสรุปค าตอบ 

แบบส่วนเดียว กเ็พียงยอ่หนา้เดียว หรือท่ีมกัจะเรียกกนัวา่ ตอบแบบ
ฟันธง คือ เม่ือเร่ิมเขียนกว็ินิจฉยัค าตอบเลย  แลว้จึงอธิบายหลกักฎหมาย
ประกอบการเขียนตอบแบบน้ีเหมาะกบัการสอบเนติบณัฑิต  อยัการผูช่้วย 
หรือผูช่้วยผูพ้ิพากษา หรือสอบแขง็ขนัอ่ืนๆ เพราะประหยดัเวลาในการเขียน
ตอบดีมากและแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้ขา้สอบเขียนตอบมีความรู้ความช านาญใน
กฎหมายเป็นอยา่งดี  แต่อยา่งไรกต็ามถา้มีการฝึกซอ้มเขียนตอบท่ีดีแลว้กจ็ะมี
เวลาเหลือมาก ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีกข็อแนะน าวา่ควรจะตอบแบบสามส่วนบา้ง
ในบางขอ้ท่ีมัน่ใจในค าตอบ  และหลกักฎหมาย  เพราะการตอบแบบสามส่วน
ท าใหไ้ดค้ะแนนมากท่ีสุด



๑๐ 
 

โครงสร้างของการเขยีนตอบแบบสามส่วน 
 

ค าตอบ 
กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์างหลกั
กฎหมายไวว้า่............................................................................... 
..................................................................................................... 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
ขอ้เทจ็จริงตามปัญหา  การท่ี  ...................................................... 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................... 
ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้.......................... 
.......................................................................................... 

๖ 

                                                        
หมายเหตุ   การเขียนตอบในลักษณะน้ีมักนิยมเขียนตอบในชั้นปริญญาตรี  โดยกรรมการสอบหรือ 
ผูต้รวจขอ้สอบจะแบ่งคะแนนในขอ้นั้น ๆ ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของหลกักฎหมายส่วนหน่ึงกบัส่วน
ของการวินิจฉัย  ขอ้เท็จจริงโดยอาศยัหลกักฎหมายท่ียกกว่านั้นอีกส่วนหน่ึง  โดยคะแนนทั้งสองส่วนน้ีจะ
แบ่งเท่า ๆ กนั ซ่ึงในบางคร้ังอาจให้คะแนนในส่วนของหลกักฎหมายมากกว่า เช่น คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
อาจแบ่งให้หลกักฎหมาย ๑๐ – ๑๒ คะแนน  ส่วนวินิจฉัยท่ีจะอยู่ระหว่าง ๘ –๑๐ คะแนน เป็นตน้ ดงันั้น
นกัศึกษาชั้นปริญญาตรีจึงควรเขียนตอบโดยเร่ิมตน้ดว้ยการวางหลกักฎหมายก่อนทุกคร้ังท่ีเขียนตอบ  ซ่ึงมี
ขอ้ควรระหวงัวา่ เม่ือยกหลกักฎหมายในยอ่หนา้ท่ีหน่ึงแลว้พอมาถึงยอ่หนา้ท่ีสองหรือส่วนท่ีสองในขั้นตอน
วนิิจฉยัขอ้เทจ็จริงนั้น การปรับหลกักฎหมายกจ็ะตอ้งกล่าวถึงหลกักฎหมายท่ีน ามาใชป้ระกอบอีก มิใช่เพียง
กล่าวว่า ตามหลกักฎหมายท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพราะจะท าให้ไดค้ะแนนน้อย เน่ืองจากในส่วนวินิจฉัย
กรรมการตอ้งการทราบว่า นกัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบสามารถปรับกฎหมายเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดห้รือไม่ หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ เอากฎหมายใชเ้ป็นหรือไม่ 

หลกักฎหมาย 

ปรับเทจ็จริงให ้
เขา้กบัหลกั
กฎหมายท่ียกมาไว้
ในยอ่หนา้ท่ีหน่ึง 

สรุปค าตอบ 



๑๑ 
 
 

แบบสองส่วน 
 

ค าตอบ 
ขอ้เทจ็จริงตามปัญหา  การท่ี............................................. 
.......................................................................................... 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
๗ 

                                                        
หมายเหตุ   การเขียนตอบในลกัษณะน้ีมกันิยมเขียนส าหรับคนท่ีแม่นหลกักฎหมายแต่การตอบแบบสามส่วน
จะเหมาะสมกวา่ 

ปรับ 
ขอ้เทจ็จริง 
เขา้กบัหลกั 
กฎหมาย 

สรุปค าตอบ 



๑๒ 
 

แบบหน่ึงส่วนหรือฟันธง 
 

ค าตอบ 
ตามปัญหา (กรณีตามปัญหา)  การท่ี................................. 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 .........................................................................................  
..........................................................................................
........................................................................................๘ 
 

 
                                                        
หมายเหตุ   การเขียนตอบแบบส่วนเดียวน้ี  มกัเรียกกนัว่า “ฟันธง”  เหมาะส าหรับการเขียนตอบในการสอบ
เนติบณัฑิต  อยัการผูช่้วย  และผูช่้วยผูพ้พิากษา  ไม่เหมาะท่ีจะใชต้อบในชั้นปริญญาตรีเพราะขาดส่วนท่ีแยก
เป็นหลกักฎหมายซ่ึงกรรมการจะตอ้งใหค้ะแนน  แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่มัน่ใจในค าตอบก็ควรหันกลบัไปใชเ้ขียน
ตอบแบบสามส่วน คือ มีการวางหลกักฎหมายก่อนแลว้จึงเขียนตอบ   

ปรับ 
ขอ้เทจ็จริง 
เขา้กบัหลกั 
กฎหมาย 



๑๓ 
 

ค าอธิบาย 
 

จากโครงสร้างทั้งสามแบบท่ียกมาให้ดูน้ีมีขอ้สังเกต คือ ประโยค
เปิดวรรค 

ประโยค  ท่ีว่าน่ีมีความส าคญัมากเพราะจะท าใหรู้ปแบบการเขียน
รวมทั้งใจความหรือเน้ือหาส าคญัของค าตอบ  มีความชดัเจน กะทดัรัดยิง่ข้ึน 

อาจจะมีนกัศึกษาบางคนสงสัยหรือมีขอ้โตแ้ยง้ว่า  ถา้ใชป้ระโยค
เปิดวรรคอยา่งอ่ืน ๆ แทนจะไดห้รือไม่ เช่น ไม่ใชว้่า “กรณีตามปัญหา” แต่
จะใช้ว่า “กรณีตามค าถาม” หรือ “กรณีตามค าตอบ” หรือ “กรณีตาม
อุทาหรณ์”  หรือจะใชส้ั้น ๆ วา่ “ตามปัญหา” แทนไดห้รือไม่ 

ส าหรับขอ้สงสัยน้ีแยกอธิบาย ดงัน้ี 
๑)  “กรณีตอบค าถาม”  หรือ “ตามปัญหา”  ใชแ้ทน “กรณีตาม

ปัญหา”  ไดเ้พราะมีความหมายอยา่งเดียวกนั  แต่เหตุท่ีผูเ้ขียนแนะน าใชใ้ช ้
“กรณีตามปัญหา”  กเ็พราะค าวา่ “กรณี” ตามพจนานุกรม  แปลวา่ คดี หรือ 
เร่ือง หรือ เหตุ  ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีจะเป็นเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัปัญหาท่ีถามในขอ้สอบน้ี หรือวชิาน้ีเท่านั้น 

ส่วนค าว่า “ปัญหา” แปลว่า ขอ้สงสัย ขอ้ท่ีตอ้งพิจารณาแกไ้ข และ
เม่ือเป็นปัญหาวิชากฎหมายก็จะตอ้งพิสูจน์หาค าตอบดว้ยเหตุและผล ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นสากลว่าค  าถาม  ดงันั้นเม่ือใช ้“กรณีตามปัญหา”  เปิดวรรค  กจ็ะ
ท าใหค้  าตอบของเรามีลกัษณะเป็นสากลยิง่ข้ึน 

๒)  “กรณีตามขอ้สอบ” หรือ “กรณีตามอุทาหรณ์”  จะน ามาใช้
แทน “กรณีตามปัญหา” หรือ “กรณีตามค าถาม”  ไม่ได ้เพราะ “กรณีตาม



๑๔ 
 

ขอ้สอบ”  แมจ้ะมีความหมายท านองเดียวกนักบั “กรณีตามปัญหา”  หรือ 
กรณีตามค าถามกต็าม  แต่ถา้หากใชเ้ขียนแทนกนักจ็ะท าใหค้  าตอบของเรา
ขาดความกระชบัเพราะท าใหเ้ห็นว่าการเขียนตอบของเรานั้น  ตอบขอ้สอบ
ทุกขอ้ไม่ไดเ้นน้ขอ้ใด  จึงไม่นิยมใชแ้ทนกนั 

ส่วนค าว่า “กรณีตามอุทาหรณ์”  ใชแ้ทน “กรณีตามปัญหา”  หรือ 
“กรณีตอบค าถาม”  ไม่ได้โดยเด็ดขาด  เพราค าว่า “อุทาหรณ์”  แปลว่า 
ตวัอยา่ง  ดงันั้นถา้เป็นกรณีตามตวัอยา่งเม่ือถามแลว้ก็จะตอ้งตอบทนัที คือ 
ผูอ้อกขอ้สอบกจ็ะตอ้งเฉลยค าตอบ  หรือปัญหานั้นในทนัทีโดยเขียนรวมมา
ตอนทา้ยค าถามนั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ีจะใช้ “กรณีตามอุทาหรณ์”  แทน “กรณี
ตามปัญหา”  ไม่ได ้

อน่ึง นกัศึกษาคงจะไดเ้คยอ่านค าเฉลย หรือค าตอบของมหาวิทยาลยั
หรือสถาบนัการศึกษาวชิากฎหมายหลาย ๆ สถาบนัมาแลว้  ซ่ึงท่านผูอ่้านกค็ง
จะไดพ้บเห็นว่ายงัมีการใชค้  าว่า “กรณีตามอุทาหรณ์” หรือ “ตามอุทาหรณ์”  
เขียนตอบเฉลยขอ้สอบกนัอยูก่ข็อให ้ ท าความเขา้ใจเสียใหม่ว่าไม่พึงใชด้ว้ย
เหตุผลท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ท่ีกล่าวมาแลว้เป็นการอธิบายความหมายและเหตุผลของการใชค้  า
หรือประโยคเปิดวรรคแรก  ส่วนย่อหน้าท่ีสอบหรือวรรคท่ีสองนั้ นใช้
ประโยคเปิดวรรคว่า “ข้อเท็จจริงตามปัญหา”  ก็เพื่อท่ีจะเน้นให้เห็นว่า 
เร่ืองราวท่ีจะวินิจฉยัต่อไปน้ีเป็นเร่ืองขอ้เทจ็จริงในปัญหาท่ีถามน้ีเท่านั้นหรือ
บางท่านอาจใชค้  าวา่ “การท่ี”  เปิดวรรคกไ็ด ้

ส่วนย่อหน้าสุดทา้ยคือ สรุปค าตอบท่ีใช้ว่า “ด้วยเหตุผลดังท่ีได้
วินิจฉัยมาแลว้ขา้งตน้”  นั้น  ท่านผูอ่้านก็จะเห็นว่า ดว้ยประโยคดงักล่าวน้ี



๑๕ 
 

เม่ือเขียนลงไปแลว้ก็จะท าให้เห็นว่าการเขียนตอบของเรานั้นเป็นไปดว้ย
เหตุผลและพินิจพิเคราะห์มิใช่เป็นการเขียนตอบโดยไม่มีหลกัอา้งอิงหรือ
เดาท าใหค้  าตอบของเราดูน่าเล่ือมใสข้ึนมากเลยทีเดียว  และอีกประการหน่ึง  
การสรุปค าตอบน้ีก็เพื่อช่วยให้ท่านกรรมการผูต้รวจขอ้สอบเห็นว่า เรามี
ความมัน่ใจในค าตอบและง่ายแก่การตรวจขอ้สอบอีกดว้ยโดยในย่อหน้า
ดงักล่าวน้ีไม่ตอ้งเขียนค าว่า “สรุป”  ไวท่ี้หนา้ยอ่หนา้  เพราะไม่จ าเป็น  แต่
ก็ยงัปรากฏอยู่เสมอว่า มีผูเ้ขา้สอบเขียนค าว่า  สรุปไวท่ี้หน้าย่อหน้าน้ีอยู่
บ่อย ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

โครงสร้างการเขยีนตอบแบบอืน่ ๆ 
นอกจากโครงสร้างทั้งสามแบบท่ีนิยมใชเ้ขียนตอบเป็นอย่างมาก 

ก็ยงัมีแบบโครงสร้างการเขียนตอบแบบอ่ืน ๆ  ซ่ึงกรณีการเขียนตอบท่ีมี
หลกักฎหมายหลายหลกัหรือหลายมาตรา อาจใชโ้ครงสร้างดงัน้ี 

แบบที ่ ๑  
กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดว้างหลกั

กฎหมายไว ้
๑)  ................................................................................................... 
๒)  .................................................................................................. 
๓)  .................................................................................................. 
ขอ้เทจ็จริงตามปัญหาแยกวนิิจฉยัดงัน้ี 
๑)  กรณีการกระท าของนาย........................................................... 
๒)  กรณีการกระท าของนาย........................................................... 
๓) กรณีการกระท าของ

นาย…………………………………………………… 
ดว้ยเหตุผลดงัท่ีไดว้นิิจฉยัมาแลว้ขา้งตน้ ........................................ 

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

. 
๙ 

                                                        
หมายเหตุ   การเขียนโดยใส่ตัวเลขก ากับย่อหน้าดังกล่าวน้ีต้องระวังมิให้กรรมการหรืออาจารย์ผู ้
ตรวจขอ้สอบสับสนคิดวา่เป็นการตอบในขอ้ใหม่หรือขอ้อื่นไป  ดงันั้นถา้ไม่จ าเป็น ขอแนะใหใ้ชแ้บบท่ี ๒ ท่ี
กล่าวต่อไปน้ีซ่ึงแบ่งโดยอ่หนา้ไม่ตอ้งมีเลขก ากบัและดีกวา่ 



๑๗ 
 

แบบที ่ ๒   
กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดว้างหลกั

กฎหมายไวด้งัน้ี 
........................................................................................................

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

....................................................................................................................... 
ขอ้เทจ็จริงตามปัญหามีประเดน็ท่ีตอ้งวนิิจฉยัดงัน้ี 
ประการแรก  การท่ี.......................................................................... 

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

....................................................................................................................... 
ประการท่ีสอง  การท่ี....................................................................... 

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

....................................................................................................................... 
ประการท่ีสาม  การท่ี....................................................................... 

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

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

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

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

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



๑๘ 
 

การยกหลกักฎหมาย 
นอกจากโครงสร้างหรือรูปแบบของการเขียนตอบท่ียกมาน้ีแลว้ 

รายละเอียดในการเขียนตอบโดยเฉพาะการยกหลกักฎหมายก็มีผูส้งสัยว่า 
ควรจะยกมาเขียนอย่างไร จะยกมาทั้ งหมดหรือเอามาเฉพาะท่ีใช้ใน 
การวินิจฉยัปัญหาและจ าเป็นหรือไม่ว่าจะตอ้งเขียนใหเ้หมือนในตวับททุก
อกัษร 

ในประเด็นข้อน้ีผู ้เขียนได้กล่าวมาแล้วในตอนต้อนแต่ไม่ได้
กล่าวถึงรายละเอียดจึงขออธิบายเพิ่มเติมดงัน้ี  ตวับทน ามาเขียนไวเ้ฉพาะท่ี
จะใชใ้นการวนิิจฉยัปัญหาและเอามาเฉพาะใจความส าคญั  ดงัจะเห็นไดจ้าก
โครงสร้างในส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางหลกักฎหมายจะใชค้  าเปิดวรรคว่า กรณี
ตามปัญหาประมวลกฎหมายอาญาวางหลกักฎหมายไวว้่า...ไม่ไดเ้ขียนว่า  
บญัญติัว่า ซ่ึงจะตอ้งลอกความในตวับทมาเขียนไวใ้ห้เหมือนและถูกตอ้ง
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นตวับทนั้น ๆ จะผิดเพี้ ยนมิได้  ซ่ึงเป็นการยกท่ีปุถุชน
ธรรมดาจะท าได ้ จึงใหใ้ชค้  าวา่ วางหลกักฎหมายหรือวางหลกัแทน 

ส าหรับเลขมาตราและเลขค าพิพากษาศาลฎีกา ก็มีผูส้งสัยเป็น
จ านวนมากกว่าจะตอ้งเขียนในค าตอบหรือไม่  ขอ้น้ีขอเรียนว่าการใส่เลข
มาตราหรือเลขค าพิพากษาศาลฎีกาในค าตอบนั้น  เหมาะส าหรับผูท่ี้มัน่ใจ
จริง ๆ เพราะแสดงถึงความเก่งเป็นพิเศษของผูเ้ขา้สอบผูน้ั้น  แต่ถา้ไม่ใส่เลข
มาตราหรือเลขค าพิพากษาศาลฎีกาก็ไม่ท าให้เสียคะแนน  ในทางตรงกนั
ขา้มถา้เขียนเลขมาตราหรือค าพิพากษาศาลฎีกาผิดกจ็ะถูกตดัคะแนนเสียอีก 



๑๙ 
 

ฉะนั้น  การท่ีเขียนเลขมาตราหรือเลขค าพิพากษาศาลฎีกาลงใน
ค าตอบ หากไม่แน่ใจจึงไม่ควรเขียนลงไป แต่ถ้ามั่นใจก็เขียนลงไปได ้
ไม่มีขอ้หา้มอะไร 

โครงสร้างท่ียกตวัอย่างมาให้ดูน้ีเป็นเพียงขั้นพื้นฐาน  ฉะนั้นเม่ือ
นักศึกษาไดฝึ้กฝนเขียนตอบจนช านาญแลว้ก็จะเขียนแบบฉบบัการเขียน
ของตนเอง  โครงสร้างน้ีจึงเพียงขอ้เสนอแนะเท่านั้น   ไม่ใช่แบบบงัคบัแต่
อยา่งใด 

นอกจากรูปแบบของการเขียนตอบข้อสอบตามท่ีกล่าวมาแล้ว  
วิธีการฝึกการเขียนตอบขอ้ถาม การปฏิบติัตนในห้องสอบและยุทธวิธีใน
การเขียนตอบกมี็ส่วนส าคญัท่ีจะท าใหท่้านนกัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบสามารถ
สอบไดเ้ช่นกนั  จึงควรปฏิบติัดงัน้ี 

ฝึกการเขยีนตอบข้อสอบ 
๑.  ใหเ้อาขอ้สอบเก่ามาอ่าน แลว้เขียนตอบโดยไม่ตอ้งดูธงค าตอบ

เสร็จแลว้เปิดธงค าตอบให้ดูว่าตอบถูกหรือไม่  ถา้ไม่ถูกให้เขียนตอบใหม่
โดยปิดธงค าตอบไวแ้ลว้เปิดดูธงค าตอบเปรียบเทียบกบัท่ีเขียนตอบดูว่า 
ตอบครบประเด็นหรือไม่  ภาษาท่ีใชอ่้านและเขา้ใจหรือไม่  ท าเช่นน้ีซ ้ าไป
ซ ้ ามาจนมัน่ใจแลว้จึงเอาท่ีเราเขียนตอนน้ีไปใหเ้พื่อนหรือผูรู่้อ่านจะไดช่้วย
วจิารณ์และแนะน า 

๒.  ฝึกเขียนตอบก่อนสอบประมาณ ๑ เดือน หรืออย่างน้อย ๑ 
สัปดาห์โดยท าทุกวนั  ดว้ยการเร่ิมจากเขียนตอบ ๑ ขอ้ แลว้ค่อย ๆ เพิ่มให้
ถึง ๑๐ ขอ้ โดยใหก้ าหนดเวลาเขียนตอบใหท้ าเสร็จใน ๒ ชัว่โมง (เวลาสอบ
จริงภายใน ๔ ชั่วโมง)  เหตุท่ีตอ้งเขียนให้เสร็จภายใน ๒ ชัว่โมงก็เพื่อฝึก



๒๐ 
 

ความเร็วในการเขียนเพราะมกัจะปรากฏอยู่เสมอว่ามีนกัศึกษาจ านวนมาก
เขียนตอบไม่ทนัทั้ง ๆ ท่ีท าขอ้สอบได ้ จึงเป็นท่ีน่าเสียดายอยา่งยิง่ 

๓.  เขียนใหต้วัใหญ่อ่านง่าย  จดัวรรคตอน  ยอ่หนา้ใหน่้าอ่านและ
ตอ้งสะอาดดว้ย  ควรใชป้ากกาสีน ้ าเงินเขียนและควรเป็นดา้มเดียวกบัท่ีเรา
ใชฝึ้กเขียนตอบหา้มใชสี้แดงเดด็ขาด  หา้มขีดเส้นใตห้รือท าเคร่ืองหมายอ่ืน
ใด  เพราะกรรมการอาจตีความว่าเป็นการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตซ่ึง
อาจถูกตดัคะแนนในขอ้นั้นกไ็ด ้

๔.  การใชป้ากาควรเป็นลูกล่ืนดา้มเดียวกบัท่ีใชฝึ้กเขียน และควร
เตรียมไวห้ลาย ๆ ด้ามโดยดา้มท่ีเตรียมไวส้ ารองจะตอ้งเป็นปากกาท่ีเคยใช ้
หรือเขียนมาแลว้บา้งเพื่อใหน้ ้าหมึกไหลไดส้ะดวก  เพราะปากกาใหม่มกัจะ
มีเส้นสีจางและฝืดท าใหเ้ขียนไม่สะดวก 

ข้อควรระวงัและการปฏบิัติตัวในห้องสอบ 
๑.  เตรียมอุปกรณ์การเขียนไปใหพ้ร้อม และควรเขา้หอ้งน ้าก่อน

เขา้หอ้งสอบ 
๒.  เม่ือไดรั้บขอ้สอบแลว้ใหฟั้งค าช้ีแจงจากกรรมการผูคุ้มสอบ

อยา่ลงมือท าก่อนไดรั้บสัญญาณ 
๓.  เม่ือไดรั้บสัญญาณแลว้  ใหอ่้านค าสั่งในขอ้สอบโดยละเอียด

อยา่ท านอกเหนือค าสั่ง 
๔.  เร่ิมลงมือท าโดยการอ่านขอ้สอบใหห้มดทุกขอ้และในระหวา่ง

ท่ีอ่านถา้นึกอะไรไดเ้ขียนยอ่ไวท่ี้ริมกระดาษค าถามในขอ้นั้น 
๕.  เม่ืออ่านขอ้สอบทุกขอ้แลว้ใหเ้ร่ิมเขียนตอบในขอ้ท่ีคิดวา่ท า

ไดม้ากท่ีสุดก่อน 



๒๑ 
 

๖.  ในระหวา่งการเขียนตอบควรดูเวลาวา่เหลืออยูเ่ท่าไรตลอดเวลา
เพื่อค  านวณเวลาเขียนใหท้นั 

๗.  เม่ือเขียนเสร็จถา้มีเวลาเหลือหา้มออกจากหอ้งสอบก่อนหมด
เวลา  จงใชเ้วลาท่ีเหลือในการทบทวนค าตอบท่ีเขียนตอบวา่มีตกเติม
ตรงไหนบา้ง  แต่ไม่ควรแกค้  าตอบโดยแกข้อ้วนิิจฉยัเพราะของเดิมมกัจะถูก 

๘.  ใหส่้งกระดาษค าตอบกบัมือกรรมการเพื่อใหแ้น่ใจวา่กระดาษ
ตอบจะไม่ถูกลมพดัหายไป 

ยุทธวธีิในการเขยีนตอบข้อสอบ  
 ถา้เปรียบสนามสอบเป็นสนามรบ  การท่ีจะรบใหช้นะกต็อ้งมี

ยทุธวธีิท่ีดีฉนัใดฉนันั้นการสอบขอ้เขียนท่ีหวงัจะไดค้ะแนนมาก ๆ กจ็ะ 
ตอ้งมีวธีิการเขียนตอบท่ีดี ซ่ึงผูเ้ขียนขอแนะน าหลกัยทุธวธีิเขียนตอบ ๓ 
ประการ ดงัน้ี 

๑.  เม่ืออ่านขอ้สอบแลว้มัน่ใจในค าตอบทั้งจ  าหลกักฎหมายท่ีน า
ปรับบทวนิิจฉยัค าถามได ้ กใ็ชว้ธีิเขียนตามแบบสามส่วนคือ วางกฎหมาย
ก่อนแลว้จึงปรับบทกฎหมายวนิิจฉยัและสรุปค าตอบ 

๒.  ถา้มัน่ใจในค าตอบแต่จ าหลกักฎหมายไม่ค่อยจะไดห้รือจ าได้
แต่เขียนไม่ทนัเวลา  กใ็ชเ้ขียนตอบขอ้สอบแบบฟันธงคือเอาค าตอบมาไว้
ตอนตน้แลว้อธิบายปรับบทกฎหมายประกอบ 

๓.  กรณีท่ีอ่านค าถามแลว้ปรากฏว่าเกิดอาการมืดแปดด้าน คือ  
ไม่รู้วา่จะตอบอยา่งไรไม่รู้วา่ขอ้สอบถามอะไร กอ็ยา่ไดต้กใจ ไดร้วบรวมสมาธิ 
และท าใจเยน็แลว้อ่านขอ้สอบชา้ ๆ อีกสักหน่ึงถึงสองเท่ียว  แลว้กใ็ชก้ฎหมาย



๒๒ 
 

ธรรมชาติมาเป็นหลักวินิจฉัยหาค าตอบนั้นคือ ให้คิดว่าความยุติธรรมอยู่
ตรงไหนกใ็หต้อบไปในทางท่ีสอดคลอ้งกบัความยติุธรรม  

ทั้งสามประการท่ีกล่าวมาน้ี ขอใหท่้านผูอ่้านเลือกใชต้ามสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนแต่อยา่ไดใ้ชป้ระการท่ี ๓ ตอบทุกขอ้กแ็ลว้กนั 

 
 


