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ค ำน ำหน้ำนำม “ดร.”  ในหนังสือรำชกำร 
[Text : Photo] นางสาวพิมพร  ศะริจันทร ์(2  กรกฎาคม 2553) 

 

 

 

ช่วงก่อนหน้านีห้ลายปจีนถึงปัจจุบัน  จากการท างานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ พบเห็นหนังสือราชการ 
โดยเฉพาะหนังสือภายนอก มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย ยังนึกสงสัยว่า ตกลงทุกวันนี้หน่วยงานราชการยึดระเบียบฯ 
งานสารบรรณของส านักไหนกันแน่ หรือมีระเบียบออกใหม่ตามมาที่ผู้เขียนไม่ได้ติดตามหรืออย่างไร 

ต้องกลับมานั่งทบทวนและสืบเสาะค้นหาว่า ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้  ก็พบว่า  ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรแบบพลิกฝ่ามือเหมือนที่ได้พบเจอ  ยังใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  
และมีแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”  โดยยกเลิกบางข้อ 

และยังใช้ข้อความเดิมอีกหลายข้อตามเดิม  
 

รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม สาเหตอุาจจะ
เนื่องมาจาก  เปลี่ยนวิธีพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร ์การตรวจทาน 
ความสะอาด ความถูกต้องท าได้ง่าย เพียงแต่แก้ไขจากต้นฉบับที่บันทึกไว้ แล้ว
ปรับเปลี่ยนข้อความตามที่ต้องการ  ส าหรับเรื่องที่จะกล่าวถึงครั้งนี้จะข้ามรูปแบบและ
ส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในหนังสือราชการ เพราะเรื่องเหล่านี้ผู้ท าหน้าที่งานสารบรรณจะเกิด
ทักษะ หากปฏิบัติงานหน้าที่นี้สักช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดความช านาญและเช่ียวชาญ
ในที่สุด 

 
 

แตส่ิ่งที่อยากจะเขียนถึง  เนื่องด้วยจากความถี ่พบว่า   กำรใช้ค ำน ำหน้ำนำมในกำรลงชื่อหนังสือรำชกำรว่ำ  ดร.  
โดยพิมพ์ไว้ในวงเล็บก่อนช่ือแล้วตามดว้ยนามสกุล  (ดร. .....    ...........) ต้องย้ าตรงนี้ว่า เป็นหนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วน
ราชการ  

เจอเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปค้นหาความจริงอีกครั้งว่า  เราตกข่าวอีกหรือไม่  ก็ค้นเจอเอกสารล่าสุดคือ พระราชบัญญัต ิ

ค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑  ย้อนหลังอีกช่วงคือ ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ค าน าหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ที่สุด 
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ระบุไว้ว่า ต าแหน่งทางวิชาการ หมายความถึง ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าเป็นต าแหน่งทางวิชาการประจ า ต าแหน่งทางวิชาการพิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่ได้รับเป็น ค าน าหน้านามได้ในการลงช่ือหนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศ
หรือค าน าหน้านามอย่างอื่น 

 

ซ่ึงในระเบียบฯ นี้ไม่ได้ระบุค าว่า  ดร. หรือ ด็อกเตอร์   ไว้แต่ประการใด เช่นเดียวกันกับระเบียบฯ งานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ของเดิมในภาคผนวก 3  การลงช่ือและต าแหน่ง  ก็ไม่ได้มีค าว่า  ดร. ระบุไว้เช่นกัน 

 
 
 

เร่ืองนี้เป็นควำมบกพร่องของใคร? 
   
 

ทุกวันนี้ ผู้บริหำรของหน่วยงำนหลายแห่งได้พยายามพัฒนาความรู้
ความสามารถด้วยการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จนถึงระดับปริญญาเอก เมื่อส าเร็จ
การศึกษาก็จะถูกเรียกค าน าหน้านามว่า ดร. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เรียนจนส าเร็จ
การศึกษาหรือแสดงเห็นถึงความเพียรพยายามของผู้เรียนที่ไปเสาะแสวงหาความรู้ในเรื่อง
ต่าง ๆ ไดเ้ฉพาะเจาะจงลงลึกในรายละเอียดยิ่งขึ้น   เมื่อถูกเรียกเป็นค าน าหน้านามจนชิน 
ลามถึงติดใจค านี้ จึงน ากลับมาใช้ในหน่วยงานด้วย หรืออาจจะลืมตัวช่ัวขณะ  ความ
เผอเรอที่จะน าเอาระเบียบฯ งานสารบรรณมานั่งทบทวนเพราะเห็นว่า มีการกล่ันกรอง
งานนี้มาหลายคนแล้ว ทั้งจากหน้าห้องหรือผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา  ก่อนหนังสือ
ราชการจะถูกส่งออกไปยังหน่วยงานภายนอก   
 

เกิดประเด็นคิดต่อ ส าหรับผู้ไม่รูร้ะเบียบฯ ก็ต้องบอกว่า  ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานเจ้าของหนังสือเรียนจนส าเร็จเป็นด็อกเตอร์แล้ว ดีจัง!   แต่มองกลับกันจะเป็น

ประเด็น การโอ้อวด  ความไม่รู้  การเพิกเฉยกับระเบียบวิธีปฏิบัติงานราชการ  ภาพลักษณ์ขององค์กร ความรอบรู้ของ
บุคลากรที่ท าหน้าที่งานสารบรรณ  ทั้งที่เป็นเรื่องเล็ก ๆ  
 
 

งำนสำรบรรณ  รับผิดชอบเรื่องนี้เต็ม ๆ  ปัจจบุันผู้ท าหน้าที่งานสารบรรณ เป็นผู้ที่มาจากหลากหลายสาขา 
แตกต่างจากก่อนหน้านี้ ผู้ท าหน้าที่งานสารบรรณจะเป็นผู้จบทางด้านพณิชยการ เรียนเรื่อง พิมพ์งาน ปฏิบัติงานส านกังาน 
ใช้เครื่องใช้ส านักงาน  ร่างและโต้ตอบหนังสือ เป็นพื้นฐานการเรียนสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการ 
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แตเ่รื่องนี้ ก็ไม่ได้เป็นข้อจ ากัดส าหรับผู้ที่มาจากสาขาอ่ืน เพราะระเบียบฯ งานสารบรรณ เป็นระเบียบฯ ที่บังคับใช้
กับหน่วยงานราชการ จึงถือว่า เป็นคู่มือที่ใครก็ตามจะท างานในหน้าที่นี้สามารถศึกษาหาความรู้ได ้เพราะเป็นระเบียบที่อ่าน
แล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนด้วยข้อความที่จะต้องตีความสองสามตลบ   
 

เมื่อเห็นว่า ส่ิงใดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของผู้บังคับบัญชาหรือองค์กร ก็ต้องช่วยกัน หากไม่
สามารถจะพูดคุยโดยตรงกับผู้บังคับบัญชา ก็เสนอเรื่องนี้ให้กับผู้ที่เป็นหัวหน้าระดับรองลงมา  พวกที่รู้ (ระเบียบฯ) อยู่เต็ม
อก ปล่อยให้ผิดพลาดออกสู่ภายนอก “บอกแล้ว..ไม่ยอมเชื่อเอง”   อันนี้ยิ่งผิดกว่า พวกไม่รู ้ไม่ศึกษาหลายเท่าตัวนัก...  
 
 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบการเขียน : 

๑. พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖   
๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  

๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
 
 

พิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 30  มิถุนายน  2553 
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  อีเมล pomdvt@hotmail.com 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 
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