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การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)
นางสาวปวีณา จันทร์ ประดิ ษฐ์
เจ้าหน้าทีบ่ ริ หารงานทัว่ ไป

ในยุคของการปฏิ รูประบบราชการ และการปรับเปลี ย่ นองค์ กรต่าง ๆ การเขี ยนหนังสื อเพือ่ สือ่
ความหมายให้เข้าใจตรงกันเป็ นสิ่ งสํ าคัญยิ่ ง เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลา และปฏิ บตั ิ งานได้ตรง
จุดประสงค์ การเขี ยนหนังสือโต้ตอบมิ ได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือ และเอกสารเท่านัน้ หากยังบ่ง
บอกถึงประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากร และองค์กรนัน้ ๆ ด้วย ดังนัน้ จึ งจํ าเป็ นต้องเขี ยนให้ดี
เพือ่ เป็ นภาพลักษณ์ ขององค์กรต่อไป
การเขียนหนังสือราชการ หรื อการเขียนหนังสือโต้ ตอบในการทํางาน จะเขียนอย่ างไร
ให้ ดดู ี ให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถสื่อสารถึงความต้ องการของผู้ส่ง และผู้รับได้ ส่ วนใหญ่
มักเป็ นปั ญหาของผู้ทเี่ ริ่มเข้ ามาทํางาน และต้ องถูกมอบหมายให้ ร่างหนังสือจากผู้บังคับบัญชา
บางครั้ ง อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด หรื อ เขี ย นไปแล้ ว ไม่ ถู ก ใจเจ้ า นาย เช่ น เดี ย วกั น กั บ
ข้ าราชการที่เ ข้ ามารั บราชการใหม่ ๆ หรื อโอนย้ ายมาจากกรมอื่น และไม่ เ คยร่ างหนั ง สื อ
ประเภทที่ไม่ เคยทํามาก่ อน ต้ องคิดตามหนังสือสั่งการ หรื อจากคําบอกเล่ าของผู้บังคับบัญชา
ก็ มั ก จะประสบปั ญ หาต่ อ การร่ างหนั ง สื อ ราชการ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาหลายเดื อ นกว่ า จะ
สามารถทําความเข้ าใจต่ อการร่ างหนังสือของหน่ วยงาน ประเด็นเหล่ านี้ทาํ ให้ เห็นว่ าการเขียน
หนั งสือราชการค่ อนข้ างยาก และสามารถนําไปสู่ความเครี ยด แต่ ที่จริ งแล้ วการร่ างหนั งสือ
ไม่ ได้ ยากอย่ างทีค่ ดิ ถ้ าหากเรามีหลักในการเขียนหนังสือที่ดี แต่ ก่อนที่จะทราบถึงหลักในการ
เขียนหนังสือราชการ ก่ อนอื่นต้ องทราบถึงความหมาย และประเภทของหนังสือราชการก่ อน
ว่ า มีอะไรบ้ าง
หนังสือราชการ ตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ระเบียบสารบรรณ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมายถึง เอกสารทีเ่ ป็ นหลักฐานใน ราชการ1 ซึ่งได้แก่
1. หนังสื อราชการที ่มีไปมาระหว่ างส่วนราชการ เช่น หนังสื อมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ มี ถึง
กระทรวงการต่างประเทศ
2. หนังสื อส่วนราชการมี ถึงหน่วยงานอื ่น ซึ่ งมิ ใช่สํานักงานราชการ หรื อไปถึงบุคคลภายนอก
เช่น หนังสือมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ ถึง นางสาวปวีณา จันทร์ ประดิ ษฐ์ เป็ นต้น
ราชการ1 นัน้ มีการให้คํานิ ยามไว้มากมายแต่ก็เป็ นในทํานองเดียวกันคือ
1.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้ว่า ราชการ (น.)การงานของรัฐบาล หรื อของพระเจ้าแผ่นดิ น
2.พจนานุกรมฉบับมติ ชน ให้ความหมายไว้ว่า ราชการ (น.)งานของพระเจ้าแผ่นดิ นซึ่งรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั การ
3.พจนานุกรมไทยฉบับอธิ บาย ๒ ภาษา ของเธี ยรชัย เอี ย่ มวรเมธ ให้ความหมายไว้ว่า ราชการ (กิ จการของรัฐ) Official(public) business : public
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3. หนังสื อหน่วยงานอื ่นใดซึ่ งมิ ใช่ส่วนราชการ หรื อบุคคลภายนอก มี มาถึ งส่วนราชการ เช่น
สมาคม โรงพยาบาลเอกชน มีหนังสือถึงมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ
4. เอกสารทีท่ างราชการจัดทําขึ้นเพือ่ เป็ นหลักฐานในราชการ เช่น ใบเสร็ จรับเงิ น
5. เอกสารทีท่ างราชการจัดทําขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิ นเพิ่ มพิเศษฯ
ชนิดของหนังสือราชการ มี ๖ ชนิด คือ
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือสัง่ การ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์
๖. หนังสือเจ้ าหน้ าที่ทําขึ ้นหรื อรับไว้ เป็ นหลักฐานในราชการ
๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธี โดยใช้ กระดาษตรา
ครุฑ เช่น หนังสือติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการ หรื อส่วนราชการที่มีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึง่ มิใช่
ส่วนราชการ หรื อที่มีถึงบุคคลภายนอก
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็ นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรื อจังหวัดเดียวกัน โดยใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
๓. หนังสือประทับตรา คือหนังสือที่ใช้ ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้ าส่วน
ราชการระดับกรมขึ ้นไป โดยให้ หวั หน้ าส่วนราชการระดับกอง หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าส่วน
ราชการระดับกรมขึ ้นไปเป็ นผู้รับผิดชอบลงชื่อกํากับตรา โดยมีความมุง่ หมายว่าเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ในเรื่ องการลงชื่อใน หนังสือราชการ เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี เป็ นต้ น สมควรจะให้ ข้าราชการชัน้
หัวหน้ ากองเป็ นผู้รับผิดชอบในหนังสือธรรมดาได้ บ้าง จึงได้ กําหนดให้ มีหนังสือที่มิต้องลงชื่อขึ ้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
การใช้หนังสือประทับตราจะใช้ในกรณีทีเ่ ป็ นเรื ่องไม่สําคัญมากนัก เช่น การขอ
รายละเอียดเพิ่มเติ ม การส่งสําเนาหนังสือ สิ่ งของหรื อเอกสาร การตอบรับทราบทีไ่ ม่เกี ย่ วข้องกับ
ราชการสําคัญหรื อการเงิ น การแจ้งผลงานทีไ่ ด้ดําเนิ นการไปแล้วให้ส่วนราชการทีเ่ กี ย่ วข้องทราบ
การเตือนเรื ่องทีค่ า้ งหรื อ เรื ่องทีห่ วั หน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเป็ นคําสัง่ ว่าให้ใช้
หนังสือประทับตรา
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๔. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้ แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้ อบังคับ
๔.๑. คําสัง่ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ การให้ ปฏิบตั โิ ดยชอบด้ วย
กฏหมาย ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๔.๒. ระเบี ยบ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ มู ีอํานาจหน้ าที่ได้ วางไว้ โดยจะอาศัย
อํานาจของกฎหมายหรื อไม่ก็ได้ เพื่อถือปฏิบตั เิ ป็ นการประจํา ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ ใช้ ตามแบบ
ที่กําหนดไว้
๔.๓. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ มู ีอํานาจหน้ าที่กําหนดให้ ใช้ โดยอาศัย
อํานาจของกฏหมายที่บญ
ั ญัตใิ ห้ กระทําได้ ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้ แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่ าว
๕.๑. ประกาศ คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการประกาศ หรื อชี ้แจงให้ ทราบ
หรื อแนะแนวทางปฏิบตั ิ ให้ ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดให้
๕.๒. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเข้ าใจใน
กิจการของทางราชการ หรื อเหตุการณ์ หรื อกรณีอื่น ๆ ให้ ทราบชัดเจนทัว่ กัน ใช้ กระดาษตราครุฑ
และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๕.๓. ข่าว คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการ เห็นสมควรเผยแพร่ให้ ทราบให้
จัดทําตามแบบที่กําหนดไว้
๖. หนังสือทีเ่ จ้ าหน้ าทีจ่ ัดทําขึ้นหรือรับไว้ เป็ นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่
ทางราชการทําขึ ้น นอกจากที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น หรื อหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึง่ มิใช่หน่วยงาน
ราชการ หรื อบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการับไว้ เป็ นหลักฐานของราชการ
มี ๔ ชนิด คือ
๖.๑ หนังสือรับรอง คือหนังสือที่สว่ นราชการออกให้ เพื่อรับรองแก่บคุ คล
นิตบิ คุ คล หรื อหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึง่ อย่างใดให้ ปรากฏแก่บคุ คลโดยทัว่ ไปไม่จําเพาะ
เจาะจง ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๖.๒ รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้ เป็ นหลักฐานให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๖.๓ บันทึก คือข้ อความซึง่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชา
หรื อผู้บงั คับบัญชาสัง่ การแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา หรื อข้ อความที่เจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วน
ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบตั ริ าชการ โดยปกติให้ ใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
๖.๔ หนังสืออืน่ คือหนังสือ หรื อเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ ้นเนื่องจาก
การปฎิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่เพื่อเป็ นหลักฐานในทางราชการ ซึง่ หมายรวมถึง ภาพถ่าย ฟิ มล์ แถบ
บันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพด้ วย หรื อหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ และเจ้ าหน้ าที่
ได้ รับทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ ้นใช้
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ตามความเหมาะสม เว้ นแต่มีแบบกฏหมายเฉพาะเรื่ องให้ ทําตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง
หลักฐานการสืบสวน และสอบสวน และคําร้ อง เป็ นต้ น
ฉะนันก่
้ อนจะร่างหนังสือผู้ร่างคงจะต้ องถามตนเองก่อนว่า หนังสือฉบับนันใครเป็
้
นผู้ลงนาม
และเมื่อทราบแล้ วจะต้ องตังตนให้
้
เสมือนกับเป็ นผู้ลงนามแล้ วจึงร่าง เพราะผู้ลงนามจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
หนังสือฉบับนัน้ ถ้ าหนังสืออ่านแล้ วเข้ าใจดี ถูกต้ องก็ดีไป แต่ถ้าหนังสือฉบับนันเขี
้ ยนสัง่ การ หรื อแจ้ ง
ให้ ทราบไม่ร้ ูเรื่อง ขาดความเข้ าใจในเนื ้อหาก็ก่อให้ เกิดผลเสียหายได้ ผู้ลงนามก็ต้องรับผิดชอบ ผู้ร่างก็
จะถูกตําหนิ ส่วนข้ อความจะยาวหรื อสัน้ นัน่ ก็ต้องอยูท่ ี่ผ้ รู ่างที่จะใช้ การสังเกตว่าผู้บงั คับบัญชาของท่าน
้ ้
ชอบข้ อความแบบใด ไม่ชอบแบบใด ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว เพียงแต่ใช้ ดลุ ยพินิจของตัวท่านเอง ทังนี
ข้ อความจะต้ องกระทัดรัด รัดกุม และชัดเจน
การร่างหนังสือให้ ถกู ต้ องนัน้ จะมีหลักการเขียนซึง่ สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั สิ ําหรับการเขียนในถูกต้ อง มีดงั นี ้
๑.
๒.
๓.
๔.

ถูกแบบ
ถูกเนื้อหา
ถูกหลักภาษา
ถูกความนิยม

๑. การเขียนถูกแบบ คือจะต้ องทราบว่าหนังสือที่จะร่างเป็ น “หนังสือภายใน”
“หนังสือภายนอก” หรื อ “หนังสือประทับตรา” ฯลฯ เมื่อเลือกหนังสือได้ แล้ ว ก็จดั โครงสร้ างหนังสือให้
ถูกแบบ จัดวางข้ อความให้ ถกู ที่และใช้ ถ้อยคําให้ ถกู ต้ องตามที่กําหนด เช่น
๑.๑ เรื่ อง ต้ องเขียนในหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก ไม่ต้องเขียนใน
หนังสือประทับตรา
๑.๒ คําขึ ้นต้ น ใช้ คาํ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ
๑.๓ คําลงท้ าย เขียนเฉพาะหนังสือภายนอก ซึง่ ต้ องใช้ คําลงท้ ายตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ ส่วนหนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ไม่มี
คําลงท้ าย
๒. การเขียนให้ ถูกเนื้อหา เนื ้อหาต้ องประกอบด้ วย
๒.๑ เหตุที่มีหนังสือไป ซึง่ อาจเป็ นเหตุมาจากผู้มีหนังสือไป หรื อเหตุจาก
บุคคลภายนอก หรื อเหตุจากเหตุการณ์ปรากฏขึ ้น หรื อเหตุจากผู้รับหนังสือ และอาจเป็ นเหตุที่เกิดขึ ้น
ใหม่ หรื อเหตุที่มีเรื่ องเดิมที่เคยติดต่อกันมา และอาจจะมีเรื่ องสืบเนื่อง หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องด้ วยก็ได้
๒.๒ จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือไป คือจะให้ ผ้ รู ับหนังสือทําอะไร หรื อ
ทําอย่างไร
๒.๓ ส่วนสรุปความ

๕

ตัวอย่ างหนังสือภายนอก

ที่ ศธ ๐๕๓๑/

มหาวิทยาลัยทักษิณ
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรี ยน ขอความอนุเคราะห์เครื่ องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน
เรี ยน ผู้บงั คับกองบิน 56
ด้ วยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผ้ สู ําเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี การศึกษา ๒๕๔๙ ซึง่ กําหนดเสด็จฯ ระหว่างวันที่
๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ ส่วนจะเป็ น วัน เวลาใดนัน้ สํานักพระราชวัง จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
โดยมีผ้ ไู ด้ รับอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยให้ ได้ รับปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน ๑,๙๗๖ คน

ส่ วนเหตุ

ในการนี ้ เพื่อให้ การถวายความปลอดภัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึง ส่ วนความ
้ าหน้ าที่สภุ าพสตรี และสุภาพบุรุษ เพื่อ ประสงค์
ขอความอนุเคราะห์เครื่ องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน พร้ อมทังเจ้
ปฏิบตั หิ น้ าที่สาํ หรับเครื่ องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน
มหาวิทยาลัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จักได้ รับความอนุเคราะห์จากท่าน
จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย
โทร./โทรสาร ๐-๗๔๔๔-๓๙๖๘

ส่ วน
สรุ ป
ความ

๖

ตัวอย่ างหนังสือประทับตรา

ที่ ศธ ๐๕๓๑/
ถึง สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอส่งหนังสือรายงานประจําปี พ.ศ.๒๕๔๙ มาเพื่อใช้ ประโยชน์ใน
ราชการต่อไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ลงชี่อผู้ที่มีอํานาจในการลงนาม)

ส่ วนความ
ประสงค์

ประทับตรา
หน่ วยงาน

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย
โทร./โทรสาร ๐-๗๔๔๔-๓๙๖๘

หนังสือประทับตรา นิยมเขียนเนื้อหา หรื อข้ อความของหนังสือเฉพาะ ส่ วนความประสงค์
ที่ทําให้ หนังสือไปนัน้ ไม่ นิยมเขียน ให้ มีสว่ นที่เป็ นเหตุที่ทําให้ มีหนังสือไป และส่วนสรุปความ

๗

ดังนันการจะเขี
้
ยนให้ ถกู ต้ องในเนื ้อหานัน้ ถ้ าเป็ นเรื่ องง่าย ๆ ก็อาจไม่ต้องเตรี ยมอะไรมาก
เพียงแต่คดิ วิเคราะห์เล็กน้ อยว่าเป็ นเรื่ องอะไร มีจดุ ประสงค์อย่างไร แต่ถ้าเป็ นเรื่ องยาก ก็จําเป็ นจะต้ อง
เตรี ยมการก่อนลงมือเขียน โดย
- ศึกษาเรื ่อง
- จับประเด็นเรื ่อง
- ย่อเรื ่อง
๒.๑ การศึกษาเรื่อง
๒.๑.๑ จุดมุ่งหมายในการศึกษาเรื ่อง ผู้ร่างจะต้ องศึกษาเรื่ องให้ ละเอียด และ
เข้ าใจเนื ้อหาสาระสําคัญ ความเป็ นมาและเป็ นไปของเรื่ องว่า ใครขออะไร ขอมาตามบทกฎหมาย
หรื อระเบียบข้ อใด หรื อตามแนวทางปฏิบตั ใิ ด โดยมีเหตุผลประกอบคําขออย่างไร คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วมีมติอย่างไร การมีหนังสือตอบไปนันมี
้ จดุ ประสงค์อย่างไร ดังนี ้เป็ นต้ น
๒.๑.๒ เทคนิ คในการศึกษาเรื ่อง ต้ องใช้ ทงั ้ ตา ปาก หู หัวใจ และมือใน
การศึกษา คือ
๑) ตา ต้ องใช้ อา่ นเรื่ องให้ ร้ ูวา่ เรื่ องมีความหมายเป็ นมาอย่างไร มี
เรื่ องต่อเนื่องอย่างไร เพื่อจะได้ นํามาสรุป เขียนเหตุที่มีหนังสือไปได้ อย่างถูกต้ อง และต้ องอ่านให้ ร้ ูเรื่ อง
ว่ามีผลสืบเนื่องของเรื่ องนันอย่
้ างไร เพื่อจะได้ เขียนแจ้ งเนื ้อความไปยังผู้รับหนังสือได้ ถกู ต้ องด้ วย
๒) ปาก ต้ องใช้ ปากถามผู้เกี่ยวข้ อง หรื อผู้อื่นเกี่ยวกับรายละเอียด
เพิ่มเติมของเรื่ อง หรื อผู้ที่เคยทําเรื่ องเช่นนัน้ หรื อทํานองเดียวกันนี ้เคยทําอย่างไร
๓) หู ใช้ ฟังว่าเรื่ องนันมี
้ เบื ้องหน้ าเบื ้องหลังเกี่ยวกับใคร หรื อกับอะไร
อย่างไรบ้ าง
๔) หัว ต้ องใช้ คดิ วิเคราะห์หาเนื ้อหาสาระที่เป็ นแก่นแท้ ของเรื่ องนัน้
้ ดประสงค์ที่จะมีหนังสือไป ตลอดจนแนวทางที่จะเขียน
รวมทังจุ
๕) ใจ ต้ องตังใจศึ
้ กษาเรื่องให้ เข้ าใจ ไม่ใจลอย หรื ออคติจนทําให้
เรื่ องเบี่ยงเบนไป ไม่ทกึ ทักสรุปความเอาเองง่าย ๆ
๖) มือ ต้ องค้ นคว้ าหาเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ข้ อเท็จจริง ข้ อกฏหมาย และ
ตัวอย่างเรื่ องที่เคยทํามาแล้ ว รวมทังหาตั
้ วอย่างร่างหนังสือดี ๆ มาประกอบการเขียนด้ วย

๘

๒.๒ การจับประเด็นของเรื่ อง ซึง่ เป็ นจุดสําคัญอันเป็ นแก่นแท้ ของเรื่ องนันที
้ ่จะต้ อง
เขียนไปถึงผู้รับ หนังสือประกอบด้ วยเหตุที่มีหนังสือไป และจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ซึง่ อาจทําโดยการ
ตังคํ
้ าถามตัวเองเป็ นคําถามแรกว่า “เหตุใดจึงต้ องมีหนังสือนี้ออกไป”
“คําตอบ” ก็คือ “เพราะมีผรู้ บั หนังสือได้...........ขอมา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมี
มติ ว่า..............”เป็ นต้น
๒.๓ การย่ อเรื่ อง เป็ นการสรุปความที่เป็ นเนื ้อหาสาระ และที่เกี่ยวกับประเด็นซึง่ อ้ าง
เป็ นเหตุให้ มีหนังสือไป เพื่อจะได้ นําไปเขียนในส่วน “เนื ้อเรื่ อง” ของหนังสือให้ ถกู ต้ อง ในเนื ้อหาโดย
กะทัดรัด อาจทําได้ โดยการตังคํ
้ าถามตัวเองว่า ใคร ทําอะไร ทําต่ อใคร ทําอย่ างไร ทําไปเพื่อ
อะไร(เพราะอะไร) ทําทีไ่ หน เมื่อใด ฯลฯ
๓. ถูกหลักภาษา ต้ องคํานึงถึง เรื่ องหลัก ๒ เรื่ อง คือ
๓.๑ รูปประโยค แบบไม่มีกรรม แบบมีกรรม แบบประโยคซ้ อนและแบบกรรมร่วม
๓.๒ ความสัมพันธ์ของข้ อความ ระหว่างประโยคกับประโยค ระหว่างคํา ประธานกิริยา-กรรม-คําประกอบ ระหว่างคําที่แยกคร่อมข้ อความ ระหว่างคํารวมกับคําแยก และระหว่าง
คําหลักกับคําขยาย
๔. การเขียนให้ ถูกความนิยม
ลักษณะสํานวนภาษาและการเขียนข้ อความในหนังสือราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยงานสารบรรณ ได้ วางหลักการเขียน
ข้ อความในหนังสือราชการ ดังนี ้
(๑) ส่วนที่เป็ นเหตุผล ให้ เขียนเฉพาะที่จําเป็ น และถ้ าเป็ นเรื่ องที่เคย
ติดต่อกันมาแล้ วก็อ้าง หรื อเท้ าความเรื่ องเดิมอย่างย่อที่สดุ
(๒) ส่วนที่เป็ นความประสงค์ ระบุวา่ จะทําอะไร เพื่อสะดวกแก่ผ้ รู ับ
หนังสือ เพื่อพิจารณาและปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ อง ถ้ ามีความ
ประสงค์หลายข้ อ ก็ให้ แยกเป็ นข้ อ ๆ ให้ ชดั เจน
หนังสือฉบับแรก มักขึ ้นต้ นด้ วย “ด้ วย.............” “เนื่องด้ วย.............” “เพื่อ...........”
และขึ ้นต้ นข้ อความที่ประสงค์วา่ “จึง....”
้ และขึ ้นต้ น
หนังสือตอบรั บ มักขึ ้นต้ นด้ วย “ตาม............” “ตามที่..............นัน”
ข้ อความที่เป็ นความประสงค์วา่ “บัดนี ้...............”
ข้ อความทิง้ ทาย ในตอนจบของหนังสือราชการ มักใช้ สํานวนดังนี ้ “จึงเรี ยนมาเพื่อ
ทราบ” “จึงเรี ยนมาเพื่อขออนุมตั ”ิ “จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดําเนินการ” (ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของเรื่ องที่เขียน)

๙

ลักษณะสํานวนภาษาของหนังสือราชการทีบ่ กพร่ อง ได้ แก่
๑. ไม่ชดั เจน ได้ แก่ การใช้ คําหรื อประโยคที่คลุมเครื อ ซึง่ ตีความหมายได้ หลายอย่างทําให้
ผู้อา่ นเข้ าใจยาก หรื อไม่เข้ าใจความประสงค์ เช่น
“หากมีข้อขัดข้ องประการใด โปรดแจ้ งให้ ทราบด้ วย”
ควรเป็ น
“หากมีข้อขัดข้ องประการใด โปรดแจ้ งให้ ทราบภายใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสือนี ้
ด้ วย”
๒. ไม่สภุ าพแนบเนียน ได้ แก่ การใช้ คําหรื อความที่ห้วน ทําให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจว่าได้ รับการขูบ่ งั คับ
จึงไม่เกิดผลดีในด้ านความสัมพันธ์ตอ่ กัน เช่น
“ดังนันทาง..............ขอให้
้
ทา่ นนําเงินค่า.............ไปชําระที่...................ภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวมิฉะนันจะจั
้ ดการตามระเบียบต่อไป”
ควรเป็ น
“ดังนันทาง............ใคร่
้
ขอความร่วมมือจากท่านให้ นําเงินค่า............ไปชําระที่.........ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว เพื่อปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามระเบียบต่อไป”
๓. ไม่ถกู ต้ อง ได้ แก่ การเขียนไม่ถกู ต้ องแบบหนังสือราชการที่ระเบียบกําหนดไว้ เขียนไม่ถกู
หลักภาษา ใช้ ภาษาพูด หรื อใช้ ภาษาผิดระดับ เช่น
“ขอเรี ยนว่าไม่รับข้ อมูลอะไรที่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาเลย”
ควรเป็ น
“ขอเรี ยนว่าไม่ได้ รับข้ อมูลอันใดที่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณา”
๔. ไม่ได้ ความสมบูรณ์ ได้ แก่ การเขียนโดยขาดสาระสําคัญบางตอน เช่น
“ตามที่ทา่ นได้ ..........โดยค้ างชําระค่า...........ประเภท...........นัน.......ใคร่
้
ขอความร่วมมือ
จากท่านให้ นําเงินไปชําระภายในกําหนดเวลาด้ วย”
ควรเป็ น
“ตามที่ทา่ นได้ ............โดยค้ างชําระค่า...........ประเภท.........นัน้
ตามระเบียบของ
................เมื่อท่านได้ รับใบแจ้ งหนี ้ค่า............แล้ ว ท่านจะต้ องนําเงินไปชําระที่..................ภายใน 15
วัน โดยจะไม่มีเจ้ าหน้ าที่ออกไปเก็บเงินจากท่าน ดังนัน..............ใคร่
้
ขอความร่วมมือจากท่านให้ นําเงิน
ค่า...............ไปชําระที่................ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้ วย”

๑๐

๕. ไม่กะทัดรัด ได้ แก่ การใช้ คําหรื อประโยคฟุ่ มเฟื อยเกินความจําเป็ น เช่น
“รัฐบาลได้ กําหนดนโยบายด้ านต่าง ๆ ท่านจะต้ องคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลว่ามี
นโยบายสําคัญ และนโยบายรี บด่วนอะไรบ้ าง นโยบายไหนที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของท่านเองก็จะนํา
นโยบายนัน้ ไปกําหนดแผนปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล”
ควรเป็ น
“รัฐบาลได้ กําหนดนโยบายด้ านต่าง ๆ ท่านจะต้ องติดตามว่ามีนโยบายใดสําคัญ
และรี บด่วนที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของท่าน ซึง่ จะต้ องนําไปกําหนดแผนปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องด้ วย”
๖. ขาดความสละสลวย ได้ แก่ การเรี ยงลําดับความไม่เป็ นไปตามความสําคัญหรือไม่ ลําดับ
ตามหัวข้ อที่เหมาะสม การเขียนขาดเอกภาพ ข้ อความไม่สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกัน ฯลฯ เช่น
“กรม........ขอเรี ยนว่าได้ ดําเนินการตามที่ทา่ นได้ ขอให้ กรม........ดําเนินการเรื่ อง.........ตามที่
ท่านประสงค์แล้ ว ปรากฏว่า......”
ควรเป็ น
“ตามที่ทา่ นขอให้ กรม.................ดําเนินการเรื่ อง................นัน้ กรม...........ได้ ดําเนินการ
ตามที่ท่านประสงค์แล้ ว ปรากฏว่า................”
“การร่ างหนังสือนั้น ถ้ าผู้ร่างมีหลักเกณฑ์ ดังกล่ าวข้ างต้ น ประกอบกับมีการวิเคราะห์
และใช้ ดุลยพินิจ ก็สามารถทีจ่ ะร่ างหนังสือได้ ดโี ดยไม่ ยากอย่ างทีค่ ดิ แต่ ต้องมีการฝึ กการร่ าง
หนังสือบ่ อย ๆ พร้ อมทั้งศึกษาเรื่ องต่ าง ๆ โดยใช้ ทั้งตา ปาก หู หัวใจ และมือ ทุกท่ านก็
สามารถทีจ่ ะร่ างหนังสือได้ เสร็จอย่ างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังบ่ งบอกถึงศักยภาพ
ของผู้ร่างหนังสืออีกด้ วย”
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