
 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๕ 

โดย นายดิเรก  จันทรอินทร ๑ 
 

 
 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มาตรา ๑๘ บัญญัติวา “ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริยใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ี” และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาใหใชภาษาไทย........” 
แตกฎหมายไมไดระบุวา  ภาษาไทยที่ใหใชน้ันจะใชภาษาของทองถิ่นใดเปนหลัก เพราะโดยขอเท็จจริง 
ในความเปนอยูของคนไทยในชีวิตประจําวันตางก็มีภาษาประจําทองถิ่นของตน  ดังน้ัน การที่จะศึกษาเรื่อง 
ภาษาไทยก็ควรจะทราบความหมายของคําวา “ภาษา” และ “ภาษาไทย” เสียกอนวามีความหมายวาอยางไร  

หนังสือตําราภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน ซ่ึงทางราชการจัดทําขึ้นและประกาศใหใชเปนตํารา 
ที่จะใชคนควาในเรื่องนี้ ไดแก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ใหคํานิยามของคําวา “ภาษา”  วา 

“ภาษา”  น.  หมายความถึง  เสียง ตัวหนังสือ หรือกริยาอาการที่สื่อความหมายได๒ 
เม่ือพิจารณาคํานิยามความหมายของคําวา “ภาษา” ดังกลาวแลว  หากไมทราบความหมายของ 

“คํา” หรือ “ถอยคํา” ที่ราชบัณฑิตไดนํามาเรียงประกอบกันเปนรูปคํา หรือรูปประโยค ก็จะยังคงไมสามารถ
ทราบความหมายของคําวา “ภาษา” ที่ชัดเจนทุกแงมุม  เพราะในคํานิยามนั้นเองก็ยังมีคําศัพทภาษาไทยที่มี
คํานิยามความหมายอีกทุกคํา  ดังน้ัน จึงจําเปนตองหาคํานิยามของถอยคําอ่ืนตอไป  คือ  ความหมายของ
คําวา 

“ถอยคํา”  น.  คําที่กลาว  
“คํา”  น.  เสียงพูด,    ลายลักษณอักษรที่เขียนหรือพิมพเพ่ือแสดงความคิด 
“พูด”  ก.  เปลงเสียงออกเปนถอยคํา 
“เสียง” น.  สิ่งที่รับรูไดดวยหู 
จากคํานิยามความหมายของคําศัพททุกคําทําใหสามารถขยายความคํานิยามของ 

คําวา  “ภาษา”  ไดวา    
“ภาษา” น.  หมายความวา   เสียง   หรือคําพูด   หรือกริยาอาการ  หรือ ลายลักษณอักษร  หรือรูป 

ที่เขียน หรือพิมพ   หรือภาพถาย ที่สามารถสื่อความหมายใหเขาใจกันได 
                                                                 
  ๑ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔ สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
  ๒พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๘๒๒. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๖ 

ภาษาที่ใชเปนเครื่องสื่อความหมายเพื่อใหสามารถทําความเขาใจกันได มี ๓ ประเภทคือ 
๑.  ภาษาพูด (ภาษาปาก)   หมายความถึง ภาษาที่เปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา หรือคําพูด  
๒. ภาษาเขียน หมายความถึง ภาษาที่ขีดใหเปนตัวหนังสือ หรือเลข เปนเสน หรือรูปตาง  ๆ

หรือที่พิมพเปนลายลักษณอักษร หรือตัวหนังสือ ภาพถาย รูปตางๆ รวมถึง ภาษาที่ใชสงโทรเลข  และ
ภาษาของคนตาบอดดวย 

๓.  ภาษาใบ หมายความถึง ภาษาที่แสดงกริยาทาทางแทนถอยคํา 
“ภาษาไทย”  จึงหมายความถึง ภาษาที่คนไทยใชในการสื่อความหมายเพื่อใหเขาใจกันได 
เม่ือทราบความหมายของคําวา “ภาษาไทย” ตามสมควรแลว มีปญหาที่จะพิจารณาวาภาษาไทย 

ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบังคับให ศาล คูความ เจาพนักงานศาลหรือบุคคลใดที่มาศาล 
ใชน้ันไมไดกําหนดมาตรฐานของภาษาไทยที่ศาลและคูความจะตองใชในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไว  
มีแตเพียงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ระเบียบการใชตัวสะกด๓เทานั้นที่ไดวางระเบียบให
สถาบันของทางราชการทุกสถาบัน  และการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนตองใชภาษาไทย ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนมาตรฐานเดียวกัน  ดังน้ี   

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาวเปนขอความที่ทางราชการ (คณะรัฐมนตรีหรือ 
รัฐบาล) แจงใหประชาชนทราบหรือวางแนวทางใหปฏิบัติ ถือไดวาคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ 
ในการบริหารประเทศไดกําหนดใหสถาบันของทางราชการทุกสถาบัน และการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน 
ทุกโรงเรียนตองใชภาษาไทยตามแบบมาตรฐานที่ราชบัณฑิตยสถานไดจัดทํา และจัดพิมพไวในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ   

เม่ือทราบแลววาพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนหนังสือตําราที่ทาง
ราชการกําหนดใหใชเปนหลัก และเปนมาตรฐานในการใชภาษาไทย ทําใหทราบไดวาภาษาไทยที่จะใช 
ในราชการศาลนั้นจะตองใชภาษาไทย ทั้งตัวสะกด และคํานิยามความหมาย ตามที่พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว ดังน้ัน รัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี  ลวนเปนองคกรของรัฐ
ทั้งสิ้นที่จะตองใชภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษาราชการเชนเดียวกับศาล เพราะหนวยงานของรัฐทั้งสองจะตอง 
ถือปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเชนเดียวกัน 

เม่ือเปนเชนน้ี งานของรัฐสภาคืองานบัญญัติกฎหมายก็ตองใชภาษาไทยที่เปนภาษาราชการ
เชนเดียวกันจะใชภาษาทองถิ่น หรือภาษาอื่นใดไมได ดังน้ันการที่เราจะอานกฎหมายใหรูเร่ือง  และตีความ
กฎหมายใหถูกตองตามความมุงหมายหรือตามเจตนารมณของกฎหมาย  เราจะตองมีความรูเร่ืองระเบียบ 
การใชตัวสะกดตามที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไวหรืออาจพดูใหเขาใจงาย  ๆ
คือ ตองรูภาษาไทยที่เปนภาษาราชการ   

ดังน้ัน ตอกรณีที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยไดขอแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗  เปนดังน้ี 

“มาตรา ๒๗๖   ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตนโดยขูเข็ญดวย
ประการใด  ๆโดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอ่ืนน้ันอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ่ืนน้ัน

                                                                 
  ๓ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๖๖ง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ หนา ๑. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๗ 

เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึง 
สี่หม่ืนบาท 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือ 
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน  
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุก 
ตลอดชีวิต 
 มาตรา ๒๗๗   ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตน 
 โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันบาท 
ถึงสี่หม่ืนบาท 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามปตอง 
ระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนสี่พันบาทถึงสี่หม่ืนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต  
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน
อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไมยินยอม หรือ 
ไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
 ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําตอเด็กซึ่งมีอายุกวาสิบสามป 
แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกัน ผูกระทําผิด 
ไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนั้นอยู ใหศาลปลอย
ผูกระทําความผิดนั้นไป” 
 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพ่ือ
พิจารณาและนําไปประกาศใชบังคับเปนกฎหมายนั้น ดวยความเคารพตอผูเสนอรางพระราชบัญญัติน้ี 
ผูเขียนใครขอเสนอความเห็นแยงตอองคประกอบของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ แหงราง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ดังน้ี 
 ๑.  เม่ือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง ระเบียบการใชตัวสะกด  ไดวางระเบียบใหสถาบัน
ของทางราชการทุกสถาบันและการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนตองใชภาษาไทยตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน รัฐสภาซึ่งเปนองคกรของรัฐและ 
เปนสถาบันของทางราชการ จึงตองถือปฏิบัติตามพจนานุกรมฉบับน้ี 
 ๒.  เม่ือเปนเชนน้ีงานของรัฐสภา คืองานดานนิติบัญญัติ ก็ตองใชภาษาไทยที่เปนภาษา
ราชการซึ่งตองถือปฏิบัติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังน้ัน คําที่บัญญัติไวใน
รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงตองใชภาษาไทยที่มีความหมายตามพจนานุกรมนี้ เวนแตในกรณีที่มีการ
บัญญัติบทนิยามเกี่ยวกับคํานั้นไวเปนการเฉพาะ แตในรางพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ ที่ใหมีการแกไข
เพ่ิมเติมความในมาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗ จะพบวามีคําที่มีความหมายขดักบัความหมายในพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คือคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ซ่ึงความหมายตามพจนานุกรมฯ 
หมายความวา๔ (กฎ) น. ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจ กระทําการรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน 

                                                                 
  ๔พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๑๖๔. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๘ 

โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ หรือใชกําลังประทุษรายหญิงซ่ึงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําให
หญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
 คําวา “ชําเรา”๕(กฎ) รวมประเวณี กระทําการรวมเพศ 
 คําวา “รวมประเวณี”๖(ก) ประพฤติผิดเมียผูอ่ืน 
 เม่ือพิจารณาตามความในมาตรา ๒๗๖ ของมาตรา ๓ แหงรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีที่ได
บัญญัติวา 

 “มาตรา ๒๗๖   ผูใดขมขืนกระทําชําเราผู อ่ืนซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตนโดยขูเข็ญ 
ดวยประการใดๆ  โดยใชกําลังประทุษราย โดยผู อ่ืนนั้นอยู ในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  หรือ 
โดยทําใหผูอ่ืนน้ันเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต 
แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดหรือ 
โดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุก 
ตลอดชีวิต” 
 ดังน้ันองคประกอบของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ แหงรางพระราชบัญญัติน้ี คือ  
 ๑.  “ผูใด” หมายความวาเปนชายหรือหญิงก็ได๗ 
 ๒.  “ขมขืนกระทําชําเรา” หมายความวา กระทําการรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภรรยา 
ของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด  ๆหรือใชกําลังประทุษรายหญิงซ่ึงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือ
ทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
 ความผิดฐานนี้ความยินยอมจะถือเปนสาระสําคัญหากหญิงยินยอมไมเปนความผิด     
ในขณะเดียวกันแมความผิดดังกลาวจะมีโทษสูง แตถาไมเขามาตรา ๒๘๑ ก็ใหเปนความผิดอันยอมความได 
เพราะกฎหมายดังกลาวมีคุณธรรมทางกฎหมายคือ เปนเรื่องเสรีภาพทางเพศ๘  กลาวคือ ขึ้นอยูกับความ
พอใจของหญิงวาตนตองการมีเพศสัมพันธกับใคร โดยความยินยอมตองเกิดกอนการกระทําชําเรา 
 การขมขืน ปจจุบันศาลฎีกาของไทยยังคงจํากัดความหมายเพียงวาเปนเฉพาะกรณี 
ใชอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศหญิงเทานั้น (ฎีกาที่ ๘๔๗/๒๔๙๑) ไมวาอวัยวะเพศชาย 
จะลวงล้ําเขาไปเพียงใด จะสําเร็จความใครหรือไม (ฎีกาที่ ๑๑๓๓/๒๕๐๙,ฎีกาที่ ๑๖๔๖/๒๕๓๒) ก็จะเปน
ความผิดสําเร็จ หากเพียงแตอวัยวะเพศชายเพียงถูไถอยูดานนอกอวัยวะเพศหญิง ไมอาจสอดใสเขาไปได  
ไมวาจะเปนเพราะขนาดตางกัน หรือดวยประการอื่นใดคงเปนความผิดเพียงพยายามกระทําชําเรา๙ 

                                                                 
  ๕พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๓๖๒. 
  ๖พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๖๖๖. 
  ๗หยุด  แสงอุทัย, บุคคลท่ีไมสามารถเปนตัวการไดในทางอาญา, บทบัณฑิตย,เลม ๒๐ ตอน ๔,น.๑๒๐. 
  ๘คณิต ณ นคร,ดร.ศ,กฎหมายอาญาภาคความผิด, บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด,มิถุนายน ๒๕๔๕. 
  ๙วัชรินทร  สังสีแกว, “ขมขืนกระทําชําเรา : อดีต ปจจุบัน อนาคต”, จุลนิติ, สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, ปที่ ๔ ฉ. ๑. (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๐), น. ๖๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๙ 

 นอกจากนี้  ศาลฎีกายังตีความคําวาหญิงจะถูกขมขืนวาตองเปนหญิงตามเพศกําเนิดเทานั้น 
ชายที่แปลงเพศเปนหญิง หากถูกขมขืนก็คงมีความผิดฐานอนาจารเทานั้น (ฎีกาที่ ๘๗/๒๔๙๑,  
๑๐๔๘/๒๕๑๘) และศาลฎีกาวินิจฉัยวาตองเปนอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในชองคลอดของหญิงเทานั้น  
 ๓. “ผูอ่ืนซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน” หมายความวา ใครก็ไดไมวาจะเปนชายหรือหญิง 
ที่มิไดเปนภริยาหรือสามีของตน ซ่ึงสามีและภริยาตองเปนสามีและภริยาที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 ๔.  โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
  - โดยขูเข็ญดวยประการใด  ๆ
  - โดยใชกําลังประทษุราย 
  - โดยผูอ่ืนนัน้อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  
  - โดยทําใหผูอ่ืนนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบคุคลอื่น 
 ๕. โดยเจตนา 
 เม่ือพิจารณาองคประกอบของคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ที่มีความหมายตามพจนานกุรม ฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงไดบัญญัติคําวา ““ขมขืนกระทําชําเรา” (กฎ) น. ชื่อความผิดอาญา 
ฐานขืนใจ กระทําการรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ  หรือใชกําลัง
ประทุษรายหญิงซ่ึงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น”  
ซ่ึงจะเห็นไดวาการขมขืนกระทําชําเรานั้นจะมีความหมายเฉพาะชายขมขืนกระทําชําเราหญิงเทานั้น แตเม่ือ
นํามาพิจารณารวมกับองคประกอบคําวา “ผูอ่ืนซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน”  ซ่ึงมีความหมายวาใครก็ได 
ไมวาจะเปนชายหรือหญิงที่มิใชภริยาหรือสามีของตนนั้นก็หมายความวาชายขมขืนกระทําชําเราหญิง  
หญิงขมขืนกระทําชําเราชาย  ชายขมขืนกระทําชําเราชาย  หรือหญิงขมขืนกระทําชําเราหญิง  ก็จะเขา
องคประกอบความผิดตามมาตรา ๒๗๖ ของรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้  
 การที่รางพระราชบัญญัติน้ีไมไดบัญญัติบทนิยามเกี่ยวกับคําวา  “ขมขืนกระทําชําเรา”  ไว 
เปนการเฉพาะ  รวมทั้งไมไดนําความหมายตามพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาถือปฏิบัติ   
จึงไมอาจถูกตองตามหลักภาษาไทย ซ่ึงในอนาคตอาจจะเปนปญหาตอการตีความกฎหมายในการพิจารณา
คดีของศาลที่จะตองใชภาษาไทย ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ 
วรรคหนึ่ง ซ่ึงไดบัญญัติวา “การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาใหใชภาษาไทย........”  
 ดังน้ัน  การที่จะบัญญัติใหการกระทําที่หญิงขมขืนกระทําชําเราชาย ชายขมขืนกระทําชําเรา
ชาย หรือหญิงขมขืนกระทําชําเราหญิงมีความผิดนั้น ก็จะตองมีการบัญญัติบทนิยามคําวา “ขมขืนกระทํา
ชําเรา” ไวในรางพระราชบัญญัติน้ีเปนการเฉพาะ น่ีเปนประการที่หน่ึง  สวนประการที่สอง หากไมไดบัญญัติ
บทนิยามคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ไวในรางพระราชบัญญัติน้ีก็จะตองมีการดําเนินการเพื่อขอแกไข
ความหมายคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ในพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีการกําหนด
ความหมายของถอยคําดังกลาวใหมีความสอดคลองกับความหมายตามรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว โดย
ชี้แจงแสดงเหตุผลไปยังราชบัณฑิตยสถาน และเม่ือราชบัณฑิตยสถานเห็นชอบดวยและสั่งแกไขความหมาย
ของถอยคําดังกลาวในพจนานุกรมแลวจึงจะใชได 

 




