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สนุกกับ ภาษา 

อีกไมกี่วันก็จะวันสิ้นปอีกแลว จะวาไปป 2551 ก็ผานไปเร็วเหมือน

กัน อานวารสาร TPA News มาก็หลายฉบับ เคยสงสัยบางไหมครับวา TPA มา

จากคำวาอะไร TPA เปนชื่อยอภาษาอังกฤษของ ส.ส.ท. นั่นเอง (Technology 

Promotion Association (Thailand-Japan): TPA) มองซาย มองขวา รอบๆ ตัว

เรามีการยอคำอยูเยอะเหมือนกัน TPA News ฉบับนี้ก็เลยขอเก็บตกตัวยอแบบ

แปลกๆ ฮาๆ มาเลาสูกันฟง 

กอนอื่นมาทำความรูจักกับการยอคำในภาษาอังกฤษกันสักนิด การยอ

คำมี 2 แบบหลักๆ (1) Abbreviation และ (2) Acronym ถาเปนแบบแรก 

เปนการยอคำแลวก็อานคำยอเปนตัวอักษรแตละตัวไป เชน ชื่อยอของ ส.ส.ท. ก็

อานวา T-P-A หรือที่เราคุนเคย เชน TV: Television, U.S.A.: The United 

States of America, UN: United Nations เปนตน  

สวนการยอแบบหลังไมจำเปน

ตองนำมาจากอักษรตัวแรก แตเมื่อยอแลว 

(ไมวาโดยบังเอิญหรือตั้งใจ) จะสามารถ

อานออกมาเปนคำไดดวย อยางเชน ชื่อ

องคกรหนึ่งของสหประชาชาติ UNESCO ก็

ยอมาจาก United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization 

และคำภาษาอังกฤษอีกหลายๆ คำที่เราใชตัวยอกันมานานจนเราคิดวาเปนคำ

จรงิๆ เชน RADAR ยอมาจาก Radio Detection and Ranging (การตรวจจับ

เปาระยะไกลดวยคลื่นวิทยุ) หรือ LASER ก็มาจากคำวา Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation (การแผรังสีการเพิ่มปริมาณคลื่นแสง

โดยการกระตุนใหปลดปลอยคลื่นแสงออกมา) หรือ LASIK ก็มาจากคำวา 

Laser in Situ Keratomileusis (การใชเลเซอรปรับเปลี่ยนกระจกตา) หรือ 

SCUBA อันนี้ก็ยอมาจาก Self-Contained Underwater Breathing 

Apparatus (อุปกรณที่ทำใหสามารถหายใจใตน้ำได หรือการดำน้ำแบบใชถัง

อากาศนั่นเอง) ลองคิดดูเลนๆ วาถาโลกนี้ไมมีการใชคำยอแลวมันจะลำบากคอ

แหบคอแหงขนาดไหนกวาจะพูดจบ 

ปจจุบันกฎระเบียบในการเขียนตัวยอไมคอยเครงครัดเหมือนเมื่อกอน 

เพราะภาษาอังกฤษไมไดจำกัดเฉพาะคนอังกฤษ หรืออเมริกันอีกตอไป โดย

เฉพาะในโลกอินเทอรเน็ต กฎระเบียบตางๆ ในการเขียนตัวยอ 

ไมวาจะเปนเรื่องตัวพิมพเล็ก-พิมพใหญ การเติมจุดตางๆ จึงมี

การปรับเปลี่ยนไปตามความนิยามของแตละคน  

หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเติมจุด (.) ที่เรียกวา 

Full stops หรือ Periods อันนี้ขอบอกเลยวาเมื่อกอนเครงครัด

มาก ตองมีจุดเสมอ แตเดี๋ยวนี้ ถาสังเกตดู แทบจะเปนความ

นิยมสวนบุคคลไปแลว เพราะมีขอโตแยงและขอยกเวน

มากมาย โดยเฉพาะคนที่ยึดภาษาอังกฤษแบบ British 

English และ American English เชน แบบอังกฤษบอกวาถา

คำถูกแบงที่ตรงไหน ก็ใหใสจุดตรงนั้น เชน centimeter ก็จะ

ยอเปน c.m. แตถาตามแบบอเมริกัน จะใสจุดเฉพาะคำยอที่

อาจจะเขาใจผิดวาเปนคำจริงๆ หรือไมก็เฉพาะคำยอบางคำ

เทานั้น เชน  

The United States U.S. (ถาไมใสจุดก็จะกลายเปน us ไป) 

European Union EU (ถึงไมใสจุดก็รู) 

United Nations  UN (ถึงไมใสจุดก็ไมสับสน) 

แตถาเปนมาตรฐานแนวใหมที่กำลังเปนที่นิยมละก็ 

จะไมใชจุดเลย เชน  

 Mr. Mr 

 Ms. Ms 

    St. St (Street / Saint) 

หนวยงานดานการจราจรของสหรัฐเองก็ออกมาแนะนำ

วาไมควรใชจุดในคำยอบนปายบอกเสนทาง เชน Southside 

Blvd (Boulevard - ถนนในเมืองที่มีตนไมขนาบขาง) 

มีเพื่อนเพิ่งกลับจากสหรัฐอเมริกามาเลาเรื่องตลกๆ 

ใหฟงวา เวลาขับรถตองดูปาย “เปดซิ่ง” ดวย คนฟงก็งงวาเวลา

ขามถนนเกี่ยวอะไรกับเปดดวย แลวทำไมตองซิ่ง เพื่อนก็สะกด

ใหฟงดวย มันเขียนวา “PED XING” จริงๆ ดวย งงกันใหญเลย 

สุดทายถึงมาเฉลยกันวามันแปลวา “ใหระวังคนขามถนน” มา

จากคำยอวา “Pedestrian Crossing”  

PED ยอมากจาก Pedestrian (คนเดินถนน) อันนี้พอ

เขาใจ แต XING มาจาก Crossing ไดอยางไร ตองมาดูความ* English Course Specialist โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

 

 

ทศพร อิฐงาม* 

>>> 
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ชื่อบริษัท French Connection แลว UK ละมาจากไหน ตอน

นั้น French Connection มีรานอยูที่ฮองกงดวย เวลาที่

เจาของรานที่ฮองกงติดตอบริษัทแมก็จะลงทายวา FCHK 

(French Connection Hong Kong) บริษัทที่อังกฤษก็เลยปง

ไอเดียใชชื่อสินคาใหมวา FCUK ซึ่ง UK ก็มาจาก United 

Kingdom นั้นเอง ตอนแรกที่ใชชื่อนี้มีกระแสวิพากษวิจารณ

อยางสูง ถึงขนาดรานคาและหางสรรพสินคาหลายแหงหาม

วางขายสินคายี่หอนี้เลย แตในบานเรา FCUK ก็มีใหเห็นอยู

มาก 

นอกจากคำยอแปลกๆ เตะตา บางที เราทำคำธรรมดาใหมีความหมาย

ลึกซึ้งโดยการหาคำที่มีความหมายดีๆ ประกอบเขาไป เชน FAMILY ก็มีคนบอก

วาคำนี้ประกอบดวย Father And Mother I Love You (คุณพอและคุณแม ฉัน

รักพวกทาน) แตที่ชอบเปนการสวนตัวก็คือ TEAM ประกอบดวย Together 

Everyone Achieve More (ดวยกัน ทุกคน ประสบความสำเร็จ มากกวา) แตที่

ฮิตกันมากๆ ในหลายบริษัทคือการคิดคำเกๆ มาเปนวัฒนธรรมองคกร 

(Corporate Culture) เพื่อใหพนักงานขององคกรมีวัฒนธรรมอยางเดียวกัน เชน

ที่ ส.ส.ท. ก็จะมี Corporate Culture วา BELIEF ซึ่งประกอบดวย Belief, 

Excellence, Leadership, Innovation, Effort, Fairness หมายความวาพนัก

งาน ส.ส.ท. ตองมีความเชื่อมั่น มีความเปนเลิศ ความเปนผูนำ มีแนวความคิด

เชิงนวัตกรรม มีความพยายามและมีความยุติธรรม องคกรของผูอานเองก็คงมี 

Corporate Culture ที่เลิศหรูอลังการไมแพใครเหมือนกัน เพราะตราบใดที่ยังมี 

Dictionary อยู จะใหสวยหรูแคไหนก็ไดทั้งนั้น แตก็คงเปนเพียงคำสวยๆ อยาง

นั้นเอง ถาเราไมนำ Culture นั้นมาดำเนินตามอยางจริงจัง 

ใครที่ชอบเดาตัวยอชื่อดาราในคอลัมนซอเจ็ด ถาลองหันมาสนใจ 

คำยอภาษาอังกฤษรอบๆ ตัวก็สามารถตักตวงคำศัพทไดอยางไมมีวันหมดเลย 

กอนจะจากกันอีกนาน ขอฝากภาพขำๆ เก็บมาจากอินเทอรเน็ตครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทำไมคำวา Abbreviation (ตัวยอ) มันยาวจัง? 

หมายของ Cross ที่ในที่นี้แปลวาทางแยก จุดตัด กากบาท ก็

เลยมีรูปรางคลายกับตัวอักษร X เวลายอก็เลยกลายเปน X + 

ing = XING รวมกับ PED ก็เลยแปลวาใหระวังคนขามถนนนั้น

เอง ถาไมไดเปนคนพื้นที่ก็อาจไมเขาใจตัวยอนี้ก็ได ดูเหมือนนี้

จะเปนขอเสียหลักของตัวการใชตัวยอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอวยพรในวันคริสตมาสก็มีการใชตัวยอในลักษณะ

นี้เหมือนกัน คงพอเดาได Merry X’mas ก็เปนการยอคำจาก 

Marry Christmas นั้นเอง แตในกรณีนี้ X ไมไดมาจากคำวา 

Cross จะซับซอนนิดหนอย เพราะสัญลักษณที่เราใชแทนพระ

คริสตก็คือไมกางเขน ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ cross ก็เลยนำตัว

อักษร X มาใชแทน เพราะมีลักษณะคลายกับไมกางเขนนั่นเอง 

สามารถแทนคาดวยสมการไดวา Jesus Christ = Cross = X 

คนชอบทายปริศนาคงรูสึกสนุกดีนะครับ 

ทีนี้เรามาลองดูตัวยอแบบแปลกๆ กันบาง คงเคยเห็น

เสื้อผา-เครื่องสำอางคยี่หอ FCUK ครั้งแรกที่เห็น ตกใจเลยวา

ทำไมจึงกลาตั้งชื่อสินคาอยางนี้ ถาเกิดอานผิด หรือเขียนผิดที่

ละแยเลย ที่จริง FCUK เปนแบรนดมาจากอังกฤษ FC มาจาก
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