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หลักการเขียนที่ดี
ไมวาจะเปนการเขียนหนังสือราชการหรือเขียนหนังสือใดก็ตาม ถาผูเขียนในการคิดการ
เขียนที่ดีเปนรากฐานแลว การสื่อสารดวยการเขียนก็จะสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น บรรลุ
วัตถุประสงค และเปนผลดีในที่สุด
หลักการเขียนที่ดีนั้น อาจมีนักวิชาการหรือผูรูเขียนไวเปนคําสอนที่แตกตางกันออกไป
ขึ้นอยูกับมุมมองและวิธีการคิดของแตละทาน แตสําหรับหลักการเขียนที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปน
แนวความคิดจากประสบการณในการรับราชการและการเขียนหนังสือราชการมาตลอดระยะเวลา
ประมาณสามสิบปนั้น

แนวคิดเบื้องตน
การเขียนหนังสือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ สื่อความหมาย
การสื่อความหมายคือ การถายทอดขอมูล ขาวสาร ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด หรือ
แมกระทั่งอารมณ จากผูสงไปยังผูรับ โดยใชสื่อที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน หรือเกิดการเห็นพอง การยอมรับหรือการตอบสนองที่ดี
ถากําหนดแนวคิดเบื้องตนในเรื่องการสือ่ ความหมายไดแลว กระบวนการคิดและการ
เขียนก็จะมีกรอบของแนวความคิด อันจะทําใหการเขียนนั้นไมใชเรื่องที่สรางความรูสึกวาเปน
ปญหา อีกตอไป
การสื่อความหมายนั้น มีองคประกอบ 4 สวน อันไดแก ผูสง ผูรับ สื่อ และขอมูลขาวสาร
ในฐานะที่เปน ผูสง ในกระบวนการสื่อความหมาย ผูเขียนจึงตองกําหนดความคิดใหครบ
วงจร คือ นอกจากจะคิดถึง ผูรับซึ่งจะเปนผูอานอีกดวย การคิดถึงผูอานนั้นก็คือการคิดในประเด็น
ที่วา ผูอาน คือใคร มีความรูความเขาใจในสิ่งที่ ผูเขียน กําลังจะสื่อสารเพียงใดหรือไม สาระสําคัญ
หรือประเด็นในการเขียนเปนอยางไร ถอยคําภาษาที่ใชในการสือ่ สารนั้น มีลักษษณะที่จะทําให
การรับสารเบี่ยงเบนไปไดเพียงใดหรือไม นี่คือการคิดในเบื้องตนกอนที่จะลงมือเขียน เปนการคิด
แบบครบวงจร เพื่อใหการสื่อสารหรือการสื่อความหมายนั้น เปนไปอยางถูกตอง เขาใจตรงกัน
ทั้งจากผูสงและทั้งฝายผูรับ
กอนที่จะลงมือเขียนหนังสือ เพื่อติดตอสื่อสาร จึงควรจะตองเขาใจและตั้งหลักอยูบนฐาน
ของการสื่อความหมายดังกลาวเสียกอน
กอนที่จะทําความเขาใจถึงหลักของการเขียนเพื่อสื่อความหมาย รวมทั้งขอดีขอจํากัดของ
การเขียน เพื่อใหการเขียนเปนไปอยางถูกตองตามหลักของการเขียนที่ดี
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ขอดี และขอจํากัดของการเขียน
ขอดีหรือความจําเปนที่จะตองมีการสื่อสารดวยการเขียนนั้นก็คือ การเขียนใชในกรณีที่
ตองการใหเปนหลักฐานอันถาวร อางอิงได ยืนยันได ตรวจสอบได ภาษาหนังสือจึงมีสาระสําคัญ
ของขอความที่ไมเปลี่ยนแปลง เพราะเปนการสื่อสารดวยลายลักษณอักษร มีตนฉบับ มีสําเนาคู
ฉบับที่ใชเปนหลักฐานระหวางกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตออยางเปนทางการหรือเปน
ราชการ
โดยนัยอันตรงกันขาม
การติดตอสื่อสารดวยลายลักษณอักษรหรือดวยการเขียนก็มี
ขอจํากัดในตัวเองอยูเชนกัน คือการไมสามารถสงผลสะทอนยอนกลับไดทันที ซึ่งตางจากการ
สื่อสารดวยการพูดที่สามารถโตตอบซักถาม และอธิบายกันไดโดยไมตองรอเวลา นอกจากนั้น
การสื่อสารหรือสื่อความหมายดวยการเขียนก็ยังมีขอจํากัดที่สําคัญอีกประการหนึ่งคืออาจ
ตีความหมายไดเปนหลายอยาง ผูเขียนตองการสื่อความหมายอยางหนึ่ง แตเมื่อใชถอยคําภาษาใน
การเขียนสื่อออกไปแลว อาจตีความไดเปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเปนขอจํากัดที่เกิดขึ้นอยางเปนปกติ
วิสัยในการสื่อสารความหมายดวยการเขียน
ปญหาอีกประการหนึ่งในความคิดของผูเขียนก็คือ การสื่อความหมายดวยการเขียนตอง
ใชฝมือหรือความสามารถ ของผูเขียนอยูมาก ในหลายกรณีอาจจะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ไม
สามารถสือ่ ขอความที่ตองการสื่อออกไปไดทั้งหมด ในลักษณะ เขียนไดไมเทาที่รูสึกหรือไมหมด
ประเด็น ซึ่งลวนเปนขอจํากัดของการสื่อความหมายดวยการเขียนดังกลาวผูเขียนจึงตอพยายาม
เขียนหนังสือโดยเขาใจถึงหลักของการสื่อความหมายดังกลาว และเขาใจ
ปรัชญาพื้นฐานของการเขียนดวย

ปรัญญาพื้นฐานของการสื่อความหมายดวยการเขียน
ในการเขียนหนังสือราชการเพื่อติดตอสื่อสารกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นนั้น มีปรัชญา
พื้นฐานอันเรียบงายอยูเพียงวา การเขียนนั้นเปนการสื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเปนลายลักษณ
อักษร เปนสื่อของความตองการและเปนตัวแทนของการติดตอ เพราะฉะนั้นจึงตองเขียนโดย
พยายามใหผูรับหรือผูอาน เขาใจความหมายใหการยอมรับ และใหการตอบรับ หรือเห็นพองดวย
ในการติดตอสื่อสารนั้น
การเขียนหนังสือเพื่อติดตอสื่อสารในทางราชการ จึงตองมีพื้นฐานอยูบนความจริงและใช
ถอยคําภาษาที่เปนเชิงบวก (Positive) อยูเสมอ
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การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธในทางราชการ จะไมใชภาษาในเชิงลบ (negative) เชนจะ
ไมตอบวา ตามที่ของความรวมมือมานั้น ไมอาจจะใหความรวมมือได แตจะตองปรุงแตงถอยคํา
ภาษาใหมีความนุมนวลทํานองวา – เต็มใจหรือยินดีจะใหความรวมมือ แตเนื่องจากมีขอจํากัดบาง
ประการ (ตามที่ไดใหเหตุผลมานี้) ทําใหไมสามารถตอบสนองตอคําขอดังกลาวไดอยางไรก็ตาม
หวังวาจะมีโอกาสไดใหบริการหรือรวมมือกันในโอกาสตอไป
ภาษาหนังสือเชิงบวกเชนที่วา ก็คือการตอบปฏิเสธนั่นเอง แตเปนการปฏิเสธแบบไมตัด
รอน แบบคางไมตรีระหวางกันไว ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองปรุงแตถอยคําภาษาตามควรแตกรณี

การเขียนใหเขาใจความหมาย
เปนปรัชญาพื้นฐานของการเขียนหนังสือ ซึ่งตองการใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
ระหวาง ผูเขียนกับผูอานซึ่งสามารถกระทําไดโดย
1) การใชภาษาทีส
่ ื่อความหมายไดงาย
2) เมื่อเขียนแลว ควรตองยอนกลับมาอานเพื่อสอบทานอีกครั้งหนึ่ง อันเปนการประเมิน
วาผูรับหรือผูอานจะเขาใจในสิ่งที่สื่อความหมายไปหรือไม มีสวนใดที่อาจจะตีความไดเปนอยาง
อื่นเพียงใด
3) ตองรูเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการเขียนอยูตลอดเวลา

การเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค
นอกเหนือจากการเขียนเพื่อ ใหเขาใจในความหมายจนมีการตอบรับหรือมีการยอมรับมี
การตอบสนองตามความตองการของผูเขียนดังกลาวแลว การเขียนในวัตถุประสงคแตละประการ
นั้น จะมีวิธีการในการเขียนที่แตกตางกันออกไป
การเขียนหนังสือราชการเพื่อเวียนแจงใหกลุมเปาหมาย ทราบ ก็ตองเขียนใหชดั เจนไมให
เกิดเปนประเด็นปญหาอันนําไปสูการตีความเปนหลายแนวทาง
ซึ่งจะทําใหเกิดการทราบที่
แตกตางกันออกไป และการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ก็จะแตกตางกันออกไปดวย
การเขียนเพื่อตอบคําถามหรือตอบขอหารือ ตองจับประเด็นของคําถามใหถกู ตองแลว
ตอบใหถูกตองตามประเด็นนั้นใหครบถวน หนวยงานบางแหงใชวิธีการ ตอบแบบไมตอบคือไม
ตอบตามประเด็นที่มีผูถามมา ตอบแบบเลี่ยงประเด็น ซึ่งเปนวิธีการที่ไมพึงกระทํา
ตัวอยาง หนวยงานแหงหนึ่งมีหนังสือถามไปยังอีกหนวยงานหนึ่งวา ขาราชการสตรีที่
เปนนางสาว ยื่นใบลาคลอด กรณีนี้ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตการลาไดหรือไมหนวยงานที่ไดรับ
หนังสือหารือนี้ตอบวา กรณีที่หารือนั้นตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

4

ตนทุน ของการรางหนังสือหารือ และตนทุนของการรางหนังสือตอบ ที่กวาผูมีอํานาจจะ
ลงนามไดก็ตองมีการแกแลวแกอีกนั้น ก็เปนตนทุนที่ สูญเปลาโดยไมไดอะไรขึ้นมานอกจาก
ความหงุดหงิดของหนวยงานผูมีหนังสือไป
การตอบขอหารือนั้น
เมื่อจับประเด็นแหงคําถามไดแลวก็ตองตอบตรงประเด็นที่เปน
คําถาม ตองมัดขอเท็จจริงนั้นก็จะตองเปนคําตอบโดยอางขอกฎหมายอางระเบียบ อางมติหรืออาง
ทางปฏิบัติในเรื่องที่มีการหารือนั้น ขอพึงระวังก็คือ หนังสือตอบขอหารือนั้น ไมควรตอบดวย
ความคิดเห็นของผูตอบ เพราะจะเปนการตอบที่ไมมีฐานทางกฎหมายรองรับ
สําหรับหนังสือขอความรวมมือหรือหนังสือขอความชวยเหลือขอความอนุเคราะหนั้น
ตองมีการแสดงเหตุผลเพื่อโนมนาวใหผูไดรับหนังสือเกิดความรูสึก เต็มอกเต็มใจ ที่จะใหความ
รวมมือใหความชวยเหลือ หรือใหความอนุเคราะหแลวแตกรณีถอยคําภาษาที่ใชตองคอมตอง
สุภาพรองขอ และตองรูจักขอบคุณ
สวนหนังสือที่เขียนเพื่อพิจารณา จะแตกตางจากหนังสือขอความรวมมือขอความ
ชวยเหลือ ประเด็นที่เปนสาระสําคัญอันจะพึงมีในหนังสือเสนอเพื่อพิจารณานั้น ตองมีขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงครบถวน แยกแยะประเด็นที่ตองมีการพิจารณาใหชัดเจน อาจจะมีการเสนอความเห็น
ของผูนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาไดดวย แตตองเสนอความเห็นเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณา
ตองสั่งการไปตามนั้น ซึ่งตองใชถอยคําภาษาที่สื่อความหมายไดชัดเจนเชนนั้น
การเขียนเพื่อขออนุญาตหรือขออนุมัติ นั้น ผูเขียนจะตองเลาเรียงความเปนมาเหตุผล
ความจําเปนในการที่จะตองขออนุญาตหรือขออนุมตั ิ มีขอมูลประกอบการพิจารณาอยางครบถวน
เสนอผลที่คาดวาจะไดรับ และที่สําคัญที่สุดคืองบประมาณที่จะตองใชเพื่อการนั้น เพื่อผูมีอํานาจ
อนุมัติจะไดพิจารณาวินิจฉัยโดยเทียบเคียบระหวาง ตนทุน กับผลที่คาดวาจะไดรับ วาคุมคาของ
การลงทุนเพียงใด
บทสรุปในเรื่องของการจัดระเบียบความคิดในการเขียนนั้น ผูเขียนคิดวาการเขียนเปนสื่อ
ของการติดตอระหวางผูเขียนกับผูอาน ระหวางผูสงกับผูรับ การเขียนเปนสิ่งที่บงบอกถึงตัวตน
ทวงที พื้นเพ รสนิยม ภูมิหลัง และภูมิปญญาของผูเขียน เพราะฉะนั้น ผูเขียนจึงตองเขียนโดยใช
ภาษาที่ดี เขียนอยางคนที่เปน นายของภาษาไมเขียนหนังสือดวยอารมณหรืออคติในทางตรงกัน
ขามจะตองเขียนดวยความรูสึกที่ดี เพื่อใหเกิดความรูสึกเชนนี้ดวยกับผูอาน ซึ่งสามารถกระทําได
ดวยการรูระลึกถึงวัตถุประสงคในการเขียนอยู
การจัดระเบียบความคิด กอนลงมือเขียน
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ผูเขียนไดเสนอไวในบทกอนแลววา การเขียนเปนผลผลิตของการคิด และไดยึดความคิดนี้เปน
แนวทางในการเขียนหนังสือของตนเองมาโดยตลอด เพราะฉะบั้นกอนจะลงมือเขียน จึงตองมี
การจัดระเบียบความคิด และกําหนดแผน กลยุทธใหลงตัวเสียกอน แลวจึงลงมือเขียน
วิธีคิดที่เรียบงายที่สุดในการเขียนก็คือ การตั้งคําถามกับตัวเองวาจะเขียนเรื่องอะไร (What) เรือ่ ง
ของสถานที่ (Where) เขามาเกี่ยวของดวยหรือไม มีกําหนดเวลาไวชัดเจนเพียงได ( When)
เปาหมายในการเขียนคืออะไร (Why) จะวางแผนกลยุทธในการเขียนอยางไร (How) และใครคือ
เปาหมายหรือกลุมเปาหมาย (Who)
ตอบคําถามหาหกคํานี้ไดครบถวนเมื่อไร ก็ลงมือเขียนได
จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหองฝกอบรมหรือในการสัมมนาผูเขียนไดรับ
คําตอบวา บางครั้งก็คิดไมครบวงจร คือคิดไดบางหัวขอแลวก็ลงมือเขียนเลย ทํานอง คิดไปเขียน
ไป เมื่อถามตอวาทําไมไมคิดใหเสร็จเสียกอนแลวจึงลงมือเขียน ก็ไดรับคําตอบวา เปนการสราง
ความรูสึกอุนใจใหเกิดขึ้นแกตัวเอง คือบอกตัวเองวาเขียนไปไดตั้งครึ่งคอนหนาแลว ซึ่งให
ความรูสึกที่ดีวาจะคิดอยางเดียว โดยยังไมไดลงมือเขียนเลย
แตจากประสบการณในการเขียนหนังสือของผูเขียน การคิดไปเขียนไปนั้นจะใชเวลาใน
การรางนานกวาการจัดระเบียบความคิดใหเสร็จแลวลงมือเขียนคอนขางมาก เพราะจะเกิดอาการ
สะดุดชะงักเปนระยะๆ ตลอด
ผูเขียนมีความเชื่อมาโดยตลอดวาการเขียนหนังสือนั้นเปน ทักษะ ซึ่งสามารถฝกฝนได
ดวยการปฏิบัติซ้ําแลวซ้ําอีกจนเกิดความชํานาญ เพราะฉะนั้น หากจะทดลองรับความคิดในเรื่อง
ของการ คิดใหเสร็จกอนลงมือเขียน ไปทอดลองปฏิบัติดูบาง ก็อาจจําไดรับคําตอบที่ดีสําหรับการ
เขียนหนังสือของทานตอไปได
การคิดวากําลังจะเขียนเรื่องอะไร (what) นั้น เปนการคิดเพื่อแสวงหา ขอมูล จาก
แหลงขอมูล ที่เชื่อถือไดมาใชในการเขียน การเขียนหนังสือราชการนั้นจะตองใชขอมูลซึ่งมี
แหลงขอมูลสําหรับใหคนควาอางอิงหรืออางอิงถึงอยางเปนทางการเสมอ ขอมูลที่ใชในการเขียน
หนังสือราชการจึงไมสามารถจะกําหนดดวยความคิดของผูเขียนหนังสือนั้นเองไดการเขียน
หนังสือราชการบางเรื่องอาจตองแสวงหาขอมูลจากหลายแหลง สําหรับจะนํามาใชประกอบกัน
การแสวงหาขอมูลเชนที่วานี้คือการกําหนดความคิดในเรื่องที่วา จะเขียนเรื่องอะไร
เอตทัคคะดานโภชนาการทานหนึ่งเคยเปรียบเทียบเอาวาวา ถาการเขียนหนังสือราชการ
เปรียบเหมือนการแกงเขียวหวานหนึ่งหมอ
การแสวงหาขอมูลที่จะเขียนก็เปรียบเหมือนการ
เตรียมสิ่งที่จะตองใชในการแกงนั่นเอง
คือตองคิดกอนวาแกงเขียวหวานหนึ่งหมอนี้จะตองมี
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สวนที่วาจะใสอะไรมากนอยแคไหนอยางไร ตองการรสไหนเปนเรื่องของกระบวนการทาเปน
เรื่องของฝมอื ในการปรุงรสที่จะทําใหแกงเขียวหวานหมอนี้นากินเพียงใด เปนการวางแผนกล
ยุทธในการเขียน ซึ่งก็เปรียบเหมือน how นั่นเอง
สําหรับเปาหมายหรือกลุมเปาหมายที่จะเปนผูกินแกงที่กําลังจะปรุงนั้น คือ Who ซึ่งผูปรุง
หรือผูแกงจะตองศึกษาถึงเปาหมายหรือกลุมเปาหมายนี้ดวยเปนสําคัญ ผูเปนกลุมเปาหมายบาง
คนไมกินเนื้อวัว ผูปรุงก็ตองปรับกระบวนทาของตนโดยเปลี่ยนไปใชเนื้อไกหรือเนื้อหมูแทน
อะไรทํานองนี้ ถาผูเปนกลุมเปาหมายไมกินสัตวปก เพราะเปนอันตรายตอสุขภาพ แกงเขียวหวาน
หมอนั้นก็ตองไมใชแกงเขียวหวานไก โดยนัยเดียวกันถากลุมเปาหมายไมกินเนื้อหมู ผูปรุงหรือผู
ลงมือแกงก็จะตองมีขอมูลในสวนนี้ไวหรือประกอบการตัดสินใจดวย
นั่นคือการคิดในเรื่องของ เปาหมาย หรือ กลุมเปาหมาย ที่หมายถึง who อยางที่วาไปแลว
ในการเขียนหนังสือก็เชนเดียวกัน ผูเขียนหรือผูลงนามในหนังสือไมมีวันจะประสบความสําเร็จ
ในการสื่อความหมายไดเลย ถาไมศึกษาถึง Who
เหมือนเชิญแขกมารับประทานอาหารมือเย็นที่บาน เจาของบานตั้งอกตั้งใจแสดงฝมือใน
การปรุงอาหารดวยการเขาครัวเอง ยกแกงเขียวหวานเนื้อกับตมยํากุงออกมา หมายใจวาจะเปนที่
ถูกใจของแขกผูรับเชิญ แตถาแขกผูนั้นเปนผูไมรับประทานเนื้อและแพกุง การเลี้ยงที่ตั้งอกตั้งใจ
ไวเปนอยางดียิ่งลมเหลวลงโดยสิ้นเชิง
เปาหมายหรือกลุมเปาหมาย คือ who นั้นจึงเปนสิ่งที่จะตองพึงระลึกอยูตลอดเวลาในการ
ติดตอสื่อสาร ถาพูดดวยพิชัยสงคราม ของซุนวู ก็คงตองบอกวา รูเขารูเรารบรอยครั้งชนะรอยครั้ง
ซึ่งก็คงจะตองพานเขากับความคิดตะวันตกที่บอกวา Know your subjects and know your
audiences คือรูในเรือ่ งที่จะตองเขียนและรูในเรื่องของคนที่เปนเปาหมายหรือกลุมเปาหมายดวย
เทานี้ก็เพียงพอที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการเขียนแลว
สําหรับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการเขียนหนังสือราชการแตละฉบับอันไดแก why
นั้นเปนเรื่องที่ไดเขียนไปแลววา วัตถุประสงคในการเขียนนั้น ตองกระทําใหชัดเจนดวยการเขียน
จะเขียนมาแจงเพื่อทราบ ก็ตองประเมินลวงหนาไดวาถอยคําภาษาในหนังสือของเราจะทําให
ผูอานทราบไมใชสับสน ถาตองการเขียนไปหารือ ประเด็นแหงการหารือนั้นก็จะตองชัดเจน มี
ขอมูลครบถวนที่จะทําใหผูตอบขอหารือสามารถเขาใจได จะเขียนไปขอความชวยเหลือ ขอความ
รวมมือ ขอความอนุเคราะห อะไรตางๆ เหลานี้ ก็ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ใชถอยคํา
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เรื่องของสถานที่หรือ where นั้นเปนสิ่งที่จะตองใหความสําคัญอยูม ากพอสมควรหนังสือ
ราชการที่เขียนไปเพื่อขอเชิญประชุม ขอเชิญเปนวิทยากร ขอใหไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ
อะไรก็ตาม ถาขาดตกบกพรองในเรื่องของสถานที่หรือ where ไปเสียอยางแลวการสื่อความหมาย
นั้นก็ไมมีวันที่จะดําเนินไปไดอยางราบรื่น
องคประกอบในการกําหนดแนวคิดเบื้องตนกอนลงมือเขียนคือ when ซึ่งเปนเรื่องของ
เงื่อนเวลา ซึง่ เปนสาระสําคัญของการนัดหมายโดยมีกําหนดเวลาที่แนนอน when นั้นนอกจาก
จะตองมีความชัดเจนในแงของการสื่อสารสื่อความหมายแลว ในหลายกรณี when ยังเปน
ขอกําหนดเกี่ยวกับเวลาที่งานเขียนจะตองเสร็จดวยอีกตางหาก
When อาจจะมีความหมายในทางการเขียนอีกประการหนึ่งวา งานเขียนชิ้นนี้จะตองใช
เมื่อไร ซึ่งก็พิจารณาในแงมุมนี้ when หรือเงื่อนเวลาจะมีความสําคัญมากและเปนเหตุปจจัยที่
อาจจะตองคิดกอนปจจัยตัวอื่นดวย ก็เปรียบเทียบกับเรื่องการเชิญแขกมารับประทานอาหารที่
บาน บรรยากาศดี ทุกอยางสมบูรณ แตแกงยังทําไมเสร็จ หรืออาหารที่จะตองตั้งโตะในวันนั้นมี
ขอขัดของดวยประการใด ๆ ก็ตามจนลาชาเกินกวาที่ควรจะเปน งานเลี้ยงวันนั้นก็ลมเหลว
งานเขียนก็เชนเดียวกัน ผูมีหนาที่รางหรือพิมพหนังสือราชการจะตอง รูลวงหนาอยูเสมอ
วางานเขียนหรือหนังสือราชการฉบับนั้น จะใชเมื่อไร รูลวงหนาแลวก็จะตองพยายามทําใหเสร็จ
ตามกําหนดเวลา ไมวาทานจะรางหนังสือไดดีวิเศษสักปานใด ถูกใจคนเปนนายแคไหนแตถางาน
นั้นเสร็จไมทันตามกําหนดเวลาที่นายตองการหรือที่จะตองใชหนังสือฉบับนั้นก็หมดความหมาย

โดยสิ้นเชิง
สําหรับผูเขียนแลว ในทางสวนตัวจะตองตั้งคําถามทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายใหราง
หนังสือเรื่องใดก็ตามวา งานชิ้นนี้จะใชเมื่อไร มีกาํ หนดเวลาหรือไม งานที่มีกําหนดเวลานั้น
เปนงานที่จะตองวางแผนกลยุทธลวงหนาดวยวา ดวยระยะเวลาที่มีอยู จะใชเวลาในการคิด
เบื้องตนเทาไรจะตองแสวงหาขอมูลสําหรับใชในการเขียนกี่วัน
มีเวลาสําหรับตรวจ
ทางแกไขนานเพียงใดหรือไม แลวจึงลงมือเขียนรางแรก ภายใตกรอบเวลา ของ when อยาง
เครงครัด
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ทั้งหมดที่วามานั้น คือแนวความคิดเบื้องตนที่จําเปนตองมีเพื่อใชในการเขียนหนังสือ
อยางขาดตกบกพรองไปไมไดดวยประการทั้งปวง นอกจากนั้น ยังมีรายละเอียดปลีกยอยอีกบาง
ประการที่ผูเขียนคิดวาควรใชเปนหลักการในการคิดกอนลงมือเขียน อันไดแกการวางเคาโครง
ดังนี้

การวางเคาโครง
องคประกอบของการเขียนหนังสือหนึ่งฉบับ ไมวาจะเปนหนังสือราชการหรือไมสวน
ใหญแลวยอมรับกันวาควรจะประกอบไปดวย 3 สวน คือ
1. บทกลาวนํา
2. เนื้อหา
3. บทสรุป
ถาจะตองเขียนหนังสือราชการไมวาจะเปนหนังสือภายนอกหรือการจัดทําบันทึกเสนอตอ
ที่ประชุมใดก็ตาม ก็ควรที่จะจัดวางเคาโครงเสียกอน บทกลาวนํานั้น คือการเสนอตอที่ประชุมใด
ก็ตาม ก็ควรที่จะจัดวางเคาโครงเสียกอน บทกลาวนํานั้น คือการอารัมภบทกอนจะเขาไปสูเนื้อหา
คือการปูพื้นหรือเชื่อมโยงไปสูสาระอันจะนําเสนอในสวนที่สองที่เปนเนื้อหาตอไป และบทสรุป
นั้นก็คือการทําหนังสือฉบับนั้นใหจบลงอยางลงตัวและสมบูรณเหมือนการ landing ของเครื่อง
บิน ซึ่งนักบินบางคนก็สามารถนําเครือ่ งลงจอดหรือ landing ไดอยางนุมนวล เปนที่พอใจอยางยิ่ง
ของผูโดยสารอันเปนกลุมเปาหมาย ของการบินในแตละเที่ยว แตก็คงตองยอมรับกันวาการ
landing ของนักบินอีกบางคนมีลักษณะไมนุมนวล กระแทกกระทั้น ใหตองระทึกอยูดวยความไม
เชื่อ การเขียนบทสรุปในการหนังสือราชการของผูเ ขียนแตละคนก็มีลักษณะแตกตางกันเชนนั้น
ไดอยางไมผิดปกติธรรมดาแตอยางใด
แนวคิดในเรื่องของการจัดวางโครงสรางในการเขียนหนังสือนั้น จึงเปนเครื่องมือที่ทําให
ผูเขียนใชในการสอบทานผลงานของตนเองไดตลอดเวลา วาตนรางของงานเขียนนั้นมีเคาโครง
หรือองคประกอบที่ครบถวนบริบูรณและลงตัวแลวหรือไม
ขอที่อยากจะฝากไวในเรื่องนี้ก็คือ ในโครงสรางสามสวนดังกลาวนั้น จะตองสอดคลอง
สัมพันธกันอยางเปนหนึ่งเดียวหรืออยางมีเอกภาพ จากบทกลาวนําจะตองไปสูสวนเนื้อหาอยาง
กลมกลืน และสวนที่เปนบทสรุปก็จะตองรับลูกจากสองสวนขางบนนั้นใหไปในทิศทางเดียวกัน
ดวย คือตองงามทั้งเบื้องตน เบื้องกลาง และเบื้องปลาย จึงจะเปนความสมบูรณ และงดงามของ
งานเขียน
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ทั้งหมดที่วามานั้น คือการจัดระเบียบความคิด กอนที่จะลงมือเขียน ซึ่งเปรียบเทียบ
เหมือนการ เตรียมเครื่องปรุง ทั้งหมดไวใหครบถวนเสียกอน
เมื่อถึงขั้นตอนการปรุง ก็ไมตองหวงกังวลถึงเรื่องของ เครื่องปรุง อีก ถึงเวลาก็ลงมือปรุง
หรือลงมือเขียนไดเลย
การเขียนหนังสือก็เหมือนกับการปรุงแกงหนึ่งหมออยางที่เอตทัคคะนิรนามไดกลาวไว
เมื่อลงมือเขียน รางแรก แลว ไมไดหมายความคิดจะเรียบรอยลวงตัวแลวก็ตาม ยังจะตองมีการ
ตรวจราง และแกไข ใหดีขึ้นดวยตนเองอีกชั้นหนึ่งหรือสองหรือสามชั้นเสียกอนจนถึงรางสุดทาย
ที่ตนเองรูสึกวาดีที่สุดเทาที่จะกระทําไดแลว
หลังจากนั้น ขอใหผูรางหรือเขียนหนังสือนั้นไดอาน ทบทวนสิ่งที่ตนเองเขียนทั้งหมดอีก
ครั้ง เปนการตรวจสอบความถูกตองความครบถวนบริบูรณกอนที่จะเสนอหนวยเหนือตอไป
ถาเปนการแกงเขียวหวาน ขั้นตอนของการตรวจแกก็คงจะเปรียบเหมือน การชิมในแตละ
ชวงเวลา ชิมแลวรูสึกวายังจะตองเติมโนนเติมนี้ ก็คอยๆ เติมลงไป จนถึงขั้นที่รูสึกพอใจใน
รสชาติของแกงนั้นอยางเต็มที่
เมื่อมองยอนกลับไปสูกระบวนการในการ จัดระเบียบความคิด กอนลงมือเขียนแลวจะ
เห็นไดวากวาที่จะลงมือเขียนหนังสือเรื่องใดก็ตาม ก็จะตองมีพล็อตเรื่องและมีการวางแผนการ
เตรียมการเอาไวคอนขางมาก เพื่อที่วาเมื่อถึงเวลาเขียนจะไดไมตองเสียเวลาในการคิดหรือในการ
แสวงหาขอมูลเพื่อใชในการเขียนอีกตอไป

หลักการเขียนหนังสือที่ดี
เมื่อไดเรียนรูถึงโครงสราง ของหนังสือ และ แนวคิดเบื้องตน ในการเขียนกอนที่จะลงมือ
เมื่อเขียนแลว ก็ถึงขั้นตอนของการ ลงมือเขียน ซึ่งการที่จะเขียนหนังสือราชการใหดีไดตอไปนี้ ก็
เปนหลักที่ไดรับความนิยมและใชกันอยูคอนขางมาก
การเรียกขานวาเปนหลัก 5 c นั้น ก็เพื่อประโยชนที่จะใหจดจํางายเทานั้น ไมไดมี
ความหมายวาจะใชคําภาษาตางประเทศเพื่อใหเกิดความขลังแตอยางใดทั้งสิ้น
หลัก 5C นั้นไดแก
1. Correct คือความถูกตองซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางมากในการ
สื่อสาร ในการสื่อความหมาย หรือในการเขียนหนังสือ ความถูกตองตรวจสอบหรือใชเปนหลัก
ในการเขียนก็คือ
1.1 ความถูกตองในรูปแบบ ซึ่งไดแกรูปแบบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณที่เปนเครื่องกําหนดรูปแบบทั้งปวงของประเภทหนังสือราชการของคํา
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ถึงแมเปนเรื่องนาเบื่ออยูมาก แตก็จะเห็นจะเลี่ยงไมได
1.2 ความถูกตองในเนื้อหาไดเคยกลาวแลววาขอมูลที่จะใชในการเขียน
หนังสือราชการนั้น เปนขอมูลที่จะตองคนหาจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหเกิดความถูกตองอยาง
นาเชื่อถือของขอมูลนั้น ขอมูลนั้นคือสวนที่จะนํามาใชเปน เนื้อหา ในการเขียนหนังสือราชการ
เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่จะตองคํานึงความถูกตองของขอมูลที่จะนํามาเขียนอยูทุกขณะดวย
ตัวอยางที่พอจะนึกออกในทางกฎหมายก็คือ ความถูกตองของคําวา ขอเท็จจริงครูบา
อาจารยผูสอนวิชากฎหมายสอนนักสอนหนาวา ขอเท็จจริงนั่นคือสิ่งที่ยอมรับกันทั้งสองฝาย ฝาย
หนึ่งกลาวอาง อีกฝายหนึ่งยอมรับในคํากลาวนั้น อยางนี้ถือวาเปนขอเท็จจริงเชนโจทกกลาวหาวา
จําเลยขอยืมเงินไป และไมยอมใชคืน จําเลยตอสูวาใชคืนแลว ดังนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ไดมีการ
ยืมเงินกันจริง แตประเด็นคือจุดสําคัญของเรื่องไดแก การใชคืนซึง่ โจทกอางวาจําเลยยังไมไดใช
คืน แตจําเลยตอสูวาใชคืนแลว ดังนี้ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ไดมีการยืมเงินกันจริง แตประเด็นคือ
จุดสําคัญของเรื่องไดแก การใชคืนซึ่งโจทกอางวาจําเลยยังไมไดใชคืน แตจําเลยตอสูวาใชคนื แลว
ในการเขียนบันทึกหรือเขียนหนังสือราชการในสวนที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงจึงตองระมัด
ระวังเปนอยางยิ่งที่จะตองสอบถามวาในเรื่องนั้น คูกรณีสองฝายยอมรับในขอที่ไดมีการยกขึ้น
กลาวอางแลวหรือไม ถายอมรับกันแลวจึงจะสามารถเขียนโดยใชคําวา ขอเท็จจริงได นี่คือ
ความถูกตองของเนื้อหา
ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปนตัวอยางเพราะบอยครั้งที่ผูเขียนพบวามีการลอก คําพยานฝายใดฝาย
หนึ่งขึ้นมากลาวอางวาเปน ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นซึ่งที่จริงแลว คําใหการ อาจเปนขอเท็จจริงได
หากคูกรณีอีกฝายหนึ่งยอมรับในคําใหการเชนที่วานั้น
การเขียนหนังสือราชการในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา จึงตองระมัดระวังในเรื่องความถูกตอง
ของเนื้อหาอยูโดยละเอียดวาขอมูลหรือเนื้อหาที่เขียนไปนั้นถูกตองแลวหรือไม
1.3 ความถูกตองในหลักภาษา ความถูกหลักภาษานั้นถาจะอธิบายความให
ละเอียดก็จะยาวความมาก และจะกลายเปนการเขียนหนังสือในเรื่องที่วาดวยหลักภาษา ซึ่งผูเขียน
คงไมอุตสาหะวิริยะถึงปานนั้น ความถูกหลักภาษาในความคิดของผูเขียนที่จะแสดงความคิดเห็น
ตอไปนาจะไดแกการเขียนหนังสือโดยถูกหลักไวยากรณ มีประธานของประโยคมีกิริยาและมี
กรรม สามสวนที่ประกอบกันเขาเปนประโยค อะไรทํานองนั้น
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ความถูกตองในหลักของภาษาที่จะตองใชในการเขียนหนังสือราชการอีกประการหนึ่งใน
ความคิดของผูเขียนก็คือ การไมใชภาษาพูด ในการเขียนหนังสือราชการภาษาพูดและภาษาเขียน
นั้นมีความแตกตางกันอยูและใชไดเฉพาะในการพูดหรือการเขียนเทานั้นไมปะปนกัน เวนแตใน
กรณีที่งานเขียนนั้นจะคัดลอกสวนที่เปนประโยคคําพูดมาโดยใสเครื่องหมายคําพูดในการเขียน
ได เทาๆ กับที่ไมสามารถใชภาษาเขียนในการพูดไดเชนกันภาษาพูดและภาษาเขียนมีลกั ษณะ
เปนการเฉพาะที่ตองใชใหถูกตองตามที่ตามทางของมันดวย
ในการฝกอบรมหลักสูตร การสื่อความหมาย ที่สํานักงาน ก.พ จัดขึ้นครั้งหนึ่งวิทยากร
ผูสอนเปนผูที่เครงในหลักภาษาคอนขางมาก เธอบรรยายวา “ถามีใครมาพูดกับดิฉันวา ขอเรียน
สายดวยหนอย ดิฉันจะไมพูดดวยเพราะคําวา เรียนสาย ไมมีความหมายและผิดหลักภาษาดวย”
ผูเขียนเขารับการฝกอบรมในรุนดวย ฟงแลวเกิดความสงสัยจึงยกมือขอพูดแสดงความเห็นวา “ถา
อาจารยพูดแบบนี้ในหลักสูตร หลักภาษา หรือหลักการใชภาษา ผมคงไมสงสัย แตหลักสูตรนี้เปน
หลักสูตรการสื่อความหมาย ซึ่งผมคิดวาภาษาใดก็ตามที่ใช ถาทําใหการสื่อความหมายบรรลุ
วัตถุประสงค อยางเชนคําวาเขาใจวาเรียนสาย ที่อาจารยยกตัวอยางนั้น ถามีคนมาบอกผมวามีคน
จะเรียนสาย ดวยแลวผมเขาใจวามีคนจะพูดโทรศัพทดวย และไปรับโทรศัพทที่จะมีผู เรียนสาย
ดวยนั้นได คํานี้ก็ใชในการสื่อความหมายได ผมเขาใจอยางนี้ถูกไหมครับ”
สนทนาตั้งคําถามกันในบรรยากาศทางวิชาการโดยสุจริตแทๆ ทําไมอาจารยโกรธก็ไม
ทราบ โกรธแลวก็ไมยอมตอบวาที่ผูเขียนเขาใจนั้นถูกตองหรือไม
ความถูกตองในเรื่องของการถูกหลักภาษาในความคิดของผูเขียนก็คือ การที่จะตองเขียน
ดวยภาษาที่ดี ไมใชภาษาพูดในการเขียน (และไมใชภาษาเขียนในการพูดดวยเชนกัน)
2. Clear คือความชัดเจน ซึ่งเปนเรื่องที่ชวยใหกระบวนการในการสื่อความหมายเปนไป
อยางราบรื่น ความชัดเจนนั้นพิจารณาไดจากการเขียนหนังสือใหอานแลวเขาใจงาย หรือรับรูได
โดยตลอด อานแลวไมมีขอสงสัย ไมตองตีความวาอาจจะเปนเชนนั้นหรืออาจจะเปนเชนนี้ ความ
ชัดเจนที่วานี้คือ ความชัดเจนในถอยคําภาษา อันนําไปสูความชัดเจนในจุดประสงคทั้งหมด
ภาษาที่เปนแบบนิยม ในการเขียนหนังสือราชการคําหนึ่งคือคําวา ความละเอียดแจงแลว
นั้น อันเปนคําลงทายของสวนที่เปน บทกลาวนํา ในยอหนาแรกในกรณีที่จะเทาความถึงเรือ่ งที่
หนวยงานอันมีหนังสือราชการติดตอมา การเทาความนั้นคือการสรุปยอความอันเปนสาระสําคัญ
ของหนังสือฉบับที่ติดตอมานั้น สรุปความไดอยางไร โดยไมขาดตกบกพรองในสวนที่เปน
ประเด็นแลว ก็จะลงทายขอความในสวนที่เปนบทกลาวนํานี้วาความละเอียดแจงแลว นั้น อันมี
ความหมายวา ยอมาเฉพาะแตสวนที่เปนสาระสําคัญสวนที่เปน รายละเอียด ที่ไมไดสรุปมาดวย
นั้น แจงแลว คือชัดแจงแลว อันมีความหมายเดียวกับคําวา clear ในหลักการเขียนประการนี้
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ความชัดเจนที่กลาวมานี้ อาจกลาวดวยภาษาของผูเขียนไดวาเปนความกระจางใจ คืออาน
แลวเขาใจเรือ่ งไดทั้งหมด
อยางไรก็ตาม
มีเรื่องของความชัดเจนหรือความกระจางอีกประการหนึ่งที่ควรจะได
กลาวถึงไว ณ ที่นี้ดวย นั่นคือความกระจางตานั้นในความหมายของผูเขียนไดแกการเขียนหนังสือ
แบบ มียอหนาไมใชเขียนหนังสือแบบเปนพืดติดกันไปหมด
ยอหนาที่ดีนั้น แตละยอหนาจะมีความยาวแปดบรรทัด สิบบรรทัด หรือสิบสองบรรทัด
เห็นจะกําหนดใหตายตัวลงไปไมได แตลักษณะของยอหนานั้นคือการเขียนโดยมีสาระสําคัญของ
การเขียนอยูเปนประเด็น เมื่อหมดประเด็นหรือหมดเรื่องที่จะตองเขียนในยอหนานั้นแลว จะตอง
ขึ้นประเด็นใหมแลว ก็ควรจะขึ้นยอหนาใหม แตถาประเด็นนั้นมีความละเอียดซับซอน เปนที่เห็น
ไดวาจะไมอาจเขียนใหจบประเด็นไดในยอหนาเดียวหรือไมอาจฆาไดในเพลงกระบี่เดียว ก็ขึ้น
ยอยหนาใหมได ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดยอหนาที่ยาวเกินไปในการเขียน
ครั้งที่ชวยราชการอยูที่สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูเขียนตองอดทนอานบันทึก
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีของหนวยงานแหงหนึ่ง
ที่รายงานผลการพิจารณาอุทธรณของขา
ราชการผูถูกลงโทษทางวินัยไปเพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ บันทึกนั้นมีความยาวเจ็ดหนา
กระดาษพิมพขนาดเอสี่ เจ็ดหนานั้นมียอหนา 2 แหง คือในหนาแรกกับหนาสุดทาย ที่เหลือนั้นจะ
เขียนแบบ ติดกันเปนพืด ซึ่งทําใหไมนาอาน เปนอยางยิ่ง
อยางไรก็ตาม ผูเขียนก็ทําบันทึกสรุปเรื่องและเสนอความเห็นไปตามหนาที่ แตเมื่อทาน
รองนายกรัฐมนตรีผูสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอานบันทึกสรุปและอานบันทึก
กราบเรียนเพื่อสั่งการแลว กอนสั่งการอยางหนึ่งอยางใด ทานรองนากยรัฐมนตรีสั่งการใหผูเขียน
เชิญ เจาของเรื่อง ไปพบที่ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาลเพื่อจะบอกวาการเขียนหนังสือแบบไมมี
ยอหนาอยางที่เสนอมานั้น ทําใหอานเขาใจยาก เปนวิธีการเขียนที่ควรจะตองปรับปรุงใหดีขึ้น
โดยการรูจักใชยอหนาเสียบาง ถือเปนเรื่องของความกระจางตาที่นาจะรวมอยูในความหมายของ
คําวา ชัดเจน หรือ clear ที่ถือเปนหลักในการเขียนหนังสือราชการที่ดี
3. Confirm คือการยืนยันไดในสิ่งที่เขียนการเขียนหนังสือราชการนั้น นอกจากจะตอง
เขียนดวย ความถูกตอง และความชัดเจน ดังที่ไดกลาวมาแลว ยังจะตองเขียนดวยความรัดกุม ซึ่ง
สามารถยืนยันในสิ่งที่เขียนไดทั้งในแงของ ขอมูล หรือ ขอเท็จจริง รวมทั้งอางอิงทางกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือหนังสือเวียนกําหนดแนวทางปฏิบัติใดก็ตามความรัดกุมที่เปนหลัก
สําคัญของการเขียนหนังสือราชการนี้ มีความหมายรวมถึงการเขียนหนังสือที่อานแลว ไมตอง
ตีความ หากแตจะตองเขียนใหเขาใจไดโดยความเรียบงายและไมมีแงมุมใหพิจารณาเปนอยางยิ่ง
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การเขียนหนังสือโดยยึดหลักของ ความรัดกุมที่กลาวนี้ ไมจํากัดวาจะตองเปนการเขียนใน
สายงานของนิติกรหรือนักกฎหมายเทานั้น หากแตเปนหลักที่ใชเปนการทั่วไปในทุกสายงาน เมื่อ
จะตองเขียนหรือรางหนังสือราชการ
4. Concise คือความสั้น ความกระชับ ความกะทัดรัด อันไดแกการเขียนหนังสือโดยไม
ใชถอยคําฟุมเฟอย ไมวกวน ไมซ้ําซาก ไมใชถอยคําซ้ํากันในที่ใกลกัน ตองเขียนหนังสือราชการ
ในลักษณะ สรุปความ คือนําเสนอสวนที่เปนขอมูลและเปนสาระสําคัญใหผอู านเขาใจไดในความ
กระชับหรือความกะทัดรัดนั้นไมควรเขียนหนังสือราชการในลักษณะขยายความโดยไมจําเปน
เพราะจะทําใหหนังสือราชการนั้นไมนาอาน
ครั้งที่ไปชวยราชการที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูเขียนมีหนาที่จัดทําบันทึกสรุป
เรื่องที่สวนราชการรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย การอุทธรณ
หรือการรองทุกขของขาราชการทุกประเภทที่กฎหมายกําหนดใหตองรายงานไปเพื่อนายก
รัฐมนตรีพิจารณาและสั่งการ การจัดทําบันทึกสรุปเรื่องดังกลาวนั้น คือการเขียนเทาความถึงเรื่อง
เดิมหรือความเปนมา ของเรื่องวามีที่มาอยางไร ขอเท็จจริง ก็รับฟงไดในเรื่องนั้นคืออะไร ตน
สังกัดหรือองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลพิจารณาแลวมีมติเปนประการใด
กอนที่จะ
รายงานไปยังนายกรัฐมนตรี และผูเขียนในฐานะ เจาหนาที่ ผูกรองงานเรื่องนี้ มีความเห็นอยางไร
เปนการจัดทําบันทึกสรุปโดยจัดระเบียบความคิดตามหัวขอที่กลาวมานั้น ในสี่หัวขอดังกลาว
ผูเขียนบันทึกประมาณหนึ่งหนาครึ่งของกระดาษเอสี่
ทานรองนายกรัฐมนตรีผูสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดกรุณาสอนผูเขียนวาเปนบันทึกที่ยาว ควรจะสรุปความใหไดใน
หนึ่งหนาในลักษณะ บันทึกหนาเดียว โดยตองเสนอขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ความเห็น ขอสังเกต
และทางเลือกอยางสั้นกระชับ ซึ่งผูเขียนไดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอมาโดยตลอด และไดขอสรุป
สําหรับตนเองมาสั้นๆ เพียงวายิ่งสูงยิ่งสั้น อันมีความหมายวา ยิ่งทํางานกับหนวยงานที่เปน
ระดับสูงมากเพียงใด การเขียนหรือการนําเสนองานก็ยิ่งจะตองสั้นมากเพียงนั้น เพราะหนวย
เหนือจะไดไมตองใชเวลามากเกินสมควรในการอานงานเขียนที่ยาวเกินจําเปน
หลังจากนั้น ผูเขียนไดอานคอลัมน ของคุณประสาร มฤคพิทักษ ในหนังสือ มาตุภูมิ ราย
สัปดาห คุณประสารเขียนถึงเรื่อง บันทึกหนาเดียวเอาไวสั้นๆ แตเก็บความไดครบถวนและ
นํามาใชเปนตนแบบในการเขียนหนังสือราชการได
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คุณประสาร มฤคพิทักษ เขียนเอาไวอยางนี้ครับ
“ถาผมจะตองอานบันทึกอะไรจากลูกนองแลวบันทึกนั้นมีความยาว 12 หนาพอผมไดรับ
บันทึกผมมักจะเก็บมันไวกอน เพราะความหนาของบันทึกทําใหผมรูสึกวาผมตองใชเวลานานกับ
มัน อยางนอยก็ตองใชเวลากวาครึ่งคอนชั่วโมงทีเดียว
บริษัทที่ทันสมัยหลายแหงในสหรัฐอเมริกากําหนดกันไวเลยครับวา รายงานทั้งหลายนั้น
ขอใหทําเปนบันทึกหนาเดียวอยาทํารายงานเกินหนึ่งหนาเปนอันขาดเพราะจะไมมีคนอาน
การอานบันทึกหนาเดียวนั้น ผูอานรูสึกถูกกวนเวลาเพียง 2 นาทีเทานั้น แตบันทึกหลายๆ
หนา ผูอานสมัครใจที่จะดองไวบนโตะกอนเอาไวคอยอานทีหลัง บางที่เผลอลืมอานไปเลยก็มี
คนหลายคน เรียบเรียงรายงานใหสั้นกระชับและกะทัดรัดไมเปน ที่จริงถาตั้งคําถามดวย
คําวา ใคร ทําอะไร ทําไม ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร แลวรวบรวมประเด็นคําตอบใหตรงเปา
คําถาม ทั้งหมดนี้ก็จะสามารถทําใหรายงานมีความยาวเพียงหนาเดียวไดโดยงาย
มีความเขาใจผิดกันมากกวา การทํารายงานยาวๆ เปนการแสดงผลงานวามีมากมาย
เยอะแยะ
แทที่จริงแลวรายงานหลายหนากลับสะทอนใหเห็นวาคนที่ทํารายงานไมรูจักเรียบเรียงให
กระชับความ
เราพูดโทรศัพทใหสั้นๆ ตรงประเด็นได
เรารายงานเจานายดวยถอยคําที่เขาเปาปญหาได
เราทํารายงานที่ใชถอ ยคํารวบรัดเขาสูกลางของประเด็นปญหาอยางทันทีทันใดได
แตเราก็มักไมคอยทํากัน ปลอยใหความยืดยาดเยิ่นเยอมาสําแดงบทบาทในชีวิตการทํางาน
ของเราอยูเรื่อยๆ”
ความในเครื่องหมายคําพูดทั้งหมดที่ผูเขียนคัดลอกมานั้น เปนตัวอยางของการนําเสนอ
ความคิดในเรือ่ งการเขียนหนังสือเขียนบันทึกดวยความสั้นกระชับกะทัดรัดไดเปนอยางดียิ่งและ
ผูเขียนยึดถือเปนหลักในการเขียนหนังสือของตนเองในวิถีนี้มาโดยตลอด
คุณประสาร มฤคพิทักษ นั้นเปนรุนนอง ของผูเขียนอยูส ามรุน ทันเห็นกันอยูใน
มหาวิทยาลัย วันหนึ่งที่ไดพบกัน ผูเขียนบอกกับคุณประสารวา งานเขียนเรื่อง บันทึกหนาเดียวที่
เขียนใน มาตุภูมิ นั้นดีเหลือเกิน ถือเปนงานตนแบบที่นําเอามาใชไดจริงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไรก็
ขออนุญาต อางอิงถึงงานชิ้นนี้เพื่อประโยชนสาธารณะตอไปดวย ซึ่งคุณประสาร มฤคพิทักษ ก็
ไดกรุณาอนุญาตใหอางอิงและเผยแพรได
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ความสั้นกระชับ กะทัดรัด จึงเปนหลักการเขียนที่ดีที่นาจะไดถือเปนแนวทางในการเขียน
หนังสือราชการ ไมวาจะเปนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก หรือหนังสือสั่งการ หนังสือ
ประชาสัมพันธอะไรก็ตาม
5. Convince คือการโนมนาวหรือคือการโนมนํา ซึ่งเปนเรื่องที่จําเปนมากโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการเขียนหนังสือเพื่อขอความชวยเหลือ ขอความรวมมือา หรือขอความอนุเคราะหจากผูอื่น
หรือจากหนวยงานอื่น การโนมนาวที่วานี้ ผูเขียนมีความคิดอยูวานอกจากจะตองประกอบดวย
การใชภาษาทีด่ ี ที่สุภาพ เพื่อจะเดินทางไปใหถึงจุดหมายปลายทางแลว ยังตองมี ความจริงใจใน
การเขียนเปนองคประกอบหรือเปนปจจัยที่สําคัญอีกดวย
ความจริงใจนั้นคือการเขียนดวยความรูสึกที่ดีงามอยางแทจริง อยาเขียนหนังสือแบบเกิน
จริง หรือยกยอปอปน จนทําใหผูอาน รู หรือ รูส ึก อยูวาผูเขียนไมไดมีความจริงใจในทุกถอยคําที่
เขียนมา ภาษาหนังสือไมวาจะเปนหนังสือราชการหรือหนังสือใดๆ ก็ตามถามีความจริงใจในการ
เขียนเปนที่ตั้งแลว ภาษานั้นจะงดงามเสมอ
ที่กลาวมาทั้งหมดนั้น คือหลักการเขียนที่ดี ซึ่งปรับใชไดกับการเขียนทุกประเภทไมวาจะ
เขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน เขียนบันทึก เขียนโครงการ หรือเขียนอะไรก็ตามถามีหลัก
ในการเขียนที่ดีแลว ก็จะสามารถทําใหงานเขียนนั้นเปนงานเขียนที่ดี สอบทานไดและเปน
ตนแบบที่ดีได
หลัก 5c ดังกลาวนี้ ผูเขียนคิดวาหากไดรับรูและนําไปใชในการเขียนจนเกิดความคลองตัว
และลงตัวแลว จะทําใหเกิดผลดีที่ตามมาอีก 2c คือเกิด credit อันไดแกการยอมรับจากหนวยเหนือ
จากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงานและจากผูใตบังคับบัญชา กับทําใหเกิด confidence คือความ
มั่นใจ ที่จะเขียนหนังสือทุกรูปแบบ ซึ่งความมั่นใจ นี้ ถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งใน
การเขียนหนังสือดวยเชนเดียวกัน
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