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        การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะค าย่อและการใช้ค าย่อในภาษาไทยและ

จีน ด้านความเหมือนและความแตกต่างของค าย่อในภาษาไทยและจีน โดยรวบรวมค าย่อไทยจ านวน 303 ค า จาก

หนังสือพิมพ์ไทย 2 ฉบับ คือไทยรัฐ และเดลินิวส์ ค าย่อจีน จ านวน 294 ค า จากหนังสือพิมพ์จีน 2 ฉบับ คือ 参考

消息 “ชานข่าวเซียวซี” และ人民日报 “เหยินหมินยื่อเป้า” 

    ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะของค าย่อไทยมี 5 ประเภทคือ 1) ย่อค าโดยใช้พยัญชนะต้นของบางพยางค์ 

แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ไว้ท้ายพยัญชนะต้นที่มีน้อยกว่าสองพยางค์ 2) ย่อค าโดยใช้พยัญชนะต้นของบาง

พยางค ์แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ไว้ท้ายพยัญชนะต้นเกินหนึ่งพยางค์ 3) ค าย่อแบบบางส่วนโดยใช้ส่วนใด

ส่วนหนึ่งของค ามาเป็นค าย่อ แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หรือไปยาลน้อย (ฯ) ท้ายสุดส่วนค านี้ 4) ค าย่อที่มี

ตัวเลข 5) ค าย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ ลักษณะของค าย่อจีนมี 5 ประเภทคือ 1) ค าย่อแบบย่อรวม โดยใช้

หน่วยค าที่ส าคัญทั้งหมดมารวมเป็นค าย่อ 2) ค าย่อบางส่วน โดยใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของค าเต็มมาเป็นค าย่อ 3) ค า

ย่อท่ีใช้ตัวเลข 4) ค าย่อโดยใช้ตัวอักษรพยัญชนะต้นในการออกเสียงภาษาจีนมาเป็นค าย่อ 5) ค าย่อจีนที่ยืมมาจาก

ภาษาอังกฤษ 2. ความเหมือนของลักษณะค าย่อไทยและจีนคือ 1) มีลักษณะแบบใช้ตัวเลขเหมือนกัน แบบค าย่อที่

ยืมมาจากภาษาอังกฤษ และแบบบางส่วน 2) ค าย่อที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ มียืมมาหมด ยืมบางส่วน และยืมแล้ว

เขียนเป็นค าอ่านไทยหรือจีน 3) วิธีการใช้ค าย่อในภาษาไทยและจีนส่วนใหญ่เหมือนกัน ส าหรับความแตกต่างของ

ลักษณะค าย่อมี 5 ด้านคือ 1) ค าย่อไทยแบบใช้ตัวเลขมีน้อยมาก แต่ค าย่อจีนแบบใช้ตัวเลขมีจ านวนมาก 2) ค าย่อ

ไทยส่วนใหญ่เป็นค านาม ค ากริยามีน้อยมาก ส่วนค าย่อจีนมีค านามและค ากริยาจ านวนมาก 3) ค าย่อไทยส่วนใหญ่

เวลาอ่านต้องอ่านเป็นค าเต็ม ส่วนค าย่อจีนส่วนใหญ่สามารถอ่านเป็นค าย่อได้ 4) ค าย่อไทยส่วนใหญ่มีเครื่องหมาย

มหัพภาค ( . ) ค าย่อจีนส่วนใหญ่ไม่มีการใช้เครื่องหมายใด ๆ  

ค าส าคัญ : ค าย่อ หนังสือพิมพ์ไทยและจีน การศึกษาเปรียบเทียบ 

             * บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การศึกษาเปรียบเทียบค าย่อในหนังสือพิมพ์ไทยและจีน” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ 
 ** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลป-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
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A Comparative Study of Abbreviations 

in Thai and Chinese Newspapers 

Zhu Chunping 

 

 This research aimed to comparatively study abbreviations of abbreviations and their usages appeared on Thai and 

Chinese newspapers in order to note the similarity and difference of their styles. 303 abbreviations, selected from two Thai 

newspapers: Thairath and Daily News, and 294 abbreviations from two Chinese newspapers: Reference News and People’s Daily 

are studied. 

The research findings are: first, relating to the style, five characteristics of Thai abbreviations are found, which are 1) 

using the first alphabet of some syllables with a period (punctuation), 2) using the first alphabet of some syllables with periods 

for compound words, 3) cutting short the full words and adding a period or the omitting-word sign (ฯ), 4) using abbreviations 

with numbers, and 5) using English short words. For Chinese abbreviations, there also are 5 styles : 1) the compressed 

abbreviation, mixing key parts of characters (words), 2) partly omitting, using some parts of the word, 3) using abbreviations with 

numbers, 4) using the first pin-in sound, and 5) using English short words. 

   The second finding, relating to the similarity and difference of Thai and Chinese abbreviations, three similarities are 

found: 1) the shared styles of Thai and Chinese abbreviations are: using abbreviations with numbers, using English short words 

and the partly omitting, 2) English abbreviations are used in three ways: copying the original, using some parts of the full words, 

and using Thai or Chinese alphabets to copy the original English pronunciation, and 3) the usage of both Thai and Chinese 

abbreviations are the same.  Regarding the difference, four characteristics are found: 1) the abbreviation with numbers is less 

found using in Thai than in Chinese, 2) most of Thai abbreviations are nouns, very less verbs are found, while Chinese 

abbreviations are generally both nouns and verbs, 3) Thai abbreviations are read in full words, while abbreviated reading is 

generally used for Chinese abbreviations, and 4) Thai abbreviations are always written with periods, while no punctuation is 

needed in Chinese abbreviations.   
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บทน า 

           มนุษย์ต้องใช้ภาษาสื่อสารกัน แต่ภาษามีวิวัฒนาการตามการเติบโตของสังคม ในขณะที่การสื่อสารจริง ๆ 

จะพบค า วลีหรือประโยคบางชนิดมีความต้องการใช้บ่อยมาก และเป็นค า วลี หรือประโยคที่ยาก ยาว หรือซับซ้อน 

หากใช้ค าประเภทนี้ไปสื่อสารอย่างจริงจัง จะท าให้เสียเวลาไปมาก อาจท าให้คนรับสารรู้สึกเบื่อ ไม่อยากสื่อสารกัน

ต่อก็ได้ เพราะฉะนั้นเพ่ือสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว มนุษย์จึงใช้ค าย่อของกลุ่มค า วลี หรือประโยคที่ยาก ยาว 

หรือซับซ้อนมาสื่อสารกัน  

         ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน การใช้ค าย่อพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ความนิยมในการใช้ค าย่อแพร่ขยายไปสู่ขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น เช่นกลุ่มวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์ ด้านการปกครองและทางด้านบริหารการเงินในเรื่องตลาดทุนและตลาดการเงิน นอกจากนี้ การใช้ค า

ย่อในภาษาไทยและจีนยังเกิดขึ้นในกลุ่มสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แม้กระทั่งสื่อทางอินเทอร์เน็ต 

ยิ่งกว่านั้นผู้ใช้ภาษาในกลุ่มพัฒนาชนบทซึ่งต้องติดต่อกับชาวบ้านก็นิยมใช้ค าย่อเช่นเดียวกันดังที่กมลา นาคะศิริ 

(2543 : ออนไลน์) ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและความนิยมในการใช้ค าย่อไทยมาแทนกลุ่มค า วลี และ

ประโยค มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ในระยะแรก ส่วนใหญ่จะพบได้จากหนังสือพิมพ์ ต่อมาการใช้ค าย่อได้แพร่หลาย

ไปสู่การใช้ภาษาพูด และต่อมาพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนมักมีการใช้ค าย่ออยู่เสมอ  โดยฉพาะ

อย่างยิ่งในปัจจุบันผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาจีนส่วนมากจะนิยมใช้ค าย่อมาแทนค าพูดที่เป็นประโยคยาวๆ หรือวลี

ยาวๆ กันมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลายประการดังนี้ ประการแรกผู้ใช้ภาษาต้องการประหยัดเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็น

แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยและสังคมจีน ในยุคข้อมูลข่าวสาร  การท างานแข่งกับเวลา การ

งานทุกประเภทต้องรีบวางแผนรีบปฏิบัติเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว  เห็นได้ว่าพฤติกรรมของ

คนในวงการต่าง ๆ ล้วนมีการแข่งขันสูง เป็นตัวก าหนด ดังนั้นผู้ที่ทราบข้อมูลก่อนผู้อ่ืน ย่อมได้เปรียบกว่า การมี

ข้อมูลจะก่อให้เกิดการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์เชื่อถือ

ได้ ด้วยเหตุนี้การจัดการเวลาเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ประการที่สองการใช้ค าย่อไทยและจีนใน

ภาษาพูดและภาษาเขียนฟังดูกะทัดรัด จ าได้ง่าย ไม่ต้องเรียกชื่อเต็มซึ่งเป็นชื่อยาวและเยิ่นเย่อจ ายาก ค าย่อที่ใช้

เสนอข่าวในหนังสือพิมพ์มีประโยชน์ช่วยให้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา ช่วยประหยัดเนื้อที่หรือการ

เรียงพิมพ์ สะดวกในการติดตามอ่านข่าว และท าให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับอักษรย่อมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ค า

ย่อในภาษาก็มีข้อจ ากัดในเรื่องความหมาย ถ้าผู้รับสื่อไม่เข้าใจในความหมายของค าย่อก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการ

สื่อสารหรืออาจจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้  
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          ไม่ว่าจะในกลุ่มชนชาติใด ก็มีการใช้ค าง่ายๆ หรือค าย่อมาแทนค าเต็ม เพ่ือท าให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็ว 

ภาษาไทยกับภาษาจีนก็เช่นกัน มีค าย่อเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นค าย่อไทยหรือค าย่อจีนล้วนมีวัฒถุ

ประสงค์เหมือนกัน คือ เพื่อประหยัดเวลาและสื่อสารได้รวดเร็ว ดังนั้นในชีวิตประจ าวันของคนเราจึงเห็นการใช้ค า

ย่อเสมอ แต่อาจจะไม่ทราบความหมายหรือที่มาของค าย่อ ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาลักษณะและรูปแบบของค าย่อ

ไทยกับค าย่อจีน  

         ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาเปรียบเทียบค าย่อในหนังสือพิมพ์ไทย

และจีน และหวังว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจในเรื่องความหมายของค าย่อไทยหรือค าย่อจีนที่

ใช้ในกลุ่มคนในวงการต่าง ๆ และเพ่ือช่วยในการสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของค าย่อในหนังสือพิมพ์ไทยและจีน 

            2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ค าย่อในหนังสือพิมพ์ไทยและจีน 

            3. เพ่ือศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของค าย่อในภาษาไทยและภาษาจีน 

สมมติฐานของการวิจัย 

     1. ค าย่อในภาษาไทยและจีนต่างมีเอกลักษณ์ตามธรรมชาติของภาษาแต่ละชาติ แต่มีความคล้ายคลึงใน

บางลักษณะ ค าย่อในภาษาไทยอาจไม่มีประเภทค าย่อที่มีตัวเลข แต่ค าย่อในภาษาจีนมีประเภทค าย่อที่มีตัวเลข

จ านวนมาก 

           2. ค ายอ่ที่ได้รวบรวมไว้ในการวิจัยนี้ส่วนมากเป็นค าย่อที่อยู่ในกลุ่มชื่อองค์กร หรือในกลุ่มสถานที่  

           3. ค าย่อในภาษาไทยอาจต้องอ่านตามค าเต็ม และค าย่อในภาษาจีนอาจต้องอ่านตามค าย่อ ค าย่อใน

ภาษาไทยอาจต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แน่นอน และค าย่อในภาษาจีนอาจไม่ต้องมีเครื่องหมาย ค าย่อที่ได้

รวบรวมไว้ครั้งนี้ส่วนมากน่าจะเป็นค าย่อที่เป็นค านาม 

ขอบเขตของการวิจัย 

          ขอบเขตในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็นสองด้าน คือด้านภาษาไทยและด้านภาษาจีน ดังต่อไปนี้ 
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          1. หนังสือพิมพ์ไทย 

      “ไทยรัฐ”  (ตั้งแต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2555) 

      “เดลินิวส์” (ตั้งแต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2555) 

           2. หนังสือพิมพ์จีน 

                    参考消息 (Reference News) (ตั้งแต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31  

 ธันวาคม 2555) 

         人民日报  (People's Daily)  (ตัง้แต่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงฉบับวันที่ 31 
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ผลการวิจัย 

          ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและการใช้ค าย่อในภาษาไทยและจีนพบในประเด็นดังนี้ 

 1. ความเหมือนของค าย่อไทยและค าย่อจีน 

  1.1 มีค าย่อแบบบางส่วนทั้งสองภาษา 

    “และวิชัย ชลาลัลย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส...สอบถามได้

ที่ โทร.718-335-3409” 

     (หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 : 05.00 น.) 

 โทร. ย่อมาจากค าเต็ม “โทรศัพท์” ค าย่อนี้ใช้ส่วนหน้า “โทร” ของค าเต็ม “โทรศัพท์” แล้วใส่

เครือ่งหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายสุด ส่วนค า “โทร” มาเป็นค าย่อ โทร. ของค าเต็ม “โทรศัพท์” 

“目前台湾学生最爱的大陆10所大学， 除了名气最高的

北大、清华、复旦、上海交通大学外，就属距离台湾最近的厦门大

学最受台生青睐。” 

 (หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่ซียวซี” 参考消息. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 : 09.52 น.) 
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          清华 มาจากภาษาจีน “清华大学” (Tsinghua University) ค าย่อนี้เลือกส่วนหน้า “清华” ของค าเต็ม  

“清华大学” ออกมาเป็นค าย่อ 

 1.2 มีค าย่อท่ีมีตัวเลขท้ังสองภาษา 

“สมาคมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ริเริ่มโครงการวัดสร้างสุขขึ้น 

มีวัตถุประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์เป็นผู้น ากระแสในเรื่อง 5 ส. ทั้งในเรื่อง

กายภาพ และจิตใจ” 

            (หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 : 15.00 น.) 

 5 ส. ย่อมาจากค าเต็ม “สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย” โดยใช้พยัญชนะต้นที่

เหมือนกัน “ส” ของค าเต็ม “สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย” มารวมกับจ านวนเลข 5 และ

จ านวนเลข 5 วางอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นที่เหมือนกัน “ส” ไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตัวจ านวนเลข 5 มา

จากค าเต็มท่ีม ี5 ค า 

“2012汽车产业政策大盘点 汽车三包最得人心” 

 (หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 08.26 น.) 

 三包 มาจากวลีจีน “包退” “包换” “包修” หมายความว่า “รับประกันคืน รับประกันเปลี่ยน 

รับประกันบ ารุงรักษา” ค าย่อนี้ย่อใช้จ านวนเลข “三” กับหน่วยค าที่เหมือนกัน “包” มารวมกัน เป็นค าย่อ “三

包” ของค าเต็ม “包退” “包换” “包修” 

 1.3 มีค าย่อที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศทั้งสองภาษา 

“การคุยกันทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล วิทยุ ฯลฯ” 

            (หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 : 00.00 น.) 

 แฟกซ์ มาจากภาษาอังกฤษ “FAX” ย่อมาจากค าเต็ม Facsimile ความหมายคือ โทรภาพหรือโทรสาร 

ผู้ใช้ภาษาไทยใช้เสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน “แฟกซ์” มาแทนที่เสียงภาษาอังกฤษ“FAX” และค าภาษาไทย 
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“แฟกซ์” ถ้าไม่ใช่เป็นค าย่อของค ายืม Facsimile และค าภาษาไทย “แฟกซ์” เมื่ออยู่ในภาษาไทยจะไม่มี

ความหมายอ่ืน กล่าวได้ว่า ค าภาษาไทย “แฟกซ์”เกิดข้ึนมาตั้งแต่ค าภาษาอังกฤษ “FAX” เข้ามาในเมืองไทย 

“ WTO下调2012年全球贸易增长预估至2.5%” 

    (หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 15.13 น.) 

           WTO ย่อมาจากค าเต็ม “World Trade Organization” 世界贸易组织 แปลว่าองค์การค้าโลก 

เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการมาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือ แกตต์ ผู้ใช้

ค าย่อจีนย่อโดยใช้ค าย่อท่ียืมมาจากภาษาต่างประเทศ “WTO” ทั้งหมด 

  1.4 วิธีการใช้ค าย่อในภาษาไทยและจีนส่วนใหญ่เหมือนกัน มีค าย่อในกลุ่มมาตราชั่งตวงวัด กลุ่ม

บอกเวลา กลุ่มอาชีพ ต าแหน่ง หน้าที่การงาน กลุ่มชื่อองค์กร กลุ่มสถานที่ กลุ่มการเมือง กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่ม

การศึกษา และกลุ่มอ่ืนๆ มีค าย่อที่ใช้เป็นชนิดค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ และค าลักษณนามทั้งสองภาษา ส่วน

ใหญ่จะใช้ชนิดค านามท้ังสองภาษา ค าย่อที่ใช้เป็นชนิดค าวิเศษณ์ได้ปรากฎน้อยมากทั้งสองภาษา มีบางค าสามารถ

เป็นทั้งค านามและค ากริยาได้ทั้งสองภาษา มีค าย่อที่สามารถอ่านตามค าย่อได้ และสามารถอ่านตามค าเต็มได้ด้วย

ทั้งสองภาษา มีค าย่อที่ต้องอ่านตามค าเต็มทั้งสองภาษา จะเปลี่ยนแปลงการเขียนมาแบบส าหรับภาษาไทยหรือ

ภาษาจีนที่ใกล้เคียงกันมาแทนค าภาษาอังกฤษทั้งสองภาษา มีค าย่อที่ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ค าย่อที่ไม่ใช้

เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และค าย่อที่ใช้เครื่องหมายอ่ืนทั้งสองภาษา 

 2. ความแตกต่างของค าย่อไทยและค าย่อจีน 

  2.1 ค าย่อไทยยังมีการย่อค าโดยใช้พยัญชนะต้นของบางพยางค์ แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 

ไว้ท้ายพยัญชนะต้นน้อยกว่าสองพยางค์ และย่อค าโดยใช้พยัญชนะต้นของบางพยางค์ แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค 

( . ) ไว้ท้ายพยัญชนะต้นเกินหนึ่งพยางค์ ตัวอย่างเช่น  

      “บริเวณบนสะพานบ้านฆอแยหมู่ 7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.

ยะลา ” 

                        (หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ. วันที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 02.40 น.) 
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    ต. ย่อมาจากค าเต็ม “ต าบล” โดยเลือกพยัญชนะต้น “ต” จากค าเต็ม “ต าบล” ออกมา แล้วใส่

เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายพยัญชนะต้น “ต” กลายมาเป็นค าย่อ ต. ของค าเต็ม “ต าบล” 

 “เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 13 ธ.ค.2555” 

                                (หนังสือพิมพ์ไทย ไทยรัฐ. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 02.40 น.) 

           ธ.ค. ย่อมาจากค าเต็ม “ธันวาคม” โดยเลือกพยัญชนะต้น “ธ” และ “ค” ออกมารวมกัน แล้วใส่

เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายพยัญชนะต้น “ธ” และ “ค” กลายมาเป็นค าย่อ “ธ.ค.” ของค าเต็ม “ธันวาคม” 

 2.2  ค าย่อจีนยังมีประเภทย่อรวม โดยใช้ตัวอักษรพยัญชนะต้นในการออกเสียงภาษาจีน (Chinese 

alphabet letter-words) มาเป็นค าย่อ 

“虽然获得了颇为丰硕的科研成果然而成果转化方面收效甚微” 

                    (หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่าวเซียวซี” 参考消息. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

                   科研ย่อมาจากวลีจีน “科学研究” หมายถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ย่อค าโดยเลือกหน่วยค าแรก “

科” ของค าแรก “科学” และหน่วยค าแรก “研” ของค าหลัง “研究” ออกมารวมกัน     

       “泰国朱拉隆功大学孔子学院21日成功举行了第九次汉语水平考试（HSK）” 

        (หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่าวเซียวซี” 参考消息. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 : 21.51 น.) 

             HSK ย่อมาจากค าเต็ม “汉语水平考试” ความหมายคือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยใช้

ตัวอักษรพยัญชนะต้น “h” “s” “k” ในการออกเสียง (พินอิน拼音) ค าเต็ม (Hàn Yǔ Shuǐ Píng Kǎo Shì) 

 2.3 ค าย่อไทยมีค ากริยาน้อยมาก แต่ค าย่อจีนมีค ากริยาจ านวนมาก 

       “วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ตีแบดกับเพ่ือนซี้เตชินท์” 

             (หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 : 00.00 น.) 

     ตีแบด มาจากค าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ “ตี badminton” ค าย่อนี้เป็นค ากริยา ค าย่อไทยที่

เป็นค ากริยามีจ านวนทั้งหมด 8 ค า 

“此外，数字电影的发行不再需要洗印大量的胶片，有利于环保” 
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                     (หนังสือพิมพ์จีน “ชานข่าวเซียวซี” 参考消息. วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555)  

       洗印ย่อมาจากวลีจีน “冲洗、印制” หมายความว่าล้างและพิมพ์ ค าย่อจีน “洗印” เป็น

ค ากริยา ค าย่อจีนที่เป็นค ากริยามีจ านวนทั้งหมด 42 ค า 

 2.4 ค าย่อไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงตามค าย่อได้ ต้องอ่านตามค าเต็มของอักษรย่อเอง และ

ค าย่อไทยที่นิยมอ่านเป็นค าย่อส่วนใหญ่จะเป็นค าย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ แต่ค าย่อจีนส่วนใหญ่

สามารถอ่านตามค าย่อได้   

          “การคุยกันทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล วิทยุ ฯลฯ” 

            (หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 : 00.00 น.) 

 แฟกซ์ มาจากภาษาอังกฤษ “FAX” ย่อมาจากค าเต็ม Facsimile ความหมายคือ โทรภาพหรือโทรสาร 

ค าย่อไทย “แฟกซ์” สามารถอ่านเป็นค าย่อได้ ปัจจุบันไม่ค่อยอ่านเป็นค าเต็มแล้ว นิยมอ่านเป็นค าย่อมากกว่า  ค า

ย่อไทยที่นิยมอ่านเป็นค าย่อได้ มีจ านวนทั้งหมด 35 ค า 

“虽然姚明的退役使得NBA在中国的市场化起到了负面的作

用，但是这并不意味着NBA在中国失去了影响力” 

     (หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 8 พฤศจิกยน พ.ศ. 2555 : 10.50 น.) 

            NBA ย่อมาจากภาษาอังกฤษ “National Basketball Association” ค าย่อ “NBA” 

สามารถออกเสียงตามค าย่อได้  แต่บางครั้งข่าวในทีวีจ ากัดการอ่านเป็นค าเต็มที่แปลเป็นภาษาจีน “职业

篮球协会” เพราะว่ารัฐบาลก าหนดไว้และถือว่าถูกต้องตามมาตรฐาน ค าย่อจีนที่ต้องอ่านเป็นค าเต็ม มี

จ านวนทั้งหมด 22 ค า 

 2.5 ค าย่อไทยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการเขียนอักษรย่อไทย แต่การเขียนค าย่อจีนส่วนใหญ่จะมี

รูปแบบการเขียนแบบค าจีน นอกจากนี้ค าย่อไทยกับค าย่อจีนยังมีความเหมือนและความแตกต่างอ่ืนๆ ค าย่อไทยที่

เปลี่ยนการเขียนมาแบบส าหรับภาษาไทยที่ใกล้เคียงกันมาแทนค าภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่จ านวนมาก แต่ค าย่อจีนที่

เปลี่ยนการเขียนมาแบบส าหรับภาษาจีนที่ใกล้เคียงกันมาแทนค าภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่จ านวนน้อย  

           “วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ตีแบดกับเพ่ือนซี้เตชินท์” 

             (หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 : 00.00 น.) 
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    ตีแบด มาจากค าภาษาไทย “ตี” รวมกับภาษาอังกฤษ “bad” และภาษาอังกฤษ “bad”ย่อมาจากค าเต็ม 

“badminton” ผู้ใช้ภาษาไทยใช้เสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน“แบด”มาแทนที่เสียงภาษาอังกฤษ “bad” ค าย่อ

ไทยที่เปลี่ยนการเขียนอักษรภาษาอังกฤษมาเป็นอักษรภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน มีจ านวนทั้งหมด 27 ค า 

“低卡醋类小吃有效中和体内脂肪” 

    (หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 : 08.14 น.) 

            卡 ย่อมาจากค าเต็ม “卡路里” และค าเต็มนี้ยืมมาจากภาษาอังกฤษ “calorie” ผู้ใช้ภาษาจีนมี

วัตถุประสงค์ท าให้ค ายืมที่มาจากต่างประเทศ “calorie” เหมาะสมกับระบบเสียงในภาษาจีน จึงปรับเปลี่ยนการ

ออกเสียงค ายืมมาเป็นภาษาจีน “卡路里” ดังนั้นกล่าวได้ว่าค าย่อจีน “卡” มาจากค าย่อภาษาอังกฤษ “cal” ค า

ย่อจีนที่เปลี่ยนการเขียนอักษรภาษาอังกฤษมาเป็นค าจีนที่ใกล้เคียงกัน มีจ านวนทั้งหมด 11 ค า 

 2.6 ค าย่อไทยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . )  แต่ค าย่อจีนไม่นิยมใช้เครื่องหมาย 

        “วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ตีแบดกับเพ่ือนซี้เตชินท์” 

            (หนังสือพิมพ์ไทย เดลินิวส์. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 : 00.00 น.) 

           ตีแบด มาจากค าภาษาไทย “ตี” รวมกับภาษาอังกฤษ “bad” และภาษาอังกฤษ 

“bad”ย่อมาจากค าเต็ม “badminton” ผู้ใช้ภาษาไทยใช้เสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน“แบด”มาแทนที่

เสียงภาษาอังกฤษ“bad”ค าย่อไทยที่ไม่ใช้เครื่องหมาย มีจ านวนทั้งหมด 47 ค า ค าย่อไทยที่เหลือล้วนมี

เครื่องหมายหมดก ากับ 

           ค าย่อจีนไม่นิยมใช้เครื่องหมาย ที่มีเครื่องหมายมีจ านวนเพียง 9 ค า ยกตัวอย่างเช่น 

“修正主义分子是资产阶级和帝、修、反采用打进来或拉
出去的手法，安在我们党内的代理人。” 

   (หนังสือพิมพ์จีน “เหรินหมินยื่อเป้า” 人民日报. วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 09.34 น.) 

             帝、修、反ย่อมาจากวลีจีน “帝国主义、修正主义、反动派” เครื่องหมายหยุดพักเสียง 

(、)อยู่ในค าย่อจีน “帝、修、反” ประโยชน์เพื่อมาแยกค า “帝”“修”กับ“反”  
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อภิปรายผล 

             จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยความเหมือนระหว่างค าย่อไทยและจีน พบว่า มี

ลักษณะแบบใช้ตัวเลข แบบค าย่อท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษ และแบบบางส่วน วิธีการใช้ค าย่อในภาษาไทย

และจีนส่วนใหญ่เหมือนกัน มีค าย่อที่ใช้เป็นชนิดค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ และค าลักษณนามทั้งสอง

ภาษา มีค าย่อที่สามารถอ่านตามค าย่อได้และสามารถอ่านตามค าเต็มได้ด้วยทั้งสองภาษา มีค าย่อที่ต้อง

อ่านตามค าเต็มทั้งสองภาษา จะเปลี่ยนแปลงการเขียนมาแบบส าหรับภาษาไทยหรือภาษาจีนที่ใกล้เคียง

กันมาแทนค าภาษาอังกฤษทั้งสองภาษา มีค าย่อที่ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ค าย่อที่ไม่ใช้เครื่องหมาย

มหัพภาค ( . ) และค าย่อที่ใช้เครื่องหมายอ่ืนทั้งสองภาษา 

           ส าหรับผลการวิจัยความแตกต่างระหว่างค าย่อไทยและจีน พบว่า ค าย่อไทยมีค ากริยาจ านวนน้อย 

แต่ค าย่อจีนมีค ากริยาจ านวนมาก ค าย่อไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงตามค าย่อได้ ต้องอ่านตามค า

เต็มของอักษรย่อเอง และค าย่อไทยที่นิยมอ่านเป็นค าย่อส่วนใหญ่จะเป็นค าย่อไทยที่ยืมมาจาก

ภาษาต่างประเทศ แต่ค าย่อจีนส่วนใหญ่สามารถอ่านตามค าย่อได้ ค าย่อไทยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเขียน

อักษรย่อไทย แต่การเขียนค าย่อจีนส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเขียนแบบค าจีนแน่นอน แต่ค าย่อไทยกับค าย่อ

จีนยังมีความเหมือนและความแตกต่างอ่ืนๆ ค าย่อไทยที่เปลี่ยนการเขียนมาแบบส าหรับภาษาไทยที่

ใกล้เคียงกันมาแทนค าภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่มากมาย แต่ค าย่อจีนที่เปลี่ยนการเขียนมาแบบส าหรับ

ภาษาจีนที่ใกล้เคียงกันมาแทนค าภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่น้อย ค าย่อไทยส่วนใหญ่จะใช้ เครื่องหมาย

มหัพภาค ( . )  แต่ค าย่อจีนไม่ค่อยใช้เครื่องหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 แม้นักวิจัยหรือผู้วิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค าย่อไทยในด้านวิธีการใช้ ความหมาย ลักษณะของ

ค า หรือค าย่อจีนในด้านวิธีการใช้ ลักษณะ ความหมาย อิทธิพลต่อสังคม แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบว่าค าย่อใน

ภาษาไทยและจีนมีท้ังความเหมือนและความแตกต่างในด้านวิธีการใช้ ลักษณะ การอ่านและการเขียน ฯลฯ  แต่ยัง

ไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาค าย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ และค าย่อจีนที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ดังนั้น 

ผู้วิจัยเห็นว่า ถ้ามีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบค าย่อไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกับค าย่อจีนที่ยืมมาจาก

ภาษาต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ ไทย-จีน น่าจะเป็นประเด็นใหม่ท่ีควรค่าแก่การศึกษาต่อไป  
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