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สารนพินธฉ์บบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื7อศกึษาทฤษฎแีละกระบวนการสร างประมวลศพัท  และนําความร ูจากทฤษฎทีี7ได 

มาใช ในการสร างประมวลศพัท ในหมวดกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรส  วตัถุประสงคอ์กีประการหนึ7งคอื 
เพื7อคน้ควา้หาศพัทภ์าษาไทยสาํหรบัศพัทภ์าษาองักฤษจากคลงัขอ้มลูและเอกสารภาษาไทย หากไม่มหีรอืไม่
เหมาะสมจะกาํหนดขึ�นใหมอ่ย่างเป็นระบบ 
 
ในการประมวลศพัทค์รั �งนี� ผูว้จิยันําทฤษฎแีละแนวทางในการจดัทาํประมวลศพัทท์ี7นกัศพัทวทิยาเสนอไวม้า
ประยกุต ์ โดยประมวลศพัทป์ระกอบดว้ยศพัทจ์าํนวน ๕๒ คาํ การนําเสนอศพัทแ์ต่ละคาํประกอบดว้ยรปูคาํศพัท์
ภาษาองักฤษ รปูคาํเทยีบภาษาไทย ประเภททางไวยากรณ์ คาํนยิาม ตวัอย่างการใช ้รปูคาํศพัทอ์ื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้ง 
และขอ้มลูอื7นๆ ที7เป็นประโยชน์ 
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The objectives of this special research are to study the methodolgy of terminology and create 
a terminology on law governing termination of marriage, as well as identify the existing Thai 
equivalent term or, if such equivalent term does not currently exist or the existing term is not 
appropriate, systematically create a new equivalent term for each selected English term. 
 
The research is based on terminological methods and principles proposed by several 
terminologists.  This terminology includes 52 terms, each of which is presented with 
information about the English term, the Thai equivalent term(s), grammatical category, 
definition, illustration(s), linguistic information, cross reference and other useful information. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
สารนพินธฉ์บบันี�สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความชว่ยเหลอืจากบุคคลหลายทา่น  ผศ. ดร. วโิรจน์ อรณุมานะกุล อาจารยท์ี7
ปรกึษา ไดก้รณุาใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนําตา่งๆ ที7เป็นประโยชน์อยา่งยิ7งตั �งแตก่่อนเริ7มลงมอืทาํสารนพินธจ์นสาร-
นิพนธฉ์บบันี�เสรจ็สิ�นลง อกีทั �งไดส้ละเวลาตรวจแกส้ารนพินธแ์ต่ละขั �นตอน ความรูต่้างๆ ที7ใหไ้ว ้ผูว้จิยัจะนําไปใช้
ผลติงานประมวลศพัทเ์พิ7มเตมิเพื7อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตต่ิอไป ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที7
คณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณาจารยค์ณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ตลอดจน
อาจารยพ์เิศษ หวัหน้า และเพื7อนรว่มงานทั �งในอดตีและในปจัจุบนัทกุทา่นที7ใหค้วามรูต่้างๆ ซึ7งเป็นพื�นฐานสาํหรบั
การทาํสารนิพนธฉ์บบันี� 
 
ขอขอบคณุคุณศศริศัม ์ บลูภกัดิ U ชณุหกสกิาร ทนายความผูเ้ชี7ยวชาญกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรส 
แหง่สาํนกังานกฎหมายบรษิทั ตลิลกิแีอนดก์บิบนิส ์ อนิเตอรเ์นชั 7นแนล จาํกดั ที7กรุณาสละเวลาอนัมคี่าเพื7อให้
คาํแนะนําต่างๆ ในการทาํสารนิพนธฉ์บบันี�  ขอขอบคณุบรษิทั ตลิลกิแีอนดก์บิบนิส ์อนิเตอรเ์นชั 7นแนล จาํกดั ซึ7ง
ใหค้วามชว่ยเหลอืในเรื7องต่างๆ ขอขอบคณุอาจารยบ์ณัฑติ รชตะนนัท ์ ผูอ่้านสารนิพนธ ์ ที7สละเวลาอ่านและให้
คาํแนะนําต่างๆ ที7ชว่ยใหส้ารนิพนธม์คีวามสมบรูณ์ยิ7งขึ�น  ขอขอบคุณสมาชกิครอบครวัที7ยนิดสีละเวลาสว่นตวั
ของผูว้จิยัและเป็นกาํลงัใจใหร้ะหว่างการทาํสารนิพนธ ์และขอขอบคุณผูท้ี7เกี7ยวขอ้งกบัการทาํสารนพินธท์กุทา่นมา 
ณ ที7นี�   
 
งานสารนิพนธฉ์บบันี�เป็นงานประมวลศพัทช์ิ�นแรกของผูว้จิยั แมจ้ะไดใ้ชค้วามอุตสาหะอย่างยิ7งเพื7อใหส้าํเรจ็ลุลว่ง
ลงไดแ้ละมคีณุภาพ แตย่่อมไมอ่าจหลกีเลี7ยงขอ้บกพรอ่งบางประการได ้ซึ7งผูว้จิยัขอรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวและ
จะปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ยีิ7งขึ�นในครั �งต่อไป 
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สารบญั 

 
          หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย         ก 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ         ข 
กติตกิรรมประกาศ         ค 
 
บทที: ๑ บทนํา          ๑ 
หลกัการและเหตุผลของการประมวลศพัท ์      ๑   
วตัถุประสงคก์ารประมวลศพัท ์       ๒ 
สมมตฐิานการประมวลศพัท ์       ๒ 
ขอบเขตการประมวลศพัท ์        ๒ 
ระเบยีบวธิวีจิยั          ๒ 
ขั �นตอนการศกึษา          ๓ 
ประโยชน์ที7คาดว่าจะไดร้บั         ๔ 
 
บทที: ๒ ทฤษฎีและความรูเ้บื�องต้นเกี:ยวกบัการประมวลศพัท ์    ๖  
ความหมายของศพัทวทิยา         ๖ 
ความเป็นมาและววิฒันาการของศพัทวทิยา       ๖ 
ทฤษฎศีพัทวทิยาและความแตกต่างระหว่างประมวลศพัทก์บัพจนานุกรม    ๘ 
การกาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยา        ๑๐ 
ระเบยีบวธิกีารประมวลศพัท ์       ๑๑ 
 
บทที: ๓ การเตรียมการ         ๑๒ 
การสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา        ๑๒ 

ความหมายของคลงัขอ้มลูภาษา        ๑๒ 
เกณฑก์ารเลอืกขอ้มลูเขา้คลงัขอ้มลูภาษา       ๑๒ 
การรวบรวมขอ้มลูเพื7อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา      ๑๔ 
การจดัทาํคลงัขอ้มลูภาษาเพื7อการประมวลศพัท ์

กฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรส      ๑๕  
การดงึคาํศพัทจ์ากคลงัขอ้มลูภาษา       ๑๗ 
 
บทที: ๔ การประมวลศพัท ์        ๒๑ 
การบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้        ๒๑ 
การสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธ์         ๒๒ 
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 ความหมายของมโนทศัน์       ๒๒ 
 การสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธ์       ๒๒ 
การบนัทกึขอ้มลูศพัท ์        ๒๕ 
 
บทที: ๕ สรปุ          ๒๗ 
 
บรรณานุกรม          
 
ภาคผนวก ก แผนผงัสาขาวชิา         
ภาคผนวก ข แผนผงัแสดงขอบเขตการวจิยั       
ภาคผนวก ค รายละเอยีดขอ้มลูในคลงัขอ้มลูภาษา       
ภาคผนวก ง รายการคาํศพัทใ์นขอบเขตการวจิยั 
ภาคผนวก จ บนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้        
ภาคผนวก ฉ บนัทกึขอ้มลูศพัท ์
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บทที: ๑ 
บทนํา 

 
บทนี�จะกล่าวถงึหลกัการและเหตุผลของการประมวลศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรส วตัถุประสงค ์
สมมตฐิาน และขอบเขตของประมวลศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส ระเบยีบวธิวีจิยั ข ั �นตอนการ 
ศกึษา และประโยชน์ที7คาดว่าจะไดร้บ้จากการประมวลศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรส 
 
๑.๑ หลกัการและเหตผุลของการประมวลศพัท ์
ปจัจบุนั ประเทศไทยมคีดคีวามเกี7ยวกบัการสิ�นสดุแหง่การสมรส (เชน่ คดฟ้ีองหย่า) มากขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ7ง มี
การสมรสระหว่างคนไทยกบัคนต่างชาตมิากขึ�นและมจีาํนวนไม่น้อยที7จบลงดว้ยการหย่ารา้ง ไม่ว่าดว้ยความยนิ 
ยอมของทั �งสองฝา่ยหรอืโดยใชส้ทิธทิางศาล ซึ7งเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที7ทาํขึ�นสาํหรบัการหย่ามกัจะมเีอกสาร
ที7เป็นภาษาองักฤษอยู่ดว้ย เช่น สญัญาหย่า คาํพพิากษาหยา่โดยศาลต่างประเทศ ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีน
หยา่ที7ออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศ เป็นตน้ 
 
เอกสารที7ทาํขึ�นเป็นภาษาองักฤษดงักล่าว เมื7อจะตอ้งนํามาใชย้ื7นต่อศาลไทยหรอืหน่วยงานราชการ (เช่น ที7ว่าการ
อาํเภอ) หรอืเพื7อใหคู้ส่มรสฝา่ยที7ไมเ่ขา้ใจภาษาองักฤษสามารถรบัทราบขอบเขตสทิธหิน้าที7ของตนตามกฎหมาย
ได ้จาํเป็นที7จะตอ้งแปลเป็นภาษาไทย 
 
ในการแปลเอกสารประเภทดงักล่าวเป็นภาษาไทย นกัแปลมทีรพัยากรการแปลที7มคีวามน่าเชื7อถอืและสามารถ
นํามาใชไ้ดท้นัท ีไดแ้ก่ ศพัทนิ์ตศิาสตรข์องราชบณัฑติยสถาน และประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ ๑ – 
๖ พรอ้มคาํแปลภาษาองักฤษและอภธิานของศาสตราจารยก์มล สนธเิกษตรนิ โดยคาํแปลภาษาองักฤษประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยข์องศาสตราจารยก์มล สนธเิกษตรนิ เป็นคาํแปลที7นกักฎหมายใหก้ารยอมรบัและ
นํามาใชอ้า้งองิในการประกอบวชิาชพีอย่างแพรห่ลาย  ทั �งนี� คาํแปลดงักล่าวแปลโดยอา้งองิตน้ร่างบรรพ ๕ ว่า
ดว้ยครอบครวัที7สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาทาํไวเ้ป็นภาษาองักฤษ มส่ีวนที7แกไ้ขหรอืเพิ7มเตมิคาํแปลเอง
เฉพาะบทบญัญตัทิี7แกไ้ขเพิ7มเตมิภายหลงั  
 
อยา่งไรกต็าม ทรพัยากรการแปลสองฉบบันี�ยงับรรจคุาํศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้งไวเ้พยีงจาํนวนจาํกดั ทาํใหม้คีําศพัทท์ี7จะ
จดัทาํตามหวัขอ้นี�จาํนวนมากที7ยงัไมม่คีาํเทยีบในทรพัยากรการแปลดงักล่าว เชน่ คาํวา่ “irreconcilable 
differences” “informal separation” “estover” เป็นตน้ ซึ7งทาํใหเ้กดิปญัหาในการแปลเอกสารประเภทขา้งตน้ และ
ถา้มปีระมวลศพัทใ์นสาขานี�จะทาํใหก้ารแปลเอกสารประเภทขา้งตน้ทาํไดง้า่ยขึ�น 
 
อนึ7ง แมว้่ากฎหมายของแต่ละประเทศหรอืแต่ละรฐัจะมรีายละเอยีดแตกต่างกนับา้ง แต่หลกักฎหมายโดยทั 7วไปจะ
ไมแ่ตกต่างกนัมาก และคาํศพัทต่์างๆ ที7เป็นภาษาองักฤษสว่นใหญ่จะใชร้ว่มกนั โดยเฉพาะอย่างยิ7งประเทศที7ใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ ซึ7งมกัจะมรีะบบกฎหมายรว่มกนั คอื ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ ซึ7งมรีากฐาน
จากองักฤษ  ส่วนบางประเทศที7อาจมกีารแกไ้ขหลกักฎหมายขององักฤษในหมวดนี�ใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมและ
วฒันธรรมของคนในประเทศ เชน่ ประเทศอนิเดยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์เป็นตน้ อาจมคีาํศพัทท์ี7ใชเ้ฉพาะในประเทศ
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นั �นๆ อยู่บา้ง  อย่างไรกด็ ีคาํศพัทเ์หล่านั �นอาจจะมปีระโยชน์ในการเปรยีบเทยีบศพัทก์ฎหมายของไทยในหมวดนี� 
เนื7องจากประเทศเหล่านี�มแีนวโน้มที7จะมหีลกักฎหมายครอบครวัใกลเ้คยีงกบัประเทศไทย 
 
๑.๒ วตัถปุระสงคใ์นการประมวลศพัท ์
 (๑) เพื7อศกึษาทฤษฎแีละกระบวนการสรา้งประมวลศพัท ์ และนําความรูจ้ากทฤษฎทีี7ได ้มาใช ้ในการสร ้าง

ประมวลศพัท ์ในหมวดกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสุดแห่งการสมรส 
 (๒) เพื7อคน้ควา้หาศพัทภ์าษาไทยสาํหรบัศพัทภ์าษาองักฤษจากคลงัขอ้มลูและเอกสารภาษาไทย หากไม่มี

หรอืไมเ่หมาะสมจะกําหนดขึ�นใหมอ่ย่างเป็นระบบ 
 
๑.๓ สมมติฐานการประมวลศพัท ์

(๑) มศีพัทเ์ฉพาะทางภาษาองักฤษในหมวดกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสที7ยงัไมม่คีาํเทยีบภาษา 
ไทยในศพัทน์ิตศิาสตรฉ์บบัราชบณัฑติยสถานและประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยต์ั �งแต่ ๕๐ คาํขึ�นไป   

(๒) ศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสแสดงใหเ้หน็หน่วยและความสมัพนัธท์างมโนทศัน์ที7เป็น
ระบบ 

(๓) มโนทศัน์ในสาขาวชิากฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสมรีปูศพัทภ์าษาไทยที7หลากหลายและไม่
ครบถว้นสมบรูณ์ 

 
๑.๔ ขอบเขตการประมวลศพัท์ 
หวัขอ้เป็นการจดัทาํประมวลศพัทเ์ฉพาะทางภาษาองักฤษในสาขาวชิากฎหมายครอบครวัในหมวดว่าดว้ยการสิ�น 
สดุแหง่การสมรส ซึ7งครอบคลุมเนื�อหากฎหมายที7ใชบ้งัคบัแก่กรณีที7การสมรสสิ�นสดุลง ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ เชน่ 
หยา่โดยความยนิยอม ศาลมคีาํพพิากษาใหห้ย่า คู่สมรสถงึแก่กรรม เป็นตน้ (โปรดดภูาคผนวก ก แผนผงั
สาขาวชิา) 
 
อยา่งไรกต็าม เนื7องจากมขีอ้จาํกดัทางดา้นค่าใชจ้่ายและเวลา เพื7อใหก้ารทาํประมวลศพัทย์งัคงสามารถทาํไดแ้ละ
ยงัมปีระโยชน์พอสมควร จงึจาํเป็นตอ้งจาํกดัจาํนวนคาํศพัทท์ี7จะนํามาบรรจใุนประมวลศพัทไ์วโ้ดยเลอืกคาํศพัทท์ี7
น่าจะเป็นประโยชน์มากที7สดุก่อน ซึ7งไดแ้กค่าํศพัทท์ี7ยงัไม่มคีาํเทยีบภาษาไทย (พจิารณาเฉพาะจากทรพัยากรการ
แปลที7มคีวามน่าเชื7อถอื ไดแ้ก่ ศพัทนิ์ตศิาสตรข์องราชบณัฑติยสถาน และประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
บรรพ ๑ – ๖ พรอ้มคาํแปลภาษาองักฤษและอภธิานของศาสตราจารยก์มล สนธเิกษตรนิ) และมคีวามถี7ในการใช้
สงูที7สดุ (คาํนวณความถี7โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร)์  โดยจะนํามาไวใ้นประมวลศพัทต์ั �งแต่ ๕๐ คาํขึ�นไป 
(รายละเอยีดโปรดดภูาคผนวก ข แผนผงัแสดงขอบเขตการวจิยั) 
 
๑.๕ระเบียบวิธีวิจยั 
การทาํประมวลศพัทค์รั �งนี�เป็นการวจิยัจากเอกสาร (text-based) เป็นหลกั โดยคดัเลอืกเอกสารภาษาองักฤษที7
เกี7ยวขอ้งกบัสาขาวชิาที7จะทาํประมวลศพัทม์าในสดัสว่นที7เหมาะสม นํามาจดัเกบ็ไวใ้นรปูเอกสารสกลุ txt รวบรวม
เป็นคลงัขอ้มลูภาษา ซึ7งหากเอกสารไม่อยู่ในรปูสกลุ txt จะตอ้งนํามาแปลงสกุลเอกสารใหเ้ป็น txt ดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ เช่น เอกสารที7เป็นสกุล html อาจแปลงเป็นเอกสารสกุล txt โดยใชโ้ปรแกรม HTTrack เอกสารสกลุ pdf ที7
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ตวัอกัษรสามารถเขา้ถงึได ้ (accessible) อาจแปลงโดยการคดัสาํเนา (copy) มาใสเ่อกสารเปล่าสกุล txt สว่น
เอกสาร pdf ที7ตวัอกัษรไมส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละเอกสารสาํเนาถาวร (hard copy) อาจใชว้ธิสีแกนดว้ยเครื7อง
สแกนเนอรท์ี7ใชโ้ปรแกรมรูจ้าํอกัขระดว้ยแสงหรอืโอซอีาร ์(OCR) ได ้  
 
เมื7อจดัเกบ็เอกสารเขา้คลงัขอ้มลูภาษาเรยีบรอ้ยแลว้จงึนําขอ้มลูภาษาไปประมวลผลเชงิปรมิาณเพื7อหาคาํศพัท ์
โดยวดัความถี7ในทางสถติดิว้ยโปรแกรม Collocation Extract และโปรแกรม AntConc จากนั �นจงึคดัเลอืกเฉพาะ
คาํศพัทท์ี7ยงัไมม่คีาํเทยีบในทรพัยากรที7น่าเชื7อถอืและมคีวามถี7ในการใชส้งูที7สดุ ๓๐ ลาํดบัแรก ซึ7งจะสามารถวดั
ความถี7ในการใชไ้ดจ้ากสองโปรแกรมขา้งตน้เชน่กนั   
 
เมื7อไดค้าํศพัทอ์ยา่งน้อย ๓๐ คาํที7ตอ้งการแลว้ จงึนําคาํศพัทเ์หล่านั �นมาวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพในแงอ่งคป์ระกอบ
และมโนทศัน์สมัพนัธต่์างๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัคาํศพัทน์ั �น และนําคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธเ์กี7ยวขอ้งกบัคาํศพัท ์๓๐ 
คาํขา้งตน้อกีไม่ตํ7ากว่า ๒๐ คํามาวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพในลกัษณะเดยีวกนั (รายละเอยีดวธิกีารคดัเลอืกคาํศพัท์
ระบุไวใ้นหวัขอ้ ๑.๖ ขั �นตอนการศกึษา)  
 
การดาํเนนิการดงักล่าวขา้งตน้ทั �งหมดจะไดร้บัคาํปรกึษาแนะนําจากผูเ้ชี7ยวชาญดา้นกฎหมายครอบครวัที7มี
ประสบการณ์ในการดาํเนินคดรีะหว่างประเทศ 
 
๑.๖ ขั �นตอนการศึกษา 
การทาํประมวลศพัทใ์นครั �งนี�มขี ั �นตอนดงัต่อไปนี� 

(๑) จดัทาํคลงัขอ้มลูภาษา (corpus) 
(๒) วดัคา่ความถี7ทางสถติขิองคาํศพัทต่์างๆ ที7พบในคลงัขอ้มลูภาษา 
(๓) ดงึคาํศพัทจ์ากคลงัขอ้มลูภาษา 
(๔) ตรวจสอบคาํศพัทแ์ต่ละคาํที7ดงึไดว้่ามคีาํเทยีบภาษาไทยในศพัทน์ิตศิาสตรฉ์บบัราชบณัฑติยสถานและ

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยห์รอืไม่ 
(๕) จดัทาํรายการคาํศพัทท์ี7ยงัไมม่คีาํเทยีบภาษาไทยในทรพัยากรการแปล 
(๖) จดัทาํสรปุความถี7ในการใชค้าํศพัทแ์ต่ละคาํ 
(๗) จดัทาํรายการคาํศพัทใ์นขอ้ (๕) ที7มคีวามถี7ในการใชส้งูที7สุด ๓๐ คาํแรก 
(๘) จดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ (extraction record) สาํหรบัคาํศพัทใ์นขอ้ (๗) 
(๙) จดัทาํรายการคาํศพัทใ์นขอ้ (๕) ที7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทใ์นขอ้ (๘) 
(๑๐) จดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้สาํหรบัคาํศพัทใ์นขอ้ (๙) 
(๑๑) ในกรณีที7จาํนวนคาํศพัทต์ามขอ้ (๘) และ (๑๐) รวมกนัแลว้ยงัไมค่รบ ๕๐ คาํ จดัทาํรายการคาํศพัทใ์น

ขอ้ (๕) ที7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทใ์นขอ้ (๑๐)  แต่ในกรณีที7ครบแลว้ ไมต่อ้งดาํเนนิการตามขอ้ 
(๑๒) และ (๑๓) 

(๑๒) จดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้สาํหรบัคาํศพัทท์ี7จดัทาํรายการไวใ้นขอ้ (๑๑) 
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(๑๓) ในกรณีที7จาํนวนคาํศพัทต์ามขอ้ (๘) (๑๐) และ (๑๒) รวมกนัแลว้ยงัไมค่รบ ๕๐ คาํ จดัทาํบนัทกึขอ้มลู
ศพัทเ์บื�องตน้สาํหรบัคาํศพัทท์ี7ยงัไมจ่ดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ซึ7งมคีวามถี7ในการใชส้งูที7สุดจนครบ 
๕๐ คาํ 

(๑๔) จดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัท ์(terminological record) สาํหรบัคาํศพัทท์ี7จดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ไว ้
 
ทั �งนี� ในการดาํเนนิการตามขั �นตอนดงักล่าวขา้งตน้ จะปรกึษากบัผูเ้ชี7ยวชาญกฎหมายดา้นคดคีรอบครวัที7ม ี
ประสบการณ์ในการดาํเนินคดรีะหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ7ง ข ั �นตอนที7 (๘) - (๑๔) ซึ7งหากพบปญัหาว่าไม่
สามารถหาคาํศพัทภ์าษาไทยจากเอกสารภาษาไทย (เช่น เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นโปรแกรมคน้หากฎหมายและ
คาํพพิากษาฎกีา พจนานุกรมศพัทก์ฎหมายฉบบัอื7นๆ) ได ้ จะตอ้งอาศยัคาํแนะนําจากผูเ้ชี7ยวชาญดงักล่าวว่าควร
ใชค้าํศพัทภ์าษาไทยอย่างไร หรอืจะหาขอ้มลูเพิ7มเตมิไดจ้ากที7ใดบา้ง 
 
๑.๗ ประโยชน์ที:คาดวา่จะได้รบั 
การสรา้งประมวลศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสจะมปีระโยชน์ดงัต่อไปนี� 
 

(๑) ประโยชน์ตอ่นกัแปลและล่าม 
นกัแปลหรอืล่ามที7จะตอ้งแปลเอกสารกฎหมายหรอืทาํหน้าที7ลา่มเกี7ยวกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรสจะมี
เอกสารอา้งองิเทยีบคาํศพัทภ์าษาองักฤษกบัคาํศพัทภ์าษาไทยในหมวดนี� ซึ7งยงัไม่สามารถหาไดใ้นตลาด 
 

(๒) ประโยชน์ตอ่นกักฎหมาย 
นกักฎหมายไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ7งทนายความ จะไดม้เีอกสารอา้งองิคาํศพัทใ์นหมวดนี� เพื7อใชใ้นการ
ทาํความเขา้ใจเอกสารในคดทีี7เป็นภาษาองักฤษและการรา่งเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 
 

(๓) ประโยชน์ตอ่นกัศกึษากฎหมาย 
นกัศกึษากฎหมายจะไดม้ปีระมวลศพัทก์ฎหมายในหมวดนี�เพื7อชว่ยในการอ่านตาํราและเอกสารวชิาการ 
รวมทั �งเอกสารกฎหมายต่างๆ ที7เป็นภาษาองักฤษ ซึ7งจะทาํใหน้กัศกึษามคีวามรูใ้นหมวดนี�กวา้งขวางยิ7ง 
ขึ�น 
 

(๔) ประโยชน์ตอ่ลูกความและคู่กรณ ี
คนไทยที7เขา้มาเกี7ยวขอ้งกบัคดคีวามหรอืกระบวนการที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแหง่การสมรส (เชน่ คู่ 
ความฝา่ยคนไทยในคดหีย่า) จะไดม้คีู่มอืที7ชว่ยในการทาํความเขา้ใจเอกสารในคด ี (เช่น สญัญาหยา่ คาํ
พพิากษาหยา่) ที7ทาํขึ�นเป็นภาษาองักฤษ อนัจะทาํใหส้ามารถทราบถงึสทิธหิน้าที7ต่างๆ ของตนไดม้าก
ขึ�น ไมเ่สยีเปรยีบอกีฝา่ย และป้องกนัมใิหเ้กดิขอ้ขดัแยง้ขึ�นอกีภายหลงัจากการที7ขณะที7ยุตคิดคีวามหรอื
กระบวนการดงักล่าวคู่ความไมเ่ขา้ใจสทิธแิละหน้าที7ของแต่ละฝา่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้น (เชน่ คู่สญัญา
หยา่ไมเ่ขา้ใจสทิธเิกี7ยวกบัอาํนาจปกครองบุตรที7ตกลงกนัไวใ้นสญัญาหยา่อย่างถกูตอ้งจนทาํใหเ้กดิขอ้
พพิาทในเรื7องอาํนาจปกครองบุตร) 
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(๕) ประโยชน์ตอ่เจา้หน้าที7และบคุคลอื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแหง่การสมรส 
เจา้หน้าที7และบุคคลอื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแหง่การสมรส (เชน่ นายทะเบยีนการหย่า เสมยีน
ทนาย) จะไดม้เีอกสารประกอบการทาํความเขา้ใจเนื�อหาของเอกสารกฎหมายต่างๆ 

  
(๖) ประโยชน์ตอ่บุคคลทั 7วไป 

บุคคลทั 7วไปที7สนใจศกึษาหาความรูใ้นดา้นนี�จะไดม้คีู่มอืใชอ้า้งองิ อนัจะเป็นการสง่เสรมิใหบ้คุคลทั 7วไปรู้
สทิธแิละหน้าที7ตามกฎหมายของตน 

 
(๗) ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม 

ประมวลศพัทน์ี�จะเป็นสว่นหนึ7งที7ทาํใหก้ระบวนการและกลไกการแกไ้ขปญัหาทางสงัคมต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ7งที7เกี7ยวขอ้งกบัครอบครวัในส่วนความสมัพนัธเ์ชงิสมรส เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพยิ7งขึ�น ซึ7ง
รวมทั �งกระบวนการระงบัขอ้พพิาท และกระบวนการเปลี7ยนแปลงสถานะทางสงัคมของบคุคล (เชน่ การ
เปลี7ยนสถานะสมรส) อนัจะเป็นการสง่เสรมิใหส้มาชกิในสงัคมสามารถดํารงชวีติไดต้ามปกตสุิขและตาม
เจตจาํนงของตน ไม่ตอ้งใชท้รพัยากรเวลาและเงนิไปกบัการแกไ้ขปญัหาที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุการ
สมรสมากเกนิควรจนกระทบสขุภาพกายและใจและสภาพทางการเงนิของบุคคลที7เกี7ยวขอ้ง รวมทั �งจะ
เป็นการประหยดังบประมาณของรฐัในการอาํนวยความยุตธิรรมและใหบ้รกิารที7เกี7ยวขอ้ง (เช่น จด
ทะเบยีนการหย่า) อกีดว้ย 
 

(๘) ประโยชน์ตอ่ผูจ้ดัทาํประมวลศพัทก์ฎหมาย 
การทาํประมวลศพัทค์รั �งนี�จะแสดงขั �นตอนกระบวนการทาํไวอ้ยา่งละเอยีด จงึอาจจะเป็นประโยชน์กบัผูท้ ี7
จะทาํประมวลศพัทก์ฎหมายในหมวดอื7นๆ ตลอดจนประมวลศพัทเ์ฉพาะทางในสาขาวชิาอื7นๆ ดว้ย 
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บทที: ๒ 
ทฤษฎีและความรูเ้บื�องต้นเกี:ยวกบัการประมวลศพัท ์

 
บทนี�จะกล่าวถงึความรูเ้บื�องตน้เกี7ยวกบัศพัทวทิยา ซึ7งครอบคลุมความหมายของศพัทวทิยา ความเป็นมาและ
ววิฒันาการของศพัทวทิยา ทฤษฎศีพัทวทิยาและความแตกต่างระหว่างประมวลศพัทแ์ละพจนานุกรม การกาํหนด
มาตรฐานทางศพัทวทิยา และระเบยีบวธิกีารประมวลศพัท ์
 
๒.๑ ความหมายของศพัทวิทยา 
คาํว่า “Terminology” ในภาษาองักฤษมคีวามหมายอย่างน้อยสามความหมาย ดงันี�  
๑. หลกัการและฐานความคดิต่างๆ เกี7ยวกบัการศกึษาคาํศพัท ์
๒. แนวทางที7ใชใ้นงานทาํประมวลศพัท ์ 
๓. ชดุคาํศพัทใ์นสาขาวชิาเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ7ง (Cabré, 1999:32) 
 
ตามความหมายแรก Terminology ไดแ้ก่ สาขาวชิาที7เกี7ยวขอ้งกบัการศกึษาและรวบรวมศพัทเ์ฉพาะทาง (Cabré, 
1999:1) หรอืการศกึษาและกจิกรรมเกี7ยวกบัการรวมรวม อธบิาย ประมวล และนําเสนอศพัทใ์นสาขาความรู้
เฉพาะดา้น ซึ7งอาจเป็นภาษาเดยีวหรอืหลายภาษากไ็ด ้(Sager, 1990: 2)  ภาษาไทยอาจเรยีกว่า “ศพัทวทิยา”   
 
ความหมายที7สอง Terminology เป็นกระบวนการรวบรวม อธบิาย ประมวลผล และนําเสนอศพัทใ์นสาขาวชิา
เฉพาะทางในภาษาใดภาษาหนึ7งหรอืหลายภาษา (Cabré, 1999:1) ภาษาไทยอาจเรยีกวา่ “การทาํประมวลศพัท”์   
 
สว่นความหมายที7สามเป็นผลผลติที7ไดจ้ากสาขาวชิาและกระบวนการตามความหมายแรกและความหมายที7สอง 
ซึ7งเรยีกในภาษาไทยไดว้่า “ประมวลศพัท”์ 
 
ดงันั �น คาํว่า “Terminology” จงึอาจมคีวามหมายวา่ ศพัทวทิยา การทาํประมวลศพัท ์ หรอืประมวลศพัท ์ แลว้แต่
กรณ ี
 
๒.๒ ความเป็นมาและวิวฒันาการของศพัทวิทยา 
ศพัทวทิยาตามความหมายในปจัจบุนัเริ7มเกดิขึ�นในทศวรรษ ๑๙๓๐ และเพิ7งใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการ 
ศกึษาวจิยัและดาํเนนิงานมาเมื7อไมน่านมานี� (Cabré, 1999: 1)  อยา่งไรกต็าม ปรากฏกจิกรรมดา้นการประมวล
ศพัทอ์ย่างน้อยตั �งแต่ครสิตศ์ตวรรษที7 ๑๘ โดยในครสิตศ์ตวรรษที7 ๑๘ และ ๑๙ นกัวทิยาศาสตรเ์ป็นกลุ่มหลกัที7
ดาํเนินกจิกรรมดา้นนี�  ตอ่มาในครสิต์ศตวรรษที7 ๒๐ จงึเริ7มเปลี7ยนเป็นกลุ่มวศิวกรและนกัวทิยาการ อนัเป็นผล
จากพฒันาการทางดา้นวทิยาการที7กา้วหน้าขึ�นในขณะนั �นซึ7งทาํใหม้คีวามจาํเป็นตอ้งกาํหนดคาํศพัทท์ี7ใชเ้รยีก 
มโนทศัน์ใหม่ๆ  ใหต้รงกนั  จากนั �น ในชว่งครึ7งหลงัของครสิตวรรษที7 ๒๐ จาํนวนผูไ้ดร้บัการศกึษาเพิ7มมากขึ�น 
รวมทั �งสงัคมรบัวทิยาการใหม่ๆ และใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูมากยิ7งขึ�น อกีทั �งการสื7อสารดว้ยภาษาเขยีนกม็คีวาม 
สาํคญัมากขึ�น ทาํใหม้คีวามจาํเป็นตอ้งกาํหนดชื7อเรยีกมโนทศัน์ใหม่ๆ  รวมทั �งดาํเนนิการปรบัปรงุอย่างสมํ7าเสมอ 
เป็นผลใหศ้พัทวทิยาพฒันาขึ�นมาทั �งในเชงิทฤษฎแีละเชงิประยกุต ์ (Cabré, 1999: 2 – 3)   
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ในปจัจบุนั มแีนวโน้มว่าจะใชภ้าษาเดยีวกนัขา้มวฒันธรรมมากยิ7งขึ�น เนื7องจากมคีวามจาํเป็นที7จะตอ้งสื7อสารกนัได้
โดยตรงและมปีระสทิธภิาพ แต่ขณะเดยีวกนั กม็คีวามพยายามจากประเทศตา่งๆ ที7ใชภ้าษาอื7นที7ไมใ่ชภ่าษา
หลกัๆ ของโลก (เชน่ ภาษาองักฤษ) เป็นภาษาราชการ ที7จะปกป้องภาษาของตนไมใ่หต้กอยูภ่ายใตอ้าณตัหิรอืถูก
ครอบงาํโดยภาษาหลกั โดยรฐับาลของประเทศเหล่านี�ใหก้ารสนบัสนุนโครงการวางแผนภาษา (language planning) 
ขึ�น ซึ7งวตัถุประสงคป์ระการหนึ7งของโครงการวางแผนภาษาคอื เพื7อสนบัสนุนใหผู้เ้ช ี7ยวชาญวทิยาการแต่ละสาขา
ที7ไดร้บัมาจากวฒันธรรมเจา้ของวทิยาการนั �นใชภ้าษาราชการของตนเองในการสื7อสารเกี7ยวกบัวทิยาการนั �นๆ 
โดยวางมาตรฐานคาํศพัทเ์ฉพาะทางสาํหรบัภาษาตนเองขึ�น ดว้ยเหตุนี�เองทาํใหศ้พัทวทิยาทวคีวามสาํคญัเพิ7มขึ�น 
(Cabré, 1999: 4 – 5)   
 
ววิฒันาการของศพัทวทิยาสมยัใหม่ อาจแบง่ไดเ้ป็น ๔ ระยะดว้ยกนั ดงัต่อไปนี� (Auger (1988) อา้งใน Cabré, 
1999: 5) 
 

ก. ระยะเริ7มตน้ (ค.ศ. ๑๙๓๐ – ๑๙๖๐)  
ข. ระยะการจดัระบบโครงสรา้งสาขาวชิา (ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๗๕) 
ค. ระยะการเตบิโตอย่างรวดเรว็ (ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๘๕) 
ง. ระยะการขยายตวั (ค.ศ. ๑๙๘๕ – ปจัจุบนั) 

 
ในระยะเริ7มตน้ มกีารออกแบบระเบยีบวธิสีรา้งคาํศพัทอ์ย่างเป็นระบบ โดยนกัศพัทวทิยาที7มชีื7อเสยีงที7สดุในสมยั
นั �น ไดแ้ก่ E. Wüster และ D.S. Lotte  ทั �งนี� Wüster ชาวออสเตรยีซึ7งไดร้บัการศกึษามาทางดา้นวศิวกรรม ไดร้บั
การนบัถอืกนัวา่เป็นบดิาแหง่ศพัทวทิยา เป็นผูก่้อตั �งสาํนกัแนวคดิเวยีนนา (Vienna School)  ขณะที7 Lotte ชาว
รสัเซยี เป็นผูก้่อตั �งสาํนกัแนวคดิโซเวยีต (Soviet School) (Cabré, 1999: 2) 
 
ในระยะที7สอง มกีารใชค้อมพวิเตอรเ์มนเฟรมและเทคนิคการจดัเกบ็เอกสาร ทาํใหเ้ริ7มมคีลงัขอ้มลู (data bank) 
เกดิขึ�น  นอกจากนี� ยงัเริ7มมกีารประสานงานกนัระหว่างประเทศในดา้นศพัทวทิยา 
 
ระยะที7สามเป็นชว่งเวลาที7ศพัทวทิยาพฒันาอย่างรวดเรว็ โดยมโีครงการวางแผนภาษาและโครงการจดัทาํประมวล
ศพัทเ์กดิขึ�นมากมาย  นอกจากนี� การที7บคุคลทั 7วไปเริ7มสามารถใชค้อมพวิเตอรส์ว่นบคุคลไดก้เ็ป็นปจัจยัอกี
ประการหนึ7งที7ทาํใหศ้พัทวทิยากา้วหน้าขึ�นอย่างมาก โดยเฉพาะในดา้นการประมวลผลขอ้มลูภาษา 
 
ในระยะการขยายตวั วทิยาการคอมพวิเตอรก์า้วหน้าขึ�นอย่างมาก ทาํใหก้ารจดัทาํประมวลศพัทแ์ละการศกึษาวจิยั
ดา้นศพัทวทิยามคีวามสะดวกยิ7งขึ�น  นอกจากนี� ยงัมเีครอืขา่ยระหว่างประเทศในดา้นศพัทวทิยาเกดิขึ�น  และยงัมี
โครงการวางแผนภาษาเกดิขึ�นมากมายในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ7งประเทศกาํลงัพฒันา (Cabré, 1999: 
6) 
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๒.๓ ทฤษฎีศพัทวิทยาและความแตกต่างระหวา่งประมวลศพัทแ์ละพจนานุกรม 
ศพัทวทิยามสีาํนกัแนวคดิหลกัๆ ๓ สาํนกัดว้ยกนั ดงันี� (Cabré, 1999: 7 – 9) 
๑. สาํนกัออสเตรยี 
๒. สาํนกัโซเวยีต 
๓. สาํนกัเชค็ 
 
สาํนกัออสเตรยีถอืว่าศพัทวทิยาเป็นสหวทิยาการ แต่เป็นอสิระจากสาขาวชิาอื7น และมขีึ�นเพื7อรบัใชว้ทิยาศาสตร์
และวทิยาการสาขาต่างๆ 
 
สาํนกัโซเวยีตมุง่ศกึษาศพัทวทิยาในเชงิปรชัญา โดยเฉพาะอย่างยิ7ง การจดัแบง่ระบบมโนทศัน์อย่างมตีรรกะและ
การจดัองคค์วามรู ้
 
สว่นสาํนกัเชค็ถอืว่าศพัทวทิยาเป็นสาขาย่อยสาขาหนึ7งของภาษาศาสตร ์ และภาษาเฉพาะทางกเ็ป็นสว่นหนึ7งของ
ภาษาทั 7วไป 
 
ทฤษฎทีั 7วไปของศพัทวทิยาเป็นไปตามแนวความคดิแรก  กล่าวคอื เหน็ว่าศพัทวทิยาแยกตา่งหากจากภาษา-
ศาสตร ์ทั �งนี� Wüster กล่าวไวว้า่ภาษาศาสตรแ์ละศพัทวทิยามวีธิศีกึษาวตัถุแหง่การศกึษาวจิยั (object of study) 
ของตนแตกต่างกนั ซึ7งสงัเกตไดจ้ากวธิกีารสรา้งคาํศพัทแ์ละลกัษณะของพจนานุกรมของแต่ละสาขาที7แตกต่างกนั 
โดยภาษาศาสตรจ์ะมุง่ศกึษารปูคาํหรอืชื7อต่างๆ โดยจะศกึษาความหมายหรอืมโนทศัน์ต่อเมื7อมคีวามเกี7ยวขอ้งกบั
รปูคาํเท่านั �น  ส่วนศพัทวทิยานั �น จะมุง่ศกึษามโนทศัน์เป็นหลกั แลว้จงึศกึษารปูคาํศพัทต่์อไป  นอกจากนี� 
ภาษาศาสตรจ์ะเกี7ยวขอ้งกบัไวยากรณ์เสมอ  สว่นศพัทวทิยานั �นไวยากรณ์และวากยสมัพนัธต่์างๆ ไม่มคีวาม 
สาํคญัแต่อย่างใด  สิ7งที7แตกต่างกนัอกีประการหนึ7งคอื ภาษาศาสตรน์ั �นศกึษาความหมายของคําแต่ละคาํซึ7งอาจมี
ความหมายเดยีวหรอืหลายความหมายกไ็ด ้ ขณะที7ศพัทวทิยามุง่ศกึษาเฉพาะศพัทต์า่งๆ ซึ7งมคีวามหมายเดยีว  
นอกจากนี� ภาษาศาสตรส์นบัสนุนแนวคดิววิฒันาการอสิระของภาษา กล่าวคอื ภาษาสามารถเปลี7ยนแปลงไดโ้ดย
ไมค่วรเขา้ไปแทรกแซงการเปลี7ยนแปลงของภาษานั �นเชน่โดยการจดัทาํมาตรฐานการใชภ้าษา  ในทางกลบักนั 
ศพัทวทิยายอมใหม้กีารแทรกแซงการเปลี7ยนแปลงของภาษาได ้ รวมทั �งมวีตัถุประสงค์ที7จะจดัทาํรปูคาํศพัทต่์างๆ 
ใหเ้ป็นมาตรฐานอกีดว้ย  นอกจากนี� ศพัทวทิยายงัใหค้วามสาํคญักบัรปูภาษาเขยีนมากกว่ารปูภาษาพดูอกีดว้ย  
อกีทั �งรปูแบบการนําเสนอคาํของภาษาศาสตรก์บัรปูแบบการนําเสนอคาํศพัทข์องศพัทวทิยากแ็ตกต่างกนั ซึ7งเป็น
ผลมาจากการที7ภาษาศาสตรม์องที7รปูคาํก่อนแลว้จงึโยงไปที7ความหมายหรอืมโนทศัน์ ขณะที7ศพัทวทิยาเริ7มจาก
มโนทศัน์ก่อน แลว้จงึเชื7อมโยงไปที7รปูคาํศพัทข์องมโนทศัน์  (Cabré, 1999: 33 – 34) 
 
เมื7อวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างศพัทวทิยา (terminology) กบัพจนวทิยา (lexicology) โดยเฉพาะ ซึ7งเป็น
สาขาวชิาหนึ7งของภาษาศาสตรท์ี7ศกึษาเกี7ยวกบัคาํในภาษาใดภาษาหนึ7งและวธิกีารใชค้าํเหล่านั �น อาจพบความ
แตกต่างไดอ้ย่าง ๔ ประการดงัต่อไปนี� (Cabré, 1999: 35 – 37)  

ก. ขอบเขตการศกึษาวจิยั 
ข. หน่วยพื�นฐาน 
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ค. วตัถุประสงค ์และ 
ง. ระเบยีบวธิวีจิยั 

 
พจนวทิยามขีอบเขตการศกึษาวจิยัครอบคลุมคาํทั �งหมดในภาษาใดภาษาหนึ7ง ขณะที7ศพัทวทิยามุง่ศกึษาเฉพาะ
คาํที7อยู่ในสาขาเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ7ง (เช่น ฟิสกิส ์ เคม ี มานุษยวทิยา หรอืวชิาวาดรปู) หรอืกจิกรรม
ประเภทใดประเภทหนึ7ง (เชน่ ธุรกจิ อตุสาหกรรม กฬีา) เท่านั �น 
 
พจนวทิยาศกึษาวจิยัคาํต่างๆ กล่าวคอื คาํเป็นหน่วยพื�นฐานของพจนวทิยา  ขณะที7ศพัทวทิยาศกึษาคาํศพัท ์ 
ทั �งนี� คาํ (word) หมายถงึ หน่วยที7แสดงดว้ยกลุ่มลกัษณะทางภาษาต่างๆ ที7มรีะบบ และสามารถอา้งถงึสิ7งใดสิ7ง
หนึ7งในความเป็นจรงิได ้ สว่น คาํศพัท ์(term) หมายถงึ หน่วยที7มลีกัษณะทางภาษาคลา้ยคลงึกนัและใชใ้นสาขาใด
สาขาหนึ7ง กลา่วคอื เป็นสญัลกัษณ์ที7แสดงมโนทศัน์ใดมโนทศัน์หนึ7งที7อยู่ในสาขาความรูส้าขาใดสาขาหนึ7ง (Cabré, 
1999: 81)  นอกจากนี� คาํแตล่ะคาํอาจมปีระเภททางไวยากรณ์ไดห้ลากหลาย เชน่ คาํนาม คาํกรยิา คาํวเิศษณ์ 
คาํบพุบท เป็นตน้  ขณะที7คาํศพัทจ์ะเป็นคาํนามแทบทั �งสิ�น  ที7สาํคญัคอื ในทางปฏบิตั ิ ผูใ้ช ้ สถานการณ์ที7ใช ้
หวัขอ้การสื7อสาร และประเภทวาทกรรม ระหว่างคาํกบัคาํศพัทน์ั �นจะแตกต่างกนัโดยสิ�นเชงิ  ตามที7แสดงไวใ้น
ตารางขา้งล่างนี� 

 
ในดา้นวตัถุประสงค ์ พจนวทิยาพยายามอธบิายความหมายของคาํแต่ละคาํ ขณะที7ศพัทวทิยามวีตัถุประสงคเ์พื7อ
ระบุและตั �งชื7อมโนทศัน์ต่างๆ 
 
ระเบยีบวธิวีจิยัของพจนวทิยาและศพัทวทิยากแ็ตกต่างกนัเชน่กนั โดยพจนวทิยาใชว้ธิตีั �งสมมตฐิานขึ�นแลว้จงึ
วเิคราะหต์วัอยา่งวาทกรรมต่างๆ ที7เกดิขึ�นจรงิเพื7อพสิจูน์สมมตฐิานนั �น  ในทางกลบักนั ศพัทวทิยาจะเป็นการหา
รปูคาํศพัทเ์พื7อใชเ้รยีกมโนทศัน์ที7มอียู่แลว้ โดยไมม่กีารสาํรวจตวัอย่างการใชว้าทกรรมแต่อย่างใด   
 

 ผูใ้ช ้ สถานการณ์ที7ใช ้ หวัขอ้การสื7อสาร ประเภทวาทกรรม 
คาํ ทุกคนที7ใชภ้าษาใด

ภาษาหนึ7ง 
ใชไ้ดใ้นสถานการณ์
หลากหลายประเภท 

หวัขอ้ใดๆ กไ็ดเ้กี7ยวกบั
ชวีติประจาํวนั การแสดง
ความรูส้กึ การออกคําสั 7ง 
และการสื7อสารเกี7ยวกบั
ตวัภาษานั �นเอง 

จาํกดัน้อยกว่า 

คาํศพัท ์ ผูเ้ชี7ยวชาญสาขาวชิา
สาขาใดสาขาหนึ7ง 

ใชใ้นสถานการณ์สื7อ 
สารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญ
สาขาวชิาสาขาใดสาขา
หนึ7ง 

หวัขอ้เฉพาะทาง จาํกดัมากกว่า โดยปกติ
จะใชใ้นวาทกรรมเกี7ยว 
กบัวทิยาการและ
ศาสตรต่์างๆ ซึ7งมกัจะ
ลกัษณะเป็นภาววสิยั 
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ดว้ยเหตุผลต่างๆ ตามที7ระบไุวข้า้งตน้ ทาํใหพ้จนานุกรมคาํ (dictionary of words) ซึ7งเป็นงานที7ผลติจากสาขาวชิา 
พจนวทิยาแตกต่างจากประมวลศพัท ์ ซึ7งเป็นงานที7ผลติจากศพัทวทิยา โดยเป็นความแตกตา่งทั �งในดา้นขอบเขต 
หน่วยพื�นฐาน วตัถุประสงค ์และระเบยีบวธิ ีตามที7ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  
 
๒.๔ การกาํหนดมาตรฐานทางศพัทวิทยา 
ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีาํใหเ้กดิมโนทศัน์ใหม่ๆ  ขึ�นเป็นจาํนวนมากและอย่างตอ่เนื7อง 
อยา่งไรกต็าม ผูเ้ชี7ยวชาญในสาขาที7เกี7ยวขอ้งกบัมโนทศัน์นั �นๆ เรยีกชื7อมโนทศัน์เดยีวกนัแตกต่างกนั จนเป็น
อุปสรรคในการสื7อสารระหว่างกนั  ดว้ยเหตุนี�เอง ทาํใหม้คีวามจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยาขึ�น 
(Cabré,1999: 194) 
 
ในปจัจบุนั มทีศันคตเิกี7ยวกบัการกาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยาอยู่ ๒ จาํพวกหลกัๆ จาํพวกแรกมองว่าการ
กาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยาเป็นเรื7องสมคัรใจ กล่าวคอื ไมม่มีาตรการบงัคบัผูท้ ี7ไมใ่ชศ้พัทต์ามที7กาํหนด
มาตรฐานไว ้ประเทศที7มทีศันคตเิช่นนี� ไดแ้ก ่ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวนัตกและทวปีอเมรกิาเหนือ  ทศันคตอิกี
จาํพวกหนึ7งมองว่ามาตรฐานที7กาํหนดไวเ้ป็นสิ7งที7ตอ้งใชต้ามนั �น ถา้ไมใ่ชจ้ะมมีาตรการลงโทษ (Cabré,1999: 196 
– 197) ประเทศที7มทีศันคตเิชน่นี� ไดแ้ก่ ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวนัออก  
 
หน่วยงานที7กาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยาอาจแบ่งออกได ้ ๓ ระดบั ไดแ้ก่ หน่วยงานระดบัระหว่างประเทศ 
หน่วยงานระดบัชาต ิ และหน่วยงานระดบัภมูภิาค  หน่วยงานระดบัระหว่างประเทศที7มคีวามสาํคญัที7สดุ ไดแ้ก่ 
The International Standardisation Organisation (ISO) The International Electrotechnical Commission (IEC)  
(Cabré,1999: 198)  สว่นหน่วยงานระดบัชาตขิองประเทศไทยอาจไดแ้ก่ราชบณัฑติยสถาน  ทั �งนี� ไมพ่บว่า
ประเทศไทยมคีวามเกี7ยวขอ้งโดยตรงกบัหน่วยงานกาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยาในระดบัภูมภิาคแต่อยา่งใด 
 
การกาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยาที7สาํคญัม ี๒ ประเภท ดงันี� (Cabré,1999: 199) 

๑. การกาํหนดคาํศพัทม์าตรฐาน 
๒. การกาํหนดมาตรฐานหลกัการและวธิกีารทางดา้นศพัทวทิยา 

 
การกาํหนดคาํศพัทม์าตรฐานเป็นกระบวนการรวบรวมประกอบมโนทศัน์และระบบมโนทศัน์ต่างๆ ใหเ้ป็นหนึ7ง
เดยีวกนั ใหค้าํนยิาม ลดคาํพอ้งรปูพอ้งเสยีง ตดัไวพจน์ กาํหนดชื7อมโนทศัน์ และสรา้งคาํใหม ่ มาตรฐานประเภท
นี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานที7มอีาํนาจโดยตรง (authoritative body)  ในกรณีประเทศไทยอาจไดแ้ก่
ราชบณัฑติยสถาน 
 
สว่นการกาํหนดมาตรฐานหลกัการและวธิกีารทางดา้นศพัทวทิยานั �นเป็นการกาํหนดมาตรฐานเกี7ยวกบัหลกัการ
ต่างๆ ทางศพัทวทิยาและวธิกีารตา่งๆ ที7เกี7ยวขอ้ง เชน่ มาตรฐานวธิกีารทาํประมวลศพัท ์ เป็นตน้  ทั �งนี� ISO ม ี
คณะทาํงานที7เกี7ยวขอ้งกบัการกาํหนดมาตรฐานประเภทนี� ไดแ้ก่ ISO Technical Committee 37  ซึ7งไดจ้ดัทาํ 
มาตรฐานในเร◌ื◌่องนี�มาแลว้หลายฉบบั โดยฉบบัที7สาํคญัสดุอาจไดแ้กฉ่บบัมาตรฐาน ISO 704 
 



- ๑๑ - 

๒.๕ ระเบียบวิธีการประมวลศพัท ์
การประมวลศพัทอ์าจแยกเป็นประเภทต่างๆ ไดต้ามหลกัเกณฑ ์ ๒ ขอ้ ไดแ้ก่ จาํนวนภาษาที7เกี7ยวขอ้ง (ภาษา
เดยีวหรอืหลายภาษา) และความเป็นระบบ  ทั �งนี� การประมวลศพัทท์ี7เป็นระบบจะครอบคลุมคาํศพัทท์ั �งหมดที7อยู่
ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ7ง  สว่นการประมวลศพัทแ์บบเฉพาะกจิจะไมค่รอบคลุมทั �งหมด ดงันั �น การประมวล
ศพัทอ์าจแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ ประเภท ดงันี� (Cabré,1999: 129) 
๑. การประมวลศพัทภ์าษาเดยีวแบบเป็นระบบ 
๒. การประมวลศพัทห์ลายภาษาแบบเป็นระบบ 
๓. การประมวลศพัทภ์าษาเดยีวแบบเฉพาะกจิ 
๔. การประมวลศพัทห์ลายภาษาแบบเฉพาะกจิ 
 
ประมวลศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสนี� เป็นการประมวลศพัทภ์าษาเดยีวแบบเป็นระบบ  คอื เป็น
การประมวลศพัทภ์าษาองักฤษเพยีงภาษาเดยีว ขอ้มลูภาษาไทยจะนํามาใชค้น้หาคาํเทยีบคาํศพัทภ์าษาองักฤษ
เทา่นั �น 
 
มผีูเ้สนอขั �นตอนการประมวลศพัทภ์าษาเดยีวแบบเป็นระบบไวว่้ามขี ั �นตอนอย่างน้อย ๖ ขั �นตอน ดงันี�  (Cabré, 
1999: 130 – 131) 
๑. ระบุและกาํหนดขอบเขตของประมวลศพัท ์โดยเฉพาะอยา่งยิ7ง หวัขอ้ที7ศกึษา กลุ่มผูใ้ช ้วตัถุประสงค ์และขนาด
ของคลงัขอ้มลูภาษา 
๒. เตรยีมการ กล่าวคอื คน้หาขอ้มลู เลอืกที7ปรกึษาผูเ้ชี7ยวชาญเฉพาะทาง เลอืกขอ้มลูที7จะใช ้ จดัทาํหรอืเลอืก
คลงัขอ้มลูภาษา เขยีนโครงสรา้งมโนทศัน์ของสาขาที7ศกึษา และนําเสนอตารางเวลาทาํงาน 
๓. จดัทาํประมวลศพัท ์กล่าวคอื ดงึและบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้และบนัทกึขอ้มลูศพัท ์
๔. นําเสนองาน กล่าวคอื จดัทาํประมวลศพัทศ์พัทใ์หเ้หมาะสมกบัผูอ่้าน เชน่ จดัเป็นพจนานุกรม เป็นตน้ 
๕. ตรวจสอบงาน กล่าวคอื ใหผู้เ้ช ี7ยวชาญเฉพะทางตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมของงาน  
๖. แกไ้ขปญัหาตา่งๆ ที7พบ เชน่ ปญัหาในการกาํหนดขอบเขต ปญัหาในการกาํหนดมโนทศัน์ เป็นตน้  
 
ทั �งนี� พจิารณาจากขั �นตอนครา่วๆ ที7เสนอไวข้า้งตน้ จากทางปฏบิตัซิึ7งวธิกีารทาํงานประมวลศพัทแ์ต่ละงานนั �นจะ
จดัตามสภาพสงัคมและการเมอืงของแต่ละประเทศ วตัถุประสงค์ของการทาํประมวลศพัท ์ และทรพัยากรตา่งๆ ที7
ผูจ้ดัทาํประสงคแ์ละสามารถที7จะนํามาใชใ้นการทาํประมวลศพัท ์ (Cabré, 1999: 20) และจากขอบเขตและ
วตัถุประสงคข์องการประมวลศพัทค์รั �งนี�ตามที7ระบุไวข้า้งตน้ จงึกาํหนดขั �นตอนการทาํงานโดยละเอยีดตามที7ระบุ
ไวใ้นขอ้ ๑.๖ 
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บทที: ๓ 
การเตรียมการ 

 
บทนี�จะกล่าวถงึการสรา้งคลงัขอ้มลูภาษาและการดงึศพัทจ์ากคลงัขอ้มลูภาษา 
 
๓.๑ การสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา 
ในสว่นนี�จะกล่าวถงึความหมายของคลงัขอ้มลูภาษา เกณฑก์ารเลอืกขอ้มลูเขา้คลงัขอ้มลูภาษา การรวบรวมขอ้มลู
เพื7อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา และการจดัทาํคลงัขอ้มลูภาษาเพื7อการประมวลศพัทค์รั �งนี�     
 
๓.๑.๑ ความหมายของคลงัขอ้มลูภาษา 
ปจัจบุนั การประมวลศพัทท์ี7เป็นระบบจะใชค้ลงัขอ้มลูภาษาแทบทั �งสิ�น  ทั �งนี� คลงัขอ้มลูภาษา (Corpus) ไดแ้ก ่ชุด
ตวับทที7เป็นตวัแทนของสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ7งซึ7งจาํกดัขอบเขตไวแ้น่นอน (Sager: 1990, 130 คลงัขอ้มลู
ภาษาเป็นขอ้มลูภาษาพดูหรอืภาษาเขยีนที7คดัเลอืกจากภาษาที7ใชใ้นสถานการณ์จรงิ จดัระบบตามเกณฑแ์ละ
เงื7อนไขทางภาษาศาสตร ์ และเกบ็บนัทกึไวใ้นรปูของเอกสารอเิลก็ทรอนกิสเ์พื7อเป็นตวัอย่างของภาษา (Sinclair, 
อา้งถงึใน Pearson, 1998: 42) หรอืเป็นตวัแทนของภาษานั �นๆ (Francis, อา้งถงึใน Pearson,1998: 43)   
 
๓.๑.๒ เกณฑก์ารเลอืกข้อมลูเข้าคลงัข้อมลูภาษา 
การเลอืกขอ้มลูหรอืตวับทเขา้คลงัขอ้มลูภาษาจะตอ้งทาํใหค้ลงัขอ้มลูภาษามลีกัษณะดงัต่อไปนี� คลงัขอ้มลูภาษาจงึ
จะมคีวามน่าเชื7อถอื (Cabré, 1999: 134) 
๑. เป็นตวัแทนของสาขาที7ศกึษา  
๒. สมบรูณ์ครบถว้น  
๓.. ทนัสมยั 
๔. เขยีนดว้ยภาษาที7นํามาศกึษา 
 
คลงัขอ้มลูภาษาใดคลงัขอ้มลูภาษาหนึ7งจะมลีกัษณะเป็นตวัแทนของสาขาที7ศกึษาได ้อาจตอ้งมลีกัษณะดงันี� 

- ขอ้มลูภาษาจะตอ้งอยู่ภายในขอบเขตสาขาวชิา 
- มขีนาดใหญ่พอสมควร  
- สดัสว่นขอ้มลูภาษาเหมาะสม  
- ตวับทขอ้มลูภาษามผีลกระทบมาก 
- ตวับทขอ้มลูภาษามคีวามน่าเชื7อถอื 

 
ขอ้มลูภาษาจะตอ้งอยู่ภายในขอบเขตสาขาวชิา  อย่างไรกต็าม ยงัไมม่ขีอ้ยตุวิ่าสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ7งจะมขีอบ 
เขตเพยีงใด โดยขอบเขตนั �นจะเปลี7ยนแปลงไปตามการรบัรูข้องเรา   อกีทั �งจะมคีาํศพัทท์ี7พบในสาขาวชิาต่างๆ 
หลายสาขาวชิาอกีดว้ย  (Sager: 1990, 130) 
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คลงัขอ้มลูภาษาควรมขีนาดใหญ่พอสมควร  กล่าวคอื รวบรวมขอ้มลูภาษาหรอืจาํนวนตวับทไวไ้ดม้ากที7สดุเทา่ที7
จะทาํได ้  อย่างไรกต็าม ยงัไมม่แีนวทางที7น่าเชื7อถอืไดว้า่ตวับทควรมจีาํนวนเท่าใดจงึจะทาํใหค้ลงัขอ้มลูภาษามี
ลกัษณะเป็นตวัแทนได ้(Sager: 1990, 130) 
 
สดัสว่นขอ้มลูภาษาในคลงัขอ้มลูภาษาจะตอ้งมคีวามเหมาะสม โดยประกอบดว้ยสถานการณ์สื7อสารทกุประเภท 
และทกุรปูแบบ และจาํนวนขอ้มลูภาษาแต่ละประเภทแต่ละรปูแบบนั �นจะตอ้งไดส้ดัส่วนใกลเ้คยีงกบัที7เกดิขึ�นจรงิ  
ในขอ้นี� สถานการณ์การสื7อสารต่างๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัตวับทขอ้มลูภาษาซึ7งนํามารวบรวมไวใ้นคลงัขอ้มลูภาษาอาจ
แบง่ไดเ้ป็น ๔ ประเภทดงันี� 
๑) การสื7อสารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญดว้ยกนั (expert-expert communication)  
๒) การสื7อสารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญกบัผูท้ ี7อยู่ในแวดวงเดยีวกนั (expert to initiates)  
๓) การสื7อสารระหว่างผูต้ ั �งตนเป็นผูเ้ชี7ยวชาญกบัผูท้ี7ไมไ่ดอ้ยู่ในแวดวงเดยีวกนั (relative expert to the 
uninitiated) 
๔) การสื7อสารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญกบัผูเ้ริ7มตน้เรยีนรู ้(teacher-pupil communication) 
 
การสื7อสารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญดว้ยกนัจะมคีาํศพัทเ์ฉพาะทางเป็นจาํนวนมากกว่าการสื7อสารประเภทอื7นๆ เนื7อง 
จากทั �งผูส้ง่สารและผูร้บัสารต่างกร็ูแ้ละเขา้ใจมโนทศัน์ต่างๆ ที7ใชค้าํศพัทเ์ฉพาะทางเหล่านั �นแสดงแลว้ ประเภท
รปูแบบตวับทที7เป็นการสื7อสารประเภทนี� ไดแ้ก ่ บทความในวารสารวชิาการ รายงานขอ้หารอืทางวชิาการ คาํ
คู่ความในศาล เป็นตน้ 
 
ในการสื7อสารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญกบัผูท้ ี7อยูใ่นแวดวงเดยีวกนั และระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญกบัผูเ้ริ7มตน้เรยีนรู ้ ผูร้บัสาร
ไมเ่ป็นผูเ้ชี7ยวชาญในสาขาที7ศกึษานั �น แต่จะมคีวามรูใ้นเรื7องที7สื7อสารกนัในระดบัหนึ7งหรอืมคีวามตอ้งการเรยีนรู ้
อาทเิชน่ การสื7อสารระหว่างนกักฎหมายที7เชี7ยวชาญกฎหมายอาญากบันกักฎหมายที7เชี7ยวชาญกฎหมายการคา้
ระหวา่งประเทศ การสื7อสารระหว่างวศิวกรกบัชา่ง การสื7อสารระหว่างแพทยก์บัแพทยฝึ์กหดั  การสื7อสารระหว่าง
อาจารยก์บัศษิย ์ เป็นตน้  การสื7อสารประเภทนี� ผูส้ง่สารอาจใชศ้พัทเ์ฉพาะทางในสาขาที7เกี7ยวขอ้ง แต่จะให้
คาํอธบิายมโนทศัน์สาํหรบัศพัทเ์หล่านั �น  ตวับทที7ใชส้ถานการณ์การสื7อสารประเภทนี�อาจมรีปูแบบต่างๆ เช่น 
ตาํราเรยีน บนัทกึคาํบรรยาย คู่มอืการใชง้าน เป็นตน้ 
 
การสื7อสารระหว่างผูต้ ั �งตนเป็นผูเ้ชี7ยวชาญกบัผูท้ี7ไมไ่ดอ้ยู่ในแวดวงเดยีวกนัผูต้ ั �งตนเป็นผูเ้ชี7ยวชาญอาจไดแ้ก่ผูท้ ี7มี
ความรูท้ ั 7วไปเกี7ยวกบัเรื7องที7สื7อสาร โดยอาจไดม้าจากการประกอบอาชพีหรอืจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การสื7อ 
สารประเภทนี� ผูส้ง่สารอาจอา้งองิมโนทศัน์แต่ละมโนทศัน์โดยใชศ้พัทเ์ฉพาะทางหรอืคาํทั 7วไปกไ็ด ้  รปูแบบตวับท
ในสถานการณ์การสื7อสารประเภทนี� ไดแ้ก่ เวบ็เพจของหน่วยงานต่างๆ ที7ใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนําเกี7ยวกบัสาขา
เฉพาะทาง การสื7อสารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญเฉพาะทางสาขาอื7นกบับคุคลทั 7วไป (เชน่ จติแพทยท์ี7ใหค้าํปรกึษาปญัหา
ครอบครวัใหค้าํแนะนําเรื7องขั �นตอนทางกฎหมายในการหย่าแกผู่ป้ว่ยที7ตอ้งการหย่า) เป็นตน้  ตวับทในสถาน-
การณ์การสื7อสารประเภทนี�ไมค่วรนํามารวบรวมไวใ้นคลงัขอ้มลูภาษา เนื7องจากใชภ้าษาทั 7วไปปะปนกบัภาษา
เฉพาะทางจนอาจแยกแยะจากกนัไดย้าก  อกีทั �งไมอ่าจประกนัไดว้่าผูส้ง่สารจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง
รอบดา้นในเรื7องที7สื7อสารหรอืไม ่
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นอกจากนี� ตวับทที7เป็นการสื7อสารระหว่างผูเ้ชี7ยวชาญกบัผูท้ ี7ไมไ่ดอ้ยู่ในแวดวงเดยีวกนักไ็มค่วรนํามารวบรวมเขา้
คลงัขอ้มลูภาษา เนื7องจากผูเ้ชี7ยวชาญมกัเลอืกใชค้าํทั 7วไปแทนคาํเฉพาะทางในการสื7อสารมโนทศัน์ต่างๆ 
 
ตวับทขอ้มลูภาษามผีลกระทบมาก กล่าวคอื  ควรอ่านกนัอยา่งแพรห่ลายในแวดวงสาขาวชิาที7เกี7ยวขอ้ง เชน่ หาก
เป็นตําราเรยีน กค็วรเป็นตาํราที7นกัศกึษาอ่านเป็นจาํนวนมาก เป็นตน้ 
 
ตวับทขอ้มลูภาษามคีวามน่าเชื7อถอื คอื ถา้เป็นไปได ้ ควรเขยีนโดยผูเ้ขยีนที7ไดร้บัการนบัถอืเป็นอย่างด ี และควร
ระบุที7มาและผูเ้ขยีนได ้ ดงันั �น ตวับทที7ไม่พบที7มาหรอืไมร่ะบุตวัผูเ้ขยีน (เชน่ ขอ้ความบนเวบ็ไซตต่์างๆ ที7ไม่ระบุ
ผูเ้ขยีน) ไม่ควรนํามาลงในคลงัขอ้มลูภาษา 
 
คลงัขอ้มลูภาษา นอกจากจะตอ้งเป็นตวัแทนของสาขาวชิาตามที7กล่าวไวข้า้งตน้ ยงัจะตอ้งมคีวามสมบรูณ์เพยีง
พอที7จะนํามาใชด้าํเนนิงานประมวลศพัทไ์ดค้รบทกุขั �นตอนอกีดว้ย   
 
นอกจากนี� คลงัขอ้มลูจะตอ้งทนัสมยั เนื7องจากคลงัขอ้มลูภาษาจะดหีรอืไม่ขึ�นอยู่กบัเวลาและสถานที7ดว้ย  
กล่าวคอื ขอ้มลูที7ดงึจากคลงัขอ้มลูภาษา ณ เวลาใดเวลาหนึ7งจะใชไ้ดด้ต่ีอเมื7อตวับทของขอ้มลูนั �นยงัคงสะทอ้น
ความเป็นจรงิของแต่ละสถานที7อยู ่ ซึ7งทาํใหต้อ้งมกีารปรบัปรงุขอ้มลูในคลงัขอ้มลูภาษา  แต่ยงัไมม่กีฎเกณฑ์
ตายตวัว่าประมวลศพัทใ์ดประมวลศพัทห์นึ7งซึ7งสรา้งจากขอ้มลูในคลงัขอ้มลูภาษาจะนําไปใชไ้ดน้านเพยีงใด 
(Sager: 1990, 130)  เอกสารต่างๆ ที7จะนํามารวบรวมไวใ้นคลงัขอ้มลูภาษาจะตอ้งมขีอ้มลูภาษาที7เป็นปจัจบุนั
ที7สดุเทา่ที7จะทาํได ้ โดยเอกสารที7ทาํขึ�นมาเป็นเวลานานแลว้จะนําเขา้คลงัขอ้มลูภาษาไดต่้อเมื7อขอ้มลูภาษายงัคง
ใชใ้นปจัจบุนัอยู่ 
 
ลกัษณะประการสดุทา้ยที7จะทาํใหค้ลงัขอ้มลูภาษามคีวามน่าเชื7อถอืตามที7ระบขุา้งตน้ คอื ตวัขอ้มลูภาษาเขยีนดว้ย
ภาษาที7นํามาศกึษา เช่น หากตอ้งการศกึษาศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสุดแหง่การสมรสภาษาองักฤษ ตอ้ง
รวบรวมตวับทขอ้มลูภาษาองักฤษเทา่นั �นเขา้คลงัขอ้มลูภาษา จะบรรจขุอ้มลูภาษาอื7นลงไปไมไ่ด ้
 
๓.๑.๓ การรวบรวมขอ้มลูเพื:อสร้างคลงัข้อมลูภาษา 
การทาํประมวลศพัทป์กตจิะตอ้งรวบรวมและใชเ้อกสารขอ้มลู ๓ ประเภท ดงันี� (Cabré: 1999, 116 – 129)  
๑. เอกสารอา้งองิ (reference works)  
๒. เอกสารเฉพาะเรื7อง (specific documents) และ 
๓. เอกสารสนบัสนุน (support materials)  
 
เอกสารอา้งองิ ไดแ้ก ่ เอกสารที7ใหข้อ้มลูเกี7ยวกบัแงมุ่มต่างๆ ของโครงการประมวลศพัท ์ เป็นเอกสารที7นํามาใชห้า
ขอ้มลูความรูเ้บื�องตน้เกี7ยวกบัสาขาวชิาที7จะนํามาทาํประมวลศพัท ์ ตวัอย่างเอกสารอา้งองิที7ใช ้ เชน่ บรรณานุกรม 
ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ พจนานุกรมศพัทเ์ฉพาะทาง เอกสารมาตรฐาน ISO เป็นตน้   นอกจากนี� คาํแนะนําจาก
ผูเ้ชี7ยวชาญยงัอาจนํามาใชบ้นัทกึเป็นเอกสารอา้งองิไดเ้ช่นกนั 
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เอกสารเฉพาะเรื7อง ไดแ้ก ่เอกสารต่างๆ ที7นํามาใชใ้นการดาํเนนิโครงการประมวลศพัทโ์ดยตรง กล่าวคอื เอกสาร
ต่างๆ ที7จะตอ้งนํามาบรรจใุนคลงัขอ้มลูภาษานั 7นเอง 
 
เอกสารสนบัสนุนในงานประมวลศพัท ์ ไดแ้ก่ เอกสารที7ช่วยอาํนวยความสะดวกหรอืสง่เสรมิการดาํเนินโครงการ
ประมวลศพัท ์ ซึ7งจะเป็นบนัทกึประเภทต่างๆ ซึ7งจดัทาํขึ�นระหว่างดําเนินงาน โดยงานประมวลศพัทภ์าษาเดยีว
แบบเป็นระบบจะมบีนัทกึที7เป็นเอกสารสนบัสนุนอยู่ ๒ ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ บนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ 
(extraction records) และบนัทกึขอ้มลูศพัท ์(terminological records)  
 
ขอ้มลูที7อยู่ในบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ โดยปกตไิดแ้ก่ คาํศพัท ์ประเภททางไวยากรณ์ (เชน่ ขอ้มลูว่าคาํศพัทน์ั �น
เป็นคาํนาม คาํกรยิา หรอืคาํประเภทอื7น) บรบิทของคาํศพัท ์บนัทกึอา้งองิเอกสารที7บรรจคุาํศพัท ์ และขอ้มลูอื7นๆ  
ที7อาจเป็นประโยชน์ (เชน่ ภาษาที7ใช ้วตัถุประสงคใ์นการบนัทกึ ผูบ้นัทกึ วนัที7บนัทกึ เป็นตน้) 
 
สว่นบนัทกึขอ้มลูศพัท ์ โดยทั 7วไปจะมขีอ้มลูต่อไปนี� คอื รหสัสาํหรบัคาํศพัท ์ คาํศพัท ์ เอกสารที7ไดค้าํศพัทม์า 
ประเภททางไวยากรณ์ สาขาวชิา คาํนิยาม แหล่งขอ้มลูที7ใหค้ํานยิาม บรบิท แหล่งขอ้มลูบรบิท การระบขุอ้มลู
อา้งองิต่างๆ ชื7อผูบ้นัทกึ วนัที7บนัทกึ หมายเหตุ คาํเทยีบในภาษาอื7นพรอ้มระบุภาษา และแหล่งขอ้มลูที7ไดค้าํเทยีบ
มา 
 
การสรา้งคลงัขอ้มลูภาษาจะใชเ้อกสารอา้งองิและเอกสารเฉพาะเรื7อง ส่วนเอกสารสนบัสนุนทั �ง ๒ ประเภทขา้งตน้
จะเป็นเอกสารที7ทาํขึ�นเมื7อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษาเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
๓.๑.๔ การจดัทาํคลงัข้อมูลภาษาเพื:อการประมวลศพัทก์ฎหมายวา่ด้วยการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
การจดัทาํคลงัขอ้มลูภาษาเพื7อทาํประมวลศพัทก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสครั �งนี�ไดค้ดัเลอืกเอกสาร
ภาษาองักฤษที7เกี7ยวขอ้งกบัสาขาวชิาดงักล่าวตามเกณฑท์ี7ระบไุวข้า้งตน้ นํามาจดัเกบ็ไวใ้นรปูเอกสารสกุล txt 
รวบรวมเป็นคลงัขอ้มลูภาษา ซึ7งเอกสารที7ไมอ่ยู่ในรปูสกุล txt ไดนํ้ามาแปลงสกุลเอกสารใหเ้ป็น txt ดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ เช่น เอกสารที7เป็นสกุล html อาจแปลงเป็นเอกสารสกุล txt โดยใชโ้ปรแกรม HTTrack เอกสารสกลุ pdf ที7
ตวัอกัษรสามารถเขา้ถงึได ้ (accessible) อาจแปลงโดยการคดัสาํเนา (copy) มาใสเ่อกสารเปล่าสกุล txt สว่น
เอกสาร pdf ที7ตวัอกัษรไม่สามารถเขา้ถงึไดแ้ละเอกสารสาํเนาถาวร (hard copy) ใชว้ธิสีแกนดว้ยเครื7อง
สแกนเนอรท์ี7ใชโ้ปรแกรมโอซอีารไ์ด ้  โดยในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ทั �งหมดจะไดร้บัคาํปรกึษาแนะนําจาก
ผูเ้ชี7ยวชาญดา้นกฎหมายครอบครวัที7มปีระสบการณ์ในการดาํเนินคดรีะหว่างประเทศ 
 
ขอ้มลูภาษาที7ใชร้ะหว่างผูเ้ชี7ยวชาญไดร้วบรวมขอ้มลูภาษาในรปูแบบตวับทกฎหมาย คาํพพิากษา ย่อหลกักฎ 
หมาย บทความในวารสารวชิาการ บทความที7ยงัไมไ่ดร้บัการตพีมิพ ์ เอกสารหารอื จดหมายขา่ว แนวทางปฏบิตัิ
วชิาชพี และแบบฟอรม์ต่างๆ  สว่นขอ้มลูภาษาระหว่างผูเ้ช ี7ยวชาญกบัผูท้ ี7อยู่ในแวดวงเดยีวกนัไดร้วบรวมขอ้มลู
ภาษาที7อยู่ในรปูตาํราเรยีน คดศีกึษา บนัทกึคาํบรรยาย เป็นตน้  ทั �งนี� พบวา่มขีอ้จาํกดัคอืบทความวารสารบาง
บทความจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิเทา่นั �นจงึจะเขา้ถงึได ้อาทเิช่น บทความบางบทความในวารสารสภาทนายความ
อเมรกินั 
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เอกสารขอ้มลูภาษาต่างๆ พยายามเลอืกที7มผีูอ่้านมากที7สดุ เช่น หากเป็นตาํราเรยีน ควรเป็นตาํราเรยีนที7ใชก้นั
อยา่งแพรห่ลาย ทั �งนี� โดยไดร้บัคาํแนะนําจากผูเ้ชี7ยวชาญและจากหลกัฐานต่างๆ เชน่ ประวตักิารยมืหนงัสอื 
จาํนวนครั �งที7พมิพ ์เป็นตน้ 
 
ทั �งนี� เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารที7ทาํข ึ�นในประเทศที7ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการหรอืเคยเป็นประเทศอาณา
นิคมขององักฤษและภาษาองักฤษยงัใชก้นัอย่างแพรห่ลาย อย่างไรกต็าม เนื7องจากมเีอกสารที7เกี7ยวขอ้งจาํนวน
มากในประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร แคนาดา และออสเตรเลยี ที7คนในวชิาชพีทั �งในประเทศและ
ต่างประเทศอ่าน อกีทั �งในปจัจุบนัมผีูจ้บการศกึษาในสาขาวชิากฎหมายจากประเทศดงักล่าวมากกวา่ประเทศอื7นๆ   
นอกจากนั �น ประเทศเหล่านี�ยงัมจีาํนวนนกักฎหมายรวมกนัมากกว่าประเทศอื7นๆ อกีดว้ย และยงัมอีทิธพิลทาง
การเมอืงระหว่างประเทศซึ7งทาํใหน้กักฎหมายของประเทศเหล่านี�สามารถผลกัดนัแนวคดิและระบบกฎหมายที7ตน
คุน้เคยใหน้านาประเทศผกูพนัตามไดม้ากกวา่ประเทศอื7นๆ ซึ7งทั �งหมดนี�ทาํใหว้งการกฎหมายทั 7วโลกในปจัจบุนั
ไดร้บัผลกระทบจากขอ้มลูภาษากฎหมายของประเทศเหล่านี�มากกว่าขอ้มลูภาษากฎหมายจากประเทศอื7นๆ  
ขอ้มลูภาษาที7จดัทาํขึ�นในประเทศเหล่านี�จะตอ้งรวบรวมมากเป็นพเิศษ 
 
นอกจากนี� พบวา่ภาษากฎหมาย รวมทั �งภาษากฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรส มกีารเปลี7ยนแปลง
ค่อนขา้งชา้เมื7อเทยีบกบัสาขาวชิาอื7น โดยเฉพาะอย่างยิ7งขอ้มลูภาษาประเภทตวับทกฎหมายและคาํพพิากษา
บรรทดัฐาน ซึ7งจะตอ้งใชอ้า้งองิอยูเ่สมอแมว้่าจะจดัทาํขึ�นมารว่มหลายสบิปีหรอืเป็นรอ้ยปีแลว้กต็าม  กล่าวคอื ยงั
มขีอ้มลูที7จดัทาํขึ�นมาเป็นเวลานานแลว้แต่ยงันยิมใชก้นัอยู ่  ดงันั �น จงึรวบรวมขอ้มลูภาษาประเภทนี�เขา้คลงัขอ้มลู
ภาษาดว้ย 
 
นอกจากนี� เอกสารขอ้มลูภาษาที7ไมป่รากฏขอ้มลูผูแ้ต่งไมไ่ดนํ้ามารวบรวมไวใ้นคลงัขอ้มลูภาษาแต่อย่างใด 
 
เนื7องจากคลงัขอ้มลูภาษาควรมสีดัสว่นความถี7ในการใชใ้กลเ้คยีงกบัการใชท้ี7เกดิขึ�นจรงิ  จงึไดร้วบรวมขอ้มลูภาษา
จากหลายประเทศ อาทเิชน่ องักฤษ ไอรแ์ลนด ์สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ฮอ่งกง ฟิลปิปินส ์อนิเดยี ออสเตรเลยี เป็น
ตน้  โดยนําขอ้มลูภาษาของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ และเอเชยีใตม้าใชเ้ป็น
จาํนวนพอสมควร เนื7องจากจะทาํใหเ้ป็นตวัแทนหลกักฎหมายครอบครวัที7เป็นเอกลกัษณ์รว่มกนัของประเทศใน
ภมูภิาคดงักล่าว โดยเลอืกเฉพาะประเทศที7ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ เชน่ ฮอ่งกง สงิคโปร ์และฟิลปิปินส ์
เป็นตน้ ซึ7งนกักฎหมายในประเทศดงักล่าวมกัเป็นผูท้ี7รูภ้าษาองักฤษอยา่งแตกฉาน 
 
คลงัขอ้มลูภาษาที7จดัทาํขึ�นนี�มขีนาด ๑๐๑,๙๖๔ คาํ (วดัไดจ้ากโปรแกรม AntConc) 
 
อนึ7ง เอกสารอา้งองิที7ใชใ้นการทาํความเขา้ใจสาขาวชิาเบื�องตน้ ไดแ้ก่เอกสารต่อไปนี� 
 
เอกสารภาษาไทย 

- กมล สนธเิกษตรนิ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ ๑-๖. พมิพค์รั �งที7 ๖. กรงุเทพฯ : นิตบิรรณการ, 
๒๕๓๙ 
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- บุญเพราะ แสงเทยีน. กฎหมายเกี:ยวกบัเยาวชนและครอบครวั แนวประยกุต.์ พมิพค์รั �งที7 ๑. กรงุเทพฯ : 
วทิยพฒัน์, ๒๕๔๖ 

- ราชบณัฑติยสถาน. ศพัทนิ์ติศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรงุเทพฯ : ราชบณัฑติยสถาน, ๒๕๔๓ 

- วรวทิย ์ ฤทธทิศิ. หลกักฎหมายการดาํเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครวั. พมิพค์รั �งที7 ๒. กรงุเทพฯ : 
วญิ�ชูน, ๒๕๕๐ 

- วริะดา สมสวสัดิ U. กฎหมายครอบครวั. พมิพค์รั �งที7 ๒. กรงุเทพฯ : โครงการจดัพมิพค์บไฟ, ๒๕๔๖ 
- สหสั สงิหวริยิะ. คาํอธิบาย ครอบครวั. พมิพค์รั �งที7 ๗. กรงุเทพฯ : นิตบิรรณการ, ๒๕๔๙ 
- ราชกจิจานุเบกษา (http://www.soc.ratchakitcha.go.th) 
 
เอกสารภาษาองักฤษ 

- Bass, Howard L. Divorce law : the complete practical guide. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 
1978 

- Bond, Tina. Family law 2003 / Tina Bond, Jill M. Black and A. Jane Bridge. Oxford : Oxford 
University Press, 2003 

- Childs, Frank H. LECTURE 12 HUSBAND AND WIFE with Outline of Study, Lesson Talks, and 
Daily Recitations. Chicago IL : La Salle Extensive University, 1953 

- Ellman, Ira Mark. Family law : cases, text, problems / Ira Mark Ellman, Paul M. Kurtz, Elizabeth S. 
Scott, with Grace Ganz Blumberg. Charlottesville, Va. : LEXIS Law Publishing, 1998 

- Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. St. Paul, MINN : West Group, 2000 
- Morgan, Keith. Family law. London : Cavendish Pub. Ltd., 1995 
 
๓.๒ การดึงศพัทจ์ากคลงัข้อมลูภาษา 
ในขั �นตอนการดงึคาํศพัท ์(extraction หรอื excerption) จากคลงัขอ้มลูภาษา อาจแยกออกเป็นขั �นตอนย่อยไดด้งันี� 

๑) การคน้หาคาํศพัท ์
๒) การคดัเลอืกคาํศพัท ์
 

การค้นหาคาํศพัท์ 
การคน้หาคาํศพัทส์ามารถแยกขั �นตอนยอ่ยไดอ้กีเป็น ๒ ขั �นตอน ดงันี� 

๑) การคน้หาคาํปรากฏรว่ม 
๒) การระบคุาํศพัท ์

 
๑) การคน้หาคาํปรากฏรว่ม 

เพื7อใหไ้ดค้าํศพัทท์ี7ประกอบดว้ยคาํตั �งแต่สองคาํขึ�นไป จาํเป็นตอ้งคน้หาคาํปรากฏรว่มในเบื�องแรก  โดย
อาจแบ่งขั �นตอนตามลําดบัได ้ดงันี� 
๑. ใชโ้ปรแกรม Collocation Extract คน้หาคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสองคาํทั �งหมดในคลงัขอ้มลู

ภาษา (แต่เพื7อความสะดวก จงึจาํกดัผลการสบืคน้ไวท้ี7 ๕๐๐ รายการ)   
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๒. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสองคาํที7น่าสนใจ (อาจเป็นคาํศพัท)์ 
๓. ใชค้าํปรากฏรว่มแต่ละคาํในขอ้ ๒ เป็นคาํคน้ในโปรแกรม AntConc หน้า Concordance คน้หาคาํ

ปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสามคาํ (คาํสองคาํที7ประกอบเป็นคาํปรากฏรว่มเดมิและคาํเพิ7มอกีหนึ7ง
คาํ) 

๔. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสามคาํ 
๕. ใชค้าํปรากฏรว่มแต่ละคาํในขอ้ ๔ เป็นคาํคน้ในโปรแกรม AntConc หน้า Concordance คน้หาคาํ

ปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสี7หรอืหา้คาํ (คาํสามคาํที7ประกอบเป็นคาํปรากฏรว่มเดมิและคาํเพิ7มอกี
หนึ7งหรอืสองคาํ) 

๖. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสี7คาํ 
๗. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํหา้คาํ 
เมื7อสิ�นสดุขั �นตอนนี�แลว้ ไดร้ายการคาํปรากฏร่วมสี7รายการ ไดแ้ก่ รายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ย
คาํสองคาํ รายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสามคาํ รายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสี7คาํ 
และรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํหา้คาํ 

 
๒) การระบคุาํศพัท ์

เมื7อดาํเนนิการตามขั �นตอนการคน้หาคาํปรากฏรว่มขา้งตน้แลว้ จงึตรวจสอบว่ามคีาํศพัทใ์ดบา้งต่อไป 
โดยดาํเนินการตามขั �นตอนต่อไปนี�ตามลาํดบั  
๑. ใชค้าํปรากฏรว่มแต่ละคาํในรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสองคาํ เป็นคาํคน้ในโปรแกรม 

AntConc หน้า Concordance ตรวจสอบวา่มลีกัษณะที7น่าจะเป็นคาํศพัทไ์ดห้รอืไม่ 
๒. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสองคาํและมลีกัษณะเป็นคาํศพัท ์
๓. ใชค้าํปรากฏรว่มแต่ละคาํในรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสามคาํเป็นคาํคน้ในโปรแกรม 

AntConc หน้า Concordance ตรวจสอบวา่มลีกัษณะที7น่าจะเป็นคาํศพัทไ์ดห้รอืไม่ 
๔. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสามคาํและมลีกัษณะเป็นคาํศพัท ์
๕. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํสี7คาํและมลีกัษณะเป็นคาํศพัท ์ (ตรวจสอบความเป็น

คาํศพัทไ์ดจ้ากผลการสบืคน้ในขอ้ ๓) 
๖. ทาํรายการคาํปรากฏรว่มที7ประกอบดว้ยคาํหา้คาํและมลีกัษณะเป็นคาํศพัท ์ (ตรวจสอบความเป็น

คาํศพัทไ์ดจ้ากผลการสบืคน้ในขอ้ ๓) 
๗. ใชค้าํวา่ “means” “denotes” และ “the term” เป็นคาํคน้ในโปรแกรม AntConc หน้า Concordance 

คน้หาคาํศพัทท์ี7ประกอบดว้ยคาํเพยีงคาํเดยีว 
๘. ทาํรายการคาํศพัทท์ี7ประกอบดว้ยคาํเพยีงคาํเดยีว 
๙. นํารายการตามขอ้ ๒ ๔ ๕ และ ๖ ไปใหผู้เ้ชี7ยวชาญตรวจสอบว่าคาํใดบา้งเป็นคาํศพัทใ์นสาขาวชิา 
๑๐. สอบทานผลการตรวจสอบในขอ้ ๙ กบัพจนานุกรมกฎหมาย Black’s Law Dictionary อกีครั �ง 
๑๑. ทาํรายการคาํศพัทใ์นสาขาวชิา 
ทั �งนี� ลกัษณะที7สามารถใชบ่้งชี�ว่าสิ7งใดสิ7งหนึ7งที7พบในคลงัขอ้มลูภาษาเป็นคาํศพัทห์รอืไม่ อาจไดแ้ก่
ลกัษณะดงัต่อไปนี� (Cabré: 1999, 137) 
- ถา้เป็นวลจีะเป็นวลทีี7มหีน่วยฐานเป็นหน่วยเดยีว เชน่ “child custody order” มเีพยีงหน่วยฐานเดยีว 

คอื คาํว่า “order” เป็นตน้ 



- ๑๙ - 

- ถา้เป็นวล ี จะตอ้งไมส่ามารถนําองคป์ระกอบทางภาษาอื7นมาคั 7นกลางได ้ เช่น “collaborative 
practice in family law” หากสามารถนํา “the” มาคั 7นกลางวล ี (“collaborative practice in the 
family law”) ได ้กจ็ะสามารถระบไุดว้่า “collaborative practice in family law” ไม่ใช่คาํศพัท ์

- ถา้เป็นวล ี จะตอ้งไมส่ามารถเพิ7มสว่นขยายใหเ้ฉพาะคาํใดคาํหนึ7งที7เป็นสว่นประกอบของวลไีด ้ เชน่ 
“application for joint custody” หากสามารถเพิ7มสว่นขยายเป็น “application for several joint 
custody” กอ็าจจะระบุไดว้่า “application for joint custody” ไมใ่ชค่าํศพัท ์

- สามารถนําคาํพอ้งความมาแทนที7ได ้
- มคีาํตรงขา้มในสาขาวชิา 
- มคีวามถี7ที7ใชใ้นตวับทสาขาวชิาที7ทาํประมวลศพัทส์งู 
- มคีาํเทยีบในภาษาอื7นที7ประกอบหน่วยศพัท ์(lexeme) เดยีว 
- ความหมายไมส่ามารถระบไุดจ้ากความหมายของคาํที7เป็นสว่นประกอบแต่ละคาํ 
- ถา้เป็นวลแีต่มหีน่วยทางภาษา (linguistic unit) แทรกคั 7นกลางได ้เช่น “the payment of spousal or child 

support” มกัจะไมเ่ป็นคาํศพัท ์
สว่นขั �นตอนที7 ๙ ขา้งตน้ จะทาํใหก้ารระบุคาํศพัทใ์นสาขาวชิาน่าเชื7อถอื  เนื7องจากปกตผิูเ้ช ี7ยวชาญใน
สาขาวชิาจะสามารถระบคุาํศพัทใ์นสาขาวชิาไดง้า่ยกวา่ผูท้ ี7ไมใ่ชผู่เ้ชี7ยวชาญมาก (Cabré: 1999, 136)  
ทั :งนี:  เพื Aอให้การประมวลศพัท์สมประโยชน์แก่การใช้งานจริง ผูเ้ชี Aยวชาญได้รบัคาํแนะนําวา่ควร
ระบคุาํศพัทที์ Aใช้มากในการปฏิบติังานเกี Aยวกบัสาขาวิชาและอาจอยูใ่นสาขาวิชาอื Aนด้วย เชน่ ให้
ระบุคาํว่า “child custody” ซึ7งอาจอยู่ในสาขาวชิากฎหมายวา่ดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างบดิามารดากบั 
บุตรดว้ย เป็นตน้ 

 
การคดัเลอืกคาํศพัท ์

เมื7อไดร้ายการคาํศพัทใ์นสาขาวชิาแลว้ จงึคดัเลอืกว่าจะคาํศพัทใ์ดบา้งในรายการที7จะนํามาบรรจใุนประมวลศพัท ์
โดยอาจจาํแนกเป็นขั �นตอนไดด้งันี�ตามลาํดบั 

๑. ตรวจสอบวา่คาํศพัทใ์นสาขาวชิาแต่ละคาํศพัทม์คีาํเทยีบแลว้หรอืไม ่
ข ั �นตอนนี�มขี ั �นตอนย่อยตามลําดบัดงันี� 
- แปลงตวับทคาํแปลประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์รรพ ๕ ลกัษณะ ๑ หมวด ๖ การสิ�นสุด

แหง่การสมรส จากเอกสารกระดาษเป็นเอกสารสกุล txt โดยใชโ้ปรแกรมโอซอีาร ์
- ตรวจสอบวา่คาํศพัทใ์นสาขาวชิาแต่ละคาํศพัทม์คีาํเทยีบในคาํแปลประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยบ์รรพ ๕ ลกัษณะ ๑ หมวด ๖ การสิ�นสุดแห่งการสมรส หรอืไม่ โดยใชฟ้งักช์ั 7น Find 
ในโปรแกรม Notepad 

- ตรวจสอบวา่คาํศพัทใ์นสาขาวชิาแต่ละคาํศพัทม์คีาํเทยีบในศพัทน์ิตศิาสตร ์ ฉบบัราชบณัฑติย-
สถานหรอืไม่ 

- ใหผู้เ้ชี7ยวชาญตรวจสอบคาํเทยีบในศพัทน์ติศิาสตร ์ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ว่าเป็นคาํเทยีบ
คาํศพัทใ์นสาขาวชิาจรงิหรอืไม่ 

- ทาํรายการคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7ยงัไมม่คีาํเทยีบ 



- ๒๐ - 

ทั �งนี� การใหผู้เ้ชี7ยวชาญตรวจสอบคาํเทยีบตามที7ระบุขา้งตน้ มเีพื7อทาํใหก้ารเทยีบรปูคาํศพัท ์
(designation) ในภาษาองักฤษกบัภาษาไทยก่อนการระบมุโนทศัน์ (concept) มคีวามน่าเชื7อถอื  

๒. ทาํรายการคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7ยงัไมม่คีาํเทยีบเรยีงตามลาํดบัความถี7 (ดภูาคผนวก ง รายการ
คาํศพัทใ์นสาขาวชิา) 
ข ั �นตอนนี�มขี ั �นตอนย่อยตามลําดบัดงันี� 
- ตรวจสอบความถี7ในการใชข้องคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7ยงัไมม่คีาํเทยีบแต่ละคาํดว้ยโปรแกรม 

AntConc หน้า Concordance 
- ทาํรายการคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7ยงัไมม่คีาํเทยีบเรยีงตามลาํดบัความถี7ในการใช ้

๓. นําคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7ยงัไมม่คีาํเทยีบและมคีวามถี7ในการใชส้งูสดุ ๓๐ คาํแรกไปดาํเนนิการตาม
ขั �นตอนการประมวลศพัท ์

๔. นําคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7ยงัไมม่คีาํเทยีบและมมีโนทศัน์สมัพนัธ์กบัคาํศพัท ์๓๐ คาํแรกตามขอ้ ๓ ไป
ดาํเนินการตามขั �นตอนการประมวลศพัท ์

๕. ในกรณีที7คาํศพัทต์ามขอ้ ๓ และ ๔ รวมกนัมจีาํนวนไม่ถงึ ๕๐ คาํศพัท ์นําคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7ยงั
ไมม่คีาํเทยีบและมมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทใ์นขอ้ ๔ ไปดาํเนนิการตามขั �นตอนการประมวลศพัท ์

๖. ในกรณีที7คาํศพัทต์ามขอ้ ๓ ๔ และ ๕ รวมกนัมจีาํนวนไมถ่งึ ๕๐ คาํศพัท ์นําคาํศพัทใ์นสาขาวชิาที7
ยงัไมม่คีาํเทยีบและมคีวามถี7สงูที7สดุจาํนวนเทา่กบัสว่นที7ขาดจาก ๕๐ คาํศพัทไ์ปดาํเนินการตาม
ขั �นตอนการประมวลศพัท ์

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



- ๒๑ - 

บทที: ๔ 
การประมวลศพัท ์

 
บทนี�จะกล่าวถงึการทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ การสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธ ์และการทาํบนัทกึขอ้มลูศพัท ์
 
๔.๑ การบนัทึกข้อมูลศพัทเ์บื�องต้น 
เมื7อระบคุาํศพัทใ์นสาขาวชิาไดแ้ลว้ ข ั �นตอนต่อไปคอื นําขอ้มลูเกี7ยวกบัคาํศพัทท์ี7คดัเลอืกไวไ้ปบนัทกึในบนัทกึ
ขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ ซึ7งปกตไิดแ้ก่ขอ้มลูต่อไปนี� (Cabré: 1999, 137) 

- รปูคาํศพัทต์ามที7ปรากฏในคลงัขอ้มลูภาษา 
- บรบิท กล่าวคอื สว่นของตวับทที7คาํศพัทท์าํหน้าที7ทางไวยากรณ์อยูด่ว้ย 
- ขอ้มลูอา้งองิเอกสารที7พบคาํศพัท ์
- ชนดิของคาํ 
- ขอ้มลูพเิศษ เช่น คาํเทยีบ รปูภาพประกอบ คาํนิยามประกอบ เป็นตน้ 
- ขอ้มลูเกี7ยวกบัการดาํเนินการตามขั �นตอนการดงึคาํศพัทจ์ากคลงัขอ้มลูภาษา เช่น ผูแ้ต่ง ตาํแหน่ง เป็น

ตน้ 
- ขอ้มลูอื7นๆ 

 
ทั �งนี� บรบิทคาํศพัทอ์าจแบ่งประเภทไดด้งันี� (Cabré: 1999, 138) 

- บรบิทที7แสดงเพยีงว่ามคีาํศพัทอ์ยูจ่รงิ โดยไมใ่หข้อ้มลูอื7นใด 
- บรบิทที7ใหข้อ้มลูเกี7ยวกบัความหมายของคาํศพัท ์
- บรบิทที7ใหข้อ้มลูเกี7ยวกบัคาํศพัทใ์นฐานะที7เป็นสว่นหนึ7งของระบบใดระบบหนึ7ง เชน่ “…laundering 

used to refer only to clothes, but in some parts of the coast it refers to illegal financial activities.” 
 
บรบิทประเภทที7ควรนําไปบนัทกึในบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ที7สดุ คอื บรบิทที7ใหข้อ้มลูเกี7ยวกบัความหมายของ
คาํศพัท ์(Cabré: 1999, 139) 
 
การประมวลศพัทค์รั �งนี� บนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้จะประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปนี� (ดภูาคผนวก จ) 

- หมายเลขกาํกบัมโนทศัน์ (Concept CNxxx) 
- คาํศพัทภ์าษาองักฤษ (English term) 
- คาํเทยีบภาษาไทย (Thai term) 
- ชนดิของคาํและความหมายโดยสรปุ (Feature) 
- มโนทศัน์สมัพนัธ ์(Concept relations) 
- บรบิท (Extractions) 
- ขอ้มลูอื7นๆ ในการดาํเนนิขั �นตอนการจดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ (Note) เชน่ ชดุของคําศพัทว์่าเป็น

ชดุที7เลอืกมาในขั �นตอนใด เป็นตน้ 
 



- ๒๒ - 

 
๔.๒ การสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธ์ 
การสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธท์ี7จะนําไปบนัทกึในบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้นั �น จะแยกประเดน็สองประเดน็ ไดแ้ก ่
ความหมายของมโนทศัน์ และการสรา้งมโนทศัน์สมัพนัธ ์

 
๔.๒.๑ ความหมายของมโนทศัน์ 
โดยทั 7วไป มโนทศัน์ คอื สิ7งที7นกึคดิ (mental construct) หรอืหน่วยความคดิ (unit of thought) เกี7ยวกบัวตัถ ุ
(object) ชิ�นใดชิ�นหนึ7งหนึ7งหรอืประเภทใดประเภทหนึ7ง ซึ7งแบ่งแยกตามคุณลกัษณะ (characteristics) รว่มกนัของ
วตัถุแต่ละประเภท    มโนทศัน์อาจแสดงออกมาในรปู (designation) ต่างๆ ไดห้ลากหลาย อาทเิช่น รปูคาํศพัท ์
รปูคาํนิยาม รปูรหสั รปูสตูร เป็นตน้  ในทางศพัทวทิยามโนทศัน์จะพจิารณามโนทศัน์ที7แสดงในรปูคาํศพัทโ์ดย 
เฉพาะ  ดว้ยเหตุดงักล่าว ในทางศพัทวทิยา มโนทศัน์จงึไดแ้ก่ภาพในจติใจเกี7ยวกบัวตัถุในบรบิทใดบรบิทหรอื
สาขาวชิาเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ7ง  นอกจากนี� ในทางศพัทวทิยายงัถอืว่ามโนทศัน์เป็นหน่วยความรู ้ (unit of 
knowledge) อกีดว้ย เนื7องจากศพัทวทิยาจะเกี7ยวขอ้งกบัภาษาเฉพาะทางทั �งสิ�น (ISO: 2000, 2 – 3)  
 
๔.๒.๒ การสร้างมโนทศัน์สมัพนัธ์ 
มโนทศัน์ต่างๆ ไมอ่าจเกดิมอียู่เป็นหน่วยความคดิโดดๆ แต่จะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัมโนทศัน์อื7นๆ เสมอ  ทั �งนี� 
กลุ่มมโนทศัน์ (concept field) ไดแ้ก ่กลุ่มของมโนทศัน์ต่างๆ ในสาขาวชิา (subject field) สาขาใดสาขาหนึ7ง ที7ม ี
ความสมัพนัธ์ซึ7งกนัและกนัแต่ยงัไมจ่ดัระเบยีบโครงสรา้งความสมัพนัธน์ั �นไว ้  มโนทศัน์สมัพนัธ ์ (conceptual 
relation) (ISO: 2000, 5) แต่เมื7อจดัระเบยีบโครงสรา้งความสมัพนัธแ์ลว้ กลุ่มของมโนทศัน์นั �นจะเรยีกว่า ระบบ
มโนทศัน์ (concept system)  ทั �งนี� มโนทศัน์สมัพนัธน์ั �น อาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทหลกัๆ ดงันี�  (ISO: 2000, 6) 

- ความสมัพนัธ์เชงิลาํดบัชั �น (hierachical relations) 
- ความสมัพนัธ์ที7ไมใ่ชเ่ชงิลาํดบัชั �น (associative relations) 

 
ความสมัพนัธเ์ชิงลาํดบัชั �น 
กรณีที7เป็นความสมัพนัธเ์ชงิลาํดบัชั �น มโนทศัน์ต่างๆ จะถกูจดัโครงสรา้งเป็นชั �นๆ โดยมโนทศัน์ชั �นบน  
(superordinate concept) จะแยกมโนทศัน์ย่อยออกเป็นมโนทศัน์ชั �นล่าง (subordinate concept) ตั �งแต่หนึ7งมโน
ทศัน์ขึ�นไป  สว่นมโนทศัน์ชั �นล่างที7อยู่ในชั �นเดยีวกนัโดยแยกย่อยมาจากมโนทศัน์ชั �นบนดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนัจะ
เรยีกว่ามโนทศัน์ชั �นเดยีวกนั  (coordinate concept)  ความสมัพนัธเ์ชงิลาํดบัชั �นอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท ดงันี�  
(ISO: 2000, 6) 

- ความสมัพนัธ์แบบทั 7วไป (generic relations) 
- ความสมัพนัธ์แบบองคป์ระกอบ (partitive relations) 

 
ความสมัพนัธ์แบบทั 7วไปเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์แบบทั 7วไป (generic concept) กบัมโนทศัน์เจาะจง 
(specific concept) โดยมโนทศัน์ทั 7วไปเป็นมโนทศัน์ชั �นบน สว่นมโนทศัน์เจาะจงเป็นมโนทศัน์ชั �นล่างซึ7งมี
คุณลกัษณะต่างๆ ของมโนทศัน์ทั 7วไปทั �งหมด แต่ยงัมคีุณลกัษณะอื7นที7ทาํใหม้โนทศัน์เจาะจงนั �นต่างจากมโนทศัน์
อื7นดว้ย เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างอุปกรณ์การเขยีนกบัดนิสอเป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งมโนทศัน์แบบทั 7วไป โดย
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อุปกรณ์การเขยีนเป็นมโนทศัน์ทั 7วไปและดนิสอเป็นมโนทศัน์เจาะจง เนื7องจากดนิสอมคีุณลกัษณะทกุประการที7จะ
ทาํใหถ้อืว่าเป็นอุปกรณ์การเขยีน แต่จะมคีณุลกัษณะเพิ7มเตมิที7ทาํใหถ้อืว่าเป็นดนิสอดว้ย เชน่ วคัถุประสงคใ์ช้
เขยีน สิ7งที7เขยีนสามารถลบไดด้ว้ยยางลบ เป็นตน้ 
 
ความสมัพนัธ์แบบองคป์ระกอบเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์องคร์วม (comprehensive concept) กบัมโน-
ทศัน์องคป์ระกอบ (partitive concept) โดยมโนทศัน์องคร์วมเป็นมโนทศัน์ชั �นบนที7ประกอบขึ�นจากมโนทศัน์
องคป์ระกอบซึ7งเป็นมโนทศัน์ชั �นล่าง เชน่ ความสมัพนัธร์ะหว่างโตะ๊กบัขาโตะ๊เป็นความสมัพนัธแ์บบองคป์ระกอบ 
จะเป็นโต๊ะไดต้อ้งมขีาโต๊ะประกอบอยู่ดว้ย เป็นตน้ 
 
ความสมัพนัธที์:ไมใ่ช่เชิงลาํดบัชั �น 
ความสมัพนัธ์ที7ไมใ่ชเ่ชงิลาํดบัชั �น ไดแ้ก่ มโนทศัน์สมัพนัธใ์ดๆ ที7ไมม่ลีกัษณะเป็นความสมัพนัธ์เชงิลําดบัชั �น  มี
หลากหลายรปูแบบ ตวัอย่างเชน่ ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุดบิกบัผลติภณัฑ ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างการกระทาํกบั
สถานที7กระทาํ ความสมัพนัธร์ะหว่างสารกบัคุณสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างการใชเ้ครื7องมอืกบัเครื7องมอื 
เป็นตน้  ทั �งนี� จะเป็นความสมัพนัธท์ี7เกี7ยวขอ้งกบัเวลาหรอืลาํดบัที7แตกต่างกนัหรอืเกี7ยวขอ้งกบัเหตุและผล (ISO: 
2000, 12) 
 
การประมวลศพัทค์รั �งนี�ใชร้ปูแบบมโนทศัน์สมัพนัธท์ั �งหมด ๑๔ รปูแบบ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
 
รหสัรปูแบบมโนทศัน์สมัพนัธ์ 
๑. AG (Action – Guideline) 
๒. CF (Condition – Factor) 
๓. CO (Condition of Obligation – Obligation) 
๔. DB (Decision – Basis of Decision) 
๕. DI (Document – Information) 
๖. GS (General Concept – Specific Concept) 
๗. MR (Matter of Consideration – Resolved Action) 
๘. OO (Object of Obligation – Obligation) 
๙. PaP (Participant – Process) 
๑๐. PP (Process – Product) 
๑๑. PrP (Prerequisite – Process) 
๑๒. SO (Source of Obligation – Obligation) 
๑๓. SuO (Subject of Obligation – Obligation) 
๑๔. UT (User – Tool) 
 
คาํอธบิายรหสัรปูแบบมโนทศัน์สมัพนัธ ์

๑. AG (Action – Guideline) 
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AG คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นการกระทาํกบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นแนวทางหรอืเกณฑ์
กาํหนดการกระทาํนั �น เชน่ การทาํ modification จะตอ้งกระทาํในประการที7เป็น child's best interest 
 

๒. CF (Condition – Factor) 
CF คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นสภาพที7เกดิขึ�นกบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นปจัจยัที7ทาํให้
เกดิสภาพเชน่นั �นขึ�น เชน่ สภาพเงนิเฟ้อหรอืเงนิฝืดปจัจยัหนึ7งเกดิจากอตัราดอกเบี�ยลดลงหรอืเพิ7มขึ�น 
เชน่เดยีวกนั child's best interest จะมลีกัษณะเป็นเชน่ไร ปจัจยัหนึ7งคอื ม ี family violence หรอืไม่
อยา่งไร 
 

๓. CO (Condition of Obligation – Obligation) 
CO คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งกบัอกีมโนทศัน์ โดยการเกดิขึ�นของมโนทศัน์แรกเป็นเงื7อนไข
ใหเ้กดิมโนทศัน์หลงั เชน่ จะม ีdivorce ไดต่้อเมื7อเกดิ ground for divorce  
 

๔. DB (Decision – Basis of Decision) 
DB คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นคาํตดัสนิกบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นหลกัการพื�นฐานคาํ
ตดัสนินั �น เชน่ custody award ออกโดยพจิารณาจาก child's best interest เป็นสาํคญั 
 

๕. DI (Document – Information) 
DI คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นเอกสารกบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นขอ้มลูในเอกสาร เชน่ 
petition for divorce จะระบุรายละเอยีดเกี7ยวกบั ground for divorce 

 
๖. GS (General Concept – Specific Concept) 

GS คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งกบัอกีมโนทศัน์ ซึ7งมโนทศัน์แรกมคีวามหมายรวมถงึความ 
หมายของมโนทศัน์ที7สองและมโนทศัน์อื7นๆ ดว้ย เชน่ couple นอกจากจะความหมายถงึ civil partner  
แลว้ ยงัหมายความถงึ spouse และ cohabitant ไดด้ว้ย 
 

๗. MR (Matter of Consideration – Resolved Action) 
MR คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นเรื7องหรอืหวัขอ้ที7พจิารณากบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นสิ7งที7
เมื7อพจิารณาแลว้ตดัสนิใจใหก้ระทาํ เชน่ เมื7อศาลพจิารณา divorce action ที7เสนอแลว้ อาจตดัสนิให้
ดาํเนินการ divorce ต่อไป 

 
๘. OO (Obligation – Object of Obligation) 

OO คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นหนึ�กระทาํการหรอืงดเวน้ไมก่ระทาํการใดๆ กบัอกี
มโนทศัน์ซึ7งเป็นวตัถุแหง่หนี�นั �น เช่น หนี� support obligation ไดแ้ก ่ หนี�ชาํระ spousal support หรอื 
child support เป็นตน้  ฉะนั �น support obligation จงึเป็นหนี�กระทาํการหรอืงดเวน้ไมก่ระทาํการใดๆ 
สว่น spousal support หรอื child support เป็นวตัถุแหง่หนี� 
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๙. PaP (Participant – Process)  
PaP คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นผูร้ว่มดาํเนินกระบวนการใดกระบวนการหนึ7งกบัอกี
มโนทศัน์ซึ7งเป็นกระบวนการนั �น เชน่ couple เป็นผูเ้ขา้รว่ม family mediation 
 

๑๐. PP (Process – Product) 
PP คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นกระบวนการกบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นผลผลติของ
กระบวนการนั �น เชน่ เมื7อดาํเนิน divorce proceeding แลว้ ศาลอาจออก divorce decree 
 

๑๑. PrP (Prerequisite – Process) 
PrP คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นสิ7งที7ตอ้งกระทาํก่อนจงึจะเขา้สูก่ระบวนการใด
กระบวนการหนึ7ง กบัอกีมโนทศัน์ไดแ้ก่กระบวนการนั �น เชน่ จะตอ้งดาํเนินการ information meeting 
ก่อน จงึจะเขา้สู ่divorce proceeding ได ้
 

๑๒. SO (Source of Obligation – Obligation) 
SO คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นสิ7งที7กาํหนดหนี�กระทาํการหรอืงดเวน้ไมก่ระทาํการสิ7ง
ใดสิ7งหนึ7งกบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นหนี�กระทาํการหรอืงดเวน้ไมก่ระทาํการนั �นเอง เชน่ child custody order 
 เป็นคาํสั 7งที7กาํหนดหน้าที7 child custody 
 

๑๓. SuO (Subject of Obligation – Obligation) 
SuO คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นลกูหนี�กบัอกีมโนทศัน์ซึ7งเป็นหนึ�ที7ลกูหนี�นั �นจะตอ้ง
กระทาํการหรอืงดเวน้ไมก่ระทาํการ เช่น custodian เป็นลูกหนี�ซึ7งมหีน้าที7เกี7ยวกบั child custody 
 

๑๔. UT (User – Tool) 
UT คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์หนึ7งซึ7งเป็นผูใ้ชเ้ครื7องมอืใดเครื7องมอืหนึ7งกบัอกีมโนทศัน์ซึ7งกค็อื
เครื7องมอืที7ผูใ้ชใ้ช ้เชน่ family court เป็นผูใ้ช ้family law ในการตดัสนิอรรถคด ี

 
๔.๓ การทาํบนัทึกขอ้มลูศพัท ์
เมื7อจดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้เสรจ็สิ�นแลว้ จงึจดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัท ์ ซึ7งระบขุอ้มลูสาํเรจ็รปูต่างๆ ที7พรอ้ม
นําไประบุในประมวลศพัทไ์ดท้นัท ี  บนัทกึขอ้มลูศพัทน์ั �นสามารถทาํไดห้ลากหลายรปูแบบ ขึ�นกบัความตอ้งการ
และวตัถุประสงคข์องงานหรอืองคก์ร (Cabré: 1999, 123) ซึ7งการประมวลศพัทค์รั �งนี� บนัทกึขอ้มลูศพัทจ์ะ
ประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปนี� 

- รปูคาํศพัทภ์าษาองักฤษ (English Term) 
- รปูคาํเทยีบภาษาไทย (Thai Term) 
- ประเภททางไวยากรณ์ (Grammatical Category(-ies)) 
- คาํนยิาม (Definition(s)) 
- ตวัอย่าง (Illustration(s)) 
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- รปูศพัทอ์ื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้ง (Linguistic Specification(s))  
- คาํศพัทอ์ื7นที7เกี7ยวขอ้ง (Cross-Reference(s)) 
- หมายเหตุ (Note(s)) 

 
เนื7องจากขั �นตอนการคดัเลอืกคาํศพัทไ์ดค้ดัเลอืกเฉพาะคาํศพัทท์ี7ยงัไมม่คีาํเทยีบภาษาไทย รปูคาํเทยีบภาษาไทย
ที7ระบใุนบนัทกึขอ้มลูศพัทท์ี7จดัทาํขึ�นจงึอาศยัคาํแนะนําจากผูเ้ชี7ยวชาญพอสมควร  อย่างไรกด็ ีมโนทศัน์ใดไมม่อียู่
ในกฎหมายไทย รปูคาํเทยีบภาษาไทยจะกาํหนดใหม้ลีกัษณะต่างๆ ต่อไปนี� ซึ7งถอืกนัว่าเป็นลกัษณะของคาํศพัท์
ที7ด ี(ISO: 2000, 25 – 27) 

๑. “ชดัเจนโปรง่ใส” (transparency) กล่าวคอื สามารถบ่งความหมายหรอืมโนทศัน์นั �นๆ ไดไ้มม่ากกน้็อย 
๒. “คงเสน้คงวาสอดคลอ้งกนั” (consistency) กล่าวคอื รปูคาํศพัทแ์ต่ละคาํศพัทใ์นระบบมโนทศัน์ควร

สอดคลอ้งกนัทั �งหมด 
๓. “เหมาะสม“ (appropriateness) กล่าวคอื แสดงความหมายตามที7ใชก้นัและเป็นที7คุน้เคยในภาษานั �นๆ 

หลกีเลี7ยงรปูคาํศพัทท์ี7มคีวามหมายแฝง โดยเฉพาะอยา่งยิ7ง ความหมายแฝงที7ไม่ด ี
๔. “สั �นกระทดัรดั” (linguistic economy)  
๕. “แปลงรปูได”้ (derivability) เชน่ ในภาษาองักฤษ คาํว่า “access” สามารถแปลงเป็นรปูศพัทอ์ื7นๆ 

ไดห้ลายรปู อาทเิชน่ “accessible” “accessibility” “inaccessible” “inaccessibility” เป็นตน้ 
๖. “ถูกตอ้งทางไวยากรณ์” (linguistic correctness) และ 
๗. “ใชภ้าษานั �นๆ ถา้ม”ี (preference for native language) กล่าวคอื ในกรณีภาษาไทย กค็วรใชค้าํใน

ภาษาไทย ไมค่วรใชค้าํภาษาอื7นหรอืทบัศพัทโ์ดยไมจ่าํเป็น 
 
สว่นคาํนิยามของคาํศพัทแ์ต่ละทาํขึ�นจากมโนทศัน์สมัพนัธท์ี7กาํหนดและบนัทกึไวใ้นบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้  
ทั �งนี� คาํนิยามจะตอ้งอธบิายมโนทศัน์ ไมใ่ชอ่ธบิายรปูคาํศพัทน์ั �นเอง คาํนยิามของแต่ละมโนทศัน์ในสาขาวชิา
จะตอ้งสมัพนัธเ์ชื7อมโยงซึ7งกนัและกนัจนสามารถระบบโครงสรา้งมโนทศัน์ของสาขาวชิาได ้  นอกจากนี� คาํนิยาม
ควรที7จะสั �นกระชบัที7สดุเทา่ที7ทาํไดแ้ละมคีวามซบัซอ้นเท่าที7จาํเป็น โดยจะตอ้งระบุเฉพาะคุณลกัษณะต่างๆ เท่าที7
จาํเป็นเพื7อใหม้โนทศัน์แตกต่างจากมโนทศัน์อื7นๆ  และไมค่วรมคีาํนิยามของคาํศพัทอ์ื7นรวมอยูด่ว้ย อกีทั �งยงัตอ้ง
ใหค้วามหมายในลกัษณะที7ไมจ่าํกดัเฉพาะมโนทศัน์ที7แคบลงมาหรอืครอบคลุมถงึมโนทศัน์ระดบัที7กวา้งขึ�นไป  คาํ
นิยามจะตอ้งสามารถนําไปใสใ่นตวับทแทนคาํศพัทท์ี7ใหค้าํนิยามไดเ้ป็นอย่างด ี ควรหลกีเลี7ยงคาํนิยามที7วนกบัคาํ
นิยามของคาํศพัทอ์ื7นจนเมื7ออ่านประกอบกนัแลว้ไมไ่ดค้วาม  คาํนิยามที7ใหค้วามหมายไมค่รบถว้นหรอืแคบหรอื
กวา้งเกนิไป และคาํนิยามที7เพยีงระบุว่ามโนทศัน์ของคาํศพัทน์ั �นไมใ่ชส่ิ7งใดสิ7งหนึ7ง (ISO: 2000, 17 – 22)  
 
สาํหรบัตวัอย่าง จะเลอืกตวัอย่างขอ้มลูภาษาที7ไดจ้ากคลงัขอ้มลูภาษาจรงิและน่าจะทาํใหส้ามารถทราบวธิใีชค้าํ 
ศพัทไ์ดต้ามสมควร  สว่นรปูศพัทอ์ื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้ง อาจไดแ้ก่ คําพอ้งความ คาํตรงขา้ม เป็นตน้  คาํศพัทอ์ื7นที7
เกี7ยวขอ้งไดแ้กค่าํศพัทอ์ื7นๆ ที7เลอืกไวแ้ละมมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทน์ั �นๆ หมายเหตุไดแ้กข่อ้มลูอื7นๆ 
นอกเหนือจากที7กาํหนดไวข้า้งตน้ซึ7งหากระบนุ่าจะเป็นประโยชน์ เชน่ คาํศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้งและมคีาํเทยีบภาษาไทย
อยูแ่ลว้ คุณลกัษณะต่างๆ ที7ไม่จาํเป็นตอ้งระบุในคาํนิยามเพื7อใหม้โนทศัน์แตกต่างจากมโนทศัน์ของคาํศพัทอ์ื7นแต่
ถา้ระบจุะเป็นประโยชน์ คาํศพัทท์ี7มคีวามหมายใกลเ้คยีงกนั เป็นตน้ 
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บทที: ๕ 
สรปุ 

 
การจดัทาํสารนิพนธฉ์บบันี� ผูว้จิยัศกึษาทฤษฎแีละกระบวนการสร างประมวลศพัท  และนําความร ูจากทฤษฎทีี7ได 

มาใช ในการสร างประมวลศพัท ในหมวดกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรส นอกจากนี� ยงัคน้ควา้หาศพัท์
ภาษาไทยสาํหรบัศพัทภ์าษาองักฤษจากแหล่งขอ้มลูภาษาไทย ในกรณีที7ไม่มหีรอืไม่เหมาะสม ไดพ้ยายามกาํหนด
ศพัทภ์าษาไทยขึ�นใหมอ่ยา่งเป็นระบบตามหลกัการสากล   
 
ผูว้จิยัพบว่ามศีพัทเ์ฉพาะทางภาษาองักฤษในหมวดกฎหมายวา่ดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสที7ยงัไมม่คีาํเทยีบภาษา 
ไทยในศพัทน์ิตศิาสตรฉ์บบัราชบณัฑติยสถานและประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์ากกว่า ๕๐ คาํ คาํศพัทแ์ต่ละ
คาํแสดงใหเ้หน็หน่วยและความสมัพนัธท์างมโนทศัน์ที7เป็นระบบ  จากการตรวจสอบขอ้มลูยงัพบดว้ยว่ามโนทศัน์ใน
สาขาวชิากฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสุดแหง่การสมรสมรีปูศพัทภ์าษาไทยที7หลากหลายและไมค่รบถว้นสมบรูณ์ จงึได้
เสนอรปูศพัทภ์าษาไทยที7เหมาะสมไวใ้นบนัทกึขอ้มลูศพัทโ์ดยอา้งองิขอ้มลูภาษาจากคลงัขอ้มลูภาษาที7สรา้งไว ้
 
สารนพินธฉ์บบันี�จดัทาํขึ�นโดยมขีอ้จาํกดับางประการ ไมว่่าจะเป็นขอ้จาํกดัดา้นเวลาหรอืขอ้จาํกดัดา้นตน้ทนุคา่ใช ้
จา่ย    กล่าวคอื สารนพินธฉ์บบันี�ตามหลกัสตูรอยู่ในวชิา ๓ หน่วยกติ จะตอ้งเสนอพจิารณาภายในหนึ7งภาคการ 
ศกึษา  นอกจากนี� งานขั �นตอนการจดัทาํคลงัขอ้มลูภาษาตอ้งใชเ้ครื7องสแกนเนอร ์ จงึจาํเป็นตอ้งออกค่าใชจ้า่ยซื�อ
มา แตไ่มส่ามารถซื�อเครื7องที7มปีระสทิธภิาพสงูที7สดุไดเ้นื7องจากราคาสงูมาก การสแกนจงึไมส่ามารถทาํไดร้วดเรว็
เทา่ที7ควร อกีทั �งคุณภาพตวับทที7สแกนเพื7อเกบ็เขา้คลงัขอ้มลูภาษายงัไมด่คีรบถว้น ตอ้งใชเ้วลาแกไ้ขมาก  สง่ผล
ใหข้นาดคลงัขอ้มลูภาษายงัไมใ่หญ่มาก  และทาํใหเ้กดิอุปสรรคในการทาํงานขั �นตอนจดัทาํบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�อง 
ตน้และบนัทกึขอ้มลูศพัทบ์า้ง  นอกจากนี� เนื7องจากเป็นการทาํประมวลศพัทค์รั �งแรกของผูว้จิยั จงึพบปญัหาดา้น
เทคนคิและกระบวนการ เชน่ ยงัไมคุ่น้เคยกบัวธิใีชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ซึ7งไดแ้กไ้ขโดยขอรบัคาํแนะนําจาก
อาจารยท์ี7ปรกึษา  ในดา้นความรูเ้กี7ยวกบัสาขาวชิาที7เกี7ยวขอ้ง ผูว้จิยักม็ขีอ้จาํกดัเชน่เดยีวกนั เนื7องจากไม่เคย
ศกึษาวชิากฎหมายครอบครวัจากประเทศที7ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ และไมม่ปีระสบการณ์รบัผดิชอบเป็น
ทนายความในคดคีรอบครวั ซึ7งผูว้จิยัพยายามแกไ้ขโดยศกึษาตาํรากฎหมายภาษาองักฤษในสาขาวชิาดว้ยตนเอง 
 
อยา่งไรกต็าม แมจ้ะมขีอ้จาํกดัดา้นตา่งๆ ขา้งตน้ แต่พบว่าบนัทกึขอ้มลูศพัท ์ ซึ7งเป็นผลผลติสดุทา้ยของงาน
ประมวลศพัทค์รั �งนี� มปีระโยชน์พอสมควร โดยสามารถนําใชเ้ป็นทรพัยากรการแปลเอกสารกฎหมายที7เกี7ยวขอ้ง
จนไดผ้ลด ีและน่าจะเป็นประโยชน์แกผู่ใ้ชเ้ป้าหมายกลุ่มต่างๆ ที7ระบไุวข้า้งตน้ดว้ยเช่นกนั  จงึพสิจูน์ว่าศพัทวทิยา
และวทิยาการดา้นการประมวลศพัทท์ี7ศกึษามาสามารถนําไปใชเ้ป็นประโยชน์ในทางปฏบิตัไิดจ้รงิ   ทั �งนี� เครื7องมอื
ต่างๆ ที7ใชใ้นการทาํประมวลศพัทค์รั �งนี�ลว้นแต่ทาํใหก้ารวเิคราะหต์วับทขอ้มลูภาษางา่ยดายขึ�นมาก ซึ7งหากไมม่ี
เครื7องมอืเหล่านี�แลว้ การทาํประมวลศพัทค์งจะใชเ้วลาและมคีวามยุง่ยากขึ�นเป็นทวคีณู  นอกจากนี� คลงัขอ้มลู
ภาษาที7จดัทาํไวย้งัเป็นผลผลติพลอยไดจ้ากการทาํสารนิพนธค์รั �งนี� เพราะนอกจากจะใชท้าํประมวลศพัทค์รั �งนี�ได้
แลว้ ยงัสามารถนําไปใชค้น้หาคาํปรากฏรว่มต่างๆ ที7ไม่ใช่คาํศพัทแ์ต่ใชม้ากในสาขาวชิาไดด้ว้ย ซึ7งลว้นเป็น
ทรพัยากรการแปลที7มคี่ายิ7ง 
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บนัทกึขอ้มลูศพัทท์ี7ไดจ้ากงานสารนิพนธค์รั �งนี�ไมค่รอบคลุมเนื�อหาทั �งสาขาวชิา  อย่างไรกด็ ี ไดจ้ดัทาํรายการ
คาํศพัทไ์วค้รบถว้นแลว้ ซึ7งหากมผีูป้ระสงคจ์ะจดัทาํประมวลศพัทใ์นสาขาวชิานี�ต่อไป ย่อมใชป้ระโยชน์จากงาน
สารนพินธฉ์บบันี�ไดโ้ดยสะดวก 
 
จากงานจดัทาํประมวลศพัทค์รั �งนี� ผูว้จิยัไดเ้รยีนรูก้ระบวนการและวธิใีชเ้ครื7องมอืต่างๆ ซึ7งน่าจะทาํใหนํ้าไปใช้
จดัทาํคลงัขอ้มลูภาษาและประมวลศพัทอ์ื7นๆ เพิ7มเตมิไดต้อ่ไป ประกอบกบัถา้ศกึษาวทิยาการต่อไปอย่างตอ่เนื7อง 
ผลงานในภายภาคหน้าจะตอ้งมคีุณภาพสงูขึ�นอย่างแน่นอน 
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สาขาวชิาตา่งๆ 
(ศาสตร)์ 

นติศิาสตร ์
(Legal Science) 

 

นติศิาสตรโ์ดยแท ้
(Legal Science Proper) 

นติศิาสตรท์างคณุคา่ 
(Leนติซิาสตรg์al Science 

of Value) 
 

กฎหมายมหาชน 
(Public Law) 

กฎหมายเอกชน 
(Private Law) 

กฎหมายเศรษฐกจิ 
(Economic Law) 

กฎหมายสงัคม 
(Social Law) 

กฎหมายแพง่ 
(Civil Law) 

กฎหมายพาณชิย ์
(Commercial Law) 

กฎหมายระหวา่งประเทศ
แผนกคดบีคุคล 

(Private International Law) 

หลกักฎหมายแพง่ทัEวไป 
(General Principles of 

Civil Law) 
 

กฎหมายวา่ดว้ยหนีI 
(Law of Obligations) 

กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยส์นิ 
(Property Law) 

กฎหมายครอบครัว 
(Family Law) 

กฎหมายมรดก 
(Succession Law) 

กฎหมายวา่ดว้ย 
การสมรส 

(Marriage Law) 

กฎหมายวา่ดว้ยความสมัพันธ์
ระหวา่งบดิามารดากับบตุร 

(Law on Relationship between 
Parent and Child) 

การหมั Iน 
(Betrothal) 

เงืEอนไขแหง่การสมรส 
(Conditions of 

Marriage) 

ความปกครอง 
(Guardianship) 

ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรยิว 
(Relationship of  

Husband and Wife) 
 

ทรัพยส์นิระหวา่งสามภีรยิา 
(Property of Husband 

and Wife) 
 

ความเป็นโมฆะของการ
สมรส 

(Void of Marriage) 
 

การสิ�นสดุแหง่การสมรส 
(Termination of 

Marriage) 

นติศิาสตร ์
(Legal Science) 
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ภาคผนวก ข 

แผนผงัแสดงขอบเขตการวิจยั๒
 

 
                                                 
๒

 โปรดดขู ั �นตอนการศกึษาวจิยั (หน้า ๓) ประกอบ 

การสิ�นสดุแหง่การสมรส 
(Termination of 

Marriage) 
 

(๑) 
คําศัพทท์ีEมคีําเทยีบ

ภาษาไทย 

(๒) 
คําศัพทท์ีEไมม่คีําเทยีบ

ภาษาไทย  

(๓) 
คําศัพทท์ีEมคีําเทยีบภาษาไทยในศัพท์

นติศิาสตร ์ฉบับราชบัณฑติยสถาน 

(๔) 
คําศพัทท์ีEมคีําเทยีบภาษาไทยใน
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

(๕) 
คําศพัทใ์นหมวด (๒) ทีEมคีวามถีEใน

การใชส้งูทีEสดุ ๓๐ คําแรก 

(๖) 
คําศัพทใ์นหมวด (๒) ทีEไมอ่ยูใ่น

หมวด (๕) 

(๗) 
คําศพัทใ์นหมวด (๖) ทีEมมีโนทศัน์

สมัพนัธก์บัคําศพัทใ์นหมวด (๕) 

(๘) 
คําศพัทใ์นหมวด (๖)  
ทีEไมอ่ยูใ่นหมวด (๗) 

(๙) 
คําศัพทใ์นหมวด (๘) ทีEมมีโนทัศน์

สมัพันธก์บัคําศพัทใ์นหมวด (๗) 
 
 

(๑๐) 
คําศพัทใ์นหมวด (๘)  
ทีEไมอ่ยูใ่นหมวด (๙) 

 

(๑๑) 
คําศพัทใ์นหมวด (๑๐)  

ทีEมคีวามถีEในการใชส้งูทีEสดุ 
 

(๑๒) 
คําศพัทใ์นหมวด (๑๐)  
ทีEไมอ่ยูใ่นหมวด (๑๑) 

 

ขอบเขตการวจิยั 
ไมน่อ้ยกวา่ ๕๐ คํา  
เรยีงจากคําศพัทใ์นหมวด (๕) (๗) 
(๙) และ (๑๑) ตามลําดับ 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดข้อมูลในคลงัขอ้มูลภาษา 

 
รหสัอา้งองิ  TM1.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๔๙๖ 
ชื7อเอกสาร  Lecture 12 HUSBAND AND WIFE with Outline of Study, Lesson Talks, and Daily Recitations 
ชื7อผูแ้ต่ง  Frank Hall Childs 
จดัทาํโดย  Lasalle Extension University 
ขอ้มลูโดยสรุป บนัทกึคาํบรรยายกฎหมายครอบครวัหมวดความสมัพนัธร์ะหว่างสามภีรยิา เฉพาะสว่นว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่ง

การสมรส 
จาํนวนคาํ  ๖๐๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM2.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๑๙๘๘ 
ชื7อเอกสาร  California Marital Termination Agreements 
ชื7อผูแ้ต่ง  Diana Richmond, et al 
จดัทาํโดย  The Regents of the University of California (the State Bar of California) 
ขอ้มลูโดยสรุป แนวทางปฏบิตัขิองทนายความในคดหีย่าของรฐัแคลฟิอรเ์นีย และตวัอย่างสญัญาหย่า 
จาํนวนคาํ  ๗,๓๗๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM3.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๒๔ 
ชื7อเอกสาร  California Marital Dissolution Practice 
ชื7อผูแ้ต่ง  Jon A. Rantzman 
จดัทาํโดย  The Regents of the University of California (the State Bar of California) 
ขอ้มลูโดยสรุป แนวทางปฏบิตัขิองทนายความในคดหีย่าของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
จาํนวนคาํ  ๑๗,๕๕๓ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM4.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/ju/judgment.jsp?L1=HC&L2=MC&AR=25#A25 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Judgements – Matrimonial Causes 
จดัทาํโดย  The Judiciary of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China 

ขอ้มลูโดยสรุป คาํพพิากษาของศาลครอบครวั (Family Court) ของฮ่องกงในคดวี่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส ตั �งแต่ปี 
๒๕๑๕ ถงึปี ๒๕๕๐ 

จาํนวนคาํ  ๑๗,๘๗๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM5.TXT 
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ที7มาของขอ้มลู  http://www.judiciary.gov.hk/en/publications/mat_proceedings.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนธนัวาคม ๒๕๔๖ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Pilot Scheme for the Reform of Ancillary Relief Procedures in Matrimonial Proceedings 
จดัทาํโดย  The Judiciary of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China 

ขอ้มลูโดยสรุป รายละเอยีดโครงการนําร่องเพื7อการปฏริปูกระบวนวธิพีจิารณาคาํรอ้งขอคุม้ครองชั 7วคราวในคดใีนคดวี่าดว้ย
การสิ�นสดุแห่งการสมรสของศาลครอบครวั (Family Court) ของฮ่องกง 

จาํนวนคาํ  ๕๖๓ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM6.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2000/l_160/l_16020000630en00190036.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๙ มนีาคม ๒๕๔๓ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  COUNCIL REGULATION (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental 
responsibility for children of both spouses 

จดัทาํโดย  สหภาพยโุรป 

ขอ้มลูโดยสรุป ขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรปเลขที7 ๑๓๔๗/๒๐๐๐ ฉบบัลงวนัที7 ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ว่าดว้ยเขตอาํนาจและ
การยอมรบัและบงัคบัตามคาํพพิากษาในคดวี่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสและคดวี่าดว้ยหน้าที7ของบดิา
มารดาต่อบุตรครอบครวั 

จาํนวนคาํ  ๑,๑๕๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM7.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_en.pdf  
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (Council Regulation (EC) 

No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, 
repealing Regulation (EC) No 1347/2000) 

จดัทาํโดย  สหภาพยโุรป 

ขอ้มลูโดยสรุป แนวทางปฏบิตัใินการยื7นคาํขอตามขอ้บงัคบับรสัเซลส ์ ๒ (ขอ้บงัคบัของสหภาพยุโรปเลขที7 ๒๒๐๑/๒๕๔๖ 
ฉบบัลงวนัที7 ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ ว่าดว้ยเขตอาํนาจและการยอมรบัและบงัคบัตามคาํพพิากษาในคดวี่า
ดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสและคดวี่าดว้ยหน้าที7ของบดิามารดา ซึ7งยกเลกิขอ้บงัคบัของสหภาพยุโรปเลขที7 
๑๓๔๗/๒๐๐๐ 

จาํนวนคาํ  ๑,๔๗๘ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM8.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_338/l_33820031223en00010029.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
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ชื7อเรื7อง  Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental 
responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 

จดัทาํโดย  สหภาพยโุรป 

ขอ้มลูโดยสรุป ขอ้บงัคบับรสัเซลส ์๒ (ขอ้บงัคบัของสหภาพยุโรปเลขที7 ๒๒๐๑/๒๕๔๖ ฉบบัลงวนัที7 ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 
ว่าดว้ยเขตอาํนาจและการยอมรบัและบงัคบัตามคาํพพิากษาในคดวี่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสและคดวี่า
ดว้ยหน้าที7ของบดิามารดา ซึ7งยกเลกิขอ้บงัคบัของสหภาพยุโรปเลขที7 ๑๓๔๗/๒๐๐๐ 

จาํนวนคาํ  ๑,๓๑๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM9.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc/com_2005_082_en.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๔ มนีาคม ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  GREEN PAPER on applicable law and jurisdiction in divorce matters (presented by the Commission) 

จดัทาํโดย  สหภาพยโุรป 

ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารหารอืของคณะกรรมาธกิารประชาคมยุโรปว่าดว้ยกฎหมายและเขตอาํนาจในคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๘๒๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM10.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1998/c_221/c_22119980716en00010017.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  COUNCIL ACT of 28 May 1998 drawing up, on basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, 

the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 
Matters 

จดัทาํโดย  สหภาพยโุรป 

ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายของสหภาพยโุรปฉบบัลงวนัที7 ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ออกตามความในขอ้ เค.3 แห่งสนธสิญัญา
สหภาพยโุรป อนุสญัญาว่าดว้ยเขตอาํนาจและการยอมรบัและบงัคบัตามคาํพพิากษาในคดกีารสิ�นสดุแห่งการ
สมรส 

จาํนวนคาํ  ๑,๕๘๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM11.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1998/c_221/c_22119980716en00190026.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  COUNCIL ACT of 28 May 1998 drawing up, on the basis of Article K.3 of the Treaty on European 

Union, the Protocol on the interpretation by the Court of Justice of the European Communities of the 
Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 
Matters 

จดัทาํโดย  สหภาพยโุรป 
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ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายของสหภาพยโุรปฉบบัลงวนัที7 ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ออกตามความในขอ้ เค.๓ แห่งสนธสิญัญา
สหภาพยโุรป กตกิาสญัญาวา่ดว้ยการตคีวามอนุสญัญาว่าดว้ยเขตอาํนาจและการยอมรบัและบงัคบัตามคาํ
พพิากษาในคดกีารสิ�นสดุแห่งการสมรสโดยศาลยุตธิรรมแหง่สหภาพโรป 

จาํนวนคาํ  ๙๖๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM13.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_367/l_36720041214en00010002.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒ ธนัวาคม ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  COUNCIL REGULATION (EC) No 2116/2004 of 2 December 2004 amending Regulation (EC) No 

2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial 
matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000, as 
regards treaties with the Holy See 

จดัทาํโดย  สหภาพยโุรป 

ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายของสหภาพยโุรปเลขที7 ๒๑๑๖/๒๐๐๔ ฉบบัลงวนัที7 ๒ ธนัวาคม ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ7มเตมิขอ้บงัคบัของ
สหภาพยโุรปเลขที7 ๒๒๐๑/๒๕๔๖ ว่าดว้ยเขตอาํนาจและการยอมรบัและบงัคบัตามคาํพพิากษาในคดวี่าดว้ย
การสิ�นสดุแห่งการสมรสและคดวี่าดว้ยหน้าที7ของบดิามารดา ซึ7งยกเลกิขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรปเลขที7 
๑๓๔๗/๒๐๐๐ ในเรื7องเกี7ยวกบัสนธสิญัญาที7ทาํไวก้บัสาํนกัวาตกินั 

จาํนวนคาํ  ๒๐๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM14.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/1996027.htm 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Family Law Act 1996 

จดัทาํโดย  รฐัสภาองักฤษ 

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตัคิรอบครวั ๑๙๙๖ ขององักฤษ 
จาํนวนคาํ  ๑,๙๗๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM15.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1970/PDF/ukpga_19700045_en.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๑๓ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Matrimonial Proceedings and Property Act 1970 

จดัทาํโดย  รฐัสภาองักฤษ 

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาทรพัยส์นิในคดวี่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส ๑๙๗๐ ขององักฤษ 
จาํนวนคาํ  ๑,๑๘๘ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM16.TXT 
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ที7มาของขอ้มลู  http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1973/PDF/ukpga_19730018_en.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๑๖ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Matrimonial Causes Act 1973 

จดัทาํโดย  รฐัสภาองักฤษ 

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส ๑๙๗๓ ขององักฤษ 
จาํนวนคาํ  ๑,๗๕๑ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM17.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/plain/ukpga_20040033_en 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Civil Partnership Act 2004 

จดัทาํโดย  รฐัสภาองักฤษ 

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยความสมัพนัธเ์ชงิสมรสระหว่างบุคคลเพศเดยีวกนัขององักฤษ 
จาํนวนคาํ  ๓,๓๒๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM18.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2006/plain/asp_20060002_en 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๙ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Family Law (Scotland) Act 2006 

จดัทาํโดย  รฐัสภาสกอตแลนด ์

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตัคิรอบครวั ๒๐๐๖ ของสกอตแลนด ์
จาํนวนคาํ  ๑,๐๓๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM19.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90f03_e.htm 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๙ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Family Law Act R.S.O. 1990, Chapter F.3 
จดัทาํโดย  สภานิตบิญัญตัริฐัออนแทรโิอ ประเทศแคนาดา 

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตัคิรอบครวั ๑๙๙๐ ของรฐัออนแทรโิอ ประเทศแคนาดา 
จาํนวนคาํ  ๑,๖๙๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM20.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.433425/sc.7/category.48/.f 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
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ชื7อเรื7อง  Family Law Bulletin 
จดัทาํโดย  School of Government, the University of North Carolina at Chapel Hill 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวารสารวชิาการดา้นกฎหมายครอบครวั เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๙,๒๖๑ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM21.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.irishstatutebook.ie/acts.html 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Acts of the Oireachtas 
จดัทาํโดย  รฐัสภาสาธารณฐัไอรแ์ลนด ์
ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายครอบครวัฉบบัต่างๆ เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๑,๙๘๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM22.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.supremecourt.gov.ph/jurisprudence 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Decisions; Resolutions 
จดัทาํโดย  ศาลสงูสดุสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์
ขอ้มลูโดยสรุป คาํพพิากษาและคาํวนิิจฉยัต่างๆ ของศาลสงูสดุฟิลปิปินส ์เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๖,๙๑๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM23.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.law.cornell.edu/topics/Table_Divorce.htm 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๘ มถุินายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Divorce 
จดัทาํโดย  Legal Information Institute, Cornell University Law School 
ขอ้มลูโดยสรุป คาํอธบิายเบื�องตน้เกี7ยวกบักฎหมายหย่าของสหรฐัอเมรกิา คาํพพิากษาและคาํวนิิจฉยัต่างๆ ของศาลรฐั

นิวยอรก์ 
จาํนวนคาํ  ๑๐,๘๕๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM24.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.commonlii.org/in/legis/num_act/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Indian Legislation 
จดัทาํโดย  รฐัสภาอนิเดยี 



- ๓๘ - 

ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายฉบบัต่างๆ ประเทศอนิเดยีที7เกี7ยวขอ้งกบัการหย่า 
จาํนวนคาํ  ๒,๕๐๓ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM25.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/D-3.4///en 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  2 พฤศจกิายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Divorce Act (1985, c. 3 (2nd Supp.))  
จดัทาํโดย  รฐัสภาแคนาดา 

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตักิารหย่าและกฎหมายลกูของประเทศแคนาดา 
จาํนวนคาํ  ๑,๖๘๐ คาํ 
 
 

รหสัอา้งองิ  TM26.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://archive.lib.msu.edu/DMC/African%20Journals/pdfs/PULA/pula003002/ 

pula003002003.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ไม่พบขอ้มลู (คดัลอกวนัที7 ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Botswana Matrimonial Causes Act - Further proposals for Divorce Reform 
จดัทาํโดย  A.J. G.M. Sanders 
ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารเสนอแผนปฏริปูกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสของประเทศบอตสวานา  
จาํนวนคาํ  ๑,๘๕๔ คาํ 
 

รหสัอา้งองิ  TM27.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/fla1975114.txt/cgi-bin/ 

download.cgi/download/au/legis/cth/consol_act/fla1975114.txt 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Family Act 1975 
จดัทาํโดย  รฐัสภาออสเตรเลยี 

ขอ้มลูโดยสรุป พระราชบญัญตัคิรอบครวัของประเทศออสเตรเลยี 
จาํนวนคาํ  ๓,๙๖๙ คาํ 
 

รหสัอา้งองิ  TM28.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/family_ct/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Family Court of Australia 
จดัทาํโดย  รฐัสภาออสเตรเลยี 

ขอ้มลูโดยสรุป คาํพพิากษาศาลครอบครวัของประเทศออสเตรเลยี เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๓,๗๘๗ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM29.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/flr2004163.txt/cgi-

bin/download.cgi/download/au/legis/cth/consol_reg/flr2004163.txt 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    FAMILY LAW RULES 2004 
จดัทาํโดย  รฐัสภาออสเตรเลยี 

ขอ้มลูโดยสรุป ขอ้บงัคบัของศาลในการพจิารณาคดคีรอบครวัของประเทศออสเตรเลยีฉบบัแกไ้ขเพิ7มเตมิ 
จาํนวนคาํ  ๓,๕๑๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM30.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://app.subcourts.gov.sg/family/page.aspx?pageid=3764 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง     
จดัทาํโดย  รฐัสภาสงิคโปร ์

ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายและขอ้บงัคบัของศาลฉบบัต่างๆ ของประเทศสงิคโปรท์ี7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๓,๑๙๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM31.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://app.subcourts.gov.sg/family/page.aspx?pageid=39581 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง     
จดัทาํโดย  ศาลครอบครวัของประเทศสงิคโปร ์
ขอ้มลูโดยสรุป คาํพพิากษาศาลต่างๆ ในประเทศสงิคโปรใ์นคดทีี7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส (ตั �งแต่ปี ๒๕๔๕ ถงึ

ปจัจบุนั) 
จาํนวนคาํ  ๗,๗๗๔ คาํ 
 

รหสัอา้งองิ  TM32.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.commonlii.org/ng/legis/num_act/mca197/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    MATRIMONIAL CAUSES ACT 
จดัทาํโดย  รฐัสภาไนจเีรยี 
ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสของประเทศไนจเีรยี 
จาํนวนคาํ  ๑,๖๐๙ คาํ 
 

รหสัอา้งองิ  TM33.TXT 
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ที7มาของขอ้มลู  http://www.moj.gov.jm/laws/statutes/Matrimonial%20Causes%20Act.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ไม่พบขอ้มลู (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    THE MATRIMONIAL CAUSES ACT 
จดัทาํโดย  รฐัสภาจาไมกา้ 

ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสของประเทศจาไมกา้ 
จาํนวนคาํ  ๑,๐๙๖ คาํ 
 

รหสัอา้งองิ  TM34.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.paclii.org/pg/legis/consol_act/mcr246/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Matrimonial Causes Rules 
จดัทาํโดย  รฐัสภาปาปวันิวกนีิ 

ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสของประเทศปาปวันิวกนีิ 
จาํนวนคาํ  ๒,๒๙๘ คาํ 
 

รหสัอา้งองิ  TM35.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/39/Report_39.txt 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕๓๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    The Law Reform Commission Report No 39 MATRIMONIAL PROPERTY 
จดัทาํโดย  รฐัสภาออสเตรเลยี 

ขอ้มลูโดยสรุป รายงานคณะกรรมาธกิารปฏริปูกฎหมายของประเทศออสเตรเลยี ฉบบัเลขที7 39 เรื7องสนิสมรส รวมทั �งการ
แบ่งสนิสมรสเมื7อการสมรสสิ�นสดุลง 

จาํนวนคาํ  ๗,๑๒๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM36.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/poplaws/law_fiji/fiji_012.htm 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕๒๘ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Matrimonial Causes Act 
จดัทาํโดย  รฐัสภาฟิจ ิ

ขอ้มลูโดยสรุป กฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสของประเทศฟิจ ิ
จาํนวนคาํ  ๑,๓๓๘ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM37.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  www.fotf.ca/tfn/family/PDF/Divorce_impact.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนมกราคม ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
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ชื7อเรื7อง    DIVORCE AND THE BEST INTERESTS OF THE CHILD Focus on the Family (Canada) 
จดัทาํโดย  Ami Dueck 

ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการดา้นกฎหมายหย่าของประเทศแคนาดาในคดทีี7เกี7ยวขอ้งกบับตุร 
จาํนวนคาํ  ๑,๓๒๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM38.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://faculty.law.ubc.ca/cdnjfl/archive.html 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๙ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Published Volumes of the Canadian Journal of Family Law 
จดัทาํโดย  Faculty of Laws, University of British Columbia 

ขอ้มลูโดยสรุป รวมบทคดัย่อบทความในวารสารวชิาการดา้นกฎหมายครอบครวัของประเทศแคนาดา เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบั
การสิ�นสดุแห่งการสมรส  

จาํนวนคาํ  ๒,๘๖๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM39.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.accessmylibrary.com/coms2/browse_JJ_A238 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    American Journal of Family Law 
จดัทาํโดย  The Gale Group 

ขอ้มลูโดยสรุป รวมบทความในวารสาร American Journal of Family Law ซึ7งเป็นวารสารวชิาการดา้นกฎหมายครอบครวั
ของสหรฐัอเมรกิา คดัเฉพาะบทความที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 

จาํนวนคาํ  ๒๑,๘๙๘ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM40.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.lawlib.state.ma.us/divorce.html 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑ กนัยายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Massachusetts Law about Divorce 
จดัทาํโดย  Massachusetts Trial Court Law Library 

ขอ้มลูโดยสรุป รวมตวับทกฎหมาย ขอ้บงัคบัของศาล แบบฟอรม์ศาล และเอกสารอื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัคดหีย่าในรฐั
แมสซาชเูซตส ์สหรฐัอเมรกิา 

จาํนวนคาํ  ๔,๕๖๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM41.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldeucom/272/272.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
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ชื7อเรื7อง    Rome III – Choice of Law in DIvorce 
จดัทาํโดย  The European Union Committee, House of Lords (United Kingdom) 
ขอ้มลูโดยสรุป รายงานของคณะกรรมการธกิารดา้นสหภาพยโุรป สภาสงูของสหราชอาณาจกัร เกี7ยวกบักฎหมายที7บงัคบัใช้

กบัคดหีย่าระหว่างประเทศ 
จาํนวนคาํ  ๓,๔๗๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM42.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.doj.gov.za/salrc/reports/r_prj114_2002aug.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนสงิหาคม ๒๕๔๕ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    SOUTH AFRICAN LAW COMMISSION REPORT PROJECT 114 

PUBLICATION OF DIVORCE PROCEEDINGS: SECTION 12 OF THE DIVORCE ACT (ACT 70 OF 
1979) August 2002 

จดัทาํโดย  South African Law Commission 

ขอ้มลูโดยสรุป รายงานของคณะกรรมการธกิารกฎหมายของประเทศแอฟรกิาใตว้่าดว้ยกระบวนวธิพีจิารณาคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๓,๗๓๓ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM43.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.scottish.parliament.uk/business/research/briefings-05/sb05-22.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   FAMILY LAW (SCOTLAND) BILL: GROUNDS FOR DIVORCE (UPDATED)  
จดัทาํโดย  SARAH HARVIE-CLARK 

ขอ้มลูโดยสรุป สรุปหวัขอ้รายละเอยีดอภปิรายในสภานิตบิญัญตัสิกอตแลนดเ์รื7องเหตุฟ้องหย่า 
จาํนวนคาํ  ๑,๗๒๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM44.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.lac.org.na/grap/Pdf/divlawref.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๓ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  PROPOSALS FOR DIVORCE LAW REFORM IN NAMIBIA 
จดัทาํโดย  Legal Assistance Centre (Namibia) 
ขอ้มลูโดยสรุป รายงานขอ้เสนอปฏริปูกฎหมายว่าดว้ยการหย่าที7ยื7นต่อคณะกรรมาธกิารปฏริปูและพฒันากฎหมายของ

ประเทศนามเิบยี 
จาํนวนคาํ  ๗,๑๙๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM45.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://malawi-tourism-association.org.mw/ruleoflaw/lawfaculty/students/journal/chap1.pdf 
วนัปรบัปรุง 
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แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๓๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Divorce Law in Malawi: The Current Law and Recommendations 
จดัทาํโดย  Msai ale Chiga a (University of Malawi) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเรื7องกฎหมายหย่าในประเทศมาลาว ี พรอ้มขอ้เสนอแนะใหร้ฐัสภาแกไ้ขเพิ7มเตมิกฎหมาย

หย่า 
จาํนวนคาํ  ๑,๕๕๘ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM46.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.ag.gov.au/agd/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  - 
จดัทาํโดย  Family Law Council (Australia) 
ขอ้มลูโดยสรุป รายงานและบทความต่างๆ เกี7ยวกบักฎหมายหย่าที7หน่วยงานที7มอีาํนาจหน้าที7ใหข้อ้เสนอแนะดา้นกฎหมาย

ครอบครวัเสนอต่อกระทรวงยุตธิรรมของประเทศออสเตรเลยี 
จาํนวนคาํ  ๑๒,๕๗๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM47.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.dca.gov.uk/family/fla/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕๔๓ (คดัลอกวนัที7 ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Divorce Reform and the Family Law Act 1996 
จดัทาํโดย  Janet Walker et al 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวเิคราะหก์ฎหมายและการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตักิฎหมายครอบครวั ๑๙๙๖ ของประเทศองักฤษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ7งประเดน็ที7เกี7ยวขอ้งกบัการหย่า พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหาที7เกี7ยวขอ้งกบัผล
ของกฎหมายดงักล่าว 

จาํนวนคาํ  ๑๒,๐๔๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM48.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://etd.uwc.ac.za/usrfiles/modules/etd/docs/etd_init_4338_1176889291.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Divorce in matrilineal Customary Law marriage in Malawi: A comparative analysis with the patrilineal 

Customary Law marriage in South Africa 
จดัทาํโดย  Lea Mwanbene 

ขอ้มลูโดยสรุป งานสารนิพนธท์ี7นกัศกึษาหลกัสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติยื7นเสนอมหาวทิยาลยั เรื7องการหย่าตามกฎหมาย
ประเพณีซึ7งสบืทอดตระกลูทางฝา่ยแมข่องประเทศมาลาว ี โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบักฎหมายประเพณีซึ7ง
สบืทอดตระกลูทางฝา่ยพ่อของประเทศแอฟรกิาใต ้ 

จาํนวนคาํ  ๒,๑๙๓ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM49.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/231.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Divorce 
จดัทาํโดย  Robert H. Mnookin (Harvard Law School) 
ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารหารอืทางวชิาการ (discussion paper) เกี7ยวกบักฎหมายหย่า เขยีนโดยนกัวชิาการสาขานิตศิาสตร ์
จาํนวนคาํ  ๑,๔๕๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM50.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.dsl.psu.edu/centers/pdf/DivorceFamilyFarm.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๙ (คดัลอกวนัที7 ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Divorce and the Pennsylvania Family Farm 
จดัทาํโดย  Keith O. Hickman 

ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารสรุปหลกักฎหมายหย่า ตามหลกัสตูร Juris Doctor ของมหาวทิยาลยั Penn State University 
จาํนวนคาํ  ๗๗๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM51.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.aopc.org/search/AOPCquery.asp 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  - 
จดัทาํโดย  ศาลต่างๆ ในรฐัเพนซลิเวเนีย 

ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารประเภทต่างๆ ของศาลในรฐัเพนซลิเวเนีย เช่น คาํพพิากษา ขอ้บงัคบักระบวนวธิพีจิารณาคด ีเป็นตน้ 
เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 

จาํนวนคาํ  ๗๕๕๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM52.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.doj.gov.za/salrc/dpapers/dp98_prj114_divorce_2001jun.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๓ (คดัลอกวนัที7 ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    SOUTH AFRICAN LAW COMMISSION DISCUSSION PAPER 98 PROJECT 114 

PUBLICATION OF DIVORCE PROCEEDINGS: SECTION 12 OF THE DIVORCE ACT (ACT 70 OF 
1979) 

จดัทาํโดย  South African Law Commission 

ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารหารอืของคณะกรรมการธกิารกฎหมายของประเทศแอฟรกิาใตว้่าดว้ยกระบวนวธิพีจิารณาคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๓,๔๘๗ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM53.TXT 
ที7มาของขอ้มลู  http://www.londonexternal.ac.uk/current_students/programme_resources/laws/ 

subject_guides/family/fam_3.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Family Law 
จดัทาํโดย  Robert Jago (University of London) 
ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารประกอบการเรยีนวชิากฎหมายครอบครวั เฉพาะบทที7เกี7ยวขอ้งกบัการหย่า 
จาํนวนคาํ  ๑,๘๘๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM54.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/673/ 

673609/673609en.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๑ มถุินายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    WORKING DOCUMENT on the law applicable in matrimonial matters 
จดัทาํโดย  Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, EUROPEAN PARLIAMENT 

ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารพจิารณาของคณะกรรมาธกิารในสภายโุรปเรื7องกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๗๘๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM55.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law2.byu.edu/isfl/saltlakeconference/papers/isflpdfs/Estin.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนกรกฎาคม ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    THE SUPREME COURT AND THE RIGHT TO DIVORCE IN THE UNITED STATES 
จดัทาํโดย  Ann Laquer Estin (University of Iowa) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการของศาสตราจารยก์ฎหมายเรื7องศาลสงูสดุและสทิธหิย่าในสหรฐัอเมรกิา 
จาํนวนคาํ  ๑,๕๕๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM56.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://washburnlaw.edu/faculty/maxwell-n-fulltext/2003-4cefl249.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕๔๖ (คดัลอกวนัที7 ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    - 
จดัทาํโดย  Nancy G. Maxwell (Washburn University School of Law) 
ขอ้มลูโดยสรุป รวมบทความวชิาการของศาสตราจารยผ์ูเ้ชี7ยวชาญกฎหมายครอบครวัที7รฐัเทก็ซสั สหรฐัอเมรกิา คดัเฉพาะ

บทความที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๖,๑๐๓ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM57.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.younglaw.net/articles/collab.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนพฤษภาคม ๒๕๔๕ (คดัลอกวนัที7 ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง    Malpractice Risks of Collaborative Divorce 
จดัทาํโดย  Gary M. Young 

ขอ้มลูโดยสรุป บทความเกี7ยวกบัการผดิจรรยาบรรณวชิาชพีกฎหมายในคดหียา่ ในวารสารวชิาการของเนตบิณัฑติยสภารฐั
วสิคอนซนิ สหรฐัอเมรกิา เขยีนโดยทนายความ  

จาํนวนคาํ  ๑,๐๔๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM58.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.hkreform.gov.hk/en/docs/rdivorce-e.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนสงิหาคม ๒๕๓๕ (คดัลอกวนัที7 ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   GROUNDS FOR DIVORCE AND THE TIME RESTRICTION ON PETITIONS FOR DIVORCE 

WITHIN THREE YEARS OF MARRIAGE (TOPIC 29) 
จดัทาํโดย  THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG 

ขอ้มลูโดยสรุป รายงานของคณะกรรมาธกิารปฏริปูกฎหมายฮ่องกงเกี7ยวกบัสภาพกฎหมายหย่าของฮ่องกงและขอ้เสนอแนะ 
จาํนวนคาํ  ๓,๕๖๘ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM59.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.hkreform.gov.hk/en/docs/rdispute-e.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนมนีาคม ๒๕๔๖ (คดัลอกวนัที7 ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  THE FAMILY DISPUTE RESOLUTION PROCESS 

จดัทาํโดย  THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG 

ขอ้มลูโดยสรุป รายงานของคณะกรรมาธกิารปฏริปูกฎหมายฮ่องกงเกี7ยวกบักระบวนการระงบัขอ้พพิาทในคดคีรอบครวั 
โดยเฉพาะอย่างยิ7งคดทีี7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 

จาํนวนคาํ  ๔,๓๓๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM60.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law.ufl.edu/faculty/pdf/wri1.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  UNTYING THE KNOT: AN ANALYSIS OF THE ENGLISH DIVORCE AND MATRIMONIAL CAUSES 

COURT RECORDS, 1858-1866 
จดัทาํโดย  Danaya C. Wright (University of Florida) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวเิคราะหก์ฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสในระบบกฎหมายองักฤษ 
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จาํนวนคาํ  ๔,๑๘๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM61.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://archive.lib.msu.edu/DMC/African%20Journals/pdfs/PULA/pula003002/ 

pula003002003.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๒๕ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Botswana Matrimonial Causes Act – Further proposals for Divorce Reform 
จดัทาํโดย  A.J. G.M. Sanders 

ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสของประเทศบอตสวานา พรอ้มขอ้เสนอ 
แนะในการปฏริปูกฎหมาย 

จาํนวนคาํ  ๑,๘๕๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM62.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.hofstra.edu/PDF/law_lawrev_silberman_vol32no1.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๐ มนีาคม ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  THE IMPORTANCE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW FOR FAMILY ISSUES IN 

AN ERA OF GLOBALIZATION 
จดัทาํโดย  Linda Silberman; Karin Wolfe 

ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบักฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลที7เกี7ยวขอ้งกบัคดคีรอบครวั โดยเฉพาะ
อย่างยิ7งคดทีี7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 

จาํนวนคาํ  ๓,๕๖๑ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM63.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.lawreview.piercelaw.edu/PLRarticles/vol5no2/Kachroo.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Mapping Alimony: From Status to Contract and Beyond 
จดัทาํโดย  GAYTRI KACHROO (Southern New England School of Law) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัค่าอุปการะเลี�ยงดคูู่สมรสที7หย่าขาดจากกนัแลว้ 
จาํนวนคาํ  ๖,๖๔๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM64.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.londonexternal.ac.uk/current_students/programme_resources/laws/ 

subject_guides/family/family_ch1to4.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Family law 
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จดัทาํโดย  Robert Jago (University of London) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัค่าอุปการะเลี�ยงดคูู่สมรสที7หย่าขาดจากกนัแลว้ 
จาํนวนคาํ  ๔,๐๐๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM65.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.familylawfla.org/newsletter/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Commentator 

จดัทาํโดย  The Family Law Section, the Florida Bar 
ขอ้มลูโดยสรุป รวมจดหมายเวยีนกฎหมายครอบครวัสาํหรบัสมาชกิแห่งเนตบิณัฑติยสภาฟลอรดิา 
จาํนวนคาํ  ๘,๕๗๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM66.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/resources/77-jeh-canon3.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนตุลาคม ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   THE CANON OF FAMILY LAW 

จดัทาํโดย  Jill Elaine Hasday (UNIVERSITY OF CHICAGO) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบักฎหมายครอบครวั โดยเฉพาะกฎหมายหย่า 
จาํนวนคาํ  ๕,๖๔๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM67.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.pacegroup.org/flq.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๒ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   The Gender Gap in Standard of Living After Divorce : Vanishingly Small? 
จดัทาํโดย  SANFORD L. BRAVER (American Bar Association) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความเกี7ยวกบัระดบัมาตรฐานการครองชพีของคู่สมรสหลงัหย่า ในวารสารวชิาการดา้นกฎหมายครอบครวั 
จาํนวนคาํ  ๒,๐๐๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM68.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://homepages.law.asu.edu/~ira01/Supplement/supp%20all.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๕ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   FAMILY LAW: CASES, TEXT, PROBLEMS 

จดัทาํโดย  Ira Mark Ellman (Arizona State University) 
ขอ้มลูโดยสรุป ตํารากฎหมายครอบครวั เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๘,๑๑๙ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM69.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/ 

Family_law_and_children%27s_rights/Documents/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Achievements and documents 

จดัทาํโดย  COUNCIL OF EUROPE 

ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารของสภายุโรปสว่นงานกฎหมายครอบครวัและสทิธเิดก็ ในรปูเอกสารการประชมุเรื7องกฎหมายครอบ 
ครวั อนุสญัญาว่าดว้ยอาํนาจปกครองบุตรในคดหีย่า และคาํพพิากษา ทั �งนี� เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุ
แห่งการสมรส 

จาํนวนคาํ  ๘,๖๙๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM70.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.scu.edu/law/FacWebPage/Carbone/futility.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  THE FUTILITY OF COHERENCE: THE ALI’S PRINCIPLES OF THE LAW OF FAMILY 

DISSOLUTION, COMPENSATORY SPOUSAL PAYMENTS 
จดัทาํโดย  June Carbone (Santa Clara University) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเรื7องกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสของสหรฐัอเมรกิา 
จาํนวนคาํ  ๓,๕๒๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM71.TXT 
ที7มาของขอ้มลู https://www.law.duke.edu/journals/djglp/downloads/Gen8p213.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๔ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  THE ALI PRINCIPLES: A FAREWELL TO FAULT—BUT WHAT REMEDY 

FOR THE EGREGIOUS MARITAL MISCONDUCT OF AN ABUSIVE SPOUSE? 
จดัทาํโดย  PETER NASH SWISHER (University of Richmond) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเรื7องกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแหง่การสมรสของสหรฐัอเมรกิา 
จาํนวนคาํ  ๒,๒๕๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM72.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.leeds.ac.uk/family/pdf/CFLQ_1.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๒ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Objects of concern? – children and divorce 
จดัทาํโดย  Carol Smart, Dr Amanda Wade and Dr Bren Neale 
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ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเรื7องผลของการหย่าที7เกี7ยวขอ้งกบับุตร 
จาํนวนคาํ  ๑,๖๘๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM73.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.ssc.wisc.edu/irpweb/publications/dps/pdfs/dp113397.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนพฤษภาคม ๒๕๔๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Discussion Paper no. 1133-97  Physical Custody in Wisconsin Divorce Cases, 
   1980–1992 
จดัทาํโดย  Marygold Melli, Patricia Brown, Maria Cancian 
ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารหารอืเกี7ยวกบัคดหีย่าในประเดน็อาํนาจปกครองบุตรทางพฤตนิยั 
จาํนวนคาํ  ๑,๗๔๓ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM74.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law2.byu.edu/isfl/saltlakeconference/papers/isflpdfs/Brinig.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   DOES PARENTAL AUTONOMY REQUIRE EQUAL CUSTODY AT DIVORCE? 
จดัทาํโดย  Margaret F. Brinig (University of Iowa) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัคดหียา่ในประเดน็อาํนาจปกครองบตุร 
จาํนวนคาํ  ๒,๙๓๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM75.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.ncsconline.org/WC/Publications/KIS_CasManDivorceCts.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕๓๕ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Divorce Courts  Case Management, Case Characteristics, and the Pace of Litigation in 

16 Urban Jurisdictions 
จดัทาํโดย  JOHN A. GOERDT (National Center for State Courts, Williamsburg, Virginia) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัการดาํเนินคดหีย่าในศาลในเขตเมอืงของสหรฐัอเมรกิา 
จาํนวนคาํ  ๒,๖๑๑ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM76.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://lic.law.ufl.edu/~page/brinig.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Unhappy Contracts: The Case of Divorce Settlements 
จดัทาํโดย  Margaret F. Brinig (University of Iowa) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัการระงบัขอ้พพิาทในคดหีย่า 
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จาํนวนคาํ  ๒,๖๖๓ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM77.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.acjnet.org/docs/divorce.PDF 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๓ มถุินายน ๒๕๔๒ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   New Directions: Divorce and Administrative Law 
จดัทาํโดย  Kathy Carmichael (Department of Justice Canada) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัคดหียา่และกฎหมายปกครองที7เกี7ยวขอ้ง 
จาํนวนคาํ  ๒,๕๙๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM78.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.hofstra.edu/PDF/law_lawrev_kay_vol32no1.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๒๐ มนีาคม ๒๕๔๗ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   “MAKING MARRIAGE AND DIVORCE SAFE FOR WOMEN” REVISITED 
จดัทาํโดย  Herma Hill Kay (UC Berkeley) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัการปกป้องสทิธขิองสตรใีนคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๒,๔๐๖ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM79.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://archive.lib.msu.edu/DMC/African%20Journals/pdfs/ 

Journal%20of%20the%20University%20of%20Zimbabwe/vol2n1/juz002001004.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ไม่พบขอ้มลู (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Aspects of Divorce in Rhodesia 

จดัทาํโดย  B. Goldin (High Court of Rhodesia, Salisbury) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัการหย่าในโรดเีซยี 
จาํนวนคาํ  ๑,๑๘๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM80.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/divorce_matters/study.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนเมษายน ๒๕๔๙ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Study to inform a subsequent Impact Assessment on the Commission proposal on jurisdiction and 

applicable law in divorce matters 
จดัทาํโดย  Katarina Granath  
ขอ้มลูโดยสรุป รายงานผลวจิยัผลกระทบจากการแกไ้ขเพิ7มเตมิกฎหมายหย่า เสนอต่อสหภาพยุโรป 
จาํนวนคาํ  ๔,๘๘๕ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM81.TXT 
ที7มาของขอ้มลู https://culsnet.law.capital.edu/LawReview/BackIssues/31-3/Imbrogno.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๖ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  ARBITRATION AS AN ALTERNATIVE TO DIVORCE LITIGATION: REDEFINING THE JUDICIAL 

ROLE 
จดัทาํโดย  ANDRE R. IMBROGNO (Capital University] 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัอนุญาโตตุลาการในคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๒,๒๐๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM82.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.hf.uib.no/i/smi/sa/08/8Layish.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  THE LEGAL METHODOLOGY OF THE MAHDI IN THE SUDAN, 1881-1885: ISSUES IN 

MARRIAGE AND DIVORCE 
จดัทาํโดย  AHARON LAYISH 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบักฎหมายหย่าในประเทศซดูานช่วงปี ๒๔๒๔ - ๒๔๒๘ 
จาํนวนคาํ  ๒,๒๒๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM83.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.sfu.ca/~pcurry/divorceweb.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  No-Fault Divorce and the Division of Marital Assets 

จดัทาํโดย  Philip A. Curry 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบักฎหมายหย่าในประเทศแคนาดา 
จาํนวนคาํ  ๑,๒๗๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM84.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law.arizona.edu/search/searchresults.cfm 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Arizona Law Review 
จดัทาํโดย  University of Arizona 
ขอ้มลูโดยสรุป รวมบทความในวารสารกฎหมาย เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๖,๔๒๐ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM85.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://canadajustice.ca/en/ps/pad/reports/ 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ๕ กนัยายน ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  PARENTING AFTER DIVORCE 
จดัทาํโดย  Ron Stewart 
ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารวจิยัเกี7ยวกบัคดหีย่าที7เสนอต่อกระทรวงยตุธิรรมแคนาดา และหนงัสอืชี�แจงจากกระทรวงยุตธิรรม

แคนาดา 
จาํนวนคาํ  ๑๐,๖๑๑ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM86.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law.stetson.edu/LAWREV/abstracts/PDF/36-2Soliman.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  FAIR PRESUMPTION: WHY FLORIDA NEEDS A DIVORCE REVOCATION STATUTE FOR 

BENEFICIARY-DESIGNATED NONPROBATE ASSETS 
จดัทาํโดย  Suzanne Soliman (Stetson University) 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการกฎหมายฟลอรดิาเกี7ยวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการหย่ากบัทรพัยม์รดก 
จาํนวนคาํ  ๒,๓๙๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM87.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.campuslight.org/Resources/Counseling%20Notebook.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ไม่พบขอ้มลู (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Counseling Notebook 
จดัทาํโดย  Shawn Trueman 
ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารบนัทกึคาํบรรยายกฎหมายครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิ7งในสว่นที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการ

สมรส 
จาํนวนคาํ  ๑,๙๐๙ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM88.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.utexas.edu/local/cgi-bin/htsearch 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Law in Popular Culture collection 
จดัทาํโดย  University of Texas at Austin 
ขอ้มลูโดยสรุป รวมบทความวชิาการกฎหมาย เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการหยา่ 
จาํนวนคาํ  ๙,๘๙๔ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM89.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.wcl.american.edu/journal/genderlaw/15/1acker.pdf?rd=1 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  ALL’S FAIR IN LOVE AND DIVORCE: WHY DIVORCE ATTORNEY’S FEES SHOULD 

CONSTITUTE A DISSIPATION OF MARITAL ASSETS IN ORDER TO RETAIN EQUITY IN 
MARITAL PROPERTY DISTRIBUTIONS 

จดัทาํโดย  SARAH C. ACKER 

ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัค่าวชิาชพีกฎหมายและการแบง่สนิสมรสในคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๑,๘๓๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM90.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law.asu.edu/files/Faculty/Publications/813.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๖ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Relocation of Children After Divorce and Children’s Best Interests: 

New Evidence and Legal Considerations 
จดัทาํโดย  Ira Mark Ellman, Sanford L. Braver, William V. Fabricius 

ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัอาํนาจปกครองบตุรในคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๒,๕๒๓ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM91.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://edt.missouri.edu/Fall2005/Thesis/MaliaS-051706-T3578/research.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนธนัวาคม ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  NEGOTIATING THE LEGAL DIVORCE PROCESS: MOTHERS’ PERCEPTIONS 

AND EXPERIENCES OF THE LEGAL SYSTEM 
จดัทาํโดย  SARAH ELAINE CATHERINE MALIA (University of Missouri) 
ขอ้มลูโดยสรุป วทิยานิพนธเ์รื7องกระบวนการเจรจาหยา่ทางกฎหมาย 
จาํนวนคาํ  ๔,๒๒๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM92.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.law2.byu.edu/isfl/saltlakeconference/papers/isflpdfs/Antokolskaia.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๕ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   CONVERGENCE OF DIVORCE LAWS IN EUROPE 
จดัทาํโดย  Masha Antokolskaia 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบักฎหมายหย่าในทวปียโุรป 
จาํนวนคาํ  ๒,๕๐๒ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM93.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.ace.uiuc.edu/taxschool/TaxbookArchive/2000/2000%2009%20Divorce.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๔๓ (คดัลอกวนัที7 ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   DIVORCE 
จดัทาํโดย  Board of Trustees of the University of Illinois 

ขอ้มลูโดยสรุป คู่มอืภาษทีี7เกี7ยวขอ้งกบัการหย่าสาํหรบัทนายความ 
จาํนวนคาํ  ๑,๘๔๐ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM94.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.jud.ct.gov/lawlib/Law/divorce.htm 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๕๐ (คดัลอกวนัที7 ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Connecticut Law About Divorce 
จดัทาํโดย  Connecticut Judicial Branch 

ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารขอ้มลูเพื7อการวจิยัเรื7องกฎหมายหย่าของรฐัคอนเนกตกิตัในหอ้งสมุดกฎหมาย 
จาํนวนคาํ  ๑๕,๓๖๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM95.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/671/3/JLS+96.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  ปี ๒๕๓๙ (คดัลอกวนัที7 ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง   Divorce Reform and the Image of the Child 
จดัทาํโดย  CHRISTINE PIPER 
ขอ้มลูโดยสรุป บทความวชิาการเกี7ยวกบัการปฏริปูกฎหมายหย่าในประเทศองักฤษในกรณีที7เกี7ยวขอ้งกบับุตร 
จาํนวนคาํ  ๒,๒๕๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM96.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.womensolicitors.org.uk/AWSDocs/ 

EWLA_Response_to_Green_Paper_30_Sept_05.doc 

วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนกนัยายน ๒๕๔๘ (คดัลอกวนัที7 ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  Commission of the European Communities Green Paper on applicable law and jurisdiction in divorce 

matters 
จดัทาํโดย  European Women Lawyers Association 
ขอ้มลูโดยสรุป รายงานความเหน็ของสมาคมนกักฎหมายสตรยีโุรปเกี7ยวกบัคดหีย่า 
จาํนวนคาํ  ๘๐๙ คาํ 
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รหสัอา้งองิ  TM97.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๔๐ 
ชื7อเอกสาร  Principles of Family Law 
ชื7อผูแ้ต่ง  S.M. Cretney; J.M. Masson 
จดัทาํโดย  Sweet & Maxwell 
ขอ้มลูโดยสรุป ตําราวชิากฎหมายครอบครวัขององักฤษ เฉพาะบทว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๑๑,๗๒๑ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM98.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๔๕ 
ชื7อเอกสาร  FAMILY LAW 
ชื7อผูแ้ต่ง  Tina Bond, Jill Black; Jane Bridge 
จดัทาํโดย  Oxford University Press 
ขอ้มลูโดยสรุป หนงัสอืแนวทางปฏบิตัใินคดคีรอบครวัขององักฤษ เฉพาะบทวา่ดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๖,๗๒๒ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM99.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๐๖ 
ชื7อเอกสาร  THE LAW AND PRACTICE OF DIVORCE AND MATRIMONIAL CAUSES Including PROCEEDINGS 

IN MAGISTRATES’ COURTS 
ชื7อผูแ้ต่ง  D. TOLSTOY (One of Her Majesty’s Counsel) 
จดัทาํโดย  Sweet & Maxwell 
ขอ้มลูโดยสรุป หนงัสอืกฎหมายว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรสฉบบัสมบรูณ์ (พบฉบบัเดยีวในหอ้งสมดุคณะนิตศิาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
จาํนวนคาํ  ๑๒,๙๘๘ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM100.TXT 
ที7มาของขอ้มลู http://www.canada-justice.ca/en/ps/pad/reports/2001FCY6.pdf 
วนัปรบัปรุง 
แหล่งขอ้มลู  เดอืนกนัยายน ๒๕๔๔ (คดัลอกวนัที7 ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐) 
ชื7อเรื7อง  BACKGROUND PAPER  POST-SEPARATION VISITATION DISPUTES: DIFFERENTIAL 

INTERVENTIONS 
จดัทาํโดย  Rachel Birnbaum; Willson McTavish 
ขอ้มลูโดยสรุป เอกสารรายงานที7นกักฎหมายแคนาดาเสนอกระทรวงยุตธิรรมเกี7ยวกบัคดพีพิาทเรื7องการพบ 

ภายหลงัสามภีรยิาแยกกนัอยู่  
จาํนวนคาํ  ๒,๗๗๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM101.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๔๕ 
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ชื7อเอกสาร  Modern Family Law : Cases and Materials 
ชื7อผูแ้ต่ง  D. Kelly Weisberg; Susan Frelich Appleton 
จดัทาํโดย  Aspen Publishers, Inc. 
ขอ้มลูโดยสรุป รวมคดศีกึษากฎหมายครอบครวัสหรฐัอเมรกิาที7สาํคญัๆ เฉพาะสว่นที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแหง่การสมรส 
จาํนวนคาํ  ๒๑,๓๗๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM102.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๓๕ 
ชื7อเอกสาร  Bromley’s Family Law 
ชื7อผูแ้ต่ง  P.M. Bromley; N.V. Lowe 
จดัทาํโดย  Butterworth 
ขอ้มลูโดยสรุป ตําราวชิากฎหมายครอบครวัขององักฤษ เฉพาะบทว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๑๑,๔๑๑ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM103.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๓๘ 
ชื7อเอกสาร  Family Law – (Lecture Notes Series) 
ชื7อผูแ้ต่ง  Curzon LB 
จดัทาํโดย  Cavendish Publishing Limited 
ขอ้มลูโดยสรุป บนัทกึคาํบรรยายกฎหมายครอบครวัองักฤษ เฉพาะบทว่าดว้ยการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๕,๐๐๗ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM104.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๓๔ 
ชื7อเอกสาร  The FAMILY LAW AND SOCIETY Cases and Materials 
ชื7อผูแ้ต่ง  Brenda M Hoggett; David S Pearl 
จดัทาํโดย  Butterworth 
ขอ้มลูโดยสรุป รวมคดศีกึษากฎหมายครอบครวักฎหมายครอบครวัองักฤษ เฉพาะที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแหง่การสมรส 
จาํนวนคาํ  ๑๑,๙๗๔ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM105.TXT 
ปีที7พมิพ ์  ๒๕๔๔ 
ชื7อเอกสาร  Family Law 
ชื7อผูแ้ต่ง  Jonathan Herring 
จดัทาํโดย  Longman 
ขอ้มลูโดยสรุป ตํารากฎหมายครอบครวัองักฤษ เฉพาะบทที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๖,๗๒๕ คาํ 
 
รหสัอา้งองิ  TM106.TXT 
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ปีที7พมิพ ์  ๒๕๒๙ 
ชื7อเอกสาร  FAMILY LAW IN A NUTSHELL 
ชื7อผูแ้ต่ง  Harry D. Krause 
จดัทาํโดย  WEST PUBLISHING CO. 
ขอ้มลูโดยสรุป คาํอธบิายแบบย่อกฎหมายครอบครวัอเมรกินั เฉพาะบทที7เกี7ยวขอ้งกบัการสิ�นสดุแห่งการสมรส 
จาํนวนคาํ  ๕,๖๐๕ คาํ 
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ภาคผนวก ง 
รายการคาํศพัทใ์นขอบเขตการวจิยั 
 

ลาํดบัที7 คาํศพัท ์ ความถี7 (คาํ) 
1 family law 8,538 
2 modification 3,264 
3 couple 3,093 
4 family court 2,641 
5 civil partner 2,294 
6 information meeting 1,930 
7 civil partnership 1,555 
8 periodical payments 1,169 
9 divorce proceeding 1,035 

10 minor child 1,013 
11 child custody 918 
12 spousal support 905 
13 custodial parent 887 
14 parental responsibility 767 
15 parenting plan 741 
16 separate property 720 
17 family violence 679 
18 divorce decree 674 
19 joint custody 658 
20 earning capacity 629 
21 family mediation 547 
22 divorce process 535 
23 civil union 476 
24 child support order 466 
25 divorce action 465 
26 petition(s) for divorce 463 
27 parental rights 460 
28 support obligation 425 
29 spousal maintenance 417 
30 misconduct 411 
31 financial relief 403 
32 decree of divorce 398 
33 support enforcement 381 
34 physical custody 377 
35 property division 349 
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36 child support obligation 329 
37 division of property 315 
38 irretrievable breakdown 302 
39 divorce matter 299 
40 financial support 298 
41 cohabitant 294 
42 marital termination agreement 286 
43 noncustodial parent 285 
44 marital dissolution 268 
45 decree of judicial separation 267 
46 matrimonial property 263 
47 property adjustment order 243 
48 living apart 241 
49 child(ren)'s best interest 237 
50 divorce reform 232 
51 restitution of conjugal rights 222 
52 clean break 220 
53 group presentation 218 
54 international divorce 215 
55 shared parenting 211 
56 collaborative practice 205 
57 maintenance pending suit 202 
58 permanent alimony 200 
59 parenting arrangement 198 
60 family support magistrate 188 
61 lump sum payment 186 
62 sole custody 183 
63 decree of dissolution 182 
64 collaborative process 179 
65 child support payment 178 
66 parenting coordinator 173 
67 former matrimonial home 169 
68 decree of dissolution of marriage 160 
69 child custody determination 156 
70 child support agency 152 
71 matrimonial proceeding 150 
72 domestic support obligation 148 
73 secured periodical payments 148 
74 ALI Principles 143 
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75 child support award 141 
76 decree of nullity 137 
77 reasonable requirements 135 
78 psychological incapacity 133 
79 alimony pendente lite 132 
80 matrimonial home rights 130 
81 no-fault divorce law 125 
82 lump sum order 123 
83 family law matter 122 
84 paramountcy principle 121 
85 joint legal custody 120 
85 domestic helper 119 
86 non-molestation order 119 
87 termination of parental rights 116 
88 adjustment stage 110 
89 support order 110 
90 custody dispute 109 
91 law of divorce 108 
92 quasi-community property 108 
93 family law practitioner 106 
94 domestic relations order 105 
95 convention country 103 
96 domestic partnership 103 
97 property adjustment 102 
98 ground of divorce 101 
99 natural father 101 

100 family dispute resolution 100 
101 custody case 97 
102 family court judge 95 
103 matrimonial property plan 93 
104 no-fault divorce 90 
105 supervised access 88 
106 family dispute resolution practitioner 87 
107 family violence order 87 
108 paramount consideration 87 
109 wilful neglect to maintain 86 
110 basic child support obligation 85 
111 intolerable cruelty 85 
112 matrimonial property law 85 
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113 child custody case 84 
114 child support enforcement 83 
115 custody determination 83 
116 family law practice 83 
117 victim of domestic violence 82 
118 child(ren) of divorce 81 
119 collaborative lawyer 81 
120 petition for dissolution 81 
121 child support scheme 80 
122 divorce litigation 80 
123 qualified domestic relations order 79 
124 shared parental responsibility 78 
125 child support agreement 77 
126 decree nisi of divorce 77 
127 self-sufficiency 77 
128 child custody dispute 75 
129 division of assets 73 
130 marital misconduct 73 
131 spousal support order 70 
132 in loco parentis 69 
133 shared custody 69 
134 decree of nullity of marriage 68 
135 family law proceeding 68 
136 action for dissolution of marriage 67 
137 family court proceedings 67 
138 recipient spouse 67 
139 decree of legal separation 66 
140 judgment of divorce 65 
141 child custody evaluation 64 
142 domestic relations case 64 
143 lone parent 64 
144 ground for dissolution of marriage 62 
145 joint physical custody 62 
146 child custody proceeding 61 
147 financial hardship 61 
148 child support enforcement agency 60 
149 non-residential parent 59 
150 notice of proposed civil partnership 59 
151 order for periodical payments 58 
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152 collaborative family law 57 
153 community property state 56 
154 clean break order 55 
155 custody award 55 
156 interim lump sum order 55 
157 child support assessment 54 
158 educational support order 54 
159 child support proceeding 53 
160 division of marital property 53 
161 family law attorney 53 
162 wilful neglect 53 
163 ground for dissolution 52 
164 domestic relations law 51 
165 equitable distribution order 51 
166 custody evaluation 50 
167 family law dispute 50 
168 petition for judicial separation 50 
169 petition(s) for judicial separation 50 
170 distribution of marital property 49 
171 final divorce decree 49 
172 termination of marital status 49 
173 access to children 48 
174 child support amount 48 
175 child custody evaluator 47 
176 dissolution of civil partnership 47 
177 family proceeding 47 
178 request for access 47 
179 shared physical custody 47 
180 supervised visitation 47 
181 division of community property 46 
182 fault-based divorce 46 
183 presumptive amount of child support 46 
184 collaborative law 45 
185 common habitual residence 44 
186 proceeding for dissolution of marriage 44 
187 shared custody case 44 
188 irretrievable breakdown of marriage 42 
189 marital dissolution proceeding 42 
190 divorce county court 41 
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191 divorce law reform 41 
192 child support schedule 40 
193 family mediation service 40 
194 first and paramount consideration 40 
195 legal divorce process 40 
196 order for child support 40 
197 spousal support payment 40 
198 ground for annulment 39 
199 order for financial provision 38 
200 physical placement 38 
201 registered parenting plan 38 
202 child support arrearage 37 
203 domestic violence case 37 
204 grave financial hardship 37 
205 judgment of dissolution of marriage 36 
206 best interest standard 35 
207 child support enforcement program 35 
208 high-conflict divorce 35 
209 joint custody order 35 
210 de facto relationship 34 
211 family law regulation 34 
212 fault grounds for divorce 34 
213 petition for nullity 34 
214 revocation of divorce 34 
215 residential parent 33 
216 claims for domestic support obligation 32 
217 customary law marriage 32 
218 final decree in divorce 32 
219 improper removal 32 
220 order for financial relief 32 
221 Child Custody Conference Officer 31 
222 community property system 31 
223 decree nisi absolute 31 
224 family law reform 31 
225 fault-based grounds 31 
226 no-fault ground 31 
227 sole physical custody 31 
228 spousal support provision 31 
229 agreed parenting plan 30 
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230 high-conflict case 30 
231 order for maintenance pending suit 30 
232 spousal support obligation 30 
233 annual rate of child support 29 
234 child support service 29 
235 decree of annulment 29 
236 publication of divorce proceedings 29 
237 separate property interest 29 
238 agreed matrimonial property plan 28 
239 de facto parent 28 
240 spousal maintenance proceedings 28 
241 collaborative law process 27 
242 legal separation proceeding 27 
243 modification of child support 27 
244 practice of collaborative law 27 
245 domestic relations exception 26 
246 lump sum alimony 26 
247 parenting after divorce 26 
248 post-divorce parenting 26 
249 application for maintenance pending suit 25 
250 application for financial provision 25 
251 attorney ad litem 25 
252 child support worksheet 25 
253 dissolution of marriage action 25 
254 family support order 25 
255 joint custody arrangement 25 
256 method of dispute resolution 25 
257 family court system 24 
258 holder of parental responsibility 24 
259 interim lump sum payment 24 
260 judgment of legal separation 24 
261 matrimonial property regime 24 
262 petition for visitation 24 
263 post-bankruptcy domestic support obligation 24 
264 shared custody award 24 
265 shared custody situation 24 
266 supervised access centre 24 
267 termination of alimony 24 
268 child custody decree 23 



- ๖๖ - 

269 child support action 23 
270 child support case 23 
271 community property law 23 
272 division of matrimonial assets 23 
273 family law solicitor 23 
274 family law specialist 23 
275 post-separation parenting program 23 
276 child support debt 22 
277 claim for financial provision 22 
278 determination of child support 22 
279 equitable division of marital property 22 
280 final judgment of dissolution 22 
281 future earning capacity 22 
282 law of matrimonial property 22 
283 post-divorce litigation 22 
284 support of minor child 22 
285 child custody order 21 
286 division of proceeds 21 
287 no-fault system 21 
288 petition for modification 21 
289 termination agreement 21 
290 best interest test 20 
291 child custody arrangements 20 
292 child custody law 20 
293 child custody mediation 20 
294 community property interests 20 
295 foreign support order 20 
296 protection against domestic violence 20 
297 support enforcement services 20 
298 child support legislation 19 
299 children after divorce 19 
300 clean break principle 19 
301 equal shared parental responsibility 19 
302 failure to maintain 19 
303 financial support of children 19 
304 ground for termination 19 
305 imputed support obligation 19 
306 lump sum maintenance 19 
307 post-separation circumstances 19 
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308 quasi-community property statute 19 
309 child support application 18 
310 child support liability 18 
311 child support percentage 18 
312 child support provision 18 
313 child support registrar 18 
314 collaborative family lawyers 18 
315 collaborative practice group 18 
316 division of responsibilit 18 
317 equitable distribution of property 18 
318 family law service 18 
319 grounds for modification 18 
320 non-marital asset 18 
321 periodical payments order 18 
322 significant harm test 18 
323 traditional child custody 18 
324 child custody matters 17 
325 child support issues 17 
326 common law marital property 17 
327 non-adversarial dispute resolution 17 
328 non-molestation injunction 17 
329 primary physical custody 17 
330 reasonable standard(s) of living 17 
331 separate property system 17 
332 supervised access program 17 
333 support enforcement system 17 
334 unequal shared custody case 17 
335 access to divorce 16 
336 act of domestic violence 16 
337 award of child support 16 
338 child paramountcy principle 16 
339 child support determination 16 
340 custody pendente lite 16 
341 division of matrimonial property 16 
342 egregious marital misconduct 16 
343 family support enforcement 16 
344 final child support order 16 
345 high-conflict family 16 
346 irremediable breakdown 16 
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347 law on divorce 16 
348 lump sum award 16 
349 non-marital portion 16 
350 petition for declaration of nullity 16 
351 petition for dissolution of marriage 16 
352 pre-bankruptcy domestic support obligation 16 
353 refusal of sexual intercourse 16 
354 temporary support order 16 
355 child support enforcement system 15 
356 equitable distribution statute 15 
357 family law mediation 15 
358 international divorce case 15 
359 maintenance pendente lite 15 
360 marital property regime 15 
361 marital termination 15 
362 no-fault law 15 
363 non-marital funds 15 
364 petition for custody 15 
365 post-divorce relationship 15 
366 unequal shared custody 15 
367 award of joint custody 14 
368 child custody litigation 14 
369 claim for periodical payments 14 
370 community property regime 14 
371 enforcement of child support order 14 
372 equal shared custody 14 
373 family law policies 14 
374 family violence proceedings 14 
375 interstate child support 14 
376 post-divorce income 14 
377 post-separation parenting 14 
378 proceedings for judicial separation 14 
379 secured periodical payments order 14 
380 child support enforcement service 13 
381 child support income amount 13 
382 contested child custody 13 
383 de facto custody 13 
384 de facto separation 13 
385 domestic relations court 13 
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386 enhanced earning capacity 13 
387 equal division of assets 13 
388 family court welfare officer 13 
389 family law process 13 
390 fault-based system 13 
391 final judgment of divorce 13 
392 maintenance after divorce 13 
393 marital property rights 13 
394 matrimonial property system 13 
395 breaches of contact orders 12 
396 child support claim 12 
397 dissolution of marriage proceeding 12 
398 equal shared custody case 12 
399 evidence of domestic violence 12 
400 fair market value standard 12 
401 family court welfare service 12 
402 family law principle 12 
403 family violence indicator 12 
404 fault-based facts 12 
405 incident of domestic violence 12 
406 interest of minor child 12 
407 lost earning capacity 12 
408 marital dissolution case 12 
409 non-custodial father 12 
410 provision of maintenance 12 
411 request for custody 12 
412 shared parenting arrangement 12 
413 short-term marriage 12 
414 spousal support award 12 
415 temporary child support 12 
416 unsecured periodical payments 12 
417 access to family mediation 11 
418 child custody issue 11 
419 child support reform 11 
420 civil divorce case 11 
421 Community Child Protection Team 11 
422 court-ordered child support 11 
423 domestic partnership law 11 
424 domestic relations action 11 
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425 equal property division 11 
426 ex parte divorce 11 
427 family proceedings court 11 
428 finding of irretrievable breakdown 11 
429 ground for nullity 11 
430 interim periodical payment 11 
431 interim periodical payment order 11 
432 judicial separation action 11 
433 level of child support 11 
434 marital dissolution action 11 
435 mediation in family matters 11 
436 order(s) of equitable distribution 11 
437 post-separation parenting arrangement 11 
438 potential earning capacity 11 
439 primary residential parent 11 
440 act of sexual intercourse 10 
441 certified family law specialist 10 
442 child custody actions 10 
443 child support enforcement effort 10 
444 child support obligor 10 
445 collaborative law matter 10 
446 commencement of divorce proceedings 10 
447 comparable standard of living 10 
448 complaint for legal separation 10 
449 contested divorce proceedings 10 
450 custody dispute resolution 10 
451 decree absolute of divorce 10 
452 decree of jactitation of marriage 10 
453 domestic relations officer 10 
454 domestic violence issue 10 
455 enforcement of child support 10 
456 equal standard of living 10 
457 equitable distribution award 10 
458 existing child support order 10 
459 family support obligation 10 
460 family violence issue 10 
461 fault-based factors 10 
462 fit custodial parent 10 
463 grant of divorce 10 
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464 holder of access rights 10 
465 interim lump sum application 10 
466 judgment of divorce nisi 10 
467 marital standard(s) of living 10 
468 marital termination settlement 10 
469 non-marital relationship 10 
470 post-divorce conflict 10 
471 post-divorce effort 10 
472 reasonable requirements approach 10 
473 self-sufficiency reserve 10 
474 State domestic relations law 10 
475 support enforcement officer 10 
476 termination of parental rights proceeding 10 
477 best interest determination 9 
478 child support calculation 9 
479 child support system 9 
480 clean break settlement 9 
481 collaborative law contract 9 
482 culture of divorce 9 
483 disposition of marital property 9 
484 English family law solicitor 9 
485 family court administrator 9 
486 Family Court mediation service 9 
487 Family Court mediator 9 
488 home recipient spouse 9 
489 initial support order 9 
490 marital termination action 9 
491 modification of child support order 9 
492 non-marital property 9 
493 notice of lis pendens 9 
494 parental rights proceeding 9 
495 periodic payment of permanent alimony 9 
496 physical placement award 9 
497 pro se divorce 9 
498 registration of parenting plan 9 
499 request for visitation 9 
500 separate property fund 9 
501 separate property state 9 
502 shared parenting determination 9 
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503 shared parenting order 9 
504 child custody decision 8 
505 claim for equitable distribution 8 
506 collaborative law practice 8 
507 community property asset 8 
508 community property division 8 
509 domestic relations practice 8 
510 equitable distribution scheme 8 
511 evidence of irretrievable breakdown 8 
512 family court services 8 
513 family law scholars 8 
514 fault-based divorce law 8 
515 ground for judicial separation 8 
516 grounds for judicial separation 8 
517 immediate physical custody 8 
518 increase in child support 8 
519 jurisdiction over custody 8 
520 jurisdiction over divorce 8 
521 lack of candour 8 
522 marital property division 8 
523 non-residential father 8 
524 original custody determination 8 
525 past-due child support 8 
526 petition for annulment 8 
527 provision for periodical payments 8 
528 reduction in child support 8 
529 shared custody arrangement 8 
530 sole custody cases 8 
531 termination of child support 8 
532 termination of domestic partnership 8 
533 termination of support 8 
534 action for child support 7 
535 automatic adjustment of child support 7 
536 basis of divorce 7 
537 child support arrangement 7 
538 child support collection 7 
539 child support deviation 7 
540 child support matter 7 
541 child visitation right 7 
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542 common law property norms 7 
543 contested custody case 7 
544 customary law system 7 
545 division of acquests 7 
546 doctrine of equitable distribution 7 
547 domestic relations issues 7 
548 equitable distribution doctrine 7 
549 equitable distribution proceedings 7 
550 family dispute resolution process 7 
551 fault-based statutory factors 7 
552 high-conflict situations 7 
553 joint physical custody arrangement 7 
554 long term marriage 7 
555 lump sum pension 7 
556 mixed system of divorce 7 
557 model of dispute resolution 7 
558 national child support enforcement effort 7 
559 no-fault divorce legislation 7 
560 no-fault reform 7 
561 petition for bifurcation 7 
562 post-divorce arrangements 7 
563 presumption of joint custody 7 
564 provision for child support 7 
565 serious financial hardship 7 
566 split custody case 7 
567 state child support enforcement agency 7 
568 system of matrimonial property 7 
569 award of alimony pendente lite 6 
570 best interest analysis 6 
571 best interests criterion 6 
572 certificate of civil union 6 
573 child custody adjudication 6 
574 child custody office 6 
575 child support regime 6 
576 child support services agency 6 
577 community property estate 6 
578 custody after divorce 6 
579 decree of equitable distribution 6 
580 development of collaborative practice 6 
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581 dissolution of family units 6 
582 divisible marital property 6 
583 division of family assets 6 
584 equitable distribution of marital property 6 
585 equitable distribution principle 6 
586 equitable distribution state 6 
587 ex parte divorce decree 6 
588 extreme financial hardship 6 
589 family dispute resolution system 6 
590 family law problem 6 
591 fault divorce 6 
592 foreign divorce decree 6 
593 guideline for child support 6 
594 high-conflict custody case 6 
595 high-conflict relationships 6 
596 joint custody agreement 6 
597 joint custody award 6 
598 Legal Separation Agreement 6 
599 lump sum distribution 6 
600 lump sum provision 6 
601 maintenance pendente lite order 6 
602 means of dispute resolution 6 
603 mediation of child custody disputes 6 
604 mixed system of divorce law 6 
605 non-marital house 6 
606 parental decision-making 6 
607 parenting arrangements after divorce 6 
608 parenting arrangements after separation 6 
609 petition for alimony 6 
610 petition for legal separation 6 
611 post-separation arrangement 6 
612 presumption of community property 6 
613 primary custodial parent 6 
614 provincial child support service 6 
615 provision for financial relief 6 
616 public policy grounds 6 
617 reasonable visitation right 6 
618 same-sex civil unions 6 
619 second divorce action 6 
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620 shared parenting time 6 
621 suit for judicial separation 6 
622 action of divorce 5 
623 actual physical custody 5 
624 application for joint custody 5 
625 application for child support 5 
626 best interests principle 5 
627 broken down beyond repair 5 
628 child custody enforcement legislation 5 
629 child custody suit 5 
630 child support enforcement legislation 5 
631 child support enforcement provision 5 
632 child support hearing 5 
633 child support modification 5 
634 child support money 5 
635 child support payee 5 
636 child support payor 5 
637 child support responsibility 5 
638 Collaborative Law Professional 5 
639 de facto partner 5 
640 declaration of domestic partnership 5 
641 deferred clean break order 5 
642 determination of irretrievable breakdown 5 
643 development of divorce law 5 
644 dissolution of civil union 5 
645 divorce case files 5 
646 divorce decree nunc pro tunc 5 
647 domestic relations dispute 5 
648 domestic violence statute 5 
649 equitable distribution hearing 5 
650 equitable distribution of marital asset 5 
651 family law bar 5 
652 family law measure 5 
653 family mediation community 5 
654 ground for relief 5 
655 high-conflict dispute 5 
656 interest in community property 5 
657 international divorce matter 5 
658 joint custody presumption 5 
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659 lack of affection 5 
660 limited earning capacity 5 
661 lump sum settlement 5 
662 no-fault divorce regime 5 
663 non-marital purpose 5 
664 perpetrators of domestic violence 5 
665 petition for alimony pendente lite 5 
666 petition for nullity of marriage 5 
667 petition for spousal support 5 
668 post-divorce adjustment 5 
669 post-divorce standard of living 5 
670 post-separation efforts 5 
671 preference for joint custody 5 
672 presumptive child support obligation 5 
673 pro se obligee 5 
674 proceeding for legal separation 5 
675 separate property rights 5 
676 shared custody implementation plan 5 
677 shared custody outcome 5 
678 spousal support recipient 5 
679 subject of divorce 5 
680 supervised access service 5 
681 third-party custody case 5 
682 unilateral no-fault divorce 5 
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ภาคผนวก จ 
บนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ 

 
Concept CN001  

English Term: family law Thai Term: n.a.* 
Feature**: (n.) family law เป็นกฎหมายที7กาํหนดสทิธหิน้าที7ต่างๆ เกี7ยวกบัการสมรส การหย่า การแยกกนั
อยู่ child custody, support obligation เป็นตน้ โดย family court เป็นศาลที7นํา family law ไป
ใชพ้จิารณาพพิากษาคด ี
Concept Relations: 
 
 
                                                              
                                                               

 
 

                                                         
 
                                                    
 
 
SO = Source of Obligation – Obligation  
UT = User – Tool 
 
Extractions:   
§ 19.1 History—From No Divorce to Unilateral Divorce In One Long Century. Lasting marriage is 
the goal and, even as the divorce statistics increase, remains the norm. For lawyers who rarely deal 
with the "normal," divorce is the essence of family law. So far we have seen how people get 
married and what substantive and formal prerequisites apply. We have concerned ourselves with 
the limited involvement of the law in the ongoing marriage, and we may have been left wondering 
whether the law has struck that balance between involvement and non-involvement that maximizes 
the parties' potential fora good relationship. Now we shall see what happens when the relationship 
has irrevocably turned sour: Divorce.  (TM106) 
 
Throughout the country, family law has traditionally reflected community norms, [and] the federal 
courts have attempted to protect the local character of domestic relations law.... The belief in local 
control over family law, however, beyond suggesting an inevitability to this means of family 
regulation, also overlooks the negative aspects of the community.  (TM101) 
 
… the court should not make orders relating to the upbringing of children unless satisfied that to do 
so would be better than making no order.' These provisions might suggest that the philosophical 

family law 

marriage 
(การสมรส)*** 

separation 
(การแยกกนัอยู่) 

divorce 
(การหย่า) 

child custody support 
obligation 

SO 
SO SO SO 

SO 

family court 

UT 
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basis of family law has been changed to one of non-intervention, and that the law now accepts 
private agreement as an appropriate—and indeed the preferred method—of resolving disputes. Yet 
the divorce law contains provisions which seek to give effect to a wholly different philosophy … 
(TM97) 
 
When child custody is in issue, the term translates as the maximum access and control rights for 
the client spouse. Those experienced in family law generally recognize the practical or long-range 
infirmities that sometimes plague the "best possible result for the client." To use some graphic 
examples, the spouse saddled with an unreasonably high support obligation will sometimes quit 
his or her employment and disappear without paying any of it; … (TM2) 
 
Attorneys who practice family law are familiar with their clients' high level of emotional distress and 
the effect it has on the dissolution process. Divorcing individuals are expected to make major 
decisions when they are least capable of doing so. Just as litigation can compound the difficulties of 
separation and divorce, the mediation process requires a couple who may be alienated from each 
other to communicate and work together, which may cause more emotional upheaval. (TM2) 
 
This concern is particularly real in the area of domestic relations law, ... The potential for the 
rights of children to be lost in the ADR shuffle is great. In the context of custody and visitation, 
they are further disadvantaged by the law's refusal to permit them to decide with whom 
they will live and the rules of visitation.... Particularly frustrating for the children of divorcing 
parents is that they get little, if any, input into decisions that greatly affect their lives.  (TM81) 
 
Yet the push for the use of ADR in divorce proceedings continues. In the view of many, the area 
of domestic relations law is particularly well suited to ADR. … But in reality the roots of ADR in 
the area of family law probably lie slightly deeper in our traditional notions of the family. Even 
though marriage is a state-sanctioned institution, marriage and family affairs have always been 
viewed as intensely private in nature. Understandably, this creates in the state a reluctance to act. 
Couple the private nature of the family with the fact that custody and other divorce-related issues 
are so profound, and it becomes clear why many courts and commentators would like to see 
couples settle their divorces privately through ADR. (TM81) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
         Extraction ของศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้ง ด ูCN004, CN011 และ CN028 
         *   ช่อง Thai Term ในบนัทกึขอ้มลูศพัทด์บื�องตน้ทั �งหมดระบุว่าไมม่ขีอ้มลู (n.a.) เนื7องจากคาํศพัท ์  
             ทั �งหมดไมม่คีาํเทยีบภาษาไทยในทรพัยากรการแปลที7ใชอ้า้งองิในการทาํสารนิพนธค์รั �งนี� 
         **  คาํบรรยายมโนทศัน์ (feature) ของคาํศพัทภ์าษาองักฤษแต่ละคาํในบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้  
             เมื7ออา้งองิมโนทศัน์ที7เกี7ยวขอ้งจาํเป็นตอ้งใชค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ เนื7องจากในขั �นตอนการบนัทกึ 
             ขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ยงัไม่พบหรอืสรา้งคาํศพัทภ์าษาไทยของมโนทศัน์เหล่านั �น 
         *** ในช่องแสดงแผนภมูมิโนทศัน์สมัพนัธ ์(Concept Relations) ของบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื�องตน้ เมื7อ 
             มโนทศัน์ที7เกี7ยวขอ้งมคีาํเทยีบภาษาไทยในทรพัยากรที7ใชอ้า้งองิในการทาํสารนิพนธค์รั �งนี� จะระบ ุ
             คาํเทยีบนั �นกาํกบัไวด้ว้ย 

 



- ๗๙ - 

 

Concept CN002  

English Term: modification Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) modification เป็นการเปลี7ยนแปลงแกไ้ข custody award, child custody order หรอื custody 
determination ในกรณีที7พฤตกิารณ์เปลี7ยนแปลงในสารสาํคญัอนัอาจกระทบสขุภาพกายหรอืสขุภาพจติของ
บุตรอย่างรา้ยแรงและมคีวามจาํเป็นเพื7อปกป้อง child's best interest เช่น มารดาประพฤตผิดิศลีธรรม 
(โดยเฉพาะในเรื7องเพศ)  ทั �งนี� child's best interest เป็นเช่นไร ปจัจยัหนึ7งที7ใชพ้จิารณาคอื family violence   
สว่น custody award, child custody order และ custody determination ไดแ้ก่ คาํสั 7งศาลที7ออกเมื7อดาํเนิน 
child custody proceeding เสรจ็สิ�น โดยเป็นคาํสั 7งศาลที7กาํหนด child custody ซึ7งเป็น parental 
responsibility ประเภทหนึ7ง โดยพจิารณา child's best interest เป็นสาํคญั โดย parental responsibility อาจ
กาํหนดโดย parenting plan  ผูท้ี7ม ีchild custody เหนือ minor child คอื custodian ซึ7งอาจไดแ้ก่ custodial 
parent และ noncustodial parent  child custody อาจจําแนกไดเ้ป็น sole custody กบั joint custody หรอื 
physical custody กบั legal custody โดย joint custody อาจจาํแนกประเภทย่อยไดเ้ป็น joint physical 
custody และ joint legal custody 
 
Concept Relations: 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG = Action – Guideline 
CF = Condition – Factor 
DB = Decision – Basis of Decision 
GS = General Concept – Specific Concept 
OO = Obligation – Object of Obligation 
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PP = Process – Product 
SO = Source of Obligation – Object of Obligation 
SuO = Subject of Obligation – Obligation 
 
Extractions:   
18.17 Change in Child Custody—Modification. Custody awards are not final orders and remain 
modifiable if there is a material change in circumstances. Since the stability of the child's environment is 
in itself a major consideration in custodial decisions, courts are reluctant to modify awards. ... UMDA § 
409 provides that a child custody order may not be modified for two years unless the child's 
environment seriously endangers the child's "physical, mental, moral or emotional health". After two 
years, nearly the same criteria must be met, unless the custodial parent consents. (TM106) 
 
Even without the UMDA, solid proof of a serious change in circumstances is necessary to change 
custody. There remains some emphasis on the mother's sexual mores, as evidenced in 1979 in 
Jarrett where the Supreme Court of Illinois allowed to stand a change of custody of three children 
from a "cohabiting" mother to an "equally caring and affectionate" father "whose conduct did not 
contravene . . . standards . . . " ... In the past, courts almost routinely held that proof of the mother's 
"immorality" either during marriage or thereafter, ipso facto rendered her unfit to have custody, 
regardless of whether her conduct had a direct effect on the well-being of the children. ... (TM106) 
 
18.18 Interstate Custody Problems. The rule that custody determinations remain modifiable to 
safeguard the child's best interests has led to much abuse. (TM106) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
          Extraction ของศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้ง ด ูCN010, CN011, CN013, CN014, CN015, CN017, CN019,  
          CN032, CN033, CN034, CN035, CN041, CN042, CN043, CN044, CN048 และ CN049 
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Concept CN003  

English Term: couple Thai Term: n.a.  
Feature: (n.) couple ไดแ้ก่ ชายและหญงิที7สมรสกนัและเป็นสมาชกิครอบครวัเดยีวกนั หรอืชายและหญงิที7ไม่
สมรสกนัแต่อยู่กนิกนัฉนัสามภีรยิา หรอืบุคคลสองคนเพศเดยีวกนั เป็น civil partner ซึ7งกนัและกนั และเป็น
สมาชกิครอบครวัเดยีวกนั หรอืบุคคลสองคนเพศเดยีวกนั ไม่เป็น civil partner ซึ7งกนัและกนัแต่อยู่กนิกนัฉนั 
civil partner  ทั �งนี� ชายและหญงิที7สมรสกนัและเป็นสมาชกิครอบครวัเดยีวกนันั �นเรยีกว่า spouse  ความ 
สมัพนัธร์ะหว่างกนั อนัไดแ้ก่บรรดาหน้าที7ที7มต่ีอกนัในฐานะ spouse อาจเรยีกว่า marriage  สว่นชายและหญงิ
ที7ไม่สมรสกนัแต่อยู่กนิกนัฉนัสามภีรยิาหรอืบุคคลสองคนเพศเดยีวกนั ไม่เป็น civil partner ซึ7งกนัและกนัแต่อยู่
กนิกนัฉนั civil partner เรยีกว่า cohabitant  ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั กล่าวคอื บรรดาหน้าที7ที7มต่ีอกนัในฐานะ 
cohabitant อาจเรยีกว่า civil union  สาํหรบั civil partner ความสมัพนัธร์ะหว่างกนัเรยีกว่า civil partnership 
Concept Relations: 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

GS = General Concept – Specific Concept  
SUO = Subject of Obligation – Obligation 
Extractions: (1) “(5) In sub-paragraph (4)(a), “couple” means— (a) a man and a woman who are 
married to each other and are members of the same household, (b) a man and a woman who are 
not married to each other but are living together as husband and wife, (c) two people of the same 
sex who are civil partners of each other and are members of the same household, or (d) two 
people of the same sex who are not civil partners of each other but are living together as if they 
were civil partners. (6) For the purposes of this paragraph, two people of the same sex are to be 
regarded as living together as if they were civil partners if, but only if, they would be regarded as 
living together as husband and wife were they instead two people of the opposite sex.” (TM17) 
 

(2) “couple” means—(a) a man and woman who are married to each other and are members of 
the same household; (b) a man and woman who are not married to each other but are living 
together as husband and wife otherwise than in prescribed circumstances; (c) two people of the 
same sex who are civil partners of each other and are members of the same household; or (d) two 
people of the same sex who are not civil partners of each other but are living together as if they 
were civil partners otherwise than in prescribed circumstances;” (TM17) 
 

… “cohabitant” means either member of a couple consisting of— (a) a man and a woman who 
are (or were) living together as if they were husband and wife; or (b) two persons of the same sex 
who are (or were) living together as if they were civil partners. (TM17) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
          Extraction ของศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้ง ด ูCN005, CN007, CN023 และ CN037 
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Concept CN004  

English Term: family court Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) family court เป็นศาลที7พจิารณาพพิากษาคดทีี7เกี7ยวขอ้งกบัสทิธหิน้าที7ต่างๆ ตามที7 family 
law กาํหนด กล่าวคอื เป็นศาลที7นํา family law ไปใชพ้จิารณาพพิากษาคด ี 
Concept Relations: 
 

(ด ูCN001) 

 
 

Extractions:   
In March 1988 Ken filed a divorce mediation proceeding with the family court in Japan. (TM101) 
 

Japan has a variety of ways to dissolve a marriage [in contested cases] ... : divorce through 
mediation by the family court, divorce by judicial decree in the family court, and divorce by 
judicial decree in the district court.  (TM101) 
 

The family court may grant a divorce without proof of such grounds… (TM101) 
 

The family court would include among its staff a new officer, having training in both law and 
applied social sciences. Among other things, his duty would be to act as overseer of children's 
interests in custody suits.  (TM104) 
 

§ 22.5 Family Courts. In the 1960s, the family court movement was optimistic that this important 
subject matter—constituting perhaps one-third of the total judicial load—would finally be brought under 
the jurisdiction of specialized courts. These courts would be staffed with interested and specially qualified 
judges, social workers and other appropriate professionals, be subject to more flexible and less 
adversary rules of procedure than apply in the "regular" courts, provide professional help and be more 
than an unconcerned forum to settle disputes. This ambitious goal was not reached. Only few states now 
have separate family court systems and those that exist are far from uniform nor necessarily close to the 
ideal. A major stumbling block has been the question what subject matter would be combined under 
the jurisdiction of the family court. Candidates are marriage eligibility (and dispensation from 
requirements, especially age), divorce, annulment, separation, status questions (legitimacy, 
presumptive paternity, acknowledgment of paternity, validity of marriage), support problems in the 
ongoing family or incident to divorce or a paternity judgment or acknowledgment, disputed 
paternity proceedings, disputed child custody on divorce, child raising issues in the ongoing 
family or after divorce, adoptions, guardianship, juvenile delinquency, child abuse, neglect and 
dependency, termination of parental rights, intrafamily crimes, including spousal rape and assaults 
and child abuse, and more—the shopping list being the table of contents of this book. (TM106) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN005  

English Term: civil partner Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) civil partner ไดแ้ก่ couple เพศเดยีวกนัซึ7งมคีวามสมัพนัธ ์ (สทิธหิน้าที7ซึ7งกนัและกนั) เชงิ 
civil partnership และจดทะเบยีนกนัตามกฎหมาย 
Concept Relations: 

 

 

(ด ูCN003) 

 

 
 

Extractions:   
A civil partnership is a relationship between two people of the same sex (“civil partners”)—  
(a) which is formed when they register as civil partners of each other— (i) in England or Wales 
(under Part 2), (ii) in Scotland (under Part 3), (iii) in Northern Ireland (under Part 4), or (iv) outside 
the United Kingdom under an Order in Council made under Chapter 1 of Part 5 (registration at 
British consulates etc. or by armed forces personnel), or (b) which they are treated under Chapter 2 
of Part 5 as having formed (at the time determined under that Chapter) by virtue of having 
registered an overseas relationship. (TM17) 
 
(3) “(5A) In this Part “couple” means— (a) a man and woman who are married to each other and 
are neither— (i) separated under a court order, nor (ii) separated in circumstances in which the 
separation is likely to be permanent, (b) a man and woman who are not married to each other but 
are living together as husband and wife, (c) two people of the same sex who are civil partners of 
each other and are neither— (i) separated under a court order, nor (ii) separated in circumstances 
in which the separation is likely to be permanent, or (d) two people of the same sex who are not 
civil partners of each other but are living together as if they were civil partners.” (TM17) 
 
34 Application of 1981 Act to cohabiting couples of same sex (1) Section 18 of the 1981 Act (occupancy 
rights of cohabiting couples) shall be amended in accordance with subsections (2) and (3). (2) In 
subsection (1)— (a) after “wife” there shall be inserted “or two persons of the same sex are living 
together as if they were civil partners”; (b) after “wife (”, there shall be inserted “in either case”; and (c) 
for “man and the woman” there shall be substituted “entitled partner and the non-entitled partner”.(3) In 
subsection (2)— (a) for “a man and a woman” there shall be substituted “two persons”; and (b) in 
paragraph (b), for the words from “are” to the end of that paragraph there shall be substituted “is any 
child— (i) of whom they are the parents; or (ii) who they have treated as a child of theirs.”. (TM18) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN006  

English Term: information meeting Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) information meeting เป็นการรบัขอ้มลูเกี7ยวกบัผลกระทบจากการหย่า ซึ7งกฎหมาย Family 
Law Act 1996 ขององักฤษกาํหนดใหผู้ท้ี7ตอ้งการหย่าตอ้งกระทาํก่อนจงึจะเขา้สูก่ระบวนการ divorce 
proceeding ได ้  ทั �งนี� divorce proceeding เป็น matrimonial proceeding ประเภทหนึ7ง  ซึ7งผูเ้ขา้ร่วม 
matrimonial proceeding ไดแ้ก่ couple  นอกจากนี� couple ยงัเป็นผูเ้ขา้ร่วม divorce process และ family 
mediation ดว้ย และยงัเป็นผูย้ื7น petition for divorce ต่อศาล ซึ7งระบุขอ้มลู ground for divorce ไวด้ว้ย  
ground for divorce เป็นสิ7งที7ตอ้งเกดิขึ�นมขีึ�นจงึจะม ีdivorce ได ้โดยมหีลากหลายประเภท ประเภทหนึ7ง คอื 
misconduct ซึ7งแบ่งประเภทย่อยไดอ้กีหลายประเภทเช่นกนั อาทเิช่น adultery, bigamy และ desertion  
ทั �งนี� divorce proceeding และ divorce process เป็นกระบวนการที7เมื7อสิ�นสดุลงแลว้ สิ7งที7ศาลออกอาจไดแ้ก่ 
divorce decree  สว่นกระบวนการ family mediation ผลที7ไดอ้าจเป็น agreement ระหว่าง couple ซึ7ง 
divorce decree หรอื agreement นี�เองกาํหนดใหม้ ีdivorce โดยคดหีรอืเรื7องที7ตอ้งพจิารณาในศาลเกี7ยวกบั 
divorce เรยีกว่า divorce action 
Concept Relations: 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
CO = Condition of Obligation – Obligation 
DI = Document – Information 
GS = General Concept – Specific Concept 
MR = Matter of Consideration – Resolved Action 
PaP = Participant – Process 
PP = Process – Product 
PrP = Prerequisite – Process 
SO = Source of Obligation – Obligation 
UT = User – Tool 

divorce 
(การหย่า) 

MR 

divorce 
proceeding 

matrimonial 
proceeding 

GS 

divorce 
action 

divorce 
process 

divorce decree 

information 
meeting 

misconduct 

adultery 
(การทาํชู)้ 

bigamy 
(การมภีรยิาหรอืสามสีองคน

ในขณะเดยีวกนั) 

desertion 
(การละทิ�งรา้งคู่สมรส) 

GS 
GS 

GS 

family 
mediation 

petition for 
divorce 

ground for divorce 
(เหตุฟ้องหย่า) 

CO 
GS 

agreement 
(ขอ้ตกลง) 

 
SO SO 

PP PP 
PP 

PaP 

PrP 

DI 

couple 

UT 
PaP 

PaP 



- ๘๕ - 

Extractions:   
1. The information meeting 
The making of a statement of marital breakdown ("a statement") is the requirement in the divorce 
process established by the Family Law Act 1996: the Act provides that the party making such a 
staternent must have attended an information meeting not less than three months beforehand (TM97) 
 

… the wording of the Act makes it clear that the information meeting is intended to provide those 
attending with relevant information"' about matters which may arise under the legislation and also to 
give the opportunity to meet a marriage counsellor"; while ministerial statements suggest that the 
main"' objective of the information meeting is to give effect to the Law Commission's views'` that 
people contemplating divorce should be made to consider the practical reality of divorce—what it 
would be like to "live apart, to break Ills the common home, to finance two households where 
before there was only one, and to have or to lose day-to-day responsibility for the children." In 
short, men and women are (it is hoped) to engage in the "often painful exercise"" of working out 
what life after divorce will really be like; … (TM97) 
 

The Act provide (s.8(9)) that Regulations must in particular make provision with respect to the giving 
of information about (a) marriage counselling and other marriage support services; (b) the importance 
to be attached to the welfare, wishes and feelings of children; (c) how the parties may acquire a better 
understanding of the ways in which children can be helped to cope with the breakdown of a 
marriage; (d) the nature of the financial questions that may arise on divorce or separation, and 
services which are available to help the parties; (e) protection available against violence, and how to 
obtain support and assistance; (f) mediation; (g) the availability to rich of the parties of independent 
legal advice and representation; (h) the principles of legal aid and where the parties can get advice 
about obtaining legal aid; (i) the divorce and separation process. (TM97) 
 

The information meeting was to start the whole divorce procedure. Apart from a few exceptions,"' anyone 
intending to initiate divorce proceedings was to attend an information meeting. It was not necessary for 
both spouses to attend a meeting but they could. The aims of the information meeting were as follows: 1. 
To communicate a range of information on the divorce process and its consequences. This would cover 
information about the procedure of the divorce; the availability of mediation; the existence of free marriage 
guidance facilities and other counselling facilities-, the possibility of seeking legal advice; and advice 
on matters associated with marriage breakdown such as housing and domestic violence. 2. To 
'mark the seriousness of the step taken'. The parties were to be informed of the possible 
consequences of divorce and in particular the ways that a child may suffer during a divorce. They 
were to be encouraged to think again about whether they really wished to obtain a divorce. The 
parties at the meeting were to be offered marriage guidance counselling and they were encouraged 
to take it. 3. To encourage the parties to use mediation, rather than relying on lawyers. (TM105) 
 

... a divorce cannot be granted until the ground for divorce being relied upon is established by the 
pursuer bringing evidence in some form. (TM43) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
          Extraction ของศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้ง ด ูCN003, CN009, CN018, CN021, CN022, CN025, CN026,  
          CN030 และ CN040 
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Concept CN007  

English Term: civil partnership Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) civil partnership ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ ์ (สทิธหิน้าที7ต่างๆ) ระหว่าง civil partner สองคนที7ได้
จดทะเบยีนและมสีถานะทางกฎหมายใกลเ้คยีงกบัการสมรส 
 
Concept Relations: 

 

(ด ูCN003) 

 
 
Extractions:   
A civil partnership is a relationship between two people of the same sex (“civil partners”)—  
(a) which is formed when they register as civil partners of each other—  
(i) in England or Wales (under Part 2), (ii) in Scotland (under Part 3), (iii) in Northern Ireland (under 
Part 4), or (iv) outside the United Kingdom under an Order in Council made under Chapter 1 of Part 
5 (registration at British consulates etc. or by armed forces personnel), or  
(b) which they are treated under Chapter 2 of Part 5 as having formed (at the time determined 
under that Chapter) by virtue of having registered an overseas relationship. (TM17) 
 
... the parties to a marriage or the partners in a civil partnership have entered into an agreement 
as to financial provision to be made on divorce or on dissolution of the civil partnership; ... 
(TM18) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN008  

English Term: periodical payments Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) periodical payments เป็นการชาํระเงนิเป็นระยะเพื7อเลี�ยงดบูุตรหรอืภรยิาตามที7 periodical 
payments order กาํหนด โดยการชาํระเงนิจะสิ�นสดุตามเงื7อนไขที7กฎหมายกาํหนด เช่น ฝา่ยใดฝา่ยหนึ7งตาย
หรอืสมรสใหม่ บตุรอายุครบตามที7กฎหมายกาํหนด เป็นตน้  periodical payments อาจแบง่เป็น secured 
periodical payments และ unsecured periodical payment  ทั �งนี� periodical payments order เป็น support 
order ประเภทหนึ7ง โดย support order อกีประเภทคอื lump sum order  support order จะออกโดย
พจิารณาจาก earning capacity เป็นสาํคญั  นอกจาก support order จะแยกประเภทไดเ้ป็น periodical 
payments order และ lump sum order แลว้ ยงัสามารถแยกไดเ้ป็น spousal support order และ child 
support order ไดอ้กีดว้ย  support order ประเภทต่างๆ กาํหนด support obligation ซึ7งสิ7งที7นําไปใชใ้นการ
ปฏบิตัติาม support obligation กม็หีลายประเภท ไดแ้ก่ spousal support, child support, spousal 
maintenance, child maintenance และ financial relief เป็นตน้            
Concept Relations: 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
DB = Decision – Basis of Decision 
GS = General Concept – Specific Concept 
OO = Obligation – Object of Obligation 
SO = Source of Obligation – Obligation 
 
Extractions:   
"Although normally orders will cease once the child attains 18, the court can order that periodical 
payments extend beyond the 18th birthday if the child is or will be receiving instruction at an 
educational establishment or undergoing training and there are special circumstances which justify 
the order."' (TM105) 
 

A payments order will cease on any of the following events: 
- The death of either party."' However, if the order is a secured periodical order, the order need 

periodical 
payments 

SO 
 

secured 
periodical 
payments 

unsecured 
periodical 
payments 

GS 

GS 

spousal support 
order 

 support order 

lump sum 
order 

spousal maintenance 

child maintenance 

support 
obligation 

spousal 
support  

child support 
order  

periodical 
payments order 

child 
support  

OO 
 

GS GS GS GS 

SO 
 

OO 
 

OO 
 
OO 
 

financial relief 

OO 
 

 earning capacity 
DB 



- ๘๘ - 

not cease on the death of the payer." 
- The remarriage of the recipient."' The explanation is that on remarriage the new spouse would be 
financially responsible for the recipient. 
The court order may specify a date on which the payments will end. For example, the order may 
state that there are to be periodical payments for the next three years only.  
Maintenance orders can be made against either parent for the benefit of a child. If the child is over 
18 then PPOs can be made only if the child is in full-time education or under specific 
circumstances, such as disability. (TM105) 
 

For example, obtaining a lump sum order instead of a periodical payments order can help if it 
would only need to be enforced once. Indeed, if there are difficulties in enforcing a periodical 
payments order, the court may order a lump sum order ill its place."' The problem is that few 
couples have sufficient spare capital to enable such a lump sum to be ordered. For some couples a 
more realistic option is lot the court to make a secured periodical payments order. Such an order 
mein', that an asset (such as a house) is used as collateral so that if the periodic of payments are 
not made the asset can be sold to supply the necessary money it i meet the order. (TM105) 
 

There is a strict rule that if the spouse who is in receipt of periodical payments remarries then the 
payments will automatically come to an end. (TM105) 
 

In principle, all payments made by a "liable relative" are taken into account as income. The term 
"liable relative" is widely defined for this purpose, tIlld includes a spouse or former spouse of the 
claimant or of a member of Ili claimant's family, and a parent of a child who is a member of the 
claimant family—and "parent" includes a person who has not been adjudged it) lil the father of such 
a child where, by reason of contributions towards (If, child's maintenance he may reasonably be 
treated as the child's father There is no relevant disregard, and accordingly a woman who is on 
interim support will usually derive no benefit from periodical payments made If) It( I by her former 
husband, or from child support or other periodical payment made by the father of her child." (TM97) 
 

… it was accepted that an order for periodical payments might be made against a wife in favour 
of her disabled husband. (TM97) 
 

The court has power to make (a) orders for periodical payments, secured or unsecured' … 
(a) Periodical payments, secured or unsecured' 
The court may order one spouse to make regular income payments to the other, and it may order 
that the payments be secured. If the order is unsecured, it simply directs a spouse to make 
payments (weekly, monthly, or annually). (TM97) 
 

The Matrimonial Causes Act 1973 drew a distinction between "financial provision orders" (i.e. 
periodical payment orders and lump sum orders) on the one hand, and "property adjustment 
orders" (i.e. transfers and settlements of property and variations of settlements) on the other: "the 
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difference between a lump sum order ... and a property transfer order ... is the difference between 
providing money and money's worth'; and a lump sum award (unless of a very small amount) is as 
much an order for the transfer of capital as any of the other orders. The court may also make an 
interim periodical payments order, an interim order for the payment of a lump sum, or a series of 
such orders in favour of a party or child of the family in divorce or separation proceedings if it 
would not otherwise be in a position to make a financial provision order: ... Interim orders will 
replace orders for maintenance pending suit, oml able on filing petitions, ... (TM97) 
 

Duration of periodical payment orders 
A periodical payment order in favour of a spouse" cannot usually be back-dated to a date before 
the filing of the statement of marital breakdown' ;aid will cease to have effect in certain 
circumstances: (a) Death of either party An unsecured order must terminate on the payer's death; 
a secured order need not." (b) Remarriage of the payee (TM97) 
 

Maintenance and social security. The adverse effects of the introduction of such a fixed entitlement 
system upon custodial parents and women whose earning capacity had been impaired by their 
marriage could only be alleviated by increasing the support provided by spousal and child 
maintenance and social security. 
Spousal maintenance. To rely on increased recourse to spousal maintenance as the means for 
dealing with post-separation disparities in spouses' living standards would be a retrograde step. It 
could prolong the economic ties of former spouses in cases where a clean break would be 
preferable. It would be at odds with a practical view of the equality of spouses. Instead of 
recognising that the different economic effects of the spouses' contributions to the marriage might 
require unequal division of their property upon separation, it would base any provision for the 
vulnerable spouse upon a notion of continuing dependence. 
Child maintenance. It might be argued that the government's proposed child support scheme will 
lessen the disparities in living standards between custodial parents and non-custodial parents to 
such an extent as to remove the need for property allocation to take account of needs arising from 
the care of children. However, the details of the proposal are not yet known and its practical effect 
cannot be estimated. It cannot be assumed that it could remove all disparities. In particular the 
provision of appropriate accommodation for children and the custodial parent may need to be 
reflected in property allocation rather than in periodic child support payments. The preferable 
course is to draft the legislation so that the allocation of property in each case can take account of 
the operation of the child support scheme, in whatever form it might be enacted. (TM35) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
         Extraction ของศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้ง ด ูCN012, CN024, CN027, CN028, CN029, CN031, CN036,  
         CN047, CN050, CN051, CN052 และ CN053 
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Concept CN009  

English Term: divorce proceeding Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) divorce proceeding เป็น matrimonial proceeding ประเภทหนึ7ง  กฎหมาย Family Law Act 
1996 ขององักฤษกาํหนดใหผู้ท้ี7ตอ้งการหยา่ตอ้งดาํเนินการ information meeting ก่อนจงึจะเขา้สู ่ divorce 
proceeding ได ้  ทั �งนี� เมื7อ divorce proceeding สิ�นสดุลงแลว้ สิ7งที7ศาลออกอาจไดแ้ก่ divorce decree ซึ7ง 
เป็นคาํสั 7งที7กาํหนด divorce 
 
Concept Relations:  
 
 
 

(ด ูCN006) 
 

Extractions:   
"A, who has begun divorce proceedings against B, promises B that if divorce is granted, alimony 
shall be fixed at a stated sum, in return for B's agreement to relinquish all other claims to alimony. 
A court may decide that in view of the disintegration of the marriage relationship, the promises of 
A and B do not tend unreasonably to encourage divorce and their enforcement is not precluded on 
grounds of public policy." (TM106) 
 
(1) "Matrimonial proceedings" means-   (a) marital proceedings; (b) proceedings for nullity of 
marriage; (c) proceedings for a declaration as to the validity of a marriage of the petitioner; or (d) 
proceedings for a declaration as to the subsistence of such a marriage. 
(2) "Marital proceedings" has the meaning given by section 20 of the Family Law Act 1996.  
(3) "Divorce proceedings" means marital proceedings that are divorce proceedings by virtue of 
that section. (TM14) 
 
The information meeting was to start the whole divorce procedure. Apart from a few exceptions,"' 
anyone intending to initiate divorce proceedings was to attend an information meeting. (TM105) 
 
The key complaint that was made about the information meetings …. In particular there were 
complaints that: … 3. Part of this dissatisfaction was caused by the fact that those attending the 
information meeting had different purposes in mind. … and some wished to pursue divorce 
proceedings.… (TM105) 
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The marriage ran into difficulties, the most serious of which concerned the husband's excessive 
drinking. In 1984 the wife left the matrimonial home and commenced divorce proceedings. The 
divorce was made absolute in 1987.  (TM104) 
 
… the consequences of this increased jurisdiction is the greater likelihood that other matrimonial 
proceedings will be brought simultaneously in another country. If, for example, the husband starts 
divorce proceedings elsewhere, the wife may be tempted to petition in this country in the belief 
lliat she is likely to obtain better financial provision. To prevent the embarrassment that might 
ensue, the court has a discretionary power to stay any matrimonial proceedings in this country if 
before the beginning of the trial (or first trial)" it appears that any proceedings in respect of the 
marriage in question or capable of affecting its validity or subsistence are ontinuing in any country 
outside England or Wales. (TM102) 
 
In de Dampierre v de Dampierre both parties were French nationals and had spent their early 
married life in France. Although they had resided in England, the husband's family and business 
interests were based in France and the wife had severed her connections with this country and now 
lived in New York. The husband began divorce proceedings in France and the wife then petitioned 
in England. Her sole reason for doing so was that under French law she would recover no 
maintenance for herself if the court concluded that she had been exclusively responsible for the 
breakdown of the marriage. (TM102) 
 
2. PETITIONS 
All suits for divorce are commenced by a petition presented to a divorce county court.' … 
In order to reduce the enormous claims that divorce proceedings were• making on the legal aid 
fund, legal aid was withdrawn from virtually all undefended proceedings for divorce and judicial 
separation when the speciaI procedure was extended to petitions based on any of the five facts in 
although it can still be obtained to make or oppose an application for an injunction, financial relief 
or an order in relation to children." (TM102) 
 
Insofar as the recommendations are designed to reduce the emotional strain involved in divorce 
proceedings, …. The initial hearing would counter any impression that divorce is obtainable by 
pose for those who are required to attend …. (TM102) 
 
Corrobation was widely required to prove acts of marital misconduct for purposes of divorce…. 
This requirement… contributed to the universarial nature of divorce proceedings. Despite the usual 
claim of corroboration, courts permitted the introduction of evidence to prove adultery. (TM101) 
 



- ๙๒ - 

Other changes emphasized a new orientation in divorce proceedings. The term divorce, was 
replaced by dissolution of marriage. (TM101) 
 
… the court held that no independent tort petition existed in a divorce proceeding …. In so ruling, 
the court permitted joinder of divorce actions for personal injury torts but not for economic torts. 
(TM101) 
 
… the referee erred in finding that his representation of William Leucht in the divorce 
proceeding … presented a conflict of interest. Dunagan argues that the business matters in which 
he represented the Leuchts were completely unrelated to the dissolution of marriage and that 
ownership of the business was not a central issue in the divorce; … (TM101) 
 
Third, given the nature of the divorce proceedings in Japan, Fumi's bargaining power in a family 
mediation may be reduced by permitting a dissolution of marriage here, … (TM101) 
 
residency requirements —.... In their place, the majority invokes a more amorphous justification — 
the magnitude of the interests affected and resolved by a divorce proceeding. (TM101) 
 
The appropriate amount of fees often generates dispute, given the emotional climate of divorce 
proceedings. (TM101) 
 
If the party whose matrimonial offence has been condoned commits another matrimonial offence, then 
the condoned offence is revived and divorce proceedings can be brought in respect of it. (TM99) 
 
taking divorce proceedings on the ground of insanity (TM99) 
 
If the petitioner has already been granted a decree of judicial separation on the basis of the same 
adultery on which she relies in the divorce proceedings, the court may treat the separation decree 
as sufficient proof of the adultery (TM98) 
 
This action differs from a divorce proceeding in that the latter is brought to dissolve the 
marriage relation while the former is brought for the purpose of enforcing the obligations of such 
relation without putting an end to the marriage. (TM1) 
 
Divorce proceedings have clearly been commenced by the Respondent in India. A divorce 
decree has been obtained by him, which the Petitioner has managed to set aside. The Respondent 
has appealed the order to set aside the divorce decree, and this appeal is pending. (TM31) 
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Person not a party to divorce proceedings may not collaterally attack divorce decree unless he 
had legally protected interest adversely affected by decree. (TM23) 
 
However, a state one–year durational residency requirement for the initiation of a divorce 
proceeding was sustained in Sosna v. Iowa. … the Court found that the State’s interest in requiring 
that those who seek a divorce from its courts be genuinely attached to the State and its desire to 
insulate divorce decree from the likelihood of collateral attack justified the requirement. (TM23) 
 
…most of the state courts have continued to give judicial recognition and full faith and credit to one 
another’s divorce proceedings on the basis of the older idea that a divorce proceeding is one in 
rem, …. Moreover, … the Court in Davis v. Davis rejected contentions adverse to the validity of a 
Virginia decree of which enforcement was sought in the District of Columbia.  (TM23) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN010  

English Term: minor child Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) minor child ไดแ้ก่ บุตรที7อายยุงัไม่ครบตามที7กฎหมายกาํหนด เมื7อบดิามารดาหย่ากนัจะตอ้ง
อยู่ภายใต ้child custody ของ custodian  
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 
 

Extractions:   
(1) "minor children" means, in the case of sons of native fathers, boys, who have not completed 
the age of sixteen years, and, in the case of daughters of native fathers, girls who have not 
completed the age of thirteen years; in other cases it means unmarried children who have not 
completed the age of eighteen years (TM24) 
 
The court has a duty … to look after the interests not only of minor children but also of children 
over 18 who have special needs. (TM98) 
 
However, as to a divorced parent to whom custody of minor children has been entrusted, such 
person may be required to forego or forfeit some rights to custody or visitation, as the case may 
be, consistent with the best interests and welfare of the children and the rights of the other parent" 
(TM106) 
 
… this obligation will not be modified or terminate until [Husband's/Wife's] obligation for child 
support has terminated for all minor children of the parties. (TM2) 
 
Petitioner and Respondent will have joint legal custody of their minor children: … Respondent 
will have sole physical custody of the minor children. (TM2) 
 
... neither party is the custodian of a minor child at the time of filing the complaint for divorce 
(TM56) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN011  

English Term: child custody Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) child custody เป็น parental responsibility ประเภทหนึ7ง  เป็นการดแูล minor child โดย 
custodian ตาม child custody order, custody award, custody determination หรอื parenting plan  child 
custody อาจจาํแนกไดเ้ป็น sole custody กบั joint custody หรอื physical custody กบั legal custody โดย 
joint custody อาจจาํแนกประเภทย่อยไดเ้ป็น joint physical custody และ joint legal custody 
 
Concept Relations: 
 

(ด ูCN002) 

 

 

Extractions:   
Child Custody 
Custody disputes arise in many different settings: divorce, guardiandilp, child abuse and neglect, 
and adoption.  This chapter focuses primarily on the first of these settings. Post-divorce custody 
law is characterized by the dual rationale of private dispute resolution and child protection. The 
resolution of custody disputes thereby reflects the fundamental tension between respect for family 
autonomy versus the need for state intervention. 
Where the parents can agree on child custody, the state generally de-h is to family autonomy. However, in 
approximately 10 to 20 percent of divorce case involving children, the parents cannot agree (TM101) 
 
A Partial Decree of Divorce was entered on March 4, 1988, leaving matters related to child custody, 
child support and property to be determined by a trial which resulted in this appeal. (TM101) 
 
The UCCJEA (C.G.S. 46b-115k) allows that a court of this State has jurisdiction to make an initial 
child custody determination if: (1) this state is the home state of the child on the date of the 
commencement of the child custody proceeding; (2) this state was the home state of the child 
within six months of the commencement of the child custody proceeding, the child was absent 
from the state, and a parent or person acting as a parent continues to reside in this state. Section 
46b-115a(7) provides that "home state" means "the state in which ;1 child lived with a parent or 
person acting as a parent ... for at least six consecutive months immediately before the 
commencement of a child custody proceeding. (TM101) 
 
Child custody and support: If the parties are in agreement about obtaining joint custody, they can 
check the box marked "other" in item 7a of the petition, and fill in the words "and child custody be 
awarded to the parties jointly under Civil Code Sections 4600a and 4600.5." If the parties have not 
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yet agreed on custody but expect to work through the issue with professional assistance, they can 
fill in the blank with the words, "in accordance with the agreement of the parties or the court's order 
in the best interest of the children." (TM3) 
 
“You asked for a brief summary of Connecticut's divorce law concerning child custody.” (TM94) 
 
One issue that almost always has symbolic content for a client is child custody. Any diminution of 
one's custody rights is likely to be perceived by the client as an attack on him or her as a parent. 
Thus, it is critical at the outset to try to discuss the issue with the client in words other than 
custody, and to try to get the client to focus on the child's needs rather than on his or her identity. 
"How much time is your husband spending with the children now?" "How much time would you like 
him to spend with them ideally?" Not infrequently, the answer will be, "Whenever he wants, but I 
want custody." Before defining legal and physical custody to the client, the attorney should ask 
"What does that mean to you?" The answers to such questions may reveal to the lawyer that the 
client's real objective is to control the other parent, or to punish him or her for conduct in the 
dissolution by restricting access. Or it may be that the client understands that his or her ideal of 
access to the other parent is not inconsistent with some form of joint custody.  (TM2) 
 
Increasingly, courts must consider how to apply guidelines to joint custody and other shared 
parenting arrangements. (TM101) 
 
The court shall determine custody in accordance with the best interest of the child. The court 
shall consider all relevant factors including: (1) the wishes of the child's parent or parents as to his 
custody; (2) the wishes of the child as to his custodian; (3) … (TM101) 
 
A custody award resolves the dual issues of "legal custody" and "physical custody." Legal 
custody confers responsibility for major decision-making (that is, upbringing, health, welfare, and 
education). Physical custody determines the child's residence and confers responsibility, day-to-
day decisions regarding physical care. …Thus, joint custody is distinguishable from the traditional 
award of sole custody, which gave a parent (normally the mother) both legal control and physical 
custody, while the other parent (normally the father) had visitation rights. (TM101) 
 
The superior court, having obtained jurisdiction over the custody of minor children in a 
dissolution of marriage action, retains jurisdiction over their custody even though one parent 
subsequently dies. (TM94) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN012  

English Term: spousal support Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) spousal support เป็นเงนิที7คู่สมรสฝา่ยหนึ7งตอ้งชาํระแก่อกีฝา่ยเป็นงวดๆ ตาม support 
obligation ซึ7งอาจกาํหนดโดย support order 

Concept Relations: 
 

(ด ูCN008) 

Extractions:   
I hereby declare that: 1. I am the petitioner In this proceeding and seek an order dissolving my 
marriage… 9. I hereby waive any right to spousal support from respondent and I declare that I can 
never again petition this or any other court and each of the state-County from Respondent. (TM3) 
 

Alimony, spousal support, and maintenance, all interchangeable terms, connote payments made 
between ex-spouses on a regular, periodic basis for purposes of support. (TM63) 
 

Because the duty to provide spousal support derives from the marital relationship, the duty 
terminates upon the final dissolution of the marriage by divorce. (TM51) 
 

the spouse saddled with an unreasonably high support obligation will sometimes quit his or her 
employment and disappear without paying any of it; (TM2)  
 

[HusbandlWife] will provide to [WifelHusband], together with payment of spousal support each 
month, copies of any records provided by (his/her] employer concerning (his/ her] gross income and 
deductions for the previous month. [Optional]  Comment: This provision provides for … support 
obligation that is a specified percentage of the payor's net monthly income as defined. (TM2) 
 

[Husband/Wife] will pay to [WifelHusband] for spousal support the sum of [e.g., $500] per month, 
payable in advance, on or before the [e.g., first] day of each month, commencing [insert date], and 
continuing until either party's death, the remarriage of [WifelHusband], further Court order, or [insert 
termination date], whichever occurs first.…  Comment: This provision sets a specific date beyond 
which … support obligation absolutely will not remain in effect, but allows the amount of payment 
to be modified for the period during which the obligation continues. (TM2) 
 

"Spousal support" means support of the spouse of the obligor. (TM23) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN013  

English Term: custodial parent Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) custodial parent คอื custodian ซึ7งเป็นบดิาหรอืมารดาของ minor child และมสีทิธกิาํหนดที7
อยู่อาศยัของ  minor child ไดม้ากกว่า custodian ซึ7งเป็นบดิาหรอืมารดาอกีประเภทหนึ7ง คอื noncustodial 
parent โดยปกต ิnoncustodial parent จะตอ้งชาํระ ค่าอุปการะเลี�ยงด ูminor child แก่ custodial parent  
 
Concept Relations: 
 

(ด ูCN002) 

 
 
Extractions:   
There are special rules applicable to children whose parents are divorced. Benefit will be available 
if the custodial parent dies provided that there were no court order giving custody to the surviving 
parent or imposing a liability on him or her. (TM97) 
 
A child support award typically requires the periodic transfer of funds from the noncustodial parent 
to the custodial parent for the benefit of their child. (TM101) 
 
Whether because those concern for their children's welfare, or out of animosity toward the 
custodial parent, non-custodial parents frequently become reluctant to provide financial support 
for any purpose, but are particularly determined to avoid the costs of a college education. Then the 
custodial parent, who typically has less money than the non-custodial parent, will often becomes 
the de facto bearer of most, if not all, of the burden of educational expenses… (TM101) 
 
The prevailing American rule for child support modification in many instances requires the custodial 
parent, usually the mother, to absorb the effects of inflation, the additional cost of raising older 
children, and changes in the child's needs, regardless of changes in the obligor's income. (TM101) 
 
Imputing Income to Custodial Parents Who Stay Home with Children (TM101) 
 
These figures represent only a portion of the child support obligations that could be collected if 
every custodial parent had support order established. Single mothers disproportionately bear the 
risk of nonpayment as the custodial parent. On top of the stress of single parent, the nonpayment 
of child support frequently put single mothers below the poverty line. In fact, 32.1% of custodial 
wifes were below the poverty line in 1997, in comparison to only W 'i of custodial fathers. Indeed, 
the payment of child support is widely regarded as an indispensable step in assisting single 
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mothers to get out of poverty… (TM101) 
 
The court enforced the parties' agreement for shared parental custody and ordered that the 
mother be the primary, custodial parent. Ultimately, the court decided that she would be required 
to "do everything in her power to assure [the child] shall be raised in the Jewish faith and shall 
cooperate with [the father] in seeking this result." ... (TM101) 
 
… we are concerned about the implications of judge, using their contempt powers to preclude a 
custodial parent whose marriage is being dissolved from doing anything to influence the religion 
training of a child inconsistently with the faith of the other parent. In this case, the order is even 
more involved in the free exercise of religion in that it commands the custodial parent to do 
everything in her power to promote, as it were, a religious belief in the child that the parcel Is 
conscience stricken against. (TM101) 
 
The AIDS epidemic prompted attempts (thus far unsuccessful) by custodial parents to restrict 
children's visitation with HIV-positive parents. (TM101) 
 
… both approaches limit the custodial parent's need for personal alimony.  (TM101) 
 
Only about half of all custodial parents owed child support receive the full amount of support owed 
to them in any given year. Even fewer custodians receive all the payments on time. (TM101) 
 
Custody disputes implicate a parent's right to rear a child — with the child's corresponding right to 
be raised by a parent. Infringement of that right must be based on the fitness — more precisely the 
lack of fitness — of the custodial parent. 
Visitation rights also implicate a right of the custodial parent, but it is the right to choose with 
whom the child associates. Any burden on the exercise that right must be based on the child's 
overriding need to maintain a particular relationship. Logically, the fitness concern present in (I 
istody disputes is irrelevant in visitation petitions, where continuing coniMt with the child rather than 
severing of a parental tie is in issue... (TM101) 
 
In these cases, the interests of a custodial parent who wishes to move away are pitted against 
those of a noncustodial parent who has a powerful desire to maintain frequent and regular contact 
with the child. Moreover, the court must weigh the paramount interests of the child, which may or 
may not be in irreconcilable conflict with those of one or both of the parents. (TM101) 
 
Like Humpty Dumpty, a family, once broken by divorce, cannot be put back together in precisely the 
same way. The relationship between the parents and the children is necessarily different after a 
divorce and, accordingly, it may be unrealistic in some cases to try to preserve the noncustodial 
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parent's accustomed close involvement in the children's everyday life at the expense of the 
custodial parent's efforts to start a new life or to form a new family unit. In some cases, the child's 
interests might be better served by fashioning visitation plans that maximize the noncustodial 
parent's opportunity to maintain a positive nurturing relationship while enabling the custodial 
parent, who has the primary child-rearing responsibility, to go forward with his or her life. (TM101) 
 
Relocation disputes may arise because a decree or statute requires a custodial parent to seek 
permission to leave the jurisdiction. Absent statute or decree, the noncustodial parent may petition 
to enjoin the move. Alternatively, when faced with an impending move, a noncustodial parent may 
request a custody modification. (TM101) 
 
It is further clear that a noncustodial parent is perfectly free to remove himself from this jurisdiction 
despite the continued residency here of his children in order to seek opportunities for a better or 
different life style for himself. And if he does choose to do so, the custodial parent could hardly 
hope to restrain him from leaving this State on the ground that his removal will either deprive the 
children of their paternal relationship or depreciate its quality. The custodial parent, who bears the 
essential burden and responsibility for the children, is clearly entitled to the same option. (TM101) 
 
[After divorce,] non-custodial parents pay child support, and in return, custodial parents care for 
the children and keep them available for visitation.... (TM101) 
 
… the non-custodial parent (typically the father) … (TM100) 
 
[T]he court ... finds that the spouse seeking maintenance: (1) ...; and (2) ... is the custodian of a 
child ... (b) The maintenance order shall be ... after considering all relevant factors including: (1) the 
financial resources of the party seeking maintenance, including ... the extent to which a provision for 
support of a child living with the party includes a sum for that party as custodian; ... (TM106) 
 
"noncustodial parent" means the parent who has actual physical custody of the child for less 
time than the other parent. (TM23) 
 
"Noncustodial parent" means the parent with whom the child does not maintain his or her primary 
residence. (TM23) 
 
"Custodial parent” … means the parent with whom the child maintains his or her primary 
residence. (TM23) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN014  

English Term: parental responsibility Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) parental responsibility ไดแ้ก่ บรรดาสทิธ ิหน้าที7 อาํนาจ และความรบัผดิชอบที7บดิามารดามี
เหนือ minor child และทรพัยส์นิของ minor child  รวมทั �ง child custody 
 
Concept Relations: 
  
 

(ด ูCN002) 

 

 

 
Extractions:   
... the 1989 Act ... replaced the existing terminology of parental rights … by the phrase parental 
responsibility which is defined in the Act as “all the rights, duties, powers, responsibilities and 
authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property”. (TM4) 
 
... the abolition of the legal concept of parental rights, with the legal status of parenthood defined 
in terms of parental responsibility. (TM4) 
 
The legal framework for the exercise of parental responsibility after divorce is provided by the 
Children Act 1989, which sought to shift the emphasis from parental rights to parental 
responsibilities, in the expectation that private ordering would predominate in the majority of 
cases. The Act assumes that divorced parents will continue to share parenting responsibilities, 
and indeed there is considerable evidence that it is in the child’s best interests if they do. (TM47) 
 
The term “parental responsibility” is widely defined and covers all rights and duties of a holder of 
parental responsibility relating to the person or the property of the minor child. This 
encompasses not only rights of child custody and rights of access, but also matters such as 
guardianship and the placement of a child in a foster family or in institutional care. The holder of 
parental responsibility may be a natural or a legal person. (TM7) 
 
The court shall order that the parental responsibility for a minor child be shared by both parents 
unless the court finds that shared parental responsibility would be detrimental to the child. (TM23) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN015  

English Term: parenting plan Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืซึ7งกาํหนด parental responsibility (รวมทั �ง child custody) ตลอดจน
วธิกีารระงบัขอ้พพิาทในอนาคต 
 
Concept Relations: 
  
 

(ด ูCN002) 

 

 
 
Extractions:   
… the American Law Institute's Principles concerning the Allocation of Custodial and 
Decisionmaking Responsibillly for Children." The ALI requires a party seeking a custody 
determination to submit a "parenting plan." In this regard, … parents who seek custody to file a 
written agreement by with the parents specify caretaking and decisionmaking authority for the 
children as well as the manner in which future disputes are to be resolved. (TM101) 
 
In a modern statutory development, many states now require that parents seeking child custody 
must file a parenting plan (i.e. a written agreement specifying the caretaking and decisionmaking 
authority for the children as well as the manner in which future disputes are to be resolved). Among 
these states, the majority require such plans only in joint custody situations. (TM101) 
 
Under section 63C, the parents of a child may make a parenting plan that deals with the allocation 
of parental responsibility for the child. (TM27) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN016  

English Term: separate property Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) separate property ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิที7คู่สมรสฝา่ยหนึ7งมกีรรมสทิธิ Uมาแต่ก่อนสมรสหรอืไดม้าใน
ระหว่างสมรสโดยรบัมรดกหรอืรบัการใหโ้ดยเสน่หา ตลอดจนดอกผลและค่าที7เพิ7มขึ�นของทรพัยส์นินั �น 
separate property เมื7อหย่าขาดจากกนัแลว้ตอ้งคนืใหแ้ก่คู่สมรสฝา่ยดงักล่าว  ใน separate property 
system ทรพัยส์นิที7เกี7ยวขอ้งอกีประเภท ไดแ้ก่ marital property  สว่นใน community property system 
ทรพัยส์นิที7เกี7ยวขอ้งอกีประเภท ไดแ้ก่ community property 
 
Concept Relations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
CO = Condition – Obligation 
GS = General Concept – Specific Concept 
OO = Obligation – Object of Obligation 
SO = Source of Obligation – Obligation 
 
Extractions:   
"Separate properly" means: 
(A) All real and personal property owned by a spouse before marriage; 
(B) … 
(C) income from and appreciation of property owned by a spouse before marriage except when 
characterized as marital property under subdivision (b)(1); and 
(D) Property acquired by a spouse at any time by gift, bequest, devise or descent. (TM101) 

separate 
property 

marital property 
(ทรพัยส์นิระหว่าง 

สามภีรยิา) 

GS 

separate property system 

GS 

community property 
(ทรพัยส์นิร่วมระหว่าง

สามภีรยิา) 

community property system 

GS GS 

separate 
property 

property 
(ทรพัยส์นิ) 

SO 
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(ทรพัยส์นิ) 

SO 

division of property 
(การแบ่งทรพัยส์นิ) 

 division of property 
(การแบ่งทรพัยส์นิ) 
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(การหย่า) 
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(การหย่า) 

OO 

CO 
CO 
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In short summary, the traditional separate property system allocates to each marital partner that 
which he or she owned before marriage and what comes to him or her during marriage through 
personal earnings, gift and inheritance, as well as earnings on or appreciation of such separate 
property.  (TM106) 
 
Community Property States. … In a "pure" community property system, divorce should involve 
the return to each spouse of his or her separate property and the division of community 
property by halves (cf. Eastis). …, Washington takes all property (community and separate) 
before the court for distribution … (TM106) 
 
§ 26.3 Equitable Distribution, Division of "Marital Property" and the UMDA. Freed and Walker 
report that, as of August 1984, the "pure" separate property system continued nowhere and that 
all forty-two separate property states now allow their divorce courts varying measures of power to 
divide property (18 Fam.L.Q. 369,392 (1985) ). The law is still moving, however, and considerable 
differences remain in the states' views as to whether only "marital" property is, or both "marital" 
and "separate" property are, before the court for division. Great divergence also persists in the 
definition of what is marital and what is separate property, and whether "equitable" means "50/50" 
or "even" or "fair". (TM106) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
         Extraction ของศพัทท์ี7เกี7ยวขอ้ง ด ูCN045 และ CN046 
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Concept CN017  

English Term: family violence Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) family violence คอืการกระทาํในลกัษณะใดลกัษณะหนึ7งดงัต่อไปนี� (ก) จงใจหรอืรูแ้ลว้ขูห่รอื
พยายามขูใ่หส้มาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดกลวัอนัตราย (ข) ทาํใหส้มาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดไดร้บั
อนัตรายแก่กายโดยกระทาํการอนัใดที7รูห้รอืควรรูว้่าจะทาํใหเ้กดิอนัตราย (ค) กกัขงัหรอืหน่วงเหนี7ยวสมาชกิ
ครอบครวัคนหนึ7งคนใดโดยมชิอบและฝืนใจสมาชกิครอบครวัคนนั �น หรอื (ง) คุกคามอย่างเป็นนิจโดยเจตนา
ใหส้มาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดไดร้บัความเจบ็ปวดอย่างรา้ยแรงหรอืรูว้่าการคุกคามเช่นนั �นน่าจะทาํให้
สมาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดไดร้บัความเจบ็ปวดอย่างรา้ยแรง  แต่ family violence ไม่รวมถงึการป้องกนั
ตวัเองโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืการกระทาํเพื7อดดัสนัดานบุตรอายุตํ7ากว่า ๒๑ ปี  family violence เป็น
ปจัจยัหนึ7งที7ใชใ้นการประเมนิ child’s best interest 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 
 
Extractions:   
“family violence" means the commission of any of the following acts:  
(a) wilfully or knowingly placing, or attempting to place, a family member in fear of hurt; 
(b) causing hurt to a family member by such act which is known or ought to have been known 
would result in hurt; 
(c) wrongfully confining or restraining a family member against his will; or 
(d) causing continual harassment with intent to cause or knowing that it is likely to cause anguish to 
a family member, 
but does not include any force lawfully used in self-defence, or by way of correction towards a child 
below 21 years of age; (TM30) 
 
The court may, upon satisfaction on a balance of probabilities that family violence has been 
committed or is likely to be committed against a family member and that it is necessary for the 
protection of the family member, make a protection order restraining the person against whom the 
order is made from using family violence against the family member.  
… 
The court, in making a protection order, may include a provision that the person against whom the 
order is made may not incite or assist any other person to commit family violence against the 
protected person. (TM30) 
 



- ๑๐๖ - 

(e) Varying contact orders in family violence proceedings 
2.37 Section 68T(2)(b)  provision provides that in varying contact orders in family violence 
proceedings the court is to have regard to the best interests of the child.  
Variation etc. of Division 11 contact order by court making etc. family violence order  
(1) If proceedings (the family violence proceedings) for the making or variation of a family 
violence order are before a court of a State or Territory that has jurisdiction in relation to matters 
arising under this Part, the court may, subject to this section, exercise that jurisdiction, in the course 
of the family violence proceedings, to make, revive, vary, discharge or suspend a Division 11 
contact order.  
(2) The court's power to make, revive, vary, suspend or discharge a Division 11 contact order in the 
family violence proceedings is subject to the following provisions:  
(a) the court must not exercise that power unless, whether by interim order or otherwise, it makes 
or varies a family violence order in those proceedings;  
(b) the court must exercise that power having regard to the purposes of this Division (as stated in 
section 68Q) and to the best interests of any relevant child; …. 
(3) This Part, and the applicable Rules of Court, apply to the making, revival, variation, discharge or 
suspension of a Division 11 contact order in the family violence proceedings subject to the 
following qualifications:  
(a) the following provisions do not apply: …. 
(ii) any provisions (for example, section 65E) that would otherwise make the best interests of a 
child the paramount consideration;  
Note: Because of subparagraph (3)(a)(ii), the best interests of a child are not the paramount 
consideration. They must, however, still be taken into account as required by paragraphs (2)(b) 
and (c).…. 
Making, reviving, varying, discharging or suspending contact orders when making a family violence 
order (TM46) 
 
‘Family violence’, as defined, is relevant to assessing the child’s best interests …. 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN018  

English Term: divorce decree Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) divorce decree เป็นคาํสั 7งที7ศาลให ้divorce ซึ7งอาจออกเมื7อ divorce proceeding หรอื 
divorce process สิ�นสดุลง  
Concept Relations: 
 

(ด ูCN006) 

 
 
Extractions:   
In 1975, the U.S. Supreme Court settled the matter by upholding Iowa's one-year residence 
requirement in view of "the state interest in requiring that those who seek a divorce from its courts 
be genuinely attached to the State, as well as a desire to insulate divorce decrees from the 
likelihood of collateral attack" (Sosna). (TM106) 
 

§ 23.2 Full Faith and Credit for Migratory Divorce. The "collateral attack" against which Sosna 
sought to "insulate divorce decrees" could succeed if "those who seek a divorce" are not 
"genuinely attached to the State". In such a case a resulting judgment would not be protected by 
"full faith and credit". …that state has jurisdiction to adjudicate his or her marital status, … the 
status proclaimed in such an ex parte divorce decree involving a domiciliary is valid in all sister 
states (Williams I, II). However, the interstate effect of such a divorce does not extend to alimony, 
property and other incidents of the relationship. (TM106) 
 

"Fault" traditionally was (and still may be) found in the divorce judgment itself, i.e., in the ground on 
which the divorce decree is based. This, perhaps as much as old-fashioned chivalry, explains the 
traditional practice of having the wife sue for divorce so that the husband, as the "guilty" party, may 
be obligated to pay. "Fault" also may be found in another statutory ground for divorce, even 
where that ground is not the basis for the judgment. Finally, there may be consideration of the 
relative merits or faults of the parties in regard to their marriage and divorce, whether or not such 
"fault" qualifies as a ground for divorce. (TM106) 
 

Modification. If a divorce decree has awarded alimony, the court usually retains jurisdiction to 
modify the award on either party's application, if a "change in circumstances" has occurred. … If the 
divorce decree is silent as to alimony, the states are not in agreement as to whether an award 
may be imposed later. …However, a decree that expressly bars modification or a subsequent 
award usually is honored, even in the face of changed circumstances. (TM106) 
 

An early question is whether the divorce decree's attitude on alimony remains governed by the 
law of the rendering state, …. Where it expressly bars alimony or imposes a final, one-time lump 
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sum payment in lieu of alimony or where it expressly bars modification, Full Faith and Credit is 
due the decree in accordance with its terms (Yarborough). (TM106) 
 

Relationship of Separation Agreement to the Divorce Decree. It is common practice to incorporate 
separation agreements into divorce decrees, either by reference or by setting forth their terms 
expressly. The latter, when clothed in mandatory language, gives separation agreements the status 
and enforceability of judgments.  (TM106) 
 

“In the opinion of the court, there are two main grounds requiring the denial of the annulment. The 
first one relates to the legal power of the plaintiff to attack the divorce decree. Since she was not a 
party to the Mexican divorce proceedings, she is a stranger making a collateral attack on the 
decree. (TM94) 
 

If the Singapore proceedings continue, and the Singapore court grants a divorce decree in the 
Singapore proceedings, the Indian courts will have to grapple with the effect of the Singapore 
divorce decree on the validity of the Respondent’s re-marriage, in the event that he succeeds in 
his High Court appeal.  (TM31) 
 

Divorce proceedings have clearly been commenced by the Respondent in India. A divorce 
decree has been obtained by him, which the Petitioner has managed to set aside. The Respondent 
has appealed the order to set aside the divorce decree, and this appeal is pending. (TM31) 
 

Person not a party to divorce proceedings may not collaterally attack divorce decree unless he 
had legally protected interest adversely affected by decree. (TM23) 
 

However, a state one–year durational residency requirement for the initiation of a divorce 
proceeding was sustained in Sosna v. Iowa. … the Court found that the State’s interest in requiring 
that those who seek a divorce from its courts be genuinely attached to the State and its desire to 
insulate divorce decree from the likelihood of collateral attack justified the requirement. (TM23) 
 

…most of the state courts have continued to give judicial recognition and full faith and credit to one 
another’s divorce proceedings on the basis of the older idea that a divorce proceeding is one in 
rem, …. Moreover, … the Court in Davis v. Davis rejected contentions adverse to the validity of a 
Virginia decree of which enforcement was sought in the District of Columbia.  (TM23) 
 

When the parties to a divorce action have minor children residing with one (1) or both parents, 
the court, prior to or after entering a decree of divorce, may require the parties to:… (TM23) 
 

Appellee filed a divorce action…. Northampton County court entered a divorce decree…(TM51) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN019  

English Term: joint custody Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) joint custody คอื child custody ประเภทที7 legal custody ยงัอยู่กบัทั �งสองฝา่ย ขณะที7 
physical custody อาจอยู่กบัฝา่ยใดฝา่ยหนึ7งหรอืทั �งสองฝา่ยกไ็ด ้ อาจจาํแนกประเภทย่อยไดเ้ป็น joint 
physical custody และ joint legal custody 
Concept Relations: 

(ด ูCN002) 
 
Extractions: (a) ... "joint custody" … awarding legal custody of the minor child to both parents, 
providing for joint decision-making by the parents and providing that physical custody shall be 
shared by the parents in such a way as to assure the child of continuing contact with both parents. 
The court may award joint legal custody without awarding joint physical custody where the 
parents have agreed to merely joint legal custody. (TM23)  
 

California has an order of preference but the first preference is joint custody or custody to either 
party. (TM94) 
 

13.04. Recognized forms of custody ... Joint custody (TM94) 
 

25.04. Key modification factors … [7] Change form sole custody to joint custody … (TM94) 
 

The trial court entered its decree of dissolution in April 1996 dissolving the Delongs’ marriage and awarding 
sole custody of the duct, minor children to Father. It found that joint custody would not be appropriate 
and that the children's best interests would be met if they wet in their father's custody.  (TM101) 
 

Joint custody, briefly, means that legal custody, i.e. decision-making power over the child's "life-style", 
remains in both parents, with physical custody going to one or the other or being shared. (TM106) 
 

a. Joint Custody 
… each parent having “equal rights to make decisions in the best interests of the child under their 
custody.” This definition is referred to by legal writers as joint legal custody. This means the 
parents continue to have equal rights in decisions concerning the child’s education, religion, medical 
treatment and other factors affecting the best interest of the child. Joint legal custody should not 
be confused with joint physical custody. Joint physical custody means the child also equally 
shares the residence of each parent. The new code addresses joint physical custody by stating 
that the court can award equal time between residences or designate a primary residence for the 
child. Based on this language, if the court grants joint custody, it is not required that the child 
spend equal time in each parent’s home; joint custody does not necessarily mean a shared 
residence for the child. (TM56) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN020  

English Term: earning capacity Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) ความสามารถในการหาเงนิของคู่สมรสฝา่ยใดฝา่ยหนึ7ง เป็นปจัจยัสาํคญัที7ใชป้ระกอบการ
พจิารณาออก support order 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 

 
 
Extractions:   
“Although a review of the cases cited in Bleuer [59 Conn. App. 167, 170, 755 A.2d 946 (2000)] 
reveals that they generally are focused on the issue of imputing earning capacity from 
employment, no language in any of those cases suggests a requirement that we read the term 
"earning capacity" narrowly to include only earnings from employment. Given the beneficial 
purpose of the state's scheme for awarding child support, we see no reason to limit our 
consideration of earning capacity to earnings from employment only. Thus, in the proper case, a 
court may consider the passive earning capacity of assets in framing its support orders.” (TM94) 
 
In arriving at the amount of alimony, the wife's earned income or her ability to earn money, 
should be taken into account, particularly if the parties are poor, though it is easier for the court to 
disregard the wife's earning capacity in the case of alimony, which is of a temporary nature, than it 
is in the case of maintenance. (TM99) 
 
Proportion of income. Where there has already been an inquiry into the parties' means for the 
purposes of alimony pending suit, the wife's " fortune " and the husband's " ability " 22 (i.e., their 
respective incomes and resources) are already known and maintenance can be awarded on that 
basis. The question of means should not be reopened unless there has been a change of 
circumstances. The question whether a wife who is not working should be given a notional income " 
in respect of earning capacity—as part of her fortune "—depends on the facts of each case and 
where the wife has small children to look after, or has never been required to earn money during 
the marriage, her earning capacity may be disregarded by the court in assessing maintenance. 
But if she is in fact earning, the amount earned by her must be taken into account. (TM99) 
 
In assessing the amount of maintenance, the court must take into account, not only the husband's 
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means - including his earning capacity, but also those of the wife, including her earning capacity. 
The question of capacity to earn money is not a question of law but one of fact for the magistrates' 
court to deterinine. In estimating the parties' income the court should take into consideration 
moneys which the parties are receiving, but to which obtains an order on the ground that the 
husband is a habitual drunkard wife or a drug addict the court may, in a case in which the non-
cohabitation clause is inserted, order the wife to pay up to 0 10s. a week to the husband if by 
reason of the impairment of the husband's earning capacity through age, illness or disability of mind 
or body and otherwise in all the circumstances the court considers it reasonable so to do. (TM99) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN021  

English Term: family mediation Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) กระบวนการระงบัขอ้พพิาทประเภทหนึ7ง ซึ7ง couple สามารถต่อรองทาํขอ้ตกลงกนัเพื7อ
กาํหนดเรื7องต่างๆ รวมทั �ง divorce ทั �งนี� โดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลภายนอกซึ7งเป็นกลาง 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN006) 

 

 
 
Extractions:   
The Green Paper urges adoption of 'Family Mediation'. If parties cannot save their marriage they 
need to resolve questions about the consequences of its dissolution. They must be faced. 'Family 
mediation' refers to the various ways in which a couple can negotiate agreements directly with the 
help of a neutral third party, about their children, their finances and their property.' Mediation will 
remove the need for adjudication by the courts. (TM103) 
 
However, the Government itself is now "satisfied that family mediation is a … means for couples 
to make their own arrangements consequent upon marriage breakdown" (TM97) 
 
The Model Standards ... clearly define what family mediation is and is not. The concise definition 
in the first paragraph of the Overview and Definitions focuses on the impartial role of the mediator 
and the facilitative and voluntary nature of the process. The mediator has a duty to facilitate 
resolution by promoting voluntary agreements, assisting communication, encouraging understanding 
and focusing the participants on their individual and common interests. Key elements of the 
definition include the duty placed on the family mediator to work "with the participants to explore 
options, make decisions and reach their own agreements." The Model Standards emphasize that 
family mediation does not substitute for independent legal advice or counseling or therapy. They 
also acknowledge that mediation is not appropriate for all families. (TM39) 
 
4. The use of family mediation and other dispute resolution processes related to family matters, 
as alternatives to judicial or administrative decision-making, is a relatively new process in the 
member states of the Council of Europe and there is no international legal instrument which 
established the main directions concerning family mediation as well as the basic principles 
applicable to this process of dispute resolution. Therefore, the aim of Recommendation No. R 
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(98) 1 is to fill this gap, and above all to assist and provide states with a basis and framework for 
the establishment and regulation of the alternative processes for the resolution of family 
disputes, within a number of guiding principles. 
5. This recommendation deals with systems relating to the resolution of family disputes, 
particularly those arising during the process of separation and divorce, in order: 
a. to promote consensual approaches, thereby reducing conflict in the interest of all family 
members; 
b. to protect the best interests and welfare of children in particular by reaching appropriate 
arrangements concerning custody and access; 
c. to minimise the detrimental consequences of family disruption and marital dissolution; 
d. to support continuing relationships between family members, especially those between parents 
and their children; 
e. to reduce the economic and social costs of separation and divorce, both to families and to 
states. (TM69) 
 
Convinced of the need to make greater use of family mediation, a process in which a third party, 
the mediator, impartial and neutral, assists the parties themselves to negotiate over the issues in 
dispute and reach their own joint agreements,... (TM69) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN022  

English Term: divorce process Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) divorce process เป็นกระบวนการขอ divorce decree ซึ7ง couple มสีว่นร่วม 

Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN006) 

 

 

 
Extractions:   
... the divorce process comprises the steps a person has to go through to get a legal divorce. 
(TM91) 
 
The conceptualization relates to different aspects or dimensions of legal divorce, that is, the 
divorce process, divorce outcome (final decree), and/or the ex-spouse. Respondents wanted to 
gain or maintain a sense of control throughout the legal divorce process, describing diverse divorce 
goals related to control as well as different means or ways of establishing control. (TM91) 
 
Attendees’ accounts of their experiences of going through the divorce process were vivid and 
often moving and thought-provoking. (TM47) 
 
The public policy agenda is firmly focused on the need to reduce the antagonism and conflict 
inherent in the divorce process for many couples, the desire to promote conjoint responsibilities 
between parents, and the wish to reduce the financial cost of divorce. (TM47) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN023  

English Term: civil union Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) civil union เป็นความสมัพนัธ ์(กล่าวคอื สทิธหิน้าที7ต่างๆ) ระหว่าง couple เพศเดยีวกนัหรอื
ต่างเพศกนัที7มวีตัถุประสงคเ์พื7อใหเ้ป็นทางเลอืกนอกจากการสมรสหรอืใชก้บัผูท้ี7อยู่กนิกนัเป็นหลกั โดย 
couple จะไดร้บัความคุม้ครองและประโยชน์ ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายเช่นที7คูส่มรสพงึมแีละ
ไดร้บั 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN003) 

 

 
 
Extractions:   
Incorporation by reference: “Wherever in the general statutes the terms ‘spouse’, ‘family’, 
‘immediate family’, ‘dependent’, ‘next of kin’ or any other term that denotes the spousal relationship 
are used or defined, a party to a civil union shall be included in such use or definition, and 
wherever in the general statutes, … (TM94) 
 
[t]he dissolution of civil unions shall follow the same procedures and be subject to the same 
substantive rights and obligations that are involved in the dissolution of marriage (TM62) 
 
… two men who had entered into a civil union in Vermont sought to dissolve it in their state of 
residence, Texas. The partners divided their assets by agreement, and the trial court initially 
granted the dissolution. (TM62) 
 
“civil union” means any relationship status other than marriage that: 
(1) is intended as an alternative to marriage or applies primarily to cohabitating persons; and 
(2) grants to the parties of the relationship legal protections, benefits, or responsibilities granted to 
the spouses of a marriage. (TM62) 
 
Quebec created civil unions “for couples of the opposite or the same sex who wish to make a 
public commitment to live together as a couple and to uphold the rights and obligations stemming 
from such status.” (TM62) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN024  

English Term: child support order  Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) child support order เป็น support order ซึ7งกาํหนดสทิธ ิหน้าที7 และวธิกีารต่างๆ เกี7ยวกบั 
การออก child support 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 

 
 
Extractions:   
§3.17 B. Child Support 
Any order for child support may be modified or revoked as the court considers necessary. CC 
§4700(a). Modification or revocation may not be applied to amounts accruing before the date of 
service of the notice of motion or order to show cause to modify or revoke. … Unlike the rule on 
spousal support …, the parties may not provide by agreement for nonmodifiability of child 
support orders. … Also contrary to the rule on spousal support (see ง3.16), even when the 
original judgment contains no provision for child support, the court may nonetheless make such 
orders in subsequent proceedings. … (TM2) 
 
This is a basic payment provision for child support payable on a monthly basis. … Child support 
orders are modifiable by the court as long as jurisdiction has not terminated. See CC §4700(a). 
(TM2) 
 
Following termination of this period, all policy rights, privileges, and options may be exercised by 
[Husband/Wife] without restriction. For purposes of duration and modification, this provision will be 
deemed part of the child support orders made by the Court in the parties' dissolution action. (TM2) 
 
If the parties have minor children, the marital termination agreement should specify how the 
responsibility for the children's health care expenses not covered by insurance will be allocated. ... 
The court may modify a child support order, however, to require the payor to take on as yet 
unpaid medical bills for the children.  (TM2) 
 
… The payor can hope that, when contingencies occur that would normally result in termination of 
the support obligation for a child, the order can be modified by agreement of the parties or by the 
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court. The obvious danger is that the payor might not obtain such modifications. This approach 
has the least risk when the duration of the order will be relatively short. Examples include pendente 
lite orders and orders with absolute termination dates that are likely to occur before any 
contingency that would normally result in termination of child support for any child. In the latter 
case, when the family support order terminates, a child support order can then be made. (TM2) 
 
... the trial court's child support order was excessive as a matter of law. The maximum amount the 
guidelines allowed for child support from an employed spouse with a net monthly income of $400 
was $100 per month regardless of the number of children. In Reese, the husband had a net 
monthly income of $250, and the trial court ordered him to pay child support of $195 pet month for 
three children. The appellate court noted with approval the guide line's policy that the award should 
leave the supporting spouse a minimum subsistence level income, and emphasized that under the 
guidelines $I(K) would be the maximum support order in the present case.  (TM3) 
 
D. Commencement of Support Payments 
Ordinarily the child support order sets forth specific payment dates, including that of the first 
payment, … However, in Marriage of Pearce (1978) 84 CA3d 221, 148 CR 509,  the order simply 
provided for $150 per month for each child, and designated neither a payment date nor a 
commencement date.  (TM3) 
 
E. Duration of Support  … 
Ordinarily, child support orders under the Family Law Act terminate when the child attains majority 
or is otherwise emancipated. The Family Law Act (CC §4700-5174) provides for support of a 
"minor child,"… (TM3) 
 
§ 18.17 Change in Child Custody—Modification. Custody awards are not final orders and 
remain modifiable if there is a material change in circumstances. Since the stability of the child's 
environment is in itself a major consideration in custodial decisions, courts are reluctant to modify 
awards. ...In short, the original award is often the final award, de facto if not de jure. In an attempt 
to reduce post-divorce custody litigation, UMDA § 409 provides that a child custody order may not 
be modified for two years unless the child's environment seriously endangers the child's "physical, 
mental, moral or emotional health". After two years, nearly the same criteria must be met, unless 
the custodial parent consents. (TM106) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN025  

English Term: divorce action Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) divorce action เป็นคดทีี7เสนอต่อศาลเพื7อศาลพจิารณาและตดัสนิใหม้กีารหยา่ 

Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN006) 

 

 

 
Extractions:   
... a divorce action between the parties is pending in a court of law and the judgment or order of 
the court. (TM42) 
 
Husband filed the instant divorce action on September 1, 1993 under the Divorce Code of 1990.3 
The case was bifurcated on September 26, 1994, with the Court of Common Pleas of Centre 
County entering a final decree in divorce. (TM51) 
 
… Appellee filed a divorce action…. Northampton County court entered a divorce 
decree…(TM51) 
 
§ 23.5 Service by Publication…. 
Bearstop endorsed the following criteria for constructive service in divorce actions: 
"[P]laintiff in a divorce action [should] furnish the court with the following information before an 
order authorizing constructive notice is entered: …  (TM106) 
 
Agreements in which either spouse promised to appear in a divorce action brought by the other fell 
somewhere in between. In the heyday of "migratory divorce," of course, the promise to appear was of 
substantial value in view of the "Sherrer Rule" (§ 23.2). Curiously, a husband's express promise to pay 
the wife's counsel fees sometimes was held to invalidate separation agreements, although such an 
agreement did no more than what most courts would order in a divorce action. (TM106) 
 
§ 19.10 Provocation. If the "attacking" spouse was not guilty of marital misconduct constituting a 
sufficient ground for divorce, so that recrimination would not apply as a bar or, in some 
jurisdictions and in the more recent past, as a defense, a divorce action may yet be defended 
successfully by proving "provocation." If the defendant shows that the plaintiff's conduct "provoked" 
the marital offense, the divorce action fails (Capps).  (TM106) 
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… one spouse goes out and commits a marital offense to enable the other to bring the divorce 
action. (TM106) 
 
In practice, collusion thus became the basis for winning rather than losing the divorce action, and 
the typical uncontested divorce barely surfaced in court. The parties were carefully briefed by their 
attorneys to answer leading questions regarding physical or mental cruelty, depending on the 
applicable law, their preferences and (possibly) the facts (cf. Stein and Turndorf, Hesse, §§ 22.1-3). 
The typical court routinely accepted the most perfunctory allegations and, within minutes, declared 
the parties divorced. Since, in exchange for the consent, the consequences of divorce usually had 
been negotiated in advance, little occurred in court regarding alimony, property or child custody—
the parties' agreement was accepted (Ch. 29). (TM106) 
 
A frequently litigated fact situation has one spouse, in defense against a divorce action brought by 
a "new" spouse, alleging the invalidity of either spouse's prior Mexican, Haitian or Dominican 
divorce from an earlier marriage, i.e., that the current "marriage" was bigamous and invalid from 
the beginning. In such cases, estoppel theories may bar attack on an invalid divorce by a spouse 
who was in any way involved in the procurement of the "divorce" now being attacked (TM106) 
 
James A. Hayes was involved in a bitter divorce action during dissolution of no-fault in the 
California legislature. [Lawyer Hayes divorced his homemaker wife in 1969, after 25 years of 
marriage and four children. The final decree was fairly generous to his wife. Three years 1.11, I in 
1972, Hayes petitioned to end his financial obligations to his wife because he had remarried and 
assumed new financial obligations.  (TM101) 
 
For the purposes of this Act a divorce action shall be deemed to be instituted on the date on which 
the summons is issued or the notice of motion is filed or the motion is delivered in terms of the 
rules of the court, as the case may be. (TM42) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN026  

English Term: petition for divorce Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) petition for divorce เป็นคาํรอ้งที7 couple ยื7นต่อศาลซึ7งระบุขอ้มลู ground for divorce ไวด้ว้ย 
เพื7อใหศ้าลมคีาํสั 7ง divorce 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN006) 

 
 

 
Extractions:   
The Divorce Reform Act 1969" provided that "the sole ground on which a petition for divorce may 
be presented to the court ... shall be that the marriage has broken down irretrievably"; and (as we 
have seen) the Act  was presented to Parliament as if irretrievable breakdown were the basis on 
which divorce would be granted. But for three reasons the reality was very different. (TM97) 
 
She resisted her husband's petition for divorce on the grounds (inter alia) that a "Hindu woman 
looks to the spiritual aspect of dying as a married woman rather than for any material benefit. A 
Hindu woman will be a destitute as a divorcee. If I am divorced, I will, by virtue of the society in 
which we live and social attitudes and conventions existing in it, become a social outcast ... we 
have paid the divorce as anathema on religious and moral as well as social grounds. My husband 
knows the humiliation and degradation I will suffer spiritually and socially if the court grants." (TM97) 
 
… She also finds letters in a gay pen pal club and pornographic videos and paraphernalia depicting 
homosexual acts. She files a petition for divorce on the grounds of cruelty. Henry answers, 
contending that the trial court erred in granting the divorce on the ground of cruelty and that 
Marian had condoned his homosexual behavior. (TM101) 
 
The latter provisions means, for example, that if the husband brings a petition for divorce, …, the 
wife can cross-petition for judicial separation… (TM102) 
 
Whilst still living with her husband, the wife presented a petition for divorce based on allegations 
of the behaviour … (TM102) 
 
Consequently, it is provided that on a petition for divorce the court may treat any previous decree 
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of judicial separation or any order in domestic proceedings in a magistrates' court as sufficient 
evidence of the ground on which it was granted provided that the petitioner gives evidence in the 
later divorce proceedings." (TM102) 
 
It has already been argued that that should be the same as applied to behaviour as a fact on which 
a spouse still base a petition for divorce." Consequently, a spouse petitioning for divorce rarely 
ever have to rely on constructive desertion … (TM102) 
 
A court hearing a petition for divorce … has statutory power' to make an order against either 
spouse with respect to any one or more of the following matters:' (TM102) 
 
On any petition for divorce…, the court may order either spouse to make such periodical 
payments to the other pending suit as it thinks reasonable. It is clear that the court can also make 
the following orders in favour of a 'child of the family' pending the suit in divorce …, namely, 
secured or unsecured periodical payments or a lump sum." (TM102) 
 
When she was unable to gain entry into their former matrimonial home at MacDonnell Road, she 
decided that the marriage was at an end and therefore instituted these proceedings by issuing a 
petition for divorce on 8th March 2002 against the Husband based on his behaviour. (TM4) 
 
In 1981, … couples filed 2,811 divorce petitions. (TM59) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN027  

English Term: financial relief Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) financial relief ไดแ้ก่ เงนิที7ชาํระตาม support obligation ในกรณีต่างๆ ที7กฎหมายกาํหนด  

Concept Relations: 
 

 

(ด ูCN008) 

 

 
 
Extractions:   
"financial relief" means relief under any of the relevant provisions of the Act of 1950; 
"the relevant provisions of the Act of 1950" means the following provisions of that Act, that is to say, 
(a) subsections (2) and (3) of section nineteen; 
(b) subsection (2) of section twenty; 
(c) subsections (2) to (4) of section twenty-two (whereby, in connection with a decree for restitution 
of conjugal rights, a husband may be ordered to pay alimony to his wife, or to make or secure 
periodical payments to her); and 
(d) section twenty-three (which confers additional power on the court to make orders for 
maintenance); …. 
subsections (2) and (3) of section nineteen (whereby, on a decree for divorce or nullity of marriage, 
the court may order the husband to make a secured provision for the wife or to pay her a monthly 
or weekly sum), and those subsections as extended by subsection (4) of that section (whereby the 
like provision or payments may be ordered for a husband where a petition for divorce is presented 
by his wife on the ground of his insanity);… 
subsection (2) of section twenty (whereby, on a decree for judicial separation, a husband may be 
ordered to pay alimony to his wife), and that subsection as extended by subsection (3) of that 
section (whereby the like payments may be ordered to be made by a wife where a petition for 
judicial separation is presented by her on the ground of her husband's insanity). (TM99) 
 
For the purposes of this section, "financial relief" means relief under any of the provisions of 
sections 13, 14, 15, 16 (a), 16 (b), 21 and 22 (except subsection (6)) of this Act, and any reference 
in this section to defeating a person's claim for financial relief is a reference to preventing financial 
relief from being granted to that person, or to that person for the benefit of a dependent child of 
the family, or reducing the amount of any financial relief which might be so granted, or frustrating 
or impeding the enforcement of any order which might be or has been made at the instance of that 
person under any of those provisions. 
Statement as to earnings. 
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13. (1) In relation to an attachment of earnings order or an application for such an order, the 
Court ... may, before or at the hearing or while the order is in force  ( a ) order the maintenance 
debtor to give to the Court ... a statement in writing signed by him of (i) the name and address of 
any person by whom earnings are paid to him, (ii) specified particulars as to his earnings and 
expected earnings and as to his resources and needs, and (iii) specified particulars for enabling the 
maintenance debtor to be identified by any employer of his, ( b ) order any person appearing to the 
Court to have the maintenance debtor in his employment to give to the Court, within a specified 
period, a statement signed by that person, or on his behalf, of specified particulars of the 
maintenance debtor's earnings and expected earnings. 
(2) Notice of an application for an attachment of earnings order served on a maintenance debtor 
may include a requirement that he shall give to the Court, within the period and in the manner 
specified in the notice, a statement in writing of the matters referred to in subsection (1) (a) of this 
section and of any other matters which are or may be relevant to the determination of the normal 
deduction rate and the protected earnings rate to be specified in the order. 
 (3) In any proceedings in relation to an attachment of earnings order, a statement given to the 
Court in compliance with an order under paragraph (a) or (b) of subsection (1) of this section or 
with a requirement under subsection (2) of this section shall be admissible as evidence of the facts 
stated therein, and a document purporting to be such a statement shall be deemed, unless the 
contrary is shown, to be a statement so given. 
Notification of changes of employment and earnings. 

�14. Where an attachment of earnings order is in force: 
 ( a ) the maintenance debtor shall notify in writing the Court that made the order of every 
occasion on which he leaves any employment, or becomes employed or re-employed, not later (in 
each case) than ten days from the date on which he does so, ( b ) the maintenance debtor shall, 
on any occasion on which he becomes employed or re-employed, include in his notification under 
paragraph (a) of this section particulars of his earnings and expected earnings from the relevant 
employment, ( c ) any person who becomes an employer of the maintenance debtor and knows 
that the order is in force and by what Court it was made shall, within ten days of his becoming the 
maintenance debtor's employer or of acquiring that knowledge (whichever is the later), notify that 
Court in writing that he is the debtor's employer, and include in his notification a statement of the 
debtor's earnings and expected earnings. 
Power to determine whether particular payments are earnings. 

�15. (1) Where an attachment of earnings order is in force, the Court that made the order shall, on 
the application of the employer concerned or the maintenance debtor or the person to whom 
payments are being made under the order, determine whether payments (or any portions thereof) to 
the maintenance debtor of a particular class or description specified by the application are earnings 
for the purpose of the order, and the employer shall give effect to any determination for the time 
being in force under this section. 
 (2) Where an application under this section is made by the employer, he shall not incur any liability 
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for non-compliance with the order as respects any payments (or any portions thereof) of the class 
or description specified by the application which are made by him to the maintenance debtor while 
the application or any appeal in consequence thereof or any decision in relation to the application or 
appeal is pending, but this shall not, unless the Court otherwise orders, apply as respects such 
payments (or any portions thereof) if the employer subsequently withdraws the application or as the 
case may be, abandons the appeal. 
Persons in service of State, local authority etc. 
16. (1) Where a maintenance debtor is in the service of the State, a local authority for the 
purposes of the Local Government Act, 1941, a harbour authority within the meaning of the 
Harbours Act, 1946, a health board, a vocational education committee established by the Vocational 
Education Act, 1930, or a committee of agriculture established by the Agriculture Act, 1931, or is a 
member of either House of the Oireachtas ( a ) in a case where a maintenance debtor in the 
service of the State is employed in a department, office, organisation, service, undertaking or other 
body, its chief officer (or such other officer as the Minister of State by whom the department, office, 
organisation, service, undertaking or other body is administered may from time to time designate) 
shall, for the purposes of this Act, be regarded as having the maintenance debtor in his 
employment, ( b ) in a case where a maintenance debtor is in the service of such an authority, 
board or committee, its chief officer shall, for the purposes of this Act, be regarded as having the 
maintenance debtor in his employment, 
Property in household allowance. 
21. Any allowance made by one spouse to the other spouse after the commencement of this Act 
for the purpose of meeting household expenses, and any property or interest in property acquired 
out of such allowance, shall, in the absence of any agreement, whether express or implied, 
between them to the contrary, belong to the spouses as joint owners. 
Barring of spouse from family home.... (TM21) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN028  

English Term: support obligation Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) support obligation ไดแ้ก่ หน้าที7อุปการะเลี�ยงดบูุตรหรอืคู่สมรส โดยชาํระ spousal support, 
child support, spousal maintenance, child maintenance หรอื financial relief  support obligation อาจ
กาํหนดโดย support order  
Concept Relations: 

 

(ด ูCN008) 

 
 
Extractions:   
Estoppel … is applied against a spouse who seeks to avoid a support obligation notwithstanding 
that the present marriage is void because the support-seeking spouse was not validly divorced 
from a former spouse.  (TM3) 
 

Effect of Death or Remarriage 
Unless otherwise agreed by the parties in writing, the death of either will terminate a spousal 
support obligation, and the remarriage of the supported spouse terminates a support 
obligation of the supporting spouse. (TM3) 
 

… (obligation of a parent "to support his or her minor child" is not "debt" within constitutional 
guaranty against imprisonment for debt, and parent who willfully fails to meet support obligations 
can be imprisoned under Pell C §270). The court may award specific separate property in 
satisfaction of the child support obligation.  (TM3) 
 

Even if … and the court can thus dissolve the marriage and impose a support obligation on the 
petitioner, a respondent who has not submitted to the state's jurisdiction can obtain an order in another 
state for higher payments … See Vanderbilt v Vanderbilt (1957) 354 US 416 (husband moved to 
Nevada and obtained valid divorce; but Nevada decree, which did not provide for support to wife who 
remained in New York, did not preclude wife from obtaining support order from New York court). (TM3) 
 

The period of the supporting spouse's obligation to maintain the policy for the supported 
spouse's benefit should correspond to the period during which his or her support obligation 
survives under the spousal support provisions of the marital termination agreement. (TM3) 
 

... the court can thus dissolve the marriage and impose a support obligation on the petitioner, a 
respondent who has not submitted to the state's jurisdiction can obtain an order in another state for 
higher payments ... (TM3) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN029  

English Term: spousal maintenance Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) spousal maintenance เป็นค่าอุปการะเลี�ยงดคูู่สมรสซึ7ง support order อาจกาํหนดใหเ้ป็น 
support obligation ที7คู่สมรสฝา่ยหนึ7งตอ้งชาํระแก่คู่สมรสอกีฝา่ย 
 
Concept Relations:  
 
 

(ด ูCN008) 

 

 
 
Extractions:   
In other ways, however, the Uniform Marriage and Divorce Act was more progressive than 
California's law. … The effort to discourage spousal maintenance by basing awards on the needs 
and resources of the parties might eventually prove a more realistic and less acrimonious approach 
to the problem of post-divorce economics. (TM105) 
 
A survey of property and maintenance on divorce in ten years' time is likely to find that spousal 
maintenance has been abolished; that non-residential fathers are paying child maintenance 
collected through income tax or in some other relatively painless form; … (TM105) 
 
The courts have accepted that a spouse should receive money in acknowledgement of their 
contribution to family life. This is most plainly revealed in Smith v Smith (Smith Intervening), when 
on divorce the husband had been ordered to pay a lump sum order of $54,000. He appealed after 
his wife committed suicide shortly after the order had been made. The Court of Appeal accepted 
that the wife's death meant that she had no needs, but said she should still get $25,000 to reflect 
her contribution to the marriage.  This case reveals some support for the compensation approach 
to spousal maintenance mentioned earlier in this chapter. (TM105) 
 
Spousal maintenance. There are cases in which, …, a party may obtain a maintenance order by 
showing, under s 72, an inability to support himself or herself adequately, and a capacity in the 
other party to pay maintenance. A maintenance order is made under s 74, in addition to any order 
under s 79. If practicable, the court must make such orders as will finalise the parties' financial 
relationship and avoid further litigation.14 Hence, if funds permit, the court may order that 
maintenance be paid in a lump sum, rather than in periodic payments. (TM35) 
 
Meaning of Maintenance 
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Maintenance is the name given to the provision made on a decree of divorce or nullity for the 
support of the wife by the husband (Matrimonial Causes Act, 1950, s. 19 (2), (3) ), or for the 
mupport of the husband by the wife (where she obtains a decree of divorce on the ground of the 
husband's insanity) (Matrimonial Causes Act, 1950, s. 19 (4) ). Maintenance can be secured or 
unsecured, or partly one and partly the other. (TM99) 
 
Maintenance and social security. The adverse effects of the introduction of such a fixed entitlement 
system upon custodial parents and women whose earning capacity had been impaired by their 
marriage could only be alleviated by increasing the support provided by spousal and child 
maintenance and social security. 
Spousal maintenance. To rely on increased recourse to spousal maintenance as the means for 
dealing with post-separation disparities in spouses' living standards would be a retrograde step. It 
could prolong the economic ties of former spouses in cases where a clean break would be 
preferable. It would be at odds with a practical view of the equality of spouses. Instead of 
recognising that the different economic effects of the spouses' contributions to the marriage might 
require unequal division of their property upon separation, it would base any provision for the 
vulnerable spouse upon a notion of continuing dependence. 
Child maintenance. It might be argued that the government's proposed child support scheme will 
lessen the disparities in living standards between custodial parents and non-custodial parents to 
such an extent as to remove the need for property allocation to take account of needs arising from 
the care of children. However, the details of the proposal are not yet known and its practical effect 
cannot be estimated. It cannot be assumed that it could remove all disparities. In particular the 
provision of appropriate accommodation for children and the custodial parent may need to be 
reflected in property allocation rather than in periodic child support payments. The preferable 
course is to draft the legislation so that the allocation of property in each case can take account of 
the operation of the child support scheme, in whatever form it might be enacted. (TM35) 
 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN030  

English Term: misconduct, marital misconduct Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) misconduct หรอื marital misconduct ไดแ้ก่ ความประพฤตทิี7ทาํใหค้วามสมัพนัธเ์ชงิสมรส
เสื7อมทรามลงจนไม่อาจคาดหมายไดต้ามสมควรที7จะใหฝ้า่ยที7ฟ้องหย่าดาํรงความสมัพนัธน์ั �นต่อไปได ้ เช่น 
การทาํชู ้การมภีรยิาหรอืสามสีองคนในขณะเดยีวกนั การละทิ�งรา้งคู่สมรส เป็นตน้ misconduct เป็น ground 
for divorce ประเภทหนึ7ง 
Concept Relations: 
 

(ด ูCN006) 
                      
Extractions:   
A more modern, mixed fault and no-fault jurisdiction speaks in terms of "misconduct" as ground for 
divorce, as follows: "'Misconduct' means conduct so destructive of the marriage relation that 
petitioner cannot reasonably be expected to continue in that relation; and 'misconduct' includes, as 
examples, adultery, bigamy, conviction of a crime the sentence for which might be incarceration for 
one or more years, repeated physical or oral abuse directed against petitioner or children living in the 
home, desertion, homosexuality, lesbianism, willful refusal to perform marriage obligations, contracting 
venereal disease, habitual intemperance, habitual use of illegal drugs or other incapacitating 
substances, and/ or other serious offenses destructive of the marriage relation" (TM106) 
 

… However, others reply that the law cannot prevent marital misconduct or even be responsible 
for deciding who has caused the end of a relationship.'"' For example, Bainham` has argued that 
the party who commits adultery may not be the one who is at fault, because they may have been 
driven to do so as a result of the coldness of their spouse.  (TM105) 
 

...the wife helped her depressed husband's suicide attempt as she wished to acquire his estate and to set 
up a new life with her lover. Her conduct was such that it should be taken into account and her award was 
reduced from the ฃ14,000 she would have received but for her misconduct to ฃ5,000. (TM105) 
 

… section 25 (2) (g) is plainly aimed at marital misconduct.  If the applicant’s misconduct is limited to 
misconduct with within the ancillary relief case long after the separation of the parties, it is, in my 
judgment, questionable whether that factor should go to diminish the quantum of the financial award. (TM4) 
 

An absolute divorce, (also called a "divorce a vinculo matrimonii") is a judicial termination of a marriage 
based on marital misconduct or other statutory cause arising after the marriage ceremony. (TM23) 
 

Marital misconduct has been and will always be a factor that leads to the breakdown of 
marriages. … Similarly with regard to costs, it would be unrealistic to argue that since the ground 
on which a divorce is now granted is no longer the defendant's marital misconduct, (TM26) 
Note:  ชุด ๓๐ คาํแรก 
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Concept CN031  

English Term: child maintenance Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) child maintenance เป็นค่าอุปการะเลี�ยงดปูระเภทหนึ7งที7ตอ้งชาํระตาม support obligation 
เพื7อนําไปใชจ้่ายเลี�ยงดบูุตร ปกต ิnoncustodial parent จะชาํระใหแ้ก่ custodial parent  
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 

 

 
 
Extractions:   
Maintenance and social security. The adverse effects of the introduction of such a fixed entitlement 
system upon custodial parents and women whose earning capacity had been impaired by their 
marriage could only be alleviated by increasing the support provided by spousal and child 
maintenance and social security. 
Spousal maintenance. To rely on increased recourse to spousal maintenance as the means for 
dealing with post-separation disparities in spouses' living standards would be a retrograde step. It 
could prolong the economic ties of former spouses in cases where a clean break would be 
preferable. It would be at odds with a practical view of the equality of spouses. Instead of 
recognising that the different economic effects of the spouses' contributions to the marriage might 
require unequal division of their property upon separation, it would base any provision for the 
vulnerable spouse upon a notion of continuing dependence. 
Child maintenance. It might be argued that the government's proposed child support scheme will 
lessen the disparities in living standards between custodial parents and non-custodial parents to 
such an extent as to remove the need for property allocation to take account of needs arising from 
the care of children. However, the details of the proposal are not yet known and its practical effect 
cannot be estimated. It cannot be assumed that it could remove all disparities. In particular the 
provision of appropriate accommodation for children and the custodial parent may need to be 
reflected in property allocation rather than in periodic child support payments. The preferable 
course is to draft the legislation so that the allocation of property in each case can take account of 
the operation of the child support scheme, in whatever form it might be enacted. (TM35) 
 
Child maintenance 
Child support may be ordered in a lump sum or in periodic payments, for a definite or indefinite 
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period or until the occurrence of a particular event. The 1986 Divorce Act sets forth the following 
factors that a court must consider in determining whether to award child support (or spousal 
support): "the condition, needs, means and other circumstances of each spouse and of any child 
of the marriage for whom support is sought, including (a) the length of time the spouses 
cohabited; (b) the functions performed by the spouses during cohabitation; and (c) any order, 
agreement or arrangement relating to support of the spouse or child." Moreover, the Act 
expressly provides that, in determining support, "the court shall not take into consideration any 
misconduct of a spouse in relation to the marriage." A divorcing spouse may be ordered to pay 
child maintenance even if he or she is not the child's biological parent, if he or she stands "in 
the place of a parent." 85 Maintenance may be ordered in favour of an adult child who is not self-
sufficient because of "illness, disability or other cause." (TM44) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN006) 
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Concept CN032  

English Term: child's best interest Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) child's best interest ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ต่อไปนี� ความประสงคข์องบดิาและหรอืมารดาที7จะ
ปกครองดแูลบุตร ความประสงคข์องบุตรเกี7ยวกบัผูอ้ารกัขาตน ความสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุตรกบั
บดิาและหรอืมารดา พี7น้อง หรอืบุคคลอื7นใดที7อาจกระทบประโยชน์สงูสดุของบุตร การปรบัตวัเขา้กบับา้น 
โรงเรยีน และชุมชนของบุตร และสขุภาพกายและสขุภาพจติของทุกฝา่ยที7เกี7ยวขอ้ง child's best interest เป็น
ขอ้พจิารณาเป็นลาํดบัแรกในการออก custody determination, custody award หรอื child custody order  
นอกจากนี� ยงัเป็นขอ้พจิารณาในการดาํเนินการ modification เกี7ยวกบั custody determination, custody award 
หรอื child custody order ดว้ย 
Concept Relations: 
 

(ด ูCN002)   
 

                                               
Extractions:   
The Child's "Best Interests" and Its Own Preference. If we (or at least our judges and experts) only 
knew what that is! Whatever it is, it is the modern test for child custody. UMDA s402 defines the child's 
best interest as a composite of the following factors: "(1) the wishes of the child's parent or parents as 
to his custody; (2) the wishes of the child as to his custodian; (3) the interaction and interrelationship of 
the child with his parent or parents, his siblings and any other person who may significantly affect the 
child's best interest; (4) the child's adjustment to his home, school and community; (5) the mental and 
physical health of all individuals involved. The court shall not consider conduct of a present or proposed 
custodian that does not afect his relationship to the child." (TM106) 
 

Arizona’s child custody statute directs judges to award custody according to the child’s best 
interests, and it enumerates a list of factors for the courts to consider, including the “wishes of the 
child as to the custodian.” (TM84) 
 

The child’s expressed preference is important evidence in a judge’s determination of the child’s 
best interests. (TM84) 
 

“We have repeatedly stressed that the child’s best interest is paramount in custody 
determinations.” (TM84) 
 

Accordingly, the court decided that the existing relationship between the maternal grandparents and 
the children served the children’s best interests. The father was a “fit” parent under any of the 
standards set out in Harper because he did not abandon the children. However, the grandparents 
prevailed (TM84) 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 
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Concept CN033  

English Term: custody award Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) custody award คอื คาํตดัสนิของศาลว่าจะให ้“สทิธ”ิ เกี7ยวกบั child custody แก่ใคร อย่างไร 
อาจทาํขึ�นเมื7อดาํเนินกระบวนการ child custody proceeding เสรจ็สิ�น และอาจถูกดาํเนินการ modification 
ภายหลงัได ้ (custody award มคีวามหมายมุ่งเน้นเฉพาะดา้น “สทิธ”ิ ไม่รวมถงึ “หน้าที7” ดว้ย พจิารณาได้
จากรปูคาํกรยิา “awarded” ซึ7งใชไ้ดก้บั “สทิธ”ิ เท่านั �น ไม่อาจใชก้บั “หน้าที7” ได ้ custody award จงึต่างจาก 
custody determination ซึ7งเป็นคาํวนิิจฉยักาํหนด “สทิธ”ิ และ “หน้าที7” มไิดมุ้่งเน้นแต่เฉพาะ “สทิธ”ิ) 
Concept Relations: 
 

(ด ูCN002) 

 
 

Extractions:   
18.17 Change in Custody—Modification. Custody awards are not final orders and remain 
modifiable if there is a material change in circumstances. (TM106) 
 
Arizona’s child custody statute directs judges to award custody according to the child’s best 
interests, … (TM84) 
 
“The trial court ... could reasonably have concluded ... that there really was no meeting of the minds 
and thus that a joint custody award was not in the best interests of the children.” (TM94) 
 
19-6-17.  Application for child support following custody award; … 
   (a) Whenever the custody of a minor child or children has been lawfully awarded by any court 
having jurisdiction thereof to…any person…, the parent or other person to whom the custody of the 
child or children is awarded may apply by petition to the superior court in the county where the 
parent without custody of the child or children resides for an order and judgment fixing the 
amount of support money that the parent without custody shall provide in order to fulfill the 
parent's natural duty to supply the necessaries of life for the child or children.  (TM23) 
 
The trial court determined that Mrs. Sheppard was a fit parent but, pursuant to the new statute, the 
court awarded custody to the grandparents based on the best interests of the child. 
The Kansas Supreme Court reversed the custody award, finding the 1980 statute violated the due 
process rights of the parent. The court interpreted the United States Supreme Court cases of 
Stanley v. Illinois(122) and Quilloin v. Walcott,(123) stating that parents have a fundamental right, 
protected by the fourteenth amendment, to the custody of their children. (TM56) 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 
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Concept CN034  

English Term: child custody order Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) child custody order เป็นคาํสั 7งที7ศาลกาํหนด “สทิธแิละหน้าที7” เกี7ยวกบั child custody อาจ
ออกก่อนสิ�นสดุกระบวนการ child custody proceeding (เช่นเดยีวกบั custody award และ custody 
determination) หรอืเมื7อสิ�นสดุกระบวนการ child custody proceeding แลว้กไ็ด ้ จะออกโดยพจิารณาจาก 
child’s best interest และอาจมกีาร modification ได ้
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 
 

 
 
Extractions:   
§ 18.17 Change in Custody—Modification. Custody awards are not final orders and remain 
modifiable if there is a material change in circumstances. Since the stability of the child's 
environment is in itself a major consideration in custodial decisions, courts are reluctant to modify 
awards.... In short, the original award is often the final award, de facto if not de jure. In an attempt 
to reduce post-divorce custody litigation, UMDA § 409 provides that a child custody order may 
not be modified for two years unless the child's environment seriously endangers the child's 
"physical, mental, moral or emotional health". (TM106) 
 
1. Changes in Custody 
The first subsection(70) under the new child custody provision merely codifies case law concerning 
modification of child custody decrees. It states that the court may change child custody orders 
if a party demonstrates a change in circumstances and the court has jurisdiction pursuant to the 
Uniform Child Custody Jurisdiction Act (UCCJA). (TM56) 
 
… a proposed child custody order is not in the child's best interests; a proposed child support 
order is less than the noncustodial parent is capable of paying; … CC §4511(b). (TM3) 
 
If a temporary restraining order, or a temporary child custody order, has been obtained, the 
hearing date should be the earliest that the court's business permits, except that for good cause the 
court may set a hearing up to 20 days from the date the restraining order is signed. (TM3) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 
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Concept CN035  

English Term: custody determination Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) custody determination คอื คาํวนิิจฉยัหรอืคาํสั 7งศาลที7กาํหนด “สทิธแิละหน้าที7” เกี7ยวกบั 
child custody  custody determination จะกาํหนดโดยพจิารณา child's best interest  และอาจออกเมื7อ 
child custody proceeding สิ�นสุดลง  custody determination อาจนําไปดาํเนินการ modification ได ้ 
 
Concept Relations: 

 

 

(ด ูCN002) 

 

 
 

Extractions:   
"custody determination" means a court decision and court orders and instructions providing for 
the custody of a child, including visitation rights; it does not include a decision relating to child 
support or any other monetary obligation of any person; (TM23) 
 
Custody determinations will be based on the child's best interests, …(TM3) 
 
(3) "Child-custody determination" means a judgment, decree, or other order of a court providing 
for the legal custody, physical custody, or visitation with respect to a child. The term includes a 
permanent, temporary, initial, and modification order. The term does not include an order relating 
to child support or other monetary obligation of an individual. (TM23) 
 
18.18 Interstate Custody Problems. The rule that custody determinations remain modifiable to 
safeguard the child's best interests has led to much abuse. (TM106) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 
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Concept CN036  

English Term: periodical payments order Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) periodical payments order เป็น support order ประเภทหนึ7งที7กาํหนดใหฝ้า่ยหนึ7งออก 
periodical payments ใหอ้กีฝา่ยเป็นจาํนวนและตามเงื7อนไขที7ศาลกาํหนด 
 
Concept Relations:  
 
 

(ด ูCN008) 

 

 
 
Extractions:   
… (a) an order that a party must make in favour of another person such periodical payments, for 
such term, as may be specified (a "periodical payments order"); (b) …; (c) …. (TM14) 
  
Any periodical payments order in favour of a child shall, notwithstanding anything in the order, 
cease to have effect on the death of the person liable to make payments under the order, except in 
relation to any arrears due under the order on the date of the death. (TM16) 
 
Periodical payments and lump sum orders. 
14. On granting a decree of judicial separation or at any time thereafter the court may, on 
application to it by either spouse, make any one or more of the following orders ( a ) a periodical 
payments order, that is to say (i) an order that either spouse shall make to the other spouse 
such periodical payments of such amount and at such times as may be specified in the order; or 
(ii) an order that either spouse shall make to such person as may be specified in the order for the 
benefit of a dependent child of the family such periodical payments of such amount and at such 
time as may be so specified; ( b ) a secured periodical payments order, that is to say (i) an order 
that either spouse shall secure to the other spouse to the satisfaction of the court, such periodical 
payments as may be so specified; or (ii) an order that a spouse shall secure to such person as 
may be so specified for the benefit of such dependent child of the family such periodical payments 
to the satisfaction of the court as may be so specified; ( c ) an order that either spouse shall pay to 
the other spouse such lump sum or sums of such amount and at such time or times as may be so 
specified; ( d ) an order that a spouse shall pay to such person as may be specified for the benefit 
of a dependent child of the family such lump sum or sums of such amount and at such time or 
times as may be so specified. (TM21) 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN008) 
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Concept CN037  

English Term: cohabitant Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) cohabitants ไดแ้ก่ ชายและหญงิซึ7งอยู่กนิกนัฉนัสามภีรยิา และบุคคลเพศเดยีวกนัซึ7งอยู่กนั
กนัฉนั civil partner 
  
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN003)       
 
    

 
Extractions:   
“cohabitant” means either member of a couple consisting of—  
(a) a man and a woman who are (or were) living together as if they were husband and wife; or  
(b) two persons of the same sex who are (or were) living together as if they were civil partners.  
(TM18) 
 
…Domestic Violence, Crime and Victims Bill broadens this definition of cohabitants in s.62 FLA 
1996 to include ‘two persons who, although not married to each other, are living together as 
husband and wife or (if same sex) in an equivalent relationship’. (TM64) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN003) 
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Concept CN038  

English Term: secured periodical payments Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) secured periodical payments เป็น periodical payments ที7มหีลกัทรพัยป์ระกนัการชาํระ 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 

 

 

 
Extractions:   
The following long-term ancillary relief orders are available: financial provision orders … i.e. 
periodical payments, secured periodical payments and lump sums (including pension-sharing 
orders under s. 24B and pension attainment orders under ss. 2;B and 2;C); (TM98) 
 
1.2.3.2 Secured periodical payments (s. 23(1)(b) and (e), Matrimonial Causes Act 1973) 
… a spouse or a child of the family … is entitled to periodical payments, the court may feel that it 
is necessary to take steps in advance to ensure that he will actually receive the sum ordered and 
will not be burdened with problems over enforcement. This can be done by means of a secured 
periodical payments. The way in which a secured order operates varies from case to case 
depending on the exact basis of the order and the assets used as security. In some cases, the 
assets serving as security … an income which is used to pay the periodical payments ordered. In 
other cases, assets which do not produce an income are used as security. The idea … is that the 
spouse against whom the order is made, let us say the husband, makes the periodical payments 
from his own income in the normal way, but if he defaults the assets charged with the amount of 
the unpaid periodical payments, which the wife can before be sure of recovering by enforcing her 
charge. Once the order for secured periodical payments is in force, the husband cannot dispose 
of assets forming the security. (TM98) 
 
Periodical payments and lump sum orders. 
14. On granting a decree of judicial separation or at any time thereafter the court may, on 
application to it by either spouse, make any one or more of the following orders  
( a ) a periodical payments order, that is to say (i) an order that either spouse shall make to the 
other spouse such periodical payments of such amount and at such times as may be specified in 
the order; or (ii) an order that either spouse shall make to such person as may be specified in the 
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order for the benefit of a dependent child of the family such periodical payments of such amount 
and at such time as may be so specified;    
( b ) a secured periodical payments order, that is to say (i) an order that either spouse shall 
secure to the other spouse to the satisfaction of the court, such periodical payments as may be 
so specified; or (ii) an order that a spouse shall secure to such person as may be so specified for 
the benefit of such dependent child of the family such periodical payments to the satisfaction of 
the court as may be so specified;  
( c ) an order that either spouse shall pay to the other spouse such lump sum or sums of such 
amount and at such time or times as may be so specified;  
( d ) an order that a spouse shall pay to such person as may be specified for the benefit of a 
dependent child of the family such lump sum or sums of such amount and at such time or times as 
may be so specified. (TM21) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN008) 
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Concept CN039  

English Term: unsecured periodical payments Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) unsecured periodical payments ไดแ้ก่ periodical payments ที7ไม่มหีลกัประกนัการชาํระ 
 
Concept Relations: 
 

(ด ูCN008) 

 

 
 
Extractions:   
It is clear that the court can also make the following orders in favour of a 'child of the family' pending the 
suit in divorce or nullity, namely, secured or unsecured periodical payments or a lump sum." (TM102) 
 
On granting a decree of divorce, nullity or judicial separation, the court may order either spouse to make 
unsecured periodical payments to the other and to secure periodical payments to the other.' (TM102) 
 
The court may order both secured and unsecured periodical payments, and under the old law it 
was unusual for more than a third or a half of the total sum to be secured. (TM102) 
 
Periodical payments and lump sum orders. 
14. On granting a decree of judicial separation or at any time thereafter the court may, on 
application to it by either spouse, make any one or more of the following orders ( a ) a periodical 
payments order, that is to say (i) an order that either spouse shall make to the other spouse such 
periodical payments of such amount and at such times as may be specified in the order; or (ii) an 
order that either spouse shall make to such person as may be specified in the order for the benefit of 
a dependent child of the family such periodical payments of such amount and at such time as may 
be so specified; ( b ) a secured periodical payments order, that is to say (i) an order that either 
spouse shall secure to the other spouse to the satisfaction of the court, such periodical payments 
as may be so specified; or (ii) an order that a spouse shall secure to such person as may be so 
specified for the benefit of such dependent child of the family such periodical payments to the 
satisfaction of the court as may be so specified; ( c ) an order that either spouse shall pay to the 
other spouse such lump sum or sums of such amount and at such time or times as may be so 
specified; ( d ) an order that a spouse shall pay to such person as may be specified for the benefit of 
a dependent child of the family such lump sum or sums of such amount and at such time or times as 
may be so specified. (TM21) 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN008) 
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Concept CN040  

English Term: matrimonial proceeding Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) matrimonial proceeding ไดแ้ก่ กระบวนพจิารณาคดเีกี7ยวกบัการสมรสหรอืความเสยีเปล่า 
ความสมบรูณ์ หรอืการดาํรงอยูข่องการสมรส รวมทั �ง divorce proceeding 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN006) 

 

 

 
 
Extractions:   
(1) "Matrimonial proceedings" means-   (a) marital proceedings; (b) proceedings for nullity of 
marriage; (c) proceedings for a declaration as to the validity of a marriage of the petitioner; or (d) 
proceedings for a declaration as to the subsistence of such a marriage. 
(2) "Marital proceedings" has the meaning given by section 20 of the Family Law Act 1996.  
(3) "Divorce proceedings" means marital proceedings that are divorce proceedings by virtue of 
that section.. (TM14) 
 
… the consequences of this increased jurisdiction is the greater likelihood that other matrimonial 
proceedings will be brought simultaneously in another country. If, for example, the husband starts 
divorce proceedings elsewhere, the wife may be tempted to petition in this country in the belief 
that she is likely to obtain better financial provision. To prevent the embarrassment that might 
ensue, the court has a discretionary power to stay any matrimonial proceedings in this country if 
before the beginning of the trial (or first trial)" it appears that any proceedings in respect of the 
marriage in question or capable of affecting its validity or subsistence are ontinuing in any country 
outside England or Wales. (TM102) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN006) 
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Concept CN041  

English Term: child custody proceeding Thai Term:  
Feature: (n.) child custody proceeding ไดแ้ก่ กระบวนพจิารณาคดเีกี7ยวกบั legal custody, physical 
custody, residential care หรอื visitation รวมทั �งกระบวนวธิพีจิารณาคดเีกี7ยวกบั neglect, abuse, 
dependency, guardianship, paternity, termination of parental rights และ protection from domestic 
violence  เมื7อดาํเนิน child custody proceeding เสรจ็สิ�น ศาลอาจออก custody award, child custody 
order หรอื custody determination 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 

 
 
Extractions:   
A child custody proceeding will last throughout the minority of the child. The commencement of a 
child custody proceeding prior to this Act does not mean that jurisdiction will continued to be 
governed by prior law. The provisions of this act apply if a motion to modify an existing 
determination is filed after the enactment of this Act. A motion that is filed prior to enactment may 
be completed under the rules in effect at the time the motion is filed. (TM23) 
 
"Child custody proceeding" means a proceeding in which legal custody, physical custody, 
residential care, or visitation with respect to a child is an issue. The term includes a proceeding for 
divorce, separation, neglect, abuse, dependency, guardianship, paternity, termination of 
parental rights, and protection from domestic violence, in which the issue may appear. The term 
does not include a proceeding involving juvenile delinquency, contractual emancipation, or 
enforcement under ss. 61.524-61.540. (TM23) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 
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Concept CN042  

English Term: sole custody Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) sole custody เป็น child custody ที7บดิาหรอืมารดาแต่ฝา่ยเดยีวม ี parental responsibility 
เหนือบุตร รวมทั �งสทิธปิกครองดแูลตวับุตรและสทิธใินการตดัสนิใจเรื7องสาํคญัๆ เกี7ยวกบัการเลี�ยงดบูุตร เช่น 
การศกึษา ศาสนา และการรกัษาพยาบาล โดยไมต่อ้งปรกึษากบั noncustodial parent  
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 
 
Extractions:   
The question now is if the mother should be granted sole custody or joint custody. (TM4) 
 
Equally obviously, joint custody will be harmful if, after the divorce, the parents continue to play 
out their lingering animosity, or confuse the child with conflicting directions, or are simply unwilling 
to agree on basic issues involving the child.… The basic question remains how to resolve disputes 
that the parents cannot resolve themselves. Continuous recourse to the courts will not be in the 
child's nor the courts' best interest. … The alternative would be the award of sole custody either 
to the "more reasonable" parent, or to the parent who has had more day-to-day physical 
"possession" of the child. (TM106) 
 
13. …She seeks support from the observations made by Mr. Kwan, the social welfare officer that 
she should be granted sole custody of the children of the family. 
14.  The mother does not agree to joint custody of the children because she finds it hard for her to 
discuss with the father and there is little communication between them. (TM4) 
 
The most commonly made order is of course sole custody to one parent with a bundle of parental rights 
over the children, including their physical care and control and the right to make all important decisions on 
the children’s upbringing such as their education, religion and medical treatment, without consulting the 
non-custodial parent who is usually granted only rights of access, and generally must apply to the Court 
if he wants to be consulted on matters relating to the children’s welfare. (TM4) 
 
... the 1989 Act ... replaced the existing terminology of parental rights … by the phrase parental 
responsibility… (TM4) 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 



- ๑๔๓ - 

 
Concept CN043  

English Term: physical custody Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) physical custody เป็น child custody ในสว่นที7เป็นการควบคุมดแูลครอบครองบุตรในทาง
กายภาพ  
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 

 
 
Extractions:   
“Physical custody means the physical care and supervision of a child.” (TM94) 
 
"physical custody" means actual possession and control of a child; (TM23) 
 
For the purposes of this section, "joint custody" ... awarding legal custody of the minor child to 
both parents, providing for joint decision-making by the parents and providing that physical 
custody shall be shared by the parents in such a way as to assure the child of continuing contact 
with both parents. The court may award joint legal custody without awarding joint physical 
custody where the parents have agreed to merely joint legal custody. (TM94) 
 
'Joint physical custody' means that each of the parents shall have significant periods of physical 
custody." CC §4600.5(d)(3). (TM2) 
 
"'Sole physical custody' means that a child shall reside with and under the supervision of one 
parent, subject to the power of the court to order visitation." (TM2) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 



- ๑๔๔ - 

 
Concept CN044  

English Term: noncustodial parent Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) noncustodial parent ไดแ้ก่ บดิาหรอืมารดาที7ม ีphysical custody ในตวับุตรเป็นเวลาน้อย
กว่า custodial parent หรอืไมม่ถีิ7นที7อยู่ร่วมกบับตุร  
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 

 
 
Extractions:   
"noncustodial parent" means the parent who has actual physical custody of the child for less 
time than the other parent. (TM23) 
 
"Noncustodial parent" means the parent with whom the child does not maintain his or her primary 
residence. (TM23) 
 
When a noncustodial parent who is ordered to pay child support or alimony and who is awarded 
visitation rights fails to pay child support or alimony, the custodial parent shall not refuse to 
honor the noncustodial parent's visitation rights. (TM23) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 

 



- ๑๔๕ - 

 

Concept CN045  

English Term: separate property system Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) separate property system เป็นระบบการแบ่งทรพัยส์นิของคู่สมรสเป็น marital property และ 
separate property 
 

Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN0016) 

 

 
 
Extractions:   
Until 1984, when Wisconsin adopted the Uniform Marital Property Act (§§ 8.11, 26.4), all but eight states 
(Arizona, California, Idaho, Nevada, New Mexico, Louisiana, Texas, Washington) adhered to the 
separate property principle in marriage. In short summary, the traditional separate property system 
allocates to each marital partner that which he or she owned before marriage and what comes to him or 
her during marriage through personal earnings, gift and inheritance, as well as earnings on or 
appreciation of such separate property. A spouse acquires an interest in the other's property by way of 
gift (including, importantly, presumptive gifts) or through a business relationship. (TM106) 
 
… the "pure" separate property system continued nowhere and that all forty-two separate 
property states now allow their divorce courts varying measures of power to divide property…. The 
law is still moving, however, and considerable differences remain in the states' views as to whether 
only "marital" property is, or both "marital" and "separate" property are, before the court for 
division. Great divergence also persists in the definition of what is marital and what is separate 
property, and whether "equitable" means "50/50" or "even" or "fair". (TM106) 
 
These factors and cases … contributed to disenchantment with the common law property regime. 
Increasingly, law reformers in separate property jurisdictions looked to the community property 
systems for ideas and solutions. (TM106) 
 
Knowledge of the operation of marital property regimes during marriage and upon death (§§ 8.5-
11), is indispensable background for this Chapter. As in the ongoing marriage, the basic dividing 
line is between systems of "separate (common law) property" and "community property." 
Divorce, however, puts marital property regimes to a further test from which we learn more about 
their natures and the differences between them. (TM106) 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN016) 



- ๑๔๖ - 

 

Concept CN046  

English Term: community property system Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) community property system เป็นระบบการแบ่งทรพัยส์นิของคู่สมรสเป็น separate property 
และ community property 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN016) 

 

 

 
 
Extractions:   
These factors and cases ... contributed to disenchantment with the common law property regime. 
Increasingly, law reformers in separate property jurisdictions looked to the community property 
systems for ideas and solutions. 
26.2 Community Property States. Already we have seen that some community property systems 
hedge on crucial points of community ownership, especially on the question of management of the 
"marital capital" (§§ 8.8, 10). Further inconsistencies with the logic of community property appear in 
divorce. In a "pure" community property system, divorce should involve the return to each spouse 
of his or her separate property and the division of community property by halves (cf. Eastis). This, 
however, is not necessarily what happens. More typically, while separate property is assigned to the 
respective owners, the court has discretion to distribute the community property "equitably", in 
several states with, and in others without, regard to marital misconduct (but cf. Hatch, constitutionally 
interpreting "equitably" to mean "evenly"). At the extreme end of the spectrum of disregard for the 
logic of community property, Washington takes all property (community and separate) before the 
court for distribution and requires it to be distributed "as shall appear just and equitable" taking into 
account merit, fault, need, ability to pay and who acquired the property …. Elsewhere, even if direct 
apportionment of separate property is not allowed, the very existence of separate property will 
importantly affect a discretionary distribution. (TM106) 
 
It is easier for couples to opt into voluntary sharing under a separate property system than it is 
for them to opt out of a community property system. (TM35) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN016) 



- ๑๔๗ - 

 
Concept CN047  

English Term: lump sum order Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) lump sum order เป็น support order ที7ใหคู้่สมรสฝา่ยหนึ7งชาํระเงนิจาํนวนหนึ7งซึ7งอาจชาํระ
คราวเดยีวหรอืหลายคราวแก่คู่สมรสอกีฝา่ยหรอืบคุคลใดบุคคลหนึ7งเพื7อประโยชน์แก่คู่สมรสหรอืบุตร 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 
 
Extractions:   
(1A) In this paragraph-  "lump sum order", in relation to a stay, means an order- (a) under section 
22A or 23, 31 or 31A of the Matrimonial Causes Act 1973 which is an order for the payment of a 
lump sum for the purposes of Part II of that Act, or (b) made in any equivalent circumstances under 
Schedule 1 to the Children Act 1989 and of a kind mentioned in paragraph 1(2)(a) or (b) of that 
Schedule, so far as it satisfies the condition mentioned in sub-paragraph (1C) below; (TM14) 
 
Periodical payments and lump sum orders. 
14. On granting a decree of judicial separation or at any time thereafter the court may, on 
application to it by either spouse, make any one or more of the following orders  
( a ) a periodical payments order, that is to say (i) an order that either spouse shall make to the 
other spouse such periodical payments of such amount and at such times as may be specified in 
the order; or (ii) an order that either spouse shall make to such person as may be specified in the 
order for the benefit of a dependent child of the family such periodical payments of such amount 
and at such time as may be so specified;    
( b ) a secured periodical payments order, that is to say (i) an order that either spouse shall 
secure to the other spouse to the satisfaction of the court, such periodical payments as may be 
so specified; or (ii) an order that a spouse shall secure to such person as may be so specified for 
the benefit of such dependent child of the family such periodical payments to the satisfaction of 
the court as may be so specified;  
( c ) an order that either spouse shall pay to the other spouse such lump sum or sums of such 
amount and at such time or times as may be so specified;  
( d ) an order that a spouse shall pay to such person as may be specified for the benefit of a 
dependent child of the family such lump sum or sums of such amount and at such time or times as 
may be so specified. (TM21) 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN008) 



- ๑๔๘ - 

 
Concept CN048  

English Term: joint physical custody Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) joint physical custody คอื joint custody ที7แบง่ physical custody กนัระหว่างบดิากบัมารดา
เป็นระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 

 
 
Extractions:   
'Joint physical custody' means that each of the parents shall have significant periods of physical 
custody." (TM2) 
 
Joint custody in South African cases has taken two forms – joint physical custody, where 
physical care is divided between the parents, and joint legal custody, where both parents retain 
equal rights to participate in decisions regarding the child’s upbringing (on issues such as 
education, religion and healthcare) regardless of who has physical custody. (TM44) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 

 



- ๑๔๙ - 

 
Concept CN049  

English Term: joint legal custody Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) joint legal custody เป็น joint custody ที7ทั �งบดิาและมารดามสีทิธร่ิวมตดัสนิใจเกี7ยวกบัการ
เลี�ยงดบูุตร 

 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN002) 

 

 

 
 
Extractions:   
'Joint legal custody' means that both parents shall share the right and the responsibility to make 
the decisions relating, to the health, education, and welfare of a child." CC §4600.5(d)(5). "'Sole 
physical custody' means that a child shall reside with and under the supervision of one parent, 
subject to the power of the court to order visitation." CC §4600.5(d)(2). (TM2) 
 
…"joint custody" ... awarding legal custody of the minor child to both parents, providing for joint 
decision-making by the parents and providing that physical custody shall be shared by the 
parents in such a way as to assure the child of continuing contact with both parents. The court may 
award joint legal custody without awarding joint physical custody where the parents have agreed 
to merely joint legal custody. (TM23) 
 
A court may award … joint legal custody (where both parents determine the child’s upbringing 
but the child resides with one parent)…. (TM44) 
 
Joint custody in South African cases has taken two forms – joint physical custody, where 
physical care is divided between the parents, and joint legal custody, where both parents retain 
equal rights to participate in decisions regarding the child’s upbringing (on issues such as 
education, religion and health care) regardless of who has physical custody. (TM44) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN002) 

 



- ๑๕๐ - 

 
Concept CN050  

English Term: support order Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) support order ไดแ้ก่ คาํสั 7งศาลที7กาํหนด support obligation โดยพจิารณาจาก earning 
capacity เป็นสาํคญั support order อาจจาํแนกออกไดห้ลายประเภท อาทเิช่น periodical payments order 
กบั lump sum order  spousal support order กบั child support order 
    
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 

 

 
 
Extractions:   
Modification may be made of such support order without regard to whether the order was issued 
before, on or after May 9, 1991. In determining whether to modify a child support order based on 
a substantial deviation from such child support guidelines the court shall consider the division of 
real and personal property between the parties set forth in the final decree and the benefits 
accruing to the child as the result of such division. After the date of judgment, modification of any 
child support order issued before or after July 1, 1990, may be made upon a showing of such 
substantial change of circumstances, whether or not such change of circumstances was 
contemplated at the time of dissolution. (TM94) 
 
"Family support magistrate” means a person, appointed as provided in subsection (f) of this section 
to establish and enforce child and spousal support orders. (TM94) 
 
"Support order" means a judgment, decree or order, whether temporary, final or subject to 
modification, issued by a court of competent jurisdiction, for the support and maintenance of a 
child, including a child who has attained the age of majority under the law of the issuing state, or a 
child and parent with whom the child is living, which provides for monetary support, health care, 
arrearages or reimbursement, and which may include related costs and fees, interest and penalties, 
income withholding, attorneys' fees and other relief. (TM94) 
 
… Motions for modification of existing child and spousal support orders entered by the Superior 
Court in IV-D support cases, including motions to modify existing child and spousal support orders 
entered in actions brought pursuant to chapter 815j (TM94) 



- ๑๕๑ - 

 
"Support order" means a judgment or order of support in favor of an obligee, whether temporary 
or final, or subject to modification, termination, or remission, regardless of the kind of action or 
proceeding in which it is entered. (TM23) 
 
Given the beneficial purpose of the state's scheme for awarding child support, we see no reason 
to limit our consideration of earning capacity to earnings from employment only. Thus, in the 
proper case, a court may consider the passive earning capacity of assets in framing its support 
orders.” (TM94) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN008) 



- ๑๕๒ - 

 
Concept CN051  

English Term: child support  Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) child support เป็นเงนิที7ชาํระตาม support obligation ในสว่นที7เกี7ยวกบับุตร 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 

 

 

 
Extractions:  
 …a Nevada divorce decree awarded the parents joint legal custody of the children and ordered 
the father to pay child support to the mother. Later, after the father relocated in Tennessee and 
the mother and children moved to Oregon, the mother petitioned an Oregon court to modify the 
Nevada custody order. The father … asked the court to reduce the amount of … support 
obligation, based on a reduction in his income. … the father had not intentionally impoverished 
himself and applied Oregon's child support guidelines to reduce the amount of … support 
obligation, but denied the mother's request to extend the duration of the … support obligation, 
pursuant to Oregon law. (TM39) 
 
Both France and West Germany have relatively efficient enforcement mechanisms, in which the 
state undertakes to collect unpaid child support and advances payments from state funds in the 
meantime. (TM44) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN008) 
         รบฑ ใหค้าํเทยีบว่า “หน้าที7อุปการะเลี�ยงดเูดก็” ซึ7งไม่ตรงกบัมโนทศัน์ที7ไดจ้าก extraction ต่างๆ  
         ขา้งตน้ จงึระบุว่าไม่พบขอ้มลู (n.a.) 

 



- ๑๕๓ - 

 
Concept CN052  

English Term: spousal support order Thai Term: n.a. 
Feature: (n.) spousal support order เป็น support order ประเภทหนึ7ง ไดแ้ก่ คาํสั 7งศาลให ้ spouse 
ใหป้ระกนัและหรอืชาํระเงนิหนเดยีวหรอืเป็นระยะๆ ตามที7ศาลเหน็สมควร เพื7ออุปการะเลี�ยงด ู spouse อกี
ฝา่ย 
 
Concept Relations: 
 
 

(ด ูCN008) 

 

 

 
 
Extractions:  "spousal support order" means an order made under subsection 15.2(1); 
"support order" means a child support order or a spousal support order; 
…  
Spousal support order 
15.2 (1) A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses, make an 
order requiring a spouse to secure or pay, or to secure and pay, such lump sum or periodic sums, 
or such lump sum and periodic sums, as the court thinks reasonable for the support of the other 
spouse.  (TM25) 
 
Note: ชุดคาํศพัทท์ี7มมีโนทศัน์สมัพนัธก์บัคาํศพัทช์ุด ๓๐ คาํแรก (CN008) 

 
 
 
 
 
 



- ๑๕๔ - 

ภาคผนวก ฉ 
บนัทกึขอ้มลูศพัท ์

 

 
 

Concept TR001  

English Term: family law Thai Term: กฎหมายครอบครวั [ผูเ้ชี7ยวชาญ] 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): กฎหมายว่าดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในครอบครวั 

Illustration(s): Attorneys who practice family law are familiar with their clients' high level of 
emotional distress and the effect it has on the dissolution process. (TM2) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): 1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในครอบครวั ไดแ้ก่ “divorce” “marriage” “separation”  “child  
                custody” “support obligation” เป็นตน้ (ด ู“divorce” “marriage” และ “separation” (รบฑ)   
                และ “child custody” (TR011) และ “support obligation” (TR028) ประกอบ) 

            2. ด ูfamily court (TR004) ประกอบ 

Concept TR002  

English Term:  modification Thai Term: การเปลี7ยน (อาํนาจปกครองบตุร) [ผูเ้ชี7ยวชาญ] 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): การเปลี7ยนแปลงแกไ้ขคาํตดัสนิอาํนาจปกครองบุตร  คาํสั 7งกาํหนดอาํนาจปกครองบุตร หรอื
คาํวนิิจฉยัอาํนาจปกครองบุตร ในกรณีที7พฤตกิารณ์เปลี7ยนแปลงในสารสาํคญัอนัอาจกระทบสขุภาพกายหรอื
สขุภาพจติของบุตรอย่างรา้ยแรงและมคีวามจาํเป็นเพื7อปกป้องประโยชน์สงูสดุของบุตร 

Illustration(s): The mother appealed and the appellate court reversed, holding that modification of 
custody must be based on a contemporaneous assessment of whether substantial changed 
circumstances exist that warrant the change. “We have not the faintest idea of what the situation of 
the parents may be at the time when this child finishes the fifth grade . . . [or] what effect a change 
of custody might have on the child. (TM106) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  child’s best interest (TR32), custody award (TR033), child custody order 
(TR034), custody determination (TR035) 

Note(s): - 



- ๑๕๕ - 

 

 

 

Concept TR003  

English Term:  couple Thai Term: คู่ครอง  

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): 1. ชายและหญงิที7สมรสกนัและเป็นสมาชกิครอบครวัเดยีวกนั  

                   2. ชายและหญงิที7ไม่สมรสกนัแต่อยู่กนิกนัฉนัสามภีรยิา  

                   3. บุคคลสองคนที7มเีพศเดยีวกนั เป็นผูร่้วมความสมัพนัธเ์สมอืนสมรสซึ7งกนัและกนั และเป็น 
                      สมาชกิครอบครวัเดยีวกนั  

                   4. บุคคลสองคนที7มเีพศเดยีวกนั ไม่เป็นผูร่้วมความสมัพนัธเ์สมอืนสมรสซึ7งกนัและกนั แต่อยู ่
                      กนิกนัฉนัผูร่้วมความสมัพนัธเ์สมอืนสมรส 

Illustration(s):  Obviously the Act does not apply to an unmarried couple who have never lived 
together. (TM102) 

A legal separation may be granted no more than once to the same married couple. (TM23) 

In section 7 (exception where sex is a genuine occupational qualification), in subsection (2)(h) for 
“by a married couple” substitute “— (i) by a married couple, (ii) by a couple who are civil partners 
of each other (TM17) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): civil partner (TR005)  

Note(s): ด ู“marriage” และ “spouse” (รบฑ) ”civil partner” (TR035) และ “cohabitant” (TR037) ประกอบ 

Concept TR004  

English Term:  family court Thai Term: ศาลครอบครวั [ผูเ้ชี7ยวชาญ] 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ศาลที7มเีขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดวี่าดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในครอบครวั 

Illustration(s):  In March 1988 Ken filed a divorce mediation proceeding with the family court in 
Japan. (TM101) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): ด ู“family law” (TR001) ประกอบ 



- ๑๕๖ - 

 

 

 

 

Concept TR005  

English Term:   civil partner Thai Term: ผูร่้วมความสมัพนัธเ์สมอืนสมรส 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คู่ครองที7มเีพศเดยีวกนัและมคีวามสมัพนัธเ์สมอืนสมรสซึ7งกนัและกนั และจดทะเบยีนกนัตาม
กฎหมาย  

Illustration(s):   An application for a separation order may be made to the court by either civil 
partner on the ground that any such fact as is mentioned in section 44(5)(a), (b), (c) or (d) exists. 
(TM17) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  couple (TR003), civil partnership (TR007) 

Note(s): ด ู“marriage” และ “spouse” (รบฑ) ”civil union” (TR023) และ “cohabitant” (TR037) ประกอบ 

Concept TR006  

English Term:  information meeting Thai Term: การประชุมรบัขอ้มลู (ในคดหีย่า)  

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):   การรบัขอ้มลูเกี7ยวกบัผลกระทบจากการหย่า ซึ7งพระราชบญัญตักิฎหมายครอบครวัปี 1996 
(Family Law Act 1996) ขององักฤษกาํหนดใหผู้ท้ี7ตอ้งการหย่าตอ้งกระทาํก่อนจงึจะเขา้สูก่ระบวนวธิี
พจิารณาคดหีย่าได ้

Illustration(s):  The information meeting was to start the whole divorce procedure. Apart from a 
few exceptions, anyone intending to initiate divorce proceedings was to attend an information 
meeting.  (TM105) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  divorce proceeding (TR009) 

Note(s): ด ู“divorce” (รบฑ) ประกอบ 



- ๑๕๗ - 

 

 

 

Concept TR007  

English Term:  civil partnership Thai Term: ความสมัพนัธเ์สมอืนสมรส 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ความสมัพนัธร์ะหว่างผูร่้วมความสมัพนัธเ์สมอืนสมรสที7ไดจ้ดทะเบยีนและมสีถานะทางกฎ 
หมายใกลเ้คยีงกบัการสมรส 

Illustration(s):  ... the parties to a marriage or the partners in a civil partnership have entered into 
an agreement as to financial provision to be made on divorce or on dissolution of the civil 
partnership; ... (TM18) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  civil partner (TR005) 

Note(s): ด ู“marriage” และ “spouse” (รบฑ) “couple” (TR003)  ”civil union” (TR023) และ “cohabitant” 
(TR037) ประกอบ 

Concept TR008  

English Term:  periodical payments Thai Term: การชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวด 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):   การชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดบูุตรหรอืคู่สมรสเป็นงวดๆ ตามคาํสั 7งศาล 

Illustration(s):   Although normally orders will cease once the child attains 18, the court can order 
that periodical payments extend beyond the 18th birthday if the child is or will be receiving 
instruction at an educational establishment or undergoing training and there are special 
circumstances which justify the order. (TM105) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  - 

Note(s): 1. ด ู“periodical payments order” (TR036) ประกอบ  

            2.  การชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดอาจแบง่ประเภทไดเ้ป็นการชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวด  
                โดยมหีลกัประกนัและการชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดโดยมหีลกัประกนั  (ด ู“secured  
                 periodical payments” (TR038) และ “unsecured periodical payments” (TR039) ประกอบ) 



- ๑๕๘ - 

 

 

 

 

Concept TR009  

English Term:  divorce proceeding Thai Term: กระบวนพจิารณาคดหีย่า (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): กระบวนพจิารณาคดคีรอบครวัเกี7ยวกบัการหยา่ 

Illustration(s):    A, who has begun divorce proceedings against B, promises B that if divorce is 
granted, alimony shall be fixed at a stated sum, in return for B's agreement to relinquish all other 
claims to alimony. (TM106) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): matrimonial proceeding (TR040) 

Note(s): ด ู“information meeting” (TR006) และ “divorce decree” (TR018) ประกอบ 

Concept TR010  

English Term: minor child Thai Term: บุตรผูเ้ยาว ์(ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): บุตรที7ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

Illustration(s): However, as to a divorced parent to whom custody of minor children has been 
entrusted, such person may be required to forego or forfeit some rights to custody or visitation, as 
the case may be, consistent with the best interests and welfare of the children and the rights of the 
other parent" (TM106) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): เมื7อบดิามารดาหย่ากนับุตรจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารปกครองดแูลของผูอ้ารกัขา  (ด ู“custodian” 
(รบฑ) และ “child custody” (TR011) ประกอบ) 



- ๑๕๙ - 

 

 

 

Concept TR011  

English Term:  child custody Thai Term: การปกครองดแูลบุตร (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): การปกครองดแูลบุตรผูเ้ยาวต์ามคาํสั 7งศาลหรอืตามขอ้ตกลงอาํนาจบดิามารดา 

Illustration(s): A Partial Decree of Divorce was entered on March 4, 1988, leaving matters related 
to child custody, child support and property to be determined by a trial which resulted in this 
appeal. (TM101) 

Linguistic Specification(s): [SYN] custody 

Cross-Reference(s):  minor child (TR010), child custody proceeding (TR041) 

Note(s): 1. ด ู“custodian” (รบฑ) ประกอบ  

            2. ด ู“ parental responsibility ” (TR010) “custody award” (TR033) “child custody order”  
               (TR034) และ “custody determination” (TR035) ประกอบ 

            3. แยกประเภทไดเ้ป็นการปกครองดแูลบุตรในทางกายภาพกบัการอารกัขาตามกฎหมาย และ การ 
               ปกครองดแูลบุตรฝา่ยเดยีวกบัปกครองดแูลบุตรร่วมกนั (ด ู“legal custody” (รบฑ) และ “joint             
custody” (TR019) “sole custody” (TR042) และ “physical custody” (TR043) ประกอบ) 
                 

Concept TR012  

English Term: spousal support Thai Term: ค่าอุปการะเลี�ยงดคูู่สมรส (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): เงนิที7คู่สมรสฝา่ยหนึ7งตอ้งชาํระแก่อกีฝา่ยเป็นงวดๆ เพื7อเป็นการอุปการะ 

Illustration(s): ... the lawyer should calculate the income available to the client and opposing spouse 
and their respective probable deductions assuming various property divisions (if the property generates 
income or provides tax shelter) and then should analyze how much spousal and child support 
should or can be paid under applicable local guidelines or expressed objectives, taking into account the 
income tax consequences to each spouse of paying and receiving spousal support. (TM2) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  - 

Note(s): 1. ด ู“spouse” และ “maintenance” (รบฑ) ประกอบ  

             2. ด ู“support obligation” (TR028) และ “child support” (TR051) ประกอบ  



- ๑๖๐ - 

 

 

 

 

Concept TR013  

English Term: custodial parent Thai Term: บดิาหรอืมารดาผูม้อีาํนาจปกครองบตุร 
(ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): บดิาหรอืมารดาผูม้อีาํนาจอารกัขาบตุรผูเ้ยาวแ์ละมสีทิธกิาํหนดที7อยู่อาศยัของผูเ้ยาวไ์ด้
มากกว่าบดิาหรอืมารดาผูไ้รอ้าํนาจปกครองบตุร 

Illustration(s): [After divorce,] non-custodial parents pay child support, and in return, custodial 
parents care for the children and keep them available for visitation.... (TM101) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  minor child (TR010), noncustodial parent (TR044) 

Note(s): ด ู“custodian” (รบฑ) ประกอบ  

Concept TR014  

English Term: parental responsibility Thai Term: ความรบัผดิชอบของบดิามารดา 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): สทิธ ิ หน้าที7 อาํนาจ และความรบัผดิชอบที7บดิามารดามเีหนือบตุรผูเ้ยาวแ์ละทรพัยส์นิของ
บุตรผูเ้ยาว ์

Illustration(s): The court is on this occasion also seized with the question of parental 
responsibility over the children of the spouses. (TM7) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  minor child (TR010) 

Note(s): การปกครองดแูลบุตรเป็นความรบัผดิชอบของบดิามารดาประเภทหนึ7ง (ด ู “child custody” 
(TR011) ประกอบ) 



- ๑๖๑ - 

 

 

 

 

Concept TR015  

English Term: parenting plan Thai Term: ขอ้ตกลงอาํนาจบดิามารดา 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืเกี7ยวกบัความรบัผดิชอบของบดิามารดาตลอดจนวธิกีารระงบัขอ้พพิาท
ในอนาคต  

Illustration(s): Tesler has indicated that ‘not one of my collaborative cases with child specialist 
participation has ever failed to reach a parenting plan that both parents felt positive about’. (TM7) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): parental responsibility  (TR014) 

Note(s): - 

Concept TR016  

English Term:  separate property Thai Term: ทรพัยส์นิสว่นตวั (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ทรพัยส์นิที7คู่สมรสฝา่ยหนึ7งมกีรรมสทิธิ Uมาแต่ก่อนสมรสหรอืไดม้าในระหว่างสมรสโดยรบั
มรดกหรอืรบัการใหโ้ดยเสน่หา ตลอดจนดอกผลและค่าที7เพิ7มขึ�นของทรพัยส์นินั �น 

Illustration(s): Because Mr. Hanau purchased the stock with his separate property, the stock 
would remain his separate property and would not have been community property even if he had 
actually purchased the stock while domiciled in Texas. (TM84) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):   - 

Note(s): 1. ด ู“spouse” (รบฑ) ประกอบ  

            2. “separate property” เมื7อหย่าขาดจากกนัแลว้ตอ้งคนืใหแ้ก่คู่สมรสฝา่ยที7มกีรรมสทิธิ Uมาแต่เดมิ 

            3. ระบบการแบ่งทรพัยส์นิที7เกี7ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบทรพัยส์นิร่วมระหว่างสามภีรยิา และระบบทรพัย ์   
               สนิสว่นตวั  (ดู “separate property system” (TR045), “community property system”  
              (TR046) “community property” (รบฑ) และ “marital property” (รบฑ) ประกอบ 



- ๑๖๒ - 

 

 
 

Concept TR017  

English Term: family violence Thai Term: ความรุนแรงในครอบครวั 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): การกระทาํในลกัษณะที7 (ก) จงใจหรอืรูแ้ลว้ขูห่รอืพยายามขูใ่หส้มาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใด
กลวัอนัตราย (ข) ทาํใหส้มาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดไดร้บัอนัตรายแก่กายโดยกระทาํการอนัใดที7รูห้รอืควรรู้
ว่าจะทาํใหเ้กดิอนัตราย (ค) กกัขงัหรอืหน่วงเหนี7ยวสมาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดโดยมชิอบและฝืนใจ
สมาชกิครอบครวัคนนั �น หรอื (ง) คุกคามอย่างเป็นนิจโดยเจตนาใหส้มาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดไดร้บั
ความเจบ็ปวดอยา่งรา้ยแรงหรอืรูว้่าการคุกคามเช่นนั �นน่าจะทาํใหส้มาชกิครอบครวัคนหนึ7งคนใดไดร้บัความ
เจบ็ปวดอย่างรา้ยแรง  แต่ไมร่วมถงึการป้องกนัตวัเองโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืการกระทาํเพื7อดดัสนัดาน
บุตรอายุตํ7ากว่า ๒๑ ปี 

Illustration(s):  The court, in making a protection order, may include a provision that the person 
against whom the order is made may not incite or assist any other person to commit family 
violence against the protected person. (TM30) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): ความรุนแรงในครอบครวัเป็นปจัจยัหนึ7งที7ใชใ้นการประเมนิประโยชน์สงูสดุของบตุร  (ด ู “child’s 
best interest” (TR032) ประกอบ) 

Concept TR018  

English Term: divorce decree Thai Term: คาํพพิากษาของศาลใหห้ย่า 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํสั 7งศาลที7ใหคู้ส่มรสหย่าขาดจากกนั 

Illustration(s):  Both the RTC and the Court of Appeals found that petitioner and respondent Orlando 
were naturalized American citizens and that they obtained a divorce decree in April 1988. (TM30) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): 1. ด ู“divorce” (รบฑ) ประกอบ 
            2. คาํพพิากษาของศาลใหห้ย่าอาจออกเมื7อกระบวนพจิารณาคดหีย่าหรอืกระบวนการหย่าสิ�นสดุลง                
               (ด ู“divorce proceeding” (TR009) และ “divorce process” (TR022) ประกอบ) 



- ๑๖๓ - 

 

 
 

Concept TR019  

English Term:  joint custody Thai Term: การปกครองดแูลบุตรร่วมกนั 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  การปกครองดแูลบุตรที7การปกครองดแูลบุตรตามกฎหมายยงัอยู่กบัทั �งสองฝา่ย ขณะที7การ
ปกครองดแูลบุตรทางกายภาพอาจอยู่กบัฝา่ยใดฝา่ยหนึ7งหรอืทั �งสองฝา่ยกไ็ด ้

Illustration(s):  The trial court entered its decree of dissolution in April 1996 dissolving the Delongs’ 
marriage and awarding sole custody of the duct, minor children to Father. It found that joint 
custody would not be appropriate and that the children's best interests would be met if they wet in 
their father's custody.  (TM101) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): child custody (TR011), physical custody (TR043) 

Note(s): 1. ด ู“legal custody of child” (รบฑ) ประกอบ 

            2.  การปกครองดแูลบุตรร่วมกนัอาจจาํแนกประเภทย่อยไดเ้ป็นการปกครองดแูลบตุรทางกายภาพ                
ร่วมกนั และการปกครองดแูลบตุรร่วมกนัตามกฎหมาย (ด ู“joint physical custody” (TR048)  
                และ “joint  legal  custody” (TR049) ประกอบ)           3.  ด ู“minor child” (TR010) ประกอบ 

Concept TR020  

English Term: earning capacity Thai Term: ความสามารถในการหารายได ้

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ความสามารถในการหารายไดข้องคู่สมรสฝา่ยใดฝา่ยหนึ7ง 

Illustration(s):   The question whether a wife who is not working should be given a notional income 
" in respect of earning capacity—as part of her fortune "—depends on the facts of each case and 
where the wife has small children to look after, or has never been required to earn money during 
the marriage, her earning capacity may be disregarded by the court in assessing maintenance. But 
if she is in fact earning, the amount earned by her must be taken into account. (TM99) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): ความสามารถในการหารายไดเ้ป็นปจัจยัสาํคญัที7ใชป้ระกอบการพจิารณาออกคาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่า  
อุปการะเลี�ยงดู (ด ู“support order” (TR050) ประกอบ) 



- ๑๖๔ - 

 

 

 

 

Concept TR021  

English Term:  family mediation Thai Term: การไกล่เกลี7ยคดคีรอบครวั 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): กระบวนการระงบัขอ้พพิาทในคดคีรอบครวัซึ7งคู่ครองสามารถต่อรองทาํขอ้ตกลงกนัโดยตรง 
โดยมบีุคคลภายนอกซึ7งเป็นกลางเป็นผูไ้กล่เกลี7ย 

Illustration(s): Less than half (47.8%) of respondents in the first survey, and just over half (53.6%) 
in the second, believed that agreements reached through family mediation were sustainable. 
(TM59) 

Linguistic Specification(s): -   

Cross-Reference(s): couple (TR003) 

Note(s): - 

Concept TR022  

English Term:  divorce process Thai Term: กระบวนการหย่า 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): กระบวนการที7คูค่รองตอ้งเขา้ร่วมเพื7อใหศ้าลมคีาํพพิากษาใหห้ย่า 

Illustration(s):  Attendees’ accounts of their experiences of going through the divorce process 
were vivid and often moving and thought-provoking. (TM47) 

Linguistic Specification(s): -   

Cross-Reference(s): couple (TR003), divorce decree (TR018) 

Note(s): - 



- ๑๖๕ - 

 

 

 

 

Concept TR023  

English Term:  civil union Thai Term: การสมรสทางเลอืก 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่ครองเพศเดยีวกนัหรอืต่างเพศกนัที7มวีตัถุประสงคเ์พื7อใหเ้ป็นความ 
สมัพนัธป์ระเภททางเลอืกนอกจากการสมรสหรอืใชก้บัผูท้ี7อยู่กนิกนัเป็นหลกั โดยคู่ครองจะไดร้บัความคุม้ 
ครองและประโยชน์ ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายเชน่ที7คู่สมรสพงึมแีละไดร้บั 

Illustration(s): … two men who had entered into a civil union in Vermont sought to dissolve it in 
their state of residence, Texas. The partners divided their assets by agreement, and the trial court 
initially granted the dissolution. (TM62) 

Linguistic Specification(s): -   

Cross-Reference(s): couple (TR003) 

Note(s): 1. ด ู“marriage” (รบฑ) ประกอบ  

            2. ด ู“civil partnership” (TR007) และ “cohabitant” (TR037) ประกอบ 

Concept TR024  

English Term:  child support order Thai Term: คาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงดบูุตร 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํสั 7งศาลใหอ้อกค่าอุปการะเลี�ยงดใูนสว่นค่าอุปการะเลี�ยงดบูุตร 

Illustration(s): … two men who had entered into a civil union in Vermont sought to dissolve it in 
their state of residence, Texas. The partners divided their assets by agreement, and the trial court 
initially granted the dissolution. (TM62) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): support order (TR050), child support (TR051) 

Note(s): ด ู“child support” (รบฑ) ประกอบ 



- ๑๖๖ - 

 

 

 

 

Concept TR025  

English Term:  divorce action Thai Term: คดฟ้ีองหย่า (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คดใีนศาลที7เกี7ยวกบัการหย่า 

Illustration(s): … one spouse goes out and commits a marital offense to enable the other to bring 
the divorce action. (TM106) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): - 

Concept TR026  

English Term:  petition for divorce Thai Term: คาํฟ้องหย่า (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํรอ้งที7คู่ครองยื7นใหศ้าลโดยระบุเหตุฟ้องหย่าไว ้เพื7อใหศ้าลพพิากษาหย่า 

Illustration(s):  Whilst still living with her husband, the wife presented a petition for divorce based 
on allegations of the behaviour … (TM102) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): couple (TR003) 

Note(s): ด ู“divorce” และ “petition for divorce” (รบฑ) ประกอบ 



- ๑๖๗ - 

 

 

 

Concept TR027  

English Term: financial relief Thai Term: เงนิอุปการะเลี�ยงด ู

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): เงนิที7ชาํระตามหน้าที7อุปการะเลี�ยงดใูนกรณีต่างๆ ที7กฎหมายกาํหนด 

Illustration(s): Any reference in this section to defeating a person's claim for financial relief is a 
reference to preventing financial relief from being granted to that person, or to that person for the 
benefit of a dependent child of the family, or reducing the amount of any financial relief which 
might be so granted, or frustrating or impeding the enforcement of any order which might be or has 
been made at the instance of that person under any of those provisions. (TM21) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  support obligation (TR028) 

Note(s):  - 

Concept TR028  

English Term: support obligation Thai Term: หน้าที7อุปการะเลี�ยงด ู

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): หน้าที7ออกค่าอุปการะเลี�ยงดบูุตรหรอืคู่สมรส 

Illustration(s):  … unless otherwise agreed by the parties in writing, the death of either will 
terminate a spousal support obligation, and the remarriage of the supported spouse terminates a 
support obligation of the supporting spouse. (TM3) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  - 

Note(s): 1. การปฏบิตัหิน้าที7อุปการะเลี�ยงดอูาจกระทาํโดยชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดคูู่สมรส ค่าอุปการะเลี�ยงด ู               
บุตร ค่าอุปการะคู่สมรส ค่าอุปการะบุตร หรอืเงนิอุปการะเลี�ยงด ู(ด ู“spousal support” (TR012) 
               “financial relief” (TR027) “child support” (TR051) “spousal maintenance” (TR029) และ 
               “child maintenance” (TR031) ประกอบ) 

            2. หน้าที7อุปการะเลี�ยงดอูาจกาํหนดโดยคาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงด ู(ด ู“support order”  
               (TR050) ประกอบ) 



- ๑๖๘ - 

 

 
 

Concept TR029  

English Term: spousal maintenance Thai Term: ค่าอุปการะคู่สมรส 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ค่าอุปการะเลี�ยงดทูี7คู่สมรสฝา่ยหนึ7งพงึชาํระใหคู้ส่มรสอกีฝา่ยหนึ7ง 

Illustration(s): Thus, of the three types of agreement, it is the one most calculated to persuade a 
husband to make a disposition of property to a wife in return for relief from the obligation to pay 
spousal maintenance.  (TM35) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  - 

Note(s): 1. การปฏบิตัหิน้าที7อุปการะเลี�ยงดอูาจกระทาํโดยชาํระค่าอุปการะคู่สมรส (ด ู“support  obligation” 
                (TR028) ประกอบ)          

             2. ด ู“child maintenance” (TR031) ประกอบ 

Concept TR030  

English Term: misconduct, marital 
misconduct 

Thai Term: การประพฤตชิั 7ว (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): เหตุฟ้องหย่าที7เป็นความประพฤตทิี7ทาํใหค้วามสมัพนัธเ์ชงิสมรสเสื7อมทรามลงจนไม่อาจคาด 
หมายไดต้ามสมควรที7จะใหฝ้า่ยที7ฟ้องหย่าดาํรงความสมัพนัธน์ั �นต่อไปได ้

Illustration(s): ...the wife helped her depressed husband's suicide attempt as she wished to acquire his 
estate and to set up a new life with her lover. Her conduct was such that it should be taken into account 
and her award was reduced from the $14,000 she would have received but for her misconduct to 
$5,000. (TM105) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  - 

Note(s): 1. ตวัอย่างการประพฤตชิั 7ว ไดแ้ก่ การทาํชู ้การมภีรยิาหรอืสามสีองคนในขณะเดยีวกนั การละทิ�ง                  
รา้งคู่สมรส เป็นตน้ (ด ู“adultery” “bigamy”  และ “desertion” (รบฑ) ประกอบ) 

            2. การประพฤตชิั 7วเป็นเหตุฟ้องหย่าเหตุหนึ7ง เป็นตน้ (ด ู“ground for divorce” (รบฑ) ประกอบ) 

            3. ด ู“”maintenance” (รบฑ) ประกอบ 



- ๑๖๙ - 

 

 

 

 

Concept TR031  

English Term:  child maintenance Thai Term: ค่าอุปการะบุตร (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ค่าอุปการะเลี�ยงดสูาํหรบับุตร 

Illustration(s):   … the court may order a parent to pay child maintenance “During the pendency 
of any matrimonial proceedings or when granting or at any time subsequent to the grant of a decree 
of divorce…   (TM31) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  - 

Note(s): ด ู”maintenance” (รบฑ) “minor child” (TR010) และ “spousal maintenance” (TR029) ประกอบ 

Concept TR032  

English Term: child's best interest Thai Term: ประโยชน์สงูสดุของบุตร 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): ประโยชน์สงูสดุของบุตรซึ7งพจิารณาจากความประสงคข์องบดิาและหรอืมารดาที7จะปกครอง
ดแูลบุตร ความประสงคข์องบตุรเกี7ยวกบัผูป้กครอง ความสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบตุรกบับดิาและ
หรอืมารดา พี7น้อง หรอืบคุคลอื7นใดที7อาจกระทบประโยชน์สงูสดุของบุตร การปรบัตวัเขา้กบับา้น โรงเรยีน 
และชุมชนของบุตร และสขุภาพกายและสขุภาพจติของทุกฝา่ยที7เกี7ยวขอ้ง 

Illustration(s):  “We have repeatedly stressed that the child’s best interest is paramount in 
custody determinations.” (TM84) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  - 

Note(s): ประโยชน์สงูสดุของบุตรเป็นขอ้พจิารณาเป็นลาํดบัแรกในการออกคาํวนิิจฉยัอาํนาจปกครองบตุร 
คาํตดัสนิอาํนาจปกครองบตุร หรอืคาํสั 7งกาํหนดอาํนาจปกครองบุตร  นอกจากนี� ยงัเป็นขอ้พจิารณาในการ
ดาํเนินการเปลี7ยนคาํวนิิจฉยัอาํนาจปกครองบตุร คาํตดัสนิอาํนาจปกครองบตุร หรอืคาํสั 7งกาํหนดอาํนาจ
ปกครองบุตรดว้ย (ด ู “modification” (TR002) “custody award” (TR033) “child custody order” (TR034) 
และ “custody determination” (TR035) ประกอบ) 



- ๑๗๐ - 

 

 
 

Concept TR033  

English Term: custody award Thai Term: คาํตดัสนิอาํนาจปกครองบุตร 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํสั 7งศาลที7กาํหนดสทิธใินการปกครองดแูลบุตร 

Illustration(s):   The Kansas Supreme Court reversed the custody award, finding the 1980 statute 
violated the due process rights of the parent. (TM56) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  child custody (TR011) 

Note(s):  1. คาํตดัสนิอาํนาจปกครองบุตรอาจออกเมื7อดาํเนินกระบวนพจิารณาคดอีาํนาจปกครองบุตรเสรจ็ 
                 สิ�น และอาจถูกเปลี7ยนในภายหลงัได ้(ด ู“modification” (TR002) และ “child  
                 custody proceeding” (TR041) ประกอบ) 

              2. ด ู“child’s best interest” (TR032) “child custody order” (TR034) และ “custody  
                 determination” (TR035) ประกอบ 

Concept TR034  

English Term:  child custody order Thai Term: คาํสั 7งกาํหนดอาํนาจปกครองบตุร 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํสั 7งของศาลเกี7ยวกบัสทิธแิละหน้าที7ในการปกครองบุตรซึ7งออกก่อนสิ�นสดุหรอืหลงัสิ�นสดุ
การพจิารณาคด ี

Illustration(s):    It states that the court may change child custody orders if a party demonstrates 
a change in circumstances and the court has jurisdiction pursuant to the Uniform Child Custody 
Jurisdiction Act (UCCJA). (TM56) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  “child custody” (TR011) 

Note(s): 1. คาํสั 7งกาํหนดอาํนาจปกครองบตุรอาจออกก่อนหรอืหลงัดาํเนินกระบวนพจิารณาคดอีาํนาจ  
                ปกครองบุตรเสรจ็สิ�น และอาจถูกเปลี7ยนในภายหลงัได ้(ด ู“modification” (TR002) และ  
                “child custody proceeding” (TR041) ประกอบ) 

            2. ด ู“child’s best interest” (TR032) “custody award” (TR033) และ “custody determination” 
               (TR035) ประกอบ 



- ๑๗๑ - 

 

 
 

Concept TR035  

English Term:  custody determination Thai Term: คาํวนิิจฉยัอาํนาจปกครองบุตร 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํวนิิจฉยัหรอืคาํสั 7งศาลที7กาํหนดสทิธแิละหน้าที7ในการปกครองดแูลบุตร แต่ไม่รวมถงึคาํสั 7ง
ศาลที7เกี7ยวขอ้งกบัหน้าที7อุปการะเลี�ยงดเูดก็ 

Illustration(s):    While many States tend to limit considerations in enforcement proceedings to 
whether the court which issued the decree had jurisdiction to make the custody determination, 
others broaden the considerations to scrutiny of whether enforcement would be in the best interests 
of the child. (TM23) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  “child custody” (TR011) 

Note(s): 1. คาํวนิิจฉยัอาํนาจปกครองบุตรอาจออกเมื7อดาํเนินกระบวนพจิารณาคดอีาํนาจปกครองบุตรเสรจ็  
                สิ�น และอาจถูกเปลี7ยนในภายหลงัได ้(ด ู“modification” (TR002) และ “ child  custody 
                proceeding” (TR041) ประกอบ) 

            2. ด ู“child’s best interest” (TR032) “custody award” (TR033) และ “child custody order”  
               (TR034) ประกอบ 

Concept TR036  

English Term:  periodical payments order Thai Term: คาํสั 7งใหช้าํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวด 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํสั 7งศาลที7ใหฝ้า่ยหนึ7งชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดแก่อกีฝา่ยเป็นจาํนวนและตามเงื7อนไข
ที7ศาลกาํหนด 

Illustration(s):  However, there are some exceptions to this, the most important which is that the 
court still has power to make a periodical payments order in favour of a child of the family who is 
not the natural child of the prospective payer. (TM23) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): periodical payments (TR008) 

Note(s): คาํสั 7งใหช้าํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดเป็นคาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงดปูระเภทหนึ7ง (ด ู
“support order” (TR050) และ “lump sum order” (TR047) ประกอบ) 



- ๑๗๒ - 

 

 

 

 

Concept TR037  

English Term: cohabitant Thai Term: คู่ครองที7อยู่กนิดว้ยกนั 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): บุคคลเพศชายหรอืเพศหญงิซึ7งอยู่กนิกนักบับุคคลต่างเพศกนัฉนัสามภีรยิา หรอืบุคคลเพศ
เดยีวกนัซึ7งอยู่กนักนัฉนัผูร่้วมความสมัพนัธเ์สมอืนสมรส 

Illustration(s): The Respondent’s case is that there was no ceremony to celebrate any marriage, 
and they were just cohabitants although there were 4 children from the relationship. She called no 
witnesses to court. (TM4) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): civil partner (TR005) 

Note(s): ด ู“cohabitation” (รบฑ) “couple” (TR003) และ “civil union” (TR023) ประกอบ 

Concept TR038  

English Term:  secured periodical payments Thai Term: การชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดโดยมี
หลกัประกนั 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  การชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดที7มหีลกัทรพัยป์ระกนัการชาํระ 

Illustration(s):  This is an attractive option for the recipient, as she will not have to worry about 
non-payment, and also secured periodical payments can continue after the death of the payer. 
(TM105) 

Linguistic Specification(s): [ANT]  unsecured periodical payments (TR039) 

Cross-Reference(s): periodical payments (TR008) 

Note(s): - 



- ๑๗๓ - 

 

 

 

 

Concept TR039  

English Term:  unsecured periodical 
payments 

Thai Term: การชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดโดยไม่มี
หลกัประกนั 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  การชาํระค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดที7ไมม่หีลกัทรพัยป์ระกนัการชาํระ 

Illustration(s):  On granting a decree of divorce, nullity or judicial separation, the court may order 
either spouse to make unsecured periodical payments to the other and to secure periodical 
payments to the other.' (TM102) 

Linguistic Specification(s): [ANT]  secured periodical payments (TR038) 

Cross-Reference(s): periodical payments (TR008) 

Note(s): - 

Concept TR040  

English Term:  matrimonial proceeding Thai Term: กระบวนพจิารณาคดคีรอบครวั (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  กระบวนพจิารณาคดคีรอบครวัประเภทต่างๆ 

Illustration(s):  … the consequences of this increased jurisdiction is the greater likelihood that other 
matrimonial proceedings will be brought simultaneously in another country. (TM102) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): - 

Note(s): 1. ด ู“proceeding” (รบฑ) ประกอบ 

            2. ตวัอย่างกระบวนพจิารณาคดคีรอบครวั ไดแ้ก่ “divorce proceeding” “child custody  
                proceeding” เป็นตน้ (ด ู“ divorce proceeding” (TR009) และ “child custody proceeding”  
               (TR041) ประกอบ) 



- ๑๗๔ - 

 

 
 

Concept TR041  

English Term: child custody proceeding Thai Term: กระบวนพจิารณาคดอีาํนาจปกครองบุตร
(ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  กระบวนพจิารณาคดคีรอบครวัที7เกี7ยวกบัการปกครองดแูลบุตร 

Illustration(s): … case law prevents a child’s mother from claiming, in a child custody 
proceeding, that her husband or former husband is not the father of a child born while she was 
married to him unless another man has formally acknowledged that he is the child’s biological father 
or has been adjudicated to be the child’s biological father.  (TM102) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): matrimonial proceeding (TR040), child custody (TR011) 

Note(s): 1. ด ู“proceeding” (รบฑ) ประกอบ 

            2. เมื7อดาํเนินกระบวนพจิารณาคดอีาํนาจปกครองบุตรเสรจ็สิ�น ศาลอาจออกคาํวนิิจฉยัอาํนาจปก 
                ครองบุตร คาํตดัสนิอาํนาจปกครองบุตร หรอืคาํสั 7งกาํหนดอาํนาจปกครองบุตร (ด ู“custody  
                award” (TR033) “child custody order” (TR034) และ “custody determination” (TR035)  
                ประกอบ)              3. กระบวนพจิารณาคดอีาํนาจปกครองบุตรอาจไดแ้ก่ กระบวนพจิารณาคดี
ครอบครวัที7เกี7ยวกบั                 การอารกัขาตามกฎหมาย การปกครองดแูลบุตรในทางกายภาพ การเยี7ยม
เยยีนบุตร ความ  
                รุนแรงในครอบครวั เป็นตน้ (ด ู “legal custody”  (รบฑ) “visitation” (รบฑ)  “domestic  
               violence” (รบฑ) และ “physical custody” (TR043) ประกอบ) 

Concept TR042  

English Term:  sole custody Thai Term: การปกครองดแูลบุตรฝา่ยเดยีว 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): การปกครองดแูลบุตรที7บดิาหรอืมารดาแต่ฝา่ยเดยีวมคีวามรบัผดิชอบของบดิามารดาเหนือ
บุตร รวมทั �งสทิธปิกครองดแูลตวับุตรและสทิธใินการตดัสนิใจเรื7องสาํคญัๆ เกี7ยวกบัการเลี�ยงดบูุตรโดยไม่
ตอ้งปรกึษากบับดิาหรอืมารดาผูไ้รอ้าํนาจปกครองบตุร 

Illustration(s): She seeks support from the observations made by Mr. Kwan, the social welfare 
officer that she should be granted sole custody of the children of the family.  (TM4) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): parental responsibility (TR014), noncustodial parent (TR044) 

Note(s): ด ู joint custody (TR019) และ “custodial parent” (TR013) ประกอบ  



- ๑๗๕ - 

 

 

 

 

Concept TR043  

English Term:  physical custody Thai Term: การปกครองดแูลบุตรในทางกายภาพ 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): การปกครองดแูลบุตรในสว่นที7เป็นการควบคุมดแูละครอบครองบุตรในทางกายภาพ 

Illustration(s): The order granted physical custody to the father and visitation to the mother. 
(TM20) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): child custody (TR011) 

Note(s): ด ู“legal custody” (รบฑ) และ “joint physical custody” (TR048) ประกอบ 

Concept TR044  

English Term:  noncustodial parent Thai Term: บดิาหรอืมารดาผูไ้รอ้าํนาจปกครองบุตร 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): บดิาหรอืมารดาที7ปกครองดแูลบุตรในทางกายภาพเป็นเวลาน้อยกว่ามารดาหรอืบดิาผูม้ี
อาํนาจปกครองบตุรหรอืไม่มถีิ7นที7อยู่ร่วมกบับุตร 

Illustration(s):  When a noncustodial parent who is ordered to pay child support or alimony and 
who is awarded visitation rights fails to pay child support or alimony, the custodial parent shall not 
refuse to honor the noncustodial parent's visitation rights. (TM23) 

Linguistic Specification(s): [ANT] custodial parent (TR013) 

Cross-Reference(s): custodial parent (TR013), physical custody (TR043) 

Note(s): - 



- ๑๗๖ - 

 

 

 

 

Concept TR045  

English Term:  separate property system Thai Term: ระบบทรพัยส์นิสว่นตวั  

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  ระบบการแบ่งทรพัยส์นิของคู่สมรสเป็นทรพัยส์นิระหว่างสามภีรยิาและทรพัยส์นิสว่น ตวั 

Illustration(s):   In short summary, the traditional separate property system allocates to each 
marital partner that which he or she owned before marriage and what comes to him or her during 
marriage through personal earnings, gift and inheritance, as well as earnings on or appreciation of 
such separate property. (TM106) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): separate property (TR016) 

Note(s): ด ู“marital property” และ “spouse” (รบฑ) ประกอบ 

Concept TR046  

English Term:  community property system Thai Term: ระบบทรพัยส์นิร่วมระหว่างสามภีรยิา 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  ระบบการแบ่งทรพัยส์นิของคู่สมรสเป็นทรพัยส์นิร่วมระหว่างสามภีรยิาและทรพัยส์นิสว่นตวั 

Illustration(s):  Already we have seen that some community property systems hedge on crucial 
points of community ownership, especially on the question of management of the "marital capital" (§§ 
8.8, 10). (TM106) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): separate property (TR016) 

Note(s): ด ู“community property” และ “spouse” (รบฑ) ประกอบ 



- ๑๗๗ - 

 

 

 

 

Concept TR047  

English Term: lump sum order Thai Term: คาํสั 7งใหช้าํระค่าอุปการะเลี�ยงดแูบบเหมาจ่าย 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํสั 7งศาลใหอ้อกค่าอุปการะเลี�ยงดทูี7ใหคู้่สมรสฝา่ยหนึ7งชาํระเงนิคราวเดยีวหรอืหลายคราวแก่
คู่สมรสอกีฝา่ยหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ7งเพื7อประโยชน์แก่บุตร 

Illustration(s):   For example, obtaining a lump sum order instead of a periodical payments order 
can help, if it would only need to be enforced once. (TM105)  

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  support order (TR050) 

Note(s): ด ู“spouse” (รบฑ) ประกอบ 

Concept TR048  

English Term:  joint physical custody Thai Term: การปกครองดแูลบุตรทางกายภาพร่วมกนั 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  การปกครองดแูลบุตรร่วมกนัที7แบ่งการปกครองดแูลบุตรในทางกายภาพระหว่างบดิากบั
มารดาเป็นระยะเวลาใกลเ้คยีงกนั 

Illustration(s):   In Montenegro, the father requested that the earlier stipulated order be modified to 
provide for joint physical custody. (TM68) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): joint custody (TR019), physical custody (TR043) 

Note(s): ด ู“joint legal custody” (TR049) ประกอบ 



- ๑๗๘ - 

 

 

 

 

Concept TR049  

English Term:  joint legal custody Thai Term: การปกครองดแูลบุตรร่วมกนัตามกฎหมาย 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):   การปกครองดแูลบุตรร่วมกนัที7ทั �งบดิาและมารดามสีทิธริ่วมตดัสนิใจเกี7ยวกบัการเลี�ยงดบูุตร  

Illustration(s):  Thus, if parties having joint legal custody wish to limit the circumstances under 
which either of them can exercise legal control without the other, they must specify the 
circumstances requiring mutual consent. (TM68) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): joint custody (TR019) 

Note(s): ด ู“legal custody of child” (รบฑ) และ “joint physical custody” (TR048) ประกอบ 

Concept TR050  

English Term:  support order Thai Term: คาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงด ู

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  คาํสั 7งศาลที7กาํหนดหน้าที7อุปการะเลี�ยงดบูุตรหรอืภรยิา 

Illustration(s):   Modification may be made of such support order without regard to whether the 
order was issued before, on or after May 9, 1991.  (TM94) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): support obligation (TR028) 

Note(s): 1.  คาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงดจูะออกโดยพจิารณาจากความสามารถในการหารายได ้ 
                 เป็นสาํคญั (ด ู“earning capacity” (TR020) ประกอบ) 

             2.  คาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงดอูาจจาํแนกออกไดห้ลายประเภท อาทเิช่น คาํสั 7งใหช้าํระ 
                 ค่าอุปการะเลี�ยงดรูายงวดกบัคาํสั 7งใหช้าํระค่าอุปการะเลี�ยงดแูบบเหมาจ่าย หรอืคาํสั 7งศาลที7 
                 กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงดคูู่สมรสกบัคาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงดบูุตร (ด ู“child  
                 support order” (TR024) “periodical payments order” (TR036) “lump sum order” (TR047)  
                 และ “spousal support order” (TR052) ประกอบ) 



- ๑๗๙ - 

 

 

 

 

Concept TR051  

English Term: child support Thai Term: ค่าอุปการะเลี�ยงดบูุตร (ผูเ้ชี7ยวชาญ) 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s):  เงนิที7ชาํระตามหน้าที7อุปการะเลี�ยงดใูนสว่นที7เกี7ยวกบับตุร 

Illustration(s):   …a Nevada divorce decree awarded the parents joint legal custody of the children 
and ordered the father to pay child support to the mother. (TM39) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s): support obligation (TR028) 

Note(s): ด ู“child support” (รบฑ) ประกอบ 

Concept TR052  

English Term: spousal support order Thai Term: คาํสั 7งศาลที7กาํหนดค่าอุปการะเลี�ยงดคูู่
สมรส 

Grammatical Category(-ies): Noun 

Definition(s): คาํสั 7งศาลใหคู้่สมรสฝา่ยหนึ7งใหป้ระกนัและหรอืชาํระเงนิหนเดยีวหรอืเป็นระยะๆ ตามที7ศาล
เหน็สมควรเพื7ออุปการะเลี�ยงดคููส่มรสอกีฝา่ย 

Illustration(s):   Where, as a result of giving priority to child support, the court is unable to make a 
spousal support order or the court makes a spousal support order in an amount that is less than 
it otherwise would have been, the court shall record its reasons for having done so. (TM25) 

Linguistic Specification(s): - 

Cross-Reference(s):  support order (TR050) 

Note(s): ด ู“spouse” (รบฑ) และ “child support order” (TR024) ประกอบ 


