
ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว: มุมมองของคณุแอนดรวู บิกส (ตอนที ่2) 
         

ดร. ประพนธ จุนทวิเทศ 
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

 
 ในตอนทีแ่ลวไดนําเสนอกฎงาย ๆ 10 ขอ สําหรับคนไทยในการใชภาษาอังกฤษ จากหนังสือ  
“วิธีพูดภาษาองักฤษเหมือนฝร่ัง” ในชุดภาษาอังกฤษงายนิดเดียว เลม 1 ของ คุณแอนดรูว บกิส ซ่ึงถือวา
ขอคิดและขอเสนอแนะทีด่ีและมีประโยชนมาก สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาทกัษะภาษา 
อังกฤษของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในทักษะการพูด วาทําอยางไรถึงจะพูดภาษาอังกฤษไดเหมือนฝรัง่ หรือ
เพียงแคใกลเคยีงก็ยังด ี
 

 สําหรับตอนนี ้จะไดนําเสนอสาระสําคัญจากหนังสือของ คุณแอนดรวู บิกส ในชุดภาษาอังกฤษ
งายนิดเดียว เลม 2 ที่ช่ือวา Oops! ผิดอีกแลว – อยากเกงภาษาอังกฤษคําผิดอยาเผลอ หนังสือเลมนี้ได
นําเสนอ 40 อันดับคําผิดที่คนไทยใชบอยที่สุดเวลาพดูภาษาอังกฤษ โดยที่ปญหาใหญที่ คุณแอนดรูว 
บิกส นําเสนอคือ พบวาคนไทยใชภาษาอังกฤษผิดมาก เพราะคนไทยชอบแปลตรงตัวจากไทยเปนอังกฤษ
เลย ถือวาเปนวิธีที่ผิดมากตามความเหน็ของ คุณแอนดรูว บิกส  สําหรับ40 อันดับคําผิดที่คนไทยใชบอย
ที่สุดเวลาพูดภาษาอังกฤษ ทีไ่ดจากการสังเกต พูดคุยกับคนไทย และสอนนักเรียนนักศึกษาไทยมาหลาย 
ๆ ป จัดอันดับไวโดย คุณแอนดรูว บกิส เร่ิมจากอันดับที ่1 ที่เปนคําที่คนไทยใชผิดมากที่สุด ไลไปเรื่อย ๆ 
จนถึงอันดับ 40 ซ่ึงเปนคําผิดที่พบนอยทีสุ่ด มีดังนี ้
 

1. Hey you! you! you!                                                                                                                                           
คนไทยมักใชคําวา Hey you! you! you! เมื่อเรียกฝรั่ง ซ่ึงคํานี้ไมใชคําสุภาพ ยิ่งไปกวานัน้ถือวาเปน

คําหยาบคาย เพราะฉะนัน้หามเรียกฝรั่งโดยใช Hey you! เด็ดขาด ทีเ่หมาะสมควรพูดวา Excuse me?  
ดีกวา Hey you! 

 

2. No have. 
คนไทยมักใชคําวา No have. ผิดในความหมายวา ไมมี ที่ถูกตองและเหมาะสมควรพูดวาSorry, we 

don’t have any. ฟงแลวดีกวา No have. มาก 
 

3. I like you. You no same-same other boys. 
คนไทยมักใชคําวา same – same ผิดในความหมายวา เหมือนกนักับ จริง ๆ แลวไมมีคําวา same – 

same ในภาษาอังกฤษ ใหใช the same ดีกวา 
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4. I’m boring. 
คนไทยมักสับสนระหวางการใชคําที่เติมทาย ing และ ed ที่ถูกตอง เชน bored หมายถึง เบื่อ boring 

คือ นาเบื่อ สวน exciting หมายถึง นาตืน่เตน ขณะที่ excited แปลวา ตื่นเตนในเชิงที่ดี ไมใชประหมา 
สวนคําวา nervous หมายถึงตื่นเตนในเชิงไมดี ประหมา กังวลใจ เปนตน 

 

5. Sang you. 
คนไทยมักออกเสียง th เปนเสียง s หรือ t เชน คําวา Thank you. เปน Sang you. หรือ Tank you. ที่

ถูกตองคือแลบลิ้นออกมาเวลาออกเสียง Th 
 

6. I must to go home now. 
คนไทยใชคําวา must ควบคูกับ to หมายถงึ ตอง ซ่ึงผิด ที่ถูกแลวตองใช must โดด ๆ ไมตองมี to 

ตาม 
 

7. I ever see you before. 
คนไทยมักใชคําวา ever ผิดเมื่อพูดถึงอะไรที่เคยทําในอดีต ที่ถูกตองใช present perfect tense 

แทน  
 

8. Close the light, darling…and open a romantic song on the stereo. 
คนไทยใชคําวา close และ open ผิดในความหมายวา ปดและเปดเครื่องใชไฟฟา ที่ถูกตองนั้นใช 

turn on กับ turn off  
 

9. Do you like Mike Piromporn? Yes, I like. 
คนไทยเมื่อพบกับคําถามซึ่งตองตอบวาใช หรือ ไมใช มักตอบดวยการพูดซ้ํากริยาเหมือนภาษาไทย 

ที่ถูกตองตอบดวยคําแรกของคําถาม  ในที่นี้คือ Yes, I do. 
 

10.  We funny with karaoke all night. 
คนไทยมักใชคําวา funny ผิดในความหมายวา สนกุ จริง ๆ แลวอะไรที่ทําใหคุณหวัเราะนั้นใชวา 

funny นอกจากนั้นใช fun หรือ to have fun 
 

11.  How will I do? 
คนไทยมักใชผิดวา How will I do? เมื่อหมายถึง ฉันจะทําอยางไร ที่ถูกตองใชวา What will I do? 
 

12.  Where you go? 
คนไทยมักพูดผิดวา Where you go? ที่หมายถึง ไปไหน ที่ถูกตองใชวา Where are you going?  
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13.  How about Bangkok? 
คนไทยมักใชคําวา How about…? ผิดในความหมายวา ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนอยางไร ทีถู่กตองควรใชวา 

How is…..? กับ What’s (something) like? แทน  
 

14.  Have many tourists around Khaosan Road. 
คนไทยมักใชคําวา Have … ตนประโยคเมื่อตองการพูดวา ม…ี ที่ถูกตองควรใชคําวา There is … 

(เอกพจน) กับ There are … (พหูพจน) สําหรับประโยคบอกเลาที่ขึ้นตนดวยการพูดวา ม…ี อยาใช 
Have …   

 

15.  I like English. Moreover, it’s fun. 
คนไทยมักใชคําวา Moreover … ผิดในความหมายวา ยิง่ไปกวานั้น ควรใชคําวา What’s more …  

ดีกวา  
 

16.  Hell me, please. 
คนไทยมักออกเสียงคําวา help โดยไมมีเสียง p ตอนทาย จึงออกเปนคาํวา hell ที่หมายถึง นรก 
 

17.  I like coffee, please. 
คนไทยมักออกเสียง I’d like … ไมชัด แตจะออกเสยีงเปนแค I like … เทานั้น 
 

18.  Thai social is very strict. 
คนไทยมักใชสับสนระหวางคําวา society กับ social จริง ๆ แลวคําวา society หมายถึง สังคม เปน

คํานาม สวนคาํวา social หมายถึง เกี่ยวกบัสังคม เปนคําคุณศัพท 
 

19.  I don’t like him. He’s too over. 
คนไทยมักใชคําวา over ผิดเมื่อจะหมายถึง เวอร หรือ แบบเวอร ๆ ในภาษาไทย จริง ๆ แลวใชใน

สถานการณนีไ้มได และใชคําวา over เฉย ๆ ไมได ตองใชวา over the top  
 

20.  You want ice-cream? 
คนไทยมักใชคําวา want ในความหมายที่วา ตองการ หรืออยากได ที่เหมาะสมแลวควรใช Would 

you like……? ฟงแลวร่ืนหมูากกวา You want……? 
 

21.  I no like. 
คนไทยชอบใชภาษาอังกฤษดวยการแปลตรงตัวจากภาษาไทย เชน I no like…. ที่ถูกตองใช    I don’t 

like…. แปลวา ไมชอบอะไรบางอยาง หามใช I no like…. 
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22.  Go home is better. 

คนไทยใช is better ผิดในความหมายวา ดีกวา ในประโยคทั่วไป ที่ถูกตอง is better (than) จะใช
หมายถึง ดีกวา ในการเปรยีบเทียบ ไมใชเปนการชักชวน 

 

23.  My house is far from here about 10 km. 
คนไทยใชคําวา far from ผิดในความหมายวา หางจาก จริง ๆ แลว far from here หมายถึง อยูไกล

จากที่นี่ ไมไดแปลวาอยูหางจากที่นี ่
 

24.  I hope to entrance next year. 
คนไทยใชคําวา entrance ผิดเปนคํากริยา หมายถึง สอบเขามหาวิทยาลัย ที่ถูกตองใชคําวา to do 

entrance, to sit entrance, หรือ to take entrance  
 

25.  I was late for school, so my teacher blamed me. 
คนไทยมักใชคําวา blame ผิดในความหมายวา ตอวา ที่ถูกตองคําวา ตอวา คือ to get angry with 

(somebody) โทษ คือ to blame (somebody) 
 

26.  I’m too fat, so I will deny cakes this week. 
คนไทยสับสนกับการใชระหวางคําวา refuse กับ deny ที่ถูกตอง refuse คือปฏิเสธ หรือไม

ยอมทําอะไร deny คือ ปฏิเสธขอกลาวหา 
 

27.  Can you speak English? Snake snake fish fish. 
คนไทยมักตอบคําถามที่ถามวาคุณพดูภาษาอังกฤษไดไหม ดวยคําตอบวา Snake snake fish fish ที่

แปลจากสํานวนไทยคือ งู ๆ ปลา ๆ ที่ฟงแลวไมเขาใจ ควรใช I speak a little English ดีกวา 
Snake snake fish fish แตนาจะตอบวา I speak English.  เพื่อสรางทัศนคติที่ถูกตอง 

 

28.  Don’t be serious. 
คนไทยมักใชคําวา serious ไปในความหมายที่ผิดวา หนักใจหรือกลุมใจ ที่ถูกนั้น serious จะ

หมายถึงอะไรที่สําคัญหรือจริงจัง ไมใชหนักใจหรือกลุมใจ 
 

29.  There’s lots of pig in your fried rice. 
คนไทยใชคําวา pig ผิดในกรณีที่หมายถึง เนื้อหมู จริง ๆ แลว pork คือ เนื้อหมู pig คือ หม ู
 

30.  Eat rice! 
คนไทยมักใชคําวา eat rice ในกรณีทีห่มายถึง กินขาว ที่ถูกตองใชเพยีงคําวา eat กพ็อ 
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31.  How to do? 

คนไทยมักใชภาษาอังกฤษดวยการแปลตรงตัวจากภาษาไทย เชน How to do? จะทําอยางไร How to 
say? จะพูดวาอยางไร How to spell? สะกดอยางไร ที่ถูกตองอยาแปลตรงตัว ใหใช do ในประโยค
คําถามเวลาจําเปน เชน How do I do that? จะพดูอยางไร How do I say that? จะพูดอยางไร How do I 
pronounce that? จะออกเสียงอยางไร How do I spell that? สะกดอยางไร 

 

32.  I want to speak English like a farang. 
คนไทยมักเรียกชาวตางชาตวิา ฝร่ัง หรือที่เขียนเปนภาษาอังกฤษวา farang ที่เหมาะสมควรเรียก

ชาวตางชาติวา foreigner ดีกวา farang 
 

33.  I suspect why you come to see me tonight, Banana. 
คนไทยมักใชคําวา suspect ผิด จริง ๆ แลว suspect คือ สงสัยเปนความจริง doubt คือสงสัยจะไม

เปนความจริง และยังมี wonder, suppose กับ guess อีกดวย 
 

34.   I have a meeting with Naengnoi tonight. 
คนไทยใชคําวา meeting กับเพื่อนในความหมายวา พบ ที่ถูกตองคือใชคําวา meeting กับเจานาย 

และใช meet กับเพื่อน 
 

35.  Samet is a beautiful island. 
คนไทยมักออกเสียงคําวา island ดวยการออกเสียงตัว s ที่ถูกตองออกเสียงวา ไอร –แลนด โดยไม

ตองออกเสียงตัว s 
 

36.  Stop your mouth! 
คนไทยใชคําวา Stop your mouth! หมายถึง หุบปาก ทีถู่กตองคือคําวา Shut up. 
 

37.  I’m a freshy at university. 
คนไทยเรยีกนกัศึกษาปแรกในมหาวิทยาลัยวา freshy ที่ถูกตองคือ freshman  และคําวา freshy ไม

ปรากฏมีในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
 

38.  ดั๊น in กับละครเรื่องนั้นเหลือเกิน 
คนไทยใชคําวา in ในความหมายวา คล่ังหรือเขาถึงอยางลึกซึ้ง ที่ถูกตองใชคําวา into แทน in 
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39.  I like to sing a song. 

คนไทยชอบใชคําวา sing a song ที่ถูกตองแลว ถาพูดถึงการรองเพลง ใชคําวา sing ก็พอ โดยไมมี
คําวา a song ตามหลัง เชนเดียวกับ คําวา read เฉย ๆ มใิช read a book คําวา drive  ไมตอง drive a 
car คําวา drink ไมตอง drink whiskey หรือคําวา smoke มิใช smoke cigarettes 

 

40.  Happy Birthday to You. 
คนไทยเวลารองเพลง Happy Birthday มักลืมบอกชื่อของผูที่ฉลองวันเกิดเสมอ เนือ้เพลงที่ถูกตอง

ของฝรั่งคือ   Happy Birthday to you 
   Happy Birthday to you 
   Happy Birthday dear (เติมชื่อของผูที่ครบรอบวันเกิด) 
   Happy Birthday to you  
 คําวา dear ในที่นี้หมายถึง ผูที่เรารัก 
 

สําหรับตัวอยางและรายละเอยีดตาง ๆ ของแตละขอนั้น สามารถดูเพิ่มเติมไดจากหนงัสือดังกลาว
เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น  

 

 สรุปไดวา ขอแนะนําที่ดีที่สุดจากหนังสือเลมนี้ก็คือ ถาอยากเกงภาษาองักฤษ คําผิดอยาเผลอ และ
ไมตองตกใจถาไดยินคนรอบขางพรอมใจกันอุทานวา ‘Oops! ผิดอีกแลว’ ซ่ึงสิ่งที่คุณแอนดรูว บิกส ได
นําเสนอไวเหลานี้นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง ทั้งแกผูเรียนภาษาอังกฤษ และผูสอนภาษาอังกฤษที่
ตองการสรางความเขาใจเกีย่วกับปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนไทย ตลอดจนการพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
  

 
หนังสืออางอิง 
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