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ภาษีาอ้งกฤษีรือบต่้วิภาษีาอ้งกฤษีรือบต่้วิ

การ
รั้ะบาดืขอีงโควดิื-19 ย้่งคงมอีีย่้่อีย่่างตุอ่ีเนื�อีง โดืย่เฉพาะ

ในตุา่งปรั้ะเที่ศ และดืเ้ห้มอืีนรั้นุแรั้งขึ�นไมไ่กลจำากบา้น

เรั้า อีาทิี่ ในปรั้ะเที่ศเมีย่นมาร์ั้ และอิีนเดีืย่ ทีี่�ตุ้วเลขผ้้ติุดืเชื�อีกล้บ 

เพิ�มขึ�นอีย่่างมีน้ย่ย่ะสำาค้ญในช่วงเดืือีนทีี่�ผ่านมา จำนไที่ย่ตุ้อีงเพิ�ม

ความเข้มงวดืในการั้ป้อีงก้นตุามแนวชาย่แดืน ที่ี�มีบรั้ิเวณตุิดืตุ่อีก้บ

ปรั้ะเที่ศเพื�อีนบ้านดื้งกล่าว เรั้าทีุ่กคนจำึงไม่ควรั้ปรั้ะมาที่ ห้ย่่อีนย่าน 

ห้รั้ือีละเลย่ (Lax, Relax, Ignore) ในการั้รั้ะแวดืรั้ะว้งตุ้วเอีง

ขอีกล้บเข้าเรั้ื�อีงคำาศ้พที่์เกี�ย่วก้บรั้ะบบยุ่ตุิธิรั้รั้ม (Justice 

System) และขบวนการั้พิจำารั้ณาคดืี (Court/Judgement Process) 

ฉบบ้นี�เปน็ภาคตุอ่ีจำากเดือืีนที่ี�แลว้ ซึ่ึ�งไดืเ้สนอีถึึงคำา “กฎห้มาย่-Law” 

ซึ่ึ�งแบ่งอีอีกเป็นห้ลาย่ปรั้ะเภที่ ได้ืแก่ Civil Law (กฎห้มาย่แพ่ง) 

Commercial Law (กฎห้มาย่พาณิชย่์) Criminal Law (กฎห้มาย่

อีาชญากรั้รั้ม) Labour Law (กฎห้มาย่แรั้งงาน) และ Patent Law 

(กฎห้มาย่ลิขสิที่ธิิ�) เป็นตุ้น เรั้ามารั้้้จำ้กคำาศ้พที่์เพิ�มเตุิมตุ่อีก้นเลย่

✓	Lawyer นักกฎหมาย ทนายความ

คำานี�เปน็คำาสามญ้ที่ี�ใชเ้รั้ยี่กนก้กฎห้มาย่มากที่ี�สดุื ดืง้ที่ี�กลา่ว

ข้างตุ้นย่้งมีคำาศ้พที่์อีื�นๆ อีีกห้ลาย่คำาที่ี�ใช้เรั้ีย่กน้กกฎห้มาย่ ห้รั้ือีเรั้ีย่ก

แตุกตุ่างก้นไปตุามปรั้ะเภที่ขอีงการั้ว่าความ ล้กษณะกฎห้มาย่ เช่น 

Litigator ก็แปลว่าน้กกฎห้มาย่ แตุ่ม้กอี้างถึึงน้กกฎห้มาย่ที่ี�ว่าความ

คดืีแพ่ง และพาณิชย่์

Litigation ขบวนการั้ฟื้้อีงรั้้อีง การั้ตุ่อีส้้คดีื (ที่างแพ่ง) ซึ่ึ�ง

อีาจำจำบลง (Settle, Settlement) โดืย่การั้ตุ่อีรั้อีง (Negotiation) และ

ปรั้ะนีปรั้ะนอีม (Compromise) โดืย่ไม่มีการั้เข้าส้่ขบวนการั้ศาล ซึ่ึ�ง

ล้วนเป็นงาน และบที่บาที่ขอีงที่นาย่ความ

✓	Petition การร้องเรียน 

สามารั้ถึใช้ในการั้รั้้อีงเรั้ีย่นทีุ่กเรั้ื�อีง ในที่างกฎห้มาย่คือีการั้

ย่ื�นอีุที่ธิรั้ณ์ การั้ฎีกา สำานวน / คำาส้�นๆ ที่ี�คุ้นห้้ และมีการั้ใช้ที่้บศ้พที่์

ก้นคือีคำาว่า “ซึ่้” (Sue) แปลว่าฟื้้อีง ฟื้้อีงรั้้อีง  
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✓	Plaintiff โจทก์

เจำา้ทุี่กข์ ผ้ร้ั้อ้ีงเรีั้ย่น (Claimant, Complainant) มคีวามห้มาย่

รั้วมเดืีย่วก้นคือี เป็นฝึ�าย่ที่ี�ยื่�นเรั้ื�อีงรั้้อีงเรั้ีย่น / ไดื้รั้้บความเสีย่ห้าย่ 

(Sufferer) เช่น The sufferer submits / files his claim / case with 

the policeman ผ้้ไดื้รั้้บความเสีย่ห้าย่ (ที่นทีุ่กข์) ยื่�นเรั้ื�อีง / ขอีค่า 

เสีย่ห้าย่ก้บเจำ้าห้น้าที่ี�ตุำารั้วจำ

✓	Plead แก้ต่าง สู้คดี โต้แย้ง

มีความห้มาย่เห้มือีน argue (อีารั้์-กิว) เช่น He pleads his 

case in court เขาส้้คดืีในศาล

Plead ย้่งมีความห้มาย่ว่า อี้อีนวอีน ขอีรั้้อีง (Beg) ซึ่ึ�งไม่

จำำาเป็นตุ้อีงเป็นการั้ “อี้อีนวอีน” ตุ่อีศาลเท่ี่าน้�น เช่น She pleaded 

(begged) him not to travel. เธิอีขอีรั้้อีงเขาไม่ให้้เดืินที่าง 

✓	Pledge รับปาก ให้สัญญา ปฏิญาณ

เช่น He pledges to the court that he will be more careful 

in driving. เขาให้้ส้ญญาก้บศาลว่าจำะเพิ�มความรั้ะม้ดืรั้ะว้งในการั้

ข้บขี�  ความห้มาย่ที่ำานอีงเดืีย่วก้นก้บ Promise 

Pledge ถึ้าใช้เป็นคำานามแปลว่าเงินม้ดืจำำา เช่น He was 

dismissed with a pledge of 10,000 baht. เขาไดื้รั้้บการั้ปล่อีย่ตุ้ว

ดื้วย่เงินม้ดืจำำาห้นึ�งห้มื�นบาที่

✓	Prosecute ฟ้องร้อง ดำาเนินคดี

Prosecutor ผ้้ดืำาเนินการั้ฟื้้อีงรั้้อีง ห้รั้ือี อี้ย่การั้

Prosecuted ถึ้กดืำาเนินคดืี เช่น ผ้้ไม่ปฏิิบ้ตุิ (ตุามกฎเกณฑ์์) 

จำะถึ้กดืำาเนินคดืีตุามกฎห้มาย่ Violator will be prosecuted by law 

✓	Punish ทำาโทษ ลงโทษ

การั้ที่ำาโที่ษ การั้ลงโที่ษ Punishment ใช้ได้ืที่้�งในที่างศาล และ

การั้ลงโที่ษที่้�วๆ ไป เช่น

She was punished to clean the toilet. เธิอีถึ้กลงโที่ษให้้

ที่ำาความสะอีาดืห้้อีงนำ�า  

She punishes him by not receiving his call. เธิอีลงโที่ษ

เขาโดืย่การั้ไม่รั้้บโที่รั้ศ้พที่์

He was punished to do public services for 100 hours. 

เขาถึ้กลงโที่ษให้้ที่ำางานสาธิารั้ณปรั้ะโย่ชน์เป็นเวลา 100 ช้�วโมง

✓	Retain กัก

ในความห้มาย่ที่างคดืี/ศาล แปลว่าก้ก ส้�งห้้าม เช่น He is 

retained from going out of his residence. เขาถึ้กก้ก/ส้�งห้้ามไม่

ให้้อีอีกจำากที่ี�พ้กขอีงเขา

Retainer Fee ในความห้มาย่ขอีงการั้จ้ำางงาน คอืี คา่จำา้งเพื�อี

ให้้อีีกฝึ�าย่ปฏิิบ้ตุิงานตุามที่ี�ตุกลง ม้กใช้สำาห้รั้้บการั้จำ้างเป็นงานๆ ไป

ไม่ใช่พน้กงานปรั้ะจำำา

✓	Sentence ตัดสิน

เช่น He was sentenced to 2 years’ jail. เขาถ้ึกตุ้ดืสิน 

จำำาคุกเป็นเวลา 2 ปี

ตุามที่ี�ที่รั้าบก้นคำานี�ย่้งแปลว่า “ปรั้ะโย่ค”  เช่น  This sen-

tence is not correctly written. ปรั้ะโย่คนี�เขีย่นไม่ถึ้กตุ้อีง

✓	Settle ยุติ / Settlement การยุติ

Two parties cannot reach an agreement and the case 

needs to be settled in court. ที่้�งสอีงฝึ�าย่ไม่สามารั้ถึตุกลงก้นไดื้ 

คดืีนี�จำึงจำำาเป็นตุ้อีงไดื้รั้้บการั้ยุ่ตุิในศาล

คำานี�สามารั้ถึใช้ในเรั้ื�อีงการั้เจำรั้จำาตุกลงก้นในทีุ่กเรั้ื�อีง ไม่จำำา-

เป็นตุ้อีงในศาลเที่่าน้�น เช่น The customer is not satisfied with our 

service, we need to settle with him. ล้กค้าไม่พอีใจำในบรั้ิการั้ขอีง

เรั้า เรั้าตุ้อีงเจำรั้จำาตุกลงก้บเขา

✓	Suspect สงสัย ผู้ต้องสงสัย

เช่น The suspect is a man of around 30 years old, 

wearing a cap and dark glasses. ผ้้ตุ้อีงสงส้ย่เป็นชาย่อีายุ่

ปรั้ะมาณ 30 ปี สวมห้มวกแก็ป และแว่นตุาดืำา

Suspect ในความห้มาย่ที่้�วๆ ไปเชน่  I suspects she leaves 

her house without locking the door. ฉ้นสงส้ย่ว่าเธิอีอีอีกจำากบ้าน

โดืย่ไม่ไดื้ปิดืล็อีคปรั้ะตุ้

ตู�อฉบับห้นิ้าอ�านิ




