นางสาววศิรินุต สสุทธิลักษณ
ณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานนทั่วไป กอองนโยบาายและแผผน
มหาวิททยาลัยเททคโนโลยีรราชมงคลลสุวรรณภูภูมิ

การเขียนหนังสือราชการ นอกจากรูปแบบจะถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณแล้ว ทั้งนี้ต้องมีการใช้ถ้อยคําภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และสละสลวย ดังนั้น การเขียนหนังสือราชการ
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ การใช้วิธีในการเขียนที่นุ่มนวล มีหลักการที่ชัดเจน ทําให้บรรลุจุดประสงค์ โดยเฉพาะ
การใช้ภาษานั้น ต้องอาศัยประสบการณ์การอ่านมาประกอบ คือ อ่านมาก เขียนมาก และการใช้ภาษาในการเขียน
ควรคํานึงถึงการใช้คํา ประโยค และย่อหน้า
๑. การใช้คํา
คําในหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ ล้วนมีความสําคัญ ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงการใช้คําบางประเภท
๑.๑ การสะกดคํา การสะกดคําจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
กําหนดไว้ โดยเฉพาะชื่อบุคคล หรือชื่อเฉพาะทั้งหลาย การถอดคําภาษาไทย – ต่างประเทศ จะต้องใช้ให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ คําพ้องเสียง เช่น การ การณ์ กาล กานต์ กาญจน์ ซึ่งมีการสะกดต่างกัน ดังนั้น ควรเลือกใช้ให้ตรงกับ
ความหมายที่ต้องการและเขียนให้ถูกต้องทุกคํา
๑.๒ การใช้คําเชื่อม คําเชื่อม เช่น ที่ ซึ่ง อัน และ แต่ หรือ เพราะ ฉะนั้น จึง ฯลฯ ควรเลือกใช้
ให้ถูกต้อง และไม่ใช้มากเกินไปเพราะทําให้ประโยคยาว ซับซ้อน เข้าใจยาก คําเชื่อมคําเดียวกันไม่ควรใช้ซ้ําๆ
ในประโยคเดียวกัน หรือในย่อหน้าเดียวกัน
๑.๓ การใช้คําให้เหมาะสม
๑) คําสรรพนาม ควรใช้ ผม กระผม หรือ ดิฉัน ไม่ใช้ ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคําที่พระราชวงค์ชั้นสูง
ทรงใช้ ในกรณีที่มิใช่เรื่องเฉพาะบุคคล ควรใช้ชื่อหน่วยงาน
๒) คําบุรพบท กับ แก่ แด่ ต่อ มักใช้ผิดเสมอ คือใช้คําว่า “กับ” แทน “แก่” เช่น
ส่งเอกสารให้กับกระทรวง ต้องใช้ว่า ให้แก่กระทรวง
แด่ ใช้สําหรับผู้ที่สูงกว่า เช่น ถวายแด่ อุทิศแด่
๓) การยกตัวอย่างโดยใช้คํา
เช่น ใช้ยกตัวอย่างคําต่างๆ ทีม่ ีความหมายใกล้เคียงกัน และลงท้ายด้วย ฯลฯ หรือเป็นต้น
ได้แก่ ไม่ใช่การยกตัวอย่าง จะต้องยกมาทั้งหมด
อาทิ ยกมาเฉพาะทีส่ าํ คัญ หรือลําดับต้นๆ ไม่ต้องใช้ไปยาลใหญ่
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๔) คําที
า ่มักใช้ผิด ไดด้แก่ คําว่า จะะ จัก ใคร่ ไป มา
จ ใช้ได้ทั่วไปป เป็นภาษาราาชการที่ใช้ได้เสสมอ
จะ
จััก จักขอบคุณยิ่ง ความหมายยของคําค่อนข้าางหนัก มีความมหมายคล้ายต้ออง มักใช้ในคําสสั่ง คํากําชับ
ใคคร่ มีความหมมายว่า อยาก ตต้องการ เช่น ใคร่ขอเชิญท่าานไปเป็นวิทยาากร หากตัดคํําว่าใคร่ออก
จะสื่อควาามหมายได้ชัดดเจน
ไปป-มา มักใช้สสลับกัน ควรคํํานึงถึงผู้รับหนนังสือเป็นสําคัญ
๒. กการใช้เครื่องหหมาย
ใ
ในภาษาไทย
ก เครื่องหมมายบางชนิดเป็ป็นสิ่งจําเป็นเพืพื่อสือ่ ความหมมายของข้อควาามให้ชดั เจน
การใช้
โดยมีวิธีใช้ชใสหนังสือโต้ต้ อบ ดังนี้
๒๒.๑ ไปยาลน้อ้ ย (ฯ) โดยปปกติการกล่าวคครั้งแรกจะใช้คํคาเต็ม หากกลล่าวครั้งต่อไปสามารถใช้
คําย่อหรืออคําแทนได้ เพืพื่อให้กระชับแและไม่ซา้ํ ซาก การใช้คาํ แทนนที่คําดังกล่าว มี ๕ วิธี คือ
๑๑) ใช้สรรพนนาม เช่น เขา ดดิฉัน
๒๒) ใช้คํานามม เช่น มหาวิทยาลัย นายสมมชาย
๓๓) ใช้คําย่อ เเช่น ครม. พ.รร.บ. ฯลฯ กรณีนใี้ นการกล่าวครั้งแรก คววรวงเล็บคําย่ออไว้ด้วย
๔๔) ใช้คําตัด เช่น สมเด็จพพระเทพรัตน์ฯ (นามสกุล) ธธนาคารเกษตรรฯ กรณีนี้จําเป็ป็นต้องใช้
ไปยาลน้ออยเสมอ
๕๕) ใช้คําบ่งชี้ เช่น หน่วยงงานดังกล่าว บบุคคลข้างต้น
กการใช้ไปยาลนน้อยต้องใช้กับบสิง่ เดียวกันทีเขี
เ่ ยนไม่จบ เชช่น พระราม นนามสกุล ชือ่ เฉฉพาะของ
หน่วยงานนที่ยาวๆ เป็นต้น
๒๒.๒ เครื่องหมมายอื่นๆ ในภภาษาไทย
๑๑) อัญประกาศ (เครื่องหมาายคําพูด “......”) ใช้เมื่อต้องการคัดลอกขข้อความมากลล่าวหรือเน้น
ชื่อเฉพาะะ
๒๒) สัญประกาศ (ขีดเส้นใต้ -) ใช้เมือ่ ต้องงการเน้นข้อคววามสําคัญ
๓๓) ยัติภังค์ (ขีดสั้น - ) ใช้ในนกรณีตดั คําระหว่างบรรทัด และคํา ๒ คําที่เกี่ยวข้องกักัน เช่น
รายรับ-รายจ่าย
* ยัติภังค์ค ไม่ควรใช้แแทนตัวเลขหัววข้อย่อย ควรใใช้ตวั เลข เช่น
๑๑) ………………………………
๒๒) ………………………………
๓๓) ………………………………
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๔) จุลภาค (จุดลูกน้ํา , ) ในภาษาไทยไม่ควรใช้ เพราะมีวรรคตอนเป็นการแบ่งข้อความ
อยู่แล้ว จึงควรใช้เฉพาะที่จําเป็น
๓. การใช้ประโยค
ปัญหาในการเขียนหนังสือโต้ตอบ คือประโยคที่ยาว มีความซับซ้อน อันเกิดจากการใช้
คําเชื่อมมากเกินไป ส่งผลให้อ่านเข้าใจยาก ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้จักประโยคแต่ละประเภท เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการเขียนที่ดี
๓.๑ ประเภทของประโยค อาจแบ่งได้หลายแบบ โดยในที่นี่จะแบ่งโดยอาศัยความซับซ้อนของ
ข้อความเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน
๑) ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีกริยาสําคัญเพียงตัวเดียว ดังตัวอย่าง
“กองนโยบายและแผนขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี”้
๒) ประโยคความรวม คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อย ๒ ประโยค
มีคําเชือ่ มหรือคําสันธานที่เชือ่ มระหว่างประโยค เช่น และ แต่ หรือ เพราะ จึง ฯลฯ ดังตัวอย่าง
“ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติในงานดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร
กลางวัน”
๓) ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่ประกอบด้วย ประโยคหลักและประโยคย่อยทีซ่ อ้ นอยู่
เพื่อขยายประโยคหลัก
๓.๒ เทคนิคการสร้างประโยคที่ดี โดยกําหนดคําขึ้นต้นประโยค ใช้หลัก ๕w๑H
 กําหนดคําขึ้นต้นประโยค ต้องมีประธาน
 ใช้หลัก ๕w๑H ได้แก่ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอย่างไร
 ฝึกพิจารณาประโยคจากตัวอย่างต่างๆ โดยทดลองเขียนประโยคใหม่ทสี่ ั้น กระชับ และ
เข้าใจง่าย
๔. การเขียนย่อหน้า
ย่อหน้า (paragraph) หมายถึง ข้อความตัง้ แต่ ๑ บรรทัดขึ้นไป ที่มใี จความสมบูรณ์ มี ๔ ประเภท
ดังนี้
๑) ย่อหน้ารูปตัว T (ตัวที) มีประโยคใจความสําคัญอยูต่ อนต้นย่อหน้า เหมาะสําหรับการเขียน
ทุกประเภท
๒) ย่อหน้ารูปตัว L (ตัวทีหัวกลับ) มีประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนท้าย เหมาะสําหรับเรื่องที่ตอ้ ง
ยกเหตุผลมาอ้างก่อน
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๓) ย่อหน้ารูปตัว I (ตัวไอ) มีประโยคใจความสําคัญอยูต่ อนต้นและตอนท้าย เหมาะสําหรับ
เรื่องที่ยาก ซับซ้อนหรือยืดยาว
๔) ย่อหน้าที่มีประโยคใจความสําคัญอยู่กลางย่อหน้า ไม่เหมาะสําหรับย่อหน้าทีย่ าว เพราะ
จับใจความยาก อาจใช้ได้ในย่อหน้าสั้นๆ (ประมาณ ๓ – ๕ บรรทัด)
ลักษณะของย่อหน้าที่ดี
 มีเอกภาพ คือ มีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว
 มีสัมพันธภาพ คือ มีการเชือ่ มโยงกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน
 มีสารัตถภาพ คือ มีการเน้นย้าํ สาระสําคัญให้เด่นชัด
๕. หลักการย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดคําเมื่อสิ้นสุดบรรทัด
๕.๑ หลักการย่อหน้า ควรย่อหน้าในกรณีที่สิ้นสุดเนือ้ ความ ย่อหน้าหนึ่งในหนังสือราชการ
ไม่ควรเกิน ๘ บรรทัด แต่ขอ้ ความทั่วไปอาจยาวถึง ๑๒ บรรทัด
๕.๒ หลักการเว้นวรรค กําหนดวรรคไว้ ๒ ชนิด คือ วรรค ๑ ตัวอักษร และวรรค ๒ ตัวอักษร
แต่ในการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การวรรค ๑ เคาะ จะเล็กเกินไป ฉะนั้น วรรคเล็กอาจใช้ ๒ เคาะ ใช้วรรคระหว่างคํา
ส่วนวรรคใหญ่อาจใช้ ๓ – ๔ เคาะก็ได้ ใช้วรรคระหว่างขอความที่ยังไม่จบแต่ยาวมากหรือประโยคที่จบสมบูรณ์แล้ว
ส่วนวรรคเคาะเดียว ควรใช้ระหว่างเครื่องหมาย เช่น ไม้ยมก ยัติภังค์ ไปยาลใหญ่ เป็นต้น
การตัดคําเมือ่ สิ้นสุดบรรทัด ในการตัดคําต้องใส่ยัติภังค์เสมอ แต่ตอ้ งพิจารณาตัดอย่างรอบคอบ
คําที่ตัดแล้วความหมายเปลี่ยนก็ไม่ควรตัด เช่น แม่-น้ํา คําที่ออกเสียงเชื่อมกันจะตัดคําไม่ได้ เช่น ราช-การ และคํา
ที่เป็นหน่วยคําเดียวกันก็ไม่ควรตัด เช่น กระ-ทรวง บัญ-ชี
๖. การใช้เลขไทย
หนังสือราชการควรใช้เลขไทยทั้งฉบับ เพราะเลขไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาษาไทย
ทั้งนี้ ยกเว้นข้อความที่มีศัพท์เทคนิคภาษาอื่นปะปนอยู่ เช่น ชื่อสูตร ศัพท์เฉพาะที่มีตัวเลข สามารถใช้ตัวเลขอารบิก
ได้เฉพาะส่วนนั้นๆ
๗. ภาษาทั่วไป – ภาษาราชการ
ในภาษาราชการและภาษาทั่วไป จะมีการใช้คําหรือสํานวนบางชนิดทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
ภาษาทั่วไป
อะไร
ได้ไหม
อย่างไร

ภาษาราชการ
สิ่งใด อันใด
ได้หรือไม่
เช่นใด ประการใด
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ภาษาทั่วไป
ทําไม
เดี๋ยวนี้
ต้องการ
ช่วย
ไม่ได้
ในเรื่องนี้
เรื่องนั้น
ไม่ใช่
เหมือนกัน
ขอเชิญมา
ยังไม่ได้ทําเลย
เสร็จแล้ว

ภาษาราชการ
เพราะอะไร
ขณะนี้ บัดนี้
(มีความ) ประสงค์
อนุเคราะห์
มิได้ หาได้ไม่ มิอาจ…ได้
ในการนี้ ในกรณีนี้
เรื่อง (กรณี) ดังกล่าว
มิใช่
เช่นเดียวกัน
ขอเชิญไป…
ยังไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างใด
แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

เอกสารอ้างอิง
การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือทั่วไป รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา

