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ส่วนที่ ๑ 

การแนะน าการศึกษานิติศาสตร ์
 

 
 คณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่ใฝ่ฝันของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตนปลายหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
ความชอบส่วนตัว การปลูกฝังของครอบครัว หรือสาเหตุอ่ืนใด เมื่อทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่คณะนิติศาสตร์
แล้ว (ทุกคนอาจจะคิดว่าเมื่อเป็นการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนก็ได้ เมื่อถึงปลาย
เทอม ค่อยขอยืมเลกเชอร์ (ค าบรรยาย) จากเพ่ือน เพ่ือมาอ่านทบทวนก่อนสอบก็ได้) แต่ความจริง การ
เรียนในคณะนิติศาสตร์ ควรจะปฏิบัติตัวเช่นไร นิสิตสามารถศึกษาได้ในบทบาทแนะน าการศึกษา
นิติศาสตร์นี้ 
 ในบทนี้ จะแนะน าการเรียนในคณะนิติศาสตร์เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา โดยอาศัย
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน โดยจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้ทีละเรื่อง ได้แก่ 
  ๑. ชีวิตของนิสิตคณะนิติศาสตร์ 
  ๒. การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน (วันแรก) 
  ๓. การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน 
  ๔. การเข้าชั้นเรียน 
   ๔.๑ การฟังค าบรรยาย 
   ๔.๒ การจดค าบรรยาย 
  ๕. การเตรียมตัวสู่ห้องสอบ 

ชีวิตของนิสิตคณะนิติศาสตร์ 
 เมื่อกล่าวถึงการเรียนในคณะนิติศาสตร์ หลายคนคงนึกถึง บุคคลที่เอาแต่นั่งท่องหนังสือเล่ม
หนาๆ อ่านหนังสือเป็นตั้งๆ หรือท่ีหลายคนเรียกว่า “นกแก้วนกขุนทอง” ซึ่งเป็นภาพที่ติดอยู่ในความทรง
จ าของหลายคน แต่ในความเป็นจริงนั้น จะพบว่าว่าการเลือกเรียนในคณะใด สาขาวิชาใด ก็ล้วนแต่ต้อง
อ่านหนังสือ (ต้องท่องหนังสือ) ด้วยกันทั้งนั้น ต่างกันตรงที่ว่าต้องอ่านมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้น 
 การเรียนนิติศาสตร์หรือกฎหมายนั้น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ คือ ต้องศึกษาตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย แต่จะให้ศึกษาทุกตัวบทคงไม่สามารถท าได้ ในการเรียนกฎหมายจึงเลือกศึกษาเฉพาะ
กฎหมายหลักที่ส าคัญๆ และมีความจ าเป็นต้องใช้ต่อไปในภายภาคหน้า เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เป็นต้น เมื่อต้องศึกษาตัวบทกฎหมาย การที่นิสิตต้องอ่านต ารา ต้องศึกษาตัวบทจริงเป็น
สภาพที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ในช่วงเวลาเรียน การอ่านหนังสือนั้นมีความจ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจ และเป็นการ
ทบทวนบทเรียนหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายในชั้นเรียนแล้ว ส่วนการอ่านหนังสือในช่วงก่อนสอบนั้น 
นิสิตคณะนิสิตศาสตร์ คงมีสภาพไม่แตกต่างกันเท่าไร กล่าวคือ ทุกคนจะคร่ าเคร่งในการอ่านหนังสือ
ทบทวน ไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนก็อ่านหรือท่องประมวลกฎหมายจนถึงเวลาที่จะเข้าห้องสอบ  ซึ่งเหตุ
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ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่น การที่ไม่เคยเข้าชั้นเรียนหรืออ่านหนังสือมาก่อนเลย ท าให้ต้อง
มาอ่านหนังสือในเวลาจวนเจียนใกล้จะสอบเต็มที่ หรืออาจเกิดความกังวลมากเกินไปจนนอนไม่หลับ ไม่รู้
จะท าสิ่งใด จึงตัดสินใจอ่านหนังสือหรือท่องตัวบท ซึ่งบรรยากาศดังกล่าว พบได้ทั่วไปในความเป็นนิสิต
คณะนิติศาสตร์ ดังนี้แล้วเพ่ือไม่ให้เกิดภาพเหตุการณ์ดังกล่าว และเป็นการลดความเครียดของนิสิต 
การศึกษานติิศาสตร์ที่ดีและเพ่ือให้ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด นิสิตควรจะมีการเตรียมตัวที่ดีด้วย 

การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน (วันแรก) 
 เมื่อได้กล่าวเข้าสู่การเป็นนิสิตของคณะนิติศาสตร์ ไม่ว่าเป็นสถาบันแห่งใด การตั้งใจศึกษาเล่า
เรียนถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุด เพราะกว่าจะฝ่าฝันมาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้เข้าเรียนคณะนี้ ก็ใช่ว่าจะเป็นไป
โดยง่ายมีประโยคหนึ่งที่อยากให้นิสิตจดจ าเอาไว้ นั่นคือ ให้คิดเอาไว้เสมอว่าการเรียนคณะนิติศาสตร์ นั้น 
ให้ถือเสมือนการสอบเอนทรานส์ (ปัจจุบันคงต้องใช้ค าว่า “แอดมิชชั่น) ตลอด ๔ ปี” ซึ่งค ากล่าวใน
ประโยคนี้เป็นข้อความจริง เพราะ ตั้งแต่ก้าวเข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ ๑ ก็ต้องอ่านหนังสือเล่มหนามาก 
บางคนถึงกับถอดใจกับการเรียนคณะนี้ และจ านวนหนังสือ ต าราที่ต้องอ่านในแต่ละภาคการศึกษานั้น ก็
จะเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ เพราะยิ่งเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วิชาเรียนก็จะยิ่งเพ่ิมขึ้น  อย่าไรก็ตาม 
แม้ว่าการเรียนในคณะนิติศาสตร์จะยากเย็นเพียงใด ต้องฝ่าฟันกับการอ่านหนังสือ ท่องตัวบทมากมาย
เพียงใด แต่ทกุคนก็สามารถท าได้ไม่ยากล าบากจนเกินไป 
 เมื่อได้ก้าวเข้ามาเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์แล้ว ควรพึงระลึกไว้ว่าการศึกษาวิชากฎหมายนั้น 
จะต้องมีองค์ประกอบสามส่วน ต่อไปนี้ประกอบกัน ได้แก่ 
  ๑. ต้องมีความจ า 
   ส่วนนี้หมายความว่า นิสิตต้องจ าตัวบทกฎหมายในเรื่องที่เรียนให้ได้ เช่น ภาคการศึกษา
แรกนิสิตจะได้เรียนวิชากฎหมาย ซึ่งต้องศึกษาโดยอาศัยประมวลกฎหมายเป็นวิชาแรก คือ กฎหมาย
อาญา เหตุที่นิสิตได้เรียนกฎหมายอาญาก่อน เพราะ กฎหมายอาญาเป็นสิ่งที่อยู่ในพ้ืนฐานความรู้สึกของ
ประชาชน เช่น การลักทรัพย์ การฆ่าคนตาย เป็นต้น จึงสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายกว่ากฎหมายอ่ืนๆ 
เพราะฉะนั้นในชั้นต้นนี้นิสิตต้องจ าตัวบทของประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เรียนให้ได้ โดยนิสิตต้อง
ทราบว่าองค์ประกอบของกฎหมายบทนั้นๆ มีประการใดบ้าง๑  พร้อมทั้งนิสิตต้องแยกองค์ประกอบของ
ตัวบทนั้นให้ได้ด้วย*  โดยการจ าตัวบทกฎหมายได้นั้นนิสิตไม่จ าต้องท่องเสมอไป เพราะการท าความเข้าใจ
หลักการของบทบัญญัติกฎหมายจะช่วยให้นิสิตท่องตัวบทกฎหมายได้ในตัวเองอยู่แล้ว 
   อย่างไรก็ตามการจ าตัวบทกฎหมายให้ได้นั้นไม่ได้หมายความว่านิสิตต้องจ าได้แม่นย าทุก
ตัวอักษรเหมือนที่เขียนไว้ในกฎหมาย การจ าตัวบทได้นั้นหมายความว่านิสิตต้องทราบและสามารถ
แยกแยะองค์ประกอบของกฎหมาย หรือการท าความเข้าใจหลักการของบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่ละ
มาตรานั่นเอง 
 
 
 
 
                                                           
๑หยุด แสงอุทัย,  การศึกษาวิชากฎหมาย (กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก, ๒๕๔๖),  หนา้ ๓๒. 
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  ๒. ต้องมีความเข้าใจ 
   นอกจากความจ าแล้ว นิสิตต้องมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายนั้นๆ ด้วย กล่าวคือไม่ได้
เพียงแต่ว่าจ าได้อย่างเดียว ต้องเข้าใจด้วยว่าค าต่างๆ ในตัวบทนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ซึ่งค าที่ปรากฏ
นั้นอาจมีท้ังค าที่เป็นภาษาธรรม ภาษาเทคนิค หรือภาษากฎหมาย๒ 
  ๓. ต้องสามารถน าตัวบทกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
   ข้อนี้มีความหมาย ๒ ประการ ได้แก่ 
    ๓.๑ นิสิตต้องสามารถปรับตัวบทกฎหมายในข้อสอบได้อย่างถูกต้องและ 
    ๓.๒ นิสิตต้องสามารถน าตัวบทกฎหมายไปปรับกับข้อเท็จจริง ที่เกิดข้ึนในสังคมได้๓  

การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน 
 ตามปกติแล้ว การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์นั้น จะใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นการที่มีอาจารย์ผู้บรรยาย ที่บรรยายเนื้อหาที่ตนเองได้เตรียมตัวมาสอน
กับนิสิตที่ต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์พูด และจดค าบรรยายที่ได้ฟังเป็นภาษาของตัวเอง เพราะฉะนั้นหาก
เป็นไปได้ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง สิ่งที่อยากให้นิสิตท า คือ การอ่านต ารา หรือหนังสือในวิชาที่จะเรียน
มาก่อนล่วงหน้า เพ่ือจะได้เข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์บรรยายได้ดีขึ้น เข้าใจมากขึ้น และหากอ่านมาก่อน
แล้วเกิดข้อสงสัยจะได้ซักถามข้อสงสัยนั้นจากอาจารย์ผู้สอนได้ทันที 
 การเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนนี้ อาจจะอ่านแบบเพียงให้จับประเด็นได้ว่ามี
ประเด็นอะไรในสิ่งที่อาจารย์จะสอนต่อไปบ้าง แล้วค่อยไปท าความเข้าใจในเนื้อหาจากค าบรรยายของ
อาจารย์ผู้สอน โดยควรอ่านเฉพาะประเด็นหรือเรื่องที่อาจารย์จะบรรยายในทุกๆ วิชา ไม่ใช่อ่านวิชาใด
วิชาหนึ่งเพียงวิชาเดียว มิฉะนั้นจะเกิดผลเสีย เนื่องจาก 
  ๑. หากอ่านมาก่อนมากเกินไป จะท าให้นิสิตไม่มีสมาธิในเรื่องที่อาจารย์บรรยายอย่างเต็มที่ 
  ๒. นิสิตจะไม่มีเวลาเตรียมตัวส าหรับบทเรียนในวิชาอ่ืนๆ๔  
 หากเป็นประเด็นง่ายๆ ก็อาจจะอ่านแล้วท าความเข้าใจไปเลยในตัวเมื่ออาจารย์มาสอบย้ าใน
ห้องอีกครั้ง จะจดจ าได้ชัดเจนขึ้นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า หากนิสิตปฏิบัติตัวก่อนเข้าเรียนเช่นนี้จะเกิดผลดีเป็น
อันมาก เพราะได้ใช้ทั้งทักษะการอ่านที่ท าให้เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่ง ทักษะการฟังได้รับข้อมูลเนื้อหา
เบื้องต้นมาแล้ว ประกอบกับทักษะการเขียนจดบันทึกค าบรรยายก็จะยิ่งเพ่ิมความเข้าใจกลายเป็น
ความจ าที่อยู่ได้นานขึ้นอีก 

การเข้าชั้นเรียน 
 นิสิตหลายคนเข้าใจว่าเมื่อเรียนมาจนถึงชั้นอุดมศึกษาแล้ว ไม่มีเช็คชื่อในการเข้าห้องเรียน 
ดังนั้น    จะท าตัวอย่างไรก็ได้ขอให้สอบผ่านเป็นพอ หากบุคคลใดมีความคิดความเข้าใจเช่นนี้ถือว่าเป็น
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเพียงแค่การอ่านหนังสือ หรือต าราเรียนด้วยตัวเอง อาจจะท าให้สามารถ

                                                           
๒เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๓๓. 
๓เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน 
๔ มุนินทร์  พงศาปาน,  แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
วิญญูชน, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓. 
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สอบผ่านได้ก็จริง แต่แค่นั้นยังไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด และสิ่งส าคัญคือ การเข้ามาเรียนใน
ระดับชั้นอุดมศึกษาก็เพ่ือน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปประกอบอาชีพการงานในอนาคต เพราะฉะนั้นการอ่าน
หนังสือเรียนเองไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างแท้จริงต้องเข้าชั้นเรียนเพ่ือความเข้าใจ
ในเนื้อหาอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 ๑. การฟังค าบรรยาย 
  สิ่งส าคัญส าหรับการเข้าเรียน คือ การฟังเนื้อหาที่อาจารย์พูด เพราะสิ่งที่อาจารย์พูดจะ
น าไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้น ถ้าหากไม่เคยรู้เนื้อหานั้นมาก่อนเลย ก็จะเป็นการเ พ่ิมพูนความรู้ หากได้
ศึกษามาก่อนแล้วบ้าง ก็จะเป็นการท าความเข้าใจเนื้อหาในส่วนนั้นให้มากขึ้น ซึ่งค าบรรยายในห้องเรียน
นั้นถือเป็นแหล่งความรู้อันอุดม เพราะจะมีแง่มุมใหม่ๆ ที่หาไม่ได้ในต าราเรียน ประกอบด้วยหลักทฤษฎี
และประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งเคล็ดลับหรือเทคนิคต่างๆ ของอาจารย์ผู้บรรยายด้วย๕  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเรียนกฎหมายนั้น มีค าศัพท์เฉพาะด้านกฎหมายเป็นจ านวนมากที่นิสิตจ าเป็นต้องทราบเอาไว้ เพ่ือ
ใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ค าศัพท์บางค าแม้เป็นค าที่ทุกคนคุ้นเคย แต่พอมาใช้ในภาษากฎหมาย 
ความหมายก็อาจเปลี่ยนไปได้ 
ตัวอย่าง 
ค าว่า  “สัตว์น้ า”  ในความหมายทั่วไป ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า แต่เมื่อค่ าว่า “สัตว์น้ า” มา
ปรากฏในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  กลับมีความหมายรวมถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าหรือ
มีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ าหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ าท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า 
กระ ตะพาบน้ า จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ านั้น สัตว์น้ าจ าพวกเลี้ยงลูกด้วยนม  ปลิงทะเล  ฟองน้ า  
หินปะการัง  กัลปังหา  และสาหร่ายทะเล  ทั้งนี้  รวมทั้งซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ าเหล่านั้น 
และหมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ าตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อด้วย 

 

  ดังนั้นแล้วสิ่งส าคัญที่ถือเป็นอาวุธข้างกายของนิสิต คณะนิติศาสตร์ คือ ประมวลกฎหมาย 
เพราะนอกจากเอกสารเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่นิสิตสามารถค้นหาค านิยามศัพท์แล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูล
ที่ส าคัญที่จะช่วยให้นิสิตได้เห็นถึงเนื้อหาสาระและรายละเอียดของกฎหมายแต่ละมาตรา ดังนั้น 
การศึกษากฎหมายแทบจะทุกรายวิชา ประมวลกฎหมาย และ/หรือตัวบทกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่นิสิต
จะขาดเสียมิได้ และจะต้องจัดให้มีก่อนเข้าห้องเรียน โดยขนาดเล่มนั้นไม่ได้เป็นสาระส าคัญ บางคนใช้เล่ม
ใหญ่เพราะมีพ้ืนที่ให้สามารถจดสิ่งต่างๆ ลงไปได้ บางคนเลือกเล่มเล็ก เพราะสามารถพกพาได้สะดวก 
บางคนพกเล่มที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัว นอกจากนี้ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีก้าวล้ ามาก นิสิตหลายคนไม่พกประมวลกฎหมายเข้าห้องเรียนแล้ว แต่นิสิตใช้ iPad ในการ
เปิดดูประมวลกฎหมาย ซึ่งวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่ผิดแต่ประการใด แต่วิธีการนี้ท าให้นิสิตไม่สามารถจด
เนื้อหาส าคัญบางสิ่งลงไปในนั้นได ้
  อย่างไรก็ตาม มีวิชากฎหมายบางวิชาไม่ต้องใช้ประมวลกฎหมายและ/หรือตัวบทกฎหมาย
อ่ืนๆ ประกอบการศึกษาเล่าเรียน เช่น วิชากฎหมายมหาชน วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นอาวุธที่จ าเป็นส าหรับวิชาเหล่านี้ คือ เอกสาร ต าราเรียนวิชานั้นๆ ซึ่งนิสิตต้องท าความเข้าใจ
เนื้อหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และควรน าต ารา เอกสารนั้นมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนนั้นเรียนเสมอ 

                                                           
๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 
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 ๒. การจดค าบรรยาย 
  การจดค าบรรยายเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการฟังค าบรรยาย เพราะแม้เราจะได้ฟังสิ่งที่อาจารย์
บรรยายแล้ว แต่ถ้าหากเราไม่จดตามไปด้วย สิ่งที่เราได้ฟัง เราจะจดจ าได้เพียงชั่วครู่ แต่ถ้าหากเราจด
เนื้อหาที่อาจารย์ก าลังสอนไปด้วยนั้น เราสามารถน าเนื้อหาส่วนนั้นมาทบทวนได้เรื่อยๆ ไม่ว่าเวลาจะผ่าน
ไปนานเท่าไหร่ก็ตาม (เว้นแต่ว่ากฎหมายในส่วนนั้นจะมีการแก้ไขใหม่) 
  การจดค าบรรยายนั้น แต่ละคนก็มีเทคนิควิธีการจดที่แตกต่างกันออกไป หลายคนจะจดโดย
เขียนเป็นตัวอักษรย่อ เช่น “กฎหมาย” อาจจะเขียนเป็น “กม.” “ประมวลกฎหมายอาญา” อาจจะย่อ
เป็น “ปอ.” ซึ่งการย่อนั้นถือเป็นความเข้าใจส่วนบุคคล แต่การจดค าบรรยายโดยภาพรวมนั้นควรจะจด
เป็นภาษาของตัวเอง โดยท าความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วบทเรียนอีกครั้ง จะได้จดจ าได้โดยง่าย 
ทั้งนี้หากนิสิตฝึกทักษะการย่อความบ่อยครั้งนิสิตจะสามารถเขียนหนังสือได้รวดเร็วขึ้น”* ๖ 
  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น นิสิตบางคนจึงใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจดค า
บรรยาย เช่น การใช้ iPad ในการช่วยจดค าบรรยาย การใช้  notebook  ช่วยพิมพ์แทนการจดค า
บรรยายก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ดี เพียงแต่รับบางครั้งอาจจะต้องวาดรูปหรือเขียนสิ่งใดที่ไม่สามารถท าได้
ในทันที จะท าให้การพิมพ์นั้นยิ่งช้าลงไปอีก และเสียงแป้นพิมพ์ก็อาจรวบกวนสมาธิของเพ่ือนข้างๆ ได้ 
  วิธีการที่นิสิตส่วนใหญ่ใช้ประกอบการจดค าบรรยายอยู่เสมอ คือ การใช้เครื่องอัดเสียงใน
การบันทึกของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการใช้กล้องเพ่ือบันทึกภาพ เพ่ือจะได้น าไปฟังหรืออ่านทบทวนใน
คราวหลัง วิธีการนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะหากจดค าบรรยายไม่ทันก็สามารถน ามาฟัง
หรืออ่านซ้ าได้ และยังฟังหรืออ่านซ้ าได้หลายรอบตามต้องการ แต่การจะใช้เครื่องอันเสียง รวมถึงกล้อง
ถ่ายภาพนั้น จะต้องขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนก่อน เพราะอาจารย์บางท่านไม่ประสงค์ให้สิ่งที่บรรยาย
ในครั้งนั้นไปเผยแพร่ที่ใดอีก เพราะอาจจะมีค าพูดหรือค าสอนบางตอนที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ และการใช้
เครื่องอัดเสียง รวมทั้งกล้องถ่ายภาพนั้น แม้จะมีข้อดีตรงที่สามารถฟังหรืออ่านซ้ าได้หลายรอบ แต่ต้องไม่
ลืมว่าวิชาที่เรียนมีหลายวิชา และในหนึ่งวิชาก็มีการเรียนหลายคาบ ดังนั้น การฟังจากเครื่องบันทึกเสียง
หรืออ่านค าสอนจากที่ถ่ายภาพในแต่ละวิชานั้น ก็ต้องพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไม่ควรทุ่ม
ให้ชีวิตใดวิชาหนึ่งมากจนเกินไป เพราะอาจจะท าให้ไม่มีเวลาท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ  

การเตรียมตัวสู่ห้องสอบ 
 การสอบวิชากฎหมายนั้น ถ้าเตรียมตัวดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง และสิ่งที่แน่นอนที่สุด คือ นิสิต
ต้องจดจ าและท าความเข้าใจตัวบทให้ได้ เพื่อน าไปใช้ในการตอบข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบในรูปลักษณะ
ใด ก่อนที่จะอธิบายถึงการเตรียมตัวสอบ นิสิตควรจะทราบเกี่ยวกับลักษณะของข้อสอบวิชากฎหมายก่อน
ว่ามีประเภทใดบ้าง* 

  ๑. รูปลักษณะของข้อสอบ 
   ข้อสอบวิชากฎหมายนั้น โดยทั่วไปแบ่งประเภทของข้อสอบได้ ๒ ประเภท ได้แก่ 
    ๑.๑ ข้อสอบบรรยาย 
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     ข้อสอบประเภทนี้จะเป็นค าถามที่คาดหวังให้นิสิตตอบโดยอาศัยแนวคิด หรือ
ทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมา หรือถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ได้เรียนมา หรือเป็น
การถามเพ่ือให้วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ และ 
    ๑.๒ ข้อสอบอุทาหรณ์หรือข้อสอบตุ๊กตา 
     ข้อสอบประเภทนี้จะมีเนื้อเรื่องมาให้ โดยมีตัวละคร และให้นิสิตใช้หลักกฎหมาย
ที่ได้เรียนมาวินิจฉัยปรับเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวินิจฉัยผลทางกฎหมายออกมาด้วย ส่วนใหญ่
ข้อสอบวิชากฎหมายจะเป็นข้อสอบอุทาหรณ์ 
     เมื่อข้อสอบวิชากฎหมายมี ๒ ประเภท และผู้เรียนก็ไม่สามารถเดาใจอาจารย์
ผู้สอนได้ว่าจะออกข้อสอบแบบใด และแม้ว่าอาจารย์จะบอกนิสิตก่อนแล้วว่าจะออกข้อสอบแบบใด (แต่
อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันขึ้นมาก็เป็นได้) เพราะฉะนั้นนิสิตควรจะต้องอ่านหนังสือ ต าราให้
ครอบคลุม และพร้อมกับท้ังข้อสอบแนวบรรยายและอุทาหรณ์ด้วย 
 ๒. การเตรียมตัวส าหรับข้อสอบแต่ละประเภท 
  การเตรียมตัวส าหรับข้อสอบบรรยายนั้น นิสิตจ าเป็นต้องอ่านหนังสือต าราให้ครอบคลุมทุก
เรื่องที่ได้เรียนมา กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ นิสิตต้องจ าภาพรวมของวิชานั้นให้ได้ ประกอบกับรายละเอียดใน
แต่ละประเด็น และหากประเด็นใดเป็นประเด็นที่มีหลายมุมมอง นิสิตต้องคิดด้วยว่านิสิตเห็นด้วยกับความ
คิดเห็นใด หรือนิสิตอาจจะมีความคิดเห็นอ่ืนที่แตกต่างออกไปก็ได้ แต่ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นเช่นใด ต้อง
อยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายและเหตุผลด้วย 
  ส่วนข้อสอบแนวอุทาหรณ์หรือตุ๊กตานั้น ทักษะที่จะท าให้นิสิตเอาตัวรอดได้ คือ ทักษะการ
จับประเด็น* ๗เพราะข้อสอบประเภทนี้ อาจารย์ผู้สอนจะมัดข้อเท็จจริงมาให้นิสิตแล้ว นิสิตเพียงแต่จับ
ประเด็นให้ถูกต้องเท่านั้น ว่าผู้ถามต้องการถามเรื่องอะไร แล้วนิสิตจึงค่อยน าตัวบทกฎหมายในประเด็น
นั้นๆ มาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มา 
 ๓. การอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ 
  การอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสู่ห้องสอบนั้น แต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป บาง
คนต้องใช้วิธีที่เรียกว่า “อัจฉริยะข้ามคืน” คือ อ่านหนังสือวิชาที่จะสอบก่อนล่วงหน้าเพียง ๑ คืนเท่านั้น 
อ่านจนกว่าจะถึงเวลาเข้าห้องสอบ และในช่วงก่อนเข้าห้องสอบนั้น ก็ไปเก็บเกี่ยวความรู้เล็กๆ น้อยๆ จาก
เพ่ือนๆ หน้าห้องสอบ วิธีการนี้ไม่แนะน า เพราะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้อง และเรียกว่า
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้เรียน เพราะมีเวลาถึง ๑ ภาคการศึกษากลับเพ่ิงมาอ่านก่อนสอบ
เพียง ๑ คืน และหากท าข้อสอบได้คะแนนดีในวิชานั้น ก็ถือเพียงว่าโชคช่วยเท่านั้น 
  การเตรียมตัวสอบที่ดีนั้น คือ การที่นิสิตอ่านหนังสือทบทวนวิชาเรียนมาจนตลอดทั้งภาค
การศึกษา อธิบายง่ายๆ ก่อนนิสิตจะเข้าเรียนวิชาใด ก็อ่านหนังสือมาก่อนแล้ว เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐาน
ให้แก่ตัวเอง เมื่อเข้าห้องเรียนก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์อธิบาย และเมื่อหมดคาบแล้วก็น าสิ่งที่เรียนมา มา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และในช่วงใกล้สอบค่อยมาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เช่นนี้จะท าให้
เป็นการประหยัดเวลาและสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดได้ไม่ยากนัก วิธีการอ่านหนังสือที่
กล่าวมานี้ สรุปได้ว่านิสิตควรจะอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย ๓ รอบ ดังนี้ 
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   รอบแรกเป็นการปูพื้นฐาน ยังไม่ต้องอ่านจริงจังมากนัก 
   รอบที่สองเป็นการอ่านเพ่ือจับประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งการจับประเด็นของนิสิตแต่ละคนก็มี
วิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การขีดเส้นใต้ การใช้ปากกาเน้นข้อความ (Hilight)  การสรุปย่อ (Short 
note)เป็นต้น 
   รอบท่ีสามเป็นการอ่านเพ่ือย้ าความเข้าใจในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเท่านั้น 
 ๔. การฝึกท าข้อสอบเก่า 
  การเตรียมตัวเข้าสู่ห้องสอบที่ดีอีกวิธีหนึ่ง คือ การฝึกท าข้อสอบเก่าซึ่งนิสิตสามารถค้นหา
ข้อสอบเก่าได้จากห้องสมุด การน าข้อสอบเก่ามาฝึกท านั้น ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ผู้บรรยายจะออก
ข้อสอบเหมือนเดิมแล้วให้นิสิตเก็งค าตอบแต่ประการใด แต่การที่ให้นิสิตฝึกท าข้อสอบเก่าเป็นการให้นิสิต
ฝึกฝนในการเขียนค าตอบวิชากฎหมาย ซึ่งมีทั้งรูปแบบบรรยายและอุทาหรณ์ ซึ่งข้อสอบแบบอุทาหรณ์นี้ 
นิสิตคงไม่เคยได้พบมาก่อน จึงมีความจ าเป็นที่นิสิตจะต้องลองฝึกก่อนที่จะพบกันข้อสอบจริง มิฉะนั้น
นิสิตคงเขียนไม่ได้แน่นอน 
  นอกจากนี้ การฝึกท าข้อสอบเก่าจะช่วยให้นิสิตสามารถฝึกการจับประเด็นได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย จะได้ทราบแนวทางการออกข้อสอบของอาจารย์ผู้สอนว่าเป็นเช่นใด เช่น ข้อสอบหนึ่งข้ออาจจะมี
หลายประเด็นรวมกัน หรืออาจจะมีไม่กี่ประเด็น เป็นต้น ซึ่งการจับประเด็นนี้หากนิ สิตสามารถท าได้
รวดเร็วก็จะสามารถช่วยให้นิสิตท าข้อสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย 
  ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของการฝึกท าข้อสอบเก่า คือ การทบทวนความรู้ของนิสิตว่านิสิตมี
ความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนมากน้อยเพียงใดและถูกต้องหรือไม่๖  
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๘  ส่วนที่ ๒ 

ทักษะการจับประเด็น 
 

 

 ความสามารถในการจับประเด็นนั้น  เรียกได้ว่าเป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้ที่จะประสบ
ความส าเร็จในเส้นทางวิชาชีพกฎหมายเพราะนักกฎหมายหรือผู้ศึกษากฎหมายที่จับประเด็นได้อย่าง
ชัดเจนนั้น จะสามารถน าความรู้ในเนื้อหาวิชากฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ได้อย่ างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ทักษะการจับประเด็นจึงถือเป็นคุณลักษณะที่นิสิตคณะนิติศาสตร์จะต้องเรียนรู้ ขัดเกลา และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งในการฟังบรรยาย การอ่านหนังสือ การตอบข้อสอบ ตลอดจน
การเตรียมตัวสู่วิชาชีพกฎหมายไม่ว่าจะเป็น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
บุคคลที่ท างานเก่ียวข้องกับกฎหมายในสายงานอื่นๆ ก็ตาม 
 รูปแบบการจับประเด็นที่จะอธิบายในส่วนนี้แบ่งลักษณะของการจับประเด็นออกเป็น ๒ ส่วน
คือ 
  ๑. การจับประเด็นทั่วไป 
  ๒. การจับประเด็นเพ่ือการตอบข้อสอบกฎหมาย 

การจับประเด็นทัว่ไป 
 การจับประเด็นทั่วไป คือ ลักษณะขอการจับประเด็นพ้ืนฐานที่นิสิตจะต้องใช้ทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การฟังค าบรรยายในชั้นเรียน การอ่านหนังสือ การประชุม การอภิปรายการฟัง
ข่าวสาร ตลอดจนการพูดคุยทั่วไป เป็นต้น 
 วิธีการการจับประเด็น นิสิตจะต้องหาข้อความส าคัญหรือใจความส าคัญของเรื่อง แล้วน า
ความคิดหลักหรือประเด็นหลักหรือประเด็นที่ส าคัญของเรื่องมากล่าวย้ าให้เด่นชัด โดยใช้ประโยคสั้นๆ 
เพ่ือแสดงล าดับความส าคัญของข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับมาว่า ส่วนใดเป็นประเด็นหลัก ส่วนใดเป็นประเด็น
รองหรือแสดงล าดับของประเด็นว่าส่วนใดมาก่อนส่วนใดมาหลัง หรือส่วนใดที่เป็นเหตุ ส่วนใดที่เป็นผล 
 ทักษะการจับประเด็นทั่วไป จะเพ่ิมความสามารถในการรับสารและการสื่อสารของนิสิตให้มาก
ขึ้น ส่งผลให้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลให้สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาที่ได้ฟังหรืออ่านได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้องเพราะรู้ถึงประเด็นส าคัญที่สุดของเนื้อหาของบทเรียนนั้นคืออะไร และสามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ เข้าหากันได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน ความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการ
พูด หรือการเขียนได้อย่างชัดเจน อยู่ในกรอบ และตรงประเด็น สามารถแสดงความสัมพันธ์และล าดับ
ความคิดได้อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

                                                           
๖  เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๑๙ 
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การจับประเด็นเพ่ือการตอบข้อสอบกฎหมาย 
 การตอบข้อสอบกฎหมายไม่ว่าจะเป็นลักษณะข้อสอบบรรยายหรือข้อสอบอุทาหรณ์นั้น สิ่งแรก
ที่นิสิตจะต้องหาให้พบคือ การจับประเด็นค าถามหลักของโจทย์เพ่ือหา “สิ่งที่โจทย์ถาม” หรือ “สิ่งที่
ต้องการให้ตอบ” และค าถามที่ถามนั้นมีค าถามใดบ้าง กี่ค าถาม 
 ในการตอบข้อสอบกฎหมายนั้น การจับประเด็นค าถามหลักของโจทย์เป็นส่วนที่ส าคัญมากที่สุด
เพราะแม้ว่านิสิตจะมีความรู้มากเพียงใด แต่หากนิสิตไม่สามารถค้นหาสิ่งที่โจทย์ถามได้ครบถ้วน การตอบ
ข้อสอบนั้นย่อมไม่มีทางที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพราะถือว่าสิ่งที่นิสิตตอบมานั้นไม่ครบถ้วนและไม่ตรง
ประเด็นที่โจทย์ต้องการให้ตอบ 
  ๑. การจับประเด็นค าถามหลัก 
   ตัวอย่างที่ ๑ 
  

            ค าถาม 
                  “จงเปรียบเทียบ  “นิติกรรม”  และ  “นิติเหตุ”  พร้อมยกตัวอย่าง 
ประกอบความเข้าใจ” 

   
            ประเด็นค าถาม 
                   “เปรียบเทียบ “นิติกรรม” และ  “นิติเหตุ” 

 
   ตัวอย่างที่ ๒ 

 ค าถาม 
                  “จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน” 

   
            ประเด็นค าถาม 
                   “หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน” 

 
   ตัวอย่างที่ ๓ 
  

            ค าถาม 
                  “นายเพลินได้เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือท่องเที่ยวของไทยไปประเทศสิงคโปร์ ใน
ระหว่างที่เรืออยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศไทย ๒๒๐ ไมล์ ทะเลซึ่งเป็นเขตทะเลหลวงนั้น ได้ถูกนาย
ฉิมกับพวกเข้าปล้นเรือท่องเที่ยวดังกล่าวแต่ไม่ส าเร็จ และต ารวจไทยได้จับกลุ่มและด าเนิน
คดีอาญา ดังนั้นศาลไทยจึงสามารถพิพากษาลงโทษนายฉิมได้หรือไม่”๑๙ 
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            ประเด็นค าถาม 
                   “ศาลไทยสามารถพิพากษาลงโทษนายฉิมได้หรือไม”่ 

 
  เมื่อหาประเด็นค าถามหลักได้แล้ว นิสิตต้องหาประเด็นรองที่จะน ามาสู่การตอบค าถาม
ประเด็นค าถามหลักให้ได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน โดยการก าหนดประเด็นรองนั้น คือการล าดับประเด็น
เพ่ือน าไปสู่ค าตอบจึงเปรียบเสมือนการสร้างถนนเพ่ือน าไปสู่จดหมายปลายทางนั่นเอง ลักษณะของ
ข้อสอบจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน 
  ๒. การก าหนดประเด็นข้อสอบบรรยาย 
   การก าหนดประเด็นรองในข้อสอบบรรยาย เนื่องจากส่วนใหญ่ข้อสอบบรรยายจะมี
ค าถามหลักที่มีใจความเดียว ดังนั้นนิสิตจะต้องก าหนดประเด็นรองต่างๆ เพ่ือเป็นโครงสร้างหรือเค้าโครง
ในการอธิบายสิ่งต่างๆ ให้เป็นล าดับขั้นตอนที่เข้าใจง่าย และก าหนดความส าคัญของประเด็นรองและ
ประเด็นหลักต่างๆ ให้ได้สัดส่วนเหมาะสม 
    ตัวอย่างที่ ๑ 
 

            ค าถาม 
“จงเปรียบเทียบ  “นิติกรรม”  และ  “นิติเหตุ”  พร้อมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ”  

   
            ประเด็นค าถามหลัก 
                   “เปรียบเทียบ  “นิติกรรม”  และ  “นิติเหตุ” 

              ประเด็นค ารอง  
  “นิติกรรม  คืออะไร” 
  “นิติเหตุ  คืออะไร” 
  “ความเหมือนของนิติกรรมและนิติเหตุ” 
  “ความแตกต่างของนิติกรรมและนิติเหต”ุ 

   
   ตัวอย่างที่ ๒ 

            ค าถาม  
                   “จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน” 
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ประเด็นรอง 
  “ลักษณะของกฎหมายมหาชน” 
  “ลักษณะของกฎหมายเอกชน” 
  “เกณฑ์การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน”  
  “ข้อยกเว้นของเกณฑ์การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน” 

 
   จะเห็นได้ว่าการก าหนดประเด็นต่างๆ ข้างต้นจะสามารถน าไปสู่เค้าโครงการตอบค าถาม
หลักได้อย่างมีระบบและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๓. การก าหนดประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์ 
   การก าหนดประเด็นรองในข้อสอบอุทาหรณ์นั้น เนื่องจากข้อสอบลักษณะนี้จะมีก าหนด
เนื้อเรื่องมาให้แล้ว ดังนั้น ประเด็นรองจะปรากฏอยู่ในโจทย์ค าถามแล้วทั้งสิ้น แต่ประเด็นรองที่ปรากฏใน
โจทย์นั้นเรียกว่า “ประเด็นข้อเท็จจริง” ซึ่งหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีผลในทางกฎหมาย ซึ่งนิสิตต้องจับให้ได้
และแปลงให้เป็นข้อกฎหมายที่นิสิตได้ศึกษามาแล้ว หรือที่เรียกว่า “ประเด็นข้อกฎหมาย” 
   ลักษณะการก าหนดประเด็นในการตอบข้อสอบอุทาหรณ์ คือ การอธิบาย “เหตุที่น าไปสู่
ผล” ทีละองค์ประกอบของกฎหมายตามล าดับ หากข้อเท็จจริงที่ก าหนดเป็นประเด็นที่เป็นข้อยกเว้นของ
หลักกฎหมายโดยทั่วไปแล้ว นิสิตควรจะต้องก าหนดประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นหลักกฎหมายไว้ก่อน แล้ว
จึงก าหนดประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นข้อยกเว้น จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการก าหนดประเด็นที่ครบถ้วนจากเหตุ
ที่น าไปสู่ผล 
   
 ตัวอย่าง 
        ค าถาม 
               “นายเพลินได้เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือท่องเที่ยวของไทยไปประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างที่
เรืออยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศไทย ๒๒๐ ไมล์ทะเลซึ่งเป็นเขตทะเลหลวงนั้น ได้ถูกนายฉิมกับพวกเข้า
ปล้นเรือท่องเที่ยวดังกล่าวแต่ไม่ส าเร็จ และต ารวจไทยได้จับกุมและด าเนินคดีอาญา ดังนี้ ศาลไทยจึง
สามารถพิพากษาลงโทษนายฉิมได้หรือไม่”  

 
ประเด็นค าถามหลัก 
                 “ศาลไทยสามารถพิพากษาลงโทษนายฉิมได้หรือไม”    

 
ประเด็นข้อเท็จจริง 
                 “ฉิมปล้นนายเพลินบนเรือไทยในเขตทะเลหลวง”    
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         ประเด็นข้อกฎหมาย 
  (หลัก)      . :  “การกระท าความผิดในราชอาณาจักร” 
  (ข้อยกเว้น)  :  “การกระท าความผิดในเรือไทย นอกราชอาณาจักร” 
 

 
   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการก าหนดประเด็นในการตอบนั้น เปรียบเสมือนการสร้างถนน
เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางหรือค าตอบ ซึ่งอาจมีถนนหลายทางหลายรูปแบบ ดังนั้น การก าหนด
ประเด็นจึงอาจปรับเปลี่ยนไปตามความถนัดของแต่ละบุคคลได้ เช่น บางคนถนัดตั้งประเด็นเป็นค าถาม 
บางคนถนัดตั้งประเด็นจากประเด็นข้อเท็จจริง บางคนถนัดตั้งประเด็นข้อกฎหมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่น ามา
ซ่ึงค าตอบประเด็นหลักที่ครบถ้วนเช่นเดียวกัน อีกทั้งส่วนของการก าหนดประเด็นนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีการ
ให้คะแนน เพราะฉะนั้นนิสิตสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งประเด็นให้เป็นไปตามความถนัดได้เสมอ 
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ส่วนที่ ๓ 

การเขียนตอบข้อสอบ 
 

 
 การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ถือเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขั้นตอนท้ายที่สุด ซึ่ง
ในการเรียนวิชากฎหมาย การเขียนตอบข้อสอบจะเป็นการวัดว่า บุคคลที่ตอบนั้น สามารถที่จะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในการเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต ได้หรือไม่  
 ซ่ึงในการ การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนนั้น หมายถึง การตรวจสอบความรู้ ทักษะ และ
สมรรถภาพสมองด้านต่างๆ ที่ผู้ เรียนได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้สอนโดยใช้เครื่องมือที่ เรียกว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดปริมาณความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับ
ด้านวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาในอดีต ว่ารับรู้มากเพียงใด ซึ่งแบบทดสอบประเภทนี้แบ่งออกเป็น  ๒  
ประเภท๑๐  
   ๒.๑ แบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง (teacher made test) เป็นแบบทดสอบที่
สร้างขึ้นเฉพาะคราวเพ่ือใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน มีใช้กันทั่วไปใน
สถาบันการศึกษา แบบทดสอบประเภทนี้สอบเสร็จก็ทิ้ง จะสอบใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่หรือน าเอาของเก่า
มาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โดยไม่มีวิธีการอะไรเป็นหลัก ไม่มีการวิเคราะห์ว่าข้อสอบดีเลว ประการใด 
   ๒.๒ แบบทดสอบมาตรฐาน (standardized test) หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้น
ด้วยกระบวนการหรือวิธีการที่ซับซ้อนมากกว่าแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง เมื่อสร้างเสร็จก็มีการ
น าไปทดสอบแล้วน าผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติหลายครั้ง เพ่ือปรับปรุงให้มีคุณภาพดี มีความเป็น
มาตรฐาน 
  ข้อความวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งออกตามลักษณะการตอบได้เป็นสองประเภท
ใหญ่ๆ คือ 
   ๑. แบบอัตนัย (subjective test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดปัญหาหรือค าถามให้
และให้ผู้ตอบแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ และความคิดตามท่ีโจทย์ก าหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนด การ
ใช้ภาษาในการเขียนตอบขึ้นอยู่กับตัวผู้สอบ แบบทดสอบนี้สามารถวัดได้หลายๆ ด้ าน ในแต่ละข้อ เช่น 
ความสามารถในด้านการใช้ภาษา ความคิด เจตนคติ และอ่ืนๆ  
   ๒. แบบปรนัย (objective test) หมายถึง แบบทดสอบที่มีค าตอบไว้ให้แล้ว ผู้สอบ
ต้องตัดสินใจเลือกข้อที่ต้องการหรือพิจารณาข้อความที่ให้ว่าถูกหรือผิด ได้แก่ แบบถูกผิด ( true - false) 
แบบเติมค า (completion) หรือตอบสั้นๆ (short answer) แบบจับคู่  (matching) แบบจัดล าดับ 
(rearrangement) และแบบเลือกตอบ (multiple choices) แบบทดสอบทั้งสองลักษณะดังกล่าว ต่างก็
มีข้อเด่น ข้อด้อยแตกต่างกัน และไม่มีกฎตายตัวว่า ผู้สอนต้องใช้ประเภทใด  
 ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนนิติศาสตร์นั้น จะต้องเป็นข้อสอบในลักษณะของข้อสอบแบบ
อัตนัยเสมอ เนื่องจากนิติศาสตร์หลังจากที่ผู้เรียน ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว จะต้องไปประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการเขียนค าฟ้อง ค าให้การ ในการต่อสู้คดีได้ 

                                                           
๑๐ ชวาล แพรัตกุล.  เทคนิคการวัดผล.  (พระนคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๖๑ 
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 ดังนั้น การตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย จึงเป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนในด้านของ
การใช้ภาษากฎหมาย ซ่ึงหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย..มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 
 เมื่อได้รับข้อสอบแล้ว ควรจะตั้งสติให้คงที่ ท าใจให้สบาย แล้วท่านเริ่มอ่านโจทก์หลายๆเที่ยวให้

เข้าใจในปัญหาเสียก่อน วิธีการเลือกตอบข้อสอบนั้นแต่ละท่านคงมีวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่วิธีการที่ดี
ควรใช้วิธีการดังนี้ 

๑. ควรอ่านข้อสอบทั้งหมดแล้วจึงเลือกตอบข้อที่ท าได้ก่อน วิธีนี้จะท าให้รู้ว่าในการสอบมีข้อสอบ
อย่างไรบ้าง 

๒. วิธีอ่านข้อสอบทีละข้อ เมื่อเห็นว่าข้อไหนสามารถท าได้ก็ลงมือท าวิธีนี้เป็นวิธีจะเห็นได้ว่า ผู้
เข้าสอบจะไม่เสียเวลาในการอ่านข้อสอบทั้งหมด  ซึ่งจะไม่เสียเวลา อาจไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ซึ่งถ้าเอา
เวลาเหล่านี้ไปใช้ในการท าข้อสอบอาจท าข้อสอบได้ถึง  ๒  ข้อ ดังนั้น ควรท าข้อสอบที่ท าได้ก่อนอย่าไป
คิดถึงข้อที่ท าไม่ได้ ควรทบทวนการท าข้อสอบเมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว และที่ส าคัญอย่าลืมเผื่อเวลาไว้ด้วย 
เพราะข้อที่ท าไม่ได้อาจใช้เวลาถึง ๓๐ นาที.......................................................................................  
            การเขียนตอบให้ได้คะแนนดีไม่ใช่เพียงแต่ตอบถูกธงค าตอบเท่านั้น การที่อาจารย์ผู้ตรวจจะให้
คะแนนเต็มหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการจับประเด็น การเรียงล าดับข้อเท็จจริงที่จะน ามาปรับกับหลักกฎหมาย 
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการวินิจฉัยนั่นเอง ข้อสอบกฎหมายมีหลายลักษณะอีกทั้งรูปแบบการเขียนก็จะแตกต่าง
กันไปตามระดับการศึกษาและเวลาในการท าข้อสอบด้วย  

แต่กรณีต่อไปนี้ จะเป็นการให้เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบในระดับปริญญาตรีซึ่งเหมาะส าหรับ
นิสิตปี ๑ หรือนิสิตกฎหมายที่ยังอ่อนประสบการณ์ในด้านการเขียนซึ่งการเขียนตอบก็จะเป็นในลักษณะที่
เรียกว่า การตอบแบบสามส่วน คือมีหลักกฎหมาย การวินิจฉัย และสรุป กล่าวคือ  

ข้อสอบแบบตุ๊กตาหรือแบบอุทาหรณ์ 
            ส่วนที ่๑  หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมาย................มาตรา .......................................(กรณี
ท่องจ าตัวบทได้แม่นย าทุกตัวอักษร) หรือประมวลกฎหมาย................วางหลักว่า
..................................................(กรณีจ าแค่หลักตัวบทในมาตรานั้นหรือยกมาใช้เฉพาะหลัก/วรรคท่ี
เกี่ยวข้อง) 

ส่วนที ่๒  วินิจฉัยกรณีตามปัญหาวินิจฉัย....................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
           (เป็นการปรับบทคือ ปรับหลักกฎหมายในส่วนที่  ๑ ให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มา การ
วินิจฉัยนั้นเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นการวัดความเข้าใจของผู้เขียนได้ดีว่านอกจากจะจ าตัวบทได้แล้วยัง
สามารถน าหลักกฎหมายนั้นมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก
ส าหรับคนที่เข้าใจแต่ถ่ายทอดออกมาไม่เป็น ซึ่งคนประเภทนี้ต้องฝึกเขียนและฝึกพูดให้เพ่ือนหรืออาจารย์
ช่วยทดสอบบ่อย ๆ หรือก็คือ หัดมีน้ าใจช่วยติวให้เพ่ือน ๆ บ่อย ๆ ก็จะสามารถเป็นนักกฎหมายที่มีการ
ถ่ายทอดเป็นเลิศได้ แถมยังได้ทบทวนความรู้ตัวเองและช่วยเหลือเพ่ือนๆ ได้ดีอีกด้วย) 
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ส่วนที ่๓  สรุป 
              ดังนั้น.................................................................................................. ........................................  
(เป็นการตอบค าถามตามท่ีถาม เช่น ค าถามถามว่า นิติกรรมนี้ มีผลทางกฎหมายอย่างไร ก็ตอบไปว่า นิติ
กรรมนี้เป็นโมฆะ เท่านั้นเองไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเพราะเราเขียนไว้ในส่วนที่สองหมดแล้ว) 
 
   ตัวอย่างข้อสอบอุทาหรณ์ 
            กฎหมายอาญา 
            EX. นายชมว่าจ้างนายชิตให้ไปฆ่านายใส นายชิตตกลงท าตาม แต่ก่อนที่จะไปฆ่านายชิตเกิด
ป่วยกะทันหัน นายชิตจึงไปว่าจ้างนายชื่นให้ไปฆ่านายใสแทนตน เมื่อนายชื่นจ้องเล็งปืนจะยิงนายใส นาย
ชมเกิดส านักผิดจึงวิ่งเข้ามายังที่เกิดเหตุและปัดปืน ท าให้ปืนตกลงในน้ า ให้วินิจฉัยว่า นายชื่น นายชิต 
นายชม ต้องรับผิดฐานใดหรือไม่ 
            ตอบ 
            หลักกฎหมาย 
            ประมวลกฎหมายอาญา  ข้อ ๑ วางหลักว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ต้องระวางโทษ 
                                           ข้อ ๒ วางหลักว่า ผู้ใดลงมือกระท าความผิดแต่กระท าไปไม่ตลอด 
หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระท าความผิด ผู้ใดพยายามกระท า
ความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
                                           ข้อ ๓ วางหลักว่า ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด ไม่ว่าด้วยการ ใช้ 
บังคับ จ้าง วานหรือด้วยวิธีการอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิด ถ้าผู้ใช้ได้กระท าผิด ผู้ใช้ต้องรับโทษ
เสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดไม่ได้กระท าไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท า ยังไม่ได้กระท าหรือ
เหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งสามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
                                           ข้อ ๔ ถ้าความผิดที่ได้ใช้ ได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่
เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้ใช้ ผู้กระท าได้กระท าไปไม่ตลอดหรือกระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท า
นั้นไม่บรรลุผล ผู้ใช้รับผิดเพียงที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๘๔ วรรคสอง 
 
             วินิจฉัย 
             ส าหรับความผิดของนายชื่น การที่นายชื่นได้รับจ้างฆ่านายใสถือได้ว่า มีเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรอง
ไว้ก่อน เมื่อนายชื่นจ้องเล็งปืนจะยิงนายใส เป็นการกระท าข้ันลงมือกระท าความผิดที่ได้กระท าลงจน
ใกล้ชิดกับผลส าเร็จ อันพึงเห็นได้ประจักษ์แล้ว คือได้กระท าในขั้นสุดท้ายของการจะฆ่านายใสแล้ว แต่
กระท าไปไม่ตลอดเพราะนายชมได้วิ่งมาปัดปืนทิ้ง การฆ่านายใสจึงไม่บรรลุผลสมดั่งเจตนา อันเป็นการ
พยายามกระท าความผิด ฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ต้องระวางโทษ สองในสามของความผิดฐาน
ดังกล่าว ตามหลักกฎหมายข้อ ๒ ประกอบหลักกฎหมายข้อ๑ 
             กรณีของนายชิตที่รับจ้างฆ่านายใสแต่ไปจ้างนายชื่นให้ฆ่าแทน จึงเป็นการก่อให้นายชื่อกระท า
ความผิด โดยการว่าจ้าง ซึ่งนายชื่นไม่มีเจตนาจะฆ่านายใสมาก่อน นายชิตจึงเป็นผู้ใช้ ตามหลักกฎหมาย 
ข้อ ๓ วรรคแรก เมื่อนายชื่นได้กระท าความผิดตามที่รับจ้างมาคือ เล็งปืนจ้องจะยิง อันเป็นการกระท า
ความผิดตามที่ได้ใช้มาแล้ว นายชิต ต้องรับโทษเสมือนตัวการคือ รับโทษเท่ากับนายชื่นผู้ลงมือกระท า
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ความผิด นายชิตจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยเป็นผู้ใช้ตามหลักกฎหมายข้อ 
๓ วรรคสองประกอบหลักกฎหมายข้อ ๒ และ ข้อ๑ 
             ส่วนกรณีของนายชมที่ไปว่าจ้างนายชิตให้ฆ่านายใสเป็นการก่อให้นายชิตกระท าความผิด
เพราะนายชิตไม่มีเจตนาจะฆ่านายใสมาก่อน นายชมจึงเป็นผู้ใช้ ตามหลักกฎหมายข้อ ๓ วรรคแรก 
เช่นเดียวกับนายชิตแม้นายชิตจะไปว่าจ้างนายชื่นอีกต่อก็ตาม ก็ถือได้ว่าการที่นายชื่นพยายามฆ่านายใส
นั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการว่าจ้างของนายชม นายชมจึงมีความผิดตาม หลักกฎหมายข้อ ๓ ประกอบ
หลักกฎหมายข้อ ๒และข้อ๑รับโทษเสมือนตัวการเช่นเดียวกับนายชิต 
             แต่อย่างไรก็ตามการที่นายชมได้เข้ามาปัดปืนตกน้ านั้น ท าให้นายชื่นกระท าไปไม่ตลอดเพราะ
การขัดขวางเองของนายชมผู้ใช้ เป็นผลให้การฆ่านายใสไม่บรรลุผล นายชมจึงคงรับผิดเพียงหนึ่งในสาม
ของโทษฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เสมือนว่าความผิดที่ใช้ยังไม่ได้กระท าลงตาม หลัก
กฎหมาย ข้อ ๔ ประกอบหลักกฎหมายข้อ ๓ วรรคสอง 
 
            ดังนั้น  นายชื่น มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
            นายชิตมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยเป็นผู้ใช้  
            ส่วนนายชมมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยเป็นผู้ใช้ แต่รับผิดเพียงหนึ่ง
ในสามของโทษฐานดังกล่าว 
 
            กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
            Ex. เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ นาย จ. ตกลงท าสัญญาจะซื้อขายที่ดินมีหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ (น.ส. ๓) ที่มีข้อก าหนดห้ามโอนภายใน ๑๐ ปี ในราคา ๑,๐๐๐.๐๐๐ บาทให้แก่นาย อ. ซ่ึง
ขณะนั้นยังเหลือเวลาที่ห้ามโอนอีกเพียง ๖  เดือน นาย อ. ได้ช าระราคาให้บางส่วนจ านวน ๘๐๐,๐๐๐ 
บาท ส่วนที่เหลือจะช าระในวันจดทะเบียนโอน นาย จ. ส่งมอบหนังสือรับรองการท าประโยชน์และส่ง
มอบการครอบครองที่ดินดังกล่าวให้นาย อ. ในวันท าสัญญาจะซื้อขายแล้ว และตกลงว่าจะจดทะเบียน
โอนให้นายอ. ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากพ้นก าหนดห้ามโอน แต่เมื่อถึงก าหนด 
นาย จ.ไม่ยอมโอนที่ดินที่จะซื้อขายให้นาย อ. นาย อ.ได้เรียกเงินจ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท คืนจาก นาย จ. 
แต่นาย จ.ไม่มีเงินที่จะคืนให้ทันที จึงได้ท าหนังสือสัญญากู้เงินจ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และตกลงช าระ
ดอกเบีย้อัตราร้อยละ ๑๗ ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายใน ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ให้ไว้แก่ นาย อ. แต่เมื่อ
ครบก าหนด นายจ. ไม่ช าระให้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย นาย อ. ยื่นฟ้องนาย จ. ให้ช าระหนี้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ เนื่องจากวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นวันหยุด
สงกรานต์และวันที ่๑๕-๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นวันเสาร์ อาทิตย ์นาย จ. ให้การต่อสู้ว่าไม่ต้องรับผิดตาม
ฟ้อง และคดีโจทก์ขาดอายุความ 
            ให้วินิจฉัยว่า นาย จ. ต้องรับผิดต่อนาย อ. หรือไม่ และวันที่นาย อ. ยื่นฟ้องนั้นคดีขาดอายุ
ความหรือไม่ 
             ตอบ 
             หลักกฎหมาย 
             ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ บัญญัติว่า การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการ
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ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ 
             มาตรา ๔๑๑ บัญญัติว่า บุคคลใดได้ท าการเพ่ือช าระหนี้ เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันด ีท่านว่าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่ 
             มาตรา ๔๑๙ บัญญัติว่า ในเรื่องลาภมิควรได้นั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดปีหนึ่งนับ
แต่เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้น 
             มาตรา ๑๙๓/๘ บัญญัติว่า ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็น
ทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้ายของ
ระยะเวลา  
             วินิจฉัย 
             กรณีที่ดินตามสัญญาจะซ้ือขายระหว่างนาย อ. กับนาย จ. ที่ได้กระท าขึ้นนั้นยังอยู่ใน
ระยะเวลาห้ามโอนตามกฎหมาย ถือได้ว่าสัญญาจะซื้อขายมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งตาม
กฎหมายตกเป็นโมฆะ นิติกรรมนั้นเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น ตามมาตรา ๑๕๐ ข้างต้น 
             เมื่อนิติกรรมเสียเปล่านาย อ. ก็ยังช าระเงินค่าท่ีดินให้นาย จ. ตามสัญญานั้นอีก ทั้งยังได้รู้อยู่
แล้วว่าที่ดินนั้นห้ามโอนตามกฎหมายแต่ก็ยังฝืนช าระ จึงเป็นการช าระหนี้อันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย 
นายอ.จึงไม่อาจเรียกคืนเงินจ านวนนี้ได้ในฐานลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๑๑  
             ต่อมาการท่ีนาย อ. น าสัญญากู้ยืมเงินที่นาย จ.ได้ท า ไว้กับตนมาฟ้อง เป็นสัญญาที่นาย จ.ตก
ลงรับผิดใช้หนี้ซึ่งมีมูลหนี้มาจากการที่นาย อ.ได้ช าระหนี้ฝ่าฝืนกฎหมาย จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์
ต้องห้ามตามกฎหมายชัดแจ้ง ย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม มาตรา ๑๕๐ นาย อ. ก็ไม่อาจเรียกให้นาย จ. ช าระ
เงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินได้ 
              สรุป นาย จ ไม่ต้องรับผิดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้ให้แก่นาย อ. (ฎ.๑๘๗๖/
๒๕๔๒) 
                     ส่วนประเด็นที่นาย อ. ยื่นฟ้องนั้น คดีขาดอายุความหรือไม่ อันเป็นการฟ้องเรียกคืนฐาน
ลาภมิควรได้ ซึ่งตามมาตรา ๔๑๙ ห้ามฟ้องคดีเม่ือพ้นก าหนด ๑ ปี นบแต่รู้ว่ามีสิทธิเรียกคืนหรือเมื่อพ้น
๑๐ ปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีข้ึน ส าหรับนิติกรรมที่เป็นโมฆะเพราะคู่กรณีมีเจตนาท าสัญญาที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนั้น ต้องถือว่าบุคคลทุกคนได้รู้ถึงกฎหมายเช่นว่านี้แล้ว  
                     เมื่อไม่ปรากฏว่า นาย อ. ได้อ้างว่าตนไม่รู้และไม่อยู่ในฐานะที่อาจรู้ได้เช่นนั้น สิทธิใน
การเรียกคืนทรัพย์ของนาย อ. ย่อมเกิดขึ้นทันทีที่นาย จ. ได้ทรัพย์มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตาม
กฎหมาย และปรากฏว่านาย อ. ได้ช าระหนี้ค่าที่ดินให้นาย จ. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ นายอ.เมษายน 
๒๕๔๙ แต่วันที ่๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นวันหยุดราชการ นาย อ.ย่อมมีสิทธิยื่นฟ้องได้ในวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันแรกที่ศาลเปิดท าการตามมาตรา๑๙๓/๘ คดีจึงไม่ขาดอายุความ 
              ดังนั้น คดีท่ีนาย อ.ยื่นฟ้องนาย จ. จึงยังไม่ขาดอายุความ 

การข้อสอบบรรยาย 

การตอบข้อสอบบรรยายต้องจ าในเรื่องของความหมายของค าที่ให้  เพ่ือที่จะได้อธิบาย
ความหมายของค าหรือประโยคที่โจทย์ก าหนดมาได้ ซึ่งผู้สอบจะต้องอ่านหนังสือให้มากและละเอียด ทั้ง
จะต้องยกตัวอย่างด้วยในการอธิบายความหมายนั้น จึงจะท าให้ได้คะแนนเต็ม แต่ทั้งนี้การตอบข้อสอบ
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บรรยายก็ไม่ควรโม้มากเกินไป ควรโม้ (บรรยาย) ให้มีสาระ ได้ใจความ ไม่เยิ่นเยอ เพราะถ้าตอบมากไป 
เป็นน้ าเสียส่วนมากก็จะท าให้อาจารย์ผู้ตรวจไม่ชอบ เบื่อ(ขี้เกียจอ่าน) และผลที่ตามมาก็คือขี้เกียจให้
คะแนนดีๆ ด้วย 

ฉะนั้น  การตอบข้อสอบบรรยายควรอ่านให้มาก แต่เขียนแบบย่อความ เอาเฉพาะประเด็นที่
ถามพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย คุณก็จะได้คะแนนเต็มแน่นอน 
 
               Ex สิทธิคืออะไร เหมือนหรือแต่ต่างกับหน้าอย่างไร จงอธิบายพอสังเขป 
                สิทธิ คือ ……………………………………………………... 

ตัวอย่าง เช่น                         
  ......................................................................................................... ................................ 

หน้าที่ คือ……………………………………………………. 
ตัวอย่างเช่น 
  ..........................................................................................................................................  

                ข้อที่เหมือนกัน คือ   .๑……………………………… 
                                          ๒……………………………… 
                 ข้อที่แตกต่างกัน คือ ๑………………………………. 
                                          ๒………………………………. 
                 ข้อเสนอแนะ 
                 การเรียนกฎหมายไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ของง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็เรียนจบอย่างสวยงามได้ 
ผู้เขียนมีเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเรียน-การสอบดังนี้ 
                     ๑. อ่านก่อนเรียน เพ่ือที่เวลาเรียนจะได้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะอ่านเองงงไม่ค่อยเข้าใจ 
ต้องมาอาศัยอาจารย์ท่านบรรยายยกตัวอย่างให้ฟัง 
                     ๒. อ่านทวนหลังเรียนเสร็จเผื่อเจอปัญหาไม่เข้าใจอีกจะได้ถามอาจารย์ในชั่วโมงหน้า 
พร้อมกับอ่านเตรียมเรียนชั่วโมงหน้าด้วย 
                     ๓. เวลาเรียนให้จดไปด้วย โดยฟังแล้วสรุปเอาจากการบรรยายของอาจารย์ ไม่ใช่มาคอย
จดเอาจากหน้าจอฉาย Power point จะท าให้เราไม่สนใจฟังมัว แต ่ขมักเขม่นกับการจดตามและ
หงุดหงิดเวลาอาจารย์คลิกผ่านหน้านั้นไปเร็วจนจดไม่ทัน ทั้งที่กลับไปอ่านในต าราก็ได้ แต่ควรฟังก่อนเพ่ือ
ความเข้าใจและจดสรุปเป็นค าพูดของตัวเองตามความเข้าใจ อาจจะจดใส่สมุดด้วยและโน้ตย่อไว้ใน
ประมวลมาตรานั้นด้วยก็ยิ่งดี เวลาอ่านทวนจะได้ถือประมวลไปเล่มเดียวก็สามารถอ่าน ท่องจ าได้อย่าง
เข้าใจ 
                    ๔. คนที่เพ่ิงเรียนกฎหมายหรือท่ียังไม่ได้เรียนมักมีค าถามว่า เรียนกฎหมายต้องท่องจ า
เก่งใช่ไหม ขอให้ทราบเอาไว้เลยว่ามีวิชาใดบ้างท่ีไม่ต้องท่องจ า ทุกสาขาวิชาต้องอาศัยการจ า และการ
ท่องก็เป็นการท าให้จ าได้ แต่ไม่ใช่แบบนกแก้วนกขุนทองนะ ต้องเป็นการท่องเพื่อจ าและจ าอย่างเข้าใจ จึง
จะเรียนวิชานั้น ๆ อย่างเข้าใจได้ รวมถึงการเรียนวิชากฎหมายด้วย 
                        การทดสอบความเข้าใจได้ดีที่สุดคือ การพูดให้เพ่ือนฟัง การเขียนให้เพ่ือนอ่าน หรือ
ให้อาจารย์ รุ่นพี่ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้น ช่วยให้คะแนน ก็จะเป็นการทดสอบตัวเองและช่วยได้ดี
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เวลาสอบด้วย เพราะการเขียนเป็นสิ่งส าคัญถ้าเขียนแล้วผู้ตรวจไม่รู้เรื่อง เขียนวนไปเวียนมา หาที่ลงไม่ได้ 
ผู้ตรวจก็จะหาคะแนนลงให้ไม่ได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นต้องฝึกหัดเขียนท าข้อสอบเก่าเยอะ ๆก็จะช่วยได้มาก
ทีเดียว 
                    ๕. การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบควรอ่านวิชาที่สอบวันสุดท้ายก่อนไล่มาถึงเล่มที่สอบวัน
แรก กรณีตารางสอบออกช้า ก็ควรถามรุ่นพ่ี ว่าปีก่อนนั้นตารางสอบเป็นยังไง วิชาไหนสอบก่อนหลัง เพ่ือ
เป็นแนว ทาง (ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีอย่าถือตามเสียทีเดียว) การอ่านหนังสือควรสม่ าเสมอ
มาตั้งแต่ต้นเทอมเพื่อที่ปลายเทอมจะได้ไม่หนักเกินไปในการอ่านหนังสือแถมเวลาเรียนก็เข้าใจเร็วและ
ง่ายกว่าคนอ่ืน ๆ ด้วย ในการอ่านหนังสือแต่ละครั้งควรขีดเส้นใต้ใจความส าคัญหรือสัญลักษณ์ไว้ด้วย
เพราะเวลาอ่านทวนจะได้อ่านเฉพาะที่ส าคัญ ส าหรับบางคนที่เป็นคุณสะอาดไม่ชอบเลอะเทอะก็แนะน า
ว่าให้ท าบันทึกย่อ ๆ เอาไว้ในสมุดก็จะท าให้ได้ สรุปวิชานั้น ๆ หนึ่งเล่มส าหรับอ่านทบทวนตอนใกล้สอบ 
                    ๖. เทคนิคในการสอบอีกอย่างก็คือ หัดท าข้อสอบเก่า เพ่ือฝึกจับประเด็นโจทย์ เพราะ
โจทย์มักมีอะไรซ่อนอยู่เสมอ โดยเฉพาะวิชากฎหมายอาญาค าทุกค าของโจทย์มีความหมายเสมอเพราะผู้
ออกข้อสอบจะไม่ออกข้อสอบยาวเกินไป 
                    ๗. การท าข้อสอบ เมื่อได้ข้อสอบมาควรอ่านอย่างตั้งใจทีละข้อ โดยแต่ละข้อให้โน้ตเอาไว้
ว่ามีประเด็นอะไรบ้าง มาตราที่เก่ียวข้องหรือหลักย่อ ๆ ตามความเข้าใจ พร้อมทั้งฟันธงไปเลยว่าผิดไหม 
ผิดอะไร ใครบ้าง จนครบทุกข้อ แล้วกลับมาเลือกท าข้อที่ง่ายและมั่นใจที่สุดว่าถูกต้องเรียงล าดับไปจนถึง
ข้อที่ยากท่ีสุด 
                        และในการนี้ต้องค านวณเวลาในการท าข้อสอบด้วยว่าแต่ละข้อควรใช้เวลาเท่าใดและ
ต้องไม่มากไปกว่าที่ก าหนดไว้ ถ้าข้อไหนท าเกินเวลาที่ก าหนดอีกก็ควรเร่งเวลาให้ทดแทนกัน ซึ่งข้อง่าย ก็
จะเขียนได้เร็ว แต่ก็อย่าชะล่าใจมัวแต่บรรยายน้ า รู้เอาไว้เลยว่าอาจารย์/ผู้ตรวจไม่ให้คะแนนความมาก
ของจ านวนหน้าหรอก ถ้าเขียนดีจ านวนหน้าที่ได้ในการเขียนตอบก็จะสมน้ าสมเนื้อเอง รวมถึงคะแนน
ด้วย เพราะพึงสังวรไว้เลยว่า การเขียนมากก็ถูกหักมาก เขียนน้อยก็ได้คะแนนน้อย 
                     ตอนสอบ  ไม่ต้องสนใจคนที่ขอสมุดเพ่ิมเพราะนั้น อาจเป็นน้ าหรืออาจตอบผิดขีดฆ่าท้ิง
ก็ได้หรือเขียนเว้นบรรทัด ไม่ต้องสนใจจะท าให้เราเสียสมาธิได้ และท่ีส าคัญอีกอย่าง การเขียนตอบ
ข้อสอบลายมือควรเขียนให้อ่านง่าย ใครลายมือไม่สวยก็ให้เขียนตัวโต ๆ เข้าไว้ และย่อหน้าใหม่ทุกครั้ง
ส าหรับประเด็นถัดไป ใครลายมือแย่สุดๆ เขียนเว้นบรรทัดเลยก็ได้ แต่ได้เฉพาะสนามปริญญาตรีเท่านั้น
นะการเขียนเว้นบรรทัดสนามใหญ่อ่ืน ๆ มักห้ามเว้นบรรทัด ห้ามท าสัญลักษณ ์และขีดเส้นใต้ เพราะอาจ
เป็นการส่งสัญลักษณ์ให้ผู้ตรวจจะถูกสันนิฐานว่าโกง 
                    การสะกดค า ก็ควรเขียนให้ถูกต้องเพราะแสดงถึงว่าเราอ่านมาดีค าที่น่าจะสะกดผิดก็
เขียนถูกต้อง เผื่อเวลาเราผิดพลาดบางประเด็นผู้ตรวจก็อาจเห็นใจไม่หักคะแนนมากก็อาจเป็นได้ 
                     ๘. ห้ามทุจริตเป็นอันขาด นอกจากถูกปรับตกแล้วยังเป็นที่น่าเสื่อมเสียเกียรติอย่างแรง 
คนที่ตกเพราะเตรียมตัวมาไม่ดี ก็ยังมีศักดิ์ศรีกว่าคนผ่านแบบทุจริต นักนิติศาสตร์รู้ว่าอะไรผิดถูกแต่กลับ
ท าผิดเสียเองโทษนั้นไม่น่าอภัยยิ่งนัก (ความคิดเห็นส่วนบุคคล)  
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