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 This study aims to study and compare patterns of complaints in 

English used by Middle-eastern people and native speakers of English. Data 

collection was done from 50 complaint emails for each group, totaling 100 

emails. The speech acts theory (Searle, 1969) was employed as the 

framework for data analysis, and the findings are discussed under Hofstede’s 

(1997) Dimensions of Cultural Variability. 

 Findings reveal that Middle-eastern writers’ complaints can be 

classified into 5 groups of speech acts, which include representative, 

expressive, directive, commissive, and declaration, respectively. Under 

these five groups, the expressions used in complaints can be 

categorized in to a number of speech acts, including: 1) complaining 

(56%), 2) thanking (50%), 3) scolding and ordering (44%), 4) stating (28%),    

5) questioning and expressing condolences (22%), 6) greeting (20%),         

7) requesting (14%), 8) complimenting (8%), 9) threatening (6%), and the last 

order comprises 4 speech acts of the same frequency, namely promising, offering, 

apologizing, and excommunicating (2%). For the native speakers of English,  

4 groups of speech acts found are directive, representative, expressive and 

commissive, respectively. The speech acts found in expressing complaints involve 

1) ordering (50%), 2) complaining (44%), 3) thanking (30%), 4) stating, scolding, 

and greeting (28%), 5) questioning (24%), 6) expressing condolences (14%),      

7) complimenting (8%), 8) requesting and threatening (6%), and 9) offering (2%). 

Patterns of complaints in this study show differences in cultural dimensions 

between both groups of English users. The Middle-eastern writers’ complaints 

are found to be more expressive and show more power distance than those of 

the native speakers.  
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งานคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลุลวงลงได ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรกึษางานคนควา

อิสระเลมนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาจรีย นิพาสพงษ นอกเหนือจากการสละเวลาอันมีคาของอาจารยในการ
ใหคําปรึกษาและชีแ้นะแนวทางแลว อาจารยยังคอยกระตุนเตือนใหสงงานและคอยใหกําลังใจผูวจัิยเสมอ 
ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี ้

นอกจากนีผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารยพรสวรรค ตรีพาสัย ท่ีไดกรุณาตรวจสอบงานวิจยั
และใหคําปรกึษาเพ่ือใหงานมีความถูกตอง สมบรูณข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.พรพิมล เสนะวงศ  
และอาจารยภาควิชาภาษาเพือ่การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม คณะโบราณคดีทุกทาน ที่ไดถายทอดความรูและ
ขัดเกลาจนผูวจิัยสามารถทํางานวิจัยช้ินนี้จนสําเร็จไดดวยดี นอกจากนี้วิชาความรูที่อาจารยทุกทานไดอบรม
ส่ังสอนผูวิจยัไดนําไปประยุกตใชในการปฏบิัติงานจนงานทุกช้ินสําเรจ็ลลุวง  ขอขอบพระคุณผูเขียนตํารา 
งานวิจยัและเอกสารตางๆ ทีผู่วจัิยนํามาศึกษา อางอิงในงานวิจยัครั้งนี้ดวย 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีเปดโอกาสใหผูวจิัยไดกลับเขามาศึกษายังสถานท่ีที่เต็มไป
ดวยความอบอุน มิตรภาพและความประทับใจ รวมถึงเพื่อนทุกคนทีร่วมเรียนในสาขาภาษาและการส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรม ที่คอยชวยเหลือ สอบถามเปนกําลังใจใหตลอด โดยเฉพาะพี่อร และยุย ท่ีคอยใหคําแนะนํา
ปรึกษา กระตุนเตือนจนสามารถสงงานอาจารยไดในท่ีสุด 

เหนือส่ิงอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ผูซ่ึงนอกจากใหชีวิตแลวยังใหโอกาสใน
การศึกษา คอยเปนกําลังใจอันสําคัญยิ่งจนผูวจัิยมวีันน้ี ขอบคุณลกูคาทุกทานท่ีทําใหมีขอมูลมาทํางานวิจยัและ
ขอบคุณบรษิทัฯ ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยมีเวลามาศึกษาตอ 

ขอบคุณเพ่ือนทุกคน ออม เก พ่ีเอก หนึ่ง เดือน น้ํา มด เจี๊ยบ เอ  บัว เดียร และผูที่มนี้ําใจกับผูวิจัย
ทุกทานท่ีไมไดเอยนามในท่ีนี้ ในการเปนกําลังใจท่ียิ่งใหญและเขามาเติมเต็ม เปนสีสันใหกับชีวิต 
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   บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ตะวนัออกกลางเปนตลาดสงออกสินคาท่ีมีศักยภาพสูงและจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึน เนือ่งจาก

ในอดีตท่ีผานมาประเทศไทยใหความสําคัญกับตลาดตะวันออกกลางนอยมาก การเพิ่มการสงออก

ไปยังตลาดน้ีจงึมีโอกาสขยายตัวในอัตราท่ีสูงกวาตลาดอ่ืนๆ การท่ีราคาน้ํามันดิบท่ีเพิ่มข้ึนไดชวย

ใหตะวนัออกกลางซ่ึงเปนผูสงออกน้ํามันดิบสําคัญมีรายไดเพิ่มข้ึน และมีกําลังซ้ือมากข้ึนนอกจากนี้

การท่ีเงินดอลลารสหรัฐฯออนตัวลงทําใหรายไดประเทศอ่ืนก็ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกา

ซ่ึงรวมถึงรายไดของตะวันออกกลาง (จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร, 2551 : 1) 

ปจจุบันสินคาสําคัญท่ีประเทศไทยสงออกไปยังตะวันออกกลางไดแก รถยนต ขาว เคร่ืองปรับอากาศ 

และสวนประกอบเปนตน 

นอกเหนือจากสินคาหลักดังกลาว ประเทศไทยมีนโยบายขยายตลาดสัตวน้ําสวยงามไปยัง

ภูมิภาคตะวนัออกกลางดวย โดยกรมประมงไดมีการจัดประชุมวางยุทธศาสตรปลาสวยงามเพ่ือให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาท่ีมีคุณภาพของโลกภายในปพ.ศ.2559 ท้ังนี้เนื่องจาก

ปลาสวยงามของไทยมีความโดดเดนและมีความสวยงามเปนท่ียอมรับของท่ัวโลก ขอมูลสํารวจใน

ประเทศอุตสาหกรรมพบวาปลาสวยงามไดรับความนิยมมากท่ีสุดในบรรดาสัตวเล้ียงท้ังหมด ชนิดของ

ปลาสวยงามท่ีมีการซ้ือ-ขายจากการรายงานของ Ornamental Fish International (OFI) ซ่ึงเปน

สมาคมปลาสวยงามระหวางประเทศพบวา มีปลาสวยงามที่มีการซ้ือ-ขายมากกวา 5,354 ชนิดท่ัวโลก  

สัดสวนของปลาสวยงามท่ีจาํหนายในตลาดโลกรอยละ 90-96 เปนปลาสวยงามนํ้าจืดท่ีไดจากการ

เพาะพันธุ รอยละ 4-10 เปนปลาสวยงามทะเล สําหรับปลาสวยงามสวนใหญท่ีผลิตในประเทศไทยจะ

ถูกสงออกไปขายยังตางประเทศคิดเปนรอยละ 85 ขอมูลชนิดปลาสวยงามสงออกจากการรวบรวม

จากผูประกอบการสงออกท่ียืน่ขอใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา (Animal Health Certificate) กับ
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สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้าํจดืกรมประมงพบวาลําดับชนิดปลาสวยงามทีน่ิยมสงออกในป พ.ศ.2552 

ประกอบดวย ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาหางไหม ปลาทอง ปลาน้ําผ้ึง ปลากาแดง ปลาซักเกอร ปลาคารพ 

ปลาเซลฟน ปลาออสการฯ ผลสํารวจในป 2549-2551 ประเทศสิงคโปรเปนผูสงออกอันดับหนึ่ง

ของโลก สวนแบงมูลคาการสงออกเฉล่ีย 65.5 ลานเหรียญสหรัฐ (รอยละ 22.43) รองลงมาคือสเปน 

มาเลเซีย สาธารณรัฐเชค ญ่ีปุน โดยมีประเทศไทยเปนอันดับท่ี 6 มีสวนแบงตลาด 17.2 ลานเหรียญสหรัฐ 

โดยมีสหภาพยโุรปเปนประเทศผูนําเขาสูงสุด รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

กรมประมง,  2553) 

ในการขยายตลาดการคานั้นภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชในการติดตอส่ือสาร เพราะ

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชกันท่ัวโลก แตสําหรับตะวันออกกลางท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาประจําชาติหรือภาษาราชการและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตางกัน เชนขอมูลจาก

กระทรวงพาณิชย, กรมสงเสริมการสงออก (2551) พบวาประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหรานนักธุรกิจ

สวนใหญพูดภาษาฟารซี (อิหราน) เปนหลัก แตมีกลุมนักธุรกิจอิหรานท่ีทําการคาระหวางประเทศ

พูดภาษาอังกฤษไดดี, ประเทศอิสราเอลใชภาษาฮีบรูและอาหรับเปนภาษาราชการประชาชนสวนใหญ

พูดภาษาอังกฤษได และสําหรับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ 

ภาษาอังกฤษมีความเขาใจอยางกวางขวาง ซ่ึงความแตกตางทางดานภาษานี้ทําใหผูท่ีทําการคากับ

ชาวตะวันออกกลางตองตระหนักถึง และนอกจากการทําความเขาใจดานภาษาเพ่ือการติดตอส่ือสาร

แลวยังตองเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิตดวย  เนื่องจากในตะวันออกกลางผูคน

สวนใหญเปนผูท่ีเล่ือมใสในศาสนาและรักทองถ่ินของตน โดยศราวุฒ ิอารีย (2553, บทสรุปยอ) ได

กลาวถึงทัศนคติและการดํารงชีวิตของชาวตะวันออกกลางไววา  

        “ชาวอาหรับเปนกลุมคนท่ีคอนขางยึดมั่นถือม่ัน มีความแนวแน ไมเปลี่ยนแปลงอะไรงายๆ 

พวกเขาใหความเคารพอยางสงูตอขนบธรรมเนียมประเพณี คุณลักษณะบางอยางท่ีชาวอาหรับ

ยึดถือรวมกันกอ็ยางเชน บทบาทของครอบครัว โครงสรางชนชั้น พฤติกรรมทางการเมอืงและ

ศาสนา แบบแผนการดํารงชีวิต บรรทัดฐานดานศีลธรรมทางสังคม กรอบคิดเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม และผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีตอวิถีการดํารงชีวิต

ของผูคน” 
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 ทัศนคติดังกลาวทําใหผูสงสินคาออกไปยังตะวนัออกกลาง ตองตระหนักถึงปญหาเหลานี้

โดยการศึกษาการเตรียมความพรอมดานธุรกิจ การเขาสูตลาด และแนวทางในการแกไขปญหา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันรูปแบบการติดตอธุรกิจเนนการส่ือสารผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนกิส

หรืออีเมล (E-MAIL) ซ่ึงไปไดท่ัวโลกอยางสะดวก รวดเร็วและประหยดั ประกอบกบัการคมนาคม

ขนสงซ่ึงทําไดอยางแพรหลายท้ังทางนํ้า ทางบกและทางอากาศครอบคลุมพื้นท่ีตางๆ ทําใหการ

ติดตอซ้ือขายและการกระจายสินคาทําไดมากยิ่งข้ึน นอกเหนอืจากการขนสงสินคาใหตรงตามความ

ตองการของลูกคาแลวในการทําการคายังตองมีการติดตามผลการขาย (Follow up) ซ่ึงหมายถึง การ

ตรวจสอบวาสินคาท่ีขายไปแลวนั้นสรางพอใจใหแกลูกคามากนอยเพียงใด เพื่อหาแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาวิธีการขายและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดยีิง่ข้ึน เม่ือทําการจัดสงสินคาแลวพบวา

ลูกคาไมไดรับส่ิงท่ีตองการ หรือบางคร้ังส่ิงท่ีตองการยังไมถึงระดับท่ีพอใจลูกคาจะไมพอใจแลว

แจงใหผูท่ีเกีย่วของรับทราบหรือท่ีเรียกวาขอรองเรียน (Complaints) โดยสงกลับมาทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูสงของดําเนินการปรับปรุงสินคาหรือหาวิธีจดัการปญหาตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงวิกฤตอุทกภัยคร้ังใหญของประเทศไทย ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2554 จากการสํารวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ, ศูนยตดิตามและแกไขปญหาภัยพิบัติ

ดานการเกษตร (2554)  ท่ีระบุวาเหตุการณอุทกภัยดังกลาวมีพื้นท่ีการเกษตรและแหลงน้ําธรรมชาติ

เสียหายมากกวา 12.61 ลานไร  สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและบริการรวมถึงการ

สงออกสัตวน้าํสวยงามท่ีไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เนื่องจากเสนทางคมนาคมหลักสูสนามบิน

ถูกตัดขาดทําใหการขนสงตองใชเวลามากข้ึน  น้ําหลากในชวงวิกฤตอุทักภยัยังสงผลกระทบโดยตรง

ตอสุขภาพของสัตวน้ํา ทําใหการสงออกปลาสวยงามไปยังประเทศตางๆ ไดรับขอรองเรียนท่ีสงมา

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก จากกรณดีังกลาวทําใหผูวิจัยไดเล็งเหน็วาขอความใน

จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับเหลานี ้ สามารถนํามาเปนขอมูลในการศึกษาและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับวัจนกรรมท่ีแสดงออกถึงความไมพอใจของชาวตะวันออกกลาง วามีความสอดคลองกับ

วัฒนธรรม   วิถีชีวิตของชาวตะวันออกกลางหรือไม อยางไร ซ่ึงผลของงานวิจัยท่ีไดจะสามารถ

นํามาประยุกตใชในการโตตอบจดหมายในธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชาวตะวันออกกลาง

เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความพึงพอใจ และนํามาซ่ึงประโยชนสูงสุดคือประสบความสําเร็จในการ

ติดตอส่ือสารและเจรจาธุรกจิระหวางกนั 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบวัจนกรรมในการแสดงความไมพอใจของชาวตะวันออกกลาง  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมในการแสดงความไมพอใจ ระหวางผูท่ีใชภาษา 

อังกฤษเปนภาษาท่ีหนึ่ง และผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวนัออกกลางวามีความเหมือนหรือแตกตางกนั

หรือไม อยางไร  

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไมพอใจของลูกคาชาวตะวันออกกลาง มีความแตกตาง

ทางรูปแบบวัจนกรรมจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เนื่องจากมีพืน้ฐานทางวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

จึงสงผลใหมีความแตกตางในรูปแบบการใชภาษาดวย 

 

4. ขอบเขตในการวิจัย 

4.1 ศึกษาเฉพาะขอมูลท่ีมีการโตตอบกันในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท่ีเกี่ยวของกับ

ธุรกิจปลาสวยงาม โดยเลือกเฉพาะจดหมายท่ีมีเนื้อหาท่ีแสดงความไมพอใจท่ีไดรับจากชาวตะวนัออกกลาง

ในประเทศอิยปิต บาหเรน อิรัก อิหราน อิสราเอล จอรแดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร 

ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเทานั้น ไมรวมกลุมประเทศมัฆริบ (Maghreb) หรือ

แอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือซ่ึงประกอบดวยแอลจีเรีย โมร็อกโก ตนูีเซียและลิเบีย ไมรวมถึงตุรกี

และไซปรัสท่ีมีพรมแดนตดิทวีปยุโรปเพ่ือปองกันอิทธิพลการแทรกแซงของภาษา และดินแดน

ปาเลสไตน เยเมน ท่ีไมมีขอมูลในการติดตอซ้ือขาย  ในสวนของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาแม ผูวิจัยเลือกเฉพาะจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมาจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและ

ออสเตรเลีย  
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5. นิยามศัพทเฉพาะ 

5.1 วัจนกรรม (Speech Act)  หมายถึงการกระทําโดยการใชคําพูดในการติดตอส่ือสาร 

ซ่ึงจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดตามเจตนาของผูพูด เชน การบอกเลา การสัญญา การขอรอง การส่ัง 

การถาม ในการศึกษาคร้ังนี้ใชกรอบวัจนกรรมของ Searle (1976) ท่ีแบงการกระทําท่ีสามารถกระทํา

ไดโดยใชการพูดออกเปน 5 ประเภท ตามลักษณะของถอยคํา 5 กลุมคือ กลุมบอกกลาว 

(representative), กลุมช้ีนํา (directive), กลุมผูกมัด (commissive), กลุมแสดงความรูสึก (expressive) 

และกลุมแถลงการณ (declaration) 

5.2 ความไมพอใจ (Complaints) หมายถึงขอรองเรียนหรือส่ิงท่ีลูกคาไมไดรับในส่ิงท่ี

ตองการหรืออยากไดหรือบางคร้ังไดรับแตยังไมถึงระดับท่ีพอใจ เม่ือเปนเชนนัน้ลูกคาจะแสดง

อาการไมพอใจแลวแจงใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อดําเนนิการจดัการขอรองเรียนตอไป  (ชัยสมพล 

ชาวประเสริฐและสุพจน กฤษฎาธาร, 2549 : 15)  

5.3 ตะวนัออกกลาง (Middle East) หมายถึง ดนิแดนท่ีขยายยื่นออกไปจากมหาสมุทร

แอตแลนติกทางทิศตะวนัตกจนถึงดินแดนบางสวนของประเทศอัฟกานิสถานทางทิศตะวนัออก ซ่ึง

มีความยาวกวา 5,600 ตารางกิโลเมตร อยางไรก็ตามยังไมมีการกําหนดขอบเขตพรมแดนของ

ภูมิภาคนี้อยางเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร (2551 : 103) ไดกําหนดอาณา

บริเวณภูมิภาคตะวนัออกกลางครอบคลุมพื้นท่ีตางๆ ดังนี้คือ บาหเรน อียิปต อิหราน ตุรกี อิรัก 

อิสราเอล จอรแดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

เยเมน และดินแดนปาเลสไตน (เวสตแบงกและฉนวนกาซา)   นอกจากนั้นยังรวมถึงกลุม

ประเทศมัฆริบ (Maghreb หรือแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงประกอบดวยแอลจีเรีย ลิเบีย 

โมร็อกโก และตูนีเซีย) ท่ีมักถูกเช่ือมโยงเขาเปนสวนหนึ่งของตะวนัออกกลางดวยเนื่องจากมี

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเช่ือมโยงใกลชิดกับตะวันออกกลางมาก รวมท้ังซูดาน มอริเตเนีย และ

โซมาเลียดวยเชนกัน ขณะท่ีตุรกีและไซปรัสนั้นแมวาโดยสภาพทางภูมิศาสตรแลวจะต้ังอยูภายใน

ภูมิภาคนี้ แตท้ัง 2 ชาติก็มักจดัใหประเทศตนวาเปนสวนหนึ่งของยุโรป  
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5.4 อาหรับ หรือโลกอาหรับ อนันตชัย จินดาวัฒน (2555) ไดใหคําจํากัดความโลก

อาหรับออกเปนได 2 ประเดน็คือ ในดานภมิูศาสตร ก็คือกลุมประเทศท่ีมีภูมิศาสตรตั้งอยูทางเอเซีย

ตะวนัตกเฉียงใตและแอฟริกาเหนือ และอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาหรับในความหมายในแงของวิถี

และวัฒนธรรม รวมไปถึงภาษาท่ีใชซ่ึงเปนภาษาอารบิก และ/หรืออาจมีศาสนาอิสลามเปน

แกนกลางในการดํารงชีวิตของกลุมชน ซ่ึงมีท้ังหมด 23 ประเทศ ประกอบดวย อิรัก คูเวต จอรแดน 

เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน กาตาร โอมาน เยเมน ลิเบีย อียิปต 

ซูดาน โมร็อกโก ตนูิเซีย แอลจีเรีย มอริเตเนีย โซมาเลีย องคการปลดปลอยปาเลสไตน จิบูต ีโคโมโรส 

และเอริเทรียซ่ึงอยูในฐานะประเทศผูสังเกตการณ ปจจุบันประชากรท้ังหมดในโลกอาหรับมีอยู

ประมาณ 300 ลานคน  

5.5 ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม หมายถึงประเทศผูใชภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

เปนภาษาราชการ ซ่ึงไดแก ประเทศอังกฤษใชภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English), ประเทศ

สหรัฐอเมริกาใชภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (American English) และประเทศออสเตรเลียซ่ึงใช

ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน (Australian English)  โดยผูวิจัยเลือกทั้งสามกลุมตัวอยางเปนตวัแทน

ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันตก เนื่องจากถาเลือกตัวอยางเพยีงกลุมใดกลุมหนึ่งจะมีจํานวน

ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนกิสท่ีนํามาทําการวิเคราะหไมเพียงพอ 

5.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) Electronic Mail (E-mail)    คือการรับสงขาวสาร

ในรูปของสัญญาณไฟฟาจากคอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่งไปยงัคอมพวิเตอรอีกเคร่ืองหน่ึง ซ่ึงไปไดท่ัวโลก          

ใหความสะดวกรวดเร็วและประหยดักวาการสงจดหมายโดยวิธีธรรมดา จึงเปนบริการท่ีมีผูนิยมใช

กันมาก (ลําดวน จาดใจดี, 2542)  

5.7 รูปแบบ (pattern) ของภาษาอังกฤษ คือภาษาที่สะทอนความคิดแบบเสนตรง 

(linear) คือคิดวาตนเองตองการอะไรจะมีการแสดงออกไปตามท่ีคิด โดยไมคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ เชน 

ความรูสึกของคนท่ีมีปฏิสัมพันธดวย เปนการคิดจากจดุหนึ่งไปยงัจดุหนึ่งอยางตรงไปตรงมาจึง

สะทอนในวิธีการพดูท่ีมุงการตอบใหตรงจดุ และการตอบใหตรงคําถาม ในการส่ือสารจะมี

ความหมายครบถวน สารท่ีสงมาจะเปนอิสระจากส่ิงแวดลอมภายนอก ไมจําเปนตองตีความหรือ

อาศัยปริบทภายนอกใดมาอางอิง (เมตตา ววิัฒนานุกูล (กฤตวิทย), 2548) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

5.8 รูปแบบ (pattern) ของภาษาอาหรับ เปนภาษาท่ีมีคําขยายนามมาก มีการเปรียบเปรย  

(Almaney and Alwan , 1992 อางถึงในเมตตา วิวฒันานุกูล (กฤตวิทย), 2548) ไดวิเคราะหการยนืยัน 

(tawkid) และการขยายความเกินจริง (mubalaqha) ในภาษาอาหรับวาผูอ่ืนตองการใหเขาแสดงวา

ยืนยนัแนชัดในการส่ือสาร ถาพูดโดยไมมีการยืนยันคูสนทนาอาจเขาใจไปในทางตรงกันขาม คํา

วา “No” อยางเดียวไมเพยีงพอสําหรับการปฏิเสธ จะมีการแสดงอารมณและความรูสึกเขารวม เชน

แทนท่ีจะพูดวา “ผมคิดถึงคุณ”  ก็อาจพดูวา  “คุณทําใหผมเปลาเปล่ียวในขณะท่ีคุณไมอยู”  

5.9 ปลาสวยงาม หมายถึง ปลาท่ีนิยมเล้ียงในตูกระจกหรือบอ โดยมีจุดประสงคเพื่อ

ประดับตกแตงสถานท่ีหรือพักผอนหยอนใจ มักมีรูปรางหรือสีสันสวยงามมีท้ังปลาน้ําจืด น้ํากรอย

และปลาทะเล แตท่ีมีการเพาะเล้ียงและซ้ือขายกันมากเปนปลาน้ําจืด (กนกพัชร วงศอินทรอยู, 

สมพล สุขเจริญพล และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ, 2554 : 5) 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 สะทอนใหเหน็ลักษณะการใชภาษาอังกฤษของชาวตะวนัออกกลาง และการใช

ภาษาอังกฤษของผูท่ีใชเปนภาษาแม 

6.2 ทราบสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตาง ในรูปแบบวจันกรรมแสดงความไมพอใจ

ของชาวตะวันออกกลาง กบัผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เพื่อสามารถนําขอมูลมาสรางรูปแบบ 

และแนวทางในการส่ือสารตอบโตใหประสบความสําเร็จทางธุรกิจ และสงเสริมความเขาใจระหวาง

วัฒนธรรม 

6.3 เขาใจการใชหรือเขาใจรูปแบบของภาษาท่ีใชในการส่ือสารและตอบโตทางธุรกิจ 

ของนักธุรกิจจากกลุมประเทศทางตะวันออกกลาง  

6.4 ไดเรียนรูระบบความเช่ือ วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีแสดงออกผานทางวัจนกรรม เพื่อนํา

ขอมูลเหลานี้มาวเิคราะห จะกอใหเกดิประโยชนตอการสนับสนนุนโยบายเปดตลาดสินคาของคนไทย

ในตะวันออกกลาง 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในบทนี้ผูวิจยัจะนําเสนอทฤษฎแีละงานวจิยัท่ีเกีย่วของ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนดังนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวจันกรรมของ จอหน อาร เซอรล (John R.Searle)   

2. แนวคิดเกีย่วกบัมิติของความแตกตางทางวฒันธรรมของ กีรท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

3.1 เอกสารและงานวิจยัเกีย่วรูปแบบวัจนกรรม 

3.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวัจนกรรม 

ผูวิจัยไดเลือกใชทฤษฎีวัจนกรรม (Speech Acts) ของเซอรล (Searle, 1976 อางถึงใน

สุจริตลักษณ ดีผดุง, 2552) วาแนวคิดนี้เปนแนวคิดท่ีอธิบายการกระทําโดยการใชคําพูด การกระทาํ

ท่ีเกิดขึ้นเม่ือผูพูดเจตนาส่ือความหมายมากกวาความหมายตรงของถอยคํา และเจตนานั้นจะสัมฤทธ์ิ

ผลก็ตอเม่ือมีเง่ือนไขเหมาะสม (felicity condition)  และมนุษยใชภาษาเพ่ือดําเนนิกิจกรรมตางๆ ตาม

ความประสงค ท้ังถายทอดขอมูล ขอรายละเอียด ขอรอง ตักเตือน ขมขู ใหสัญญา แสดงใหเห็น

ปฏิสัมพันธระหวางผูพดูและผูฟง เพื่อใหเห็นวาผูสงสารมีเจตนารมณหรือวัตถุประสงคในการสงสาร

อยางไร ทรงธรรม อินทจักร (2550) ไดสรุปแนวคิดของเซอรลท่ีไดจําแนกประเภทวจันกรรม

ออกเปน 5 กลุมดังนี้  
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1. กลุมบอกกลาว (representative) เนนใหเห็นวาผูพูดเช่ือในความเปนจริงเกี่ยวกับ

ส่ิงตางๆ และความเปนไปที่เกิดข้ึนรอบๆ ตัว ดังนัน้จึงตองการบอกเลาขอมูลดังกลาวดวยเหน็วา

ผูฟงยังไมทราบหรือจะเปนประโยชนตอผูฟง ตัวอยางเชน การพูด (saying), การกลาว (stating),  

การยืนยนั (asserting), การยืนกราน (insisting) นอกจากวัจนกรรมในกลุมบอกกลาวจะใหประโยชนแก

ผูฟงแลวยังสามารถใหประโยชนแกผูพูดไดเชนกัน เชนการพูดโออวด (boasting), วัจนกรรมใน

กลุมบอกกลาวโดยท่ัวไปอาจมีความหมายท่ีเปนกลางหรือมีนัยไปในแงบวก แตก็มีท่ีส่ือทัศนคติไป

ในแงลบ เชน การวิจารณ (criticizing), การตอวา (complainging), การวากลาว (scolding), เชน

ตัวอยาง ผมขอยืนยนัวา เขาทํางานน้ีดวยตัวเอง, ผมขออธิบายเร่ืองนี้ดวยตัวเอง 

2. กลุมช้ีนํา (directive) แสดงถึงความพยายามของผูพูดที่ตองการใหผูฟงกระทําการ

บางอยาง เม่ือแยกประเภทลงไปแลวจะเห็นวาวัจนกรรมเหลานี้มีตั้งแตประเภทท่ีมีวัจนกรรมแรง (strong) 

ไปจนถึงพลังวัจนกรรมออน (weak) ไดแกการส่ัง (ordering), การขอรอง (requesting), การถาม 

(questioning), การออนวอน (begging), การวิงวอน (praying), การอนุญาต (permitting), การเสนอแนะ 

(suggesting), การแนะนํา (recommending), และการใหคําปรึกษา (advising) เชนในตัวอยาง ครูขอส่ัง

ใหนกัเรียนทําการบาน, ผมขอรองใหคุณไปจากท่ีนี ่

3. กลุมผูกมัด (commissive) มีคุณสมบัติพื้นฐานรวมกับถอยคําในกลุมช้ีนํา กลาวคือ

ท้ังสองเก่ียวของกับการพูดท่ีสงผลใหเกิดการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ขอแตกตางมีอยูวาถอยคํากลุม

ช้ีนํากําหนดใหผูฟงเปนผูกระทํา แตถอยคํากลุมผูกมัดกําหนดใหตัวผูพูดเปนผูกระทํา วัจนกรรมท่ีมี

หนาท่ีส่ือการผูกมัด ไดแก การสัญญา (promising), การสาบาน (vowing), การทาพนัน (betting), 

การเสนอตัว (offering), การปลอบโยน (reassuring), การรับรอง (guaranteeing), การแสดงความต้ังใจ 

(intending), และการขมขู (threatening),  เชนผมสัญญาวาจะรักคุณตลอดไป, ผมขอบอกใหคุณ

ระวังตัวไว 

4. กลุมแสดงความรูสึก (expressive) บงบอกถึงอารมณความรูสึก และทัศนคติของผู

พูดที่มีตอผูฟง หรือส่ิงท่ีมีอยูในบริบทรอบขาง วัจนกรรมกลุมนี้จะมุงเนนใหผูอ่ืนทราบวาผูพูดชอบ 

ไมชอบ ช่ืนชมในตวัผูฟงหรือส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูฟงเทานั้น ท้ังนี้ผูพูดไมมีความประสงคจะให

ผูฟงกระทําส่ิงใดหรือใหผูฟงไดทราบถึงขอมูลท่ีมีสาระสําคัญใดๆ ตัวอยางวัจนกรรมท่ีอยูในกลุม
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แสดงความรูสึก ไดแก การทักทาย (greeting), การตอนรับ (welcoming), การขอโทษ (apologizing), 

การขอบคุณ (thanking), การแสดงความยนิดี (congratulating), การแสดงความเสียใจ (expressing 

condolences), การชม (complimenting), และการอําลา (expressing farewell) ในตัวอยางดิฉัน

ขอบคุณมากท่ีกรุณาใหโอกาสดิฉัน, ดิฉันขอแสดงความเสียใจดวย 

5. กลุมแถลงการณ (declaration) สวนใหญเกิดข้ึนในบริบทท่ีเปนทางการสูงและมี

ความสัมพนัธกับวจันกรรมกลุมบอกกลาว กลาวคือเปนการแลกเปล่ียนขอมูลเชนกัน แตการบอกกลาว

โดยท่ัวไปไมจาํเปนตองเกดิข้ึนในสถานการณท่ีเปนทางการสูง ตัวอยางวัจนกรรมกลุมนี้ไดแก การ

แตงตั้ง (appointing) การเสนอชื่อ (nominating) การกลาวเปดงาน (opening a ceremony) การ

คว่ําบาตร (excommunicating) การประกาศสงคราม (declaring war) การไลออกจากงาน (firing 

from employment) ในตัวอยางพวกเราขอเลิกคบกับคุณ, ผมขอประกาศสงครามกับยาเสพติด 

 

นอกจากน้ีผูวิจยัไดศึกษาเกีย่วกับวฒันธรรมเพื่อมาประกอบการวเิคราะห เนื่องจากวัฒนธรรม

หมายถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงามและวิถีชีวิตแกหมูคณะ ในการศึกษาภาษาจะพบวามีส่ิง

เกีย่วของกับวฒันธรรมอยูอยางแยกไมออก ดงันัน้วฒันธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอการใช

ภาษา เลวี สโตรส (Claude Levi-Strauss : 1980-1990 อางถึงในสุภางค จันทวานิช, 2551)  ไดเสนอ

วาการทําความเขาใจวัฒนธรรมอาจศึกษาไดจากภาษา เพราะวฒันธรรมกับภาษามีส่ิงท่ีคลายกัน 

กลาวคือเราตองทําความเขาใจบริบทของวฒันธรรมเชนเดียวกับบริบทของภาษา ดงันั้นผูวิจยัจึงนาํ

แนวคิดเร่ืองความแตกตางทางวัฒนธรรมมาวิเคราะห โดยเลือกหลักทฤษฎีมิติของความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม (Dimensions of Cultural Variability) ของ Geert Hofstede (1997) 
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2. แนวคิดเก่ียวกับมิติของความแตกตางทางวัฒนธรรม (Dimensions of Cultural Variability)  

(Geert Hofstede 1980,1983 อางถึงในเมตตา, 2548) อธิบายถึงความแตกตางเกีย่วกับ

บรรทัดฐาน (norms) ในแตละประเทศ ซ่ึงสงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนในแตละประเทศ

หรือแตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน และรูปแบบการดําเนินชีวิตน้ีมีผลทําใหวัฒนธรรมของแตละ

ทองถ่ินแตกตางกันออกไป Hofstede ไดแบงมิติทางวัฒนธรรมออกเปน 4 มิติใหญ ดงันี้ 

 มิติท่ี 1 เนนความเปนปจเจกบุคคล (individualism) และการเนนความเปนกลุม (collectivism) 

 กลุมท่ีเนนความเปนปจเจกบุคคล (individualism) เปนกลุมสังคมหรือวัฒนธรรมท่ีถือเอา

จุดมุงหมายสูงสุด (goal) ของปจเจกบุคคลเปนสําคัญ สังคมประเภทนีจ้ะเนนการแขงขัน การรวมตัว

เปนกลุมหรือความจงรักภักดีตอกลุมอยูในระดับออน ทุกคนยึดม่ันในอุดมการณของตน ถือสิทธิ

สวนบุคคลเปนสําคัญ มีความคิด คานิยม การตัดสินใจดวยตนเอง ทําใหกลุมสังคมประเภทนี้ไมให

ความสําคัญกับระบบพวกพอง  เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา เนเธอรแลนด  

ลักษณะของคนสวนมากจะเนนความสําคัญของตนเองและครอบครัวเปนใหญ เนน “I” identity 

มากกวา “We” identity ทําใหทุกคนคิดวาแตละคนจะมีความเปนตัวของตัวเอง และมีความเทาเทียม

มีอิสระและเสรีภาพ เปนคนที่มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนตอสูดิ้นรนเพื่อแยงชิงตามส่ิงท่ี

คาดหวัง การตัดสินใจข้ึนอยูกับพืน้ฐานความเปนเหตุผลและหลักฐานท่ียืนยันได จากความคิดท่ีวา

คนมีความเทาเทียมกัน ทําใหคนแขงขันกนัทางเศรษฐกจิ โดยไมคํานงึถึงอายุแตเนนความสามารถ 

เชนตัวอยางจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 164) กลาวถึงลักษณะกลุมปจเจกบุคคลท่ี

สะทอนผานรูปแบบครอบครัวในสหราชอาณาจักรและในสหรัฐอเมริกาไววา ลักษณะครอบครัว

ของคนกลุมนีมี้ลักษณะเปนครอบครัวเด่ียว ชีวิตครอบครัวภายหลังการแตงงานกมี็แตกตางกันไป 

รอยละ 40 ของการแตงงานในสหราชอาณาจักรจบลงดวยการหยาราง จึงทําใหเกิดครอบครัวท่ี

เรียกวา one-parent family หรือ a single parent family ท่ีพอกับแมอยูกับลูกโดยปราศจากคูครอง  

 ในขณะท่ีสังคมท่ีเนนความเปนกลุม (Collectivism) จุดมุงหมายของกลุมเปนตัวกาํหนด

พฤติกรรมของสมาชิก โดยท่ัวไปสมาชิกจะใชบรรทัดฐาน (norms) ของกลุมรวมกัน มีการพึ่งพา

อาศัยกันและกนัสูง การแขงขันจะเกิดข้ึนระหวางกลุมสมาชิก จะมีความจงรักภกัดีตอกลุมสูง 

ลักษณะของวฒันธรรมประเภทน้ีจะเนนความสําคัญของกลุมสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู เชนกลุม
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ครอบครัว กลุมมหาวิทยาลัย ฯลฯ คนจะรักพวกพองเพื่อนฝูงท่ีมาจากแหลงเดียวกนั โดยเหน็ไดจาก

หากมีการขูเข็ญคุกคามจากกลุมอ่ืน คนในกลุมจะรวมตัวกันตอตานกลุมท่ีตนคิดวาเปนปรปกษกบั

กลุมตน  ความสําเร็จนี้ตองข้ึนอยูกับเปาหมาย ความตองการ บรรทัดฐาน คานิยม และทัศนคติของกลุม 

จึงเกิดการแบงปนความคิด ความเกรงใจ ความเปนหวงเปนใย การชวยเหลือซ่ึงกัน วัฒนธรรมท่ีเนน

ความเปนกลุมมีความสัมพันธกับคานิยมเร่ืองอาวุโสสวนใหญมีการเรียงลําดับตําแหนง ลําดับช้ัน เนน

ความกตัญูใหเช่ือฟงคําสอนและคําส่ังของผูใหญ ออนนอมถอมตนและมีความสุภาพ ตวัอยางเชน

กลุมสังคมในตะวนัออกกลาง ในภูมิภาคนี้ถึงแมจะมีเช้ือสายและนับถือศาสนาแตกตางกนั แตกมี็

ปจจัยหลายประการที่ทําใหประชากรในบริเวณนี้มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางเหนยีวแนน เชน

ประชาชนสวนใหญพดูภาษาอาหรับ แมจะมีความแตกตางเร่ืองสําเนียงภาษาแตละทองถ่ินแตกมี็

มาตรฐานการเขียนแบบเดียวกัน การท่ีประชากรสวนใหญเกือบท้ังหมดเปนมุสลิมถึงแมจะแตกตาง

เปนนิกายซุนนียและชีอะห และการท่ีทุกพืน้ท่ีในตะวนัออกกลางมีการแบงกลุมชาวเมือง , ชาวชนบท

และกลุมเรรอนเหมือนกัน ทําใหภูมิภาคตะวนัออกกลางคอนขางมีเอกภาพทางวัฒนธรรม โดยมีภาษา

และศาสนาเปนอัตลักษณท่ีสําคัญ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร, 2551 : 107)  ดาน

ครอบครัวตะวนัออกกลางเปนสังคมท่ีมีการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนน สังเกตไดจากการใช

สุภาษิต บทกวีและโคลงกลอนตางๆ ศราวุฒิ อารีย (2553 : 34) ไดกลาวถึงสุภาษิตในภาษาอาหรับ

วามักจะกลาวถึงเร่ืองครอบครัว ความสัมพันธในเครือญาติ ความยากจน ความไมเทาเทียมกนัใน

สังคม ชะตากรรมและโชค เชนจงชวยเหลือพี่นองของทานไมวาเขาจะเปนทรราชหรือเขาจะถูกกดข่ี

โดยทรราช, มือของพระเจาคือการรวมกันเปนกลุม (สามัคคีคือพลัง) เปนตน ระบบครอบครัวมุสลิม

ตามอุดมการณอิสลามเปนครอบครัวขยายท่ีชายตองรับผิดชอบสมาชิกทุกคนในบาน มีสมาชิกใน

ครอบครัวอยูรวมกันหลายรุนอายุ ท้ังคนชรา คนวยักลางคน คนหนุมสาวและเปนสังคมท่ีใหความ

เคารพในเร่ืองเพศและวัย ผูชายถือเปนหวัหนาครอบครัวและผูท่ีมีอายุนอยตองเช่ือฟงผูท่ีอาวุโสกวา 

วรรณา วุฒฑะกลุ, วินยั สิทธินุกูลชัย (2549) ไดกลาวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนแถบนี้วามี

นิสัยชอบสังคม ไมนิยมอยูอยางโดดเดี่ยว หญิงชาวอิรักมักจะนัดพบปะสังสรรคกันเปนประจําทุกๆ 

วันเวลาบาย สวนผูชายก็ชอบชุมนุมตามรานกาแฟและตลาดนัด  เปนตน 
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มิติท่ี 2 ความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลในสังคม (Power Distance)  

 ในสังคมท่ีมีความแตกตางกันสูง (high power distance) คนจะยอมรับวาอํานาจเปน
สวนหนึ่งของสังคม และการแบงอํานาจใหแตละคน แตละบทบาท แตละตําแหนงนั้นไมเทากนั 
อํานาจสิทธิขาดของคนเปนส่ิงท่ีพึงแสวงหาเพ่ือนํามาสูความสงบสุข คนท่ีอยูในสถานภาพท่ีสูงกวา
จะมองคนท่ีอยูในสภาพตํ่ากวาตางจากตน เนนการบังคับ ในตะวันออกกลางมีขอกาํหนดเกี่ยวกับ
ชนชั้นท่ีระบุในกฏหมายอิสลามท่ีตั้งอยูบนการชี้นําของพระผูเปนเจา วาการออกกฎหมายอิสลาม
ไมไดเปนไปตามใจชอบของมนุษย มิไดใหชนชั้นหนึ่งปะทะกับชนช้ันหนึ่ง แตใหแตละกลุมเคารพ
ความดีเลิศของกลุมอ่ืนๆ โดยท่ีกฏหมายไมยอมใหชนช้ันใดมีอํานาจเหนือชนช้ันอ่ืนๆ  ผูปกครอง
เปนเพยีงคนธรรมดาท่ีมีหนาท่ีเฉพาะจะใชอํานาจไดก็แตเพียงพอ สําหรับอิสลามนั้นความดีเลิศ
ประเสริฐนั้นมไิดอยูท่ีความสําเร็จทางสติปญญาหรือฝมือของคนที่มีพรสวรรคตางๆ กัน แตอยูท่ี
การบรรลุถึงศีลธรรมดวยดวงใจท่ีบริสุทธ์ิ (ซัยยดิ มุจตาบา รุคนี มุซาวี ลารี , 1992 : 236)  

สําหรับชาวตะวันออกกลางการแสดงความคิดเห็นตองเคารพในศักดิ์ศรีของผูอ่ืน ชาว
ตะวนัออกกลางเช่ือวาการวิจารณแบบตรงๆ ตองานของผูอ่ืนถือวาเปนการดูถูก เม่ือจะวจิารณควร
ปฏิบัติในลักษณะท่ีเปนทางออม ศราวุฒ ิ อารีย (2553 : 90-91) กลาววาเม่ือตองการวิจารณชาว
ตะวนัออกกลางจะเร่ิมตนดวยการชมเชยในส่ิงท่ีดีเปนอันดับแรก ตามดวยการแสดงออกถึงการให
ความเคารพเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีสวนบุคคล หลีกเล่ียงการวิจารณตอหนาคนอ่ืน เพราะมุสลิมเช่ือวา
มารยาทในการพูดท่ีดีคือตองสุภาพออนโยนกับทุกคน ใชคําพูดท่ีด ี ตรงไปตรงมา ถาจําเปนตอง
ปฏิเสธหรือโตแยงตองใชวาจาไพเราะและรังเกียจการทะเลาะวิวาท นอกจากนี้คนอาหรับจะใชภาษา
ในการกลาวปราศรัยหรือสุนทรพจนทางการเมืองท่ีมีสํานวนซํ้าไปมา ท้ังนี้เพราะคนอาหรับเช่ือวา
การใชถอยคําของพวกเขาสามารถโนมนาวความรูสึกและดึงดูดความนาเช่ือถือไดมากกวาการกระทํา 
คนอาหรับมีนสัิยคอนขางพดูมากและพูดเนนย้ํา ตะโกนเสยีงดงัเม่ืออยูในอารมณตืน่เตน ชอบแสดง
อากัปกริยาหรือช้ีมือชี้ไมขณะพูด มักสอดแทรกดวยคําสาบานเพ่ือยนืยนัในส่ิงท่ีพวกเขาพดูวาเปน
ความจริงหรือใหความสําคัญในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การพูดเสียงดังของชาวอาหรับจริงๆ แลวไมไดเปนตัว
บงช้ีความรูสึกของผูพูดในประเด็นท่ีเขาตองการส่ือเสมอไป แตเปนเพียงการแสดงเพ่ือหวังผลดึงดูด
ความสนใจ และสรางความนาต่ืนเตนเพือ่ใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง คนอาหรับเช่ือวา
คําพูดมีพลังในตัวของมันเองซ่ึงบางคร้ังอาจสงผลมาในภายหลัง เพราะฉะน้ันเม่ือจะพูดถึงความ
เจ็บปวย ภยัพบัิติ จะเลือกใชคําพูดในทางออมเพื่อใหฟงดนูุมนวล  คนตางชาติท่ีคบคาสมาคมกับคน
อาหรับควรเรียนรูเพื่อทําความเขาใจในส่ิงท่ีพวกเขาพูด และความหมายของมันอยางแทจริง 
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 แตสําหรับกลุมท่ีมีความแตกตางทางอํานาจตํ่า (low power distance) เชนในยุโรปและ

อเมริกา เช่ือวาอํานาจท่ีมีควรจะใชอยางเหมาะสมและตามกฎหมาย เคารพสิทธิสวนบุคคล ความเทา

เทียมกนัและอิสรภาพ การสรางตัวดวยตนเองมีความสําคัญและเปนท่ียอมรับมากกวาการไดรับ

มรดกมา และกลาขัดแยงกับคําส่ังของเจานายถาหากคิดวาไมเหมาะสม ลักษณะภาษาจะไมมีระดับ

ภาษา ผูใหญอาจเปนฝายทักทายผูนอยกอนก็ได ไมมีการแบงแยก ดังนั้นสมาชิกใน High Power 

Distance Culture จะไมตั้งคําถามตอคําส่ังของผูบังคับบัญชา แตคาดหวังวาผูบังคับบัญชาจะบอกเขา

วาตองทําอยางไร ในขณะท่ีสมาชิกใน low Power Distance Culture หากเห็นวาไมถูกตองจะต้ัง

คําถามวาทําไมตนจึงตองทําตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

ลูเธอร เอส.ลึดตกี้ (2537 : 462) กลาวถึงสังคมอเมริกันวาเปนสังคมท่ียึดถือระบบชนช้ัน

เพียงเล็กนอยและอยางไมเปดเผย ส่ิงสําคัญเกี่ยวกับคนอเมริกันก็คือพวกเขาไมเคยมีประสบการณ

เกี่ยวกับเจาขุนมูลนายท่ีประกอบดวยยศถาบรรดาศักดิ ์ พวกเขาไมรูสึกถึงความจําเปนอยางเปน

ทางการท่ีจะอางถึงกลุมชนช้ันสูงตามชาติพันธุในหมูพวกเขา พวกเขาเช่ือวาระบบนิยมคุณความดี

ไมใชระบบนยิมอภิสิทธ์ิท่ีจะคอยๆ เปนตัวตัดสินตําแหนงสูงๆ  สําหรับชาวตะวันตกการแสดง

ความคิดเหน็มักเปนไปอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา ถาไมเห็นดวยก็บอกตรงๆ วาไมเห็นดวยและ

คัดคาน โตเถียงกันดวยเหตุผล ดังนั้นจึงพบเสมอวามีการแสดงความคิดเห็นทีแ่ตกตางและโตแยง

กันอยางจริงจงัในท่ีประชุม หลังจากนั้นแลวกย็ังปฏิบัติงานรวมกนัไดอยางปกติ ชินทาโร อิชิฮารา 

(2535 : 147) กลาวถึงคนอเมริกันขณะไปเยือนนวิยอรควา การแสดงความคิดเหน็อยางตรงไปตรงมา 

เปนเร่ืองท่ีผูคนยอมรับและเคารพ (แมจะไมเห็นดวยก็ตาม) 

  

มิติท่ี 3 การเนนลักษณะความเปนชาย (Masculinity) และการเนนลักษณะความเปนหญิง (Femininity)  

ในท่ีนี้ไมไดหมายถึงวัฒนธรรมผูชายกับผูหญิง แตหมายถึงลักษณะโลกทัศน ลักษณะการ
ประเมินคาส่ิงตางๆ ในแตละวัฒนธรรมและลักษณะการแบงบทบาททางเพศในสังคม สังคมแบบ
การเนนลักษณะความเปนชาย (Masculinity) เปนวัฒนธรรมท่ีมีคานิยมในการแสดงอํานาจ เปน
สังคมท่ีเนนการแขงขัน มีลักษณะตัวใครตัวมัน ตองการอิสระมองวางานเปนศูนยกลางของชีวติ 
บทบาทของชายหญิงแตกตางกันอยางชัดเจน โดยสวนใหญผูชายมักมีอํานาจเหนือกวา และเช่ือวา 
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ธรรมชาติมีเพื่อตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวก มนุษยเปนผูควบคุมเหนือ
ธรรมชาติ ในตะวนัออกกลางท่ีมีศาสนาอิสลามเปนแนวทางหลักในการดําเนินชีวิตไดวางกฎเกณฑ
ท่ีชัดเจนใหบุรุษมีหนาท่ีเปนผูหาเล้ียง จัดหาส่ิงของตางๆ สตรีเปนผูดูแลบานจดัหาส่ิงท่ีครอบครัว
ตองการและผลิตคนใหมๆข้ึนมา ผูชายซ่ึงเปนผูรับผิดชอบตอครอบครัว ตอการหาเล้ียงครอบครัว 
ตอความเปนอยูท่ีดียอมสมควรมีอํานาจมีความเปนผูนํา เนื่องจากวากําลังกายความอดทนมีมากกวา
ผูหญิง ยอมทําใหเหมาะท่ีจะแบกภาระอันหนักหนวงในการดูแลครอบครัวและรับผิดชอบตอครอบครัว 
ถึงแมวาปจจุบันมีการติดตอกับนานาประเทศทําใหไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและเปดโอกาสให
ผูหญิงในประเทศตางๆ ในตะวนัออกกลางมีบทบาทมากข้ึน ไดรับการศึกษาสูงข้ึน สามารถทํางาน
ไดท้ังในภาคธุรกิจและรัฐบาลแตยังตองอยูในขอบเขตของวัฒนธรรม เชนการแตงตัวมิดชิด การอยู
รวมกับผูชายหรือการมีสิทธ์ิในทรัพยสินสวนตัว  วรรณา วุฒฑะกลุ, วินัย สิทธินุกูลชัย (2549) 
กลาวถึงบทบาทของสตรีในตะวนัออกกลางเชน ในซาอุดิอาระเบียผูหญิงยังไมไดรับการยอมรับใน
สังคมเทาท่ีควรแมปจจุบันจะพบผูหญิงประกอบอาชีพแพทย วิศวกร ครูหรือพนักงานธนาคารก็ตาม 
หรือในประเทศซีเรียผูหญิงและผูชายจะทํากิจกรรมตางๆ แยกกัน ยกเวนเปนคนในครอบครัวเดยีวกนั 
เชนเม่ือมีแขกมาท่ีบานจะมีหองรับแขกเฉพาะผูชายแยกไวตางหาก ในจอรแดนผูชายเปนหัวหนา
ครอบครัวมีอํานาจสิทธ์ิขาดในการตัดสินใจ  

สังคมตะวันตกแมจะไมมีการแบงแยกบทบาทของชายหญิงอยางชัดเจน แตรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตจะเนนการแขงขัน มีลักษณะตัวใครตวัมัน ตองการอิสระมองวางานเปนศูนยกลางของ
ชีวิต ธรรมชาติมีเพื่อตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวก มนุษยเปนผูควบคุมเหนือ
ธรรมชาติ ซัยยดิ มุจตาบา รุคนี มุซาวี ลารี (1992 : 64) ไดกลาวถึงทัศนคติของชาวตะวนัออกกลางที่มี
ตอชาวตะวนัตกวา ชีวิตคือ “ส่ิงท่ีทําดวยเคร่ืองจักร” สําหรับชาวตะวันตก ชีวติไดหมดสาระและ
ความอบอุนไปเสียแลว เคร่ืองมือเคร่ืองใชแบบ “เจริญแลว” ตางๆ ไดเอาชนะความไมสะดวกสบาย 
ความขาดแคลนและความเดือดรอนทางวัตถุ ธรรมชาติมีเพื่อตอบสนองความตองการและอํานวย
ความสะดวก มนุษยเปนผูควบคุมเหนือธรรมชาติ 

สวนสังคมแบบ Femininity  จะใหคุณคาตอบุคคล ชีวิต และส่ิงแวดลอม เช่ือวาธรรมชาติ
และมนษุยเปนส่ิงท่ีพึ่งพาอาศัยกัน จึงเนนความอะลุมอลวย การใชชีวิตและความสัมพันธมากกวา
ความสําเร็จทางวัตถุ ไมแยกบทบาทชาย-หญิงชัดเจนนกั บทบาททางเพศยืดหยุนไดตามสถานการณ
และเช่ือวาผูหญิงผูชายตางมีอํานาจเทาเทียมกัน ท้ังนี้ Hofstede ไดแบงลักษณะสังคมประเภทนี้
ออกเปน ก) High masculinity หรือ Low femininity และ ข) Low masculinity หรือ High 
femininity. 
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 มิติท่ี 4 การหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) 

ลักษณะหรือสังคมท่ีหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูง (High-Uncertainty Avoidance) พืน้ฐาน

ความคิดของคนกลุมนี้ตั้งอยูบนความไมแนใจในความเปล่ียนแปลงในอนาคต ตองการความ

ปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต ไมเช่ือวาความเปล่ียนแปลงจะนําไปสูส่ิงท่ีดีข้ึน ทําใหสังคมมี

กฎระเบียบท่ีเครงครัดและตายตัว ในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมของผูคนในสังคมสมาชิกจะมี

ความวิตกกังวล ความเครียดท่ีเกี่ยวกับความไมแนนอนและความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลง

จึงหาทางหลีกเล่ียง ท้ังนี้เพื่อสรางความม่ันใจในความปลอดภัยของตนพฤติกรรมแสดงความ

กาวราวเปนส่ิงท่ียอมรับได หากเกิดข้ึนเพื่อรักษากฎระเบียบ สังคมจะเช่ือถือบุคคลท่ีมีคุณวุฒ ิวยัวุฒิสูง

หรือผูเช่ียวชาญ ในการทาํงานตองการขอมูลและการวางแผนอยางเปนทางการ หลีกเล่ียงความ

ขัดแยงตางๆ มีความตองการมติเอกฉันท ชอบการสอนท่ีชัดเจนและมีแนวโนมในการแสดงอารมณ

ออกมามากกวาวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไมแนนอนตํ่า  

ศราวุฒิ อารีย (2553) ไดศึกษาเร่ือง เรียนรูวัฒนธรรมตะวนัออกกลาง : เขาใจถึงวิถีอาหรับ

เพื่อการติดตอเชิงธุรกิจ พบวาชาวอาหรับแทบท้ังหมดมีความเช่ือความศรัทธาและคานิยมพืน้ฐาน

เหมือนกัน ซ่ึงเปนความเช่ือและคานยิมท่ีตดัขามความเปนชาติและพรมแดนทางชนช้ัน ทัศนคติทาง

สังคมยังคงดํารงอยูในระดับท่ีเสมอตนเสมอปลาย เพราะสังคมอาหรับนั้นอาจเรียกไดในระดับหนึ่ง

วาเปนสังคมอนุรักษนยิมท่ีเรียกรองใหสมาชิกปฎิบัติตามธรรมเนียมประเพณี และท่ีสําคัญอยางยิ่ง

คืออิทธิพลของอิสลามนั้นมีผลอยางมากตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวอาหรับ  สุรพล ราชภัณฑารักษ, 

สุรพันธ ทับสุวรรณ และพนมพร อนุรักษ (2520) กลาวถึงศาสนาอิสลามไววาเปนเคร่ืองเช่ือมรัฐ

อาหรับตางๆ ในบริเวณน้ีใหมีความม่ันคงรวมกัน เพราะศาสนาอิสลามยังเปนวิถีทางในการดําเนนิ

ชีวิต มีการกาํหนดหนาท่ีของมุสลิมตอกิจกรรมทางศาสนา กฎหมายเกีย่วกับการสมรส หยาราง 

ทรัพยสิน การสืบทอดมรดก การทําสงครามและสันติภาพ โดยมีภาษาอาหรับเปนภาษาท่ีใช

ถายทอดคําส่ังสอนของพระผูเปนเจา เพราะฉะนั้นภาษาอาหรับจึงเปนภาษาที่ศักดิ์สิทธ์ิและเปน

ภาษาสากลท่ีใชในการส่ือสารในภูมิภาคตะวันออกกลาง  งานวิจยัและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกบั

วัฒนธรรมอิสลามเนนไปที่กฎหมายอิสลาม ผูออกกฎหมายคือพระผูเปนเจา เพราะพระองคทรงรู

ความลับท้ังมวลตอความเปนอยูของมนุษย ไมทรงหาผลกําไรใดๆ จากสังคมใดๆของมนุษยและไม
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ตองการมนุษยมาชวยเหลือพระองค  ผูพิทักษกฎหมายกคื็อความศรัทธาอันหยั่งรากลึก มุสลิมจะทํา

ตามขอบังคับอยางเหมาะสมดวยพลังแหงศีลธรรมและความศรัทธา แมกระท่ังในเรื่องท่ีไมมีผูใด

พบเห็น อิสลามจึงคํานึงถึงความบริสุทธ์ิภายในและความบริสุทธ์ิภายนอกของการกระทําอยาง

เหมาะสม อิสลามเรียกการกระทําท่ีออกมาจากความจริงใจและความศรัทธาวาเปนการกระทําท่ีด ี

นายกยองเปนกุศล เศรษฐกิจอิสลามท่ีเนนใหความสําคัญท้ังสวนบุคคลและสวนรวมทําใหผล

ประโยชนและสิทธิของท้ังสองฝายมีความสมดุลกัน โดยรับประกันใหมีเศรษฐกิจท่ีเปนเสรี แตใน

ขณะเดียวกนักค็อยพิทักษเสรีภาพสวนบุคคล และผลประโยชนของชุมชนท้ังหมดไปพรอมกัน 

เนื่องจากเง่ือนไขเหลานี้เปนส่ิงพิทักษผลประโยชนของสังคม และใหขอบเขตจํากัดแกอิสรภาพของ

สวนบุคคลในแบบที่ไมเปนภัยตอเสรีภาพ ฉะนั้นจึงตองกําหนดการหากําไรเกินควร การยักยอก ฉอฉล 

การทุจริตตอหนาท่ี การกกัตนุสินคา ความตระหนี่ถ่ีเหนยีว ความละโมบโลภมาก การเก็บดอกเบ้ีย 

การเขายึดทรัพยสมบัติตอผูอ่ืนดวยพละอํานาจ รวมท้ังการสะสมเงินเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมายดวย ซ่ึง

หลักการเหลานี้เปนหลักการท่ีอิสลามจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 สวนสังคมท่ีมีความหลีกเล่ียงความไมแนนอนตํ่า (Low-Uncertainty Avoidance) สังคม
ประเภทนี้จะชอบความทาทาย ไมยดึติดกบักฎตางๆ เทาไหรนัก ทําใหสมาชิกมีแนวโนมท่ีจะเกดิ
ความเครียดหรือความวิตกกงัวลเกี่ยวกับอนาคตนอยกวาประเภทแรก การทํางานไมจําเปนตองมี
กฎระเบียบอยางเครงครัด มีทัศนคติท่ีดีตอคนรุนใหม  เช่ือถือในความสามารถของบุคคลและ
คํานึงถึงสามัญสํานึกมากกวาผูเช่ียวชาญหรือผูมีคุณวุฒิ  จึงทําใหผูคนยอมรับฟงความคิดเห็นกัน
และกันมากกวา   สังคมท่ีไมยึดติดกับกฎตางๆ สะทอนไดจากการปฏิบัติตนในชีวติประจําวนัเชน
การนับถือศาสนา ขอมูลจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ระบุวาประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมมีการกําหนดศาสนาใดเปนศาสนาประจําชาติ รัฐธรรมนูญไดแสดงอยางชัดเจนถึงเสรีภาพท่ีจะ
นับถือศาสนาใดก็ได ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรในสหรัฐอเมริกา ปจจุบันนับถือศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก แตประชากรสวนใหญจะเล่ือมใสนกิายโปรเตสแตนตหรือนิกายอ่ืนๆ ท่ีแยกมา
จากนกิายนิ้ เชน นิกายมอรมัน , นิกายคริสเตียน ไซแอนทิสต สวนประเทศออสเตรเลียศาสนาคริสต
เขามาพรอมกบัชาวยุโรปท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานในออสเตรเลีย ทําใหชาวออสเตรเลียนับถือศาสนา
คริสตหลายนกิาย เชน โรมันคาทอลิก แองกลิกนั เมโธติสตและออรโธดอกซเปนตน ลูเธอร 
เอส.ลึดตกี้ (2537 : 39-40) ไดรวบรวมคานิยมท่ีเปนแกนทางขนบธรรมเนียมของอเมริกันไววา คน
อเมริกันมีวิธีการศึกษาชีวิตตามแบบผูลงมือกระทําการ โดยอาศัยความรูเจนจบมากกวาการยอมรับ
อยางไมแสดงปฏิกริยาใดๆ ตอสถานการณตางๆ, เนนการบรรลุผลและความสําเร็จทางวัตถุ, ความมี
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เหตุผลทางวิทยาศาสตรและทางโลก ไดรับความสนับสนุนจากความคิดท่ีวาจักรวาลเปนส่ิงท่ีมี
ระเบียบ เปนท่ีรูจักไดและเปนส่ิงดี อีกท้ังเนนการมองโลกในแงภายนอกมากกวามองเขาขางใน, มี
ความเช่ือม่ันในอนาคตและความเช่ือท่ีวาจะบรรลุความเจริญกาวหนาไดดวยความพยายาม, ความ
เสมอภาครวมกับการมองความสัมพนัธทางสังคมในลักษณะแนวนอนหรือความเทาเทียม มากกวาจะ
แบงเปนลําดับชนช้ัน และการมีเสรีภาพ, ประชาธิปไตย ชาตินิยมและความรักชาต ิ
 

3.  เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3.1 เอกสารและงานวิจัยเก่ียวรูปแบบวัจนกรรม 

ผูวิจัยไดศึกษางานเขียนท่ีเกีย่วกับวัจนกรรมตางๆ ในงานวิจยัตางๆ เพือ่นํามาเปนแบบอยาง

ในการวิเคราะห ผลการศึกษางานวิจยัท่ีพบโดยสวนมากเปนงานวจิัยเชิงปริมาณ ไดแก 

ปยะวัลย วิรุฬหชัยพงษ (2518) ทําการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางและกลวิธีการขอรองใน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยเนนศึกษาโครงสรางการขอรองและกลวิธีการขอรอง 

โดยใชทฤษฎีวัจนกรรมของเซอรลเปนเคร่ืองมือในการวจิัย พบวาการขอรองในภาษาไทยจะใช

โครงสรางสวนขยายในปริมาณท่ีมากกวาการขอรองในภาษาอังกฤษแบบอเมริกนัอยางเดนชัด ในสวน

ของการศึกษากลวิธีการขอรองของผูพูดทั้ง 2 ภาษา ผลการวิจยัพบวาผูพูดทั้งสองภาษามีกลวิธีการ

ขอรองท้ังส้ิน 3 กลวิธี ตามความถ่ีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก 1) กลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียม

ปฏิบัติ  2) กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ  3) กลวิธีแบบตรง กลวิธีท่ีใชในสวนขยายการ

ขอรองภาษาไทยพบท้ังส้ิน 12 กลวิธียอย เรียงตามลําดบัความถ่ีจากมากท่ีสุดไดแก 1) การแสดง

เหตุผล  2)  การเกร่ินนํา  3) การทักทาย  4) การขอโทษ  5) การขอบคุณ  6) การใหคําสัญญา  7) การ

ยกยองผูฟง  8) การเนนย้ําคําขอรอง  9) การใหขอเสนอทดแทน 10) การเสนอขอตอรองใหกับผูฟง 

11) การแสดงความกังวลใจ 12) การแสดงความเกรงใจ สวนในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันพบเพยีง 

8 กลวิธียอย ไดแก 1) การแสดงเหตุผล  2) การขอโทษ 3) การเกร่ินนาํ  4) การทักทาย  5) การขอบคุณ  

6) การใหขอเสนอทดแทน  7)การใหคําสัญญา  8) การยกยองผูฟงและ  9) การเนนย้าํคําขอรอง ไมพบ

การใชกลวิธียอยการเสนอขอตอรองใหกบัผูฟง การแสดงความกังวลใจ และการแสดงความเกรงใจ

ในการใชภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน  
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 Jatuporn Khahua (2003)   ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณ รูปแบบ ระดับ และประเภท

ของวัจนกรรมการขอรองในสังคมไทยโดยศึกษาจากบทสนทนาในชีวติประจําวนัของไทย การ

วิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณและรูปแบบการเกิดของวัจนกรรมการขอรอง การศึกษาสวนประกอบ

ของวัจนกรรมการขอรองพบวามีการใชสวนหลัก (Head act) สวนขยาย (Supportive move) และคํา

เรียกผูฟง (Alerter) ซ่ึงสวนประกอบท้ัง 3 สวนนี้ใชความหมายของถอยความในการแบงรูปแบบ

ของวัจนกรรมการขอรองดังกลาว เปนการศึกษาการเกดิรวมกนัระหวางสวนหลัก และสวนขยาย 

พบท้ังหมด 7 รูปแบบ การศึกษาระดับและประเภทของวจันกรรมการขอรองนัน้พบวามีวัจนกรรมการ

ขอรอง ท้ังส้ิน 3 ระดับคือ Most direct level, Conventionally indirect level และ Non-

conventionally indirect level  แบงยอยไดเปน 5 ประเภท คือ Mood derivable, Want statement, 

Preparatory, Strong hint และ Mild hint จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวามีคํากริยาท่ีเปนตัวช้ีเฉพาะวา

เปนวจันกรรมการขอรองคือ ขอ ชวน และชวย นอกจากน้ียังพบวามีคําลงทายท่ีเปนสวนสําคัญใน

การเนนย้ําการขอรองในภาษาไทย ดวย คือ นะ สิ และหนอย ซ่ึงนอกจาก หนอย จะเปนคําลงทายท่ี

แสดงการเนนย้ําการขอรองแลว หนอย ยังทําใหการขอรองนั้นมีความสุภาพข้ึน 

 อิงอร พึ่งจะงาม (2554) ศึกษาประเภทของวัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาเพื่อโนมนาวใจท่ี

พบจากปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2554     รวมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางประเภท

ของวัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาท่ีพบ โดยเก็บขอมูลจากปายโฆษณาหาเสียงท้ังหมด 150 ปาย 

โดยใชทฤษฎีเร่ืองวัจนกรรมของ Searle (1969) และผลการศึกษาเกีย่วกบักลวิธีทางภาษาโนมนาวใจ

ของกนกพรรณ คําวงศปน (2544) เปนกรอบการวเิคราะห ผลการวิจยัพบวาประเภทของกลุมวจันกรรม

ท่ีพบบนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งป พ.ศ 2554 มี 4 ประเภท ไดแก วจันกรรมกลุมผูกมัด วัจนกรรม

กลุมช้ีนํา วัจนกรรมกลุมบอกกลาว และวัจนกรรมกลุมแสดงความรูสึก โดยไมพบวัจนกรรมกลุม

แถลงการณ วจันกรรมท่ีพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกไดแก วัจนกรรมการสัญญา วัจนกรรมการขอรอง 

และวจันกรรมการจูงใจ กลวธีิทางภาษาท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ การใชจดุจงูใจใหส่ิงตอบแทน 

การใชภาษาในการเนนจุดเดนของพรรค และการใชภาษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน 

นอกจากน้ียังพบวากลวิธีทางภาษาท่ีใชนั้นสวนใหญมีความสอดคลองกับวัจนกรรมแตละชนิด 
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 ทัศนีย เมฆถาวรวัฒนา (2541) ศึกษากลวิธีวัจนกรรมแสดงการขอโทษในสังคมไทย พบวา

แบงเปน 5 กลวิธีใหญๆ ไดแก   การกลาวคําแสดงเจตนาในการขอโทษ    การยอมรับผิด การกลาว

แกตวั การเสนอชดใช และการพยายามทําใหผูฟงรูสึกพอใจ    โดยการกลาวคําแสดงเจตนาในการ

ขอโทษเปนกลวิธีท่ีผูพูดนิยมใชมากท่ีสุด สวนกลวธีิการกลาวแกตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งการตําหนิ

ผูอ่ืนพบใชนอยท่ีสุด การแสดงวัจนกรรมการขอโทษเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงลักษณะท่ีสําคัญของ

วัฒนธรรมไทยวาใหความสําคัญกับความรูสึกของผูฟงมากกวาการคํานึงถึงหนาของผูพูด  ผูวจิัย

พบวาเม่ือกระทําผิดในทุกน้าํหนักความผิดความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟง สถานภาพทาง

สังคมของผูฟงเม่ือเทียบกับผูพูดและอัตราการลวงเกินของเหตุการณท่ีเปนความผิด ไมมีผลตอการ

แสดงวัจนกรรมการขอโทษ ความสนิทสนมคุนเคยระหวางผูพูดผูฟงและอํานาจของผูฟงเม่ือเทียบ

กับผูพูด มีผลตอการแสดงวัจนกรรมการขอโทษมากกวาอัตราการลวงเกินของเหตุการณท่ีเปน

ความผิด  นอกจากนี้ยังพบวาเม่ือกระทําความผิดท่ีมีน้ําหนกัความผิดมาก ผูพูดไมจําเปนตองใช

กลวิธีซับซอนมากกวาเม่ือกระทําความผิดในสถานการณท่ีมีน้ําหนักความผิดนอยเสมอไป ท้ังนี้

สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีพบวา การแปรของกลวธีิแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 

และความซับซอนของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ ท่ีผูพูดใชเม่ือกระทําผิดท่ีมีน้ําหนักความผิด

ตางกันมีความตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงตางจากกลวิธีแสดงการขอโทษของชาว

นิวซีแลนดท่ีพบจากงานวิจยัของโฮลม เม่ือกระทําความผิดผูพูดชาวนวิซีแลนดจะไมใหความสําคัญ

กับผูฟง และจะไมคํานึงวาวัจนกรรมการขอโทษท่ีแสดงออกไปจะเปนท่ีช่ืนชอบของผูฟงหรือไม    

การแสดงออกทางวัจนกรรมการขอโทษเชนนี้สะทอนใหเห็นลักษณะวฒันธรรมของชาวนิวซีแลนด

ไดประการหนึ่งวาใหความสําคัญกับผูพูดมากกวาผูฟง ตางกับสังคมไทยท่ีใหความสําคัญกับผูฟง

มากกวาผูพดู 

 ปาจรีย นพิาสพงษ (2554) ทําการศึกษาระดบัและรูปแบบความตระหนักเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร

ของผูเรียนภาษาอังกฤษชาวไทยและเจาของภาษาชาวอเมริกัน โดยศึกษาผูเรียนภาษอังกฤษชาวไทย

ท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี และผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษจาํกัดกลุมละ 30 

ตัวอยาง โดยจําลองสถานการณ 24 ขอ และใหกลุมตัวอยางเลือกระดบัความเหมาะสมของสํานวน

การพูดจากมาตรวัด 7 ระดบัของ Likert  พบวาผูใชภาษาอังกฤษชาวอเมริกันมีความตระหนกัใน

เร่ืองวัจนกรรมการใชภาษาสุภาพในภาษาอังกฤษแตกตางจากผูใชภาษาอังกฤษชาวไทย ความแตกตาง
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ในการตระหนักดานภาษาสุภาพนี้ อาจเปนผลมาจากท่ีผูเรียนชาวไทยไมเขาใจกลวิธีความสุภาพใน

ภาษาอังกฤษและการแทรกแซงของภาษาแม (language transfer)  สวนวจันกรรมการขอรองการ

แตกตางถึงความเหมาะสมจะแตกตางกันมาก เม่ือสถานการณขอรองนั้นเกีย่วของกบัสิทธิ หนาท่ี

และการถูกละเมิดสิทธิ เชนสถานการณท่ีอาจารยขอใหนกัศึกษาในหอพักเปดเพลงเบาลงในเวลา

กลางคืน กลุมตัวอยางชาวอเมริกันรูสึกเฉยๆ ตอการใชสํานวนการขอรองแบบตรงๆ อาทิ “Hello! 

Turn down the music. Some people are now studying, and some are sleeping.”  ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางชาวไทยรูสึกวาเปนการใชรูปประโยคคําส่ังซ่ึงไมเหมาะสม ซ่ึงความตระหนกัเกีย่วกับระดับ

ความเหมาะสมท่ีแตกตางกนันี้ อาจเปนผลจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1) ความไมเขาใจกลวิธี

ความสุภาพในภาษาอังกฤษของผูเรียนชาวไทย และ 2) การรับรูปจจัยทางสังคมท่ีแตกตางกัน อัน

ไดแกปจจยัดานอํานาจ (relative power) และปจจยัระยะหางทางสังคม (social distance) ระหวาง

ผูเรียนชาวไทยและกลุมตัวอยางชาวอเมริกนั 

Creese Angela (1991) ศึกษาความแตกตางระหวางวัฒนธรรมในการใชภาษาระหวาง

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ พบวาความแตกตางทางวัฒนธรรมมีผลตอ

การใชภาษาและการแสดงออกถึงการขอรอง การขอบคุณ การขอโทษ การชมเชย และการทักทาย 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางจากคุณครูประจําช้ันจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย จํานวน 73 ตัวอยาง 

และอีก 138 ตัวอยางจากลอนดอน โดยวิเคราะหเกีย่วกับ ไวยากรณ การตอบรับคําชม โครงสราง

ประโยคและหวัขอของการชมเชย จากการวิจัยพบวาท้ังสองกลุมขอมูลมีสวนท่ีเหมือนกันคือการใช

ไวยากรณและการตอบรับคําชม ซ่ึงสวนท่ีพบวาแตกตางกับมากท่ีสุดคือโครงสรางประโยค  

นอกจากน้ียังพบสวนท่ีแตกตางกันคือหวัขอท่ีชมเชย เกี่ยวกบัลักษณะรูปลักษณภายนอกและ

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสัดสวนรอยละท่ีพบในกลุมอเมริกันคือรอยละ 66 และ รอยละ 33 ตามลําดับ สวน

กลุมอังกฤษรอยละ 39 และ รอยละ 54 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปไดวากลุมขอมูลชาวอเมริกันนัน้

จะไดรับคําชมเชยเพราะรูปลักษณภายนอกกวาคนอังกฤษ  ในขณะท่ีชาวอังกฤษไดรับคําชมเกี่ยวกับ

ความสามารถมากกวาชาวอเมริกัน 
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3.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ 

นอกเหนือจากงานวิจยัท่ีเกี่ยวกับวัจนกรรม ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการแสดงความ

ไมพอใจและการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา ซ่ึงรายละเอียดท่ีพบมีดังนี ้

ออสเทนและแวนแบช (Olshtain and Weinbach, 1987 : Weinbach, 1988 อางถึงใน 

รุงอรุณ ใจซ่ือ , 2549 : 28) ไดกลาวถึงความไมพอใจไววาเปนวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูพูดตองการ

แสดงความไมพอใจ รําคาญหรือตําหนิผูฟง การแสดงความไมพอใจเปนปฏิกริยาตอบสนองตอส่ิงท่ี

กําลังเกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนมาแลว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูพูดไมชอบ การแสดงความไมพอใจ (complaint) 

มักจะกระทําตอผูฟงโดยตรง นอกจากนี้รุงอรุณ (2549) ยังทําการศึกษาวัจนกรรมการแสดงการไม

พอใจในภาษาไทย งานวิจัยฉบับนี้ใหคําจํากัดความของคําวาไมพอใจไววาเปนวจันกรรมท่ีผูพดู

กระทําเม่ือรูสึกวาตนถูกคุกคามจากผูฟง จนเกิดความรําคาญหรือไมพอใจและตองการระบาย

ความรูสึกนั้นหรือตองการใหผูฟงแกไขการกระทําดังกลาว โดยเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนนิสิต

นักศึกษาจํานวน 150 คน สรางแบบสอบถามท่ีมีสถานการณสมมติ 8 สถานการณ ผลการวิจยัพบวา

ผูพูดภาษาไทยแสดงความไมพอใจดวยถอยคําตอผูทําใหไมพอใจมากกวาทําเฉยๆ หรืออยางอ่ืน 

กลวิธีแสดงความไมพอใจของผูพูดภาษาไทยประกอบดวยกลวิธีแสดงความไมพอใจแบบตรง 7 กลวิธี  

ไดแก 1) การบริภาษผูฟง  2) การบอกความรูสึกในทางลบของผูพูด  3) การบอกความผิดของผูฟง  

4) การชี้การกระทําท่ีไมพึงประสงคของผูฟง  5) การขมขูผูฟง  6) การกลาวแชงผูฟง  7) การกลาว

ตัดความสัมพนัธกับผูฟง  กลวิธีแสดงความไมพอใจแบบออม  13 แบบคือ 1) การบอกขอมูลบางอยาง

แกผูฟง 2) การกลาวเตือนผูฟง  3) การส่ังผูฟงใหกระทําบางอยาง  4) การเรียกรองผูฟงใหรับผิดชอบ

ตอการละเมิด  5) การขอรองใหผูฟงกระทําบางอยางเพือ่แกไขการละเมิด  6) การแนะนําส่ิงท่ีควร

กระทําแกผูฟง  7) การกลาวชักชวนผูฟงใหกระทําบางอยางเพื่อแนะใหแกไขการละเมิด 8) การ

กลาวใหอภยัตอการละเมิดของผูฟง  9) การกลาวอนุญาตผูฟงใหละเมิดผูฟงได  10) การถามเพื่อให

รูตัวหรือเพือ่แนะใหแกไขการละเมิด 11) การเสนอความชวยเหลือใหผูฟง  12) การทําใหดูเหมือน

การลอเลน และ 13) การใชถอยคํานัยผกผัน ผลท่ีไดคือผูพูดภาษาไทยแสดงกลวิธีแบบออมมากกวา

แบบตรงในการแสดงความไมพอใจ ในสถานการณท่ีมีระดับความไมพอใจมาก ผูพูดภาษาไทยมี

แนวโนมจะแสดงความไมพอใจดวยถอยคํามากยิ่งข้ึน ปจจัยความสนิทสนมไมมีผลตอการเลือกใช
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การแสดงการไมพอใจดวยถอยคํา แตมีผลตอกลวิธีการแสดงความไมพอใจดวยถอยคํากลาวคือ 

เลือกใชกลวิธีความไมพอใจแบบตรงและใชคําหยาบมากกวา ผลการวิจยัไดขอสรุปวาผูคนในแตละ

วัฒนธรรมยอมประเมินความรุนแรงตอสถานการณละเมิดตางกันไปตามคานิยมของสังคมนั้น ชาว

อเมริกันมักแสดงความไมพอใจอยางรุนแรงในสถานการณท่ีถูกละเมิดเร่ืองสิทธิและความเสมอภาค 

ในสังคมไทยจะแสดงความไมพอใจแบบตรงตอการละเมิดทางรางกาย  เชนการเหยียบเทาแลวไม

ขอโทษแตเม่ือผูละเมิดกระทําผิดหรือเม่ือทําใหผูพูดไมพอใจ และแมวาผูพูดจะมีความชอบธรรมใน

การแสดงความไมพอใจตอผูฟง แตหากในสถานการณนั้นผูพดูมีความเส่ียงท่ีจะถูกทํารายหรือเส่ียง

ตออันตรายแลว ผูพูดมกัจะเล่ียงไมแสดงความไมพอใจ จึงอาจกลาวไดวาการไมแสดงความขัดแยง

ของคนไทยนอกจากจะหลีกเล่ียงความขัดแยงกับผูอ่ืนแลว ยังเพื่อปองกันตนเองจากอันตรายอีกดวย 

วิสันต สุขวิสิทธ์ิ (2547) ไดทําการศึกษากลวิธีการบริภาษในภาษาไทย ตามทฤษฎีความ

สุภาพของบราวนและเลวินสัน (Brown and Levinson, 1978) โดยนําขอมูลมาจากบทสนทนาใน

นิยายและบทสนทนาในชีวติจริง ผลการวิจัยพบวาผูบริภาษในภาษาไทยใชกลวิธีการบริภาษที่

หลากหลาย จาํแนกได 3 กลวิธีคือ การบริภาษแบบตรงไปตรงมา , การบริภาษแบบออม และกลวธีิ

เสริมการบริภาษ นอกจากน้ียังพบวาการบริภาษสามารถสะทอนใหเห็นถึงคานิยมที่เปนความคิด 

ความเช่ือของคนไทยได 3 ประการ คือ คานิยมเกีย่วกบัคุณสมบัติของสมาชิกท่ีสังคมไทยตองการ 

คานิยมเกีย่วกบัการใหความสําคัญกับกลุมพรรคพวก และคานิยมเกี่ยวกับความรักศักดิ์ศรีและ

หนาตาของตนเอง นอกจากน้ีพบวาปจจัยแวดลอมมีผลตอการเลือกใชกลวิธีการบริภาษดวย ซ่ึง

ปจจัยแวดลอมดังกลาวไดแก สถานภาพของผูพูด เพศ เปนตน 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐและสุพจน กฤษฎาธาร (2549) กลาวถึงสถานการณการรองเรียน

ของลูกคาไววา ในโลกของธุรกิจท่ีมีการแขงขันรุนแรงลูกคามีความตองการมากขึน้ บางคร้ังเกนิกวา

ท่ีผูใหบริการจะเขาใจ  ผลที่ตามมาคือลูกคาเกิดการรองเรียนมากข้ึน ตําหนิตอวารุนแรงข้ึน การ

จัดการคําตอวาและขอรองเรียนจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและทวคีวามสําคัญมากข้ึนเปนลําดับ หลายองคกรมี

การจัดการขอรองเรียนดกี็ยังเรียกความพอใจลูกคากลับมาได ในขณะที่หลายองคกรยังไมมีวิธีการ

จัดการท่ีดีลูกคาไมพอใจกับการจัดการขอรองเรียนท่ีลูกคาไดแจงมา ซ่ึงในบางคร้ังสามารถสราง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความเสียหายตอธุรกิจเปนอยางมาก การแกไขขอรองเรียนเปนวิธีการรับมือกับปญหาท่ีลูกคาไดมาแจง 

ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือลูกคาเกิดความโมโหและไมพอใจ  

ในการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของท้ังหมดผูวิจัยพบวา งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับ

ชาวตะวันออกกลางมีนอยมาก  และถาเปนงานวจิัยท่ีเกีย่วของกับการประกอบธุรกจิดวยนัน้มีเพยีง

งานของศราวฒุิ อารีย (2553) ท่ีผูวิจยัจะนํามาเปนแนวทางในการสรุปผลการวิจัย นอกจากนี้

งานวิจยัสวนมากท่ีพบขอมูลท่ีไดจะเปนการทําแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ไมใดนาํขอมูลมาจาก

สถานการณจริง ซ่ึงผูวิจัยเหน็วาขอมูลท่ีไดจากตัวอยางจริงนี้จะมีความหลากหลาย สามารถนํามา

วิเคราะหไดอยางถูกตองตรงตามความจริงมากกวา ในสวนของทฤษฎีท่ีเลือกคือทฤษฎีวัจนกรรม

ของ Searle (1969) และแนวคิดเกีย่วกับมิติความแตกตางทางวัฒนธรรมของ Hofstede (1997) จะ

สามารถนํามาใชวเิคราะหงานวิจยัในคร้ังนีไ้ดตามท่ีผูวิจยัวางแผนงานไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเร่ือง “วัจนกรรมแสดงความไมพอใจของชาวตะวันออกกลางในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส” นี้ ผูวจิัยแบงข้ันตอนการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก

เปนการจําแนกรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจและสวนท่ี 2 เปนการเปรียบเทียบรูปแบบ 

วัจนกรรมระหวางผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม โดยใน

บทนี้ผูวิจยัจะนําเสนอ 3.1.การเก็บขอมูล,   3.2 การจําแนกขอมูลและ 3.3 การรายงานผลการจําแนก

ขอมูล 

 

3.1 การเก็บขอมูล 

ในข้ันตอนนี้ประกอบดวย 3.1.1 การเลือกกลุมตัวอยางและจํานวนกลุมตัวอยาง, 3.1.2 การ

จัดทําเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย ตามรายละเอียดดังนี ้

3.1.1 การเลือกกลุมตัวอยางและจํานวนกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีเนื้อหาแสดงความไม

พอใจตอสินคาและบริการ ท่ีลูกคาชาวตะวันออกกลางและประเทศผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

สงมารองเรียนเปนเวลา 2 ป ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2556  โดย

จัดเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับจากชาวตะวันออกกลางจํานวน 50 ตัวอยาง และจากประเทศ

ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอีก 50 ตัวอยาง เนื่องจากเปนจํานวนสูงสุดท่ีสามารถรวมรวมได 

จากนั้นจะนําขอมูลมาทําการแยกประเภทวจันกรรมในตารางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั แตอยางไรก็

ตามงานวิจยัช้ินนี้เปนการเก็บขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับจากลูกคาจริง ตัวอยาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยคท่ีนํามาแสดงบางตัวอยางผิดหลักไวยากรณ หลายตัวอยางสะกดคําไมถูกตอง ผูวิจัยไมได

ทําการเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีไดรับมา ทําใหบางตัวอยางท่ียกมาไมถูกตองตามหลักไวยากรณของ

ภาษาอังกฤษมิใชเปนขอผิดพลาดในขณะพิมพ  

 

3.1.2      เม่ือรวบรวมจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาที่แสดงความไมพอใจใน

สินคาและบริการครบตามท่ีตองการแลว ผูวิจัยไดจดัทําเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัโดยการออกแบบ

ตารางบันทึกขอมูล ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางบันทึกขอมูลการจําแนกวจันกรรม 5 กลุมของเซอรล  

การจําแนกวัจนกรรม 5 กลุม ของเซอรล 

ตัวอยาง 
EMAIL 

1. กลุมบอกกลาว 2. กลุมชี้นาํ 3. กลุมผูกมัด 4. กลุมแสดงความรูสึก 5. กลุมแถลงการณ 
กลาว วิจารณ ตอวา สั่ง ขอรอง ถาม สัญญา ขมขู เสนอตัว ขอบคุณ ขอโทษ ทักทาย ชมเชย 

ผิดหวัง/
เสียใจ 

ควํ่า
บาตร 

ไลออก คัดคาน 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวม                  

คิดเปน%                  
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3.2    หลักเกณฑการจําแนกขอมูล 

เม่ือเก็บขอมูลไดครบตามท่ีตองการแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนดังนี้ 

1. การจําแนกรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ  

2. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวจันกรรมระหวางผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวนัออกกลางและ

ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

สําหรับเกณฑในการจําแนกรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ จากตัวอยางท้ังหมด 

ผูวิจัยพบวาในแตละจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีลูกคาสงมาเพ่ือรองเรียนเกีย่วกับสินคาและบริการ จะ

มีรูปแบบวัจนกรรมท่ีหลากหลายปรากฏอยูพรอมกันในฉบับเดียวดังนัน้ผูวิจยัจะนําแตละตัวอยาง

จดหมายมาจําแนกโดยใชเกณฑความหมายท่ีแปลไดจากรูปภาษา และความหมายท่ีแปลความได

จากเจตนาของผูพูด โดยจําแนกตามทฤษฎีวัจนกรรมของเซอรล Searle (อางถึงในภาควชิาภาษาศาสตร 

คณะศิลปะศาสตรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 2550 : 99)    ท่ีกลาวถึงประเภทวัจนกรรมวาแบงออกเปน 

วัจนกรรมตรง (direct speech act) และวัจนกรรมออม (indirect speech act)    

วัจนกรรมตรงเปนวจันกรรมท่ีใชภาษาเปนส่ือในการทําหนาท่ี เพื่อแสดงวัตถุประสงคของ

ผูพูดแบบตรงไปตรงมาและแสดงความหมายตามความหมายประจําคําของรูปภาษาที่ใช หรือเปน

ถอยความท่ีแสดงไดดวยกริยาแสดง (performative verb) ท่ีแสดงวจันกรรมของถอยคํานั้นโดยตรง 

เชน “tell , assert , ask , order , warn , advise  request” เชน  

Ron ordered me to leave early. 

He advised me to go with him.  

สวนวจันกรรมออมเปนการใชภาษาท่ีไมแสดงใหเห็นวัตถุประสงคของผูพูดโดยตรง ผูฟง

ตองตีความเอาเองวาผูพูดมวีตัถุประสงคในการเปลงถอยคํานั้นออกมา และถอยคํานัน้แสดงวัจนบท

อะไร หรือในถอยคําท่ีพูดออกมาใชกริยาแสดงท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคของผูพูดและวัจนบท

ของถอยคํานั้นเชน  

He asked me to leave early. (รูปประโยคมีกริยาแสดง แตแสดงวจันกรรมขอรอง) 
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Would you pass me the salt? (รูปประโยคเปนประโยคคําถาม แตแสดงวัจนกรรมขอรอง)  

เม่ือไดเกณฑในการจําแนกวจันกรรมแลว ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกวัจนกรรมท่ีเกีย่วของกับ

เนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีแสดงความไมพอใจ โดยในแตละวจันกรรมนั้นผูวิจยัไดยึด

หลักเกณฑการจําแนกของเซอรล (1976 อางถึงในทรงธรรม อินทจักร, 2550) และตามความหมาย

ของพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (2546)  ดังนี ้

1. วัจนกรรมกลุมบอกกลาว (representative)  

 1.1 การกลาว (stating) เปนวจันกรรมท่ีตองการบอกเลาขอมูลบางอยางแกผูฟง เปน

กลวิธีท่ีผูพูดบอกขอมูลบางอยางเพื่อใหผูฟงรับทราบ ผูพูดบอกขอมูลนั้นแกผูฟง เนื่องจากผูพดูไม

แนใจวาผูฟงทราบขอมูลแลวหรือไม หรือตองการบอกขอมูลนั้นเพื่อใหผูฟงรูตัว หรือเปนการบอก

ขอมูลเพื่อแนะนําใหผูฟงแกไขเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (รุงอรุณ ใจซ่ือ, 2549 : 59)  

 1.2 การตอวา (complaining) เปนการแสดงถึงความขัดแยงทางความคิดของผูพูดและ

ผูฟง แตแฝงไปดวยความไมพอใจหรือความรําคาญอยูดวยในที 

 1.3 การวากลาว (scolding) จะคลายคลึงกับการวจิารณและการตอวา แตมักมกีาร

ใชถอยคําท่ีมีความหมายรุนแรงและแฝงไปดวยความมีอํานาจเหนือกวาของผูพูด  

2. วัจนกรรมกลุมชี้นํา (directive) 

        2.1  การส่ัง (ordering) การออกคําส่ังเปนวัจนกรรมท่ีมีพลังวัจนกรรมแรงท่ีสุด เพราะ

มักกลาวโดยผูท่ีมีอํานาจเหนอืผูฟง สวนมากจะพบในรูปประโยคคําส่ังและกลาวดวยน้าํเสียงหวนๆ 

เชน “Stop there”, “You get out of here”, “Sit down” ผูฟงท่ีมีอํานาจนอยกวาจะรูสึกถูกบังคับและ

มักลงเอยดวยการปฏิบัติตามความประสงคของผูพูด ในภาษาอังกฤษจะเริ่มตนการกลาวถอยดวย

การใชคํากริยาของประโยคเปนคําข้ึนตน เพราะประโยคที่ไมใชประโยคคําส่ังในภาษาอังกฤษจะไม

สามารถละประธานของการกลาวถอยได มีการใช “must” ในความหมายคําส่ังแสดงการบังคับหรือ

ผูกมัด นอกจากนี้ถาเปนการออกคําส่ังมิใหกระทําการ จะใช do not, no need หรือ action not 
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required และยังมีคํากริยาท่ีนิยมใชกับประโยคคําส่ังใน Indirect Command เชน command, order, 

tell, warn, advise, ask, beg  

2.2 การขอรอง (requesting) เปนการแสดงความพยายามที่จะใหผูฟงกระทําการบางอยาง โดย

การขอรองมีพลังวัจนกรรมอยูในระดบักลาง     ตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 172)  หมายถึง 

การใหชวยเหลือ,  ขอใหทําตามท่ีขอ   ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกนัจะมีลักษณะที่คลายคลึงกับ

กลวิธีการกลาวเชิงคําส่ัง  แตแตกตางกันท่ีผูพูดจะไมละประธานของประโยคท่ีผูพดูแสดงการกลาว

ถอยออกมา  นอกจากนี้การขอรองมีสํานวนที่ใชโดยท่ัวไป เชน Can you…...,please?, Could you 

…….please?, Would you mind…….?, Do you mind…….? มีขอสังเกตวาในการพดูขอรองมักลงทาย

ดวย please เพื่อแสดงความสุภาพ นอกจากนีย้ังมีการใช may และ can ซ่ึง may มีรูปแบบการใช

แบบเปนทางการและสุภาพมากกวาการใช can  

2.3 การสอบถาม (questioning) มีพลังวจันกรรมอยูในระดบักลางเชนเดียวกับการขอรอง 

ตามความหมายในพจนานกุรมฯ (2546 : 491) หมายถึงพูดเพื่อรับคําตอบ คณะกรรมการกลุมผลิตชุด

วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ (2530 : 248) ระบุวาลักษณะรูปประโยคคําถามจะปรากฎคําวา 

“can”, “could”, “may”, “would”, “would you mind”, ”would it be ok”, หรือเปนการถามความเห็น 

“do you think” หรือการใช could you tell me …. , I’d like to know ตามดวยกลุมคํานามหรือ noun 

clause ก็ได นอกจากนี้ประโยคคําถาม สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก Yes, No Question, 

Wh.Question หรือ Question Words และ Question Tags.  

 

3. วัจนกรรมกลุมผูกมัด (commissive) 

3.1 การสัญญา (promising) การสัญญาเปนวจันกรรมท่ีมักถือใหเปนตนแบบท่ีช้ีใหเห็นวา

คําพูดของผูพูดมีอิทธิพลตอการกระทําบางอยางในอนาคตของตนเองเชนไร ตามความหมายใน

พจนานกุรมฯ (2546 : 1162) หมายถึง ขอตกลงระหวางบุคคล 2 ฝายหรือหลายฝายวาจะกระทําการ

หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ขอตกลงกัน คําม่ัน   
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3.2 การขมขู (threatening) เปนการแสดงการผูกมัดท่ีมีพลังวัจนกรรมแรงและผลลัพธท่ีอาจ

เกิดข้ึนตอผูฟงจากการกระทําของผูพูดมักเปนส่ิงไมสูดีนัก ตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 164) 

หมายถึงทําใหกลัว ทําใหเสียขวัญ ทําใหผูอ่ืนตองกลัววาจะเกดิความเสียหายเปนภยัแกตนเอง แก

สกุลแหงตน หรือแกทรัพยสินของตน   

3.3 การเสนอตัว (offering) เปนวจันกรรมกลุมผูกมัดท่ีแสดงความมีมารยาทดีของผูพดู 

เพราะผูพูดมีความหวงใยและความหวังดีตอผูฟง ปยะวัลย วิรุฬหชยัพงษ (2518 : 39)      กลาวถึง

การใหขอเสนอทดแทนวาผูพูดจะกลาวถอยคําท่ีเปนการชดเชย ชดใช หรือรับผิดชอบตอส่ิงท่ีผูพูด

ไดทําใหผูฟงเดือดรอน เพื่อเปนการตอบแทนผูฟง บางคร้ังอาจจะแบงเบาภาระของผูฟงไดท้ังหมด

หรือบางสวนก็ได  

 

4. กลุมแสดงความรูสึก (expressive) 

 4.1 การทักทาย (greeting) ตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 516) หมายถึงการ

ไตถามถึงความเปนอยูหรือทุกขสุขอยางเปนกันเอง การทักทายในวฒันธรรมตะวนัตก มีสํานวนท่ี

ใชอยูหลายสํานวน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน Good morning / afternoon / evening 

เปนคําทักทายท่ีคอนขางเปนทางการ ใชกนัท่ัวไปในเวลาตางๆ กัน การใช Hi / Hello เปนคําทักทาย

แบบกันเอง ใชในหมูเพื่อนฝูงวัยเดียวกนัหรือผูใหญใชทักทายเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ กรม

วิชาการ, 2544 : 99) 

4.2 การขอบคุณ (thanking) การขอบคุณตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 175) 

หมายถึงคํากลาวแสดงความรูสึกบุญคุณ คําท่ีใชมากท่ีสุดคําหนึ่งของชาวตะวันตกคือ Thank you 

ซ่ึงเปนการแสดงมารยาทท่ีดใีนสังคม แมจะไดรับความชวยเหลือเพียงเล็กนอยกต็องกลาวขอบคุณ

เสมอ รูปภาษาที่ปรากฎมักไดแก “Thank you”, “ I really appreciate it” หรือ “Thanks”   

4.3 การขอโทษ (apologizing) ปยะวัลย วิรุฬหชัยพงษ (2518 : 37) กลาวถึงคําขอโทษวา

เปนลักษณะท่ีผูพูดแสดงความรูสึกเสียใจและแสดงใหผูฟงไดรับรูวาตนไมมีเจตนาท่ีรบกวน หรือ

ทําใหผูฟงตองเดือดรอน แตเปนเพราะผูพูดเห็นวาผูฟงเปนผูท่ีเหมาะสมที่สุดท่ีนาจะใหความ
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ชวยเหลือผูพูดได หรือบางคร้ังเปนการเรียกความสนใจจากผูฟง สวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะ

ปรากฎคําวา “Excuse me”, “I’m sorry”, “Sorry to bother you” 

4.4  การชมเชย (complimenting) กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544 : 84) กลาว

วาการชมเชยเปนการแสดงการยอมรับ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะแสดงใหทราบวาเราช่ืนชอบเกี่ยวกบั

บุคลิกลักษณะ การแตงกาย ส่ิงของตางๆ รวมทั้งผลงานเปนตน ในวัฒนธรรมตะวันตก การกลาวคํา

ชมเชยมีหลายสํานวนเชน That’s nice, That’s excellent, Well done, Brilliant!, Great!, Terrific!, 

Pretty good. 

4.5 การแสดงความผิดหวัง / เสียใจ (expressing condolences) ความหมายในพจนานุกรมฯ 

(2546 : 1221) หมายถึง ไมสบายใจเพราะมีเร่ืองไมสมประสงค หรือผิดประสงค ในภาษาอังกฤษมีคํา

และสํานวนท่ีใชเพื่อแสดงความรูสึกเสียใจในส่ิงท่ีไมนาจะเกิดข้ึนเชน มักมีคําวา I’m sorry, I’m 

terribly sorry, It’s sad, It’s a pity, It’s a shame, That’s not very nice. กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ

(2544 : 91) กลาววาถาเสียใจหรือแสดงความรูสึกในทางไมดีใชประโยคเหลานี้   I am very 

disappointed to …... ,   I am very sad to …... , I am sorry to ….. , I regret to ….. เปนตน 

 

5. กลุมแถลงการณ (declaration) 

5.1  การคว่ําบาตร (excommunicating)  เชนในป 1990 คณะมนตรีความม่ันคงแหง

สหประชาชาติลงมติใหใชมาตรการคว่ําบาตรอิรักทางเศรษฐกิจและการคา ยกเวนยารักษาโรค และ

อาหารเพื่อมนษุยธรรม (ปรีชา ศรีวาลัย 2549 : 311) 

       5.2 การไลออก (firing from employment) ความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 1047) 

หมายถึง คัดช่ือออกจากทะเบียน เชน ไลออกจากโรงเรียน, ใหออกจากราชการหรือวงการเพราะ

กระทําความผิดอยางรายแรง ตามหลักแลวตองมีการแจงใหพนักงานบริษัทท่ีกําลังจะพนสภาพได

ทราบอยางเปนทางการหรือเปนลายลักษณอักษรวาทางบริษัทมีมติเชนไร มิใชเพียงแตส่ังหามไมให

มาทํางานตอหรือเพียงระงับการเบิกจายเงินเดือนเทานั้น 
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5.3 การคัดคาน (objecting) ความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 239) หมายถึง แสดงอาการ

ไมเห็นดวย  

  เม่ือผูวิจัยทําการจําแนกรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจในจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ตามเกณฑท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมดแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมาสรุปผลการวิจยัเปนอัตรารอยละ ตาม

ตารางสรุปผลการจําแนกวจันกรรม ในหวัขอ 3.3 การรายงานผลการจําแนกขอมูล ตามตาราง

รายงานดังนี ้

 

3.3 การรายงานผลการจําแนกขอมูล  

ตารางท่ี 2  แบบสรุปผลการจําแนกวจันกรรม 

ลําดับท่ี รูปแบบวัจนกรรม จํานวนตัวอยางท่ีพบ คิดเปนรอยละ ( %) 

   
   
 

   
   
 

   
   
 

   
 

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางรูปแบบทางวัจนกรรมของชาว

ตะวนัออกกลางและผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  เพื่อวิเคราะหขอมูลทางวัฒนธรรมตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในบทนี้ผูวจิัยขอนําเสนอผลการจําแนกขอมูล ท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีแสดงความไมพอใจในสินคาและบริการจากลูกคาชาวตะวนัออกกลาง 50 ตัวอยาง 

และจากลูกคาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอีก 50 ตัวอยาง ซ่ึงผานการวิเคราะห จดัระเบียบขอมูล

ตามเกณฑการจําแนกในบทท่ี 3 เกณฑในการคัดเลือกขอมูลคือ ไมวาในแตละจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจะมีรูปแบบวจันกรรมเดิมซํ้ากันกีค่ร้ังถือเปน 1 ตัวอยาง ท้ังนี้เพราะรูปแบบวจันกรรม

ของชาวตะวันออกกลางกับชาวตะวันตกมีความแตกตางกนั เมตตา ววิฒันานุกูล (กฤตวิทย) (2548) 

กลาวถึงรูปแบบของภาษาอังกฤษไววาเปนภาษาท่ีสะทอนความคิดแบบเสนตรง (linear) คือคิดวา

ตนเองตองการอะไรจะมีการแสดงออกไปตามท่ีคิด จึงสะทอนในวธีิการพดูท่ีมุงการตอบใหตรงจุด 

และการตอบใหตรงคําถาม ในการส่ือสารจะมีความหมายครบถวน สวนรูปแบบของภาษาอาหรับ 

เปนภาษาท่ีมีคําขยายนามมาก มีการเปรยีบเปรย การใชคําขยายนามมาก  จะมีการแสดงอารมณและ

ความรูสึกเขารวม เพื่อใหเกณฑในการแยกขอมูลมีความเสมอภาคจึงทําการคัดแยกโดยถาพบ 1 วัจนกรรม

ไมวาจะปรากฏซํ้ากี่คร้ังก็ตามใน 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส นับเปน 1 ตวัอยางเทานั้น 

 จากนั้นสรุปวาผูใชภาษาอังกฤษท้ัง 2 กลุมใชรูปแบบวัจนกรรมใดในการแสดงความไม

พอใจหรือแจงปญหาท่ีพบ ในบทนี้ผูวิจยัจะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 4.1 รายงานผล

รูปแบบวัจนกรรมท่ีพบ  และสวนท่ี 4.2 การเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมระหวางผูใชภาษาอังกฤษ

ชาวตะวันออกกลางกับผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม   ซ่ึงผลการจาํแนกขอมูลทีไ่ดเรียงลําดบัตาม

รูปแบบวจันกรรมท่ีพบมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด ดังนี ้
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4.1  การรายงานผลรูปแบบวจันกรรมท่ีพบ 

กลุมตัวอยางผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวนัออกกลางมีการใชท้ังหมด 15 วัจนกรรม รวม 10 ลําดับ 

เนื่องจากบางวจันกรรมมีจํานวนท่ีพบเปนจาํนวนเทากันเรียงตามลําดับท่ีพบจากมากท่ีสุดไปหานอย

ท่ีสุดไดแก 1)  ตอวา  2)  ขอบคุณ 3)  วากลาวและการส่ังมีจํานวนเทากนั   4) การกลาว   5)  การถามและ

ผิดหวังเสียใจมีจํานวนเทากนั  6) การทักทาย   7)  การขอรอง  8) ชมเชย    9) การขมขูและ 10)  การ

สัญญา, เสนอตัว, ขอโทษและคว่ําบาตรมีจํานวนตัวอยางท่ีพบเทากัน ไมพบรูปแบบวัจนกรรมแบบ

การไลออกและการคัดคาน ตามตารางแสดงผลดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การรายงานผลการวิเคราะหรูปแบบวัจนกรรมแสดงความไมพอใจ 

ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง 

ลําดับท่ี รูปแบบวัจนกรรม จํานวนตัวอยางท่ีพบ คิดเปนรอยละ ( %) 
1 การตอวา 28 56% 
2 ขอบคุณ 25 50% 
3 วากลาว 22 44% 
4 ส่ัง 22 44% 
5 กลาว 14 28% 
6 ถาม 11 22% 
7 ผิดหวัง/เสียใจ 11 22% 
8 ทักทาย 10 20% 
9 ขอรอง 7 14% 
10 ชมเชย 4 8% 
11 ขมขู 3 6% 
12 สัญญา 1 2% 
13 เสนอตัว 1 2% 
14 ขอโทษ 1 2% 
15 คว่ําบาตร 1 2% 
16 ไลออก - - 
17 คัดคาน - - 
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สําหรับผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชรูปแบบวจันกรรมยอยท้ังหมด 12 วัจนกรรม 

9 ลําดับ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1)  ส่ัง 2) ตอวา  3)  ขอบคุณ 4) การกลาว การ

วากลาวและการทักทายมีจํานวนเทากัน  5) การถาม  6) ผิดหวังเสียใจ 7) ชมเชย 8) ขอรองและขมขู

มีจํานวนเทากนั และลําดับท่ี 9 การเสนอตัว       ไมพบรูปแบบวัจนกรรมยอยแบบการใหสัญญา, 

การขอโทษ,  การคว่ําบาตร, การไลออก และการคัดคาน  ตามตารางแสดงผลดังนี้ 

ตารางท่ี 4 การรายงานผลการวิเคราะหรูปแบบวัจนกรรมแสดงความไมพอใจ 

ของผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

ลําดับท่ี รูปแบบวัจนกรรม จํานวนตัวอยางท่ีพบ คิดเปนรอยละ ( %) 

1 ส่ัง 25 50% 

2 ตอวา 22 44% 

3 ขอบคุณ 15 30% 

4 กลาว 14 28% 

5 วากลาว 14 28% 

6 ทักทาย 14 28% 

7 ถาม 12 24% 

8 ผิดหวัง/เสียใจ 7 14% 

9 ชมเชย 4 8% 

10 ขอรอง 3 6% 

11 ขมขู 3 6% 

12 เสนอตัว 1 2% 

13 สัญญา - - 

14 ขอโทษ - - 

15 การคว่ําบาตร - - 

16 การไลออก - - 

17 การคัดคาน - - 
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4.2 การเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมระหวางผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวนัออกกลางกับผูใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

ผลจากการจําแนกการใชวจันกรรมกลุมตางๆ พบวาผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง 

มีการใชกลุมวัจนกรรมเรียงตามลําดับท่ีพบไดมากท่ีสุดคือ 1) กลุมบอกกลาว 2) กลุมแสดง

ความรูสึก 3) กลุมช้ีนํา  4)  กลุมผูกมัดและ 5) กลุมแถลงการณ  ในขณะท่ีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมี

การใชวจันกรรมหลักเรียงจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด คือ  1) กลุมช้ีนํา  2) กลุมบอกกลาว 3) กลุม

แสดงความรูสึก  4) กลุมผูกมัดและไมพบรูปแบบวจันกรรมกลุมแถลงการณ 

เม่ือแบงเปนแตละวัจนกรรม ผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชท้ังหมด 15 แบบ 

มีท้ังส้ิน 10 ลําดับ ในขณะท่ีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชรูปแบบวัจนกรรมยอยทั้งหมด 12 แบบ 

9 ลําดับตามขอมูลในขอ 4.1 ซ่ึงถาทําการเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมแตละชนิดระหวางผูใชชาว

ตะวนัออกกลางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม จะพบวารูปแบบวัจนกรรมท่ีชาวตะวนัออกกลาง

ใชมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมไดแกการตอวา, วากลาว, ขอรอง, ขอบคุณ, การแสดง

ความผิดหวังเสียใจ, สัญญา, การขอโทษและการคว่ําบาตร 

รูปแบบวัจนกรรมท่ีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ใชมากกวาผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง

ไดแก การส่ัง, การถามและการทักทาย 

รูปแบบวัจนกรรมท่ีมีการใชเทากันคือ การกลาว, การชมเชย, การขมขูและการเสนอตัว 

จากตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสยังพบวาชาวตะวันออกกลาง มีการใชวัจนกรรมกลุมบอกกลาว

ดานลบไดแก การตอวาและการวากลาวมากกวา มีการใชวจันกรรมกลุมแสดงความรูสึกดานการ

แสดงความผิดหวัง เสียใจ การขอบคุณและการขอโทษมากกวา ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม

มีการใชวัจนกรรมกลุมช้ีนําดานการส่ังและการถามมากกวา และมีการใชวัจนกรรมกลุมแสดงความ

ผูกมัดในจํานวนท่ีเทากันท้ังขมขูและเสนอตัว ผลท่ีไดสามารถแสดงในรูปแบบแผนภูมิเพื่อให

สะดวกตอการเปรียบเทียบขอมูล ตามตารางแผนภูมิดังนี ้
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รูปภาพท่ี 1 แผนภูมิเปรียบเทียบรูปแบบวจันกรรมแสดงความไมพอใจ 

ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  

 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3  หมายถึงการแสดงลําดับวัจนกรรมตามจํานวนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกกลาง 

1 2 3  หมายถึงการแสดงลําดับวัจนกรรมตามจํานวนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ของผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

 

1 

2

3 

1 

2 
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ตัวอยางรายละเอียดท่ีพบในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ท่ีนํามาทําการจําแนกรูปแบบ  
วัจนกรรมตามหัวขอตางๆ นัน้ สามารถยกตัวอยางไดดังนี้ 

 
1. วัจนกรรมกลุมบอกกลาว (representative) 

  1.1 การกลาว (stating) คือการท่ีผูพูดบอกขอมูลบางอยางเพื่อใหผูฟงรับทราบ หรือ

ตองการบอกขอมูลนั้นเพื่อใหผูฟงรูตัว หรือเปนการบอกขอมูลเพื่อแนะนําใหผูฟงแกไข เชน

ตัวอยาง 

‐ I will be appertained if you could clarify me on this as well as the balance payment of 

last shipment showed our account is clear as we transferred the money as per the PI you 

sent to us. (ME) 

‐ Today evening I will send you the details. If you send this kind of fish it is lost for both 

of us. Total details this evening I will send you. (ME) 

‐ About shipment angle fish L size is dead in his bag  1 bag and and about mooly balon is 

dead about 15 pecies and all kids is very good. (ME) 

‐ ONE DISCUS WAS MISSING FROM BOX. BOX PACKING SHOULD HAVE BEEN 

16 NOT 15.ALSO ONE DISCUS VERY SMALL PICTURES ATTACHED. (NS) 

‐ Unfortunately the shipment came on the late flight today, QR045 landing at 12.50.  This 

is far too late for us, we cannot work with this flight.Late flights cause huge problems for 

us. (NS) 

1.2 การตอวา (complaining) เปนการแสดงถึงความขัดแยงทางความคิดของผูพูดและ

ผูฟง แตแฝงไปดวยความไมพอใจหรือความรําคาญอยูดวยในที เชนตวัอยางประโยค 

‐ When I confirm your proforma invoice with the details you send me how come you 
change it as some items not there but you invoiced it, some items you included though I 
haven't ordered so and so. (ME) 
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‐ You mut have told me that you need to see the photos for compensating. And you have 

not asked from the beginig itself that you need to see the photos  even no supplier ever 

asked such a photo. Everybody is doing the business on a mutual trust. When you are 

asking for advanced payment we are sending you the payment without thinking that you 

will not send the shipment so it is like that busienss based on mutual trust. Otherwise no 

business.If there is no trust between the business people there will not be any business 

more. (ME) 

‐ On the whole I have never complained but this time is too much loss and it's me that I 

pay for the mistakes.I will be obliged to place an other order to be able to take the rest of 

money you still have but dont keep a pence in the next order. (ME) 

‐ I keep trying to explain to you it is not practical to check every price on the 

proforma.  Please advise us of ALL codes that may change price at short notice and we 

will remove them from the pricelist.  This unstable price procedure is causing big 

problems with customers. (NS) 

‐ We have been receiving complaints about the size of the blue lobsters, saying they are 

getting smaller and smaller compared to the past and hardly show a blue color because of 

this. We need the blue lobsters to be a little bigger (at least a 1/4") to avoid loss in sales. 

(NS) 

1.3 การวากลาว (scolding) คือการแสดงความไมพอใจท่ีมีการใชถอยคําท่ีมีความหมาย

รุนแรงและแฝงไปดวยความมีอํานาจเหนือกวาของผูพูด เชนตัวอยางประโยค 

‐ For the corredora and sumatra it's realy disaster small. I just left them in the box because 
I could not even show them to my customers. (ME) 

‐ Please note we have received the shipment today morning and we are very upset of this 

delivery, we didn't expect we will get this service form your international company. 

(ME) 
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‐ I wish I could thank you for your shipment But unfortunately NOT THIS time.The fish 

we had received were very bad in health condition. (ME) 

‐ Just horrible.You don't think it is important enough to call me immediately on this! (NS) 
‐ In my opinion packing was very unprofessional.  I was very surprised that this is how 

you would pack like this. (NS) 

   

2. วัจนกรรมกลุมชี้นํา (directive) 

 2.1  การส่ัง (ordering) ผูฟงที่มีอํานาจนอยกวาจะรูสึกถูกบังคับและมักลงเอยดวยการ

ปฏิบัติตามความประสงคของผูพูด เชนตวัอยางประโยค 

‐ Pls check my statement and issue a credit note for the same urgetnly. (ME) 
‐ PLS READ THIS CAREFULLY AND SEND A CORRECTED INVOCIE WITH THE 

CREDIT NOTE. (ME) 
‐ please compensate all fish bad and reply soom . (ME) 
‐ For future shipments there must be a second stamped original annexe form INSDIDE a 

box, preferably box 1. (NS) 
‐ Please correct all the error and re-send the Real Invoice to us. (NS) 

 

2.2 การขอรอง (requesting) เปนการแสดงความพยายามทีจ่ะใหผูฟงกระทาํการบางอยาง 

เชนตัวอยางประโยค 

‐ Re balloon Molly, PLEASE PLEASE PLEASE send  ONLY MALES we need 1 box 
MELES Because if there is no males, we can not sell them at all. (ME) 

‐ We want to say that this change on the quantity grow up the prices of the fish and 
because that we will want that please in the futhre inform us before you do this 
changes. (ME) 

‐ Please Kim, kindly I’m requesting you to send good variety and HEALTHY fish. (ME) 
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‐ Painted Glass have been very small. I have been getting complaints from my customers. 
Can I get larger size please. (NS) 

‐ I really need Large size algae eaters to arrive in good condition PLEASE! (NS) 

2.3 การสอบถาม (questioning) ทําหนาท่ีตัง้คําถามเก่ียวกบัเร่ืองราวตางๆ ระหวางผู

สงสารและผูรับสารในกระบวนการส่ือสาร เชนตัวอยางประโยค 

‐ red scat; it is the first time that you ever send to me a small size like this,, why?? (ME) 
‐ Did you pack the shipment so much time before the flight ????????? (ME) 
‐ Why did you send the blood parrot , while we cancelled this and ordered the mix color 

parrot in the pro inv. (ME) 
‐ Why are you sending so many Angel Fish? (NS) 
‐ Is there a reason that this is done? (NS) 

 

3. วัจนกรรมกลุมผูกมัด (commissive) 

3.1 การสัญญา (promising) คือคําพูดท่ีมีอิทธิพลตอการกระทําบางอยางในอนาคต  โดย

ขอกําหนดนั้นตองเปนส่ิงท่ีผูฟงพึงพอใจ เชนตัวอยางประโยค 

‐ i need to promis me to be care in next shipments about this mistake  

becuese is not good for me and for you and i want to do not forget i am not allon in my 

market and many castomers try to take my market with another company.(ME) 

3.2 การขมขู (threatening) เปนการใชถอยคําเพื่อใหผูฟงรับรูวา หากผูฟงยังคง

กระทําการละเมิดผูพูดเชนนัน้อยูจะไดรับผลรายอยางไร  

‐ Kim , I want you to take care of my order otherwise I will not be interested to do 
business with you. (ME) 

‐ Please please .... please do not force us to try other suppliers, we still like to cooperate 
with you. (ME) 
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‐ So you reply me of your decision , based on that we will decided whether to progress or 
stop. (ME) 

‐ This unstable price procedure is causing big problems with customers.  We may have to 
stop importing if it continues.  If we do not have stable pricing customers will move their 
orders to Sri Lanka, Malaysia, Indonesia suppliers etc or they may ask us to source a new 
supplier in Thailand. (NS) 

‐ If this continues over the next couple of weeks we will be forced to try out other Thailand 
suppliers! (NS) 

3.3 การเสนอตัว (offering) เปนการท่ีผูพูดแสดงความตองการที่จะกระทําการ

บางอยางท่ีเปนประโยชนตอผูฟง เชนตัวอยางประโยค 

‐ Any way I want to start our business relation with you for the first time so let it be like 
this. I will transfer the payment to you today or by tomorrow for sure. Once I send the 
payment I will fax you or will attach the TT copy to your mail the same time. (ME) 

‐ Do you want us to remove discus and any other species where prices are not stable from 
pricelist? (NS) 
 

4. กลุมแสดงความรูสึก (expressive) 

 4.1 การทักทาย (greeting) เปนการไตถามถึงความเปนอยูหรือทุกขสุขอยางเปน

กันเองเชนตัวอยางประโยค 

‐ Wishing you a nice and shiny day, (ME) 
‐ good day to you.(ME) 
‐ Hope you are doing well? (ME) 
‐ Hi Kim(NS) 
‐ Hello Kim, How are you? (NS) 
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4.2 การขอบคุณ (thanking) เปนการกลาวแสดงความรูสึกบุญคุณ เชนตัวอยาง

ประโยค 

‐ Thank you for the shipment. (ME) 

‐ I would like to thank you for the shipment of Amman. (ME) 

‐ Thank you very much for your help and continues support. (ME) 

‐ Thanks, (NS) 

‐ DEAR KIM THANK YOU FOR SHIPMENT YESTERDAY. (NS) 
 

4.3 การขอโทษ (apologizing) ใชเปนคําสุภาพเม่ือรูสึกวาจะเปนการลวงเกินผูอ่ืน 

หรือทําใหผูฟงตองเดือดรอน เชนตัวอยางประโยค 

‐ May you apology my next words as you made me crazy with this shipment as you put me 
on bad mood since I have received it. (ME) 

4.4  การชม (complimenting) การชมเชยเปนการแสดงการยอมรับ โดยมีจุดมุงหมาย

ท่ีจะแสดงใหทราบวาเราช่ืนชอบ เชนตัวอยางประโยค 

‐ Your quality of fish is so good, there is a small percentage of mortality, (ME) 
‐ I am happy with your friendship and nice personality. (ME) 
‐ Appreciate your support & I hope you reply to me ASAP. (ME) 
‐ Thank you for the fish they were very good. (NS) 
‐ By the way, the fish were beautiful...especially the Discus!!!  (NS) 

 

4.5 การแสดงความผิดหวงั/เสียใจ (expressing condolences) เปนการแสดงการผิดหวัง 

หรือไมสมหวงัไมไดดังท่ีหวงั เชนตัวอยางประโยค 

‐ We are very mush like to cooperate with you always, but when we receive  sizes Or 
prices  not as we expect  we get upset. (ME) 

‐ Am really disappointed from this service as we are building a good business relation 
between our companies.  (ME) 
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‐ I  regret to note that the MISTAKES YOU ALWAYS MAKE ME PAY BIG PRICE 
FOR IT.  (ME) 

‐ Here was the status from yesterday’s shipment. Bags arrived warm but still very high 
losses leaves me very disappointed.  (NS) 

‐ I am very disappointed by the way there packed.  (NS) 

 

5. กลุมแถลงการณ (declaration) 

5.1  การคว่ําบาตร  คือการประกาศไมยอมคบคาสมาคมดวยอีกตอไป เชนตัวอยาง

ประโยค 

‐ It is not because of money It is not because of your in person, We will stop cooperation 

with you because of the bad fish we have received today.  (ME) 

ขอมูลท่ีไดนี้ผูวิจัยจะนํามาใชในการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยในบทตอไป 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ขอจํากัดปญหา และขอเสนอแนะ 

 

ในบทนี้ผูวจิัยจะทําการสรุปผลการวิจัย โดยนําผลที่พบมาเช่ือมโยงเขากับขอมูลทางวัฒนธรรม 

เพื่อมาวิเคราะหสาเหตุและการใชวัจนกรรมรูปแบบตางๆ รวมถึงขอเสนอแนะ โดยวเิคราะหตาม

แนวคิดเกีย่วกบัมิติของความแตกตางทางวฒันธรรม (Dimensions of Cultural Variability) ของ 

Geert Hofstede โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5.1 สรุปผลการวิจัย, 5.2 การอภิปรายผล, 5.3 ขอจํากัดใน

งานวิจยัและปญหา และ 5.4 ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากบทท่ีแลวทําใหทราบวา    ผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวนัออกกลาง

มีการใชวจันกรรมกลุมบอกกลาวในดานลบเชน ใชการตอวาและวากลาวมากกวา, ใชการชี้นําดวย

การขอรองมากกวา มีการใชวัจนกรรมกลุมแสดงความรูสึกในเร่ืองความผิดหวังเสียใจ, การขอบคุณ

และการขอโทษมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และยังมีการใชวัจนกรรมกลุมแถลงการณ 

นอกจากนี้ในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ยังพบความแตกตางในการใชภาษาของผูใชท้ังสองกลุม 

เชนตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากชาวตะวนัออกกลางจะมีการกลาวถึงคูแขงขัน, กลาวใหความ 

สําคัญกับตนเอง, กลาวถึงพระเจา, กลาวถึงความสัมพันธระหวางบุคคล, การรักษาหนาซ่ึงขอความ

ดังกลาวไมพบในตัวอยางจดหมายท่ีไดรับจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ในขณะท่ีการแสดงออก 

ถึงการพยายามในการแกไขปญหาและหาสาเหตุของปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน การกระทําเชนนีไ้มพบ

ในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากลูกคาชาวตะวันออกกลาง ขอมูลดังกลาวนี้จะนํามาเปนขอมูล

ในการสรุปผลตามแนวคิดมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Hofstede (1997)  ไดดังนี ้
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มิติท่ี 1 เนนความเปนปจเจกบุคคล (individualism) และการเนนความเปนกลุม (collectivism) 
 ผูใชภาษาอังกฤษท้ังสองกลุมตัวอยาง มีความแตกตางทางสังคมในมิติท่ี 1 ท่ีปรากฎใน
จดหมายอิเล็กทรอนกิส สังคมของชาวตะวันออกกลางเปนสังคมท่ีเนนการรวมกลุม สะทอนผาน
ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนกิสคือการใชคําเรียกญาติหรือเพ่ือนปรากฎอยู เชนคําวา  “My dear 
friend”  หรือ  “your brother”  มีขอความท่ีปรากฏถึงความหวงใย ความไวใจและการชวยเหลือซ่ึงกัน
การกลาวถึงความสัมพนัธ ท่ีปรากฎผานวจันกรรมชนิดตางๆ ท้ังการชมเชย การขอบคุณและการตอวา 
เชน  การขอบคุณ “Thank you very much for your help and continues support.”  การชมเชย “that I 
am happy with your friendship and nice personality”   หรือแมกระท่ังการตอวาเชน “last shipment 
we received with lot of complaints. You have to understand that trust is best . If you would lost 
one customer, they will not return back”  มีการเนนความกตัญู เช่ือฟงผูใหญ ออนนอมถอมตน
และมีความสุภาพ เชน  “some of my customers are originally importers and they are in the 
industry since more than 20 years with a very strong expertise, I always listen to them carefully 
because they know what they are saying” มีคํากลาวท่ีแสดงออกถึงการรักษาหนาของผูพูดเชน “I 
told you many time that you have to quote me for those fish you have in stock for sending me, if 
not , you should intimate me in advance so that i will not inform my customers and can save my 
face.”  นอกจากนี้ยังพบวาชาวตะวันออกกลางมีการใชวจันกรรมกลุมผูกพันดานบวกเชนการสัญญา
เพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตนตองการ  ซ่ึงลักษณะดังกลาวนีไ้มพบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก
ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  
 

 มิติท่ี 2 ความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลในสังคม (Power Distance)  

ผลการวิเคราะหท่ีไดพบวา สังคมของชาวตะวนัออกกลางเปนสังคมท่ีมีความแตกตางระหวาง

อํานาจของแตละบุคคลในสังคมสูง ตางจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเปนสังคมที่มีความ

แตกตางระหวางอํานาจในสังคมต่ํา จากตัวอยางท่ีพบในจดหมายอิเล็กทรอนิกสพบวาชาวตะวันออกกลาง

จะมีทัศนคติวาลูกคามีความสําคัญเปนอันดับตน เชน “We are your loyal customers, so please try 

to choose the best for us.”  รวมถึงการใชคําท่ีเปนการกลาวใหความสําคัญของตนเอง เชน  “I am 

always supporting you and your business in all meanings, at the same time I expect that you will 

be doing the same to me.”  ดานการใชคําพูดการท่ีคนอาหรับเช่ือวาคําพูดมีพลังในตัวของมันเอง

เม่ือตองกลาวคําพูดในทางลบมักจะใชคําพดูในทางออมเพื่อใหฟงดูนุมนวล เชน  เม่ือพวกเขาจะพูด
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คําวาตายก็จะใชคําอ่ืนท่ีมีความหมายวาสูญเสียแทนคําวาตาย เชนมีการเลือกใชคําวา expired, lost 

ในขณะท่ีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมใชคําวา dead โดยตรงเพียงอยางเดยีว นอกจากนี้ยังพบ

ตัวอยางท่ีแสดงถึงการเคารพในศักดิ์ศรีของผูอ่ืน โดยจะปฎิบัติในลักษณะออมเม่ือตองการวิจารณ

โดยการชมเชยกอน เชน “Your quality of fish is so good, there is a small percentage of mortality, 

but my only problem with you is that you do not respect the size and color required.” และการ

ส้ินสุดการวิจารณดวยการแจงใหทราบวาจะมีการส่ังซ้ืออีกคร้ังในระยะเวลาท่ีจะถึงนี ้วัจนกรรมการ

ขมขูยังสอดคลองกับสภาพสังคมชาวตะวนัออกกลางจะใชคําพูดท่ีนุมนวลกวาเชน “Please please 

.... please do not force us to try other suppliers, we still like to cooperate with you”     ตางจากท่ี

ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเม่ือตองการใชคําพูดขมขูก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาเชน “If this 

continues over the next couple of weeks we will be forced to try out other Thailand suppliers!”   

 กลุมท่ีมีความแตกตางทางอํานาจตํ่า (low power distance) คิดวาอํานาจท่ีมีควรจะใชอยาง
เหมาะสมและตามกฎหมาย เคารพสิทธิสวนบุคคล ความเทาเทียมกนัและอิสรภาพ เชนการเรียกคู
สนทนาท่ีแสดงความเทาเทียมดวยการเรียกชื่อหรือเห็นวาเปนคูคาทางธุรกิจ เชนในตัวอยาง “For 28 
years I have been a fish wholesaler and I have always considered my suppliers as partners”  
นอกจากนี้การใชคําทักทายของผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมนั้นยังแสดงถึงความเทาเทียม โดย
พบวาคําทักทายมีเพยีง Hi, Hello,  Hello Kim how are you?, Hello Kim how are you doing ? ซ่ึงคํา
วา Hi และ Hello เปนคําทักทายแบบเปนกันเอง ใชในหมูเพื่อนฝูงวัยเดียวกนั  ในขณะที่ผูใช
ภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชคําทักทายรูปแบบตางๆ ท่ีแตกตางกันไป ไดแก Good 
morning dear,  Hello,  Hi,  How are you getting on., Good day to you,  Hope you are doing well?   
เปนตน     คําทักทายเหลานี้สะทอนใหเห็นวาชาวตะวนัออกกลางนอกจากตองการทักทายแลว คํา
ทักทายยังสอดคลองกับวิถีชีวิตเพราะในคําทักทายจะมีความหมายใหพบแตส่ิงท่ีดีท้ังนี้เพราะชาว
มุสลิมตองมีการขอพรตออัลลอฮฺเสมอ  
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มิติท่ี3  การเนนลักษณะความเปนชาย (Masculinity) และการเนนลักษณะความเปนหญิง 

(Femininity)  

ในการวิเคราะหสังคมมิติท่ี 3 นี้จะเนนเร่ืองการใชภาษา ผูวจิัยพบวาท้ังสองสังคมมี

รูปแบบวัจนกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะสังคมของความเปนชายเหมือนกัน กลาวคือชาวตะวันออกกลาง

จะเนนการแสดงอํานาจผานวัจนกรรมกลุมบอกกลาวโดยเฉพาะวัจนกรรมกลุมบอกกลาวในทางลบ 

เชนการตอวาและการวากลาว  ผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชรูปแบบวัจนกรรมการ

ตอวามากเปนอันดับท่ี 1 และมีจาํนวนมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอยางชัดเจน เชน  

“ Please note we have received the shipment today morning and we are very upset of this 

delivery, we didn't expect we will get this service form your international company” 

สวนผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจะมีการใชภาษาท่ีแสดงออกถึงสังคมท่ีมีลักษณะเนน 
ความเปนชาย (Masculinity) โดยพบวามีการใชวัจนกรรมการส่ังและการตอวาเปนลําดบัท่ี 1 และ 2 
ตามลําดับ  

 
 

มิติท่ี 4 การหลีกเล่ียงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) 

ในมิตินี้ขอความท่ีพบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทําใหทราบความแตกตางของ

รูปแบบของสังคมไดอยางชัดเจน กลาวคือชาวตะวันออกกลางเปนสังคมท่ีมีการหลีกเล่ียงความไม

แนนอนสูง (High-Uncertainty Avoidance) เนื่องจากลักษณะสังคมประเภทนี้ ตองการความ

ปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต   ชอบการสอนท่ีชัดเจนและมีแนวโนมในการแสดงอารมณออกมา

มากกวาวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไมแนนอนตํ่า ซ่ึงผลของการสรุปวัจนกรรมกลุมแสดงออก

พบวาผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวนัออกกลาง มีการใชวัจนกรรมกลุมแสดงออกมากกวาผูใชภาษา 

อังกฤษเปนภาษาแม โดยเฉพาะการแสดงความขอบคณุและการแสดงความผิดหวังเสียใจ นอกจากนี้

พฤติกรรมของผูคนท่ีมีความวิตกกังวล ความเครียดท่ีเกี่ยวกับความไมแนนอนและความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดจากการเปล่ียนแปลงโดยมีการกลาวถึงพระเจา เชน “First of all I want to thank you for this 

shipment and thanks for God Now i don not have any fish from your order.”   การกลาวถึงคู

แขงขัน เชน “There are many competitors in Lebanon today. So we may lose our customers.”  ซ่ึง
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ไมพบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ชาวตะวันออกกลางจะ

ส่ังใหชดเชยความเสียหายท่ีพบมากกวา ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจะเนนการแจง

ปญหาท่ีพบเพือ่ใหดําเนินการแกไขเทานัน้   

นอกเหนือจากวัจนกรรมท่ีปรากฎในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ยังพบวาผูใชภาษาอังกฤษท้ัง
สองกลุมมีการใชสัญลักษณเพื่อส่ือถึงอารมณและความรูสึก โดยผูใชชาวตะวันออกกลางมีการใช 
20 ตัวอยางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมใช 16 ตัวอยาง โดยสัญลักษณท่ีพบมากท่ีสุดของผูใช
ชาวตะวันออกกลางจะเนนการเพ่ิมอารมณเขาไปในจดหมาย วาไมเขาใจหรือเพ่ือเปนการเนนย้ํา 
เชน “I have to work another 4 or 5 shipments to cover the losses IF THE CUSTOMERS 
ACCEPTS TO BUY FROM ME THAI FISH ANY MORE.” ในขณะท่ีผูใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแมมีการใชสัญลักษณท่ีมากท่ีสุดคือ การใชตวัหนาและตัวใหญมีจํานวนเทากนั เชน “All you 
need to do is take the REAL invoice and change all the prices so it amounts to under $3000”  
และรองลงมาคือการใชเคร่ืองหมายอัศเจรีย (!!!!) เพื่อแสดงการแปลกใจสงสัยในส่ิงท่ีเกิดข้ึนเชน 
“You are $43.53 over on the PROFORMA invoice! $3,043.53!!!”  ลักษณะการใชสัญลักษณทาง
ภาษาเชนนี้เปนการยืนยันทฤษฎีของ Geert Hofstede ท่ีกลาววาคนในสังคมท่ีมีการหลีกเล่ียงความ
ไมแนนอนสูง มีแนวโนมในการแสดงอารมณออกมามากกวาวัฒนธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไมแนนอน
ต่ํา ท้ังนีเ้นื่องจากสัญลักษณท่ีพบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนกิสของชาวตะวันออกกลาง มีจํานวน
มากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมถึง 7 ตัวอยาง 

 
5.2 การอภิปรายผล 
จากผลการสรุปขอมูลท้ังหมดแลวผูวจิัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยท่ีพบไดดังนี ้

5.2.1  ชาวตะวนัออกกลางเปนกลุมสังคมท่ีเนนการรวมกลุม มีการพึ่งพากันและ

กันสูงเนนความผูกพันกันมาก แตอยางไรก็ตามเม่ือนาํวัจนกรรมกลุมผูกมัดมาทําการวิเคราะหจะ

พบวา ไมสามารถนํามาเปนตัวตัดสินไดเนือ่งจากกลุมผูใชภาษาอังกฤษท้ัง 2 กลุม มีการใชวัจนกรรม

กลุมนี้เทาๆ กัน แตกตางแคเพียงผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชวจันกรรมการสัญญา

ในขณะท่ีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมไมพบการใชวัจนกรรมดังกลาว 
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5.2.2  การวิเคราะหเร่ืองความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลท่ีระบุวาชาว

ตะวนัออกกลางมีความแตกตางระหวางอํานาจแตละบุคคลสูง ในขณะท่ีกลุมผูใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาแมมีความแตกตางระหวางอํานาจต่ํา ผลการจําแนกวัจนกรรมพบวาชาวตะวันออกกลางใชวัจนกรรม

กลุมช้ีนํา โดยฉพาะวจันกรรมการขอรองมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม คือมีจํานวนถึง 

14% ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชการขอรองเพียง 6% แตผูใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาแมมีการใชวัจนกรรมเรื่องการส่ังและถามมากกวาชาวตะวันออกกลางโดยผูใชภาษาอังกฤษ

เปนภาษาแมพบ 50% และ 24% ตามลําดับ ในขณะท่ีผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางพบ 44% 

และ 22% ตามลําดับ ผลท่ีไดมีความขัดแยงกับขอมูลสวนอ่ืนท่ีระบุวา ชาวตะวันออกกลางเปนสังคมท่ี

มีความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลในสังคมสูง สังคมประเภทนี้เนนการบังคับแตจาก

เปรียบเทียบแตละวัจนกรรมพบวาชาวตะวนัออกกลางมีการชี้นําดวยการขอรองมากกวา ตางจาก

กลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมท่ีขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสวิเคราะหไดวาเปนสังคมท่ีมี

ความแตกตางระหวางอํานาจตํ่า แตกลับมีการใชวจันกรรมกลุมช้ีนําดวยการส่ังและถามมากกวาชาว

ตะวนัออกกลาง  

5.2.3   ชาวตะวันออกกลางและกลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเปนกลุมสังคมท่ี

เนนลักษณะความเปนชาย เปนสังคมท่ีเนนการแสดงอํานาจ สะทอนในวจันกรรมกลุมบอกกลาว 

โดยชาวตะวันออกกลางมีการใชการบอกกลาวดานลบคือตอวาเปนอันดบัท่ี 1 มีจํานวนถึง 56% และ

การวากลาวเปนลําดับท่ี 3 มีจํานวนถึง 44% มีการใชวจันกรรมท่ีรุนแรงเชนการแถลงการณเพื่อแจงให

ทราบวาจะยุติความสัมพันธในการซ้ือขาย ในขณะท่ีกลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการ

ใชวัจนกรรมการกลุมบอกกลาวดวยการตอวาเปนจาํนวน 44%  และมีการใชวจักรรมการส่ังมากถึง 

50% ซ่ึงพบเปนลําดับท่ี 1  

5.2.4 ชาวตะวนัออกกลางใชวัจนกรรมกลุมแสดงความรูสึกโดยเฉพาะการขอบคุณ

มากเปนอันดบัท่ี 2 มีจํานวนถึง 50% ในขณะท่ีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชวัจนกรรมกลุม

แสดงความรูสึกคือการขอบคุณเปนอันดับท่ี 3 พบจํานวน 30%  นอกจากการขอบคุณแลววัจนกรรม

กลุมแสดงออกท่ีชาวตะวนัออกกลางใชมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม คือการแสดงความ

ผิดหวังเสียใจและการขอโทษ ซ่ึงสามารถนํามายืนยันการวิเคราะหวาสังคมของชาวตะวนัออกกลาง
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เปนสังคมท่ีหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูง เนื่องจากสังคมประเภทนีมี้แนวโนมในการแสดงอารมณ

ออกมามากกวาวัฒนธรรมท่ีมีการหลีกเล่ียงความไมแนนอนตํ่า 

จากขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการวิเคราะหตวัอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส สามารถสรุปไดถึง
รูปแบบการติดตอส่ือสารของชาวตะวันออกกลางท่ีจะเนนการแสดงอารมณ อธิบายเหตุการณซํ้าไปมา 
มีการเรียกรองในส่ิงท่ีตองการสูง ดังนัน้ถาไดรับจดหมายรองเรียนจากชาวตะวนัออกกลางผูท่ีมี
หนาท่ีเกีย่วของควรรีบตอบรับจดหมาย โดยเนนคําพูดใหนาเช่ือถือ อธิบายการกระทําและคําพูด
อยางละเอียดมีข้ันตอน ใชคําพูดท่ีแสดงความจริงใจและแสดงตนเปนสวนหนึ่งในการรับผิดชอบ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน สรางความมั่นใจใหลูกคาโดยแจงใหลูกคาทราบวาไดรับขอรองเรียน ระบุแนวทาง
ในการแกไขปญหาอยางชัดเจนมีข้ันตอนและเปนระบบ พิจารณาตามท่ีลูกคารองขอ ควรเนนย้ํา
คําพูดและการกระทําตามคําพูด ท้ังนี้ขอมูลจากศูนยนโยบายเพ่ือการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553 : 29) กลาววาชาวอาหรับเช่ือวาการใชถอยคําของพวกเขาสามารถ
โนมนาวความรูสึกและดงึดดูความนาเช่ือถือไดมากกวาการกระทํา เปนคนใหความสําคัญกับคําพูด
ชอบแสดงความรูสึก  ศราวฒุิ อารีย (2553 : 88) กลาวถึงปจจัยท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการ
ทําธุรกิจกับชาวอาหรับคือการมีความสัมพนัธสวนตัวท่ีด ี การสนทนาดวยถอยคําท่ีสุภาพสักเล็กนอย
กอนเร่ิมตนพดูเร่ืองธุรกิจกส็ามารถสรางบรรยากาศท่ีดใีหเกิดข้ึนได  

ในการทําธุรกิจขอรองเรียนเปนส่ิงท่ีบอกถึงปญหาบางประการ ท่ีผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญ
และความเอาใจใสในการแกปญหาอยางเต็มท่ี แมบางคร้ังปญหาจะเล็กนอยแตควรรีบดําเนินการ
ปองกันแกไข ในธุรกิจระหวางประเทศนอกเหนอืจากการเขาใจปญหาดานสินคาและบริการแลว การ
เขาใจเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของลูกคาก็เปนสวนสําคัญท่ีทําใหการจัดการขอรองเรียนของลูกคา
ประสบความสําเร็จ นํามาซ่ึงการใชบริการซํ้า ความสม่ําเสมอในการส่ังซ้ือ การแนะนําบอกตอและ
การแสดงออกซ่ึงความพึงพอใจอยางถึงท่ีสุด 
 

5.3 ขอจํากัดในงานวิจัยและปญหา 

 5.3.1 ในงานศึกษาคร้ังนี้ปญหาที่พบคือการจําแนกตัวอยาง เนื่องจากชาวตะวันออกกลางจะ

มีการใชภาษาซํ้าไปมา มีบางประโยคที่ไมสามารถแปลความหมายไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจะเลือกวัจนกรรม

ท่ีมีความชัดเจนท่ีสุด ในแตละตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสถามีการใชวัจนกรรมซํ้ากันผูวิจยัถือ

เปน 1 วัจนกรรมเทานั้น  
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 5.3.2 ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากกลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม จะมีความ

หลากหลาย ท้ังภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English), ภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (American 

English) และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน (Australian English)  เนื่องจากจํานวนตัวอยางท่ีไดรับ

จากกลุมใดกลุมหนึ่งไมเพียงพอ  ตัวอยางท่ีพบอาจมีความแตกตางในรูปแบบการใชภาษาได 

 

5.4     ขอเสนอแนะ 

 จากขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวายังมีประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจและสามารถนําขอมูล

มาวิเคราะหเพิม่เติมในสวนอ่ืนๆ เชน 

 5.3.1 การศึกษาวัจนกรรมตรงวัจนกรรมออม  ซ่ึงวัจนกรรมตรงหมายถึงถอยคําท่ีบงการ

กระทําอยางชัดเจนและถอยคําบงการกระทําไมชัดเจน รูปประโยคท่ีแสดงถอยคําบงการกระทํา

อยางชัดเจนจะมีกริยาแสดงวจันกรรมปรากฏอยู และแสดงใหเห็นชัดวาผูพูดตองการแสดงการ

กระทําอะไร สวนถอยคําท่ีบงการกระทําไมชัดเจนไมมีกริยาแสดงวัจนกรรมความหมายของถอยคํา

มีความหลากหลายข้ึนกับบริบท เนื่องจากในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามาเปน

ขอมูลในการวเิคราะหไดวากลุมผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวนัออกกลางมีการใชวจันกรรมออมเพื่อให

ไดรับในส่ิงท่ีตนเองตองการมากกวาการใชวัจนกรรมตรงหรือไม อยางไร 

5.3.2 การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความสุภาพ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับบริบททาง

วัฒนธรรมของแตละสังคม เชน การใชวัจนกรรมบางประเภทโดยการขอโทษเม่ือตองการขอรอง 

หรือการใชคําเรียกญาติกับผูท่ีไมใชญาติเพือ่แสดงความสนิทสนม ท้ังนี้จากตัวอยางขอความใน

จดหมายอิเล็กทรอนิกสพบวา สามารถนํามาวิเคราะหบริบททางวัฒนธรรมของชาวตะวนัออกกลาง 

และผลที่ไดสามารถนํามาเปนหลักเกณฑในการเลือกใชรูปภาษา ใหเหมาะสมกับแตละวัฒนธรรม

อีกดวย 
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ตัวอยางที่ 1  

Dear Kim  
  
Thanks for the shipment but this time lot many complaints from my staff regarding the fish size and some fishes you 
haven't send but invoiced, So I want you to look urgently into this matter and send me the credit balance with you. 
  
MIXED AFRICAN CICHLID - 5 PCS ( THIS FISH I DIDN'T ORDERED) 
YELLOW PEACOCK CICHLID - 20 PCS NOT RECIEVED  
DISCUSS - 6 PCS - ALL DEAD BUT EVEN IT WAS VERY SMALL SIZES.  
PARROT VARITUS = 150 PCS NOT RECEIVED ALSO NOT ORDERD BUT YOU INVOICED IT. 
  
Kim , I want you to take care of my order otherwise I will not be interested to do business with you. OK. When I 
confirm your proforma invoice with the details you send me how come you change it as some items not there but you 
invoiced it, some items you included though I haven't ordered so and so. Hence pls take care of these things and send me 
the credit report at your earlesit. even one item ( Plant with Pot) I asked for 20 nos. and you send me 3 pieces of it and 
for similer item 2 plant on drift wood I asked for 3 pieces and you send me 20 pieces?. 
  
Reply me at your earliest. 
  
Best regards 
 

 

ตัวอยางที่ 2  

Dear  Mr.Kim 

Dear Mint 

 Thank you for the shipment 

If you refer to my last email of last shipment , you will note the same complain 

About the red cap gold fish 

We were always asking you to send the HIGH HEAD ORANDA RED CAP , we are standing this high priced fish so as 
to receive it in the shape we like 

Exactly like the Chinese red cap ( please note the pho of the Chinese red cap) Such red cap , we can not sell, because we 
have similar shape comes from Syria 

 I  hope you also can do you compensation about this matter also this time 

 Regards. 
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ตัวอยางที่ 3 

Dear Sir, 
 
Thank you for your email. I want to inform you that the small size of fish is a loss for us ; because it forces us to wait the 
growth of the fish to sell it. Customers and wholesalers do not wait they will buy from others importers. There are many 
competitors in Lebanon today. So we may lose our customers. You know the last shipment you send a very small Barbs 
and small Platy. I told you, if you can not provide an item of fish just tell me and I will replace it. Your quality of fish is 
so good, there is a small percentage of mortality, but my only problem with you is that you do not respect the size and 
color required. We are your loyal customers, so please try to choose the best for us. If you need some time after you 
receive your money to better choose the fish, please, take your time. We can accept the delay. 
 
Best Regards, 
 

ตัวอยางที่ 4  

Dear Kim 
 I do not like to complain and I do not like you to compensate me.But I just ask you to respect the order.I  am not 
satisfied with the last order.You have completely ignored the size ??????? 
you sent : 
sumatra barbs 1.25" in stead of  2" 
gold fish  1.5" in stead of 2" 
siamese gold 1.5" in stead of 2" 
red common fish 1.5" in stead of 2" 
albino corredora 1" in staed of 2" 
For the corredora and sumatra it's realy disaster small. I just left them in the box because I could not even show them to 
my customers. 
Please next time just respect the order . 
Best wishes. 
 
  

ตัวอยางที่ 5  

Dear Kim 
  
I am in this business for he past 23 years and never defaulted anybodys payment , you can check with any companies I 
am dealing with for the duration I am in business. Now I started doing the busienss with you and you insist to send you 
the payment in advance, I did that also and still you doubt about my sincerity is too bad. When I placed the order with 
you and requested you to send me the quote to finalaize the order , I told you to book the space in the air cargo to send 
the shipment this week and you said you can send the shipment by wenasday, accourdingly I told my customers to come 
for their fish on wensady to my shop to collect it . Now you are saying the aircfraft door is closed and so no space, I 
don't understand this at all, if I tell this story my customer will laught at me . Anyway if you can send me he shipment 
on 29th is fine with me. 
 Best Regards 
 

ตัวอยางที่ 6   

Good morning dear 
I am very sad to this shipment 
Sir - I have an important question 
Why was the mobilization of fish in the water is not clean?????? 
Why did not you do a quarantine of fish before shipping sufficient time??????? 
This is the first time you send us a bad fish of this magnitude 
You will have to bear the value of these fish 
Greetings to you  
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ตัวอยางที่ 7  

Dear Kim, 
  
Wishing you a nice and shiny day, 
  
For the last period I was so angry from the last order you sent to me; so I was avoiding to talk with you because I do not 
want to say anything while I am angry which may destroy and finish our business relation, I am very disappointed from 
this shipment. 
Actually it is the first time in my business life that I receive a shipment with a DOA in this crazy and massive amount, 
What is this??? There is too many mistakes and badly quarantine fish and wrongfully packed fish; the situation was very 
bad to the limit that forces me not to think about the fish DOA compensation alone, you must pay with me all the losses 
that I have suffered from like the packing charge and documentation and freight charge and Syrian customs fees at the 
airport. 
  
If the DOA was normal, I would not be talking at all,  so I will mention it in detail to you, and also I will supply the 
pictures of the first day to you for noticing the value of the loss at the arrival time, which prevented the customers from 
buying anything from me at all, all of them asked me to keep the fish which has high DOA amount until it become 
stable. 
  
The main problems are as follow; 
  
1-Cat fish; 100% arrived small all boxes. 
   
2-ML angel arrived in cloudy white water.  
   
3- Mono fish, it was very clear that the fish was packed from a very long time, and it was very dizzy and exhausted fish. 
    
4- Rainbow shark and albino shark: I have specified and assured to you not to send me this fish in size less than 2.5" or 
if there is any problem in it at any size; I have told you by phone to send only 2.5" sharks, not to send me 2" sharks at all 
because there is a health problem in it, but you have sent it. 
  
5- red scat; it is the first time that you ever send to me a small size like this,, why?? I have ordered 1.75" and it was 1" 
fish.. if I want it at that size ,, I will be buying it from sri lanka at 0.15 USD, none of my customers accepted to buy from 
them; but I have to sell them at the half of my cost price, you must help in it. 
 I am very sorry that we are facing such a bad case for both of us, if you think that the loss is in your side, then you are 
forgetting my huge and unbelievable loss from this shipment, not only in money, but also at reputation,  
All the customers now has stopped there orders claiming that all of Thailand fish that I import has quality problems,  
Frankly; they are right, some of my customers are originally importers and they are in the industry since more than 20 
years with a very strong expertise, I always listen to them carefully because they know what they are saying. 
  
I am always supporting you and your business in all meanings, at the same time I expect that you will be doing the same 
to me, until now I can not believe that you have sent me this shipment, all the problems in fish at the past was nothing 
compared to the problems in this shipment. 
  
I will not accept a compensation for the fish alone as I have said before, you must accept to help as a business partner, 
our profit margin is less than 10% and you truly know that the market is very competitive, if I gain any extra, I will be 
happy to say that I have my cost, but now I have to work another 4 or 5 shipments to cover the losses IF THE 
CUSTOMERS ACCEPTS TO BUY FROM ME THAI FISH ANY MORE. 
  
Wishing that you will understand my situation, 
Awaiting your favored reply, 
Best Regards, 
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ตัวอยางที่ 8  

Dear Mr. Kim 

Attached , please find the fish order   

Please consider the sizes to good 

 We are very mush like to cooperate with you always, but when we receive  sizes 

Or prices  not as we expect  we get upset 

If there is any changes in sizes , or prices, please tell me before 

Re balloon Molly, PLEASE PLEASE PLEASE send  ONLY MALES we need 1 box MELES Because if there is 
no males, we can not sell them at all 

 I will also transfer the amount of $10000 to your account today 

Best regards 

 

ตัวอยางที่ 9 

DEAR KIM 

1] FEW SHIPMENT WE LOSS TOMUCH ABOUT FREIGHT. SO PLS DONT SEND THE FISH IF 
NOT GOOD FOR EXPORT, U CAN STOCK THE FISH AND SEND TO ME NEXT WEEK AFTER 
QUARANTINE. PLS DONT AVOID MY LETTER. EXTRA CARE TO THE PACKING SECTION.  
2]  WHEN YOU MAKE TH FINAL INVOICE IF THE SIZE OF FISH SMALL PLS ADJUST THE PRICE IN 
INVOICE SO I GET THE COST AND I DONT LOOS MY COSTOMER. 

 
3] IN U. A.E SO MANY WHOLSALERS, SO I DONT WANT LOOS MY COSTUMER, PLS YOUR 
CORPARATE HEIGHLY . SO I CAN INCREAS MY ORDER MORE AND MORE. 

 
 

ตัวอยางที่ 10 

Dear Mr.Kim 
Hello 
This order was very very bad fish. 
size was small. 
Price was high. 
please check attached file. 
Thanks 
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ตัวอยางที่ 11 

Dear Kim 
Attached please find the DOA I tried not to mention all of the fish we 
loose. 
We have so many fished arrived  in bad condition 
Did you pack the shipment so much time before the flight ????????? 
Please answer the following for me 
1-      Like gourami fish all of them are scratched , 
2-      many of the color tetra are arrived bad condition 
3-      Also this time the XXXL angel are the same size of the L angel why 
4-      why you write green texax 5",  while it is 4 ", with more water and 
much weight 
5-      red white oranda, are still only red oranda , why do send only red?? 
6-           Panda black moore are good, but size needed .is much bigger 
like 4"and 4.5" 
 
 
Please please .... please do not force us to try other suppliers, we still 
like to cooperate with you 
 
Best regards 
 

 

ตัวอยางที่ 12 

Dear Kim;  

 Please note we have received the shipment today morning and we are very upset of this delivery, we didn't expect we 
will get this service form your international company. 

First of all there was some fishes are expired when it arrive to Bahrain, and other issue is there was variance of the 
quantity of fish revived different than we get as well as the size kindly find attached. 

 Am really disappointed from this service as we are building a good business relation between our companies, I will be 
appertained if you could clarify me on this as well as the balance payment of last shipment showed our account is clear 
as we transferred the money as per the PI you sent to us.  

Waiting for your prompt reply 

ตัวอยางที่ 13 

Dear Mr. Kim 

Please refer to the previous pro invoice sent to  and answer me about the following , because this is making us very 
nervous. 

1-      BOTH   red cap prices are very different from in pro invoice and the real invoice, it is more than double the price, 
?????????? 

2-      Green Texas is not extra for 20% more than all past times 
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3-      Why did you send the mix swordtail instead of Swordtail with double the price check your pro !!!!????? 

4-      Why did you send the blood parrot , while we cancelled this and ordered the mix color parrot in the pro inv.     

5-      Now it is also more than double the price. 

6-      OSCARS,OSCARS OSCARS, I told you in my notes the only 4” and 5” we did not order the 3.5” because we 
already have 1800 Pcs from last order 

7-      Angel ML size, we did NOT order, and Angel L Size we order only 1 box, not 2 boxes. 

 Dear Mr. Kim, please note that the above notes must be taken into your consideration, otherwise, we will be very 
much  upset 

Waiting for your reply 

Regards 

 

ตัวอยางที่ 14   

Hi 
My dear we did ask you 8 days ago to book the shipment as we are under war as you know and those Ramadan days we 
have some peace and we get few costumer for fish and get processed them before futor will get fish for them now we are 
liers no body understand booking or else  
About the booking on 7 do cancel it as it is too late my dear 
 

ตัวอยางที่ 15   

Dear Kim 

Dear Mint 

I would like to thank you for the shipment of Amman, 

There were some DOA related to over packing some times, and bad fish health some time 

The Green tiger barb, plocyhypostoms  have some food in the stomack 

Thei waters were very dirty , the skirt color tetra, was very good in size, and 100 Pcs is too much in each bag 

, next time may we will use  one big bag with some water and much oxygen. 

 I am very sorry for this DOA, but you also know that we also pay for the freght , and customs 

Please check the photos, and correct the final invoice 

Also make some amendment for the Discus prices they are very high, we can not sell them 

 Best regards 
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ตัวอยางที่ 16  

Dear Kim 
  
You mut have told me that you need to see the photos for compensating. And you have not asked from the beginig itself 
that you need to see the photos  even no supplier ever asked such a photo. Everybody is doing the business on a mutual 
trust. When you are asking for advanced payment we are sending you the payment without thinking that you will not 
send the shipment so it is like that busienss based on mutual trust. Otherwise no business.If there is no trust between the 
business people there will not be any business more. 
  
So you reply me of your decision , based on that we will decided whether to progress or stop. 
  
Best Regards 
 

ตัวอยางที่ 17   

Dear Kim 

It is not because of money 

It is not because of your in person 

We will stop cooperation with you because of the bad fish we have received today 

I have a very bad report from our partner in Iran  about today’s shipment 

Angel fish were very bad with rottened fins 

Red cap 4” 3” are really bad quality , with NO hi head 

You must know the our neighbours , they produce better quality of gold fish than the we had received today 

 I will comeback to you soon after I have the photos , and details.Until then , send me your latest statement, we will clear 
our credit accordingly 

 

ตัวอยางที่ 18   

Dear Mr. Kim 

I wish I could thank you for your shipment  

But unfortunately NOT THIS time 

The fish we had received were very bad in health condition 

1-      Angel fish all were infected and can not be treated – did you check before send?? 

2-      Red cap are also very bad in quality, they are not high head at all, they are very normal and hi priced also 
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3-      Sizes this time are not good enough especially the angels 

4-      Monos are less in size  

Hussein 

 

ตัวอยางที่ 19 
 
Dear Mr.Kim 
thank you for your email 
you know Mr. Kim  that the problem is not in fish value, 
it is the fish value + freight+ customs + margin 
you know - for Example - that when we order 90Pcs  of 5" paron sharks we pay 
amount $ 67.5Value + $120 freight and about $45 customs 
that is total $232.5 
we expect to  win another $100-120 in this item, but the fact we don't win 
any thing and lose this $280 in this box after your compensation 
I know that you always compensate and also lose money in this compensation, 
but our losses are more than yours. 
 
I agree with you that we some times we receive very nice fish, but not 
always 
Now and after you had many shipments to my country , you must have got the good 
experience how to pack, and when and how many 
In each box, 
 
The decision is belong to you also ,believe me that I am happy with your 
friendship and nice personality, and also Mint 
But business is business. 
I anticipate your reply 
Best 
 
 

ตัวอยางที่ 20 

Dear Mr.Kim 

 

I received the order with many thanks 

Attached is DOA picture 

Please note that you sent clown knife smaller than I ordered  

so give attention to it for next order 

Thank you very much for your help and continues support 

Kind Regards 
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ตัวอยางที่ 21  

Dear Mr.Kim 
 We got the shipment and and i attached pictures of the fish that come in bad condition - 

We want to know why you do changes in the last minute in the fish that you send to us and also the quatity that you send 
- 

 DISCUS - you change the quantity to 20 , why you reduce the quantity? 

LABEO ERYTHRURUS - you change the quantity to 100 from 125 ,why you reduce the quantity? 

CAPOETA TETRAZONA ALBINO - you change the quantity to 65 from 100 ,why you reduce the quantity  

CAPOETA TETRAZONA - you send 1 bag is goos size and 2 bags in small size. 

HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS - we dont request the size of 4" and you send us 2 bags from this size and send only 
one bag from the size that we request - 5" , also the size of 6" you change the quantity from 15 to 12 fish per bag. 

We want to say that this change on the quantity grow up the prices of the fish and because that we will want that 
please in the futhre inform us before you do this changes.  

 I send the other picture in my next mail because there no space in this mail*. 

 Thank you and waiting to your answer ,  

 

ตัวอยางที่ 22   

Dear Kim 
 
How are you getting on 
 
last shipment we received with lot of complaints.  
 
#You added some items without our permission 
#Some items you included invoice and not received 
#some item very high price 
# Some cancelled items you included again 
 
You have to understand that trust is best . If you would lost one customer, they will not return back 
 
So give us proper reply and deduct amount from our invoice 
 
Best regards 
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ตัวอยางที่ 23 

Dear Sir, 

 We have received the shipment, thank you. 

 However this time it was not a good one. 

 The fish came in poor condition. Too much. 

 The red parrot don’t look good. 

 The algae eater in poor conditionAll the other fish not in good condition. 

 Please pay attention to the condition of the fish before you send them. 

 This is very important.  

  

Thank you. 

 

ตัวอยางที่ 24 

Sir 
Here's pictures did not we send a dead fish yesterday to a malfunction in the computer 
Very bad and sick fish 
Fish bags with no water 
Please reply now 
Greetings 

 

ตัวอยางที่ 25 

Dear Kim : 

First of all I want to thank you for this shipment and thanks for God Now i don not have any fish from your order (( 
unless the fish which have a wrong size )) as you know i'm wholesaler but really i have some notice i want to tell you 
about this. 

 Would you please see in the attchment the picture of fish? We have problem in sizes!! 

 Would you please notice when i order a kind of fish i prefere all fish put it in one box not every one bag in diffrent box 
example box no.14 and box no.27? 

  

Best Regards! 
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ตัวอยางที่ 26   

Dear Mr Vit. 
 
Here is my new order. 
 
The last time i recieved fish from you i had many problems. 
I lost pearl gouramys and too many of the pearl marble angels and black moor. Its the first time that i had so many 
problems ,so please this time i will 
give you more time to prepair my order.I dont want you to compensate me, but please be more carefull next time. 
  
Please let me know if you can give me better prices for CLOUN LOACH,SILVER DOLLARS,BLODY PARROTS and 
NEON TETRA. 
Can i have 1 box of asst plants? 
 
Let me know if you have some good offers to help me get more customers 
 
Thank you very much! 
 

ตัวอยางที่ 27 

Attn. .Mr.Kim 

 Received yr final invoice and found that u have shipped three types of fish which are only 2” which I have not 
ordered. In the past I have also informed u not to ship anything i have not asked. These items which u have shipped 
without informing us we will not accept and would like u to refund the amount including freight with our next order. 

I am very upset with u regarding the above as u did not even have the courtsey to inform us. Please bare in 
mind that we cannot sell these items as they are very small. Yr urgent reply will be much apperciated. 
  
Regards, 
 

ตัวอยางที่ 28 

dear Kim 
good day to you  
about shipment 
1- about quentity of many kinds of fish is very little and it is bad to me I can not put in when I sell it be careful in next 
shipment and I tell you the kinds what you will increased the number in boxes  
golden barb fish you put 300 pecies in box you can put more 
clown Knife you put only 120 pecies I loss mony all company send it more 200 pieces  some company send it 300 
pecies you can be sure about it 
 IRRIDESCENT SHARK  you put onlly 625 pecies you can put between 800 to 1000 pieces  
2- about color tetra is very bad not freash I can not sell it 
3 - be careful about packing in 1 box of discues fish  4 bag is without fish only put watet box number 67  
4- about size of angle fish is very small about XL you send L and about L size you send it MS ETC.... I can not put in 
and I loos money 
5- about molley ballone fish you send about 8 box you put 80%white color and 15 % black and you don't send golden 
color I put it in my store and I can not sell it  
6 - about paroon you make big mistake I tell you I need 10 boxes 2" size and put 300 pieces in 1 box like last shipment 
why you put only 200 pieces in 1 box I can not sell it at now 
please kim you know I like to make buziness with you but every time I send the same notice to you but you do not 
to do it in this shipment  
thanks for your attintion and with best regards 
about booking fixed it in next saturdy  25 /9 and I will send my order to you  
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ตัวอยางที่ 29 
DearKim 
  
Thanks for your shipment but Regret to note that many fishes not arived. Pls check my statement and issue a credit note 
for the same urgetnly. I told you many time that you have to quote me for those fish you have in stock for sending me, if 
not , you should intimate me in advance so that i will not inform my customers and can save my face . Here you are 
taking the money for the fishes I am ordering for and not supplying me causing me a bad name with my customer. I 
don't want this situation to continue so you must inform me that this things will not happen again. Also you have not 
informed me of the correct time of arrival and change of air line these things are causing me time and money . you must 
inform me before, you have mobile phone with you, call me and inform the same time which you are not doing like very 
unprofessional way which is not acceptable at all. Becuase of Emirates the freight charge also was very high this time. 
  
Go through the Missing fishes. 
  
The Fishes not Arrived are the following:- 
  
Harlequin- 300 PCS 
Ompok-14 PCS 
  
Waiting for your urgent replay and the credit note. 
  
Best Regards 
 

ตัวอยางที่ 30 

Dear Kim 
  
Thanks for the shipment. I  regret to note that the MISTAKES YOU ALWAYS MAKE ME PAY BIG PRICE FOR IT.  
  
1) First of all you always come with the Final Bill which will again will not tally with the Invoice you are sending with 
the shipment. Why?. You must understand that when you are sending me the final invoice to my mail, I will make the 
price list of the fish shipment to my showroom , and when I receive the shipment , I will see there some changes you 
made which will make me to remake the price list again. I hope you understand the problem. 
2) The packing charge for Plants you are taking TWICE the charges which you have to correct it and send me again the 
corrected invoice. There is a difference of USD 14.00   
3) Regarding the Albino Red Eye Guppies, you send me a price of (USD 1.35 PER PAIR) and what you send in the 
final invoice as ALBINO RED EYE GUPPY = 20 PICES * USD 1.35 EACH. So there is a difference of USD 13.50 
with you. 
   
PLS READ THIS CAREFULLY AND SEND A CORRECTED INVOCIE WITH THE CREDIT NOTE. 
 
Bets regards 
 
ตัวอยางที่ 31  
Dear Mr. Kim 

Please note followings the DOA  

Many times I told you that we need the Angel XXL to be single packing for Dubai 

And in one bag if sent to us 

 This time we lost 5 pcs upon arrival  
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We love to receive full healthy order so you make profit and also we do  

 NOW can you note the gold fish inside the box?????? 

We need same sizeof red Oranda and also same size of redwhite  oranda 

In the next shipment we need two boxes or may be 3 , at the same price . 

  

May you can select them from now 

Best 

 
ตัวอยางที่ 32 

Dear Kim 
It's really the worst shipment , I have ever had from you. 
Complete loss and disorder due to your mistakes. 
     - First : the fish number that you used in the invoice and the paking list 13440 is but the true number is 10508,. Have 
a look at the attachement pieces to see the consequences. 
     - Second : there is no pangasuis albino in the box 16 there is just plectomus. 
     - Third : tinfoil barbs we received 30  in stead of 200 pieces. 
     - Forth : koi there is no respect at the size that we required. 
     - Fifth : and the most important  
 the koi and the plectomus there were not on good condition when you sent them. It's clear that they were weak before 
you sent them it's not a question of the long distance but their bad condition before the shipment. 
Please don't send me the shipment with an other one. it's certainly clear the mess is due to the fact of sending two 
shipment to the same place at the same day. 
On the whole I have never complained but this time is too much loss and it's me that I pay for the mistakes. 
I will be obliged to place an other order to be able to take the rest of money you still have but dont keep a pence in the 
next order. 
Best wishes. 
 

 

ตัวอยางที่ 33 

Dear Kim, 

 Last time shipment was so bad to me. Because too many fish are small. Today evening I will send you the details. If 
you send this kind of fish it is lost for both of us. Total details this evening I will send you.  

 Kim, you are not sending varieties to me. At the same time before when I was in DC you are sending very good sizes 
and varieties especially gold fish. Please Kim, kindly I’m requesting you to send good variety and HEALTHY fish. 

 Thanks, 

Best Regards, 

 



72 

 

ตัวอยางที่ 34 

dear kim 
thanks for your email 
but there are many points I want to explain to you 
you tell me by email about quentity of many kinds of fish you do not increased becuese of last 2 shipments there are a 
big DOA but I want to tell you about a big DOA is not from increased the numbers in boxes but the fish is not 
comfortable in your company becuese you sent about 30 shipments to me of the same increased numbers only in last 3 
shipments the fish became dead so you can be increased the number of fish when you be sure the fish is a good health , I 
imoport the fish from seven company from the world and I know what the defferance  
between the increased packing or the bad halth of fish 
I send you the example about Clown knife fish  4" size you send from all last shipments 150 pecies in box and there 
is  a  normal packing becues the other company SEND 300 PECIES IN BOX .you can be show about your freind but in 
last shipment you send only 120 pecies in box  ;? what about is very little so I loss and there are many kinds 
like  IRRIDESCENT SHARK  
thanks for your attintion 
I send now my add order  
 
with best regards 
your brother  
  

ตัวอยางที่ 35 

Dear Kim 
  
Thanks for your replay and the proforma invoice. Before you told me that you are offering me 15% now you said no you 
will give me only 10%?. You should not think all your customer is like K Aquarium whos living on whole sale business 
so their purchase will be more than anyone were as I am in Dubai and not in whole sale bsuiness . This  order only for 
my showroom for retaile so you must understand your customer have differnt application on their orders. Any way I 
want to start our business relation with you for the first time so let it be like this. I will transfer the payment to you today 
or by tomorrow for sure. Once I send the payment I will fax you or will attach the TT copy to your mail the same time.  
 I want you to make sure that I am getting all my order in Good quality and in correct numbers. I mean should be a 
complete shipment. 
   
Best Regards 
 
General Manager 

 

ตัวอยางที่ 36 

hi mr. Kim 
 Please note that a little more pangasius and plecostomus bag  report attach.          
 
1    Assorted Discus          2"      5      Pcs. 
2    Pangasius       1"      30     Pcs. water is very bad 
3    Black Plecostomus (Sucker)  1.5"      46     Pcs. water is very bad 
 
please compensate all fish bad and reply soom . 
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ตัวอยางที่ 37 

Dear Kim 
  
I am very upset on your replay with the attached invoice and your statement. First of all the invoice which you attached 
to your mail to claim that you owe me USD19.41 is tottaly obsard. I want you to send me the invoice you send me with 
the shipment with the short items listed and the DOA verified back to me urgently. I find a gross mistake from your side 
or your accountant side or some one wants to play smart or I don't know. I never come across some calculation like this 
ever before. Hence pls urgently send me the invoice you send along with the shipment which I received saying a total 
number of fishes at 2573 pcs and the total USD 1258.70 -10% discount = USD 1132.83 ( 14 boxes of fish) and Plants 
after 5% discount 276.74 USD . I am calculating based on the fishes and plants I received against the final invoice came 
with the shipment. Now you are sending me some other invoice and claim this is the invoice I must calculate with . How 
is it possible. 
  
I want you to send me very urgent repaly. 
  
Best Reagrsd 
 

ตัวอยางที่ 38 

DEAR KIM,  
 
RED CAP 5'' LAST SHIPMENT U SEND STILL I HAVE 40PCS STOCK, TODAY U SEND AGAIN WITHOUT 
INFORM US, WE DON'T HAVE MUCH SPACE FOR THIS FISH TO KEEP IN MY FARM, PLEAS DO OFFER 
PRICE SO I CAN SOLD OUT TO COSTUMER, OTHER WISE IT WILL DEAD COZ RUSH IN TANK. 
 
PUFFER FISH U CHECK THE QTY 97 PCS??? IS IT VERY BIG SIZE??? HOW MANY INCHES??  
 
REPLAY ME  URGENT.  
 

ตัวอยางที่ 39 

Dear Kim, 

Hope you are doing well? in the same time I would like to inquiry regarding FLOWER HORN GRADE A & the size 
will be 8 inches or more, the color will be the same of the attached photo as these are not normal color, if you don't have 
it in your store can you check it out with your friend & let me know if it avaible with the price & appreciate if you can 
send me the photo of them to confirm as these are special request by customer. 

Secondly, can you please ensure from next order to deliver to me as same as I order from you as there are many of items 
I have putted on the order it was already paid by the customer and I was shocked you have change it a bit from my 
original order. so please let me know if there is any changes in the future on the time of submitting the order to you so I 
will not be in a bad position to my customers as I would like not to be. 

Wtih regards for the flower subject do you have any food for them to shape the color and the skin of them, if yes can 
you send me a sample of them on my next order and the prices, also I need for each one if more than one, to send me the 
specification of each food. As I'm looking to open the market in Bahrain for this kind of fish & also I'm working to 
developed them more, as this kind of fish will be my opportunity with you to make bigger sales. 

Appreciate your support & I hope you reply to me ASAP. 
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ตัวอยางที่ 40 

dear kim 
thanks for your email 
about shipment 
angle fish L size is dead in his bag  1 bag  
and and about mooly balon is dead about 15 pecies and all kids is very good 
and about coloer tetra XL is very good health and about size of all fish in this shipment is very good  
thanks for your attintion 
and with best regards 
 

ตัวอยางที่ 41 

Dear Kim 
 
I received your e-mail with many thanks 
Please note the following: 
1- Red Oranda ( I told you before) it isn't with growth head and cause loss to me because here in Syria it is cheaper than 
yours and cost me Ship and clearance (Syria, Beirut) 
2- Mix Discus 2" arrived 1.5" 
3- Fighter XL arrived L 
4- Next order will be between 150-200 Boxes so please compensate me with Red Oranda and try to avoid mistakes 
because small mistakes cost me a lot 
 
Kind Regards 
 

ตัวอยางที่ 42 

Dear Kim 

Thank you for the shipment .  
First of all really Im sad because of this shipment .  
Some kinds was in very bad packing and there water very dirty and black water ???  

  
Some plastic bags without water like mono + scat + cichlid.  
   
   
Mr. Kim as you know we pay too much of cost for the fishes we pay for each one box near USD 210 freight and 
tax and customhouses ??  
We did not lost only the fish valuing but there cost are more expensive than the fish cost!!!!  
Because of that if there some fishes not in good condition its not necessary to send them??  
Attachment please check pictures and report  
Sorry for that but sure this shipment will lost more than 50% with me .  
Hope from you to co-operation with us 

  
Best regards 
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ตัวอยางที่ 43 

Hello 
Dear Sir 
Why did you change the preparation of fish and size without notifying us???? 
We import and export of office 
The way we work to buy fish by customer orders (size + type) customers are stores that sell fish 
Fish that you send are different from the request. Customer refuses to receive 
I hope you explain to me the reasons for the change in the type and number 
Customers will refuse to receive the fish? Tell me what to do with these fish 

ตัวอยางที่ 44 

Dear Mr Kim 

 As I am reviewing some of our previous invoices , I found out that there are many changes in  

Guppy prices, and also the Discuss 4” prices 

Please review again and put back the differences, 

Also I had informed you many times about packing the tiger barbs  for 500 Pcs instead of 380 

Now we lose money for the tigers. 

 Anslo the weight of each box are getting higher and higher ….. why???? 

 I wonder why don’t you write my notes and follow then please for every shipment. 

 At the meantime, kindly book for a new shipment to us on next Saturday 16 

Order will be sent to you tomorrow. 

Best 

ตัวอยางที่ 45 

dear kim 
good day to you 
i am sad about shipment ,i send attach preforma what happens  
i loss more 2300$with frieght and castom and price of fish 
kim you knogh ,now i am the first in my market ,and i have a good reputable of my fish so i be carefull to choos  a 
betterest companies in all world to make buziness with them,today all my castomers do not believe that this fish is not 
from your company becues the water of fish and  health of  all fish is weak  
specially a red tiger oscar 2.5" all his bag is a blacke dark water and i be shore they eatting befor you send it and about 
all angle XL size you send it L siz 
i loos mony when i sell it  
  
so i want to compensat me  and send to me the a coorect preforma invoice and i need to promis me to be care in next 
shipments about this mistake  
becuese is not good for me and for you and i want to do not forget i am not allon in my market and many castomers try 
to take my market with another company 
thanks kim for your attintion  
and with best regards 
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ตัวอยางที่ 46 

dear kim 

thanks for your email 

about last shipment every thing about health is good without 1 box of XL angle is 1/8 dead  

but there are 1 matter .you mistake about 7 box of angle fish you send it in last shipment , itell you i need 3 box XL size 
and 2 box Msize and 2 box S size  

you send double quentity about 14 box what about at now i put it in my store and i can not sell it i want kindly to give 
me some discoutnt and compensat  

and about shipment you can fixed the booking in next saturdy 

i will tell you my order 

with regards 

 

ตัวอยางที่ 47 

Dear Mr.Kim 
  
Many thanks for Shipment and your efforts  
  
Most Fish arrival in good conditions , some fish arrival in bad conditions Very tired 
Some fish Send undersize we ordered for  
  
About cichlid you make many changes in kinds , many kinds mentioned on invoice and send with other kinds 
  
Please check the Attach files Picture A&B , Report fish sizes and Fish status 
  
Please Discount  Sick fish and make changes for Price of undersize fish 
  
  
Best regards 
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ตัวอยางที่ 48 

Dear Kim, 
 
May you apology my next words as you made me crazy with this shipment as you put me on bad mood since I have 
received it. 

 My points on the shipment as follow: 

          I have received allot of not as agreed fish 

         Allot of not as agreed size 

         Need your clarification of the $90, why? 

         This shipment I do received not in Good Packing, as the package number 2 is totally broken and the 
airport has reached them in final call to save them. 

         Most of fishes I do receive are not strong (which means is not the same I have known from you). 

Please do clarify the top point, in urgent basis as this is the first time I do received kind of not agreed fishes, also since I 
started this business I started with you only and I never look around to change my supplier but if you do not want us to 
continue please do let me know to start looking around. 

My dear friend, I need my clarification and my recharge back very soon as with this situation I'm in total loss because I 
put all my money in this shipment to manage my previous losses from your non agreed order. 

Waiting your reply and clarification and I will send you any new coming with this shipment. 

In the end this mail will be copied to Mr. Hussein  who will be in contact with you. 

 

ตัวอยางที่ 49 

Dear Kim 
 
Thanks for your shipment and we did not FROZEN BLOODWORM BOX which you mentioned on invoice as in BOX 
21  
 
But in box 21 we received plants and one item of goldfish 
 
Regarding fish quality koi fishes are very small and we received some items as bad 
MISSSING ITEM: BLOOD WORM COMPLETELY AND PLEASE COMPLEAT DOCUMENT NEXT SHIPMENT. 
 
Best regards 
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ตัวอยางที่ 50 

dear sir, 
we have checked and tallied both invoices and we found that from the invoice dated on july-29-2012, invoice number 41 
we have found that some items are missing and some items are less in quantity. The main cause we found that many 
items we ordered are small in sizes and not in actual sizes than the sizes we ordered. The deatils are mentioned below 
please go through that and we are waiting for a positive reply 
  
ITEMS WHICH ARE MISSING:  
code            common name                    size          ordered pcs 
  
1359    IRRIDESCENT SHARK           6"up                  10 
  
  
ITEMS WHICH ARE HAVING SICKNESS AND PROBLEMS:  
code                 common name            size          ordered pcs          PROBLEM IDENTIFIED 
  
  
3966            SILVER SHARK                5"             12                   all the fish are having fungus(skin out) on their  
                                                                                                                     body and the coustomers are not sactified with 
that 
  
1234     SNOW WHITE DISCUSS        3"              5                    These fish are ment to be in white color but it is in  
                                                                                                                     creamy red colour.  
  
2222   YELLOW PANDA DISCUSS   3"              5                     The fish we got here is not yellow panda and we got a 
                                                                                                                    fish which is transparent body having black strips on the 
body 
  
  
note: We would like to know in which seasons do you have fishes which are more than 8" sizes and we would like get 
the lists of those especially Arowanas, big sized cat fishes, sting ray, Koi extra. please let me know about these details. 
  
  
Thank you 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  

จํานวน 50 ตัวอยาง 
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ตัวอยางที่ 1 

Dear Kim, 

Painted Glass have been very small. I have been getting complaints from my customers. Can I get larger size please. 

 Also are there any new species you plan on carrying in the future? I have a list of some suggestions; 

 Apollo Shark  Labiobarbus Festiva 

 Frogmouth Catfish   Chaka Bankanensis 

Banjo Catfish   Acrochordoincthys Rugosus 

 Pipefsih   Potamorrhapis  Goctos 

 Crocodile Fish         Luciocephalus Pulcher 

 Lizard Catfish      Homaloptera Zollingeri 

 Marble Devil Catfish      Bagarius Yarrellii 

 Please keep me posted on new species arrivals.                Best regards,  

 

ตัวอยางที ่2 
Hi Kim, 

  

   I am sorry to tell you that all the koi comes in dead.   I will enclose pictures of all the DOA.   Please credit me back for 
this invoice.  What happened?  Time is 2:30 p.m. in California 10/26/12.  
  

 
ตัวอยางที ่ 3 

 
Dear Kim 

Why are you sending so many Angel Fish?  You have them in more than one box.  Also, some of the sizes and prices 
are different than what I ordered.  Are these substitutes? 

Thanks, 
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ตัวอยางที ่4 
Hello Kim, 

How are you? Thank you for the fish. 

The Elephant betta were not elephant betta. They are just assorted normal fighters.Can you adjust the invoice please. 

Also we are not allowed Ob Peacock in Australia any more. They have changed the rules. Aqis is took them from us. 

I will give you doa totals tomorrow and more information 

Thank you for the fish they were very good 

 

ตัวอยางที ่5 

Dear Kim, 

 Here was the status from yesterday’s shipment. Bags arrived warm but still very high losses leaves me very 
disappointed. 

 Out of 184 possible bags I had 7 bags arrive Doa! This is my loss in freight of $267.50 not including box charges and 
US fees.  

 Please help! 

General Manager 

 

ตัวอยางที ่6 

 
Hello Kim, 

How are you doing? 
  
The shipment arrived on time.  But there were more dead fish this shipment than usual. 
Here are the following listed: 
  
1.   Colbalt Blue Discus x 7 doa ** suffocation due to no Air 
2.   Mix African Cichlids x 28 doa **So nice and big!!! i think the bags was too small for them. 
  
Sorry to inform you with so much dead fish Kim. 
Take care and talk to you soon. 
  
Regards, 
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ตัวอยางที ่ 7 
 DEAR KIM 

 DOAS WERE VERY LOW THIS WEEK SO WE WILL NOT BE CLAIMING.  

 JUST WANT TO MENTION BOXES 8 & 9 WERE LABELED INCORRECTLY. 

BEST REGARD 

 

ตัวอยางที ่8 

Dear Kim, 

Here was the status from Sunday’s shipment.  

 The Fancy guppies (both types) continue to arrive in horrible condition. Very small and damaged by ammonia by the 
time they arrive                       

Algae eater  Doa  16.00 

Swordtail  Doa  7.50 

Cat fish  Doa  25.00 

 I really need Large size algae eaters to arrive in good condition PLEASE! 

 General Manager 

  
ตัวอยางที ่9 
 Dear Kim 

  
Thanks we have sent payment less doas and an extra $200usd for late flight, even though it cost us a lot more for extra 
delivery costs. 
  
Honestly we cannot accept shipments on late flights, it is too damaging to our business 
  
Best regards 
 

ตัวอยางที ่10 

Dear Kim, 

     I got $300.00 fine today from United State Department of Agriculture, because you did not send USDA permit with 
the shipment.   I e-mailed you the USDA permit  last weekend.  It is a new regulation for Koi and Goldfish.    There is 
some DOA, I  will send you the detail tomorrow.   
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ตัวอยางที ่11 

Dear Kim, 

We had some problems with the order.   
  
US Fish & Wildlife identitied the Australian Arowana (Osstepglossum bicirrhos) were actually "Scleropagus 
jardini".  They need a corrected invoice correctly identifying the actual Genus/species.  Please send me a revised 
invoice at your earliest convenience so we do not have to pay a fine. 
  
Additionally, US Department of Agriculture (USDA) would not release the fish until the numbers on the Health 
Certificate matched the numbers on the invoice and USDA permit. 
The health certificate said there were 230 fish requiring a USDA permit, while the invoice and USDA permit had 105 
fish listed.  I had to get an ammended permit for $47 and was fined $50 delay time.  
  
Please send the corrected invoice as soon as possible.  We will discuss the USDA at a later date. 
  
By the way, the fish were beautiful...especially the Discus!!! 
  
Thanks, 
 
 
ตัวอยางที ่12 

Dear Kim, 

 What is going on? You do not have the Red Crabs listed on the Proforma invoice Box # 14 (you have a platy listed!) 

 Box # 31 Does not have the Blue Lobsters or the Rock Shrimp listed!There are Black Endler’s Guppies listed? 

 Also on the Summary Sheet there is 1 Bag Listed for G1 for 10pc. which appear to be the Firemouth. What is that 
about?  

 What happened Kim? 

 All you need to do is take the REAL invoice and change all the prices so it amounts to under $3000.  

 Please there can be no mistakes made on this and I need to know why and how this happened. 

 Best regards,  

 

ตัวอยางที ่13 

Kim, can you please add 1/4 monos to my order, they've been coming in bad,I don’t like it please double check them 
before sending. 

   
 have a good weekend!,  
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ตัวอยางที ่14 

Dear Kim 

This is a really bad situation for us.  We can only accept early morning flights as delays cause us too many 
problems.  Late arrival delays not just your shipment but all the others we import on the same day.  So we had to let all 
the delivery vehicles go and get more for your shipment only.  This will cost us approx £600 extra plus it is very bad for 
customer confidence. 
  
Qatar said the shipment was delivered in late so missed the early flight from Bangkok, so we must make some deduction 
towards our losses. 
  
Please ensure that under no circumstances this happens again. 
  
Best regards 
 

 
 
ตัวอยางที ่15 

Dear Kim 

 We had a big problem with shipment arriving today.  No documents arrived with the airline so there was no original 
annexe health certificate.  Sometime ago we asked you to put a second original stamped health certificate in Box 1 of 
each shipment as coldwater cannot be cleared without one.  However this was not present so authorities confiscated all 
the coldwater from the shipment. 
  
As such we have lost sales on all the coldwater fish and two and a half boxes of all other costs.  We can not pay for these 
as we have been unable to sell them. 
  
For future shipments there must be a second stamped original annexe form INSDIDE a box, preferably box 1.  If not 
box 1 then tell us which one so when you send the shipment documents.  A copy will not suffice, it must be an 
original.  If this is not present we will not be able to buy coldwater in future. 
  
Please advise. 
Best regards 
 
 
ตัวอยางที ่16 

Kim, a lot of the fish came in really bad this week: 

-1/2 box bettas 
-datnoids, the ones left over were loaded with sick 
  
just letting you know so you can check your tanks. 
                                                                                       Thanks,  
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ตัวอยางที ่17 
 
DEAR KIM THANK YOU FOR SHIPMENT YESTERDAY ,  PLEASE NOTE CUSTOMERS ARE COMPLAINING 
BOXES ARE NOT FULL OR HAVE FISH MSSING. THIS IS NOT ACCEPTABLE. CUSTOMERS NEED RE-
ASSURING YOU WILL FOLLOWING YOUR PACKING SPECIFICATIONS.  THEY CANNOT HAVE BAGS 
MISSING. YOUR PACKING SPECIFICATONS MUST BE FOLLOWED. 
  
PLEASE FIND THE FOLLOWING COMPENSATE,   
  
CLIENT A 
3 X 7” KOI 
400C - MISSING 
CUSTOMER IS CLAIMING 1/8 FREIGHT BACK.  BOX IS MISSING 1/8 BAG SO THIS MAKES BOX MORE 
EXPENSIVE. 
  
CLIENT WELL 
BOX IS MISSING 2 X 1/8 BAGS. BOX NOT FULL. CUSTOMER WANTS 2X8 BAGS FREIGHT REFUNDING. 
  
PLEASE ADVISE ASAP 
BEST REGARDS 
  
ตัวอยางที ่18 

Dear Kim 
 
I keep trying to explain to you it is not practical to check every price on 
the proforma.  Please advise us of ALL codes that may change price at short 
notice and we will remove them from the pricelist.  This unstable price 
procedure is causing big problems with customers.  We may have to stop 
importing if it continues.  If we do not have stable pricing customers will 
move their orders to Sri Lanka, Malaysia, Indonesia suppliers etc or they 
may ask us to source a new supplier in Thailand. 
 
Of course we do not want this so we need an agreement on stable pricing. If 
prices are changing we need you to issue a full new pricelist where prices 
will be accurate. 
 
Please advise 
 
Best regards 
 

ตัวอยางที ่19 

Dear Kim, 

 US Fish & Wildlife and the USDA both called me today to voice concerns about the organic plant matter (LEAVES) 
being shipped with some of your fish inside the bags.  

 We understand that these are used to help stabilize (calm) the fish during transit but can not be used anymore as this is 
an import violation for both agencies. 

Singapore uses ammonia carbon chips (tied in small mesh bags) to keep ammonia levels low during shipping. You can 
also use the shredded plastic to help keep the aggressive fish from fighting. 

 Please see to it moving forward that the your farm understands no more organic plant matter is to be packed in 
the bags. 

 Best regards,  
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ตัวอยางที ่20 

Dear Kim, 
  
You are $43.53 over on the PROFORMA invoice! $3,043.53!!! And I imagine these documents are already flying in the 
air so no sense in correcting?  
  
I will process for the overage amount and hopefully because such a small amount US Customs will not give me 
trouble...maybe.  
  
How can your company make a mistake like this as we have spelled it out so many times?!? 
  
Just not good again Kim.   
  
Best regards,  
 

ตัวอยางที ่21 

Dear Sir, 

 
Here is photos of our last shipment when it was coming. The complete report I will send to you later. 
However, the condition of fishes were too bad. 
 
Best regards, 
 
 
ตัวอยางที ่22 

HELLO KIM RECEIVED FISH WITH NO PROBLEM OR DELAYS! 
 
Almond leaves in with Pseudotropheus damasoni make p.h. low! 
 
but main complain is NO Bubble Eye Gold fish   only red oranda. 
 
regards 
 

ตัวอยางที ่23 

Hi Kim 
  
List of DOA and confiscated fish due to incorrect species been sent and snails contamination. 
DOA-  
-12x2" blue diamond discus 
-2x4" red spotted green 

  
Confiscated due to contamination by snails and incorrect species 
-80x2" silver shark 
-200x5" peacock spiney eels 
  
Fighter and glass cat are way undersize ,apart from these all fish seems to be OK.  
  
Cheers 
Dat 
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ตัวอยางที ่24 
Dear Kim 
  
We have had some complaints over recent weeks that cichlids in general and demasoni in particular are being charged at 
a rate much higher than the pricelist.  Can you send us an updated pricelist to show these increases? 
  
Best regards 
 
ตัวอยางที ่25 
This is the first week I've actually worked on the incoming shipment.  I have not said anything too you but discus 3" 
have been really bad. We thought maybe our water.  So we bought new filter replacements.  But. As i observed this 
weeks shipment  packing is really bad.  Discus bag cant be sideways.  Not enough water and o2.  I am sending video too 
show you packing after opening box.  All discus that was larger than 2" are weak.  PLEASE. Do not send discus 
sideways. 
 
 
ตัวอยางที ่26 

Hi Kim 
  
This report should have been sent yesterday. Can you please add. 
  
Client E 
1 x RED DISCUS 
2 X SNAKESKINS 
  
ONE DISCUS WAS MISSING FROM BOX. BOX PACKING SHOULD HAVE BEEN 16 NOT 15. 
ALSO ONE DISCUS VERY SMALL PICTURES ATTACHED. 
  
 REGARDS 
 

ตัวอยางที ่27 
Dear Kim 
  
Unfortunately the shipment came on the late flight today, QR045 landing at 12.50.  This is far too late for us, we cannot 
work with this flight. 
  
Can you talk to the airline and see what has happened?  QR in Manchester say that the booking on QR041 was not 
confirmed.  Under these circumstances we cannot accept shipments on the QR041, we have to use a different airline that 
arrives early morning. 
  
Late flights cause huge problems for us. 
  
Best regards 
 
ตัวอยางที ่28 
DEAR KIM THANK YOU FOR SHIPMENT YESTERDAY ,  
  
 PLEASE FIND THE FOLLOWING COMPENSATE :- 
  
CLIENT B 
INVOICED INCORRECTLY – DISCUS SHOULD BE $5.00 EACH NOT $6.50. 
  
 PLEASE ADVISE ASAP 
BEST REGARDS 
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 ตัวอยางที ่29 
Hello Kim, 
 
Small size of fish for this shipment 06/30/2012. 
 
Pleco 3"   - 1/4 Bag 
Ghost Cat - 1/4 Bag 
 
NOTE: There are some error in the Real Invoice.  
1. There is NOT Female Betta in this shipment.  
2. We ordered 200pc Short Tail Betta, but you gave us 400pc.  
3. For Sportted Puffer, we only got one XL and one L. But in the Real Invoice is showing two XL. 
 
Please correct all the error and re-send the Real Invoice to us.  
 
Thank you, 
 
ตัวอยางที ่30 

Dear Kim, 

Losses in bags continue to not get any better. You has to get these issues solved immediately. 

 How can you and Your company tolerate these reports on a weekly basis with no improvement being seen? 

 If this continues over the next couple of weeks we will be forced to try out other Thailand suppliers! 

 PLEASE HELP!!!     Best regards 

Fire mouth -  15pc of 55 Doa (REMAINING ARE CLAMPED AND LOADED WITH --- ICK!!!)  123.75 

 Total deduction needed will be $200.95.  

General Manager 

 
ตัวอยางที ่31 
I have received my shipment thank you very much... 
 
I am sad to say ALL if this were dead before I even opened the box.. 
 
Plecostomus  
Irridescent shark 
 
For the most part all other fish made it ok. But all of the above were dead. I do not hold you responsible for this but i 
would of loved to see the above alive as well. Thank you for your business and please let me know when you have the 
second list of fish in stock so i can make my second order.  
Best regards. 
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ตัวอยางที ่32 
Kim 
  
Just horrible. 
  
You don't think it is important enough to call me immediately on this!  
Such a huge mistake on your part. You obviously did not want these boxes going back to the farm --- so you agreed to 
change the flight back to BKK and now I get this email.  
Your agent should have had the flight changed. It sat at ICN for 12 hours so there was plenty of time for that to have 
happened. 
  
Now you create this great hardship for us. If you couldn't arrange this you should have notified me immediatley 
yesterday.  
  
We have not contact US F&W for an inspection On Saturday so I don't even know if Asiana will release the boxes to us 
in New York. This puts us in big trouble.  
Not to mention the staffing I must gather at the last minute. 
  
I am so angry about this. 
  
 

ตัวอยางที ่33 

Dear Kim 
  
I think the invoice is incorrect.  Discus on client CLEAR should be $10usd, not $30.80usd.  This is a huge increase.  As 
previously discussed we cannot accept this fluctuation in prices, our customers will not pay it.  Please do not send any 
fish that are over the price on pricelist.  
  
Do you want us to remove discus and any other species where prices are not stable from pricelist? 
  
Best regards 
 
 
ตัวอยางที่ 34 

Hi Kim, 
 
This is report shipment and  
 
My customer who ordered the shipment on AB2 is complaining that the goldfish are not the size listed. He said the 5" 
goldfish is at most 3 1/2" because the measurement is the body only. He says we are charging too much. Can you 
adjust? 
 
Thanks, 
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ตัวอยางที ่35 
Kim, 
  
I will be taking some pictures once the boxes arrive back to Company. We will not be doing this at the airport unless US 
F&W is opening up many of the boxes.   
We are scrambling enough as it is (JFK is a 2 hour drive from Company --- plus it is raining) to pick-up this shipment 
with no staff scheduled ---that you should have made certain would/should have been shipped back to Thailand. 
  
Any mortality claims will have to be dealt with by you and Your company. 
  
I still amazed beyond belief that you did not call me on such an important matter. What happens if I didn’t get your very 
late email??? 
  
Very angry Kim on the hardship you have caused and created for me today. 
  
ตัวอยางที ่36 
Please let me know if there are any items not available. 
 
We have been receiving complaints about the size of the blue lobsters, saying they are getting smaller and smaller 
compared to the past and hardly show a blue color because of this. We need the blue lobsters to be a little bigger (at least 
a 1/4") to avoid loss in sales. 

regards, 
 

ตัวอยางที ่37 

Dear Mr. Kim, 
  
Shipment arrived in good condition. 
Only bad items were approximately 0.5 bags of painted glass fish and 0.5 bags of 3" Irridescent Sharks. 
Maybe cut back the pack on the painted glass to 70 per bag for next shipment. 
John was upset that the packing is loose. Is there a reason that this is done? 
  
Looking forward to next shipment. 
  
Regards, 
 

ตัวอยางที ่38 
Please do not  pack fish sideways.  We have emailed last week and ask previously not to pack like this.  We can not be 
responsible for shipping cost.  It cost $140.00a box to  land after customs and freight.  We have requested not to pack 
bags like this repeatedly. 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

ตัวอยางที ่39 
Hello.  thanks for the credit.  I understand about the packing.  However,  I am very disappointed by the way there 
packed.  In my opinion packing was very unprofessional.  I was very surprised that this is how you would pack like 
this.  I dont see how 40 fish in one bag filled with o2 would make the trip.  Although we did not purchase these fish 
from I have never complained about ANY extra charges to help compensate for your time or efforts.  I would have 
gladly paid a little more for you to take your time and ship right.  This really breaks my  trust I have with your 
company.  Many of these fishes were prepaid and sold to our customers.  We have lost many new customers due to this 
situation. 
        Anyways,  I want to let you know that we will be ordering this week.  We are also moving warehouses this month 
and would like to see if it would be possible to receive fish on satureday? 
 
ตัวอยางที ่40 
Hi Kim, 
The first transhipping trial order work out quite well. I like to update you what happened to the shipment. The 2" and 4" 
discus condition is very good. But the 3" and 5" fish were stressed more probably because you use the same bag size for 
2" and 4" for the 3" and 5". About 5 bags of the 5" were broken so the cardboard boxes are wet. The other things is that 
the box is very heavy; its almost 80 lbs for the discus box. So I ended up loosing money on them. I like to adjust my 
selling price to reflect that. So please let me know the approximate box weight for the following items on individually 
packed fish. 
2" discus 
3" discus 
 
Other question I have is on the flowerhorn. 
The picture you sent to Ron, I noticed they are priced higher than from the grade A on your price list. Are they even 
higher grade than the grade A on your stock list?  Can you tell me more detail about your flowerhorn fish. Do you have 
picture of typical quality for the grade A priced on your list. Do you sell very high quality flowerhorn by the picture? or 
higher than grade A without picture. I like to know more detail about it.  
 
Thank you very much 
 
 
ตัวอยางที ่41 

MR KIM THE DISCUS SHIPMENT CAME IN BAD AGAIN THIS TIME. WE LOST ALOT OF SMALL DISCUS 
IN THE BAG. I DON'T KNOW WHAT GOING ON WITH THE DISCUS. IF YOU NEED ME TO SEND PICTURE 
LET ME KNOW. THE LARGE ONE DID BETTER. LET ME KNOW WHAT I SHOULD DO 
  
THANK YOU 
 
ตัวอยางที ่42 
Kim, 
The reason that you did not receive a payment for that invoice, is because you never responded to any of my emails 
regarding the jardini arowana.  To remind you of the situation, you mislabeled the arowana under the latin name of the 
silver arowana instead of the jardini.  Because of the this, the U.S. customs took the fish. They told me they would 
return the fish to me if I sent them a proper invoice with the corrected name for the fish, but again you did not answer 
my email regarding that.  I have received only 1 invoice, which is the invoice that had the total of 7,037.45, but you 
never sent me a new fish invoice, or a new invoice removing the cost of the Jardini's.  This in fact is the first time you 
have written to me in months, despite the almost 8 or 9 emails I have sent to you over the past few months.  If you can 
please send me a new invoice with the cost removed I would gladly take care of my invoice. 
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ตัวอยางที ่43 

Kim, 
  
What do you not understand about matching the PROFORMA with the Real invoice and just editing prices so the 
declared value is under $2000US.. 
  
Many boxes ARE NOT MATCHING AGAIN!!! 
  
Box # 54  part of the order does not have the 12 piece Jardini Osteoglossum listed on the Proforma. 
  
I need you to RE-DO Box # 54 on the Proforma and ADD   12pc. Jardini Arrowana (Osteoglossum) 
  
Remove Australian on the line item and replace with Jardini. Make the price Zero cost and the extended end price for 
the Arowanas should say N/C.(no charge.) Not zero so you are going to have to make that happen! 
 I need this done urgently. If I can not count on you for proper Proforma we will have to search for a new Thailand 
vendor. 
  
THIS IS EXTREMELY SERIOUS MATTER WITH US FISH & WILDLIFE!!!  Proforma (packing slip) MUST 
MATCH BOXES WITHOUT EXCEPTION! 
  
How many times must I go over this with you? 
  
 
ตัวอยางที ่44 

Dear Kim, 
  
I ask you about purple bettas but you don’t reply when you received the order? 
  
Why was my Male betta order cut in half from 1200 to 600. 
Please advise. If you did not have proper colors you must contact me for substitutions. 
You know Male bettas are always a high demand item from you. 
  
I order 20 boxes of Freshwater but only get sent 13 Boxes. 
You need to give me a proper stock report that shows me what I can actually get from you. 
  
This is not good customer service I’m afraid. 
  
Best regards,  
  
 

ตัวอยางที ่45 

I CALL THE BANK , THEY SAID THE MONEY SHOULD BE THERE TOMORROW 
 
THE DOA ON DISCUS LAST ORDER, IF YOU NEED ME TO SEND YOU PICTURE , PLEASE LET ME KNOW 
1 OF THE BOX WAS BROKEN AND THE MIDDLE BLUE BAR COLLAPE  
PLEASE ADVISE ME ON WHAT TO DO. I REALLY FEEL BAD ABOUT THIS. THIS NEVER HAPPEN BEFORE 
  
THANK YOU 
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ตัวอยางที่ 46 
Again this week we are having a lot of problems with your fish. Are you still having flooding problems as we are losing 
a lot of money on freight and lost sales. We had 8 shipments arrive tonight and the only dead fish we had were from you.  
 

ตัวอยางที่ 47 

 
Hello Kim, we had alot of problems with this weeks shipment. Did you  
do something differently. The temperature was good. Here are the doa's,  
large bala, albino rainbow shark and 60 glass cats,... Was this shipment packed a day earlier. How do you want to handle 
this as again we lost alot of freight as well as the fish. We need to find out why this is happening as we are losing alot of 
sales and our customers are complaining. This is an  
urgent matter and needs your immediate attention. Regards 
 

ตัวอยางที่ 48 
Hello Kim, we had alot of problems with this weeks shipment. Did you re pack everything when you brought it back 
from the airport. Here are the doas tonight, small africans, med africans, auratis,. Considering all the freight we paid on 
these dead fish I don't think it is unreasonable to deduct these from our payment tomorrow. Regards 
 

ตัวอยางที ่49 
HELLO KIM, 
        This is what has been forwarded to me from customer from last week.  he was not happy with order from last 
week.  many extra fish were sent in his order that he did not order.  They are noted in attached excel.  He understands if 
you  have a few bags extra of nice fish or special priced fish he can take.  but many bags of same fish at regular price he 
is not willing to take.  I charge this customer list price plus actual cost of freight after customs and clearance.  I only 
make the 10% discount given.  i have put him on terms which has squeezed me alot more....i cant afford to pay for 
his  extra fish and freight charges of $1096.65.  please do not send extra bags or substitute sizes for this 
customer.  thanks. 
        I will be sending information about the wire transfer. 
 
thanks alot, 
 

ตัวอยางที ่50 
Hello Kim. For 28 years I have been a fish wholesaler and I have always considered my suppliers as partners. Because 
of that I don't change suppliers easily. I want my suppliers to make money and prosper with us. There are many 
suppliers in Thailand and I have a big list of your competitors. We bring in shipments from many countries every week 
and we don't have any problems with our other suppliers. I don't like to deduct money from your invoice. I would rather 
get healthy fish and in turn make the sale and keep my customers happy. Please replace all the doas and we will absorb 
the freight this time. If this happens again we WILL deduct the doas and the freight from the transfer. I will instruct my 
buyer to try to order 30 boxes from you but that will depend on market conditions. Best regards  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

การจําแนกวัจนกรรมแตละประเภทที่พบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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การกลาว (stating) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 
If there is any changes in sizes , or prices, please tell 
me before (ตัวอยางที่8) 

I am sorry to tell you that all the koi comes in dead.   I 
will enclose pictures of all the DOA.  (ตัวอยางที2่) 
 

2 

I will be appertained if you could clarify me on this as 

well as the balance payment of last shipment showed 

our account is clear as we transferred the money as 

per the PI you sent to us. (ตัวอยางที1่2) 

 

Also we are not allowed Ob Peacock in Australia any 
more. They have changed the rules. Aqis is took them 
from us.I will give you doa totals tomorrow and more 
information (ตัวอยางที่4) 

3 

you know Mr. Kim  that the problem is not in fish 
value,it is the fish value + freight+ customs + margin 
you know - for Example - that when we order 
90Pcs  of 5" paron sharks we pay 
amount $ 67.5Value + $120 freight and about $45 
customs that is total $232.5 we expect to  win another 
$100-120 in this item, but the fact we don't win any 
thing and lose this $280 in this box after your 
compensation I know that you always compensate and 
also lose money in this compensation, but our losses 
are more than yours.(ตัวอยางที่19) 

 

The shipment arrived on time.  But there were more 
dead fish this shipment than usual. 
Here are the following listed: 
  
1.   Colbalt Blue Discus x 7 doa ** suffocation due to no 
Air 
2.   Mix African Cichlids x 28 doa **So nice and big!!! i 
think the bags was too small for them. 
(ตัวอยางที6่) 

4 

Please note that you sent clown knife smaller than I 
ordered.(ตัวอยางที2่0) 

 DOAS WERE VERY LOW THIS WEEK SO WE WILL NOT BE 

CLAIMING.  

 JUST WANT TO MENTION BOXES 8 & 9 WERE LABELED 

INCORRECTLY. (ตัวอยางที7่) 

5 

We want to say that this change on the quantity grow 
up the prices of the fish and because that we will want 
that . (ตัวอยางที2่1) 

Thanks we have sent payment less doas and an extra 
$200usd for late flight, even though it cost us a lot more 
for extra delivery costs. 
Honestly we cannot accept shipments on late flights, it is 
too damaging to our business  (ตัวอยางที่9) 
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ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

6 

(( unless the fish which have a wrong size )) as you 

know i'm wholesaler but really i have some notice i 

want to tell you about this. (ตัวอยางที่25) 

US Fish & Wildlife identitied the Australian Arowana 
(Osstepglossum bicirrhos) were actually "Scleropagus 
jardini".  They need a corrected invoice correctly 
identifying the actual Genus/species.  (ตัวอยางที1่1) 

7 

Its the first time that i had so many problems ,so 
please this time i will give you more time to prepair 
my order.I dont want you to compensate me, but 
please be more carefull next time. (ตัวอยางที2่6) 
 
 

 US Fish & Wildlife and the USDA both called me 
today to voice concerns about the organic plant matter 
(LEAVES) being shipped with some of your fish inside 
the bags.  

 We understand that these are used to help stabilize 
(calm) the fish during transit but can not be used 
anymore as this is an import violation for both agencies. 

Singapore uses ammonia carbon chips (tied in small 
mesh bags) to keep ammonia levels low during 
shipping. You can also use the shredded plastic to help 
keep the aggressive fish from fighting. (ตัวอยางที1่9) 

 

8 

Today evening I will send you the details. If you send 

this kind of fish it is lost for both of us. Total details 

this evening I will send you. (ตัวอยางท่ี33) 

ONE DISCUS WAS MISSING FROM BOX. BOX PACKING 
SHOULD HAVE BEEN 16 NOT 15. 
ALSO ONE DISCUS VERY SMALL PICTURES ATTACHED. 
(ตัวอยางที2่6) 

9 

I want you to make sure that I am getting all my order 
in Good quality and in correct numbers. I mean should 
be a complete shipment. (ตัวอยางที3่5) 

Unfortunately the shipment came on the late flight 
today, QR045 landing at 12.50.  This is far too late for 
us, we cannot work with this flight. 
 Late flights cause huge problems for us. 
(ตัวอยางที2่7) 

10 

in the same time I would like to inquiry regarding 
FLOWER HORN GRADE A & the size will be 8 
inches or more, the color will be the same of the 
attached photo as these are not normal color, if you 
don't have it in your store can you check it out with 
your friend & let me know if it avaible with the price 
& appreciate if you can send me the photo of them to 
confirm as these are special request by customer. 
(ตัวอยางที3่9) 

 PLEASE FIND THE FOLLOWING COMPENSATE :- 
  

CLIENT B 
INVOICED INCORRECTLY – DISCUS SHOULD BE 
$5.00 EACH NOT $6.50. 
(ตัวอยางที2่8) 
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ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

11 

About shipment angle fish L size is dead in his bag  1 
bag and and about mooly balon is dead about 15 
pecies and all kids is very good. (ตัวอยางที่40) 

 

NOTE: There are some error in the Real Invoice.  
1. There is NOT Female Betta in this shipment.  
2. We ordered 200pc Short Tail Betta, but you gave us 
400pc.  
3. For Sportted Puffer, we only got one XL and one L. 
But in the Real Invoice is showing two XL. 
(ตัวอยางที2่9)  

12 

Next order will be between 150-200 Boxes so please 
compensate me with Red Oranda and try to avoid 
mistakes because small mistakes cost me a lot. 
(ตัวอยางที่41) 

 

For the most part all other fish made it ok. But all of the 
above were dead. I do not hold you responsible for this 
but i would of loved to see the above alive as well. 
Thank you for your business and please let me know 
when you have the second list of fish in stock so i can 
make my second order.  (ตัวอยางที3่1) 

13 

This shipment I do received not in Good Packing, as 
the package number 2 is totally broken and the airport 
has reached them in final call to save them. (ตัวอยางที่
48) 

The first transhipping trial order work out quite well. I 
like to update you what happened to the shipment. The 
2" and 4" discus condition is very good. But the 3" and 
5" fish were stressed more probably because you use the 
same bag size for 2" and 4" for the 3" and 5". About 5 
bags of the 5" were broken so the cardboard boxes are 
wet. The other things is that the box is very heavy; its 
almost 80 lbs for the discus box. So I ended up loosing 
money on them. (ตัวอยางที่40) 

14 

we did not FROZEN BLOODWORM BOX which 
you mentioned on invoice as in BOX 21  
 
But in box 21 we received plants and one item of 
goldfish (ตัวอยางที4่9) 

THE DOA ON DISCUS LAST ORDER, IF YOU NEED ME 
TO SEND YOU PICTURE , PLEASE LET ME KNOW 
1 OF THE BOX WAS BROKEN AND THE MIDDLE BLUE BAR 

COLLAPE  (ตัวอยางที่45) 
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การตอวา (complaining) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 

When I confirm your proforma invoice with the 
details you send me how come you change it as some 
items not there but you invoiced it, some items you 
included though I haven't ordered so and so. 
(ตัวอยางที1่) 

Painted Glass have been very small. I have been getting 
complaints from my customers. (ตัวอยางที่1) 

2 

If you refer to my last email of last shipment , you 
will note the same complain.About the red cap gold 
fish.We were always asking you to send the HIGH 
HEAD ORANDA RED CAP , we are standing this 
high priced fish so as to receive it in the shape we like 

Exactly like the Chinese red cap ( please note the pho 
of the Chinese red cap) Such red cap , we can not sell, 
because we have similar shape comes from Syria
(ตัวอยางที2่) 

You have them in more than one box.  Also, some of the 
sizes and prices are different than what I 
ordered.  (ตัวอยางท่ี3) 

3 

I want to inform you that the small size of fish is a 
loss for us ; because it forces us to wait the growth of 
the fish to sell it. Customers and wholesalers do not 
wait they will buy from others importers. There are 
many competitors in Lebanon today. So we may lose 
our customers. You know the last shipment you send 
a very small Barbs and small Platy. I told you, if you 
can not provide an item of fish just tell me and I will 
replace it. Your quality of fish is so good, there is a 
small percentage of mortality, but my only problem 
with you is that you do not respect the size and color 
required. We are your loyal customers, so please try 
to choose the best for us.(ตัวอยางที่3) 

Here was the status from yesterday’s shipment. Bags 
arrived warm but still very high losses leaves me very 
disappointed. 

 Out of 184 possible bags I had 7 bags arrive Doa! This 
is my loss in freight of $267.50 not including box 
charges and US fees. (ตัวอยางที่5) 

4 

I do not like to complain and I do not like you to 
compensate me.But I just ask you to respect the order. 
(ตัวอยางที4่) 

 I got $300.00 fine today from United State Department 

of Agriculture, because you did not send USDA permit 

with the shipment.   I e-mailed you the USDA 

permit  last weekend.  It is a new regulation for Koi and 

Goldfish.    There is some DOA, I  will send you the 

detail tomorrow.  (ตัวอยางที1่0) 
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ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

5 

I am in this business for he past 23 years and never 
defaulted anybodys payment , you can check with any 
companies I am dealing with for the duration I am in 
business. Now I started doing the busienss with you 
and you insist to send you the payment in advance, I 
did that also and still you doubt about my sincerity is 
too bad. When I placed the order with you and 
requested you to send me the quote to finalaize the 
order , I told you to book the space in the air cargo to 
send the shipment this week and you said you can 
send the shipment by wenasday, accourdingly I told 
my customers to come for their fish on wensady to 
my shop to collect it . Now you are saying the 
aircfraft door is closed and so no space, I don't 
understand this at all, if I tell this story my customer 
will laught at me . (ตัวอยางที5่) 

What is going on? You do not have the Red Crabs listed 
on the Proforma invoice Box # 14 (you have a platy 
listed!) 

 Box # 31 Does not have the Blue Lobsters or the Rock 
Shrimp listed!There are Black Endler’s Guppies listed? 
(ตัวอยางที1่2) 

6 

Rainbow shark and albino shark: I have specified and 
assured to you not to send me this fish in size less 
than 2.5" or if there is any problem in it at any size; I 
have told you by phone to send only 2.5" sharks, not 
to send me 2" sharks at all because there is a health 
problem in it, but you have sent it. (ตัวอยางที7่) 

We had a big problem with shipment arriving today.  No 
documents arrived with the airline so there was no 
original annexe health certificate.  Sometime ago we 
asked you to put a second original stamped health 
certificate in Box 1 of each shipment as coldwater 
cannot be cleared without one.  However this was not 
present so authorities confiscated all the coldwater from 
the shipment. (ตัวอยางที่15) 

7 

1] FEW SHIPMENT WE LOSS TOMUCH ABOUT FREIGHT. 

SO PLS DONT SEND THE FISH IF NOT GOOD FOR EXPORT, 
U CAN STOCK THE FISH AND SEND TO ME NEXT WEEK 
AFTER QUARANTINE. PLS DONT AVOID MY LETTER. 
EXTRA CARE TO THE PACKING SECTION.  
2]  WHEN YOU MAKE TH FINAL INVOICE IF THE SIZE OF 
FISH SMALL PLS ADJUST THE PRICE IN INVOICE SO I GET 
THE COST AND I DONT LOOS MY COSTOMER.  

(ตัวอยางที9่) 

PLEASE NOTE CUSTOMERS ARE COMPLAINING BOXES 
ARE NOT FULL OR HAVE FISH MSSING. THIS IS NOT 
ACCEPTABLE. CUSTOMERS NEED RE-ASSURING YOU 
WILL FOLLOWING YOUR PACKING 
SPECIFICATIONS.  THEY CANNOT HAVE BAGS MISSING. 
YOUR PACKING SPECIFICATONS MUST BE FOLLOWED. 

(ตัวอยางที1่7)  

8 

My dear we did ask you 8 days ago to book the 
shipment as we are under war as you know and those 
Ramadan days we have some peace and we get few 
costumer for fish and get processed them before futor 
will get fish for them now we are liers no body 
understand booking or else. About the booking on 7 
do cancel it as it is too late my dear  (ตัวอยางที1่4) 

I keep trying to explain to you it is not practical to check 
every price on the proforma.  Please advise us of ALL 
codes that may change price at short notice and we will 
remove them from the pricelist.  This unstable price 
procedure is causing big problems with customers.   
(ตัวอยางที1่8) 
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9 

You mut have told me that you need to see the photos 
for compensating. And you have not asked from the 
beginig itself that you need to see the photos  even no 
supplier ever asked such a photo. Everybody is doing 
the business on a mutual trust. When you are asking 
for advanced payment we are sending you the 
payment without thinking that you will not send the 
shipment so it is like that busienss based on mutual 
trust. Otherwise no business.If there is no trust 
between the business people there will not be any 
business more. (ตัวอยางที1่6) 

Almond leaves in with Pseudotropheus damasoni make 
p.h. low! 
 
but main complain is NO Bubble Eye Gold fish   only 
red oranda.(ตัวอยางท่ี22) 

10 

I agree with you that we some times we receive very 
nice fish, but not always. Now and after you had 
many shipments to my country , you must have got 
the good experience how to pack, and when and how 
many In each box, 
The decision is belong to you also ,believe me that I 
am happy with your friendship and nice personality, 
and also Mint But business is business. (ตัวอยางที่19) 

Confiscated due to contamination by snails and 
incorrect species 
-80x2" silver shark 
-200x5" peacock spiney eels  
Fighter and glass cat are way undersize ,apart from 
these all fish seems to be OK. (ตัวอยางที่23) 

11 

last shipment we received with lot of complaints.  
#You added some items without our permission 
#Some items you included invoice and not received 
#some item very high price 
# Some cancelled items you included again 
You have to understand that trust is best . If you 
would lost one customer, they will not return back. 
(ตัวอยางที2่2) 

We have had some complaints over recent weeks that 
cichlids in general and demasoni in particular are being 
charged at a rate much higher than the pricelist.   
(ตัวอยางที2่4) 

12 

The last time i recieved fish from you i had many 
problems.Its the first time that i had so many 
problems. (ตัวอยางที่26) 

I think the invoice is incorrect.  Discus on client CLEAR 
should be $10usd, not $30.80usd.  This is a huge 
increase.  As previously discussed we cannot accept this 
fluctuation in prices. (ตัวอยางที่33) 

13 

Received yr final invoice and found that u have 
shipped three types of fish which are only 2" which I 
have not ordered. In the past I have also informed u 
not to ship anything i have not asked. These items 
which u have shipped without informing us we will 
not accept and would like u to refund the amount 
including freight with our next order. (ตัวอยางที2่7) 

My customer who ordered the shipment on AB2 is 
complaining that the goldfish are not the size listed. He 
said the 5" goldfish is at most 3 1/2" because the 
measurement is the body only. He says we are charging 
too much. (ตัวอยางท่ี34) 
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14 

I told you many time that you have to quote me for 
those fish you have in stock for sending me, if not , 
you should intimate me in advance so that i will not 
inform my customers and can save my face . Here 
you are taking the money for the fishes I am ordering 
for and not supplying me causing me a bad name with 
my customer. I don't want this situation to continue so 
you must inform me that this things will not happen 
again. Also you have not informed me of the correct 
time of arrival and change of air line these things are 
causing me time and money . you must inform me 
before, you have mobile phone with you, call me and 
inform the same time which you are not doing like 
very unprofessional way which is not acceptable at 
all. Becuase of Emirates the freight charge also was 
very high this time. (ตัวอยางที2่9) 

We have been receiving complaints about the size of the 
blue lobsters, saying they are getting smaller and smaller 
compared to the past and hardly show a blue color 
because of this. We need the blue lobsters to be a little 
bigger (at least a 1/4") to avoid loss in sales.  
(ตัวอยางที่36) 

15 

You must understand that when you are sending me 
the final invoice to my mail, I will make the price list 
of the fish shipment to my showroom , and when I 
receive the shipment , I will see there some changes 
you made which will make me to remake the price list 
again. I hope you understand the problem. 
(ตัวอยางที3่0)  

We have emailed last week and ask previously not to 
pack like this.  We can not be responsible for shipping 
cost.  It cost $140.00a box to  land after customs and 
freight.  We have requested not to pack bags like this 
repeatedly. (ตัวอยางท่ี38) 

16 

Many times I told you that we need the Angel XXL to 

be single packing for Dubai 

And in one bag if sent to us  

 This time we lost 5 pcs upon arrival  

We love to receive full healthy order so you make 

profit and also we do (ตัวอยางที่31) 

The reason that you did not receive a payment for that 
invoice, is because you never responded to any of my 
emails regarding the jardini arowana.  To remind you of 
the situation, you mislabeled the arowana under the latin 
name of the silver arowana instead of the 
jardini.  Because of the this, the U.S. customs took the 
fish. (ตัวอยางที่42) 

17 

On the whole I have never complained but this time is 

too much loss and it's me that I pay for the mistakes. 

I will be obliged to place an other order to be able to 

take the rest of money you still have but dont 

keep a pence in the next order.(ตัวอยางท่ี32) 

What do you not understand about matching the 
PROFORMA with the Real invoice and just editing 
prices so the declared value is under $2000US. Many 
boxes ARE NOT MATCHING AGAIN!!!  
 (ตัวอยางที่43) 
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18 

you tell me by email about quentity of many kinds of 

fish you do not increased becuese of last 2 shipments 

there are a big DOA but I want to tell you about a big 

DOA is not from increased the numbers in boxes but 

the fish is not comfortable in your company becuese 

you sent about 30 shipments to me of the same 

increased numbers only in last 3 shipments the fish 

became dead so you can be increased the number of 

fish when you be sure the fish is a good health , I 

imoport the fish from seven company from the world 

and I know what the defferance between the increased 

packing or the bad halth of fish. (ตัวอยางที่34) 

Again this week we are having a lot of problems with 
your fish. Are you still having flooding problems as we 
are losing a lot of money on freight and lost sales. We 
had 8 shipments arrive tonight and the only dead fish we 
had were from you.(ตัวอยางที4่6) 

19 

Before you told me that you are offering me 15% now 

you said no you will give me only 10%?. You should 

not think all your customer is like K Aquarium whos 

living on whole sale business so their purchase will be 

more than anyone were as I am in Dubai and not in 

whole sale bsuiness .. (ตัวอยางที่35) 

we had alot of problems with this weeks shipment. Did 
you do something differently. The temperature was 
good. Here are the doa's,large bala, albino rainbow shark 
and 60 glass cats,... Was this shipment packed a day 
earlier. How do you want to handle this as again we lost 
alot of freight as well as the fish. This is an  
urgent matter and needs your immediate attention. 
(ตัวอยางที4่7) 

20 

RED CAP 5'' LAST SHIPMENT U SEND STILL I HAVE 

40PCS STOCK, TODAY U SEND AGAIN WITHOUT 

INFORM US, WE DON'T HAVE MUCH SPACE FOR THIS 

FISH TO KEEP IN MY FARM, PLEAS DO OFFER PRICE SO 

I CAN SOLD OUT TO COSTUMER, OTHER WISE IT WILL 

DEAD COZ RUSH IN TANK. (ตัวอยางที่38) 

Considering all the freight we paid on these dead fish I 
don't think it is unreasonable to deduct these from our 
payment tomorrow.(ตัวอยางที4่8) 

21 

can you please ensure from next order to deliver to 

me as same as I order from you as there are many of 

items I have putted on the order it was already paid by 

the customer and I was shocked you have change it a 

bit from my original order. so please let me know if 

there is any changes in the future on the time of 

submitting the order to you so I will not be in a bad 

position to my customers as I would like not to be. 

(ตัวอยางที่39) 

many extra fish were sent in his order that he did not 
order.  They are noted in attached excel.  He understands 
if you  have a few bags extra of nice fish or special 
priced fish he can take.  but many bags of same fish at 
regular price he is not willing to take. (ตัวอยางที4่9) 
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22 

Red Oranda ( I told you before) it isn't with growth 
head and cause loss to me because here in Syria it 
is cheaper than yours and cost me Ship and clearance 
(Syria, Beirut). (ตัวอยางที4่1) 

 

For 28 years I have been a fish wholesaler and I have 
always considered my suppliers as partners. Because of 
that I don't change suppliers easily. I want my suppliers 
to make money and prosper with us. There are many 
suppliers in Thailand and I have a big list of your 
competitors. We bring in shipments from many 
countries every week and we don't have any problems 
with our other suppliers. I don't like to deduct money 
from your invoice. I would rather get healthy fish and in 
turn make the sale and keep my customers happy. Please 
replace all the doas and we will absorb the freight this 
time. If this happens again we WILL deduct the doas 
and the freight from the transfer.(ตัวอยางที5่0) 

23 

We import and export of office 
The way we work to buy fish by customer orders (size 
+ type) customers are stores that sell fish.Fish that 
you send are different from the request. Customer 
refuses to receive I hope you explain to me the 
reasons for the change in the type and number 
Customers will refuse to receive the fish? Tell me 
what to do with these fish. (ตัวอยางที4่3) 

 

24 

As I am reviewing some of our previous invoices , I 
found out that there are many changes in Guppy 
prices, and also the Discuss 4” prices 

Also I had informed you many times about packing 
the tiger barbs  for 500 Pcs instead of 380   
(ตัวอยางที4่4) 

 

25 

kim you knogh ,now i am the first in my market ,and i 
have a good reputable of my fish so i be carefull to 
choos  a betterest companies in all world to make 
buziness with them,today all my castomers do not 
believe that this fish is not from your company becues 
the water of fish and  health of  all fish is weak  
specially a red tiger oscar 2.5" all his bag is a blacke 
dark water and i be shore they eatting befor you send 
it and about all angle XL size you send it L siz i loos 
mony when i sell it (ตัวอยางที4่5) 
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26 

about last shipment every thing about health is good 
without 1 box of XL angle is 1/8 dead  

but there are 1 matter .you mistake about 7 box of 
angle fish you send it in last shipment , itell you i 
need 3 box XL size and 2 box Msize and 2 box S size 
(ตัวอยางที4่6) 

 

27 

Most of fishes I do receive are not strong (which 
means is not the same I have known from you). 

Please do clarify the top point, in urgent basis as this 
is the first time I do received kind of not agreed 
fishes, also since I started this business I started with 
you only and I never look around to change my 
supplier but if you do not want us to continue please 
do let me know to start looking around. (ตัวอยางที4่8) 

 

28 

we have checked and tallied both invoices and we 
found that from the invoice dated on july-29-2012, 
invoice number 41 we have found that some items are 
missing and some items are less in quantity. The main 
cause we found that many items we ordered are small 
in sizes and not in actual sizes than the sizes we 
ordered.  (ตัวอยางท่ี50) 
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1 

For the corredora and sumatra it's realy disaster small. 
I just left them in the box because I could not even 
show them to my customers.(ตัวอยางท่ี4) 

Here was the status from Sunday’s shipment.  

The Fancy guppies (both types) continue to arrive in 
horrible condition. Very small and damaged by 
ammonia by the time they arrive        (ตัวอยางที8่) 

2 

 
This is the first time you send us a bad fish of this 
magnitude You will have to bear the value of these 
fish. (ตัวอยางที6่) 

Kim, can you please add 1/4 monos to my order, they've 

been coming in bad,I don’t like it please double check 

them before sending.  (ตัวอยางที1่3) 

3 

For the last period I was so angry from the last order 
you sent to me; so I was avoiding to talk with you 
because I do not want to say anything while I am 
angry which may destroy and finish our business 
relation, I am very disappointed from this shipment. 
(ตัวอยางที7่) 

This is a really bad situation for us.  We can only accept 
early morning flights as delays cause us too many 
problems.  Late arrival delays not just your shipment but 
all the others we import on the same day.  So we had to 
let all the delivery vehicles go and get more for your 
shipment only.  This will cost us approx £600 extra plus 
it is very bad for customer confidence. 
  
Qatar said the shipment was delivered in late so missed 
the early flight from Bangkok, so we must make some 
deduction towards our losses. (ตัวอยางที่14) 

4 

This order was very very bad fish. 
size was small. 
Price was high.(ตัวอยางที1่0) 

Kim, a lot of the fish came in really bad this week: 

datnoids, the ones left over were loaded with sick 
  
just letting you know so you can check your tanks. 
(ตัวอยางที1่6) 

5 

Attached please find the DOA I tried not to mention 
all of the fish we loose. 
We have so many fished arrived  in bad condition  
(ตัวอยางที1่1) 

You are $43.53 over on the PROFORMA invoice! 
$3,043.53!!! And I imagine these documents are already 
flying in the air so no sense in correcting?  
I will process for the overage amount and hopefully 
because such a small amount US Customs will not give 
me trouble...maybe. 
How can your company make a mistake like this as we 
have spelled it out so many times?!? 
  
Just not good again Kim.  (ตัวอยางที2่0) 
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 Please note we have received the shipment today 
morning and we are very upset of this delivery, we 
didn't expect we will get this service form your 
international company. (ตัวอยางที1่2) 

Here is photos of our last shipment when it was coming. 
The complete report I will send to you later. 
However, the condition of fishes were too bad. 
(ตัวอยางที2่1) 

7 

Please refer to the previous pro invoice sent to  and 
answer me about the following , because this is 
making us very nervous. (ตัวอยางที่13) 

 

This is the first week I've actually worked on the 
incoming shipment.  I have not said anything too you 
but discus 3" have been really bad. We thought maybe 
our water.  So we bought new filter replacements.  But. 
As i observed this weeks shipment  packing is really 
bad.   (ตัวอยางที2่5) 
 

8 

I would like to thank you for the shipment of Amman, 

There were some DOA related to over packing some 
times, and bad fish health some time 

Thei waters were very dirty , the skirt color tetra, was 
very good in size, and 100 Pcs is too much in each 
bag, next time may we will use  one big bag with 
some water and much oxygen. 

 I am very sorry for this DOA, but you also know that 
we also pay for the freght , and customs (ตัวอยางที1่5) 

Losses in bags continue to not get any better. You has to 
get these issues solved immediately. 

 How can you and Your company tolerate these reports 
on a weekly basis with no improvement being seen? 

(ตัวอยางที3่0) 

9 

I have a very bad report from our partner in Iran  

about today’s shipment 

Angel fish were very bad with rottened fins 

Red cap 4” 3” are really bad quality , with NO hi 

head. (ตัวอยางที1่7) 

Just horrible. 
You don't think it is important enough to call me 
immediately on this!  
Such a huge mistake on your part. You obviously did 
not want these boxes going back to the farm --- so you 
agreed to change the flight back to BKK and now I get 
this email. Your agent should have had the flight 
changed. It sat at ICN for 12 hours so there was plenty 
of time for that to have happened. 
Now you create this great hardship for us. If you 
couldn't arrange this you should have notified me 
immediatley yesterday. (ตัวอยางที3่2) 
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10 

I wish I could thank you for your shipment  

But unfortunately NOT THIS time 

The fish we had received were very bad in health 

condition. (ตัวอยางท่ี18) 

 

I will be taking some pictures once the boxes arrive back 
to Company. We will not be doing this at the airport 
unless US F&W is opening up many of the boxes.   
We are scrambling enough as it is (JFK is a 2 hour drive 
from Company --- plus it is raining) to pick-up this 
shipment with no staff scheduled ---that you should have 
made certain would/should have been shipped back to 
Thailand. 
 Any mortality claims will have to be dealt with by 
you and Your company. 
 I still amazed beyond belief that you did not call me on 
such an important matter. What happens if I didn’t get 
your very late email??? 
 Very angry Kim on the hardship you have caused and 
created for me today. (ตัวอยางที่35) 

11 

We got the shipment and and i attached pictures of the 

fish that come in bad condition  (ตัวอยางที่21) 

Only bad items were approximately 0.5 bags of painted 
glass fish and 0.5 bags of 3" Irridescent Sharks. 
Maybe cut back the pack on the painted glass to 70 per 
bag for next shipment.(ตัวอยางที่37) 

12 

last shipment we received with lot of complaints. 

 

#You added some items without our permission 

#Some items you included invoice and not received 

#some item very high price 

# Some cancelled items you included again 

You have to understand that trust is best . If you 

would lost one customer, they will not return back 

So give us proper reply and deduct amount from our 

invoice.(ตัวอยางที2่1) 

In my opinion packing was very unprofessional.  I was 
very surprised that this is how you would pack like 
this.  I dont see how 40 fish in one bag filled with o2 
would make the trip.  Although we did not purchase 
these fish from  
I have never complained  about ANY extra charges to 
help compensate for your time or efforts.  I would have 
gladly paid a little more for you to take your time and 
ship right.  This really breaks my  trust I have with your 
company.   (ตัวอยางท่ี39) 

13 

However this time it was not a good one. 

The fish came in poor condition. Too much The 

red parrot don’t look good. (ตัวอยางท่ี23) 

MR KIM THE DISCUS SHIPMENT CAME IN BAD AGAIN 
THIS TIME. WE LOST ALOT OF SMALL DISCUS IN THE 
BAG. I DON'T KNOW WHAT GOING ON WITH THE DISCUS. 
IF YOU NEED ME TO SEND PICTURE LET ME KNOW.  

(ตัวอยางที่41) 
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14 

Very bad and sick fish 

Fish bags with no water. (ตัวอยางที2่4) 

 

You know Male bettas are always a high demand item 
from you. 
I order 20 boxes of Freshwater but only get sent 13 
Boxes. 
You need to give me a proper stock report that shows 
me what I can actually get from you. 
 This is not good customer service I’m afraid. 
(ตัวอยางที่44) 

15 

about quentity of many kinds of fish is very little and 

it is bad to me I can not put in when I sell it be careful 

in next shipment and I tell you the kinds what you 

will increased the number in boxes  

golden barb fish you put 300 pecies in box you can 

put moreclown Knife you put only 120 pecies I loss 

mony all company send it more 200 pieces  some 

company send it 300 pecies you can be sure about 

it IRRIDESCENT SHARK  you put onlly 625 pecies 

you can put between 800 to 1000 pieces.   

(ตัวอยางที2่8) 

 

16 

It's really the worst shipment , I have ever had from 

you.Complete loss and disorder due to your mistakes. 

(ตัวอยางที3่2) 

 

17 

Last time shipment was so bad to me. Because too 

many fish are small. Today evening I will send you 

the details. If you send this kind of fish it is lost for 

both of us. Total details this evening I will send you. 

(ตัวอยางที3่3) 

 

18 

Please note that a little more pangasius and 

plecostomus bag  report attach.          

1    Assorted Discus           

2    Pangasius water is very bad (ตัวอยางที่36) 
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19 

I find a gross mistake from your side or your 

accountant side or some one wants to play smart or I 

don't know. I never come across some calculation like 

this ever before. Hence pls urgently send me the 

invoice you send along with the shipment which I 

received saying a total number of fishes at 2573 pcs 

and the total USD 1258.70 -10% discount = USD 

1132.83 ( 14 boxes of fish) and Plants after 5% 

discount 276.74 USD . I am calculating based on the 

fishes and plants I received against the final invoice 

came with the shipment. Now you are sending me 

some other invoice and claim this is the invoice I 

must calculate with . How is it possible. (ตัวอยางที่37) 

 

20 

Some kinds was in very bad packing and there water 

very dirty and black water??? Mr.Kim as you know 

we pay too much of cost for the fishes we pay for 

each on box near USD 210 freight and tax and 

customhouses??We did not lost only the fish valuing 

but there cost are more expensive than the fish 

cost!!!! Because of that if there some fishes not in 

good condition its not necessary to send them?? 

(ตัวอยางที4่2) 

 

21 

Most Fish arrival in good conditions , some fish 

arrival in bad conditions Very tired 

Some fish Send undersize we ordered for  

About cichlid you make many changes in kinds , 

many kinds mentioned on invoice and send with other 

kinds (ตัวอยางที4่7) 

 

22 
all the fish are having fungus(skin out) on their body 
and the coustomers are not sactified with that 
(ตัวอยางที4่9) 
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การส่ัง (ordering) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 
I want you to look urgently into this matter and send 
me the credit balance with you.  
(ตัวอยางที1่) 

Please keep me posted on new species arrivals.  
(ตัวอยางที1่) 

2 

you must pay with me all the losses that I have 
suffered from like the packing charge and 
documentation and freight charge and Syrian customs 
fees at the airport. (ตัวอยางที7่) 

Please credit me back for this invoice.  
(ตัวอยางที2่) 

3 
PLS DONT AVOID MY LETTER. EXTRA CARE TO THE 

PACKING SECTION. (ตัวอยางที9่)  
Please help! (ตัวอยางที่5) 

4 
please check attached file. (ตัวอยางที่10) Please send me a revised invoice at your earliest 

convenience so we do not have to pay a fine. 
(ตัวอยางที1่1) 

5 
please note that the above notes must be taken into 
your consideration, otherwise, we will be very 
much  upset. (ตัวอยางที่13) 

 All you need to do is take the REAL invoice and 
change all the prices so it amounts to under $3000. 
(ตัวอยางที1่2) 

6 

Please check the photos, and correct the final invoice 

Also make some amendment for the Discus prices they 
are very high, we can not sell them. (ตัวอยางที1่5) 

Please ensure that under no circumstances this happens 
again. (ตัวอยางที1่4) 
 

7 
send me your latest statement, we will clear our credit 

accordingly. (ตัวอยางที่17) 

For future shipments there must be a second stamped 
original annexe form INSDIDE a box, preferably box 1.  
(ตัวอยางที1่5) 

8 
So give us proper reply and deduct amount from our 
invoice. (ตัวอยางที2่2) 

PLEASE ADVISE ASAP. (ตัวอยางที1่7) 

9 

Please pay attention to the condition of the fish 

before you send them. 

This is very important. (ตัวอยางที2่3) 

Please advise (ตัวอยางที่18) 

10 
Please reply now. (ตัวอยางที2่4) Please see to it moving forward that the your farm 

understands no more organic plant matter is to be 
packed in the bags (ตัวอยางที่19) 

11 
Pls check my statement and issue a credit note for the 

same urgetnly. (ตัวอยางที2่9) 

PLEASE. Do not send discus sideways. (ตัวอยางที่25) 
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ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

12 
PLS READ THIS CAREFULLY AND SEND A CORRECTED 

INVOCIE WITH THE CREDIT NOTE. (ตัวอยางที่30) 
PLEASE ADVISE ASAP (ตัวอยางที2่8) 

13 

Please don't send me the shipment with an other one. 

it's certainly clear the mess is due to the fact of sending 

two shipment to the same place at the same day.   

(ตัวอยางที3่2) 

Please correct all the error and re-send the Real Invoice 
to us. (ตัวอยางที2่9) 

14 
please compensate all fish bad and reply soom . 
(ตัวอยางที3่6) 

 PLEASE HELP!!!    (ตัวอยางที ่30) 

15 
I want you to send me the invoice you send me with 
the shipment with the short items listed and the DOA 
verified back to me urgently. (ตัวอยางท่ี37) 

Please do not send any fish that are over the price on 
pricelist. (ตัวอยางท่ี33) 

16 
REPLAY ME  URGENT. (ตัวอยางที3่8) Please let me know if there are any items not available. 

(ตัวอยางที่36) 

17 

so please let me know if there is any changes in the 
future on the time of submitting the order to you so I 
will not be in a bad position to my customers as I 
would like not to be. (ตัวอยางที3่9) 

Please do not  pack fish sideways.   
(ตัวอยางที่38) 

18 

Attachment please check pictures and report.    
(ตัวอยางที4่2) 

So I ended up loosing money on them. I like to adjust my 
selling price to reflect that. So please let me know the 
approximate box weight for the following items on 
individually packed fish. (ตัวอยางที4่0) 

19 
Please review again and put back the differences 
(ตัวอยางที4่4) 

please send me a new invoice with the cost removed I 
would gladly take care of my invoice. (ตัวอยางที4่2) 

20 
So i want to compensate me and send to me the a 
coorect preforma invoice. (ตัวอยางที4่5) 

THIS IS EXTREMELY SERIOUS MATTER WITH US FISH & 
WILDLIFE!!!  Proforma (packing slip) MUST MATCH BOXES 

WITHOUT EXCEPTION! (ตัวอยางที4่3) 

21 
Please Discount Sick fish and make changes for Price 
of undersize fish (ตัวอยางที4่7) 

Please advise. If you did not have proper colors you must 
contact me for substitutions.(ตัวอยางท่ี44) 

22 
PLEASE COMPLEAT DOCUMENT NEXT SHIPMENT. 
(ตัวอยางที4่9) 

PLEASE ADVISE ME ON WHAT TO DO.(ตัวอยางที่45) 

23 
 This is an urgent matter and needs your immediate 

attention. (ตัวอยางท่ี47) 

24 
 please do not send extra bags or substitute sizes for this 

customer. (ตัวอยางท่ี49) 

25 
 Please replace all the doas and we will absorb the freight 

this time (ตัวอยางที่50) 
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การขอรอง (requesting) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 

Hence pls take care of these things and send me the 
credit report at your earlesit. (ตัวอยางท่ี1) 

Painted Glass have been very small. I have been getting 
complaints from my customers. Can I get larger size 
please. (ตัวอยางที1่) 

2 
Please next time just respect the order. (ตัวอยางที4่) The Elephant betta were not elephant betta. They are just 

assorted normal fighters.Can you adjust the invoice 
please. (ตัวอยางที4่) 

3 

If there is any changes in sizes , or prices, please tell 
me before 

Re balloon Molly, PLEASE PLEASE PLEASE 
send  ONLY MALES we need 1 box MELES 
Because if there is no males, we can not sell them at 
all. (ตัวอยางที่8) 

 I really need Large size algae eaters to arrive in good 
condition PLEASE! (ตัวอยางที8่) 

 

4 

We want to say that this change on the quantity grow 
up the prices of the fish and because that we will want 
that please in the futhre inform us before you do this 
changes. (ตัวอยางท่ี21) 

 

5 

Would you please notice when i order a kind of fish i 
prefere all fish put it in one box not every one bag in 
diffrent box example box no.14 and box no.27?  
(ตัวอยางที2่5) 

 

6 
Please Kim, kindly I’m requesting you to send good 
variety and HEALTHY fish. (ตัวอยางที่33) 

 

7 

you send double quentity about 14 box what about at 
now i put it in my store and i can not sell it i want 
kindly to give me some discoutnt and compensat 
(ตัวอยางที4่6) 
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การถาม (questioning) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 

Why was the mobilization of fish in the water is not 
clean?????? 
Why  did not you do a quarantine of fish 
before  shipping sufficient time??????? 
This is the first time you send us a bad fish of this 
magnitude 
You will have to bear the value of these fish 
(ตัวอยางที6่) 

What happened?  
(ตัวอยางที2่) 

2 
red scat; it is the first time that you ever send to me a 
small size like this,, why?? (ตัวอยางที7่) 

Why are you sending so many Angel Fish?  
(ตัวอยางที3่) 

3 
Did you pack the shipment so much time before the 
flight ????????? (ตัวอยางที1่1) 

 What is going on? (ตัวอยางที1่2) 

4 
Why did you send the blood parrot , while we 
cancelled this and ordered the mix color parrot in the 
pro inv.   (ตัวอยางท่ี13) 

Can you send us an updated pricelist to show these 
increases? (ตัวอยางที่24) 

5 
Angel fish all were infected and can not be treated – 
did you check before send?? (ตัวอยางท่ี18) 

Can you talk to the airline and see what has 
happened?  QR in Manchester say that the booking on 
QR041 was not confirmed. (ตัวอยางท่ี27) 

6 

We want to know why you do changes in the last 
minute in the fish that you send to us and also the 
quatity that you send - 

 DISCUS - you change the quantity to 20 , why you 
reduce the quantity? (ตัวอยางที2่1) 

He says we are charging too much. Can you adjust? 
(ตัวอยางที3่4) 

7 

First of all you always come with the Final Bill which 
will again will not tally with the Invoice you are 
sending with the shipment. Why? (ตัวอยางที่30) 

Is there a reason that this is done? 
(ตัวอยางที่37) 

8 

PUFFER FISH U CHECK THE QTY 97 PCS??? IS IT 
VERY BIG SIZE??? HOW MANY 
INCHES?? (ตัวอยางที่38) 

Are they even higher grade than the grade A on your 
stock list?  Can you tell me more detail about your 
flowerhorn fish. Do you have picture of typical quality 
for the grade A priced on your list. Do you sell very high 
quality flowerhorn by the picture? (ตัวอยางที4่0) 



114 

 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

9 
Why did you change the preparation of fish and size 
without notifying us???? (ตัวอยางที4่3) 

I ask you about purple bettas but you don’t reply when 
you received the order? Why was my Male betta order 
cut in half from 1200 to 600. (ตัวอยางท่ี44) 

10 
Anslo the weight of each box are getting higher and 
higher ….. why????   (ตัวอยางที4่4) 

Again this week we are having a lot of problems with 
your fish. Are you still having flooding problems 
(ตัวอยางที่46) 

11 

Need your clarification of the $90, why?           
(ตัวอยางที4่8) 

we had alot of problems with this weeks shipment. Did 
you do something differently. Was this shipment packed 
a day earlier. How do you want to handle this as again 
we lost alot of freight as well as the fish. (ตัวอยางที่47) 

12 
 Did you re pack everything when you brought it back 

from the airport. (ตัวอยางที4่8) 
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การสัญญา (promising) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 
1 i need to promis me to be care in next shipments about 

this mistake becuese is not good for me and for you 
and i want to do not forget i am not allon in my market 
and many castomers try to take my market with 
another company (ตัวอยางที่45) 
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การขมขู (threatening) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษชาว 

ตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 

Kim , I want you to take care of my order otherwise I 
will not be interested to do business with you.  
(ตัวอยางที1่) 

This unstable price procedure is causing big problems 
with customers.  We may have to stop 
importing if it continues.  If we do not have stable 
pricing customers will move their orders to Sri Lanka, 
Malaysia, Indonesia suppliers etc or they 
may ask us to source a new supplier in Thailand. 
(ตัวอยางที1่8) 

2 
Please please .... please do not force us to try other 
suppliers, we still like to cooperate with you.  
(ตัวอยางที1่1) 

If this continues over the next couple of weeks we will 
be forced to try out other Thailand suppliers!       
(ตัวอยางที3่0) 

3 
So you reply me of your decision , based on that we 
will decided whether to progress or stop.  
(ตัวอยางที1่6) 

I need this done urgently. If I can not count on you for 
proper Proforma we will have to search for a new 
Thailand vendor. (ตัวอยางที4่3) 
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การเสนอตัว (offering) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 

Any way I want to start our business relation with you 
for the first time so let it be like this. I will transfer the 
payment to you today or by tomorrow for sure. Once I 
send the payment I will fax you or will attach the TT 
copy to your mail the same time.  (ตัวอยางที3่5) 

Do you want us to remove discus and any other species 
where prices are not stable from pricelist? 
(ตัวอยางที3่3) 
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การทักทาย (greeting) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 Good morning dear (ตัวอยางที่ 6) Hi Kim (ตัวอยางที2่) 

2 
Wishing you a nice and shiny day, (ตัวอยางที7่) Hello Kim, How are you? (ตัวอยางที่4) 

3 
Hello. (ตัวอยางที่10) Hello Kim, 

How are you doing? (ตัวอยางที6่) 

4 
Hi. (ตัวอยางที1่4) HELLO KIM RECEIVED FISH WITH NO PROBLEM 

OR DELAYS! (ตัวอยางที2่2) 

5 How are you getting on. (ตัวอยางที2่2) Hi Kim (ตัวอยางที2่3) 

6 good day to you (ตัวอยางที่28) Hi Kim (ตัวอยางที2่6)                                    

7 hi mr. Kim (ตัวอยางท่ี36) Hello Kim, (ตัวอยางที่29) 

8 Hope you are doing well? (ตัวอยางที3่9) Hi Kim, (ตัวอยางที3่4) 

9 Hello (ตัวอยางที่43) Hello.   (ตัวอยางที่39) 

10 good day to you. (ตัวอยางที4่5) Hi Kim,(ตัวอยางที4่0) 

11  Hello Kim, (ตัวอยางที่47) 

12  Hello Kim, (ตัวอยางที่48) 

13  HELLO KIM, (ตัวอยางที4่9) 

14  Hello Kim. (ตัวอยางที่50) 
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การขอบคุณ (thanking) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 Thanks for the shipment (ตัวอยางที่ 1) Thanks,(ตัวอยางที3่) 

2 
Thank you for the shipment (ตัวอยางท่ี2) Thank you for the fish they were very good (ตัวอยางที4่) 

3 Thank you for your email (ตัวอยางที3่) Thanks we have sent payment (ตัวอยางที่9) 

4 Thanks (ตัวอยางที1่0)  Thanks, (ตัวอยางที1่1) 

5 
I would like to thank you for the shipment of Amman. 
(ตัวอยางที1่5) 

Thanks,  (ตัวอยางท่ี16) 

6 thank you for your email. (ตัวอยางที1่9) DEAR KIM THANK YOU FOR SHIPMENT YESTERDAY  

(ตัวอยางที1่7) 

7 
Thank you very much for your help and continues 

support. (ตัวอยางที2่0) 

DEAR KIM THANK YOU FOR SHIPMENT YESTERDAY ,  

(ตัวอยางที2่8) 

8 Thank you and waiting to your answer ,  (ตัวอยางที2่1) Thank you, (ตัวอยางที่29) 

9 
 We have received the shipment, thank you. 

(ตัวอยางที2่3) 

I have received my shipment thank you very much... 
(ตัวอยางที3่1) 

10 
First of all I want to thank you for this shipment and 
thanks for God Now i don not have any fish from your 
order. (ตัวอยางที2่5) 

Thanks, (ตัวอยางที3่4) 

11 Thank you very much! (ตัวอยางที2่6) thanks for the credit. (ตัวอยางที่39) 

12 
thanks for your attintion and with best regards. 
(ตัวอยางที่28) 

Thank you very much.(ตัวอยางที่40) 

13 Thanks for your shipment (ตัวอยางที2่9) THANK YOU (ตัวอยางที่41) 

14 Thanks for the shipment. (ตัวอยางที่30) THANK YOU (ตัวอยางที่45) 

15  Thanks, (ตัวอยางท่ี33) thanks alot, (ตัวอยางที่49) 

16 thanks for your email (ตัวอยางที่34)  

17 
Thanks for your replay and the proforma invoice. 
(ตัวอยางที3่5) 

 

18 thanks for your email (ตัวอยางที่40)  

19 
I received your e-mail with many thanks.           
(ตัวอยางที4่1) 
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ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

20 Thanks for the shipment. (ตัวอยางที่42)  

21 thanks kim for your attintion (ตัวอยางท่ี45)  

22 
thanks for your email (ตัวอยางที4่6)  

23 
Many thanks for Shipment and your efforts       
(ตัวอยางที4่7) 

 

24 
Thanks for your shipment (ตัวอยางที4่9)  

25 Thank you (ตัวอยางที่50)  
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การขอโทษ (apologizing) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 
1 May you apology my next words as you made me 

crazy with this shipment as you put me on bad mood 
since I have received it.(ตัวอยางที4่9) 
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การชมเชย (complimenting) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 
Your quality of fish is so good, there is a small 
percentage of mortality, (ตัวอยางที3่) 

Thank you for the fish they were very good. (ตัวอยางที4่) 

2 that I am happy with your 
friendship and nice personality.(ตัวอยางที่19) 

By the way, the fish were beautiful...especially the 
Discus!!! (ตัวอยางท่ี11) 

3 
Appreciate your support & I hope you reply to me 
ASAP. (ตัวอยางที่39) 

Shipment arrived in good condition. (ตัวอยางที่37) 

4 

and about coloer tetra XL is very good health and 
about size of all fish in this shipment is very good. 
(ตัวอยางที่40) 

The 2" and 4" discus condition is very good. 
(ตัวอยางที4่0) 
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การแสดงความผิดหวัง / เสียใจ (expressing condolences) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 

I am very sad to this shipment. (ตัวอยางที่6)  Here was the status from yesterday’s shipment. Bags 
arrived warm but still very high losses leaves me very 
disappointed. (ตัวอยางที่5) 

2 
 I am very sorry that we are facing such a bad case for 
both of us, (ตัวอยางท่ี7) 

Sorry to inform you with so much dead fish Kim.
(ตัวอยางที6่) 

3 

We are very mush like to cooperate with you always, 
but when we receive  sizes 

Or prices  not as we expect  we get upset. (ตัวอยางที8่) 

I am sad to say ALL if this were dead before I even 
opened the box.(ตัวอยางที3่1) 

4 
Am really disappointed from this service as we are 
building a good business relation between our 
companies. (ตัวอยางที่12) 

John was upset that the packing is loose. Is there a reason 
that this is done? (ตัวอยางที่34) 

5 
I am very sorry for this DOA, but you also know that 
we also pay for the freght , and customs.   
(ตัวอยางที1่5) 

I am very disappointed by the way there packed. 
(ตัวอยางที่39) 

6 
I am very upset with u regarding the above as u did 
not even have the courtsey to inform us. 
(ตัวอยางที่27) 

I REALLY FEEL BAD ABOUT THIS. THIS NEVER 
HAPPEN BEFORE (ตัวอยางที่45) 

7 
Thanks for your shipment but Regret to note that 
many fishes not arived. (ตัวอยางที2่9) 

This is what has been forwarded to me from customer 
from last week.  he was not happy with order from last 
week.   (ตัวอยางที4่9) 

8 
I  regret to note that the MISTAKES YOU ALWAYS 
MAKE ME PAY BIG PRICE FOR IT. (ตัวอยางที่30) 

 

9 
I am very upset on your replay with the attached 
invoice and your statement. (ตัวอยางท่ี37) 

 

10 
Sorry for that but sure this shipment Fir wll lost morn 
than 50% with me (ตัวอยางที4่2) 

 

11 
I am sad about shipment ,i send attach preforma what 
happens (ตัวอยางที4่5) 
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การควํ่าบาตร (excommunicating) 

ลําดับท่ี 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

ชาวตะวันออกกลาง 
ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาแม 

1 

It is not because of money 

It is not because of your in person 

We will stop cooperation with you because of the bad 

fish we have received today. (ตัวอยางท่ี17) 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล   

ท่ีอยู 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2541 

 

     พ.ศ. 2550                        

 

      

         

 

 

น.ส.วลัยพร  ออนนอมด ี

17 หมู 4 ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  

 

สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ วิชาเอกมานษุยวิทยา      

วิชาโทประวัตศิาสตร คณะโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและการส่ือสาร

ระหวางวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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