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การั
ระบาดของโควดิ-19 ยังคงม่อย่้อย่างต่่อเน่�อง โดยเฉพาะ

ในต่่างป็ระเท่ศ และด้เหม่อนรุนแรงขึ�นไม่ไกลจากบ�าน

เรา อาทิ่ ในป็ระเท่ศเม่ยนมาร์ และอินเด่ย ท่่�ตั่วเลขผู้้�ติ่ดเช่ิ�อกลับเพิ�ม

ขึ�นอย่างม่นัยยะสำาคัญในช่ิวงเด่อนท่่�ผู้่านมา จนไท่ยต่�องเพิ�มความ 

เข�มงวดในการป้็องกันต่ามแนวชิายแดน ท่่�ม่บริเวณติ่ดต่่อกับป็ระเท่ศ

เพ่�อนบ�านดังกล่าว เราท่กุคนจึงไม่ควรป็ระมาท่ หยอ่นยาน หร่อละเลย 

(Lax, Relax, Ignore) ในการระแวดระวังตั่วเอง

ขอกลับเข�าเร่�องคำาศัพท์่เก่�ยวกับระบบยุติ่ธุรรม (Justice Sys-

tem) และขบวนการพิจารณาคด่ (Court/Judgement Process) ฉบับน่� 

เป็็นภาคต่่อจากเด่อนท่่�แล�ว ซึึ่�งได�เสนอถึึง “กฎหมาย-Law” เรามาร้�จัก

คำาศัพท์่เพิ�มเติ่มต่่อกันเลย

✓	Suspect	สงสัยุ	ผิ่้ต้้องสงสัยุ
เช่ิน The suspect is a man of around 30 years old, 

wearing a cap and dark glasses. ผู้้�ต่�องสงสัยเป็็นชิายอายปุ็ระมาณ 

30 ปี็ สวมหมวกแก็ป็ และแว่นต่าดำา

Suspect ในความหมายทั่�วๆ ไป็ เช่ิน I suspects she leaves 

her house without locking the door. ฉันสงสัยว่าเธุอออกจากบ�าน

โดยไม่ได�ปิ็ดล็อคป็ระต้่

✓	Throne	บัลลังก์
ไม่ว่าจะเป็็นบัลลังก์ศาล หร่อบัลลังค์พระเจ�าแผู่้นดินก็สามารถึ

ใชิ�คำาน่�ได�

ขึ�นนั�งบังลังก์ / ออกว่าความ Ascend the throne ซึ่ึ�งใชิ�ใน 

ความหมายว่า ขึ�นครองราชิย์ได�ด�วยเช่ินกัน

รับฟัิงศาล / รับฟัิงการพิจารณาคด่ Court Hearing

✓	Trial	การัสอบสวน
ใชิ�กับการไต่่สวนหลักฐาน และพยาน ในศาล

คำาน่�ยังม่ความหมายว่าท่ดสอบ ต่รวจสอบ ในเร่�องอ่�นๆ ได�ด�วย 

เช่ิน Clinical / Laboratory Trial การท่ดสอบในท่างคล่นิค / ในห�อง

แล็ป็ เช่ิน Vaccine for COVID-19 is in the process of clinical trial. 

วัคซ่ึ่นป้็องกันเช่ิ�อโควิด-19 อย่้ในขบวนการท่ดสอบท่างคล่นิค (ห�อง

ท่ดลอง)

สำาหรับนักบัญช่ิคงคุ�นเคยกับคำาว่า Trial Balance งบท่ดลอง 

ซึึ่�งเป็็นงบการเงินป็ระเภท่หนึ�ง
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✓	Verdict	คำาต้ัดสิน	คำาชิ่�ขาด
เป็็นคำาท่่� เป็็นท่างการ ท่่�ใชิ� กันในศาล / การดำาเนินคด่ 

ความหมายท่ำานองเด่ยวกับคำา Decision

The judge reaches the verdict of 2 years’ imprisonment 

to the defendant for this case. ศาลม่คำาตั่ดสินให�จำาคุก 2 ปี็ 

ต่่อผู้้�กระท่ำาผิู้ดในคด่น่� 

 

✓	Victim	เหยุ่อ	
ยังแป็ลว่า ผู้้�เคราะห์ร�าย ผู้้�ป็ระสบภัย สรุป็รวมค่อผู้้�ได�รับความ

เส่ยหาย สามารถึใชิ�คำาน่�ได�

There are over 10,000 victims suffering from the flood. 

ม่ผู้้�เส่ยหายมากกว่าหม่�นรายจากเหตุ่นำ�าท่่วม

The victim was tied to the table when the police entered 

the house. เหย่�อถ้ึกจับมัดกับโต่�ะเม่�อต่ำารวจเข�าไป็ในบ�าน

✓	Witness	พัยุาน
ไม่ว่าจะเป็็นพยานในศาล หร่อพยานในการลงนามเอกสาร

ต่่างๆ สามารถึใชิ�คำาน่�ได�เหม่อนกัน

There are no witnesses appearing in court for this case. 

ไม่ม่พยาน(บุคคล) มา (ป็รากฏิตั่ว) ในศาลสำาหรับคด่น่�

This contract needs signatures of 2 witnesses. สัญญา

ฉบับน่�ต่�องม่ลายเซ็ึ่นของพยาน 2 คน 

✓	Wrong-doing	การักรัะทำาผิิด
เป็็นคำาเร่ยก ครอบคลุมการกระท่ำาผิู้ดท่่�หลากหลาย ขอยก

ตั่วอย่างคำาศัพท์่ของการกระท่ำาผิู้ด อาทิ่

- Accident   อุบัติ่เหตุ่

- Assault   การท่ำาร�ายร่างกาย

- Burglary   การลักขโมย

- Cheating  การหลอกลวง

- Corruption   การทุ่จริต่

- Crime     อาชิญากรรม

- Cyber Crime  อาชิญากรรมท่างไซึ่เบอร์

    (อ่เล็กท่รอนิกส์)

- Drunk  การเมาสุรา

- Fraud, Fraudulent  การฉ�อโกง

- Harassment (verbal, physical, sexual) การล่วงละเมิด  

 (ท่างคำาพ้ด ท่างร่างกาย ท่างเพศ)

- Hoax การต่�มตุ๋่น

- Looting การป็ล�น (สะดม)

- Money Laundering การฟิอกเงิน

- Murder, Killing การฆาต่กรรม

- Murderer, Killer ฆาต่กร    

- Rape การข่มข่น

- Robbery การขโมย การลักท่รัพย์

- Shoplifting การขโมยของในร�าน

- Snatch ฉกฉวย วิ�งราว

- Tax evasion การเล่�ยงภาษ่

- Trespassing การบุกรุก 

จะเห็นว่าการกระท่ำาผิู้ดม่มากมาย หลากหลายจริงๆ และมักจะ 

ม่ร้ป็แบบท่่�ซัึ่บซึ่�อนขึ�นทุ่กวัน จึงต่�องม่ขบวนการส่บสวน และตั่ดสินท่่�

เข�มแข็ง และเท่่าทั่นผู้้�กระท่ำาผิู้ด เพ่�อความสงบสุขของสังคม และ

ป็ระชิาชิน แต่่หากเราสามารถึให�การอบรม ป็ล้กจิต่สำานึก และสร�าง

เสริมคุณค่า วัฒนธุรรมของสงัคม ให�ท่กุคนตั่�งอย่้ในความด่ ความสุจริต่ 

ป็ฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยบ น่าจะเป็็นแนวท่างในการลดการกระท่ำาผิู้ดแต่่

ต่�นท่างได�บ�าง 




