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BION	เชื่อสิ	หลายคนเห็นค�านี้มีอึ้งกิมกี่กันแน่ๆ!

ตัวย่อขอ	Mouth	ชวนคุณมาเฉลยข้อสงสัยและวิธีการใช้

ค�าย่อภาษาอังกฤษให้หายมึนตึ้บ	ไม่ว่าจะเป็นค�าที่พบเห็นได้ทั้ง

ในโรงเรียน	ที่ท�างาน	หรือแม้แต่จาก	chat	และ	social	network

ลองเปิดหน้าต่อไปดสู	ิรบัประกนัว่าอ่านจบแล้ว	น�าไปใช้ได้

อย่างไม่ตกเทรนด์แน่นอน!

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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ASAP
àÃ็Ç·Õ่ÊØ´
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ตวัย่อสดุฮติชติแชตทีเ่จอกนับ่อย	(แต่อาจไม่รูค้วามหมาย)	

คือ	ASAP	ซึ่งย่อมาจาก	as	soon	as	possible	แปลว่า	“เร็วที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้”	

นอกจากจะใช้ในภาษาแชตกนัอย่างเก	ๆ 	แล้ว	ยงัใช้สนทนา

กันได้อีกด้วย	 (ASAP	 อ่านว่า	 เอแซพ	 หรือ	 เอเอสเอพี)	 เช่น

I	haven’t	finished	my	homework	yet.	I	need	your	homework

ASAP!	ฉันยังท�าการบ้านไม่เสร็จเลย	ฉันต้องการการบ้านของ

คุณเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	(รู้นะว่าจะเอาไปท�าอะไร	อิ	ๆ )
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AFAIK&AFAIR

à·‹Ò·Õ่©Ñ¹ÃÙŒ ËÃ×Í
à·‹Ò·Õ่©Ñ¹¨ํÒä´Œ

AFAIR, he
never cares
about me!
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AFAIK ย่อมาจาก	as	far	as	I	know	แปลว่า “เท่าท่ี

ฉันรู้”

ส่วน	AFAIR	ย่อมาจาก	as	far	as	I	remember	แปลว่า

“เท่าที่ฉันจ�าได้”

ถ้าสังเกตดี	ๆ  ตัวย่อทั้งสองนี้มีความหมายใกล้เคียงกัน

ตัวย่อเหล่านี้ใช้ในกรณีที่ต้องการย�้าสิ่งที่เราคิด ซึ่งอาจจะ

ถูกหรือผิดก็ได้	 เช่น	 วันหนึ่งเพื่อนมาระบายเรื่องแฟนเก่าให้ฟงว่า

AFAIK,	 my	 ex-boyfriend	 had	 another	 girlfriend	 one	 day	

after	 breaking	 up	 with	 me.	 เท่าที่ฉันรู้	 แฟนเก่าของฉันไปมี

ผู ้หญิงอื่นหลังจากเลิกกับฉันแค่วันเดียว	 (จริง	ๆ 	อาจมีต้ังนาน

แล้ว)	AFAIR,	 he	never	 cares	about	me!	และเท่าที่ฉันจ�าได้	

เขาก็ไม่เคยสนใจฉันเลย!	(โถ!	น่าช�้าใจ)

â¹ŒµäÇŒ¹Ố Ë¹Öè§Ç‹Ò “boyfriend” ÍÒ¨Â‹Íà»š¹ “BF” áÅÐ 
“girlfriend” Â‹Íà»š¹ “GF” ä´Œตวั
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หลายคนคงเคยเห็นตัวย่อ	ATTN	แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่	

แถมบางครั้งยังเผลออ่านว่า	Ant	มด	อีกต่างหาก	

ATTN	 ย่อมาจาก	Attention	 แปลว่า	 “ส่งถึง”	 ตัวย่อน้ี

ส่วนใหญ่ใช้เขียนบนเอกสารหรืออีเมลในที่ท�างาน	 เช่น	 เอกสาร

ระบุว่า	ATTN:	Mr.	A	หมายความว่าเอกสารนี้ส่งถึงนายเอเท่านั้น	

(คนอื่นไม่เกี่ยวนะจ๊ะ)	แต่ถ้าใช้ไม่ทางการมากเท่าไรนัก	จะใช้ค�า

ว่า	To	ก็ได้		

ÍŒÍ! Å×ÁºÍ¡ä»Ç‹Ò ATTN µŒÍ§à¢ÕÂ¹à»š¹µÑÇ¾ÔÁ¾� ãËÞ‹
àÊÁÍ¹Ð
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ต่อจาก	ATTN	ก็ขอพูดถึง	CC	กับ	BCC	สักหน่อย

หากเราส่งเอกสารให้นายเอโดยระบุว่า “ATTN:	Mr.	A”

แต่อยากให้นายบรีบัรูด้้วยเฉย	ๆ  จะต้องใช้ค�าว่า	CC	ซึง่ย่อมาจาก

Carbon	Copy	หมายถึง “ส�าเนาถึง” บนเอกสารนั้นด้วย (ค�าว่า	

Carbon	มาจากกระดาษคาร์บอนที่ใช้รองเขียนเพื่อท�าส�าเนา

เอกสารสมัยก่อน)

ส่วนในอีเมลก็มีค�าว่า CC และมีวิธีใช้เหมือนกับการ

ส่งเอกสาร เช่น ช่อง CC ระบุผู้รับคือ	B@nanmeebooks.com

หมายความว่า อีเมลฉบับนี้แจ้งให้บีรับทราบตามมารยาทเท่านั้น	

ส่วน BCC ย่อมาจาก	Blind	Carbon	Copy	หมายถึง	

“ส�าเนาลับถึง” เช่น ถ้าเราอยากให้นายซีเห็นข้อความด้วยแต่ไม่

อยากให้นายเอกับนายบีรู้ ก็ใส่ชื่ออีเมลของนายซีในช่อง BCC 

เท่านั้นเอง ตวั
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่าง
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A.D. 
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A.D.	 ในที่นี้ไม่ได้มาจาก	Advertisement	 ท่ีแปลว่า

โฆษณานะจ๊ะ	 แต่เป็นตัวย่อของ	Anno Domini	 หรือ	Anno	

Domini	 Nostri	 Iesu	 Christi	 ที่มาจากภาษาละติน	 แปลว่า	 “ป

ของพระเยซู”	 ใช้ส�าหรับนับปคริสต์ศักราช	 โดยเริ่มนับป	ค.ศ.	1	

(A.D.	1)	เมื่อพระเยซูมีอายุครบ	1	ป	และใช้วันที่	1	มกราคมของ

ทุกปเป็นวันขึ้นศักราชใหม่	

ส่วน	B.C.	เป็นตัวย่อของ	Before	Christ	แปลว่า	“ปก่อน

พระเยซูเกิด”	 เช่น	 100	 B.C.	 หมายถึง	 100	 ปก่อนคริสต์ศักราช

โดยนับย้อนกลับไปเรื่อย	ๆ	 ดังนั้น ยิ่งตัวเลข	B.C.	มาก ยิ่ง

โบราณ	(เหมือนอายุคนยิ่งมากยิ่งแก่)	
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B.E.
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