การเขียนเพื่อการติดต่อสมาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญ
ปั จจุบนั บุคคลมีการติดต่อสังสรรค์สมาคมกับคนอื่นๆมากขึ้น นอกเหนือจาการสื่ อสารด้วยวาจาโดยการพู๔ดคุย
ทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์แล้ว มารยาทของการติดต่อสมาคมโดยใช้ขอ้ เขียนยังทาได้หลายโอกาศอีกด้วย
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สรุ ป

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทเรี ยนนี้ แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกถึงหลักการเขียนบัตรเชิ ญในโอกาสต่างๆได้
2. สามารถเขียนบัตรเชิ ญได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามโอกาสกับบุคคลผูร้ ับข้อเขียนนั้นๆได้
การเขียน คือ การแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการ ของผูส้ ่ งสารออกไปเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ผรู้ ับสาร
สามารถอ่านเข้าใจ ได้รับทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการเหล่านั้น การ
ถ่ายทอดโดยวิธีบอกเล่าปากต่อปาก หรื อที่เรี ยกว่า
" มุขปาฐะ " อาจทาให้สารตกหล่นหรื อคลาดเคลื่อนได้ง่าย ลายลักษณ์อกั ษรหรื อที่ตวั หนังสื อ ที่
แท้จริ งคือเครื่ องหมายที่ใช้แทนคาพูดนัน่ เอง
ในการเขียนภาษาไทย มีแบบแผนที่ตอ้ งการรักษา มีถอ้ ยคาสานวนที่ตอ้ งใช้เฉพาะ และต้องเขียน
ให้แจ่มแจ้ง เพราะผูอ้ ่านไม่สามารถไต่ถามผูเ้ ขียน
ได้เมื่ออ่านไม่เข้าใจ ผูท้ ี่จะเขียนให้ได้ดี ต้องใช้ถอ้ ยคาให้เหมาะสมกับผูร้ ับสาร โดยพิจารณาว่าผูร้ ับ
สารสามารถรับสารที่ส่งมาได้มากน้อยเพียงใด

หลักการออกบัตรเชิญ
มารยาทในการเขียนเพื่อติดต่อสมาคมกับผูอ้ ื่นสามรถแยกออกได้ 3 ลักษณะ คือ เชิ ญในงานเลี้ยง เชิ ญใน
งานมงคล และเชิญในงานศพ ในการเขียนเพื่อเชิ ญทั้งสามลักษณะ ปั จจุบนั นิยมพิมพ์ ใช้กระดาษขาวค่อนข้างบาง แต่ก็
ไม่ให้บางจนเกินไปเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
โดยหลักทัว่ ไปการออกบัตรเชิ ญทั้งปวง ควรเชิญทั้งสามีและภรรยา ถ้าต้องการให้บุตรธิดาของผูเ้ ชิญไป
ร่ วมงานด้วย และบุตร-ธิ ดาเหล่านั้นยังอยูร่ ่ วมกันในครอบครัวอีกทั้งบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยมารยาทจะต้องออกบัตร
เชิญเป็ นอีกส่ วนหนึ่งด้วย ซึ่ งมารยาทข้อนี้ เจ้าภาพมักจะละเลยและคิดว่าออกบัตรเชิ ญแล้วควรจะมางานทั้งครอบครัว

ลักษณะการเขียนเชิญมาร่ วมในงานเลีย้ ง
ออกบัตรเชิ ญก่อนวันเลี้ยงประมาณ 3 สัปดาห์ แต่ถา้ งานเลี้ยงนั้นไม่ใหญ่มาก และกึ่งทางการก็ออกบัตร
ล่วงหน้าเพียง 1 สัปดาห์ การออกบัตรเชิ ญล่วงหน้าถือเป็ นการแสดงความตั้งใจของผูเ้ ชิ ญว่ามีความตั้งใจจะเชิ ญจริ งๆ
การออกบัตรเชิญในเวลากระชั้นชิดมากถือว่าไม่เป็ นการเคารพต่อผูม้ ีกิจธุ ระหรื อบางครั้งจะเลยเหมาว่าเป็ นการเลือก
ผูร้ ับเชิ ญมักจะบอกปั ดไม่รับการเชิญนั้นเป็ นส่ วนใหญ่ คือ เป็ นการรังเกียจกิจกัน

ลักษณะการเขียนเชิญมาร่ วมในงานมงคล
ผูใ้ หญ่ที่เชิ ญคือ ญาติ-มิตร และผูท้ ี่อาวุโสกว่าทางฐานะหรื อเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าผูท้ ี่ได้รับเชิญอาวุโส
น้อยกว่าอาจเป็ นเพราะเป็ นญาติผใู ้ หญ่ของฝ่ ายเจ้าบ่าวหรื อเจ้าสาวหรื อด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม มักจะไม่เข้าไปหลัง่ น้ า แต่
จะคอยหาโอกาสที่เหมาะแสดงความยินดีดว้ ยกับคู่บ่าว-สาว โดยธรรมเนียมของคนไทยที่ปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมาแต่
โบราณ คือ ผูท้ ี่จะหลัง่ น้ าพระพุทธมนต์ควรมีอายุพน้ 30 ปี ไปแล้ว
ผูอ้ อกบัตรเชิญในงานมงคลสมรสมี 2 อย่าง คือ บิดา-มารดาของทั้งฝ่ ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมกันเป็ นผู ้
เชิญ หรื อผูใ้ หญ่ที่ประกอบการนั้นให้เป็ นผูเ้ ชิญ
กรณี ที่บิดา-มารดาของคู่บ่าว- สาวเป็ นผูเ้ ชิญอาจทาพิธีที่บา้ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งก็ได้ ถ้าทาที่บา้ นเจ้าสาวเรี ยกว่า
“วิวาหมงคล” ถ้าทาที่บา้ นเจ้าบ่าวเรี ยกว่า “อาวาหมงคล " กรณี ผอู ้ ื่นทาให้และมิได้ทาที่บา้ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเรี ยกว่า
“ การสมรส ” ถือว่าเป็ นคาที่เรี ยกรวม

ลักษณะการเขียนเชิญมาร่ วมในงานศพ
บัตรเชิญในงานศพจะใช้บตั รเชิญสี ขาวริ มดา บางกรณี มีการส่ งอย่างรี บด่วน คือ การบอกข่าวการตายและ
การจัดการอาบน้ าศพ โดยปกติบตั รเชิญในงานศพ คือ เชิญทาบุญศพเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง การพิมพ์ปกติจะพิมพ์ดว้ ย
หมึกดาเสมอ และส่ งล่วงหน้าประมาณ 3 วัน ถ้าเป็ นการปลงศพจะต้องพยายามส่ งให้ทวั่ ถึงผูท้ ี่คุน้ เคยกับผูต้ ายและ
ญาติของผูต้ ายอย่างน้อยล่วงหน้าประมาณ 3 วัน

หลักการตอบรับคาเชิญ
การตอบรับคาเชิญ ในกรณี ที่เป็ นการเชิ ญเลี้ยง ผูไ้ ด้รับบัตรเชิญจะต้องตอบ ว่าตนไปในงานเลี้ยงนั้นได้
หรื อไม่ และต้องตอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชัว่ โมง นับแต่ได้รับบัตรเชิ ญเป็ นต้นไป การตอบบัตรเชิญในงาน
เลี้ยง มีหลักปฏิบตั ิ คือ ควรตอบเป็ นบุรุษที่ 3 แต่ถา้ สนิทกันมากอาจตอบในลักษณะของจดหมายธรรมดาก็ได้ แต่มีขอ้
ควรระวัง คือ การใช้คาพูด ภาษาที่โต้ตอบต้องไม่ใช้ภาษาพูด คาผวน หรื อหยอกล้อ เป็ นต้น

หลักการเขียนคาอวยพร
การเขียนคาอวยพร มีหลักสาคัญดังนี้
1. คานึงถึงผูร้ ับว่าอยูใ่ นสถานภาพเกี่ยวกับข้องกับตัวผูเ้ ขียนอย่างไร เพราะจะมีความสาคัญต่อการ
เขียนคาขึ้นต้นและลงท้าย ผูร้ ับอาจเป็ นเพื่อนร่ วมงาน เพื่อนที่สนิทสนมคุน้ เคยกันมานานเป็ นผูใ้ หญา หรื อรุ่ นน้อง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คาขึ้นต้นจึงต้องคานึงถึงความเหมาะสม รวมทั้งคาลงท้ายว่าผูร้ ับและผูเ้ ขียนควรมีต่อกัน
2. เนื้ อหา การเขียนคาอวยพรจาเป็ นต้องเขียนให้ถูกโอกาสว่า จะเขียนในโอกาสใด เช่น งานฉลอง
ตาแหน่งใหม่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคล เป็ นต้น เนื้อหาภาพรวมกกว้างๆ เช่น ถ้าอวยพรในวันเกิดควรอวยพรด้าน
อายุ สุ ขภาพ ให้มีอายุยนื ยาว มีความสุ ขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

3. การเขียนคาอวยพร ภาษาที่ใช้ควรสุ ภาพนุ่มนวลน่าฟัง ไม่ดาษดื่นจนเกินไป ไม่ใช้ศพั ท์แสลง
โลดโผน หรื อหยาบคาย ไม่ใช้สานวนต่างประเทศ

หลักการเขียนคาไว้ อาลัย
1 แสดงความเสี ยใจในมรณกรรมของบุคคลนั้น
2. พูดถึงคุณงามความดี ความสามารถดีเด่น อาจเป็ นทางด้านราชการ ครอบครัว นิสัยใจคอ หรื อ
อื่นๆ การเขียนคาไว้อาลัยต่างกับการเขียนชีวประวัติ เพราะการเขียนชีวประวัติจะมีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนเสี ยของผู ้
นั้น แต่การเขียนคาไว้อาลัยมักจะเขียนในด้านที่เป็ นสิ่ งดีเท่านั้น แต่นิใช่การสรรเสริ ญเยินยอจนเกินไป เพียงแต่เลือก
เอาสิ่ งที่ดีและเป็ นความจริ งมาเขียน ข้อที่พึงระวังในกรณี ผเู ้ ขียนคาไว้อาลัยไม่ใช่บุคคลในครอบครัว หรื อญาติ
สนิท ควรมองหลักส่ วนดีที่ผเู ้ ขียนกับผูล้ ่วงลับไปแล้วมีต่อกัน
3. ในท้ายที่สุดของคาไว้อาลัย แสดงความหลังว่าดวงวิญญาณของผูต้ ายจะประสบความสุ ขและสงบ
ในสัมปรายภาพ

การจ่ าหน้ าซอง
ควรเป็ นซองสี ขาว ควรจ่าหน้าซองด้วยตัวอักษรบรรจง เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะเชิ ญ ซองและบัตรเชิญ 1
ใบ ควรใช้ในการเชิญสามี-ภรรยาหนึ่งคู่ หรื อคนโสดหนึ่งคนเท่านั้นไม่ควรเชิญหลายๆ คน โดยใช้บตั รเดียวกัน คา
ขึ้นต้นในการจ่าหน้าซอง เช่น กราบเรี ยน เรี ยน กราบทูล นมัสการ ฯลฯ ต้องเลือกให้เหมาะสมชื่อนามสกุล ยศถาบรรดาศักดิ์ ของผูท้ ี่เราจะเชิญต้องเขียนให้ถูกต้อง คานาหน้าชื่อบุคคลทัว่ ไป ควรใช้คาว่า คุณ ถ้าเชิญ
ผูท้ ี่สมรสแล้ว ต้องเชิญทั้งสามีและภรรยา ไม่ควรจ่าหน้าซองโดยใช้คาว่า ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ฯลฯ นาหน้าชื่อบุคคล
ที่เราจะเชิญ ควรใช้ชื่อจริ งนามสกุลจริ ง อีกอย่างหนึ่งไม่ควรเชิ ญในนามบริ ษทั ห้างร้าน ห้างหุ น้ ส่ วน เพราะบาง
กรณี บริ ษทั ห้างร้าน ใช้สิทธิ อย่างบุคคลธรรมดาไม่ได้

สรุป
การเขียนเพื่อการติดต่อสมาคมของบุคคลจะมีหลายโอกาส ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั บุคคลที่เราจะติดต่อด้วย อาจ
อาวุโสต่าหรื อสู งกว่า หรื อทัดเทียมกัน ซึ่ งมีผลต่อการเขียนคานาหน้า คาลงท้ายและเนื้อหา ภาษาที่ใช้เขียนโดยผูท้ ีจะ
เขียนโดยผูท้ ี่จะเขียนต้องระวังและใช้ความพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบโดยอาศัยหลักทั้ง 7 ประการดังกล่าวมาแล้ว
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