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คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทาง
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คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร 

(ตอ)
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3.3 กฎหมายอาญา
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คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร 

(ตอ)

3.6 กฎหมายมหาชน

3.7 กฎหมายระหวางประเทศ



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย    คําศัพทภาษาอังกฤษ ความหมายใหม

Act                to do      Action    การกระทํา

Anni/anus year   Annual   ประจําป

Appell         to call   Appeal   ยื่นอุทธรณ      
Appellant  ผูยื่นอุทธรณ      

Appellee  ผูแกอุทธรณ 



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ ความหมายใหม

Civis/Civic    citizen           Civil   เกี่ยวกับทางแพง      

Civilian   พลเมือง      

Civilization  อารยธรรม 

Corpus  body   Corpse   ศพ      

Corporation  บริษัท 



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ ความหมายใหม

Cred  to believe  Credit  ความนาเชื่อถือ      
Creditor    เจาหนี้ 

Crimen offence  Crime   ความผิดอาญา      
Criminal   อาชญากร 

Dictum  speak   Dictum   ความเห็นของผูพิพากษา      
Verdict   คําตัดสินของคณะลูกขนุ      
Dictator  เผด็จการ 



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ ความหมายใหม

Doctus to teach  Doctrine   คําสอน หลักการ  

Duo  two   Double   สองเทา       

Duplicate  ทําสําเนา ทําซํ้า

Equi equal   Equality  ความเทาเทียม      

Equity   หลักความเปนธรรม



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ    ความหมายใหม

Fide  to trust   Fiduciary  การไดรับความไววางใจ      

Fidelity   ความจงรักภักดี

Forma  to form  Format   รูปแบบ      

Formal   ท่ีเปนทางการ      

Informal  ท่ีไมเปนทางการ       

Formality  หลักพิธีการ 



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ    ความหมายใหม

Jus/juris  law  Judge   ผูพิพากษา      

Jurist   นักกฎหมาย      

Justice   ความยุติธรรม      

Judgment  คําพิพากษา      

Jurisdiction  เขตอํานาจศาล

Jurisprudence      ระบบกฎหมาย



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย คําศัพทภาษาอังกฤษ  ความหมายใหม

Legis/lex law   Legal       ชอบดวยกฎหมาย      

Legality          ความชอบดวยกฎหมาย      

Illegality       ไมชอบดวยกฎหมาย      

Legislature            สภานิติบัญญัติ      

Legislation        การบัญญัติกฎหมาย      

     Legitimate       ทําใหชอบดวยกฎหมาย 



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ    ความหมายใหม

Liber       to be free             Liberty              เสรีภาพ      

                                          Liberal             เสรีนิยม      

                                          Liberalize       ทําใหเปนเสรี  

Manus         hand             Manuscript           ตนฉบับ      

                                        Manual             ทําดวยมือ 



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพทความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ       ความหมายใหม

Regere      to rule       Regulate                    วางกฎระเบียบ       

                                 Regulator   ผูมีอํานาจควบคุมกฎระเบียบ 

Signare      to sign      Signature                   ลายมือชื่อ      

Assign                   สงมอบ/โอน      

Consign                 สงมอบ

Resign                ลาออก/พนตําแหนง



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ       ความหมายใหม

Terminus     to end            Terminate            บอกเลิก/สิ้นสุด      

Termination   การบอกเลิก/การสิ้นสุด      

Terminal        สถานีปลายทาง 

Vacare     to be empty       Void                    โมฆะ               

Voidable              โมฆียะ      

Vacant   วางเปลา



1. การเรียนรูจากรากศัพท

รากศัพท ความหมาย     คําศัพทภาษาอังกฤษ       ความหมายใหม

Valere   to be strong    Valid/Invalid      มีผลสมบูรณ/ทําใหสิ้นผล 

Versus          toward           Versus                  ฝายตรงขาม 



2. การเรียนรูจากคําศัพทและสํานวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาติน

 Actus reus การกระทําอันเปนองคประกอบภายนอก 

Mens rea สภาพจิตใจอันเปนองคประกอบภายใน 

Malum in se ความผิดซ่ึงโดยสภาพ 

Malum prohibitum ความผิดท่ีกฎหมายกําหนด 

Non bis in idem บุคคลไมควรไดรับความเดือดรอนซํ้าสองสําหรับการ

กระทําเดียว 



2. การเรียนรูจากคําศัพทและสํานวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาติน

 Ad hoc โดยเฉพาะ 

 Alibi การท่ีผูตองหาหรือจําเลยอางวาตนไมไดอยูในท่ีเกิดเหตุ กลาวคือ 

การอางฐานท่ีอยู 

 Amicus curiae บุคคลซ่ึงไมใชคูความแตไดย่ืนคําขอและไดรับอนุญาต

จากศาลท่ีจะเสนอขอมูลหรือขอโตแยงในคดีเพ่ือ ประกอบการพิจารณา

พิพากษาของศาลในคดีนั้น 



2. การเรียนรูจากคําศัพทและสํานวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาติน

 Bona fide โดยสุจริต 

 Pacta sunt servanda สัญญาตองเคารพและปฏิบัติตาม

 Caveat emptor ผูซ้ือตองระวัง 

 Corpus delicti ขอเท็จจริงอันสําคัญท่ีแสดงวามีการกระทําความผิด

เกิดขึ้น

 De facto ตามความเปนจริง โดยพฤตินัย 



2. การเรียนรูจากคําศัพทและสํานวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาติน

 De jure ทางนิตินัย 

 De minimus เล็กๆ นอยๆ 

 De novo ใหม หรืออีกคร้ังหนึ่ง 

 Dictum ความเห็นของผูพิพากษาผูตัดสินคดี 

 En banc ท้ังศาล 

 Ex parte ฝายเดียว 



2. การเรียนรูจากคําศัพทและสํานวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาติน

 Ex post facto หลังจากขอเท็จจริง ยอนหลัง 

 Force majeure เหตุสุดวิสัย 

 Gratis ไมมีคาตอบแทน 

Habeas corpus หมายศาลท่ีเรียกตัวบุคคลใหมาปรากฏตอหนาผู

พิพากษา 

 In camera กระบวนการพิจารณาท่ีไมเปดเผยตอสาธารณะชน 



2. การเรียนรูจากคําศัพทและสํานวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาติน

 In forma pauperis ในสภาพอนาถา 

 Inter alia ในระหวางสิ่งอ่ืนๆ 

 Locus delicti สถานท่ีเกิดเหตุ 

 Per curiam โดยศาล, คําวินิจฉัยของศาล 

 Per se ในตัวเอง 

 Prima facie  ซ่ึงมีมูลจะฟองได 



2. การเรียนรูจากคําศัพทและสํานวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาติน

 Res judicata คําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีหนึ่งมีผลผูกพันคูความ หากจะมี
การนําเร่ืองเดียวกันนั้นไปฟองเปนคดีใหมอีกในอนาคต 

 Stare decisis ยืนตามสิ่งท่ีไดวินิจฉัยไวกอนแลว 

 Situs สถานท่ีเกิดเหตุ 

 Volenti non fit injuria เมื่อยินยอมเสียแลวก็ไมมีความเสียหายตอผูนั้น

  Writ of habeas corpus หมายของศาลท่ีสั่งใหผูคุมขังนําตัวผูถูกคุมขัง
มาศาล 



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.1 คําศัพททั่วไป

 Accusatorial  System/ Adversary  System  ระบบกลาวหา

 Inquisitorial  System  ระบบไตสวน

 Investigate  สอบสวน

 Damage  ความเสียหาย

 Liability  ความรับผิด

 Responsibility  ความรับผิดชอบ



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.1 คําศัพททั่วไป

Misconduct  ประพฤติมิชอบ 

Unethical conduct  ความประพฤติที่ขัดตอจริยธรรมของ
วิชาชีพ 

Judicial review อํานาจศาลในการการพิจารณากฎหมาย

File a complaint  รองเรียน

Prosecute  การดําเนินคดีในทางอาญา



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.1 คําศัพททั่วไป

 Lawyer, Attorney  ทนายความ

 Solicitor, Legal counselor  ท่ีปรึกษากฎหมาย

 Affidavit  เอกสารท่ีทําขึ้นตอหนาเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ

 Power of attorney  เอกสารการมอบอํานาจ

 Preamble  ขอความในตอนตนของกฎหมาย 

 Travaux préparatoires บันทึกตนรางของอนุสัญญา



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.2 กฎหมายแพง

 Compensation  คาสินไหมทดแทน

 Indemnity, remuneration  คาชดเชย

Negligence  ประมาทเลินเลอ

 Gross negligence ประมาทเลินเลออยางรายแรง

 Contributory Negligence กรณีผูเสียหายมีสวนกอใหเกดิความเสียหาย

 Defamation  หมิ่นประมาท



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.2 กฎหมายแพง

 Pecuniary damages  คาเสียหายในความเสียหายท่ีเปนตัวเงิน

Non-Pecuniary damages คาเสียหายในความเสียหายท่ีไมใชเปนตัวเงิน

 Punitive damages  คาเสียหายในเชิงลงโทษ

 Vicarious liability ความรับผิดในการกระทําของผูอ่ืน

 Strict Liability ความรับผิดโดยเครงครัด

 Remedy   การเยียวยาคาเสียหาย 



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.3 กฎหมายอาญา

 Death Penalty ประหารชีวิต

 Imprisonment จําคุก

 Confinement กักขัง

 Fine ปรับ

 Forfeiture of Property ริบทรัพยสิน

 In Custody การควบคุมตัวผูตองหา



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.3 กฎหมายอาญา

 Treason  ความผิดฐานกบฏ 

 Terrorism ความผิดฐานกอการราย

 Bribery  ความผิดฐานใหสินบนเจาพนักงาน

 Arson  ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย

 Forgery  ความผิดฐานปลอมเอกสาร

 Counterfeiting  ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.3 กฎหมายอาญา

Money laundering ความผิดฐานฟอกเงิน

 Prostitution ความผิดฐานคาประเวณี

Obscenity and pornographyความผิดฐานจาหนายวัตถุลามกอนาจาร

  Premeditated murder  ฆาคนตายโดยเจตนาไตรตรองไวกอน

 Assault  ความผิดฐานพยายามทํารายรางกาย

 False imprisonment  ความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขัง



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.3 กฎหมายอาญา

 Ransom คาไถ

 Larceny ความผิดฐานลกัทรัพย

 Snatching  ความผิดฐานว่ิงราวทรัพย

 Extortion ความผิดฐานกรรโชก

 False pretenses ความผิดฐานฉอโกง

 Embezzlement ความผิดฐานยักยอก



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.4 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

 Litigant, parties  คูความในคดีแพง

 Allegation  ขออาง,ขอกลาวหา

 Petty  case คดีมโนสาเร

 Pending  case  คดีอยูในระหวางพิจารณา

Hearing proceeding  การนั่งพิจารณาคดี

Written  Argument  คําแถลงการณเปนหนังสือ



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.4 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

 Concurring opinion  ความเห็นของผูพิพากษาซ่ึงเห็นดวยกับผลของคดี 

 Dissenting opinion ความเห็นของผูพิพากษาซ่ึงเห็นแยงกับผลของคดี 

Motion คํารอง

 Injunction  คําสั่งหามของศาล

 Remand การพิพากษาคดีใหมตามคําสง่ัของศาลสูง

 Interlocutory decision คําสั่งระหวางพิจารณา



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.4 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

Mistrial  กระบวนพิจารณาท่ีผิดพลาด

 Affirmance  การพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลลาง

Overrule  การพิพากษากลับคําพิพากษาศาลลาง

 Dismissal with prejudice คําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกซ่ึงไดวินิจฉัยใน
ประเด็นแหงคดี 

 Dismissal without prejudice  คําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกซ่ึงยังมิได
วินิจฉัยในประเด็นแหงคดี 



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.5 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 Probable cause  เหตุอันควรเชื่อหรือสงสัย 

 Investigator, detective  พนักงานสืบสวน

 Inquiry official  พนักงานสอบสวน

 Abuse of discretion  การใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

 Plea bargaining หลักตอรองคํารับสารภาพ 

 Burden of  Proof ภาระการพิสูจน



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.5 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Witness พยาน

 Documentary  Evidence พยานเอกสาร 

 Expert  Evidence พยานผูเชี่ยวชาญ 

 Physical  Evidence วัตถุพยาน 

 Circumstantial  Evidence พยานแวดลอม

 Testimony คําใหการพยาน



การเรียนรูคําศัพทตามสาขาวิชาทางกฎหมาย

3.5 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 Eye  witness ประจักษพยาน 

Hearsay พยานบอกเลา 

Witness  Warrant, subpoena หมายเรียกพยาน

 Adverse  witness พยานปรปกษ

 Compellable  Witness พยานหมาย 

 Exclusionary  rule บทตัดพยาน 
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3.5 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  Fruit of the Poisonous tree  ผลไมของตนไมท่ีเปนพิษ 

 Admissible evidence Fruit of the Poisonous tree  

 Inadmissible evidence พยานหลักฐานท่ีรับฟงไมได

 Challenge การคัดคาน

 Cross-examination ถามคาน 

 Preponderance of evidence พยานหลักฐานท่ีมีนาหนักนาเชื่อถือ 
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3.6 กฎหมายมหาชน

 Government agency สวนราชการ

 Provincial administration ราชการสวนภูมิภาค

 Local administration ราชการสวนทองถิ่น

 Government official ขาราชการ 

 State-owned enterprise  รัฐวิสาหกิจ

 Adjudication การวินิจฉัยชี้ขาด
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3.6 กฎหมายมหาชน

 Sovereignty  อํานาจอธิปไตย

  Principle of power separation หลักการแบงแยกอํานาจ

 Principle of decentralization หลักการกระจายอํานาจ  

 Legislative power อํานาจนิติบัญญัติ

 Executive power อํานาจฝายบริหาร 

 Judicial power อํานาจฝายตุลาการ 

 Parliamentary system ระบบรัฐสภา 
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3.7 กฎหมายระหวางประเทศ

 Treaty สนธิสัญญา

 Convention อนุสัญญา

 International Agreement ความตกลงระหวางประเทศ 

 International Conflicts ขอพิพาทระหวางประเทศ 

 Protocol ขอพิพาทระหวางประเทศ 

 Charter ขอพิพาทระหวางประเทศ 
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3.7 กฎหมายระหวางประเทศ

 Double criminality หลักความผิดสองรัฐ

 Extradition การสงผูรายขามแดน

 Extraterritoriality สภาพนอกอาณาเขต

 Reciprocity หลักตางตอบแทน

 Comity หลักอัธยาศัยไมตรี

 Transnational crime อาชญากรรมขามชาติ
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3.7 กฎหมายระหวางประเทศ

Human Trafficking การคามนุษย

War crime อาชญากรรมสงคราม

 Crime against humanity อาชญากรรมตอมนุษยชาติ

 Genocide การฆาลางเผาพันธุ

 Arbitration อนุญาโตตุลาการ

Mediation การไกลเกลี่ยขอพิพาท


