การเขียนสวนเนื้อหาของหนังสือโตตอบ
สวนเนื้อหาในที่นี้หมายถึงเนือ้ หาทั่วไป นับตั้งแตสวนนํา สวนเนื้อความหลัก และสวนลงทาย หนังสือโตตอบ
ทั่วไปจะมีองคประกอบ 3 สวนนีเ้ สมอ และมักแยกเปน 3 ยอหนาแตถา เปนเรื่องสั้น ๆ ไมมีประเด็นมาก อาจรวมเปน 1-2
ยอหนาก็ได
การเขียนสวนตาง ๆ ในเนื้อหาทั้ง 3 สวน มีวิธีการดังนี้
1. สวนนํา
การเขียนหนังสือใด ๆ ก็ตาม ควรมีการเกริน่ นําเสนอ สวนนําของหนังสือโตตอบ ไดแกสวนที่เปนที่มาของเรื่อง
เหตุที่ตองเขียนหนังสือฉบับนี้ หรือเปนการเทาความหนังสือที่มีมาถึง คําขึ้นตนสวนนํามักมี 2 กลุมคือ ดวย เนื่องดวย
เนื่องจาก หรือ ตาม ตามที่ อนุสนธิ หรืออาจไมมีคําขึ้นตนเลยก็ได ดังจะอธิบายตอไปนี้
1.1 การใช “ดวย เนื่องดวย เนื่องจาก”
คําในกลุมนี้ ใชสําหรับหนังสือที่ยังไมเคยมีการโตตอบกันมากอน เปนการกลาวถึงสาเหตุที่เขียนหนังสือ
ฉบับนี้ เชน กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น การประชุมที่จะจัดขึ้น เปนตน ดังตัวอยาง
1) การใช “ดวย เนื่องดวย” สามารถใชไดทั้ง 2 คํา แตสวนใหญใช ดวย
ก. ดวยสํานักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน จะจัดอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือโตตอบ ใหแก
ขาราชการผูปฏิบัติงานของสํานักชลประทานที่ 11 จํานวน 35 คน เปนเวลา 2 วัน ตั้งแตวนั ที่ 3 – 5 กันยายน 2551 ณ หอง
ประชุม 1 สํานักชลประทานที่ 11 โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการไดถูกตอง และ
เหมาะสม ทั้งนี้ จะมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่สงมาดวย
ข. เนื่องดวยปจจุบันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วการสื่อสารความเขาใจให
ชัดเจนและรวดเร็วทันสถานการณเปนสิ่งจําเปนยิ่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึง
ไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือโตตอบ ขึ้นโดยมีผูเขาประชุมประมาณ 60 คน ตั้งแต
วันที่ 5 – 10 เมษายน 2549 ณ หอง 148 อาคารสัมมนา 2 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ
ตามตัวอยาง ก และ ข เปนการเกริ่นนําดวยการแจงที่มาหรือสาเหตุของการจัดอบรมและการ
ประชุม ซึ่งอาจใชเปนสวนนําของหนังสือเชิญวิทยากรหรือขออนุมัติโครงการ ตังอยาง ก.เปนการเขียนแบบตัว T (ทีหัวตั้ง)
คือมีใจความสําคัญอยูตอนตนยอหนา สวนตัวอยาง ข เปนการเขียนแบบตัว (ทีหัวกลับ) คือมีใจความสําคัญอยูตอนทาย
ยอหนา ผูเขียนสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ควรเลือกใชคําวา สิ่งทีส่ งมาดวย สําหรับ หนังสือภายนอก
และ เอกสารแนบ ในหนังสือภายในหรือบันทึก
เทคนิคสําคัญของการเขียนนําประเภทนี้ คือพยายามตอบคําถาม 5 W 1 H วาใครจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร
2) การใช “เนื่องจาก” คําวา เนือ่ งจาก มักใชในกรณีที่มีสาเหตุเกีย่ วเนื่องเชื่อมโยงกัน หรือเปนเรื่องที่รู ๆ กัน
อยูทั่วไป ดังตัวอยาง
ก. เนื่องจากไดเดินทางไปราชการตางประเทศโดยใชงบประมาณของราชการ แตทานยังมิไดสงรายงาน
การเดินทางและรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว
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ข. เนื่องจากปจจุบันนี้ประเทศไทยอยูใ นสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
จําเปนตองมีมาตรการประหยัดทรัพยากรทุกดาน สํานักงาน ก.พ. ในฐานะสวนราชการสําคัญที่เกี่ยวของกับขาราชการ
สมควรจะกําหนดมาตรการประหยัดเพื่อเปนตัวอยางแกสว นราชการอื่น ๆ
จะเห็นวา การใชคําวา เนื่องจาก จะมีสวนแตกตางกับ ดวย หรือ เนื่องดวย เล็กนอยแตในบางกรณีก็อาจใชแทนกัน
ได โดยปรับขอความดังนี้
ดวยปรากฏวาทานไดเดินทางไปราชการตางประทศ โดย............
เนื่องดวยสถานการณเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะวิกฤติ..............
เนื่องจากไดมกี ารใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตั้งแต ป 2548.............
1.2 การใช “ตาม ตามที่ อนุสนธิ”
คําในกลุมนีใ้ ชสําหรับเทาความหนังสือที่เคยมีการสงถึงกันมาแลว หรือเปนการกลาวถึงเรื่องที่เปนที่รูกันดีอยู
แลว ดังตัวอยาง
ก. ตามหนังสือทีอ่ างถึง บริษัทแลมดา จํากัด หารือวาผลิตกัณฑที่บริษัทผลิตขึ้นจะตองเสียภาษี
สรรพสามิตหรือไม อยางไร ความละเอียดแจงแลว นัน้
ข. ตามฝายสวัสดิการไดมีหนังสือที่..........ลงวันที่................ ขออนุมัติโครงการจัดสวัสดิการรถรับสง
พนักงานของบริษัท จํานวน 5 คัน คาใชจายเดือนละ 50,000 บาท ความละเอียดแจงแลว นั้น
ตัวอยาง ก. ใชสําหรับหนังสือภายนอก สวนตัวอยาง ข.ใชสําหรับหนังสือภายใน
คําวา อนุสนธิ ในปจจุบนั มักใชในการอางถึงคําสั่ง กฎ ระเบียบ มติ ฯลฯ เชน
อนุสนธิมติที่ประชุม................ครั้งที่............วันที่...................
อนุสนธิคําสั่งที่.................เรื่อง.........................
สิ่งสําคัญที่มักจะผิดพลาดกันเสมอ คือ การลงทายขอความวา นั้น หรือ ความละเอียดแจงแลว นัน้
จึงตองจดจําใหแมนยําวา เมือ่ อางเรื่องราวจบสิ้นขอความแลว จะตองมีคําปดทายเสมอ หากเปนเรื่องที่ไมมีรายละเอียดมาก
ใชคําวา นัน้ หากมีขอความมากแตสรุปมาเพียงสั้น ๆ เพือ่ มิใหเยิ่นเยอ ใชคําวา ความละเอียดแจงแลว นั้น
ความ หมายถึง ขอความ ใจความ ความละเอียด คือขอความที่ละเอียด
แจง หมายถึง บอก แจมแจง ชัดเจน
นั้น ตองวรรค 1 ตัวอักษรกอนคําวา นั้น เสมอ เพราะ นั้น ขยายขอความทั้งหมดในยอหนาที่ผานมา
หากไมเวนวรรคจะเปนการขยายเฉพาะขอความที่อยูตดิ กันเทานั้น

-32. สวนเนื้อหา
การเขียนสวนเนื้อหา ซึ่งเปนองคประกอบที่ 2 ของหนังสือ หากสวนนําสั้น ๆ เพียง 1-2 บรรทัด สามารถเขียน
ตอเนื่องในยอหนาแรกได แตถาสวนนํายาวประมาณ 3 บรรทัดขึ้นไป ควรแยกเปนยอหนาที่ 2 ดังตัวอยางเนื้อหาหนังสือ
บางประเภท ดังนี้
2.1 หนังสือเชิญ
ก. มหาวิทยาเห็นวา ทานเปนผูมีความรูและประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางสูง จึงขอเชิญทานเปน
วิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติเรื่อง การเปนวิทยากรมืออาชีพ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอง
5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข. ในการนี้ กรมจะจัดการออกราน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จํานวนประมาณ 100 ตําบล โดยไดคัดเลือก
ผลิตภัณฑของตําบล....................ดวย ดังนั้น จึงขอเชิญทานนําผลิตภัณฑของตําบลไปออกรานจําหนายในวันและเวลา
ขางตน ทั้งนี้ กรมไดมอบหมายใหนางสาว.........................ตําแหนง........................เปนผูประสานงาน
2.2 หนังสือตอบขอหารือ หรือชี้แจงขอเท็จจริง
ก. กรมสรรพสามิตขอเรียนวา ตาม พ.ร.บ...........................(อางรายละเอียด) ดังนั้น สินคาดังกลาวจะตอง
เสียภาษีสรรพสามิต
ข. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเรียนวา ขาวดังกลาวไมเปนความจริงแตอยางใด มหาวิทยาลัยมิได
เพิ่มอัตราคาลงทะเบียน......................(กลาวรายละเอียด)
การเขียนในขอ ก. เปนแบบ (ทีหัวกลับ) คืออางขอมูลกอนแลวจึงตอบ สวนตัวอยาง ข T (ทีห่ ัวตั้ง) คือตอบ
กอนแลวอางขอมูลภายหลัง สวนใหญถาตอบประชาชนซึ่งไมสูเขาใจเรื่องราวมากนัก มักใชตวั T แตถาตอบผูที่เขาใจ
เรื่องราวหรือระเบียบตาง ๆ ดี พอสมควรอยูแลว มักใชตวั (ทีหวั กลับ)
2.3 บันทึกเสนอ
ในการเขียนบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา สวนเนื้อหาอาจแยกเปน 2 ยอหนา คือ ขอพิจารณา และ ขอเสนอ
หรืออาจเขียนรวมกันเปนยอหนาเดียวก็ได
คําสําคัญในการขึ้นตนสวนเนื้อหา คือ คําเชื่อมจากสวนนํา อาจใชคําวา ในการนี้บดั นี้ การประชุมดังกลาว
จากเหตุการณดังกลาว.................. เปนตน สวนเนื้อหาหากมีรายละเอียดมาก อาจเขียนมากกวา 1 ยอหนาก็ได
3. สวนลงทาย
องคประกอบที่ 3 คือสวนลงทาย การเขียนสวนลงทายควรเปนประโยคสั้น ๆ ไมควรมีเนื้อหาสําคัญอยูในสวนนี้
อีก เนื้อหาทั้งหมดควรอยูในองคประกอบที่ 2 คือ สวนเนื้อหาสวนลงทายควรเปนการสรุป เนนย้าํ หรือขอบคุณแลวแต
กรณี ทั้งนี้ จะตองตรงกับ เรื่อง ดังตัวอยาง
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คําลงทาย

1) ขออนุญาต หรือขออนุมัติ

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาอนุมัติดว ย จะขอบคุณยิ่ง

2) รายงานผลการปฏิบัติงาน

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

3) ชี้แจงขอเท็จจริง

ก. จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไปดวย จะ
ขอบคุณยิง่

4) สงขอมูล

ก. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

5) เชิญเปนวิทยากร

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญดวย จะขอบคุณยิ่ง
ข. กรมหวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

6) ขอความรวมมือ หรือขอความอนุเคราะห

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความรวมมือ ขอขอบคุณ
ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความรวมมือ (อนุเคราะห) ดวย
จะขอบคุณยิ่ง
ค. (สถานบัน) หวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ดวย
ดีเชนเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

7) ซักซอมความเขาใจ ยืนยันหรือใหดําเนินการ

ก. จึงเรียนซุกซอมมาเพื่อใหเขาใจตรงกัน
ข. จึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดเขาใจตรงกัน
ค. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ง. จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป จะขอขอบคุณยิง่

8) ตอบปฏิเสธ

ก. จึงเรียมมาเพื่อ (โปรด) ทราบ
ข. จึงเรียนมาเพื่อ (โปรด) ทราบ และขออภัยมา ณ ที่นดี้ ว ย

สิ่งสําคัญในการลงทายก็คือ ไมจําเปนตอง จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ เสมอไป จะใชคํานี้เฉพาะการใหขอ มูลเพื่อทราบ
เทานั้น หากเปนเรื่องอื่นตองลงทายใหสอดคลองกับเรื่องที่ตองการ ในการกรณีที่เนื้อความกลาวจบสิ้นแลว เชน เชิญ
วิทยากรไปแลวในยอหนาที่ 2 อาจลงทายวา กรมหวังวาจะไดรับความอนุเคราะห............. ก็ได โดยไมตองใช จึงเรียนมา
เพื่อ..............อีก เพราะเปนการซ้ําซอนกับที่กลาวมาแลว ผูเขียนบางรายเขาใจผิดวาหนังสือราชการตองลงทายวา จึงเรียน
มาเพื่อ.....................เสมอ

-5สําหรับการลงทายดวยการขอบคุณ ควรเลือกใชคําขอบคุณใหเหมาะสมกับผูรับ ดังนี้
1. ระดับเสมอกัน หรือผูใตบังคับบัญชา ใชคําวา ขอขอบคุณ หรือ ขอบคุณมาก
2. ระดับสูงกวา ใช จะขอบคุณยิ่ง
3. ระดับ “กราบเรียน” ถาเขียนถึงผูที่ตอง กราบเรียน ซึ่งมี 14 ตําแหนง นั้น ควรใชจะเปนพระคุณยิ่ง

เอกสารอางอิง หนังสือ เทคนิคการเขียน หนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และรายงานการประชุม ของรองศาสตราจารยนภาลัย สุวรรณธาดา
อาจารยอดุล จันทรศักดิ์ พันเอก กิจคณิตพงศ อินทอง
รวมรวมจาก การอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรการเขียน และการตรวจแกหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และรายงานการประชุม ระดับผูปฏิบัติ
ของสํานักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
รวบรวมโดย งานธุรการ ฝายบริหารทั่วไป

