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ภาษาอังกฤษรัอบตัวภาษาอังกฤษรัอบตัว

ที่่าม
กลิางสถานการณ์์โควิิด-19 ทีิ�ยัังคงมีการระบ้าด แลิะ

ต่ดิต่อ่อยัา่งต่อ่เน่�องทิั�วิโลิก ในบ้า้นเรามีขึ้า่วิทีิ�ได้รบั้ควิาม

สนใจในชีว่ิงทิี�ผา่นมา ทิี�รอ้นแรงไมน่อ้ยักว่ิากนัคอ่เร่�องเกี�ยัวิกับ้ระบ้บ้

ยัุต่ิธิรรม (Justice System) แลิะขึ้บ้วินการพิจารณ์าคดี (Court / 

Judgement Process )   

ฉบ้ับ้นี�จ้งขึ้อนำาเสนอคำาศัพทิ์พ่�นๆ เกี�ยัวิกับ้กฎิหมายั แลิะ

ศาลิ เพ่�อป้ระดับ้ควิามร่้ โดยัอาจไม่ใชี่คำาศัพทิ์ทิี�เป้็นทิางการทิี�ใชี้โดยั

นักกฎิหมายั หวิังวิ่าจะเป้็นป้ระโยัชีน์ต่่อทิ่านผ่้อ่านบ้้างไม่มากก็น้อยั 

Accuse กล่�วห้� ผ่้ถ่กกลิ่าวิหา ใชี้  Accused  หร่อศัพทิ์

ทิี�เป้็นทิางการขึ้้�นอาจใชี้คำาวิ่า Defendant

Defend เป้็นคำากริยัา แป้ลิวิ่า ต่่อส่้ ป้กป้้องต่ัวิ แก้ต่ัวิ ผ่้ถ่ก

กลิ่าวิหาหร่อจำาเลิยัย่ัอมมีสิทิธิิ�ในการโต่้แยั้ง แก้ต่่างขึ้้อกลิ่าวิหา 

ผ่้กลิ่าวิหาใช้ี Accuser การกล่ิาวิหา การใส่ควิาม Accusation 

ขึ้้อกลิ่าวิหา Allegation

Acquit ย้กฟ้อง Acquittal การป้ลิอ่ยัต่วัิ การพน้โทิษ  หรอ่ 

(ป้ลิ่อยั) เป้็นอิสระ ใชี้คำาพ่�นๆ วิ่า Set Free ได้เชี่นกัน

Appeal ร้องเร่ย้น ถ้าเป็้นในเร่�องเกี�ยัวิกับ้ทิางกฎิหมายั

ควิรแป้ลิวิ่า อุทิธิรณ์์  แต่่ถ้าคำาวิ่า Appealing จะมีควิามหมายัซี้�ง

ค่อนขึ้้างแต่กต่่างออกไป้ แป้ลิวิ่า น่าสนใจ น่าเยั้ายัวิน 

Arrest จบักมุ เป้น็ขึ้ั�นต่อนป้กต่ทีิิ�เจา้พนักงานต่ำารวิจ (Po-

lice Officer, Policeman, Police woman) อาจต่้องมีการเขึ้้าจับ้กุม 

ผ่้ต่้องหา หร่อผ่้ถ่กสงสัยั (Suspect) มาทิำาการสอบ้สวิน 

Arbitration ก�รติัด้ส่ิน ก�รช่�ข้�ด้ คำาแป้ลิทิี�เป้็นทิางการ

ค่อ อนุญาโต่ตุ่ลิาการ ผ่้ต่ัดสิน / ตุ่ลิาการ ใชี้ Arbitrator อำานาจชีี�ขึ้าด

ใชี้ Arbitrage ซี้�งยัังแป้ลิวิ่าการเก็งกำาไร เป้็นศัพทิ์ทิางการเงิน ในการ

ซี่�อ-ขึ้ายั หลิักทิรัพยั์ 

Article ม�ติร� ติัวบทุ (กฎีห้ม�ย้) หร่ออาจใช้ีคำาว่ิา 

Clause นอกจากนั�นคำานี�ยัังมีทิี�ใชี้ / คำาแป้ลิทีิ�หลิากหลิายั เชี่น

บ้ทิควิาม สิ�งขึ้อง เป้็นต่้น

Attorney อัย้ก�ร อัยัการค่อ ทินายั /นักกฎิหมายั ทิี�เป้็น 

ผ่แ้ทินขึ้องลิก่ควิามในการขึ้้�นศาลิ ขึ้ณ์ะทีิ�นกักฎิหมายัทิี�เราเรยีักรวิมๆ 

วิา่  Lawyer อาจเพียังให้คำาแนะนำาเกี�ยัวิกับ้กฎิหมายั (Legal Advice) 

โดยัไม่สามารถ / มีคุณ์วิุฒิ คุณ์สมบ้ัต่ิในการวิ่าควิาม แลิะแก้ต่่างให้

ลิก่ควิามในศาลิได้ อยััการสง่สุด Attorney General สำานกังานอัยัการ

ส่งสุด Office of the Attorney General   

Bail, Bailout ประกัน ประกันติวั ระหวิา่งการรอพจิารณ์า

คดี ศาลิอาจอนุญาต่ให้ผ้่ต่้องสงสัยัได้รับ้การป้ระกันต่ัวิออกไป้ก่อน 

ไม่ต่้องถ่กจำาขึ้ัง โดยัอาจมีเง่�อนไขึ้ต่่างๆ ให้ป้ฏิิบ้ัต่ิ เงินป้ระกันใชี้ Bail 

เชี่นกัน หร่อ Bail Money, Bail Amount

Bribe, Bribery ติิด้ส่ินบน ก�รติิด้ส่ินบน ไม่ใชี่ศัพทิ์ทิาง

กฎิหมายัโดยัเฉพาะ แต่เ่ป้น็เร่�องการกระทิำาผิดทิี�ควิรร่วิมมอ่กนักำาจดั

ให้หมดไป้ในทิุกๆ วิงการ 
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Barrister ทุน�ย้คำว�ม เนติิบัณีฑ์ิติ มีควิามหมายัคลิ้ายั

กับ้ Attorney แต่่เราอาจไม่คุ้นเคยักับ้คำานี�นัก ซี้�งอาจเป้็นเพราะ 

มกัเป้น็ทิี�นยิัมใชีใ้นป้ระเทิศองักฤษ ขึ้ณ์ะทีิ�ป้ระเทิศไทิยัน่าจะใช้ีคำาวิา่ 

Attorney ทิี�ใชี้กันมากในป้ระเทิศอเมริกามากกวิ่า

Case คำด้่ คำาพ่�นๆ คำานี�มีควิามหมายัหลิากหลิายั ใชี้ได้

ในหลิายัเร่�องมาก นอกจากแป้ลิวิ่าคดีแลิ้วิ ยัังแป้ลิวิ่าเร่�องราวิ กรณ์ี 

หร่อแม้แต่่คำาวิ่ากลิ่อง กระเป้๋าเดินทิาง (Suitcase) ก็ใชี้คำานี� หร่อใน

ทิางการแพทิยั ์Case ยังัหมายัถ้งคนไขึ้ ้อาการป้ว่ิยัขึ้องคนไข้ึ้ ไดด้ว้ิยั

คดีอาญา ใชี้ Criminal Cases คดีแพ่งใชี้คำาวิ่า Civil Cases   

Claimant ผ่้ร้องเร่ย้น ควิามหมายัคลิ้ายัๆ กับ้ Accuser 

ผ่ก้ลิา่วิหา แต่อ่าจมนียััยัะ การใชีท้ิี�แต่กต่า่งกนับ้า้ง คำานี�มกัใชีใ้นกรณ์ี

โจทิก์ร้องเรียันทิางแพ่ง เรียักค่าชีดเชียัเป้็นเงิน 

Compensation คำ่�ชด้เชย้ คำ่�ทุด้แทุน เป้็นคำาทัิ�วิไป้ 

คา่ต่อบ้แทิน คา่จา้ง กใ็ชีค้ำานี�เหมอ่นกัน อาจไมเ่ป้น็ในรป่้ต่วัิเงนิเสมอ

ไป้ อาจเป็้นการชีดเชียัเวิลิา (Time Compensation) เช่ีน เวิลิาเรา

ทิำางานลิ่วิงเวิลิา เป้็นต่้น

Convict กระทุำ�ผดิ้ Conviction การกระทิำาผิด การตั่ดสิน

วิ่ากระทิำาผิด

Court ศ�ล โดยัทิั�วิไป้ แลิะสำาหรับ้ป้ระเทิศไทิยัศาลิแบ้่ง

เป้็น 3 ป้ระเภทิ / ชีั�น ค่อ

 ศาลิชีั�นต่้น มีหลิายัคำาเรียัก ได้แก่ Court of First In-

stance, Trial Court  ซี้�งยัังจำาแนกเป้็นศาลิแขึ้วิง (District Court) 

ศาลิป้ระจำาจังหวิัด ( Provincial Court)

 ศูาลอุุทธ์รณ์ Court of Appeals - เป็นศูาลชุั�นที� 2 ที�คู่

ความิสามิารถยื�นเรื�อุงโต้แย้งคำาตัดสิน ขีอุงศูาลชุั�นต้น และให้คำา

ชุี�แจ่งเพิ่ิ�มิเติมิ

 ศูาลฎีีกา Supreme Court - เป็นศูาลชุั�นสูงสุด สุดท้าย

ในการพิ่ิจ่ารณาคดี คำาตัดสินขีอุงศูาลฎีีกาถือุว่าคดีเป็นที�สิ�นสุด

นอกจากนี�ยัังมีป้ระเภทิขึ้องศาลิ จำาแนกต่ามลัิกษณ์ะคดี เช่ีน

 (Central) Bankruptcy Court ศาลิลิ้มลิะลิายั (กลิาง)

 Constitution Court ศาลิรัฐธิรรมน่ญ

 Juvenile Court ศาลิคดีเยัาวิชีนในไทิยัค่อ ศาลิเยัาวิชีน 

แลิะครอบ้ครัวิกลิาง Central Juvenile and Family Court

 Labour Court ศาลิแรงงาน

 Military Court ศาลิทิหาร

Dismiss ย้กฟ้อง เม่�อศาลิได้พิพากษาให้คดีต่กไป้ ใชี้

 The judge dismissed the case  คำานี�ยัังแป้ลิวิ่า ยักเลิิก เลิิกแถวิ 

เลิิกจ้าง/ไลิ่ออก เชี่น He is dismissed for defaming the company 

เขึ้าถ่กไลิ่ออกเน่�องจากทิำาให้บ้ริษัทิเสียัชี่�อเสียัง

Dispute ข้้อโต้ิเถ่ย้ง ข้้อพิพ�ทุ คำาใกลิ้เคียังทิี�มีควิาม

หมายัในทิำานองนี�ได้แก่ โต้่แย้ัง การโต้่แย้ัง Argue,  Argument 

ไมเ่ห็นด้วิยั การไม่เห็นด้วิยั ใช้ี Disagree, Disagreement / Objection

Fine ปรับ คำ่�ปรับ คำานี�ยัังแป้ลิวิ่า สบ้ายัดี I am fine ทิี�

เราใชี้กันเป้็นป้ระจำา

คำาศัพทิ์อ่�นขึ้องค่าป้รับ้ ได้แก่ Charges, Penalties ส่วิน 

คำาวิ่า Fees มักหมายัถ้งค่าธิรรมเนียัม เชี่น ค่าธิรรมเนียัมศาลิ เรียัก 

Court Fees

Guilt ผิด้ มีควิามผิด พบ้วิ่าผิด He is found guilty for 

bribing the government officer เขึ้าถ่กพบ้/พิจารณ์าวิ่ามีควิามผิด

จากการต่ิดสินบ้นเจ้าพนักงาน  ร่้ส้กผิด (ทิี�ไม่ได้ใชี้หนี�) I feel guilty 

(for not paying my debts).

Indemnify ชด้ใช้คำ่�เส่่ย้ห้�ย้ ทิำาให้เสียัหายั Damage 

ควิามเสียัหายั Damages ควิามส่ญเสียั Losses

Injure ทุำ�ให้้บ�ด้เจ็บ Injured ผ้่บ้าดเจ็บ้ ผ่้ถ่กทิำาร้ายั 

Injury การบ้าดเจ็บ้ การถ่กทิำาร้ายั

Interrogate  ซึ่ักฟอก ส่อบป�กคำำ� ค่อ การสอบ้ถาม 

(ask) นั�นเอง แต่่มีนัยัยัะวิ่าสอบ้ถามในเชีิงลิ้ก อยั่างถี�ถ้วิน 

 Investigate ส่่บส่วน ไต่ิส่วน เป้็นคำาทิี�ใชี้ได้อยั่าง 

กวิ้างขึ้วิางไม่ใช่ีในการส่บ้สวินทิางกฎิหมายัเทิ่านั�น การค้นหา 

ต่รวิจสอบ้ในทิุกเร่�องสามารถใชี้คำานี�ได้เชี่นกัน มีควิามหมายัเหม่อน 

Search, Check 

Jail คำุก เร่อนจำ� ควิามหมายัเดียัวิกับ้ Prison นักโทิษ 

Prisoner การต่ิดคุก Imprisonment 

Judge พิจ�รณี� ติัด้ส่ิน มีควิามหมายัคลิ้ายักับ้ Con-

sider การพิจารณ์า คำาต่ัดสิน Consideration, Judgement

Judiciary ติุล�ก�ร Judicial System ระบ้บ้ตุ่ลิาการ 

Jurisdiction  อำานาจตุ่ลิาการ 

Justice คำว�มยุ้ติิธรรม ยัุต่ิธิรรม Just หร่อ Fair 

Just ยัังแป้ลิว่ิา เพิ�ง I just had my breakfast ฉันเพิ�งรับ้

ป้ระทิานอาหารเชี้า

Fair ยัังมีควิามหมายัอ่�นอีกเชี่นกัน เชี่น งานออกร้าน งาน

แสดงสินค้า ถ้า Fair Skin แป้ลิวิ่าผิวิขึ้าวิ

Law กฎีห้ม�ย้ ระบ้บ้กฎิหมายั มักใชี้ Legal System 

กฎิหมายัมีหลิายัป้ระเภทิ ได้แก่

 Civil Law กฎิหมายัแพ่ง

 Commercial Law กฎิหมายัพาณ์ิชียั์

 Criminal Law กฎิหมายัอาชีญากรรม

 Labour Law กฎิหมายัแรงงาน

 Patent Law กฎิหมายัลิิขึ้สิทิธิิ�

ยัังมีคำาศัพทิ์ทิี�น่าสนใจ ควิรร่้ในหัวิขึ้้อนี�อีก ขึ้ออนุญาต่ 

นำาเสนอเป้็นต่อนทิี� 2 ในฉบ้ับ้หน้า อยั่าลิ่มต่ิดต่ามอ่านกันนะคะ แลิะ

เชี่นเคยัการ์ดอยั่าต่ก 




