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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
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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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตะวันออกกลางเปนตลาดสงออกสินคาที่มีศักยภาพสูงและจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนือ่ งจาก
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ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยใหความสําคัญกับตลาดตะวันออกกลางนอยมาก การเพิ่มการสงออก

ใหตะวันออกกลางซึ่งเปนผูสงออกน้ํามันดิบสําคัญมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีกําลังซื้อมากขึ้นนอกจากนี้
การที่เงินดอลลารสหรัฐฯออนตัวลงทําใหรายไดประเทศอื่นก็ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา

ซึ่งรวมถึงรายไดของตะวันออกกลาง (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร, 2551 : 1)
ปจจุบันสินคาสําคัญที่ประเทศไทยสงออกไปยังตะวันออกกลางไดแก รถยนต ขาว เครื่องปรับอากาศ
และสวนประกอบเปนตน
นอกเหนือจากสินคาหลักดังกลาว ประเทศไทยมีนโยบายขยายตลาดสัตวน้ําสวยงามไปยัง
ภูมิภาคตะวันออกกลางดวย

โดยกรมประมงไดมีการจัดประชุมวางยุทธศาสตรปลาสวยงามเพือ่ ให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาที่มีคุณภาพของโลกภายในปพ.ศ.2559 ทั้งนี้เนื่องจาก
ปลาสวยงามของไทยมีความโดดเดนและมีความสวยงามเปนที่ยอมรับของทั่วโลก ขอมูลสํารวจใน
ประเทศอุตสาหกรรมพบวาปลาสวยงามไดรบั ความนิยมมากที่สุดในบรรดาสัตวเลี้ยงทั้งหมด ชนิดของ
ปลาสวยงามทีม่ ีการซื้อ-ขายจากการรายงานของ Ornamental Fish International (OFI) ซึ่งเปน
สมาคมปลาสวยงามระหวางประเทศพบวา มีปลาสวยงามที่มีการซื้อ-ขายมากกวา 5,354 ชนิดทั่วโลก
สัดสวนของปลาสวยงามที่จาํ หนายในตลาดโลกรอยละ 90-96 เปนปลาสวยงามน้าํ จืดที่ไดจากการ
เพาะพันธุ รอยละ 4-10 เปนปลาสวยงามทะเล สําหรับปลาสวยงามสวนใหญที่ผลิตในประเทศไทยจะ
ถูกสงออกไปขายยังตางประเทศคิดเปนรอยละ 85 ขอมูลชนิดปลาสวยงามสงออกจากการรวบรวม
จากผูประกอบการสงออกที่ยนื่ ขอใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา (Animal Health Certificate) กับ
1

2

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวนา้ํ จืดกรมประมงพบวาลําดับชนิดปลาสวยงามทีน่ ิยมสงออกในป พ.ศ.2552
ประกอบดวย ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาหางไหม ปลาทอง ปลาน้ําผึ้ง ปลากาแดง ปลาซักเกอร ปลาคารพ
ปลาเซลฟน ปลาออสการฯ ผลสํารวจในป 2549-2551 ประเทศสิงคโปรเปนผูสงออกอันดับหนึ่ง
ของโลก สวนแบงมูลคาการสงออกเฉลี่ย 65.5 ลานเหรียญสหรัฐ (รอยละ 22.43) รองลงมาคือสเปน
มาเลเซีย สาธารณรัฐเชค ญี่ปุน โดยมีประเทศไทยเปนอันดับที่ 6 มีสวนแบงตลาด 17.2 ลานเหรียญสหรัฐ
โดยมีสหภาพยุโรปเปนประเทศผูนําเขาสูงสุด รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,
กรมประมง, 2553)
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชกันทั่วโลก แตสําหรับตะวันออกกลางที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปน
ในการขยายตลาดการคานั้นภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการติดตอสื่อสาร เพราะ

ภาษาประจําชาติหรือภาษาราชการและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตางกัน

เชนขอมูลจาก

กระทรวงพาณิชย, กรมสงเสริมการสงออก (2551) พบวาประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหรานนักธุรกิจ
สวนใหญพูดภาษาฟารซี (อิหราน) เปนหลัก แตมีกลุมนักธุรกิจอิหรานที่ทําการคาระหวางประเทศ
พูดภาษาอังกฤษไดดี, ประเทศอิสราเอลใชภาษาฮีบรูและอาหรับเปนภาษาราชการประชาชนสวนใหญ
พูดภาษาอังกฤษได และสําหรับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ
ภาษาอังกฤษมีความเขาใจอยางกวางขวาง

ซึ่งความแตกตางทางดานภาษานี้ทําใหผูที่ทําการคากับ

ชาวตะวันออกกลางตองตระหนักถึง และนอกจากการทําความเขาใจดานภาษาเพื่อการติดตอสื่อสาร
แลวยังตองเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถกี ารดํารงชีวิตดวย

เนื่องจากในตะวันออกกลางผูคน

สวนใหญเปนผูที่เลื่อมใสในศาสนาและรักทองถิ่นของตน โดยศราวุฒิ อารีย (2553, บทสรุปยอ) ได
กลาวถึงทัศนคติและการดํารงชีวิตของชาวตะวันออกกลางไววา
“ชาวอาหรับเปนกลุมคนที่คอนขางยึดมั่นถือมั่น มีความแนวแน ไมเปลี่ยนแปลงอะไรงายๆ
พวกเขาใหความเคารพอยางสูงตอขนบธรรมเนียมประเพณี คุณลักษณะบางอยางที่ชาวอาหรับ
ยึดถือรวมกันก็อยางเชน บทบาทของครอบครัว โครงสรางชนชั้น พฤติกรรมทางการเมืองและ
ศาสนา

แบบแผนการดํารงชีวิต

เปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม
ของผูคน”

บรรทัดฐานดานศีลธรรมทางสังคม

กรอบคิดเรื่องการ

และผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีตอวิถีการดํารงชีวิต

3

ทัศนคติดังกลาวทําใหผูสงสินคาออกไปยังตะวันออกกลาง ตองตระหนักถึงปญหาเหลานี้
โดยการศึกษาการเตรียมความพรอมดานธุรกิจ การเขาสูตลาด และแนวทางในการแกไขปญหา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันรูปแบบการติดตอธุรกิจเนนการสื่อสารผานทางไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส
หรืออีเมล (E-MAIL) ซึ่งไปไดทั่วโลกอยางสะดวก รวดเร็วและประหยัด ประกอบกับการคมนาคม
ขนสงซึ่งทําไดอยางแพรหลายทั้งทางน้ํา ทางบกและทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ทําใหการ
ติดตอซื้อขายและการกระจายสินคาทําไดมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการขนสงสินคาใหตรงตามความ
ตองการของลูกคาแลวในการทําการคายังตองมีการติดตามผลการขาย (Follow up) ซึ่งหมายถึง การ
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ปรับปรุงพัฒนาวิธีการขายและผลิ
ส ตภัณฑใหมีคุณภาพดียงิ่ ขึ้นาง เมื่อทําการจัดสงสินคาแลวพบวา

ตรวจสอบวาสินคาที่ขายไปแลวนั้นสรางพอใจใหแกลกู คามากนอยเพียงใด เพื่อหาแนวทางในการ
ลูกคาไมไดรับสิ่งที่ตองการ หรือบางครั้งสิ่งที่ตองการยังไมถึงระดับที่พอใจลูกคาจะไมพอใจแลว

แจงใหผูที่เกีย่ วของรับทราบหรือที่เรียกวาขอรองเรียน (Complaints) โดยสงกลับมาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูสงของดําเนินการปรับปรุงสินคาหรือหาวิธีจดั การปญหาตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญของประเทศไทย

ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม

พ.ศ. 2554 จากการสํารวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ, ศูนยตดิ ตามและแกไขปญหาภัยพิบตั ิ
ดานการเกษตร (2554) ที่ระบุวาเหตุการณอุทกภัยดังกลาวมีพื้นที่การเกษตรและแหลงน้ําธรรมชาติ
เสียหายมากกวา 12.61 ลานไร สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและบริการรวมถึงการ
สงออกสัตวนา้ํ สวยงามที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เนื่องจากเสนทางคมนาคมหลักสูสนามบิน
ถูกตัดขาดทําใหการขนสงตองใชเวลามากขึน้ น้ําหลากในชวงวิกฤตอุทกั ภัยยังสงผลกระทบโดยตรง
ตอสุขภาพของสัตวน้ํา ทําใหการสงออกปลาสวยงามไปยังประเทศตางๆ ไดรับขอรองเรียนที่สงมา
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก จากกรณีดังกลาวทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นวาขอความใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับเหลานี้

สามารถนํามาเปนขอมูลในการศึกษาและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับวัจนกรรมที่แสดงออกถึงความไมพอใจของชาวตะวันออกกลาง

วามีความสอดคลองกับ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวตะวันออกกลางหรือไม อยางไร ซึ่งผลของงานวิจัยที่ไดจะสามารถ
นํามาประยุกตใชในการโตตอบจดหมายในธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชาวตะวันออกกลาง
เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความพึงพอใจ และนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดคือประสบความสําเร็จในการ
ติดตอสื่อสารและเจรจาธุรกิจระหวางกัน
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบวัจนกรรมในการแสดงความไมพอใจของชาวตะวันออกกลาง
2.2 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมในการแสดงความไมพอใจ

ระหวางผูที่ใชภาษา

อังกฤษเปนภาษาที่หนึ่ง และผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางวามีความเหมือนหรือแตกตางกัน
หรือไม อยางไร
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3. สมมติฐานในการวิจัย

การใชภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไมพอใจของลูกคาชาวตะวันออกกลาง มีความแตกตาง
ทางรูปแบบวัจนกรรมจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เนื่องจากมีพนื้ ฐานทางวัฒนธรรมที่ตางกัน
จึงสงผลใหมีความแตกตางในรูปแบบการใชภาษาดวย

4. ขอบเขตในการวิจัย
4.1

ศึกษาเฉพาะขอมูลที่มีการโตตอบกันในจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจปลาสวยงาม โดยเลือกเฉพาะจดหมายทีม่ ีเนื้อหาทีแ่ สดงความไมพอใจที่ไดรับจากชาวตะวันออกกลาง
ในประเทศอิยปิ ต บาหเรน อิรัก อิหราน อิสราเอล จอรแดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร
ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเทานั้น ไมรวมกลุมประเทศมัฆริบ (Maghreb) หรือ
แอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งประกอบดวยแอลจีเรีย โมร็อกโก ตูนีเซียและลิเบีย ไมรวมถึงตุรกี
และไซปรัสที่มีพรมแดนติดทวีปยุโรปเพื่อปองกันอิทธิพลการแทรกแซงของภาษา
ปาเลสไตน เยเมน ทีไ่ มมขี อมูลในการติดตอซื้อขาย
ภาษาแม
ออสเตรเลีย

และดินแดน

ในสวนของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน

ผูวิจัยเลือกเฉพาะจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มาจากประเทศอังกฤษ

สหรัฐอเมริกาและ
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5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 วัจนกรรม (Speech Act) หมายถึงการกระทําโดยการใชคําพูดในการติดตอสื่อสาร
ซึ่งจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดตามเจตนาของผูพูด เชน การบอกเลา การสัญญา การขอรอง การสั่ง
การถาม ในการศึกษาครั้งนี้ใชกรอบวัจนกรรมของ Searle (1976) ที่แบงการกระทําที่สามารถกระทํา
ไดโดยใชการพูดออกเปน 5 ประเภท ตามลักษณะของถอยคํา 5 กลุมคือ กลุมบอกกลาว
(representative), กลุมชี้นํา (directive), กลุมผูกมัด (commissive), กลุมแสดงความรูสกึ (expressive)
และกลุมแถลงการณ (declaration)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ก
ั
น
ำ (Complaints) หมายถึงขลอราองเรีงยนหรือสิง่ ที่ลูกคาไมไดรับในสิ่งที่
5.2 ความไมสพอใจ

ตองการหรืออยากไดหรือบางครั้งไดรับแตยังไมถึงระดับที่พอใจ

เมื่อเปนเชนนัน้ ลูกคาจะแสดง

อาการไมพอใจแลวแจงใหผเู กี่ยวของรับทราบ เพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียนตอไป (ชัยสมพล
ชาวประเสริฐและสุพจน กฤษฎาธาร, 2549 : 15)
5.3 ตะวันออกกลาง (Middle East) หมายถึง ดินแดนที่ขยายยื่นออกไปจากมหาสมุทร
แอตแลนติกทางทิศตะวันตกจนถึงดินแดนบางสวนของประเทศอัฟกานิสถานทางทิศตะวันออก ซึ่ง
มีความยาวกวา 5,600 ตารางกิโลเมตร อยางไรก็ตามยังไมมีการกําหนดขอบเขตพรมแดนของ
ภูมิภาคนี้อยางเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร (2551 : 103) ไดกําหนดอาณา
บริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ดังนี้คือ บาหเรน อียิปต อิหราน ตุรกี อิรกั
อิสราเอล จอรแดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เยเมน และดินแดนปาเลสไตน (เวสตแบงกและฉนวนกาซา)

นอกจากนั้นยังรวมถึงกลุม

ประเทศมัฆริบ (Maghreb หรือแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบดวยแอลจีเรีย ลิเบีย
โมร็อกโก

และตูนีเซีย)

ที่มักถูกเชือ่ มโยงเขาเปนสวนหนึ่งของตะวันออกกลางดวยเนื่องจากมี

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเชื่อมโยงใกลชิดกับตะวันออกกลางมาก รวมทั้งซูดาน มอริเตเนีย และ
โซมาเลียดวยเชนกัน ขณะที่ตุรกีและไซปรัสนั้นแมวาโดยสภาพทางภูมิศาสตรแลวจะตั้งอยูภ ายใน
ภูมิภาคนี้ แตทงั้ 2 ชาติก็มักจัดใหประเทศตนวาเปนสวนหนึ่งของยุโรป
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5.4 อาหรับ หรือโลกอาหรับ อนันตชัย จินดาวัฒน (2555) ไดใหคําจํากัดความโลก
อาหรับออกเปนได 2 ประเด็นคือ ในดานภูมิศาสตร ก็คือกลุมประเทศทีม่ ีภูมิศาสตรตั้งอยูทางเอเซีย
ตะวันตกเฉียงใตและแอฟริกาเหนือ
และวัฒนธรรม

และอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาหรับในความหมายในแงของวิถี

รวมไปถึงภาษาที่ใชซงึ่ เปนภาษาอารบิก

และ/หรืออาจมีศาสนาอิสลามเปน

แกนกลางในการดํารงชีวิตของกลุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 23 ประเทศ ประกอบดวย อิรัก คูเวต จอรแดน
เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน กาตาร โอมาน เยเมน ลิเบีย อียิปต
ซูดาน โมร็อกโก ตูนิเซีย แอลจีเรีย มอริเตเนีย โซมาเลีย องคการปลดปลอยปาเลสไตน จิบูตี โคโมโรส
ปจล
จุบันประชากรทั้งหมดในโลกอาหรับมีอยู
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ก
ั
าง
น
สำ

และเอริเทรียซึง่ อยูในฐานะประเทศผูสังเกตการณ
ประมาณ 300 ลานคน

5.5 ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม หมายถึงประเทศผูใชภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
เปนภาษาราชการ ซึ่งไดแก ประเทศอังกฤษใชภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English), ประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (American English) และประเทศออสเตรเลียซึง่ ใช
ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน (Australian English) โดยผูวิจัยเลือกทั้งสามกลุมตัวอยางเปนตัวแทน
ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันตก

เนื่องจากถาเลือกตัวอยางเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งจะมีจํานวน

ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่นํามาทําการวิเคราะหไมเพียงพอ
5.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) Electronic Mail (E-mail) คือการรับสงขาวสาร
ในรูปของสัญญาณไฟฟาจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอรอกี เครือ่ งหนึ่ง ซึ่งไปไดทวั่ โลก
ใหความสะดวกรวดเร็วและประหยัดกวาการสงจดหมายโดยวิธีธรรมดา จึงเปนบริการที่มีผูนิยมใช
กันมาก (ลําดวน จาดใจดี, 2542)
5.7 รูปแบบ (pattern) ของภาษาอังกฤษ คือภาษาที่สะทอนความคิดแบบเสนตรง
(linear) คือคิดวาตนเองตองการอะไรจะมีการแสดงออกไปตามที่คิด โดยไมคํานึงถึงปจจัยอืน่ ๆ เชน
ความรูสึกของคนที่มีปฏิสัมพันธดวย

เปนการคิดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอยางตรงไปตรงมาจึง

สะทอนในวิธกี ารพูดที่มงุ การตอบใหตรงจุด

และการตอบใหตรงคําถาม

ในการสื่อสารจะมี

ความหมายครบถวน สารที่สงมาจะเปนอิสระจากสิ่งแวดลอมภายนอก ไมจําเปนตองตีความหรือ
อาศัยปริบทภายนอกใดมาอางอิง (เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย), 2548)
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5.8 รูปแบบ (pattern) ของภาษาอาหรับ เปนภาษาที่มีคําขยายนามมาก มีการเปรียบเปรย
(Almaney and Alwan , 1992 อางถึงในเมตตา วิวฒ
ั นานุกูล (กฤตวิทย), 2548) ไดวิเคราะหการยืนยัน
(tawkid) และการขยายความเกินจริง (mubalaqha) ในภาษาอาหรับวาผูอื่นตองการใหเขาแสดงวา
ยืนยันแนชัดในการสื่อสาร ถาพูดโดยไมมกี ารยืนยันคูสนทนาอาจเขาใจไปในทางตรงกันขาม คํา
วา “No” อยางเดียวไมเพียงพอสําหรับการปฏิเสธ จะมีการแสดงอารมณและความรูส ึกเขารวม เชน
ุ ไมอยู”
แทนที่จะพูดวา “ผมคิดถึงคุณ” ก็อาจพูดวา “คุณทําใหผมเปลาเปลี่ยวในขณะที่คณ
5.9 ปลาสวยงาม หมายถึง ปลาที่นิยมเลี้ยงในตูกระจกหรือบอ โดยมีจุดประสงคเพื่อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
และปลาทะเล แตที่มีการเพาะเลี้ยงและซื้อขายกันมากเปนปลาน้ําจืด (กนกพัชร วงศอินทรอยู,

ประดับตกแตงสถานที่หรือพักผอนหยอนใจ มักมีรูปรางหรือสีสันสวยงามมีทั้งปลาน้ําจืด น้ํากรอย
สมพล สุขเจริญพล และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ, 2554 : 5)

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 สะทอนใหเห็นลักษณะการใชภาษาอังกฤษของชาวตะวันออกกลาง

และการใช

ภาษาอังกฤษของผูที่ใชเปนภาษาแม
6.2 ทราบสาเหตุที่ทําใหเกิดความแตกตาง ในรูปแบบวัจนกรรมแสดงความไมพอใจ
ของชาวตะวันออกกลาง กับผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เพื่อสามารถนําขอมูลมาสรางรูปแบบ
และแนวทางในการสื่อสารตอบโตใหประสบความสําเร็จทางธุรกิจ และสงเสริมความเขาใจระหวาง
วัฒนธรรม
6.3 เขาใจการใชหรือเขาใจรูปแบบของภาษาที่ใชในการสื่อสารและตอบโตทางธุรกิจ
ของนักธุรกิจจากกลุมประเทศทางตะวันออกกลาง
6.4 ไดเรียนรูระบบความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แสดงออกผานทางวัจนกรรม เพื่อนํา
ขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห จะกอใหเกิดประโยชนตอการสนับสนุนนโยบายเปดตลาดสินคาของคนไทย
ในตะวันออกกลาง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในบทนี้ผวู ิจยั จะนําเสนอทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนดังนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัจนกรรมของ จอหน อาร เซอรล (John R.Searle)
2. แนวคิดเกีย่ วกับมิติของความแตกตางทางวัฒนธรรมของ กีรท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede)
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
3.1 เอกสารและงานวิจยั เกีย่ วรูปแบบวัจนกรรม
3.2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัจนกรรม
ผูวิจัยไดเลือกใชทฤษฎีวัจนกรรม (Speech Acts) ของเซอรล (Searle, 1976 อางถึงใน
สุจริตลักษณ ดีผดุง, 2552) วาแนวคิดนี้เปนแนวคิดที่อธิบายการกระทําโดยการใชคําพูด การกระทํา
ที่เกิดขึ้นเมื่อผูพ ูดเจตนาสื่อความหมายมากกวาความหมายตรงของถอยคํา และเจตนานั้นจะสัมฤทธิ์
ผลก็ตอเมือ่ มีเงือ่ นไขเหมาะสม (felicity condition) และมนุษยใชภาษาเพือ่ ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตาม
ความประสงค ทั้งถายทอดขอมูล ขอรายละเอียด ขอรอง ตักเตือน ขมขู ใหสัญญา แสดงใหเห็น
ปฏิสัมพันธระหวางผูพดู และผูฟง เพื่อใหเห็นวาผูสงสารมีเจตนารมณหรือวัตถุประสงคในการสงสาร
อยางไร ทรงธรรม อินทจักร (2550) ไดสรุปแนวคิดของเซอรลที่ไดจําแนกประเภทวัจนกรรม
ออกเปน 5 กลุมดังนี้

8

9

1.

กลุมบอกกลาว (representative) เนนใหเห็นวาผูพูดเชื่อในความเปนจริงเกี่ยวกับ

สิ่งตางๆ และความเปนไปที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ดังนัน้ จึงตองการบอกเลาขอมูลดังกลาวดวยเห็นวา
ผูฟงยังไมทราบหรือจะเปนประโยชนตอผูฟง ตัวอยางเชน การพูด (saying), การกลาว (stating),
การยืนยัน (asserting), การยืนกราน (insisting) นอกจากวัจนกรรมในกลุมบอกกลาวจะใหประโยชนแก
ผูฟงแลวยังสามารถใหประโยชนแกผูพูดไดเชนกัน เชนการพูดโออวด (boasting), วัจนกรรมใน
กลุมบอกกลาวโดยทัว่ ไปอาจมีความหมายที่เปนกลางหรือมีนัยไปในแงบวก แตก็มที ี่สื่อทัศนคติไป
ในแงลบ เชน การวิจารณ (criticizing), การตอวา (complainging), การวากลาว (scolding), เชน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
กลุมชี้นํา (directive) แสดงถึงความพยายามของผูพูดที่ตองการใหผูฟง กระทําการ

ตัวอยาง ผมขอยืนยันวา เขาทํางานนี้ดว ยตัวเอง, ผมขออธิบายเรื่องนี้ดว ยตัวเอง
2.

บางอยาง เมื่อแยกประเภทลงไปแลวจะเห็นวาวัจนกรรมเหลานี้มีตั้งแตประเภทที่มีวัจนกรรมแรง (strong)
ไปจนถึงพลังวัจนกรรมออน (weak) ไดแกการสั่ง (ordering), การขอรอง (requesting), การถาม
(questioning), การออนวอน (begging), การวิงวอน (praying), การอนุญาต (permitting), การเสนอแนะ
(suggesting), การแนะนํา (recommending), และการใหคําปรึกษา (advising) เชนในตัวอยาง ครูขอสั่ง
ใหนกั เรียนทําการบาน, ผมขอรองใหคุณไปจากที่นี่
3.

กลุมผูกมัด (commissive) มีคุณสมบัติพื้นฐานรวมกับถอยคําในกลุมชี้นํา กลาวคือ

ทั้งสองเกี่ยวของกับการพูดที่สงผลใหเกิดการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ขอแตกตางมีอยูวาถอยคํากลุม

ชี้นํากําหนดใหผูฟงเปนผูกระทํา แตถอยคํากลุมผูกมัดกําหนดใหตัวผูพูดเปนผูกระทํา วัจนกรรมที่มี
หนาที่สื่อการผูกมัด ไดแก การสัญญา (promising), การสาบาน (vowing), การทาพนัน (betting),
การเสนอตัว (offering), การปลอบโยน (reassuring), การรับรอง (guaranteeing), การแสดงความตั้งใจ
(intending), และการขมขู (threatening), เชนผมสัญญาวาจะรักคุณตลอดไป, ผมขอบอกใหคณ
ุ
ระวังตัวไว
4.

กลุมแสดงความรูสึก (expressive) บงบอกถึงอารมณความรูสึก และทัศนคติของผู

พูดที่มีตอผูฟง หรือสิ่งที่มีอยูในบริบทรอบขาง วัจนกรรมกลุมนี้จะมุงเนนใหผูอื่นทราบวาผูพูดชอบ
ไมชอบ ชื่นชมในตัวผูฟงหรือสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูฟงเทานั้น ทั้งนี้ผูพูดไมมีความประสงคจะให
ผูฟงกระทําสิ่งใดหรือใหผูฟง ไดทราบถึงขอมูลที่มีสาระสําคัญใดๆ ตัวอยางวัจนกรรมที่อยูในกลุม
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แสดงความรูสกึ ไดแก การทักทาย (greeting), การตอนรับ (welcoming), การขอโทษ (apologizing),
การขอบคุณ (thanking), การแสดงความยินดี (congratulating), การแสดงความเสียใจ (expressing
condolences), การชม (complimenting), และการอําลา (expressing farewell) ในตัวอยางดิฉนั
ขอบคุณมากทีก่ รุณาใหโอกาสดิฉัน, ดิฉันขอแสดงความเสียใจดวย
5.

กลุมแถลงการณ (declaration) สวนใหญเกิดขึ้นในบริบทที่เปนทางการสูงและมี

ความสัมพันธกับวัจนกรรมกลุมบอกกลาว กลาวคือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลเชนกัน แตการบอกกลาว
โดยทั่วไปไมจาํ เปนตองเกิดขึน้ ในสถานการณที่เปนทางการสูง ตัวอยางวัจนกรรมกลุมนี้ไดแก การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
คว่ําบาตร (excommunicating) การประกาศสงคราม (declaring war) การไลออกจากงาน (firing
แตงตั้ง (appointing) การเสนอชื่อ (nominating) การกลาวเปดงาน (opening a ceremony) การ

from employment) ในตัวอยางพวกเราขอเลิกคบกับคุณ, ผมขอประกาศสงครามกับยาเสพติด

นอกจากนี้ผูวิจยั ไดศกึ ษาเกีย่ วกับวัฒนธรรมเพื่อมาประกอบการวิเคราะห เนื่องจากวัฒนธรรม
หมายถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามและวิถีชวี ิตแกหมูคณะ
เกีย่ วของกับวัฒนธรรมอยูอยางแยกไมออก

ในการศึกษาภาษาจะพบวามีสิ่ง

ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการใช

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

เพราะวัฒนธรรมกับภาษามีสิ่งที่คลายกัน

กลาวคือเราตองทําความเขาใจบริบทของวัฒนธรรมเชนเดียวกับบริบทของภาษา ดังนั้นผูวิจยั จึงนํา
แนวคิดเรื่องความแตกตางทางวัฒนธรรมมาวิเคราะห โดยเลือกหลักทฤษฎีมิติของความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม (Dimensions of Cultural Variability) ของ Geert Hofstede (1997)
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2. แนวคิดเกี่ยวกับมิติของความแตกตางทางวัฒนธรรม (Dimensions of Cultural Variability)
(Geert Hofstede 1980,1983 อางถึงในเมตตา, 2548) อธิบายถึงความแตกตางเกีย่ วกับ
บรรทัดฐาน (norms) ในแตละประเทศ ซึ่งสงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูคนในแตละประเทศ
หรือแตละทองถิ่นมีความแตกตางกัน และรูปแบบการดําเนินชีวิตนี้มผี ลทําใหวัฒนธรรมของแตละ
ทองถิ่นแตกตางกันออกไป Hofstede ไดแบงมิติทางวัฒนธรรมออกเปน 4 มิติใหญ ดังนี้
มิติที่ 1 เนนความเปนปจเจกบุคคล (individualism) และการเนนความเปนกลุม (collectivism)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง จ้ ะเนนการแขงขัน การรวมตัว
ก
ั
น
ำ จเจกบุคคลเปนสําคัญ สังคมประเภทนี
จุดมุงหมายสูงสุด (goal) ส
ของป
กลุมที่เนนความเปนปจเจกบุคคล (individualism) เปนกลุมสังคมหรือวัฒนธรรมที่ถือเอา

เปนกลุมหรือความจงรักภักดีตอกลุมอยูในระดับออน ทุกคนยึดมัน่ ในอุดมการณของตน ถือสิทธิ

สวนบุคคลเปนสําคัญ มีความคิด คานิยม การตัดสินใจดวยตนเอง ทําใหกลุมสังคมประเภทนี้ไมให
ความสําคัญกับระบบพวกพอง เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา เนเธอรแลนด
ลักษณะของคนสวนมากจะเนนความสําคัญของตนเองและครอบครัวเปนใหญ เนน “I” identity
มากกวา “We” identity ทําใหทุกคนคิดวาแตละคนจะมีความเปนตัวของตัวเอง และมีความเทาเทียม
มีอิสระและเสรีภาพ เปนคนที่มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนตอสูดิ้นรนเพื่อแยงชิงตามสิ่งที่
คาดหวัง การตัดสินใจขึน้ อยูกับพืน้ ฐานความเปนเหตุผลและหลักฐานที่ยืนยันได จากความคิดทีว่ า
คนมีความเทาเทียมกัน ทําใหคนแขงขันกันทางเศรษฐกิจ โดยไมคํานึงถึงอายุแตเนนความสามารถ
เชนตัวอยางจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 164) กลาวถึงลักษณะกลุมปจเจกบุคคลที่
สะทอนผานรูปแบบครอบครัวในสหราชอาณาจักรและในสหรัฐอเมริกาไววา

ลักษณะครอบครัว

ของคนกลุมนีม้ ีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว ชีวิตครอบครัวภายหลังการแตงงานก็มีแตกตางกันไป
รอยละ 40 ของการแตงงานในสหราชอาณาจักรจบลงดวยการหยาราง จึงทําใหเกิดครอบครัวที่
เรียกวา one-parent family หรือ a single parent family ที่พอกับแมอยูก ับลูกโดยปราศจากคูครอง
ในขณะที่สังคมที่เนนความเปนกลุม (Collectivism) จุดมุงหมายของกลุมเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของสมาชิก โดยทั่วไปสมาชิกจะใชบรรทัดฐาน (norms) ของกลุมรวมกัน มีการพึ่งพา
อาศัยกันและกันสูง

การแขงขันจะเกิดขึน้ ระหวางกลุมสมาชิก

จะมีความจงรักภักดีตอกลุมสูง

ลักษณะของวัฒนธรรมประเภทนี้จะเนนความสําคัญของกลุมสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู

เชนกลุม
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ครอบครัว กลุมมหาวิทยาลัย ฯลฯ คนจะรักพวกพองเพื่อนฝูงที่มาจากแหลงเดียวกัน โดยเห็นไดจาก
หากมีการขูเข็ญคุกคามจากกลุมอื่น คนในกลุมจะรวมตัวกันตอตานกลุมที่ตนคิดวาเปนปรปกษกบั
กลุมตน ความสําเร็จนี้ตองขึ้นอยูกับเปาหมาย ความตองการ บรรทัดฐาน คานิยม และทัศนคติของกลุม
จึงเกิดการแบงปนความคิด ความเกรงใจ ความเปนหวงเปนใย การชวยเหลือซึ่งกัน วัฒนธรรมที่เนน
ความเปนกลุมมีความสัมพันธกับคานิยมเรือ่ งอาวุโสสวนใหญมีการเรียงลําดับตําแหนง ลําดับชั้น เนน
ความกตัญูใหเชื่อฟงคําสอนและคําสั่งของผูใหญ ออนนอมถอมตนและมีความสุภาพ ตัวอยางเชน
กลุมสังคมในตะวันออกกลาง ในภูมภิ าคนี้ถึงแมจะมีเชือ้ สายและนับถือศาสนาแตกตางกัน แตกม็ ี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
ประชาชนสวนใหญพดู ภาษาอาหรั
ส บ แมจะมีความแตกตาางเรืง่องสําเนียงภาษาแตละทองถิ่นแตกม็ ี

ปจจัยหลายประการที่ทําใหประชากรในบริเวณนี้มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางเหนียวแนน เชน
มาตรฐานการเขียนแบบเดียวกัน การที่ประชากรสวนใหญเกือบทั้งหมดเปนมุสลิมถึงแมจะแตกตาง
เปนนิกายซุนนียแ ละชีอะห และการที่ทกุ พืน้ ที่ในตะวันออกกลางมีการแบงกลุมชาวเมือง , ชาวชนบท
และกลุมเรรอนเหมือนกัน ทําใหภูมภิ าคตะวันออกกลางคอนขางมีเอกภาพทางวัฒนธรรม โดยมีภาษา

และศาสนาเปนอัตลักษณทสี่ ําคัญ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร, 2551 : 107) ดาน
ครอบครัวตะวันออกกลางเปนสังคมที่มีการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนน

สังเกตไดจากการใช

สุภาษิต บทกวีและโคลงกลอนตางๆ ศราวุฒิ อารีย (2553 : 34) ไดกลาวถึงสุภาษิตในภาษาอาหรับ
วามักจะกลาวถึงเรื่องครอบครัว ความสัมพันธในเครือญาติ ความยากจน ความไมเทาเทียมกันใน
สังคม ชะตากรรมและโชค เชนจงชวยเหลือพี่นองของทานไมวาเขาจะเปนทรราชหรือเขาจะถูกกดขี่
โดยทรราช, มือของพระเจาคือการรวมกันเปนกลุม (สามัคคีคือพลัง) เปนตน ระบบครอบครัวมุสลิม
ตามอุดมการณอิสลามเปนครอบครัวขยายทีช่ ายตองรับผิดชอบสมาชิกทุกคนในบาน

มีสมาชิกใน

ครอบครัวอยูรวมกันหลายรุน อายุ ทั้งคนชรา คนวัยกลางคน คนหนุม สาวและเปนสังคมที่ใหความ
เคารพในเรื่องเพศและวัย ผูชายถือเปนหัวหนาครอบครัวและผูที่มีอายุนอ ยตองเชื่อฟงผูที่อาวุโสกวา
วรรณา วุฒฑะกุล, วินยั สิทธินุกูลชัย (2549) ไดกลาวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนแถบนี้วา มี
นิสัยชอบสังคม ไมนิยมอยูอยางโดดเดี่ยว หญิงชาวอิรักมักจะนัดพบปะสังสรรคกันเปนประจําทุกๆ
วันเวลาบาย สวนผูชายก็ชอบชุมนุมตามรานกาแฟและตลาดนัด เปนตน
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มิติที่ 2 ความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลในสังคม (Power Distance)
ในสังคมที่มีความแตกตางกันสูง (high power distance) คนจะยอมรับวาอํานาจเปน
สวนหนึ่งของสังคม และการแบงอํานาจใหแตละคน แตละบทบาท แตละตําแหนงนั้นไมเทากัน
อํานาจสิทธิขาดของคนเปนสิ่งที่พึงแสวงหาเพื่อนํามาสูค วามสงบสุข คนที่อยูในสถานภาพที่สูงกวา
จะมองคนที่อยูในสภาพต่ํากวาตางจากตน เนนการบังคับ ในตะวันออกกลางมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
ชนชั้นที่ระบุในกฏหมายอิสลามที่ตั้งอยูบนการชี้นําของพระผูเปนเจา วาการออกกฎหมายอิสลาม
ไมไดเปนไปตามใจชอบของมนุษย มิไดใหชนชั้นหนึ่งปะทะกับชนชัน้ หนึ่ง แตใหแตละกลุมเคารพ
ความดีเลิศของกลุมอื่นๆ โดยที่กฏหมายไมยอมใหชนชั้นใดมีอํานาจเหนือชนชัน้ อืน่ ๆ ผูปกครอง
เปนเพียงคนธรรมดาที่มีหนาที่เฉพาะจะใชอํานาจไดก็แตเพียงพอ สําหรับอิสลามนั้นความดีเลิศ
ประเสริฐนั้นมิไดอยูที่ความสําเร็จทางสติปญญาหรือฝมือของคนที่มีพรสวรรคตางๆ กัน แตอยูท ี่
การบรรลุถึงศีลธรรมดวยดวงใจที่บริสุทธิ์ (ซัยยิด มุจตาบา รุคนี มุซาวี ลารี , 1992 : 236)
สําหรับชาวตะวันออกกลางการแสดงความคิดเห็นตองเคารพในศักดิ์ศรีของผูอื่น
ชาว
ตะวันออกกลางเชื่อวาการวิจารณแบบตรงๆ ตองานของผูอื่นถือวาเปนการดูถูก เมือ่ จะวิจารณควร
ปฏิบัติในลักษณะที่เปนทางออม ศราวุฒิ อารีย (2553 : 90-91) กลาววาเมื่อตองการวิจารณชาว
ตะวันออกกลางจะเริ่มตนดวยการชมเชยในสิ่งที่ดีเปนอันดับแรก ตามดวยการแสดงออกถึงการให
ความเคารพเพือ่ รักษาศักดิ์ศรีสวนบุคคล หลีกเลี่ยงการวิจารณตอหนาคนอื่น เพราะมุสลิมเชื่อวา
มารยาทในการพูดที่ดีคือตองสุภาพออนโยนกับทุกคน ใชคําพูดทีด่ ี ตรงไปตรงมา ถาจําเปนตอง
ปฏิเสธหรือโตแยงตองใชวาจาไพเราะและรังเกียจการทะเลาะวิวาท นอกจากนี้คนอาหรับจะใชภาษา
ในการกลาวปราศรัยหรือสุนทรพจนทางการเมืองที่มีสํานวนซ้ําไปมา ทั้งนี้เพราะคนอาหรับเชื่อวา
การใชถอยคําของพวกเขาสามารถโนมนาวความรูสึกและดึงดูดความนาเชื่อถือไดมากกวาการกระทํา
คนอาหรับมีนสิ ัยคอนขางพูดมากและพูดเนนย้ํา ตะโกนเสียงดังเมือ่ อยูในอารมณตนื่ เตน ชอบแสดง
อากัปกริยาหรือชี้มือชี้ไมขณะพูด มักสอดแทรกดวยคําสาบานเพื่อยืนยันในสิ่งทีพ่ วกเขาพูดวาเปน
ความจริงหรือใหความสําคัญในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การพูดเสียงดังของชาวอาหรับจริงๆ แลวไมไดเปนตัว
บงชี้ความรูสึกของผูพูดในประเด็นทีเ่ ขาตองการสื่อเสมอไป แตเปนเพียงการแสดงเพือ่ หวังผลดึงดูด
ความสนใจ และสรางความนาตื่นเตนเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง คนอาหรับเชื่อวา
คําพูดมีพลังในตัวของมันเองซึ่งบางครั้งอาจสงผลมาในภายหลัง เพราะฉะนัน้ เมือ่ จะพูดถึงความ
เจ็บปวย ภัยพิบัติ จะเลือกใชคําพูดในทางออมเพื่อใหฟงดูนุมนวล คนตางชาติที่คบคาสมาคมกับคน
อาหรับควรเรียนรูเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่พวกเขาพูด และความหมายของมันอยางแทจริง
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แตสําหรับกลุม ที่มีความแตกตางทางอํานาจต่ํา (low power distance) เชนในยุโรปและ
อเมริกา เชื่อวาอํานาจที่มีควรจะใชอยางเหมาะสมและตามกฎหมาย เคารพสิทธิสวนบุคคล ความเทา
เทียมกันและอิสรภาพ

การสรางตัวดวยตนเองมีความสําคัญและเปนที่ยอมรับมากกวาการไดรบั

มรดกมา และกลาขัดแยงกับคําสั่งของเจานายถาหากคิดวาไมเหมาะสม ลักษณะภาษาจะไมมีระดับ
ภาษา ผูใหญอาจเปนฝายทักทายผูนอยกอนก็ได ไมมกี ารแบงแยก ดังนั้นสมาชิกใน High Power
Distance Culture จะไมตั้งคําถามตอคําสั่งของผูบังคับบัญชา แตคาดหวังวาผูบังคับบัญชาจะบอกเขา
วาตองทําอยางไร ในขณะทีส่ มาชิกใน low Power Distance Culture หากเห็นวาไมถูกตองจะตัง้
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ลูเธอร เอส.ลึดตกี้ (2537 : 462) กลาวถึงสังคมอเมริกันวาเปนสังคมที่ยึดถือระบบชนชั้น

คําถามวาทําไมตนจึงตองทําตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา

เพียงเล็กนอยและอยางไมเปดเผย สิ่งสําคัญเกี่ยวกับคนอเมริกันก็คือพวกเขาไมเคยมีประสบการณ
เกี่ยวกับเจาขุนมูลนายที่ประกอบดวยยศถาบรรดาศักดิ์

พวกเขาไมรูสึกถึงความจําเปนอยางเปน

ทางการที่จะอางถึงกลุมชนชั้นสูงตามชาติพันธุในหมูพวกเขา พวกเขาเชื่อวาระบบนิยมคุณความดี
ไมใชระบบนิยมอภิสิทธิ์ที่จะคอยๆ เปนตัวตัดสินตําแหนงสูงๆ

สําหรับชาวตะวันตกการแสดง

ความคิดเห็นมักเปนไปอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา ถาไมเห็นดวยก็บอกตรงๆ วาไมเห็นดวยและ
คัดคาน โตเถียงกันดวยเหตุผล ดังนั้นจึงพบเสมอวามีการแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกตางและโตแยง
กันอยางจริงจังในที่ประชุม หลังจากนั้นแลวก็ยังปฏิบัติงานรวมกันไดอยางปกติ ชินทาโร อิชิฮารา
(2535 : 147) กลาวถึงคนอเมริกันขณะไปเยือนนิวยอรควา การแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา
เปนเรื่องที่ผูคนยอมรับและเคารพ (แมจะไมเห็นดวยก็ตาม)

มิติที่ 3 การเนนลักษณะความเปนชาย (Masculinity) และการเนนลักษณะความเปนหญิง (Femininity)
ในที่นี้ไมไดหมายถึงวัฒนธรรมผูชายกับผูหญิง แตหมายถึงลักษณะโลกทัศน ลักษณะการ
ประเมินคาสิ่งตางๆ ในแตละวัฒนธรรมและลักษณะการแบงบทบาททางเพศในสังคม สังคมแบบ
การเนนลักษณะความเปนชาย (Masculinity) เปนวัฒนธรรมที่มีคานิยมในการแสดงอํานาจ เปน
สังคมที่เนนการแขงขัน มีลักษณะตัวใครตัวมัน ตองการอิสระมองวางานเปนศูนยกลางของชีวติ
บทบาทของชายหญิงแตกตางกันอยางชัดเจน โดยสวนใหญผูชายมักมีอํานาจเหนือกวา และเชื่อวา
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ธรรมชาติมีเพื่อตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวก
มนุษยเปนผูควบคุมเหนือ
ธรรมชาติ ในตะวันออกกลางที่มีศาสนาอิสลามเปนแนวทางหลักในการดําเนินชีวิตไดวางกฎเกณฑ
ที่ชัดเจนใหบุรษุ มีหนาทีเ่ ปนผูหาเลี้ยง จัดหาสิ่งของตางๆ สตรีเปนผูดูแลบานจัดหาสิ่งที่ครอบครัว
ตองการและผลิตคนใหมๆขึ้นมา ผูชายซึ่งเปนผูรับผิดชอบตอครอบครัว ตอการหาเลี้ยงครอบครัว
ตอความเปนอยูที่ดียอ มสมควรมีอํานาจมีความเปนผูนํา เนื่องจากวากําลังกายความอดทนมีมากกวา
ผูหญิง ยอมทําใหเหมาะทีจ่ ะแบกภาระอันหนักหนวงในการดูแลครอบครัวและรับผิดชอบตอครอบครัว
ถึงแมวาปจจุบนั มีการติดตอกับนานาประเทศทําใหไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและเปดโอกาสให
ผูหญิงในประเทศตางๆ ในตะวันออกกลางมีบทบาทมากขึ้น ไดรับการศึกษาสูงขึ้น สามารถทํางาน
ไดทั้งในภาคธุรกิจและรัฐบาลแตยังตองอยูใ นขอบเขตของวัฒนธรรม เชนการแตงตัวมิดชิด การอยู
รวมกับผูชายหรือการมีสิทธิ์ในทรัพยสินสวนตัว วรรณา วุฒฑะกุล, วินัย สิทธินุกูลชัย (2549)
กลาวถึงบทบาทของสตรีในตะวันออกกลางเชน ในซาอุดิอาระเบียผูห ญิงยังไมไดรับการยอมรับใน
สังคมเทาที่ควรแมปจจุบันจะพบผูหญิงประกอบอาชีพแพทย วิศวกร ครูหรือพนักงานธนาคารก็ตาม
หรือในประเทศซีเรียผูห ญิงและผูชายจะทํากิจกรรมตางๆ แยกกัน ยกเวนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน
เชนเมื่อมีแขกมาที่บานจะมีหองรับแขกเฉพาะผูชายแยกไวตางหาก ในจอรแดนผูชายเปนหัวหนา
ครอบครัวมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ
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สังคมตะวันตกแมจะไมมกี ารแบงแยกบทบาทของชายหญิงอยางชัดเจน แตรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตจะเนนการแขงขัน มีลักษณะตัวใครตัวมัน ตองการอิสระมองวางานเปนศูนยกลางของ
ชีวิต ธรรมชาติมีเพื่อตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวก มนุษยเปนผูค วบคุมเหนือ
ธรรมชาติ ซัยยิด มุจตาบา รุคนี มุซาวี ลารี (1992 : 64) ไดกลาวถึงทัศนคติของชาวตะวันออกกลางที่มี
ตอชาวตะวันตกวา ชีวิตคือ “สิ่งที่ทําดวยเครื่องจักร” สําหรับชาวตะวันตก ชีวติ ไดหมดสาระและ
ความอบอุนไปเสียแลว เครือ่ งมือเครื่องใชแบบ “เจริญแลว” ตางๆ ไดเอาชนะความไมสะดวกสบาย
ความขาดแคลนและความเดือดรอนทางวัตถุ ธรรมชาติมีเพื่อตอบสนองความตองการและอํานวย
ความสะดวก มนุษยเปนผูควบคุมเหนือธรรมชาติ
สวนสังคมแบบ Femininity จะใหคณ
ุ คาตอบุคคล ชีวิต และสิ่งแวดลอม เชื่อวาธรรมชาติ
และมนุษยเปนสิ่งที่พึ่งพาอาศัยกัน จึงเนนความอะลุมอลวย การใชชีวิตและความสัมพันธมากกวา
ความสําเร็จทางวัตถุ ไมแยกบทบาทชาย-หญิงชัดเจนนัก บทบาททางเพศยืดหยุนไดตามสถานการณ
และเชื่อวาผูห ญิงผูชายตางมีอํานาจเทาเทียมกัน ทั้งนี้ Hofstede ไดแบงลักษณะสังคมประเภทนี้
ออกเปน ก) High masculinity หรือ Low femininity และ ข) Low masculinity หรือ High
femininity.
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มิติที่ 4 การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance)
ลักษณะหรือสังคมที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง (High-Uncertainty Avoidance) พืน้ ฐาน
ความคิดของคนกลุมนี้ตั้งอยูบ นความไมแนใจในความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ตองการความ

ปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ไมเชื่อวาความเปลีย่ นแปลงจะนําไปสูสิ่งที่ดีขึ้น ทําใหสังคมมี
กฎระเบียบที่เครงครัดและตายตัว

ในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมของผูคนในสังคมสมาชิกจะมี

ความวิตกกังวล ความเครียดที่เกี่ยวกับความไมแนนอนและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จึงหาทางหลีกเลี่ยง

ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจในความปลอดภัยของตนพฤติกรรมแสดงความ
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ในการทํางานตองการขอมูลและการวางแผนอยางเปนทางการ

กาวราวเปนสิ่งที่ยอมรับได หากเกิดขึน้ เพื่อรักษากฎระเบียบ สังคมจะเชื่อถือบุคคลที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิสงู
หรือผูเชี่ยวชาญ

หลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงตางๆ มีความตองการมติเอกฉันท ชอบการสอนที่ชัดเจนและมีแนวโนมในการแสดงอารมณ
ออกมามากกวาวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่าํ
ศราวุฒิ อารีย (2553) ไดศึกษาเรื่อง เรียนรูวัฒนธรรมตะวันออกกลาง : เขาใจถึงวิถีอาหรับ
เพื่อการติดตอเชิงธุรกิจ พบวาชาวอาหรับแทบทั้งหมดมีความเชื่อความศรัทธาและคานิยมพืน้ ฐาน
เหมือนกัน ซึง่ เปนความเชื่อและคานิยมที่ตดั ขามความเปนชาติและพรมแดนทางชนชัน้ ทัศนคติทาง
สังคมยังคงดํารงอยูในระดับที่เสมอตนเสมอปลาย เพราะสังคมอาหรับนั้นอาจเรียกไดในระดับหนึ่ง
วาเปนสังคมอนุรักษนยิ มที่เรียกรองใหสมาชิกปฎิบัติตามธรรมเนียมประเพณี และทีส่ ําคัญอยางยิ่ง
คืออิทธิพลของอิสลามนั้นมีผลอยางมากตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวอาหรับ สุรพล ราชภัณฑารักษ,
สุรพันธ ทับสุวรรณ และพนมพร อนุรักษ (2520) กลาวถึงศาสนาอิสลามไววาเปนเครื่องเชื่อมรัฐ
อาหรับตางๆ ในบริเวณนีใ้ หมีความมั่นคงรวมกัน เพราะศาสนาอิสลามยังเปนวิถีทางในการดําเนิน
ชีวิต มีการกําหนดหนาที่ของมุสลิมตอกิจกรรมทางศาสนา กฎหมายเกีย่ วกับการสมรส หยาราง
ทรัพยสิน การสืบทอดมรดก การทําสงครามและสันติภาพ โดยมีภาษาอาหรับเปนภาษาที่ใช
ถายทอดคําสั่งสอนของพระผูเปนเจา

เพราะฉะนั้นภาษาอาหรับจึงเปนภาษาที่ศกั ดิ์สิทธิ์และเปน

ภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารในภูมภิ าคตะวันออกกลาง งานวิจยั และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรมอิสลามเนนไปที่กฎหมายอิสลาม ผูออกกฎหมายคือพระผูเปนเจา เพราะพระองคทรงรู
ความลับทั้งมวลตอความเปนอยูของมนุษย ไมทรงหาผลกําไรใดๆ จากสังคมใดๆของมนุษยและไม
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ตองการมนุษยมาชวยเหลือพระองค ผูพิทักษกฎหมายก็คือความศรัทธาอันหยั่งรากลึก มุสลิมจะทํา
ตามขอบังคับอยางเหมาะสมดวยพลังแหงศีลธรรมและความศรัทธา
พบเห็น

แมกระทั่งในเรื่องที่ไมมผี ูใด

อิสลามจึงคํานึงถึงความบริสุทธิ์ภายในและความบริสุทธิ์ภายนอกของการกระทําอยาง

เหมาะสม อิสลามเรียกการกระทําที่ออกมาจากความจริงใจและความศรัทธาวาเปนการกระทําทีด่ ี
นายกยองเปนกุศล

เศรษฐกิจอิสลามที่เนนใหความสําคัญทั้งสวนบุคคลและสวนรวมทําใหผล

ประโยชนและสิทธิของทั้งสองฝายมีความสมดุลกัน โดยรับประกันใหมีเศรษฐกิจทีเ่ ปนเสรี แตใน
ขณะเดียวกันก็คอยพิทักษเสรีภาพสวนบุคคล

และผลประโยชนของชุมชนทั้งหมดไปพรอมกัน
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สวนบุคคลในแบบที่ไมเปนสภัยตอเสรีภาพ ฉะนั้นจึงตองกําหนดการหากําไรเกินควร การยักยอก ฉอฉล

เนื่องจากเงื่อนไขเหลานี้เปนสิ่งพิทักษผลประโยชนของสังคม และใหขอบเขตจํากัดแกอิสรภาพของ
การทุจริตตอหนาที่ การกักตุนสินคา ความตระหนี่ถี่เหนียว ความละโมบโลภมาก การเก็บดอกเบีย้
การเขายึดทรัพยสมบัติตอผูอื่นดวยพละอํานาจ รวมทั้งการสะสมเงินเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายดวย ซึ่ง
หลักการเหลานี้เปนหลักการที่อิสลามจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

สวนสังคมที่มีความหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํา (Low-Uncertainty Avoidance) สังคม
ประเภทนี้จะชอบความทาทาย ไมยดึ ติดกับกฎตางๆ เทาไหรนัก ทําใหสมาชิกมีแนวโนมที่จะเกิด
ความเครียดหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตนอยกวาประเภทแรก การทํางานไมจําเปนตองมี
กฎระเบียบอยางเครงครัด มีทัศนคติที่ดีตอ คนรุนใหม
เชื่อถือในความสามารถของบุคคลและ
คํานึงถึงสามัญสํานึกมากกวาผูเชี่ยวชาญหรือผูมีคุณวุฒิ จึงทําใหผูคนยอมรับฟงความคิดเห็นกัน
และกันมากกวา สังคมที่ไมยึดติดกับกฎตางๆ สะทอนไดจากการปฏิบัติตนในชีวติ ประจําวันเชน
การนับถือศาสนา ขอมูลจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ระบุวาประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมมีการกําหนดศาสนาใดเปนศาสนาประจําชาติ รัฐธรรมนูญไดแสดงอยางชัดเจนถึงเสรีภาพที่จะ
นับถือศาสนาใดก็ได ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรในสหรัฐอเมริกา ปจจุบนั นับถือศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก แตประชากรสวนใหญจะเลื่อมใสนิกายโปรเตสแตนตหรือนิกายอื่นๆ ที่แยกมา
จากนิกายนิ้ เชน นิกายมอรมนั , นิกายคริสเตียน ไซแอนทิสต สวนประเทศออสเตรเลียศาสนาคริสต
เขามาพรอมกับชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย ทําใหชาวออสเตรเลียนับถือศาสนา
คริสตหลายนิกาย เชน โรมันคาทอลิก แองกลิกนั เมโธติสตและออรโธดอกซเปนตน ลูเธอร
เอส.ลึดตกี้ (2537 : 39-40) ไดรวบรวมคานิยมที่เปนแกนทางขนบธรรมเนียมของอเมริกันไววา คน
อเมริกันมีวิธีการศึกษาชีวิตตามแบบผูลงมือกระทําการ โดยอาศัยความรูเจนจบมากกวาการยอมรับ
อยางไมแสดงปฏิกริยาใดๆ ตอสถานการณตางๆ, เนนการบรรลุผลและความสําเร็จทางวัตถุ, ความมี

18

เหตุผลทางวิทยาศาสตรและทางโลก
ไดรับความสนับสนุนจากความคิดทีว่ าจักรวาลเปนสิ่งที่มี
ระเบียบ เปนที่รูจักไดและเปนสิ่งดี อีกทัง้ เนนการมองโลกในแงภายนอกมากกวามองเขาขางใน, มี
ความเชื่อมั่นในอนาคตและความเชื่อที่วาจะบรรลุความเจริญกาวหนาไดดว ยความพยายาม, ความ
เสมอภาครวมกับการมองความสัมพันธทางสังคมในลักษณะแนวนอนหรือความเทาเทียม มากกวาจะ
แบงเปนลําดับชนชัน้ และการมีเสรีภาพ, ประชาธิปไตย ชาตินิยมและความรักชาติ
3. เอกสารและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
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3.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวรูปแบบวัจนกรรม

ผูวิจัยไดศึกษางานเขียนทีเ่ กีย่ วกับวัจนกรรมตางๆ ในงานวิจยั ตางๆ เพือ่ นํามาเปนแบบอยาง
ในการวิเคราะห ผลการศึกษางานวิจยั ที่พบโดยสวนมากเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก
ปยะวัลย วิรุฬหชัยพงษ (2518) ทําการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางและกลวิธีการขอรองใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยเนนศึกษาโครงสรางการขอรองและกลวิธีการขอรอง
โดยใชทฤษฎีวัจนกรรมของเซอรลเปนเครื่องมือในการวิจัย

พบวาการขอรองในภาษาไทยจะใช

โครงสรางสวนขยายในปริมาณทีม่ ากกวาการขอรองในภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั อยางเดนชัด ในสวน
ของการศึกษากลวิธีการขอรองของผูพูดทั้ง 2 ภาษา ผลการวิจยั พบวาผูพูดทั้งสองภาษามีกลวิธีการ
ขอรองทั้งสิ้น 3 กลวิธี ตามความถี่ที่พบมากที่สุดไดแก 1) กลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียม
ปฏิบัติ 2) กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ 3) กลวิธีแบบตรง กลวิธีที่ใชในสวนขยายการ
ขอรองภาษาไทยพบทั้งสิ้น 12 กลวิธียอย เรียงตามลําดับความถี่จากมากที่สุดไดแก 1) การแสดง
เหตุผล 2) การเกริ่นนํา 3) การทักทาย 4) การขอโทษ 5) การขอบคุณ 6) การใหคาํ สัญญา 7) การ
ยกยองผูฟง 8) การเนนย้ําคําขอรอง 9) การใหขอเสนอทดแทน 10) การเสนอขอตอรองใหกับผูฟง
11) การแสดงความกังวลใจ 12) การแสดงความเกรงใจ สวนในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันพบเพียง
8 กลวิธยี อย ไดแก 1) การแสดงเหตุผล 2) การขอโทษ 3) การเกริน่ นํา 4) การทักทาย 5) การขอบคุณ
6) การใหขอ เสนอทดแทน 7)การใหคาํ สัญญา 8) การยกยองผูฟงและ 9) การเนนย้าํ คําขอรอง ไมพบ
การใชกลวิธยี อ ยการเสนอขอตอรองใหกบั ผูฟง การแสดงความกังวลใจ และการแสดงความเกรงใจ
ในการใชภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
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Jatuporn Khahua (2003)

ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณ รูปแบบ ระดับ และประเภท

ของวัจนกรรมการขอรองในสังคมไทยโดยศึกษาจากบทสนทนาในชีวติ ประจําวันของไทย

การ

วิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณและรูปแบบการเกิดของวัจนกรรมการขอรอง การศึกษาสวนประกอบ
ของวัจนกรรมการขอรองพบวามีการใชสว นหลัก (Head act) สวนขยาย (Supportive move) และคํา
เรียกผูฟง (Alerter) ซึ่งสวนประกอบทั้ง 3 สวนนี้ใชความหมายของถอยความในการแบงรูปแบบ
ของวัจนกรรมการขอรองดังกลาว เปนการศึกษาการเกิดรวมกันระหวางสวนหลัก และสวนขยาย
พบทั้งหมด 7 รูปแบบ การศึกษาระดับและประเภทของวัจนกรรมการขอรองนัน้ พบวามีวัจนกรรมการ
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conventionally indirect ส
level แบงยอยไดเปน 5 ประเภท คือ Mood derivable, Want statement,

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

Preparatory, Strong hint และ Mild hint จากการศึกษาครั้งนี้ พบวามีคํากริยาที่เปนตัวชี้เฉพาะวา

เปนวัจนกรรมการขอรองคือ ขอ ชวน และชวย นอกจากนี้ยังพบวามีคําลงทายที่เปนสวนสําคัญใน
การเนนย้ําการขอรองในภาษาไทย ดวย คือ นะ สิ และหนอย ซึ่งนอกจาก หนอย จะเปนคําลงทายที่
แสดงการเนนย้ําการขอรองแลว หนอย ยังทําใหการขอรองนั้นมีความสุภาพขึ้น
อิงอร พึ่งจะงาม (2554) ศึกษาประเภทของวัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาเพื่อโนมนาวใจที่
พบจากปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2554

รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางประเภท

ของวัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาที่พบ โดยเก็บขอมูลจากปายโฆษณาหาเสียงทั้งหมด 150 ปาย
โดยใชทฤษฎีเรื่องวัจนกรรมของ Searle (1969) และผลการศึกษาเกีย่ วกับกลวิธีทางภาษาโนมนาวใจ
ของกนกพรรณ คําวงศปน (2544) เปนกรอบการวิเคราะห ผลการวิจยั พบวาประเภทของกลุมวัจนกรรม
ที่พบบนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งป พ.ศ 2554 มี 4 ประเภท ไดแก วัจนกรรมกลุมผูกมัด วัจนกรรม
กลุมชี้นํา วัจนกรรมกลุมบอกกลาว และวัจนกรรมกลุมแสดงความรูส ึก โดยไมพบวัจนกรรมกลุม
แถลงการณ วัจนกรรมที่พบมากที่สุด 3 ลําดับแรกไดแก วัจนกรรมการสัญญา วัจนกรรมการขอรอง
และวัจนกรรมการจูงใจ กลวิธีทางภาษาทีพ่ บมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การใชจดุ จูงใจใหสิ่งตอบแทน
การใชภาษาในการเนนจุดเดนของพรรค

และการใชภาษาทีแ่ สดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน

นอกจากนี้ยังพบวากลวิธีทางภาษาทีใ่ ชนั้นสวนใหญมีความสอดคลองกับวัจนกรรมแตละชนิด
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ทัศนีย เมฆถาวรวัฒนา (2541) ศึกษากลวิธวี ัจนกรรมแสดงการขอโทษในสังคมไทย พบวา
แบงเปน 5 กลวิธีใหญๆ ไดแก การกลาวคําแสดงเจตนาในการขอโทษ การยอมรับผิด การกลาว
แกตวั การเสนอชดใช และการพยายามทําใหผูฟงรูสึกพอใจ
ขอโทษเปนกลวิธีที่ผูพูดนิยมใชมากที่สุด

โดยการกลาวคําแสดงเจตนาในการ

สวนกลวิธีการกลาวแกตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งการตําหนิ

ผูอื่นพบใชนอยที่สุด การแสดงวัจนกรรมการขอโทษเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงลักษณะที่สําคัญของ
วัฒนธรรมไทยวาใหความสําคัญกับความรูสึกของผูฟงมากกวาการคํานึงถึงหนาของผูพูด
พบวาเมื่อกระทําผิดในทุกน้าํ หนักความผิดความสนิทสนมระหวางผูพ ูดและผูฟง

ผูวจิ ัย

สถานภาพทาง
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แสดงวัจนกรรมการขอโทษ
ส ความสนิทสนมคุนเคยระหวางผูาพงูดผูฟง และอํานาจของผูฟงเมื่อเทียบ
สังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูดและอัตราการลวงเกินของเหตุการณทเี่ ปนความผิด ไมมีผลตอการ
กับผูพูด

มีผลตอการแสดงวัจนกรรมการขอโทษมากกวาอัตราการลวงเกินของเหตุการณทเี่ ปน

ความผิด

นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อกระทําความผิดทีม่ ีน้ําหนักความผิดมาก ผูพูดไมจําเปนตองใช

กลวิธีซับซอนมากกวาเมื่อกระทําความผิดในสถานการณที่มีน้ําหนักความผิดนอยเสมอไป

ทั้งนี้

สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่พบวา การแปรของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
และความซับซอนของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ

ที่ผูพูดใชเมื่อกระทําผิดที่มีน้ําหนักความผิด

ตางกันมีความตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ซึ่งตางจากกลวิธแี สดงการขอโทษของชาว

นิวซีแลนดที่พบจากงานวิจยั ของโฮลม เมื่อกระทําความผิดผูพูดชาวนิวซีแลนดจะไมใหความสําคัญ
กับผูฟง และจะไมคํานึงวาวัจนกรรมการขอโทษที่แสดงออกไปจะเปนที่ชื่นชอบของผูฟงหรือไม
การแสดงออกทางวัจนกรรมการขอโทษเชนนี้สะทอนใหเห็นลักษณะวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด
ไดประการหนึ่งวาใหความสําคัญกับผูพูดมากกวาผูฟง ตางกับสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับผูฟง
มากกวาผูพดู
ปาจรีย นิพาสพงษ (2554) ทําการศึกษาระดับและรูปแบบความตระหนักเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร
ของผูเรียนภาษาอังกฤษชาวไทยและเจาของภาษาชาวอเมริกัน โดยศึกษาผูเรียนภาษอังกฤษชาวไทย
ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี และผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจํากัดกลุมละ 30
ตัวอยาง โดยจําลองสถานการณ 24 ขอ และใหกลุมตัวอยางเลือกระดับความเหมาะสมของสํานวน
การพูดจากมาตรวัด 7 ระดับของ Likert พบวาผูใชภาษาอังกฤษชาวอเมริกันมีความตระหนักใน
เรื่องวัจนกรรมการใชภาษาสุภาพในภาษาอังกฤษแตกตางจากผูใชภาษาอังกฤษชาวไทย ความแตกตาง
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ในการตระหนักดานภาษาสุภาพนี้ อาจเปนผลมาจากที่ผูเรียนชาวไทยไมเขาใจกลวิธีความสุภาพใน
ภาษาอังกฤษและการแทรกแซงของภาษาแม (language transfer) สวนวัจนกรรมการขอรองการ
แตกตางถึงความเหมาะสมจะแตกตางกันมาก เมื่อสถานการณขอรองนั้นเกีย่ วของกับสิทธิ หนาที่
และการถูกละเมิดสิทธิ

เชนสถานการณที่อาจารยขอใหนกั ศึกษาในหอพักเปดเพลงเบาลงในเวลา

กลางคืน กลุมตัวอยางชาวอเมริกันรูสึกเฉยๆ ตอการใชสํานวนการขอรองแบบตรงๆ อาทิ “Hello!
Turn down the music. Some people are now studying, and some are sleeping.” ขณะที่กลุม
ตัวอยางชาวไทยรูสึกวาเปนการใชรูปประโยคคําสั่งซึ่งไมเหมาะสม ซึง่ ความตระหนักเกีย่ วกับระดับ
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ความสุภาพในภาษาอังกฤษของผู
ส เรียนชาวไทย และ 2) การรัาบงรูปจจัยทางสังคมที่แตกตางกัน อัน
ความเหมาะสมที่แตกตางกันนี้ อาจเปนผลจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1) ความไมเขาใจกลวิธี

ไดแกปจจัยดานอํานาจ (relative power) และปจจัยระยะหางทางสังคม (social distance) ระหวาง
ผูเรียนชาวไทยและกลุมตัวอยางชาวอเมริกนั
Creese Angela (1991) ศึกษาความแตกตางระหวางวัฒนธรรมในการใชภาษาระหวาง

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ พบวาความแตกตางทางวัฒนธรรมมีผลตอ
การใชภาษาและการแสดงออกถึงการขอรอง การขอบคุณ การขอโทษ การชมเชย และการทักทาย
โดยการเลือกกลุมตัวอยางจากคุณครูประจําชั้นจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย จํานวน 73 ตัวอยาง
และอีก 138 ตัวอยางจากลอนดอน โดยวิเคราะหเกีย่ วกับ ไวยากรณ การตอบรับคําชม โครงสราง
ประโยคและหัวขอของการชมเชย จากการวิจัยพบวาทั้งสองกลุมขอมูลมีสวนที่เหมือนกันคือการใช
ไวยากรณและการตอบรับคําชม

ซึ่งสวนที่พบวาแตกตางกับมากที่สุดคือโครงสรางประโยค

นอกจากนี้ยังพบสวนที่แตกตางกันคือหัวขอที่ชมเชย

เกี่ยวกับลักษณะรูปลักษณภายนอกและ

ประสิทธิภาพ ซึ่งสัดสวนรอยละที่พบในกลุมอเมริกันคือรอยละ 66 และ รอยละ 33 ตามลําดับ สวน
กลุมอังกฤษรอยละ 39 และ รอยละ 54 ตามลําดับ ซึ่งสามารถสรุปไดวากลุมขอมูลชาวอเมริกันนัน้
จะไดรับคําชมเชยเพราะรูปลักษณภายนอกกวาคนอังกฤษ ในขณะที่ชาวอังกฤษไดรับคําชมเกี่ยวกับ
ความสามารถมากกวาชาวอเมริกัน
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3.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ
นอกเหนือจากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับวัจนกรรม ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการแสดงความ
ไมพอใจและการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา ซึ่งรายละเอียดทีพ่ บมีดังนี้
ออสเทนและแวนแบช (Olshtain and Weinbach, 1987 : Weinbach, 1988 อางถึงใน
รุงอรุณ ใจซื่อ , 2549 : 28) ไดกลาวถึงความไมพอใจไววาเปนวัจนกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการ
แสดงความไมพอใจ รําคาญหรือตําหนิผูฟง การแสดงความไมพอใจเปนปฏิกริยาตอบสนองตอสิ่งที่
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มักจะกระทําตอผูฟงโดยตรง
นอกจากนี
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กําลังเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นมาแลว ซึ่งเปนสิ่งที่ผูพูดไมชอบ การแสดงความไมพอใจ (complaint)
พอใจในภาษาไทย

งานวิจัยฉบับนี้ใหคําจํากัดความของคําวาไมพอใจไววาเปนวัจนกรรมที่ผูพดู

กระทําเมื่อรูสึกวาตนถูกคุกคามจากผูฟง

จนเกิดความรําคาญหรือไมพอใจและตองการระบาย

ความรูสึกนั้นหรือตองการใหผูฟงแกไขการกระทําดังกลาว

โดยเลือกกลุมตัวอยางที่เปนนิสิต

นักศึกษาจํานวน 150 คน สรางแบบสอบถามที่มีสถานการณสมมติ 8 สถานการณ ผลการวิจยั พบวา
ผูพูดภาษาไทยแสดงความไมพอใจดวยถอยคําตอผูทําใหไมพอใจมากกวาทําเฉยๆ

หรืออยางอื่น

กลวิธแี สดงความไมพอใจของผูพูดภาษาไทยประกอบดวยกลวิธแี สดงความไมพอใจแบบตรง 7 กลวิธี
ไดแก 1) การบริภาษผูฟง 2) การบอกความรูสึกในทางลบของผูพูด 3) การบอกความผิดของผูฟง
4) การชี้การกระทําที่ไมพึงประสงคของผูฟง 5) การขมขูผูฟง 6) การกลาวแชงผูฟ ง 7) การกลาว
ตัดความสัมพันธกับผูฟง กลวิธีแสดงความไมพอใจแบบออม 13 แบบคือ 1) การบอกขอมูลบางอยาง
แกผูฟง 2) การกลาวเตือนผูฟง 3) การสั่งผูฟงใหกระทําบางอยาง 4) การเรียกรองผูฟงใหรับผิดชอบ
ตอการละเมิด 5) การขอรองใหผูฟงกระทําบางอยางเพือ่ แกไขการละเมิด 6) การแนะนําสิ่งที่ควร
กระทําแกผูฟง 7) การกลาวชักชวนผูฟงใหกระทําบางอยางเพื่อแนะใหแกไขการละเมิด 8) การ
กลาวใหอภัยตอการละเมิดของผูฟง 9) การกลาวอนุญาตผูฟงใหละเมิดผูฟงได 10) การถามเพื่อให
รูตัวหรือเพือ่ แนะใหแกไขการละเมิด 11) การเสนอความชวยเหลือใหผูฟง 12) การทําใหดูเหมือน
การลอเลน และ 13) การใชถอยคํานัยผกผัน ผลที่ไดคือผูพูดภาษาไทยแสดงกลวิธีแบบออมมากกวา
แบบตรงในการแสดงความไมพอใจ ในสถานการณที่มรี ะดับความไมพอใจมาก ผูพูดภาษาไทยมี
แนวโนมจะแสดงความไมพอใจดวยถอยคํามากยิ่งขึ้น ปจจัยความสนิทสนมไมมีผลตอการเลือกใช
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การแสดงการไมพอใจดวยถอยคํา

แตมีผลตอกลวิธีการแสดงความไมพอใจดวยถอยคํากลาวคือ

เลือกใชกลวิธคี วามไมพอใจแบบตรงและใชคําหยาบมากกวา ผลการวิจยั ไดขอสรุปวาผูคนในแตละ
วัฒนธรรมยอมประเมินความรุนแรงตอสถานการณละเมิดตางกันไปตามคานิยมของสังคมนั้น ชาว
อเมริกันมักแสดงความไมพอใจอยางรุนแรงในสถานการณที่ถูกละเมิดเรื่องสิทธิและความเสมอภาค
ในสังคมไทยจะแสดงความไมพอใจแบบตรงตอการละเมิดทางรางกาย เชนการเหยียบเทาแลวไม
ขอโทษแตเมื่อผูละเมิดกระทําผิดหรือเมื่อทําใหผูพูดไมพอใจ และแมวา ผูพูดจะมีความชอบธรรมใน
การแสดงความไมพอใจตอผูฟ ง แตหากในสถานการณนั้นผูพดู มีความเสี่ยงที่จะถูกทํารายหรือเสี่ยง
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ของคนไทยนอกจากจะหลีสกเลี่ยงความขัดแยงกับผูอื่นแลว ยังเพื่อปองกันตนเองจากอันตรายอีกดวย

ตออันตรายแลว ผูพูดมักจะเลี่ยงไมแสดงความไมพอใจ จึงอาจกลาวไดวาการไมแสดงความขัดแยง

วิสันต สุขวิสทิ ธิ์ (2547) ไดทําการศึกษากลวิธีการบริภาษในภาษาไทย ตามทฤษฎีความ
สุภาพของบราวนและเลวินสัน (Brown and Levinson, 1978) โดยนําขอมูลมาจากบทสนทนาใน
นิยายและบทสนทนาในชีวติ จริง

ผลการวิจัยพบวาผูบริภาษในภาษาไทยใชกลวิธีการบริภาษที่

หลากหลาย จําแนกได 3 กลวิธีคือ การบริภาษแบบตรงไปตรงมา , การบริภาษแบบออม และกลวิธี
เสริมการบริภาษ

นอกจากนี้ยังพบวาการบริภาษสามารถสะทอนใหเห็นถึงคานิยมที่เปนความคิด

ความเชื่อของคนไทยได 3 ประการ คือ คานิยมเกีย่ วกับคุณสมบัติของสมาชิกที่สังคมไทยตองการ
คานิยมเกีย่ วกับการใหความสําคัญกับกลุมพรรคพวก

และคานิยมเกี่ยวกับความรักศักดิ์ศรีและ

หนาตาของตนเอง นอกจากนี้พบวาปจจัยแวดลอมมีผลตอการเลือกใชกลวิธีการบริภาษดวย ซึ่ง
ปจจัยแวดลอมดังกลาวไดแก สถานภาพของผูพูด เพศ เปนตน
ชัยสมพล ชาวประเสริฐและสุพจน กฤษฎาธาร (2549) กลาวถึงสถานการณการรองเรียน
ของลูกคาไววา ในโลกของธุรกิจที่มกี ารแขงขันรุนแรงลูกคามีความตองการมากขึน้ บางครั้งเกินกวา
ที่ผูใหบริการจะเขาใจ

ผลที่ตามมาคือลูกคาเกิดการรองเรียนมากขึน้ ตําหนิตอวารุนแรงขึ้น การ

จัดการคําตอวาและขอรองเรียนจึงเปนสิ่งทีจ่ ําเปนและทวีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ หลายองคกรมี
การจัดการขอรองเรียนดีก็ยังเรียกความพอใจลูกคากลับมาได ในขณะที่หลายองคกรยังไมมีวิธกี าร
จัดการที่ดีลูกคาไมพอใจกับการจัดการขอรองเรียนที่ลูกคาไดแจงมา

ซึ่งในบางครั้งสามารถสราง
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ความเสียหายตอธุรกิจเปนอยางมาก การแกไขขอรองเรียนเปนวิธีการรับมือกับปญหาทีล่ ูกคาไดมาแจง
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลูกคาเกิดความโมโหและไมพอใจ
ในการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของทั้งหมดผูวิจัยพบวา งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับ
ชาวตะวันออกกลางมีนอยมาก และถาเปนงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการประกอบธุรกิจดวยนัน้ มีเพียง
งานของศราวุฒิ อารีย (2553) ที่ผวู ิจยั จะนํามาเปนแนวทางในการสรุปผลการวิจัย นอกจากนี้
งานวิจยั สวนมากที่พบขอมูลที่ไดจะเปนการทําแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ไมใดนาํ ขอมูลมาจาก
สถานการณจริง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาขอมูลที่ไดจากตัวอยางจริงนี้จะมีความหลากหลาย สามารถนํามา
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ของ Searle (1969) และแนวคิดเกีย่ วกับมิติความแตกตางทางวัฒนธรรมของ Hofstede (1997) จะ
วิเคราะหไดอยางถูกตองตรงตามความจริงมากกวา

สามารถนํามาใชวเิ คราะหงานวิจยั ในครั้งนีไ้ ดตามที่ผูวิจยั วางแผนงานไว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่อง

“วัจนกรรมแสดงความไมพอใจของชาวตะวันออกกลางในจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส” นี้ ผูวจิ ัยแบงขั้นตอนการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก

วัจนกรรมระหวางผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม โดยใน

บทนี้ผูวิจยั จะนําเสนอ 3.1.การเก็บขอมูล, 3.2 การจําแนกขอมูลและ 3.3 การรายงานผลการจําแนก
ขอมูล

3.1 การเก็บขอมูล
ในขั้นตอนนี้ประกอบดวย 3.1.1 การเลือกกลุมตัวอยางและจํานวนกลุม ตัวอยาง, 3.1.2 การ
จัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้
3.1.1 การเลือกกลุมตัวอยางและจํานวนกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่มีเนื้อหาแสดงความไม
พอใจตอสินคาและบริการ ที่ลูกคาชาวตะวันออกกลางและประเทศผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
สงมารองเรียนเปนเวลา 2 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย
จัดเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับจากชาวตะวันออกกลางจํานวน 50 ตัวอยาง และจากประเทศ
ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอีก 50 ตัวอยาง เนื่องจากเปนจํานวนสูงสุดที่สามารถรวมรวมได
จากนั้นจะนําขอมูลมาทําการแยกประเภทวัจนกรรมในตารางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั แตอยางไรก็
ตามงานวิจยั ชิน้ นี้เปนการเก็บขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไดรบั จากลูกคาจริง
25

ตัวอยาง
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ประโยคที่นํามาแสดงบางตัวอยางผิดหลักไวยากรณ หลายตัวอยางสะกดคําไมถูกตอง ผูวิจัยไมได
ทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดรับมา

ทําใหบางตัวอยางที่ยกมาไมถูกตองตามหลักไวยากรณของ

ภาษาอังกฤษมิใชเปนขอผิดพลาดในขณะพิมพ

3.1.2

เมือ่ รวบรวมจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาที่แสดงความไมพอใจใน

สินคาและบริการครบตามที่ตองการแลว ผูวิจัยไดจดั ทําเครื่องมือที่ใชในการวิจยั โดยการออกแบบ
ตารางบันทึกขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกขอมูลการจําแนกวัจนกรรม 5 กลุมของเซอรล
การจําแนกวัจนกรรม 5 กลุม ของเซอรล
ตัวอยาง
EMAIL

รวม
คิดเปน%

1. กลุมบอกกลาว
กลาว

วิจารณ

ตอวา

2. กลุมชี้นาํ
สั่ง

ขอรอง

3. กลุมผูกมัด
ถาม

สัญญา

ขมขู

4. กลุมแสดงความรูสึก
เสนอตัว

ขอบคุณ

ขอโทษ

ทักทาย

ชมเชย

5. กลุมแถลงการณ
ผิดหวัง/
เสียใจ

คว่ํา
บาตร

ไลออก

คัดคาน
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3.2 หลักเกณฑการจําแนกขอมูล
เมื่อเก็บขอมูลไดครบตามทีต่ องการแลว ผูว ิจัยไดวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนดังนี้
1. การจําแนกรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ
2. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมระหวางผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางและ
ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
สําหรับเกณฑในการจําแนกรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจ จากตัวอยางทัง้ หมด
ผูวิจัยพบวาในแตละจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ลูกคาสงมาเพื่อรองเรียนเกีย่ วกับสินคาและบริการ จะ
มีรูปแบบวัจนกรรมที่หลากหลายปรากฏอยูพรอมกันในฉบับเดียวดังนัน้ ผูวิจยั จะนําแตละตัวอยาง
จดหมายมาจําแนกโดยใชเกณฑความหมายที่แปลไดจากรูปภาษา

และความหมายที่แปลความได

จากเจตนาของผูพูด โดยจําแนกตามทฤษฎีวัจนกรรมของเซอรล Searle (อางถึงในภาควิชาภาษาศาสตร
คณะศิลปะศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2550 : 99) ที่กลาวถึงประเภทวัจนกรรมวาแบงออกเปน
วัจนกรรมตรง (direct speech act) และวัจนกรรมออม (indirect speech act)
วัจนกรรมตรงเปนวัจนกรรมที่ใชภาษาเปนสื่อในการทําหนาที่ เพื่อแสดงวัตถุประสงคของ
ผูพูดแบบตรงไปตรงมาและแสดงความหมายตามความหมายประจําคําของรูปภาษาที่ใช หรือเปน
ถอยความที่แสดงไดดว ยกริยาแสดง (performative verb) ที่แสดงวัจนกรรมของถอยคํานั้นโดยตรง
เชน “tell , assert , ask , order , warn , advise request” เชน
Ron ordered me to leave early.
He advised me to go with him.
สวนวัจนกรรมออมเปนการใชภาษาที่ไมแสดงใหเห็นวัตถุประสงคของผูพูดโดยตรง ผูฟง
ตองตีความเอาเองวาผูพูดมีวตั ถุประสงคในการเปลงถอยคํานั้นออกมา และถอยคํานัน้ แสดงวัจนบท
อะไร หรือในถอยคําที่พูดออกมาใชกริยาแสดงที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของผูพูดและวัจนบท
ของถอยคํานั้นเชน
He asked me to leave early. (รูปประโยคมีกริยาแสดง แตแสดงวัจนกรรมขอรอง)
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Would you pass me the salt? (รูปประโยคเปนประโยคคําถาม แตแสดงวัจนกรรมขอรอง)
เมื่อไดเกณฑในการจําแนกวัจนกรรมแลว ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกวัจนกรรมที่เกีย่ วของกับ
เนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แสดงความไมพอใจ

โดยในแตละวัจนกรรมนั้นผูวิจยั ไดยึด

หลักเกณฑการจําแนกของเซอรล (1976 อางถึงในทรงธรรม อินทจักร, 2550) และตามความหมาย
ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (2546) ดังนี้
1. วัจนกรรมกลุมบอกกลาว (representative)
1.1 การกลาว (stating) เปนวัจนกรรมที่ตอ งการบอกเลาขอมูลบางอยางแกผูฟง เปน
กลวิธีที่ผูพูดบอกขอมูลบางอยางเพื่อใหผูฟงรับทราบ ผูพูดบอกขอมูลนั้นแกผูฟง เนื่องจากผูพดู ไม
แนใจวาผูฟงทราบขอมูลแลวหรือไม หรือตองการบอกขอมูลนั้นเพื่อใหผูฟงรูตัว หรือเปนการบอก
ขอมูลเพื่อแนะนําใหผูฟงแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้น (รุงอรุณ ใจซื่อ, 2549 : 59)
1.2 การตอวา (complaining) เปนการแสดงถึงความขัดแยงทางความคิดของผูพูดและ
ผูฟง แตแฝงไปดวยความไมพอใจหรือความรําคาญอยูดวยในที
1.3 การวากลาว (scolding) จะคลายคลึงกับการวิจารณและการตอวา แตมักมีการ
ใชถอยคําที่มีความหมายรุนแรงและแฝงไปดวยความมีอํานาจเหนือกวาของผูพูด
2. วัจนกรรมกลุมชี้นํา (directive)
2.1 การสั่ง (ordering) การออกคําสั่งเปนวัจนกรรมทีม่ ีพลังวัจนกรรมแรงที่สุด เพราะ
มักกลาวโดยผูท ี่มีอํานาจเหนือผูฟง

สวนมากจะพบในรูปประโยคคําสั่งและกลาวดวยน้าํ เสียงหวนๆ

เชน “Stop there”, “You get out of here”, “Sit down” ผูฟงที่มีอํานาจนอยกวาจะรูสึกถูกบังคับและ
มักลงเอยดวยการปฏิบัติตามความประสงคของผูพูด ในภาษาอังกฤษจะเริ่มตนการกลาวถอยดวย
การใชคํากริยาของประโยคเปนคําขึ้นตน เพราะประโยคที่ไมใชประโยคคําสั่งในภาษาอังกฤษจะไม
สามารถละประธานของการกลาวถอยได มีการใช “must” ในความหมายคําสั่งแสดงการบังคับหรือ
ผูกมัด นอกจากนี้ถาเปนการออกคําสั่งมิใหกระทําการ จะใช do not, no need หรือ action not
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required และยังมีคํากริยาทีน่ ิยมใชกับประโยคคําสั่งใน Indirect Command เชน command, order,
tell, warn, advise, ask, beg
2.2 การขอรอง (requesting) เปนการแสดงความพยายามที่จะใหผูฟงกระทําการบางอยาง โดย
การขอรองมีพลังวัจนกรรมอยูในระดับกลาง
การใหชว ยเหลือ, ขอใหทาํ ตามที่ขอ

ตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 172) หมายถึง
ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั จะมีลักษณะที่คลายคลึงกับ

กลวิธีการกลาวเชิงคําสั่ง แตแตกตางกันที่ผูพูดจะไมละประธานของประโยคที่ผูพดู แสดงการกลาว
ถอยออกมา นอกจากนี้การขอรองมีสํานวนที่ใชโดยทัว่ ไป เชน Can you…...,please?, Could you
…….please?, Would you mind…….?, Do you mind…….? มีขอสังเกตวาในการพูดขอรองมักลงทาย
ดวย please เพื่อแสดงความสุภาพ นอกจากนีย้ ังมีการใช may และ can ซึ่ง may มีรูปแบบการใช
แบบเปนทางการและสุภาพมากกวาการใช can
2.3 การสอบถาม (questioning) มีพลังวัจนกรรมอยูใ นระดับกลางเชนเดียวกับการขอรอง
ตามความหมายในพจนานุกรมฯ (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) การสัญญาเปนวัจนกรรมที่มกั ถือใหเปนตนแบบที่ชี้ใหเห็นวา
คําพูดของผูพูดมีอิทธิพลตอการกระทําบางอยางในอนาคตของตนเองเชนไร

ตามความหมายใน

พจนานุกรมฯ (2546 : 1162) หมายถึง ขอตกลงระหวางบุคคล 2 ฝายหรือหลายฝายวาจะกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ขอตกลงกัน คํามั่น
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3.2 การขมขู (threatening) เปนการแสดงการผูกมัดที่มีพลังวัจนกรรมแรงและผลลัพธที่อาจ
เกิดขึ้นตอผูฟงจากการกระทําของผูพูดมักเปนสิ่งไมสูดีนัก ตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 164)
หมายถึงทําใหกลัว ทําใหเสียขวัญ ทําใหผูอื่นตองกลัววาจะเกิดความเสียหายเปนภัยแกตนเอง แก
สกุลแหงตน หรือแกทรัพยสินของตน
3.3 การเสนอตัว (offering) เปนวัจนกรรมกลุมผูกมัดที่แสดงความมีมารยาทดีของผูพดู
เพราะผูพูดมีความหวงใยและความหวังดีตอ ผูฟง ปยะวัลย วิรฬุ หชัยพงษ (2518 : 39)

กลาวถึง

การใหขอเสนอทดแทนวาผูพูดจะกลาวถอยคําที่เปนการชดเชย ชดใช หรือรับผิดชอบตอสิ่งที่ผูพูด
ไดทําใหผูฟงเดือดรอน เพื่อเปนการตอบแทนผูฟง บางครั้งอาจจะแบงเบาภาระของผูฟงไดทั้งหมด
หรือบางสวนก็ได

4. กลุมแสดงความรูสึก (expressive)
4.1 การทักทาย (greeting) ตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 516) หมายถึงการ
ไตถามถึงความเปนอยูห รือทุกขสุขอยางเปนกันเอง การทักทายในวัฒนธรรมตะวันตก มีสํานวนที่
ใชอยูหลายสํานวน ทั้งทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ เชน Good morning / afternoon / evening
เปนคําทักทายที่คอนขางเปนทางการ ใชกนั ทั่วไปในเวลาตางๆ กัน การใช Hi / Hello เปนคําทักทาย
แบบกันเอง ใชในหมูเพื่อนฝูงวัยเดียวกันหรือผูใหญใชทักทายเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ กรม
วิชาการ, 2544 : 99)
4.2 การขอบคุณ (thanking) การขอบคุณตามความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 175)
หมายถึงคํากลาวแสดงความรูสึกบุญคุณ คําที่ใชมากที่สดุ คําหนึ่งของชาวตะวันตกคือ Thank you
ซึ่งเปนการแสดงมารยาทที่ดใี นสังคม แมจะไดรับความชวยเหลือเพียงเล็กนอยก็ตองกลาวขอบคุณ
เสมอ รูปภาษาที่ปรากฎมักไดแก “Thank you”, “ I really appreciate it” หรือ “Thanks”
4.3 การขอโทษ (apologizing) ปยะวัลย วิรฬุ หชัยพงษ (2518 : 37) กลาวถึงคําขอโทษวา
เปนลักษณะทีผ่ ูพูดแสดงความรูสึกเสียใจและแสดงใหผูฟงไดรับรูวาตนไมมีเจตนาทีร่ บกวน หรือ
ทําใหผูฟงตองเดือดรอน

แตเปนเพราะผูพูดเห็นวาผูฟงเปนผูที่เหมาะสมที่สุดที่นาจะใหความ
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ชวยเหลือผูพูดได หรือบางครั้งเปนการเรียกความสนใจจากผูฟง สวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะ
ปรากฎคําวา “Excuse me”, “I’m sorry”, “Sorry to bother you”
4.4 การชมเชย (complimenting) กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544 : 84) กลาว
วาการชมเชยเปนการแสดงการยอมรับ โดยมีจุดมุงหมายที่จะแสดงใหทราบวาเราชื่นชอบเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะ การแตงกาย สิ่งของตางๆ 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 ไมสบายใจเพราะมีเรื่องไมสมประสงค หรือผิดประสงค ในภาษาอังกฤษมีคํา
และสํานวนทีใ่ ชเพื่อแสดงความรูสึกเสียใจในสิ่งที่ไมนา จะเกิดขึ้นเชน 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 คณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติลงมติใหใชมาตรการคว่ําบาตรอิรักทางเศรษฐกิจและการคา ยกเวนยารักษาโรค และ
อาหารเพื่อมนุษยธรรม (ปรีชา ศรีวาลัย 2549 : 311)
5.2 การไลออก (firing from employment) ความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 1047)
หมายถึง คัดชื่อออกจากทะเบียน เชน ไลออกจากโรงเรียน, ใหออกจากราชการหรือวงการเพราะ
กระทําความผิดอยางรายแรง ตามหลักแลวตองมีการแจงใหพนักงานบริษัทที่กําลังจะพนสภาพได
ทราบอยางเปนทางการหรือเปนลายลักษณอักษรวาทางบริษัทมีมติเชนไร มิใชเพียงแตสั่งหามไมให
มาทํางานตอหรือเพียงระงับการเบิกจายเงินเดือนเทานั้น
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5.3 การคัดคาน (objecting) ความหมายในพจนานุกรมฯ (2546 : 239) หมายถึง แสดงอาการ
ไมเห็นดวย
เมื่อผูวิจัยทําการจําแนกรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจในจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ตามเกณฑที่กลาวมาขางตนทั้งหมดแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมาสรุปผลการวิจยั เปนอัตรารอยละ ตาม
ตารางสรุปผลการจําแนกวัจนกรรม ในหัวขอ 3.3 การรายงานผลการจําแนกขอมูล ตามตาราง
รายงานดังนี้

3.3 การรายงานผลการจําแนกขอมูล
ตารางที่ 2 แบบสรุปผลการจําแนกวัจนกรรม
ลําดับที่

รูปแบบวัจนกรรม

จํานวนตัวอยางที่พบ

คิดเปนรอยละ ( %)

จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางรูปแบบทางวัจนกรรมของชาว
ตะวันออกกลางและผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เพื่อวิเคราะหขอมูลทางวัฒนธรรมตอไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

ในบทนี้ผูวจิ ัยขอนําเสนอผลการจําแนกขอมูล

ที่ไดจากการรวบรวมขอมูลในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสที่แสดงความไมพอใจในสินคาและบริการจากลูกคาชาวตะวันออกกลาง 50 ตัวอยาง
และจากลูกคาที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอีก 50 ตัวอยาง ซึ่งผานการวิเคราะห จัดระเบียบขอมูล
ตามเกณฑการจําแนกในบทที่

3

เกณฑในการคัดเลือกขอมูลคือ

ไมวาในแตละจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจะมีรูปแบบวัจนกรรมเดิมซ้ํากันกีค่ รั้งถือเปน 1 ตัวอยาง ทั้งนี้เพราะรูปแบบวัจนกรรม
ของชาวตะวันออกกลางกับชาวตะวันตกมีความแตกตางกัน เมตตา วิวฒ
ั นานุกูล (กฤตวิทย) (2548)
กลาวถึงรูปแบบของภาษาอังกฤษไววาเปนภาษาที่สะทอนความคิดแบบเสนตรง (linear) คือคิดวา
ตนเองตองการอะไรจะมีการแสดงออกไปตามที่คิด จึงสะทอนในวิธีการพูดที่มุงการตอบใหตรงจุด
และการตอบใหตรงคําถาม ในการสื่อสารจะมีความหมายครบถวน สวนรูปแบบของภาษาอาหรับ
เปนภาษาที่มีคาํ ขยายนามมาก มีการเปรียบเปรย การใชคําขยายนามมาก จะมีการแสดงอารมณและ
ความรูสึกเขารวม เพื่อใหเกณฑในการแยกขอมูลมีความเสมอภาคจึงทําการคัดแยกโดยถาพบ 1 วัจนกรรม
ไมวาจะปรากฏซ้ํากี่ครั้งก็ตามใน 1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส นับเปน 1 ตัวอยางเทานั้น
จากนั้นสรุปวาผูใชภาษาอังกฤษทั้ง 2 กลุมใชรูปแบบวัจนกรรมใดในการแสดงความไม
พอใจหรือแจงปญหาที่พบ ในบทนี้ผูวิจยั จะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 4.1 รายงานผล
รูปแบบวัจนกรรมที่พบ และสวนที่ 4.2 การเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมระหวางผูใ ชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลางกับผูใ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
รูปแบบวัจนกรรมที่พบมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังนี้
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ซึ่งผลการจําแนกขอมูลทีไ่ ดเรียงลําดับตาม
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4.1 การรายงานผลรูปแบบวัจนกรรมที่พบ
กลุมตัวอยางผูใ ชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชทั้งหมด 15 วัจนกรรม รวม 10 ลําดับ
เนื่องจากบางวัจนกรรมมีจํานวนที่พบเปนจํานวนเทากันเรียงตามลําดับทีพ่ บจากมากทีส่ ุดไปหานอย
ที่สุดไดแก 1) ตอวา 2) ขอบคุณ 3) วากลาวและการสั่งมีจํานวนเทากัน 4) การกลาว 5) การถามและ
ผิดหวังเสียใจมีจํานวนเทากัน 6) การทักทาย 7) การขอรอง 8) ชมเชย 9) การขมขูและ 10) การ
สัญญา, เสนอตัว, ขอโทษและคว่ําบาตรมีจํานวนตัวอยางที่พบเทากัน ไมพบรูปแบบวัจนกรรมแบบ
การไลออกและการคัดคาน ตามตารางแสดงผลดังนี้
ตารางที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะหรูปแบบวัจนกรรมแสดงความไมพอใจ
ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รูปแบบวัจนกรรม
การตอวา
ขอบคุณ
วากลาว
สั่ง
กลาว
ถาม
ผิดหวัง/เสียใจ
ทักทาย
ขอรอง
ชมเชย
ขมขู
สัญญา
เสนอตัว
ขอโทษ
คว่ําบาตร
ไลออก
คัดคาน

จํานวนตัวอยางที่พบ คิดเปนรอยละ ( %)
28
56%
25
50%
22
44%
22
44%
14
28%
11
22%
11
22%
10
20%
7
14%
4
8%
3
6%
1
2%
1
2%
1
2%
1
2%
-
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สําหรับผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชรูปแบบวัจนกรรมยอยทั้งหมด 12 วัจนกรรม
9 ลําดับ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) สั่ง 2) ตอวา 3) ขอบคุณ 4) การกลาว การ
วากลาวและการทักทายมีจํานวนเทากัน 5) การถาม 6) ผิดหวังเสียใจ 7) ชมเชย 8) ขอรองและขมขู
มีจํานวนเทากัน และลําดับที่ 9 การเสนอตัว

ไมพบรูปแบบวัจนกรรมยอยแบบการใหสัญญา,

การขอโทษ, การคว่ําบาตร, การไลออก และการคัดคาน ตามตารางแสดงผลดังนี้
ตารางที่ 4 การรายงานผลการวิเคราะหรูปแบบวัจนกรรมแสดงความไมพอใจ
ของผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
ลําดับที่

รูปแบบวัจนกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สั่ง
ตอวา
ขอบคุณ
กลาว
วากลาว
ทักทาย
ถาม
ผิดหวัง/เสียใจ
ชมเชย
ขอรอง
ขมขู
เสนอตัว
สัญญา
ขอโทษ
การคว่ําบาตร
การไลออก
การคัดคาน

จํานวนตัวอยางที่พบ คิดเปนรอยละ ( %)
25
50%
22
44%
15
30%
14
28%
14
28%
14
28%
12
24%
7
14%
4
8%
3
6%
3
6%
1
2%
-

-
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4.2 การเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมระหวางผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางกับผูใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
ผลจากการจําแนกการใชวจั นกรรมกลุมตางๆ พบวาผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง
มีการใชกลุมวัจนกรรมเรียงตามลําดับที่พบไดมากที่สุดคือ 1) กลุมบอกกลาว 2) กลุมแสดง
ความรูสึก 3) กลุมชี้นํา 4) กลุมผูกมัดและ 5) กลุมแถลงการณ ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมี
การใชวจั นกรรมหลักเรียงจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด คือ 1) กลุมชีน้ ํา 2) กลุมบอกกลาว 3) กลุม
แสดงความรูสึก 4) กลุมผูกมัดและไมพบรูปแบบวัจนกรรมกลุมแถลงการณ
เมื่อแบงเปนแตละวัจนกรรม ผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชทั้งหมด 15 แบบ
มีทั้งสิ้น 10 ลําดับ ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชรูปแบบวัจนกรรมยอยทั้งหมด 12 แบบ
9 ลําดับตามขอมูลในขอ 4.1 ซึ่งถาทําการเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมแตละชนิดระหวางผูใ ชชาว
ตะวันออกกลางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม จะพบวารูปแบบวัจนกรรมที่ชาวตะวันออกกลาง
ใชมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมไดแกการตอวา, วากลาว, ขอรอง, ขอบคุณ, การแสดง
ความผิดหวังเสียใจ, สัญญา, การขอโทษและการคว่ําบาตร
รูปแบบวัจนกรรมที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ใชมากกวาผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง
ไดแก การสั่ง, การถามและการทักทาย
รูปแบบวัจนกรรมที่มีการใชเทากันคือ การกลาว, การชมเชย, การขมขูและการเสนอตัว
จากตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสยังพบวาชาวตะวันออกกลาง มีการใชวัจนกรรมกลุมบอกกลาว
ดานลบไดแก การตอวาและการวากลาวมากกวา มีการใชวจั นกรรมกลุมแสดงความรูสึกดานการ
แสดงความผิดหวัง เสียใจ การขอบคุณและการขอโทษมากกวา ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
มีการใชวัจนกรรมกลุมชี้นําดานการสั่งและการถามมากกวา
ผูกมัดในจํานวนที่เทากันทั้งขมขูและเสนอตัว

และมีการใชวัจนกรรมกลุมแสดงความ

ผลที่ไดสามารถแสดงในรูปแบบแผนภูมิเพื่อให

สะดวกตอการเปรียบเทียบขอมูล ตามตารางแผนภูมดิ ังนี้
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รูปภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมแสดงความไมพอใจ
ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม

1
1

2

2 3 3

3

1 2 3 หมายถึงการแสดงลําดับวัจนกรรมตามจํานวนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ของผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกกลาง
1 2 3 หมายถึงการแสดงลําดับวัจนกรรมตามจํานวนมากที่สุด 3 ลําดับแรก ของผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
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ตัวอยางรายละเอียดที่พบในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่นํามาทําการจําแนกรูปแบบ
วัจนกรรมตามหัวขอตางๆ นัน้ สามารถยกตัวอยางไดดังนี้
1. วัจนกรรมกลุมบอกกลาว (representative)
1.1 การกลาว (stating) คือการที่ผูพูดบอกขอมูลบางอยางเพื่อใหผูฟงรับทราบ 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 เชนตัวอยางประโยค
‐

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) คือการแสดงความไมพอใจทีม่ ีการใชถอยคําที่มีความหมาย

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 การสั่ง (ordering) ผูฟงที่มีอํานาจนอยกวาจะรูสึกถูกบังคับและมักลงเอยดวยการ

ปฏิบัติตามความประสงคของผูพูด เชนตัวอยางประโยค
‐
‐

‐
‐

‐

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) เปนการแสดงความพยายามทีจ่ ะใหผูฟงกระทําการบางอยาง

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) ทําหนาที่ตงั้ คําถามเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ระหวางผู

สงสารและผูรับสารในกระบวนการสื่อสาร 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) คือคําพูดที่มีอทิ ธิพลตอการกระทําบางอยางในอนาคต โดย
ขอกําหนดนั้นตองเปนสิ่งที่ผูฟงพึงพอใจ 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

กระทําการละเมิดผูพูดเชนนัน้ อยูจะไดรับผลรายอยางไร
‐

‐

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) เปนการทีผ่ ูพูดแสดงความตองการที่จะกระทําการ

บางอยางที่เปนประโยชนตอ ผูฟง 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) ใชเปนคําสุภาพเมื่อรูสึกวาจะเปนการลวงเกินผูอื่น

หรือทําใหผูฟง ตองเดือดรอน 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

ที่จะแสดงใหทราบวาเราชื่นชอบ 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 การแสดงความผิดหวัง/เสียใจ (expressing condolences) เปนการแสดงการผิดหวัง

หรือไมสมหวังไมไดดังทีห่ วัง 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)

44

‐

‐

‐

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)
ขอมูลที่ไดนี้ผูวิจัยจะนํามาใชในการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยในบทตอไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ขอจํากัดปญหา และขอเสนอแนะ

ในบทนี้ผูวจิ ัยจะทําการสรุปผลการวิจัย โดยนําผลที่พบมาเชื่อมโยงเขากับขอมูลทางวัฒนธรรม
เพื่อมาวิเคราะหสาเหตุและการใชวัจนกรรมรูปแบบตางๆ รวมถึงขอเสนอแนะ โดยวิเคราะหตาม
แนวคิดเกีย่ วกับมิติของความแตกตางทางวัฒนธรรม (Dimensions of Cultural Variability) ของ
Geert Hofstede โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5.1 สรุปผลการวิจัย, 5.2 การอภิปรายผล, 5.3 ขอจํากัดใน
งานวิจยั และปญหา และ 5.4 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากบทที่แลวทําใหทราบวา ผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง
มีการใชวจั นกรรมกลุมบอกกลาวในดานลบเชน ใชการตอวาและวากลาวมากกวา, ใชการชี้นําดวย
การขอรองมากกวา มีการใชวัจนกรรมกลุมแสดงความรูส ึกในเรื่องความผิดหวังเสียใจ, การขอบคุณ
และการขอโทษมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม

และยังมีการใชวัจนกรรมกลุมแถลงการณ

นอกจากนี้ในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ยังพบความแตกตางในการใชภาษาของผูใชทั้งสองกลุม
เชนตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากชาวตะวันออกกลางจะมีการกลาวถึงคูแขงขัน,

กลาวใหความ

สําคัญกับตนเอง, กลาวถึงพระเจา, กลาวถึงความสัมพันธระหวางบุคคล, การรักษาหนาซึ่งขอความ
ดังกลาวไมพบในตัวอยางจดหมายทีไ่ ดรบั จากผูใ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ในขณะที่การแสดงออก
ถึงการพยายามในการแกไขปญหาและหาสาเหตุของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น การกระทําเชนนีไ้ มพบ
ในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากลูกคาชาวตะวันออกกลาง ขอมูลดังกลาวนี้จะนํามาเปนขอมูล
ในการสรุปผลตามแนวคิดมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Hofstede (1997) ไดดังนี้
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มิติที่ 1 เนนความเปนปจเจกบุคคล (individualism) และการเนนความเปนกลุม (collectivism)
ผูใชภาษาอังกฤษทั้งสองกลุม ตัวอยาง มีความแตกตางทางสังคมในมิติที่ 1 ที่ปรากฎใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส สังคมของชาวตะวันออกกลางเปนสังคมที่เนนการรวมกลุม สะทอนผาน
ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสคือการใชคําเรียกญาติหรือเพื่อนปรากฎอยู เชนคําวา “My dear
friend” หรือ “your brother” มีขอความทีป่ รากฏถึงความหวงใย ความไวใจและการชวยเหลือซึ่งกัน
การกลาวถึงความสัมพันธ ที่ปรากฎผานวัจนกรรมชนิดตางๆ ทั้งการชมเชย การขอบคุณและการตอวา
เชน การขอบคุณ “Thank you very much for your help and continues support.” การชมเชย “that I
am happy with your friendship and nice personality” หรือแมกระทัง่ การตอวาเชน “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 เชื่อฟงผูใหญ 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” มีคํากลาวทีแ่ สดงออกถึงการรักษาหนาของผูพูดเชน “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.” นอกจากนี้ยังพบวาชาวตะวันออกกลางมีการใชวจั นกรรมกลุมผูกพันดานบวกเชนการสัญญา
เพื่อใหไดมาซึง่ สิ่งที่ตนตองการ ซึ่งลักษณะดังกลาวนีไ้ มพบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก
ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
มิติที่ 2 ความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลในสังคม (Power Distance)
ผลการวิเคราะหที่ไดพบวา สังคมของชาวตะวันออกกลางเปนสังคมที่มคี วามแตกตางระหวาง
อํานาจของแตละบุคคลในสังคมสูง

ตางจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเปนสังคมที่มีความ

แตกตางระหวางอํานาจในสังคมต่ํา จากตัวอยางที่พบในจดหมายอิเล็กทรอนิกสพบวาชาวตะวันออกกลาง
จะมีทัศนคติวา ลูกคามีความสําคัญเปนอันดับตน เชน “We are your loyal customers, so please try
to choose the best for us.” รวมถึงการใชคําที่เปนการกลาวใหความสําคัญของตนเอง 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.” ดานการใชคําพูดการที่คนอาหรับเชื่อวาคําพูดมีพลังในตัวของมันเอง
เมื่อตองกลาวคําพูดในทางลบมักจะใชคําพูดในทางออมเพื่อใหฟงดูนุมนวล เชน เมือ่ พวกเขาจะพูด
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คําวาตายก็จะใชคําอื่นที่มีความหมายวาสูญเสียแทนคําวาตาย เชนมีการเลือกใชคําวา expired, lost
ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมใชคําวา dead โดยตรงเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังพบ
ตัวอยางทีแ่ สดงถึงการเคารพในศักดิ์ศรีของผูอื่น โดยจะปฎิบัติในลักษณะออมเมื่อตองการวิจารณ
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
สิ้นสุดการวิจารณดวยการแจงใหทราบวาจะมีการสั่งซื้ออีกครั้งในระยะเวลาที่จะถึงนี้ วัจนกรรมการ
ขมขูยังสอดคลองกับสภาพสังคมชาวตะวันออกกลางจะใชคําพูดที่นุมนวลกวาเชน “Please please
.... please do not force us to try other suppliers, we still like to cooperate with you”

ตางจากที่

ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเมื่อตองการใชคําพูดขมขูก ็จะพูดแบบตรงไปตรงมาเชน

“If

this

continues over the next couple of weeks we will be forced to try out other Thailand suppliers!”
กลุมที่มีความแตกตางทางอํานาจต่ํา (low power distance) คิดวาอํานาจที่มีควรจะใชอยาง
เหมาะสมและตามกฎหมาย เคารพสิทธิสวนบุคคล ความเทาเทียมกันและอิสรภาพ เชนการเรียกคู
สนทนาที่แสดงความเทาเทียมดวยการเรียกชื่อหรือเห็นวาเปนคูคาทางธุรกิจ เชนในตัวอยาง “For 28
years I have been a fish wholesaler and I have always considered my suppliers as partners”
นอกจากนี้การใชคําทักทายของผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมนั้นยังแสดงถึงความเทาเทียม โดย
พบวาคําทักทายมีเพียง Hi, Hello, Hello Kim how are you?, Hello Kim how are you doing ? ซึ่งคํา
วา Hi และ Hello เปนคําทักทายแบบเปนกันเอง ใชในหมูเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน ในขณะที่ผูใช
ภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชคําทักทายรูปแบบตางๆ ที่แตกตางกันไป ไดแก Good
morning dear, Hello, Hi, How are you getting on., Good day to you, Hope you are doing well?
เปนตน คําทักทายเหลานี้สะทอนใหเห็นวาชาวตะวันออกกลางนอกจากตองการทักทายแลว คํา
ทักทายยังสอดคลองกับวิถีชีวิตเพราะในคําทักทายจะมีความหมายใหพบแตสิ่งที่ดีทั้งนี้เพราะชาว
มุสลิมตองมีการขอพรตออัลลอฮฺเสมอ
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มิติที่3 การเนนลักษณะความเปนชาย (Masculinity) และการเนนลักษณะความเปนหญิง
(Femininity)
ในการวิเคราะหสังคมมิติที่ 3 นี้จะเนนเรื่องการใชภาษา ผูว จิ ัยพบวาทั้งสองสังคมมี
รูปแบบวัจนกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะสังคมของความเปนชายเหมือนกัน กลาวคือชาวตะวันออกกลาง
จะเนนการแสดงอํานาจผานวัจนกรรมกลุมบอกกลาวโดยเฉพาะวัจนกรรมกลุมบอกกลาวในทางลบ
เชนการตอวาและการวากลาว ผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชรูปแบบวัจนกรรมการ
ตอวามากเปนอันดับที่ 1 และมีจาํ นวนมากกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอยางชัดเจน 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”
สวนผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจะมีการใชภาษาที่แสดงออกถึงสังคมที่มีลักษณะเนน
ความเปนชาย (Masculinity) โดยพบวามีการใชวัจนกรรมการสั่งและการตอวาเปนลําดับที่ 1 และ 2
ตามลําดับ

มิติที่ 4 การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance)
ในมิตินี้ขอความที่พบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ทําใหทราบความแตกตางของ

รูปแบบของสังคมไดอยางชัดเจน กลาวคือชาวตะวันออกกลางเปนสังคมที่มีการหลีกเลี่ยงความไม
แนนอนสูง (High-Uncertainty Avoidance) เนื่องจากลักษณะสังคมประเภทนี้ ตองการความ
ปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ชอบการสอนที่ชัดเจนและมีแนวโนมในการแสดงอารมณออกมา
มากกวาวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํา
พบวาผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง

ซึ่งผลของการสรุปวัจนกรรมกลุมแสดงออก

มีการใชวัจนกรรมกลุมแสดงออกมากกวาผูใ ชภาษา

อังกฤษเปนภาษาแม โดยเฉพาะการแสดงความขอบคุณและการแสดงความผิดหวังเสียใจ นอกจากนี้
พฤติกรรมของผูคนที่มีความวิตกกังวล ความเครียดทีเ่ กี่ยวกับความไมแนนอนและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยมีการกลาวถึงพระเจา 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.” ซึ่ง

49

ไมพบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ชาวตะวันออกกลางจะ
สั่งใหชดเชยความเสียหายทีพ่ บมากกวา

ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจะเนนการแจง

ปญหาที่พบเพือ่ ใหดําเนินการแกไขเทานัน้
นอกเหนือจากวัจนกรรมที่ปรากฎในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ยังพบวาผูใชภาษาอังกฤษทั้ง
สองกลุมมีการใชสัญลักษณเพื่อสื่อถึงอารมณและความรูสึก โดยผูใชชาวตะวันออกกลางมีการใช
20 ตัวอยางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมใช 16 ตัวอยาง โดยสัญลักษณที่พบมากที่สุดของผูใช
ชาวตะวันออกกลางจะเนนการเพิ่มอารมณเขาไปในจดหมาย วาไมเขาใจหรือเพื่อเปนการเนนย้ํา
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.” ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแมมีการใชสัญลักษณที่มากที่สุดคือ การใชตวั หนาและตัวใหญมีจํานวนเทากัน เชน “All you
need to do is take the REAL invoice and change all the prices so it amounts to under $3000”
และรองลงมาคือการใชเครื่องหมายอัศเจรีย (!!!!) เพื่อแสดงการแปลกใจสงสัยในสิง่ ที่เกิดขึ้นเชน
“You are $43.53 over on the PROFORMA invoice! $3,043.53!!!” ลักษณะการใชสัญลักษณทาง
ภาษาเชนนี้เปนการยืนยันทฤษฎีของ Geert Hofstede ที่กลาววาคนในสังคมที่มีการหลีกเลี่ยงความ
ไมแนนอนสูง มีแนวโนมในการแสดงอารมณออกมามากกวาวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอน
ต่ํา ทั้งนีเ้ นื่องจากสัญลักษณที่พบในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสของชาวตะวันออกกลาง มีจํานวน
มากกวาผูใ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมถึง 7 ตัวอยาง
5.2 การอภิปรายผล
จากผลการสรุปขอมูลทั้งหมดแลวผูวจิ ัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยที่พบไดดังนี้
5.2.1 ชาวตะวันออกกลางเปนกลุมสังคมที่เนนการรวมกลุม มีการพึ่งพากันและ
กันสูงเนนความผูกพันกันมาก

แตอยางไรก็ตามเมื่อนําวัจนกรรมกลุมผูกมัดมาทําการวิเคราะหจะ

พบวา ไมสามารถนํามาเปนตัวตัดสินไดเนือ่ งจากกลุมผูใ ชภาษาอังกฤษทั้ง 2 กลุม มีการใชวัจนกรรม
กลุมนี้เทาๆ กัน แตกตางแคเพียงผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชวจั นกรรมการสัญญา
ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมไมพบการใชวัจนกรรมดังกลาว
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5.2.2 การวิเคราะหเรื่องความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลที่ระบุวาชาว
ตะวันออกกลางมีความแตกตางระหวางอํานาจแตละบุคคลสูง ในขณะทีก่ ลุมผูใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแมมีความแตกตางระหวางอํานาจต่ํา ผลการจําแนกวัจนกรรมพบวาชาวตะวันออกกลางใชวัจนกรรม
กลุมชี้นํา โดยฉพาะวัจนกรรมการขอรองมากกวาผูใ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม คือมีจํานวนถึง
14% ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชการขอรองเพียง 6% แตผูใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแมมีการใชวัจนกรรมเรื่องการสั่งและถามมากกวาชาวตะวันออกกลางโดยผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแมพบ 50% และ 24% ตามลําดับ ในขณะที่ผใู ชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางพบ 44%
และ 22% ตามลําดับ ผลที่ไดมีความขัดแยงกับขอมูลสวนอื่นที่ระบุวา ชาวตะวันออกกลางเปนสังคมที่
มีความแตกตางระหวางอํานาจของแตละบุคคลในสังคมสูง

สังคมประเภทนี้เนนการบังคับแตจาก

เปรียบเทียบแตละวัจนกรรมพบวาชาวตะวันออกกลางมีการชี้นําดวยการขอรองมากกวา

ตางจาก

กลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมที่ขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสวิเคราะหไดวาเปนสังคมที่มี
ความแตกตางระหวางอํานาจต่ํา แตกลับมีการใชวจั นกรรมกลุมชี้นําดวยการสั่งและถามมากกวาชาว
ตะวันออกกลาง
5.2.3 ชาวตะวันออกกลางและกลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเปนกลุมสังคมที่
เนนลักษณะความเปนชาย เปนสังคมที่เนนการแสดงอํานาจ สะทอนในวัจนกรรมกลุมบอกกลาว
โดยชาวตะวันออกกลางมีการใชการบอกกลาวดานลบคือตอวาเปนอันดับที่ 1 มีจํานวนถึง 56% และ
การวากลาวเปนลําดับที่ 3 มีจํานวนถึง 44% มีการใชวจั นกรรมที่รนุ แรงเชนการแถลงการณเพื่อแจงให
ทราบวาจะยุติความสัมพันธในการซื้อขาย

ในขณะที่กลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการ

ใชวัจนกรรมการกลุมบอกกลาวดวยการตอวาเปนจํานวน 44% และมีการใชวจั กรรมการสั่งมากถึง
50% ซึ่งพบเปนลําดับที่ 1
5.2.4 ชาวตะวันออกกลางใชวัจนกรรมกลุมแสดงความรูส ึกโดยเฉพาะการขอบคุณ
มากเปนอันดับที่ 2 มีจํานวนถึง 50% ในขณะที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีการใชวัจนกรรมกลุม
แสดงความรูสกึ คือการขอบคุณเปนอันดับที่ 3 พบจํานวน 30% นอกจากการขอบคุณแลววัจนกรรม
กลุมแสดงออกที่ชาวตะวันออกกลางใชมากกวาผูใ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม คือการแสดงความ
ผิดหวังเสียใจและการขอโทษ ซึ่งสามารถนํามายืนยันการวิเคราะหวาสังคมของชาวตะวันออกกลาง
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เปนสังคมที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง เนื่องจากสังคมประเภทนีม้ ีแนวโนมในการแสดงอารมณ
ออกมามากกวาวัฒนธรรมที่มีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํา
จากขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหตวั อยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส สามารถสรุปไดถึง
รูปแบบการติดตอสื่อสารของชาวตะวันออกกลางทีจ่ ะเนนการแสดงอารมณ อธิบายเหตุการณซ้ําไปมา
มีการเรียกรองในสิ่งที่ตองการสูง ดังนัน้ ถาไดรับจดหมายรองเรียนจากชาวตะวันออกกลางผูที่มี
หนาที่เกีย่ วของควรรีบตอบรับจดหมาย โดยเนนคําพูดใหนาเชื่อถือ อธิบายการกระทําและคําพูด
อยางละเอียดมีขั้นตอน ใชคําพูดที่แสดงความจริงใจและแสดงตนเปนสวนหนึ่งในการรับผิดชอบ
ปญหาที่เกิดขึน้ สรางความมั่นใจใหลูกคาโดยแจงใหลูกคาทราบวาไดรับขอรองเรียน ระบุแนวทาง
ในการแกไขปญหาอยางชัดเจนมีขั้นตอนและเปนระบบ พิจารณาตามที่ลูกคารองขอ ควรเนนย้ํา
คําพูดและการกระทําตามคําพูด
ทั้งนี้ขอมูลจากศูนยนโยบายเพื่อการพัฒนา
คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553 : 29) กลาววาชาวอาหรับเชื่อวาการใชถอยคําของพวกเขาสามารถ
โนมนาวความรูสึกและดึงดูดความนาเชื่อถือไดมากกวาการกระทํา เปนคนใหความสําคัญกับคําพูด
ชอบแสดงความรูสึก ศราวุฒิ อารีย (2553 : 88) กลาวถึงปจจัยที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการ
ทําธุรกิจกับชาวอาหรับคือการมีความสัมพันธสวนตัวที่ดี การสนทนาดวยถอยคําที่สภุ าพสักเล็กนอย
กอนเริ่มตนพูดเรื่องธุรกิจก็สามารถสรางบรรยากาศที่ดใี หเกิดขึ้นได
ในการทําธุรกิจขอรองเรียนเปนสิ่งที่บอกถึงปญหาบางประการ ที่ผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญ
และความเอาใจใสในการแกปญหาอยางเต็มที่ แมบางครั้งปญหาจะเล็กนอยแตควรรีบดําเนินการ
ปองกันแกไข ในธุรกิจระหวางประเทศนอกเหนือจากการเขาใจปญหาดานสินคาและบริการแลว การ
เขาใจเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของลูกคาก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหการจัดการขอรองเรียนของลูกคา
ประสบความสําเร็จ นํามาซึ่งการใชบริการซ้ํา ความสม่ําเสมอในการสั่งซื้อ การแนะนําบอกตอและ
การแสดงออกซึ่งความพึงพอใจอยางถึงทีส่ ุด
5.3 ขอจํากัดในงานวิจัยและปญหา
5.3.1 ในงานศึกษาครั้งนี้ปญหาที่พบคือการจําแนกตัวอยาง เนื่องจากชาวตะวันออกกลางจะ
มีการใชภาษาซ้ําไปมา มีบางประโยคที่ไมสามารถแปลความหมายไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจะเลือกวัจนกรรม
ที่มีความชัดเจนที่สุด ในแตละตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสถามีการใชวัจนกรรมซ้ํากันผูวิจยั ถือ
เปน 1 วัจนกรรมเทานั้น
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5.3.2 ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากกลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม จะมีความ
หลากหลาย ทัง้ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English), ภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (American
English) และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน (Australian English) เนื่องจากจํานวนตัวอยางที่ไดรับ
จากกลุมใดกลุม หนึ่งไมเพียงพอ ตัวอยางทีพ่ บอาจมีความแตกตางในรูปแบบการใชภาษาได

5.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยเห็นวายังมีประเด็นสําคัญที่นาสนใจและสามารถนําขอมูล
มาวิเคราะหเพิม่ เติมในสวนอืน่ ๆ เชน
5.3.1 การศึกษาวัจนกรรมตรงวัจนกรรมออม ซึ่งวัจนกรรมตรงหมายถึงถอยคําที่บงการ
กระทําอยางชัดเจนและถอยคําบงการกระทําไมชัดเจน
อยางชัดเจนจะมีกริยาแสดงวัจนกรรมปรากฏอยู

รูปประโยคที่แสดงถอยคําบงการกระทํา

และแสดงใหเห็นชัดวาผูพูดตองการแสดงการ

กระทําอะไร สวนถอยคําทีบ่ งการกระทําไมชัดเจนไมมกี ริยาแสดงวัจนกรรมความหมายของถอยคํา
มีความหลากหลายขึ้นกับบริบท

เนื่องจากในตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามาเปน

ขอมูลในการวิเคราะหไดวากลุมผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลางมีการใชวจั นกรรมออมเพื่อให
ไดรับในสิ่งทีต่ นเองตองการมากกวาการใชวัจนกรรมตรงหรือไม อยางไร
5.3.2 การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความสุภาพ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับบริบททาง
วัฒนธรรมของแตละสังคม เชน การใชวัจนกรรมบางประเภทโดยการขอโทษเมือ่ ตองการขอรอง
หรือการใชคําเรียกญาติกับผูท ี่ไมใชญาติเพือ่ แสดงความสนิทสนม

ทั้งนี้จากตัวอยางขอความใน

จดหมายอิเล็กทรอนิกสพบวา สามารถนํามาวิเคราะหบริบททางวัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลาง
และผลที่ไดสามารถนํามาเปนหลักเกณฑในการเลือกใชรูปภาษา ใหเหมาะสมกับแตละวัฒนธรรม
อีกดวย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากผูใชภาษาอังกฤษชาวตะวันออกกลาง
จํานวน 50 ตัวอยาง

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.

60

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??
6Panda 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,
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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"
2 Pangasius
3 Black Plecostomus (Sucker) 1.5"

5 Pcs.
1"
30 Pcs. water is very bad
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

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

that
1234 SNOW WHITE DISCUSS

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,

ตัวอยางที่ 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.
ตัวอยางที่ 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,

81

ตัวอยางที่ 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

ตัวอยางที่ 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

ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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

ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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,

ตัวอยางที่ 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,

ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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

ตัวอยางที่ 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

ตัวอยางที่ 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,

85

ตัวอยางที่ 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 REASSURING 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
ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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,
ตัวอยางที่ 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,
ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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

87

ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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.
ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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,
ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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.

ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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.
ตัวอยางที่ 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,
ตัวอยางที่ 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,
ตัวอยางที่ 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.
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ตัวอยางที่ 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?
ตัวอยางที่ 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

ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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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ตัวอยางที่ 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?

ตัวอยางที่ 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,

ตัวอยางที่ 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
ตัวอยางที่ 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,
ตัวอยางที่ 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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ลําดับที่
1
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4

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

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

I will be appertained if you could clarify me on this as Also we are not allowed Ob Peacock in Australia any
well as the balance payment of last shipment showed more. They have changed the rules. Aqis is took them
our account is clear as we transferred the money as from us.I will give you doa totals tomorrow and more
information (ตัวอยางที่4)
per the PI you sent to us. (ตัวอยางที1่ 2)

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:

Please note that you sent clown knife smaller than I
ordered.(ตัวอยางที2่ 0)

DOAS WERE VERY LOW THIS WEEK SO WE WILL NOT BE

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 )

CLAIMING.
JUST WANT TO MENTION BOXES 8 & 9 WERE LABELED
INCORRECTLY. (ตัวอยางที7่ )

5

We want to say that this change on the quantity grow Thanks we have sent payment less doas and an extra
up the prices of the fish and because that we will want $200usd for late flight, even though it cost us a lot more
for extra delivery costs.
that . (ตัวอยางที2่ 1)
Honestly we cannot accept shipments on late flights, it is
too damaging to our business (ตัวอยางที่9)
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ลําดับที่

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

6

know i'm wholesaler but really i have some notice i
want to tell you about this. (ตัวอยางที่25)

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
US Fish & Wildlife identitied the Australian Arowana
(Osstepglossum bicirrhos) were actually "Scleropagus
jardini". They need a corrected invoice correctly
identifying the actual Genus/species. (ตัวอยางที1่ 1)

Its the first time that i had so many problems ,so US Fish & Wildlife and the USDA both called me
please this time i will give you more time to prepair today to voice concerns about the organic plant matter
my order.I dont want you to compensate me, but (LEAVES) being shipped with some of your fish inside
the bags.
please be more carefull next time. (ตัวอยางที2่ 6)
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.

7

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. (ตัวอยางที1่ 9)

Today evening I will send you the details. If you send
8

9

10

this kind of fish it is lost for both of us. Total details
this evening I will send you. (ตัวอยางที่33)

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

(ตัวอยางที2่ 6)

I want you to make sure that I am getting all my order Unfortunately the shipment came on the late flight
in Good quality and in correct numbers. I mean should today, QR045 landing at 12.50. This is far too late for
be a complete shipment. (ตัวอยางที3่ 5)
us, we cannot work with this flight.
Late flights cause huge problems for us.
(ตัวอยางที2่ 7)
in the same time I would like to inquiry regarding PLEASE FIND THE FOLLOWING COMPENSATE :FLOWER HORN GRADE A & the size will be 8
inches or more, the color will be the same of the CLIENT B
attached photo as these are not normal color, if you INVOICED INCORRECTLY – DISCUS SHOULD BE
don't have it in your store can you check it out with $5.00 EACH NOT $6.50.
your friend & let me know if it avaible with the price (ตัวอยางที2่ 8)
& appreciate if you can send me the photo of them to
confirm as these are special request by customer.
(ตัวอยางที3่ 9)

97

ลําดับที่

11

12

13

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
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ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

About shipment angle fish L size is dead in his bag 1 NOTE: There are some error in the Real Invoice.
bag and and about mooly balon is dead about 15 1. There is NOT Female Betta in this shipment.
pecies and all kids is very good. (ตัวอยางที่40)
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.
(ตัวอยางที2่ 9)
Next order will be between 150-200 Boxes so please For the most part all other fish made it ok. But all of the
compensate me with Red Oranda and try to avoid above were dead. I do not hold you responsible for this
mistakes because small mistakes cost me a lot. but i would of loved to see the above alive as well.
(ตัวอยางที่41)
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. (ตัวอยางที3่ 1)
This shipment I do received not in Good Packing, as The first transhipping trial order work out quite well. I
the package number 2 is totally broken and the airport like to update you what happened to the shipment. The
has reached them in final call to save them. (ตัวอยางที่ 2" and 4" discus condition is very good. But the 3" and
48)
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)
THE
DOA ON DISCUS LAST ORDER, IF YOU NEED ME
we did not FROZEN BLOODWORM BOX which
TO SEND YOU PICTURE , PLEASE LET ME KNOW
you mentioned on invoice as in BOX 21
1 OF THE BOX WAS BROKEN AND THE MIDDLE BLUE BAR

14

But in box 21 we received plants and one item of
goldfish (ตัวอยางที4่ 9)

COLLAPE (ตัวอยางที่45)
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ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

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 )
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

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

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 )
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)
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 )

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

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. (ตัวอยางที1่ 0)
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ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

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 )
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 )

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

1] FEW SHIPMENT WE LOSS TOMUCH ABOUT FREIGHT.

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.

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 )
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 (ตัวอยางที1่ 4)

Box # 31 Does not have the Blue Lobsters or the Rock
Shrimp listed!There are Black Endler’s Guppies listed?
(ตัวอยางที1่ 2)

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)

(ตัวอยางที1่ 7)
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.
(ตัวอยางที1่ 8)
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ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
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ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

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. (ตัวอยางที1่ 6)
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)
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.
(ตัวอยางที2่ 2)
The last time i recieved fish from you i had many
problems.Its the first time that i had so many
problems. (ตัวอยางที่26)

Almond leaves in with Pseudotropheus damasoni make
p.h. low!

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. (ตัวอยางที2่ 7)

but main complain is NO Bubble Eye Gold fish only
red oranda.(ตัวอยางที่22)

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)

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.
(ตัวอยางที2่ 4)

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)
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. (ตัวอยางที่34)
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ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

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. (ตัวอยางที2่ 9)
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.
(ตัวอยางที3่ 0)
Many times I told you that we need the Angel XXL to

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)

be single packing for Dubai
And in one bag if sent to us
16
This time we lost 5 pcs upon arrival

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. (ตัวอยางที่38)

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)

We love to receive full healthy order so you make
profit and also we do (ตัวอยางที่31)

17

On the whole I have never complained but this time is What do you not understand about matching the
too much loss and it's me that I pay for the mistakes. PROFORMA with the Real invoice and just editing
I will be obliged to place an other order to be able to prices so the declared value is under $2000US. Many
boxes ARE NOT MATCHING AGAIN!!!
take the rest of money you still have but dont
(ตัวอยางที่43)
keep a pence in the next order.(ตัวอยางที่32)
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you tell me by email about quentity of many kinds of Again this week we are having a lot of problems with
fish you do not increased becuese of last 2 shipments your fish. Are you still having flooding problems as we
there are a big DOA but I want to tell you about a big are losing a lot of money on freight and lost sales. We
had 8 shipments arrive tonight and the only dead fish we
DOA is not from increased the numbers in boxes but
had were from you.(ตัวอยางที4่ 6)
the fish is not comfortable in your company becuese
18

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)

19

20

Before you told me that you are offering me 15% now we had alot of problems with this weeks shipment. Did
you said no you will give me only 10%?. You should you do something differently. The temperature was
not think all your customer is like K Aquarium whos good. Here are the doa's,large bala, albino rainbow shark
and 60 glass cats,... Was this shipment packed a day
living on whole sale business so their purchase will be
earlier. How do you want to handle this as again we lost
more than anyone were as I am in Dubai and not in
alot of freight as well as the fish. This is an
whole sale bsuiness .. (ตัวอยางที่35)
urgent matter and needs your immediate attention.
(ตัวอยางที4่ 7)
RED CAP 5'' LAST SHIPMENT U SEND STILL I HAVE Considering all the freight we paid on these dead fish I
40PCS STOCK, TODAY U SEND AGAIN WITHOUT don't think it is unreasonable to deduct these from our
INFORM US, WE DON'T HAVE MUCH SPACE FOR THIS payment tomorrow.(ตัวอยางที4่ 8)
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)

21

can you please ensure from next order to deliver to many extra fish were sent in his order that he did not
me as same as I order from you as there are many of order. They are noted in attached excel. He understands
items I have putted on the order it was already paid by if you have a few bags extra of nice fish or special
priced fish he can take. but many bags of same fish at
the customer and I was shocked you have change it a
regular price he is not willing to take. (ตัวอยางที4่ 9)
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)

103

ลําดับที่

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

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). (ตัวอยางที4่ 1)

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.(ตัวอยางที5่ 0)

22

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. (ตัวอยางที4่ 3)
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

24

25

Also I had informed you many times about packing
the tiger barbs for 500 Pcs instead of 380
(ตัวอยางที4่ 4)
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 (ตัวอยางที4่ 5)
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about last shipment every thing about health is good
without 1 box of XL angle is 1/8 dead

26

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
(ตัวอยางที4่ 6)
Most of fishes I do receive are not strong (which
means is not the same I have known from you).

27

28

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. (ตัวอยางที4่ 8)
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. (ตัวอยางที่50)

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
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1

2

3

4

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

For the corredora and sumatra it's realy disaster small. Here was the status from Sunday’s shipment.
I just left them in the box because I could not even
The Fancy guppies (both types) continue to arrive in
show them to my customers.(ตัวอยางที่4)
horrible condition. Very small and damaged by
ammonia by the time they arrive  (ตัวอยางที8่ )
Kim, can you please add 1/4 monos to my order, they've
This is the first time you send us a bad fish of this been coming in bad,I don’t like it please double check
magnitude You will have to bear the value of these them before sending. (ตัวอยางที1่ 3)
fish. (ตัวอยางที6่ )
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 order was very very bad fish.
size was small.
Price was high.(ตัวอยางที1่ 0)

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
(ตัวอยางที1่ 1)

5

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

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)
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.
(ตัวอยางที1่ 6)
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. (ตัวอยางที2่ 0)
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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. (ตัวอยางที1่ 2)

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.
(ตัวอยางที2่ 1)

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. (ตัวอยางที2่ 5)

7

8

I would like to thank you for the shipment of Amman, Losses in bags continue to not get any better. You has to
get these issues solved immediately.
There were some DOA related to over packing some
times, and bad fish health some time
How can you and Your company tolerate these reports
on a weekly basis with no improvement being seen?
Thei waters were very dirty , the skirt color tetra, was
very good in size, and 100 Pcs is too much in each (ตัวอยางที3่ 0)
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 (ตัวอยางที1่ 5)

I have a very bad report from our partner in Iran
about today’s shipment
Angel fish were very bad with rottened fins
9

Red cap 4” 3” are really bad quality , with NO hi
head. (ตัวอยางที1่ 7)

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. (ตัวอยางที3่ 2)
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I wish I could thank you for your shipment

10

11

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.
But unfortunately NOT THIS time
We are scrambling enough as it is (JFK is a 2 hour drive
from Company --- plus it is raining) to pick-up this
The fish we had received were very bad in health
shipment with no staff scheduled ---that you should have
condition. (ตัวอยางที่18)
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)
We got the shipment and and i attached pictures of the Only bad items were approximately 0.5 bags of painted
glass fish and 0.5 bags of 3" Irridescent Sharks.
fish that come in bad condition (ตัวอยางที่21)
Maybe cut back the pack on the painted glass to 70 per
bag for next shipment.(ตัวอยางที่37)
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

12

# 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

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. (ตัวอยางที่39)

invoice.(ตัวอยางที2่ 1)
However this time it was not a good one.
13

The fish came in poor condition. Too much The
red parrot don’t look good. (ตัวอยางที่23)

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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Very bad and sick fish

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)

Fish bags with no water. (ตัวอยางที2่ 4)
14

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
15

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.
(ตัวอยางที2่ 8)
It's really the worst shipment , I have ever had from

16

you.Complete loss and disorder due to your mistakes.
(ตัวอยางที3่ 2)
Last time shipment was so bad to me. Because too
many fish are small. Today evening I will send you

17

the details. If you send this kind of fish it is lost for
both of us. Total details this evening I will send you.
(ตัวอยางที3่ 3)
Please note that a little more pangasius and
plecostomus bag report attach.

18

1 Assorted Discus
2 Pangasius water is very bad (ตัวอยางที่36)
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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
19

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)
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

20

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??
(ตัวอยางที4่ 2)
Most Fish arrival in good conditions , some fish
arrival

in

bad

conditions

Very

tired

Some fish Send undersize we ordered for
21

About cichlid you make many changes in kinds ,
many kinds mentioned on invoice and send with other
kinds (ตัวอยางที4่ 7)

22

all the fish are having fungus(skin out) on their body
and the coustomers are not sactified with that
(ตัวอยางที4่ 9)
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I want you to look urgently into this matter and send
me the credit balance with you.
(ตัวอยางที1่ )
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 )
PLS DONT AVOID MY LETTER. EXTRA CARE TO THE
PACKING SECTION. (ตัวอยางที9่ )

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
Please keep me posted on new species arrivals.
(ตัวอยางที1่ )
Please credit me back for this invoice.
(ตัวอยางที2่ )

Please help! (ตัวอยางที่5)

please check attached file. (ตัวอยางที่10)
4

5

6

7
8

9

Please send me a revised invoice at your earliest
convenience so we do not have to pay a fine.
(ตัวอยางที1่ 1)
please note that the above notes must be taken into All you need to do is take the REAL invoice and
your consideration, otherwise, we will be very change all the prices so it amounts to under $3000.
much upset. (ตัวอยางที่13)
(ตัวอยางที1่ 2)
Please check the photos, and correct the final invoice
Please ensure that under no circumstances this happens
again. (ตัวอยางที1่ 4)
Also make some amendment for the Discus prices they
are very high, we can not sell them. (ตัวอยางที1่ 5)
send me your latest statement, we will clear our credit For future shipments there must be a second stamped
original annexe form INSDIDE a box, preferably box 1.
accordingly. (ตัวอยางที่17)
(ตัวอยางที1่ 5)
So give us proper reply and deduct amount from our PLEASE ADVISE ASAP. (ตัวอยางที1่ 7)
invoice. (ตัวอยางที2่ 2)
Please advise (ตัวอยางที่18)
Please pay attention to the condition of the fish
before you send them.
This is very important. (ตัวอยางที2่ 3)
Please reply now. (ตัวอยางที2่ 4)

10
Pls check my statement and issue a credit note for the
11

same urgetnly. (ตัวอยางที2่ 9)

Please see to it moving forward that the your farm
understands no more organic plant matter is to be
packed in the bags (ตัวอยางที่19)
PLEASE. Do not send discus sideways. (ตัวอยางที่25)

111

ลําดับที่

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง
PLS READ THIS CAREFULLY AND SEND A CORRECTED

12
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PLEASE ADVISE ASAP (ตัวอยางที2่ 8)

INVOCIE WITH THE CREDIT NOTE. (ตัวอยางที่30)

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

Please correct all the error and re-send the Real Invoice
it's certainly clear the mess is due to the fact of sending to us. (ตัวอยางที2่ 9)
13

two shipment to the same place at the same day.
(ตัวอยางที3่ 2)
please compensate all fish bad and reply soom .
(ตัวอยางที3่ 6)
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. (ตัวอยางที่37)
REPLAY ME URGENT. (ตัวอยางที3่ 8)

Please do not send any fish that are over the price on
pricelist. (ตัวอยางที่33)

19

Please let me know if there are any items not available.
(ตัวอยางที่36)
so please let me know if there is any changes in the Please do not pack fish sideways.
future on the time of submitting the order to you so I (ตัวอยางที่38)
will not be in a bad position to my customers as I
would like not to be. (ตัวอยางที3่ 9)
Attachment please check pictures and report.
So I ended up loosing money on them. I like to adjust my
(ตัวอยางที4่ 2)
selling price to reflect that. So please let me know the
approximate box weight for the following items on
individually packed fish. (ตัวอยางที4่ 0)
Please review again and put back the differences
please send me a new invoice with the cost removed I
(ตัวอยางที4่ 4)
would gladly take care of my invoice. (ตัวอยางที4่ 2)

20

So i want to compensate me and send to me the a
coorect preforma invoice. (ตัวอยางที4่ 5)

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

21

Please Discount Sick fish and make changes for Price
of undersize fish (ตัวอยางที4่ 7)

Please advise. If you did not have proper colors you must
contact me for substitutions.(ตัวอยางที่44)
PLEASE ADVISE ME ON WHAT TO DO.(ตัวอยางที่45)

14
15
16

17

18

22
23
24
25

PLEASE COMPLEAT DOCUMENT NEXT SHIPMENT.

(ตัวอยางที4่ 9)

PLEASE HELP!!! (ตัวอยางที่ 30)

WITHOUT EXCEPTION! (ตัวอยางที4่ 3)

This is an urgent matter and needs your immediate
attention. (ตัวอยางที่47)
please do not send extra bags or substitute sizes for this
customer. (ตัวอยางที่49)
Please replace all the doas and we will absorb the freight
this time (ตัวอยางที่50)
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Hence pls take care of these things and send me the Painted Glass have been very small. I have been getting
credit report at your earlesit. (ตัวอยางที่1)
complaints from my customers. Can I get larger size
please. (ตัวอยางที1่ )
Please next time just respect the order. (ตัวอยางที4่ )

2

3

4

5

6

7

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

The Elephant betta were not elephant betta. They are just
assorted normal fighters.Can you adjust the invoice
please. (ตัวอยางที4่ )
If there is any changes in sizes , or prices, please tell I really need Large size algae eaters to arrive in good
me before
condition PLEASE! (ตัวอยางที8่ )
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)
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. (ตัวอยางที่21)
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?
(ตัวอยางที2่ 5)
Please Kim, kindly I’m requesting you to send good
variety and HEALTHY fish. (ตัวอยางที่33)
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
(ตัวอยางที4่ 6)
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What happened?
(ตัวอยางที2่ )

2

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

What is going on? (ตัวอยางที1่ 2)

3

Did you pack the shipment so much time before the
flight ????????? (ตัวอยางที1่ 1)
Why did you send the blood parrot , while we
cancelled this and ordered the mix color parrot in the
pro inv. (ตัวอยางที่13)
Angel fish all were infected and can not be treated –
did you check before send?? (ตัวอยางที่18)

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

1

4

5

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 -

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

Can you talk to the airline and see what has
happened? QR in Manchester say that the booking on
QR041 was not confirmed. (ตัวอยางที่27)
He says we are charging too much. Can you adjust?
(ตัวอยางที3่ 4)

6
DISCUS - you change the quantity to 20 , why you
reduce the quantity? (ตัวอยางที2่ 1)

7

8

First of all you always come with the Final Bill which Is there a
will again will not tally with the Invoice you are (ตัวอยางที่37)
sending with the shipment. Why? (ตัวอยางที่30)

reason

that

this

is

done?

PUFFER FISH U CHECK THE QTY 97 PCS??? IS IT Are they even higher grade than the grade A on your
stock list? Can you tell me more detail about your
VERY BIG SIZE??? HOW MANY
INCHES?? (ตัวอยางที่38)
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? (ตัวอยางที4่ 0)
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ลําดับที่

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

9

Why did you change the preparation of fish and size
without notifying us???? (ตัวอยางที4่ 3)

10

Anslo the weight of each box are getting higher and
higher ….. why???? (ตัวอยางที4่ 4)

11

12

Need your clarification of the $90, why?
(ตัวอยางที4่ 8)

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
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. (ตัวอยางที่44)
Again this week we are having a lot of problems with
your fish. Are you still having flooding problems
(ตัวอยางที่46)
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)
Did you re pack everything when you brought it back
from the airport. (ตัวอยางที4่ 8)
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การสัญญา (promising)
ลําดับที่
1

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง
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)

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
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การขมขู (threatening)
ลําดับที่

1

2

3

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษชาว
ตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

Kim , I want you to take care of my order otherwise I This unstable price procedure is causing big problems
will not be interested to do business with you.
with customers. We may have to stop
(ตัวอยางที1่ )
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.
(ตัวอยางที1่ 8)
Please please .... please do not force us to try other If this continues over the next couple of weeks we will
suppliers, we still like to cooperate with you.
be forced to try out other Thailand suppliers!
(ตัวอยางที1่ 1)
(ตัวอยางที3่ 0)
So you reply me of your decision , based on that we I need this done urgently. If I can not count on you for
will decided whether to progress or stop.
proper Proforma we will have to search for a new
(ตัวอยางที1่ 6)
Thailand vendor. (ตัวอยางที4่ 3)
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การเสนอตัว (offering)
ลําดับที่

1

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

Any way I want to start our business relation with you Do you want us to remove discus and any other species
for the first time so let it be like this. I will transfer the where prices are not stable from pricelist?
payment to you today or by tomorrow for sure. Once I (ตัวอยางที3่ 3)
send the payment I will fax you or will attach the TT
copy to your mail the same time. (ตัวอยางที3่ 5)
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การทักทาย (greeting)
ลําดับที่
1
2

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

Good morning dear (ตัวอยางที่ 6)

Hi Kim (ตัวอยางที2่ )

Wishing you a nice and shiny day, (ตัวอยางที7่ )

Hello Kim, How are you? (ตัวอยางที่4)

Hello. (ตัวอยางที่10)

Hello Kim,

3

5

How are you getting on. (ตัวอยางที2่ 2)

How are you doing? (ตัวอยางที6่ )
HELLO KIM RECEIVED FISH WITH NO PROBLEM
OR DELAYS! (ตัวอยางที2่ 2)
Hi Kim (ตัวอยางที2่ 3)

6

good day to you (ตัวอยางที่28)

Hi Kim (ตัวอยางที2่ 6)

7

hi mr. Kim (ตัวอยางที่36)

Hello Kim, (ตัวอยางที่29)

8

Hope you are doing well? (ตัวอยางที3่ 9)

Hi Kim, (ตัวอยางที3่ 4)

9

Hello (ตัวอยางที่43)

Hello. (ตัวอยางที่39)

10

good day to you. (ตัวอยางที4่ 5)

Hi Kim,(ตัวอยางที4่ 0)

4

Hi. (ตัวอยางที1่ 4)

11

Hello Kim, (ตัวอยางที่47)

12

Hello Kim, (ตัวอยางที่48)

13

HELLO KIM, (ตัวอยางที4่ 9)

14

Hello Kim. (ตัวอยางที่50)
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การขอบคุณ (thanking)
ลําดับที่

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

Thanks for the shipment (ตัวอยางที่ 1)

Thanks,(ตัวอยางที3่ )

Thank you for the shipment (ตัวอยางที่2)

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 (ตัวอยางที1่ 0)
I would like to thank you for the shipment of Amman.
(ตัวอยางที1่ 5)
thank you for your email. (ตัวอยางที1่ 9)

Thanks, (ตัวอยางที1่ 1)
Thanks, (ตัวอยางที่16)

Thank you very much for your help and continues

DEAR KIM THANK YOU FOR SHIPMENT YESTERDAY ,

1
2

5
6

DEAR KIM THANK YOU FOR SHIPMENT YESTERDAY

(ตัวอยางที1่ 7)

7

support. (ตัวอยางที2่ 0)

(ตัวอยางที2่ 8)

8

Thank you and waiting to your answer , (ตัวอยางที2่ 1)

Thank you, (ตัวอยางที่29)

We have received the shipment, thank you.

I have received my shipment thank you very much...
(ตัวอยางที3่ 1)

9

10
11

(ตัวอยางที2่ 3)

First of all I want to thank you for this shipment and Thanks, (ตัวอยางที3่ 4)
thanks for God Now i don not have any fish from your
order. (ตัวอยางที2่ 5)
Thank you very much! (ตัวอยางที2่ 6)
thanks for the credit. (ตัวอยางที่39)

13

thanks for your attintion and with best regards. Thank you very much.(ตัวอยางที่40)
(ตัวอยางที่28)
THANK YOU (ตัวอยางที่41)
Thanks for your shipment (ตัวอยางที2่ 9)

14

Thanks for the shipment. (ตัวอยางที่30)

THANK YOU (ตัวอยางที่45)

15

Thanks, (ตัวอยางที่33)

thanks alot, (ตัวอยางที่49)

16

thanks for your email (ตัวอยางที่34)

12

17
18
19

Thanks for your replay and the proforma invoice.
(ตัวอยางที3่ 5)
thanks for your email (ตัวอยางที่40)
I received your e-mail with many thanks.
(ตัวอยางที4่ 1)
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ลําดับที่

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

20

Thanks for the shipment. (ตัวอยางที่42)

21

thanks kim for your attintion (ตัวอยางที่45)

22
23
24
25

thanks for your email (ตัวอยางที4่ 6)
Many thanks for Shipment and your efforts
(ตัวอยางที4่ 7)
Thanks for your shipment (ตัวอยางที4่ 9)
Thank you (ตัวอยางที่50)

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
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การขอโทษ (apologizing)
ลําดับที่
1

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง
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.(ตัวอยางที4่ 9)

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
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การชมเชย (complimenting)
ลําดับที่
1
2

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

Your quality of fish is so good, there is a small Thank you for the fish they were very good. (ตัวอยางที4่ )
percentage of mortality, (ตัวอยางที3่ )
that I am happy with your
By the way, the fish were beautiful...especially the
friendship and nice personality.(ตัวอยางที่19)
Discus!!! (ตัวอยางที่11)
Shipment arrived in good condition. (ตัวอยางที่37)

3

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

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.
(ตัวอยางที4่ 0)
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การแสดงความผิดหวัง / เสียใจ (expressing condolences)
ลําดับที่

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง
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)

I am very sorry that we are facing such a bad case for
both of us, (ตัวอยางที่7)
We are very mush like to cooperate with you always,
but when we receive sizes

Sorry to inform you with so much dead fish Kim.
(ตัวอยางที6่ )
I am sad to say ALL if this were dead before I even
opened the box.(ตัวอยางที3่ 1)

1
2

3

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม

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

7

Am really disappointed from this service as we are
building a good business relation between our
companies. (ตัวอยางที่12)
I am very sorry for this DOA, but you also know that
we also pay for the freght , and customs.
(ตัวอยางที1่ 5)
I am very upset with u regarding the above as u did
not even have the courtsey to inform us.
(ตัวอยางที่27)
Thanks for your shipment but Regret to note that
many fishes not arived. (ตัวอยางที2่ 9)

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. (ตัวอยางที่37)

4

5

6

10
11

Sorry for that but sure this shipment Fir wll lost morn
than 50% with me (ตัวอยางที4่ 2)
I am sad about shipment ,i send attach preforma what
happens (ตัวอยางที4่ 5)

John was upset that the packing is loose. Is there a reason
that this is done? (ตัวอยางที่34)
I am very disappointed by the way there packed.
(ตัวอยางที่39)
I REALLY FEEL BAD ABOUT THIS. THIS NEVER
HAPPEN BEFORE (ตัวอยางที่45)
This is what has been forwarded to me from customer
from last week. he was not happy with order from last
week. (ตัวอยางที4่ 9)
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การคว่ําบาตร (excommunicating)
ลําดับที่

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
ชาวตะวันออกกลาง
It is not because of money

1

It is not because of your in person
We will stop cooperation with you because of the bad
fish we have received today. (ตัวอยางที่17)

ตัวอยางจากผูใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม
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ประวัติผูวิจัย
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