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แนวทางการตอบคำถาม



แนวทางการตอบคำถาม

• ศาสตร์ 

• ศิลป์



แนวทางการตอบคำถาม

• ศาสตร์ 

• ศิลป์ style



a style (probably not a very good one)

Image and video courtesy: https://www.youtube.com/watch?v=98V9cEYe6-A&feature=youtu.be

https://youtu.be/98V9cEYe6-A
https://www.youtube.com/watch?v=98V9cEYe6-A&feature=youtu.be


คำถามประเภทต่างๆ



คำถามประเภทต่างๆ

• ทดสอบความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีหรือหลักกฎหมาย 

• ทดสอบทักษะในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง (ตุ๊กตา) 

• ทดสอบทักษะในการแสดงความคิดเห็น



คำถามเพื่อทดสอบความรู้
และความเข้าใจในทฤษฎี

หรือหลักกฎหมาย



เช่น ...



จัดการงานนอกสั่ง
หมายความว่าอย่างไร  
จงอธิบายแต่พอสังเขป
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จัดการงานนอกสั่ง
หมายความว่าอย่างไร  
จงอธิบายแต่พอสังเขป

๑. อ้างอิงมาตรา ๓๙๕



จัดการงานนอกสั่ง
หมายความว่าอย่างไร  
จงอธิบายแต่พอสังเขป

๑. อ้างอิงมาตรา ๓๙๕

๒. อธิบายองค์ประกอบของจัดการ
งานนอกสั่งตามที่มาตรา ๓๙๕ 

บัญญัติไว้



จัดการงานนอกสั่ง
หมายความว่าอย่างไร  
จงอธิบายแต่พอสังเขป

๑. อ้างอิงมาตรา ๓๙๕

๒. อธิบายองค์ประกอบของจัดการ
งานนอกสั่งตามที่มาตรา ๓๙๕ 

บัญญัติไว้

๓. สรุปความหมายของจัดการงาน
นอกสั่งด้วยถ้อยคำของตนเอง



จัดการงานนอกสั่ง
หมายความว่าอย่างไร  
จงอธิบายแต่พอสังเขป

๑. อ้างอิงมาตรา ๓๙๕

๒. อธิบายองค์ประกอบของจัดการ
งานนอกสั่งตามที่มาตรา ๓๙๕ 

บัญญัติไว้

๓. สรุปความหมายของจัดการงาน
นอกสั่งด้วยถ้อยคำของตนเอง

๐. ความนำ



มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บัญญัติลักษณะของละเมิดไว้ว่า
อย่างไร จงอธิบาย



มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บัญญัติลักษณะของละเมิดไว้ว่า
อย่างไร จงอธิบาย



มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บัญญัติลักษณะของละเมิดไว้ว่า
อย่างไร จงอธิบาย



คำว่า “กล่าว” และคำว่า 
“ไขข่าว” ตามมาตรา ๔๒๓ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มีความหมาย
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จง
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ



คำว่า “กล่าว” และคำว่า 
“ไขข่าว” ตามมาตรา ๔๒๓ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มีความหมาย
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จง
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
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คำว่า “กล่าว” และคำว่า 
“ไขข่าว” ตามมาตรา ๔๒๓ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มีความหมาย
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จง
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ



คำว่า “กล่าว” และคำว่า 
“ไขข่าว” ตามมาตรา ๔๒๓ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มีความหมาย
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จง
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ



ความรับผิดเพื่อละเมิดของเจ้า
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ แตกต่างจากความรับผิด
เพื่อละเมิดของลูกจ้างตามมาตรา 
๔๒๕ ประกอบกับมาตรา ๔๒๖ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
อย่างไร จงอธิบายแต่พอสังเขป



ความรับผิดเพื่อละเมิดของเจ้า
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับ
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๔๒๕ ประกอบกับมาตรา ๔๒๖ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
อย่างไร จงอธิบายแต่พอสังเขป



ความรับผิดเพื่อละเมิดของเจ้า
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
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๔๒๕ ประกอบกับมาตรา ๔๒๖ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
อย่างไร จงอธิบายแต่พอสังเขป
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คำถามเพื่อทดสอบทักษะ
ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง 

(ตุ๊กตา)



คำถามเพื่อทดสอบทักษะ
ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง 

(ตุ๊กตา)

ทดสอบความรู้และความเข้าใจ 
ในทฤษฎีหรือหลักกฎหมายด้วย



เช่น ...



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

๑. สรุปข้อเท็จจริงและกำหนด
ประเด็น(ปัญหา)ที่ต้องตอบ



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

๑. สรุปข้อเท็จจริงและกำหนด
ประเด็น(ปัญหา)ที่ต้องตอบ

๒. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

๑. สรุปข้อเท็จจริงและกำหนด
ประเด็น(ปัญหา)ที่ต้องตอบ

๒. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทีละประเด็น



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

๑. สรุปข้อเท็จจริงและกำหนด
ประเด็น(ปัญหา)ที่ต้องตอบ

๒. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทีละประเด็น

๔. สรุปคำตอบสำหรับทุกประเด็น



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

๑. สรุปข้อเท็จจริงและกำหนด
ประเด็น(ปัญหา)ที่ต้องตอบ

๒. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทีละประเด็น

๔. สรุปคำตอบสำหรับทุกประเด็น

๐. ความนำ



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำถามนี้มีประเด็นต้องพิจารณาว่า 
(๑) ชาติสรรและลักษณาสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากธง

ทองได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(๒) ชาติสรรและลักษณาสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก

บริษัท เสียงเพชร จำกัด ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(๓) ชาติสรรและลักษณาสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก

หยุมหยิมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด



“ธงทอง” เป็นพนักงานขับรถขนส่งกระดิ่งจักรยานของ “บริษัท เสียงเพชร 
จำกัด” ซึ่งมี “กำภู” เป็นกรรมการผู้จัดการ 

วันหนึ่ง ขณะที่ธงทองกำลังขับรถบรรทุกผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งหนึ่ง
ย่านรังสิต เพื่อไปส่งกระดิ่งจักรยานให้แก่ลูกค้าของบริษัท เสียงเพชร จากัด เป็น
จังหวะเดียวกันกับที่ “แก้วกุดั่น” สาวโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในย่านนวนคร ได้
กระโดดลงจากสะพานลอยคนข้ามถนนแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ แก้วกุดั่นกระโดด
ลงมาหน้ารถบรรทุกที่ธงทองกาลังขับอยู่ในระยะกระชั้นชิดมาก 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธงทองขับรถบรรทุกด้วยความเร็วไม่สูงนัก จึงสามารถ
หยุดรถบรรทุกที่ตนขับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้รถบรรทุกมิได้ชนหรือทับแก้วกุดั่นเลย
แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม แม้มิได้ถูกรถบรรทุกที่ธงทองขับชนหรือทับ ความรุนแรงจาก
การกระโดดสะพานลอยคนข้ามถนนที่มีความสูงร่วมห้าเมตรทำให้แก้วกุดั่นได้รับบาด
เจ็บสาหัส กล่าวคือ แขนและขาหักทั้งหมด แก้วกุดั่นไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้
เลย จึงถูกรถจักรยานยนต์ที่ “หยุมหยิม” ผู้มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในย่าน
นั้นเอง ซึ่งขี่ตามหลังรถบรรทุกของธงทองมาด้วยความเร็วสูงมาก ชนแก้วกุดั่นอย่าง
รุนแรงจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและส่งผลให้แก้วกุดั่นถึงแก่
ความตายขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาสามวันต่อ
มา 

เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า “ชาติสรร” และ “ลักษณา” บิดามารดาของแก้ว
กุดั่น สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความบาดเจ็บ
หรือความตายของแก้วกุดั่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด



วนิดาและประจักษ์เป็นภริยาสามีกัน วันหนึ่งวนิดาและประจักษ์มีเรื่องผิดใจ
กัน วนิดารู้สึกน้อยใจประจักษ์มาก จึงชวนเพื่อน ๆ ไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศของ
ดาวผู้เป็นบิดาที่ชายหาดชะอำ 

ประจักษ์รู้สึกผิดที่ทำให้วนิดาน้อยใจ จึงตามไปขอโทษวนิดาที่บ้านพักตาก
อากาศดังกล่าว เมื่อวนิดาเห็นประจักษ์ตามไปพบตนเช่นนั้น วนิดาได้ขี่รถจักรยานยนต์
วิบากของดาวหนีไปตามชายหาดอย่างรวดเร็ว ประจักษ์จึงขี่จักรยานยนต์วิบากของอำ
พันธ์ เพื่อนของวนิดา ตามวนิดาไปด้วยความห่วงใย เพราะรู้ดีว่าวนิดาขี่รถ
จักรยานยนต์วิบากไม่ชำนาญ 

ระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์วิบากหนีประจักษ์ไปตามชายหาดนั้น ด้วยความไม่
ชำนาญ ทำให้วนิดาไม่สามารถควบคุมจักรยานยนต์วิบากที่ขี่ได้ จักรยานยนต์วิบากที่
วนิดาขี่จึงวิ่งเข้าไปในบริเวณบ้านพักตากอากาศที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักตากอากาศ
ของดาวหลายแห่ง 

เพื่อช่วยเหลือวนิดามิให้ได้รับอันตราย ประจักษ์จึงขี่จักรยานยนต์วิบากตาม
ไปจนสามารถหยุดรถจักรยานยนต์วิบากที่วนิดาขี่เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การขี่
จักรยานยนต์วิบากของวนิดาและประจักษ์ดังกล่าวได้ทำให้แปลงไม้ประดับในบริเวณ
บ้านพักตากที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักตากอากาศของดาวเสียหายหลายแปลง 

เช่นนี้ วนิดา ประจักษ์ ดาวและอำพันธ์ มีข้อแก้ตัวเพื่อมิให้ตนต้องรับผิดใน
ความเสียหายต่อเจ้าของบ้านพักตากอากาศที่แปลงไม้ประดับได้รับความเสียหายหรือ
ไม่ อย่างไร



วนิดาและประจักษ์เป็นภริยาสามีกัน วันหนึ่งวนิดาและประจักษ์มีเรื่องผิดใจ
กัน วนิดารู้สึกน้อยใจประจักษ์มาก จึงชวนเพื่อน ๆ ไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศของ
ดาวผู้เป็นบิดาที่ชายหาดชะอำ 

ประจักษ์รู้สึกผิดที่ทำให้วนิดาน้อยใจ จึงตามไปขอโทษวนิดาที่บ้านพักตาก
อากาศดังกล่าว เมื่อวนิดาเห็นประจักษ์ตามไปพบตนเช่นนั้น วนิดาได้ขี่รถจักรยานยนต์
วิบากของดาวหนีไปตามชายหาดอย่างรวดเร็ว ประจักษ์จึงขี่จักรยานยนต์วิบากของอำ
พันธ์ เพื่อนของวนิดา ตามวนิดาไปด้วยความห่วงใย เพราะรู้ดีว่าวนิดาขี่รถ
จักรยานยนต์วิบากไม่ชำนาญ 

ระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์วิบากหนีประจักษ์ไปตามชายหาดนั้น ด้วยความไม่
ชำนาญ ทำให้วนิดาไม่สามารถควบคุมจักรยานยนต์วิบากที่ขี่ได้ จักรยานยนต์วิบากที่
วนิดาขี่จึงวิ่งเข้าไปในบริเวณบ้านพักตากอากาศที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักตากอากาศ
ของดาวหลายแห่ง 

เพื่อช่วยเหลือวนิดามิให้ได้รับอันตราย ประจักษ์จึงขี่จักรยานยนต์วิบากตาม
ไปจนสามารถหยุดรถจักรยานยนต์วิบากที่วนิดาขี่เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การขี่
จักรยานยนต์วิบากของวนิดาและประจักษ์ดังกล่าวได้ทำให้แปลงไม้ประดับในบริเวณ
บ้านพักตากที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักตากอากาศของดาวเสียหายหลายแปลง 
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คำถามเพื่อทดสอบทักษะ
ในการแสดงความคิดเห็น



คำถามเพื่อทดสอบทักษะ
ในการแสดงความคิดเห็น

ทดสอบความรู้และความเข้าใจ 
ในทฤษฎีหรือหลักกฎหมายด้วย



เช่น ...



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ

๑. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ

๑. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ด้วยการอ้างอิงหลักกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและยกตัวอย่างประกอบ



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ

๑. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ด้วยการอ้างอิงหลักกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและยกตัวอย่างประกอบ

๐. ความนำ



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ



ท่านคิดว่าบทบัญญัติ
ลักษณะละเมิดของไทยมี
ความเป็นธรรมหรือไม่ จง
อธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบ



คำถาม???


