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ค าศัพท์ภาษาองักฤษทีพ่บว่าบ่อยคร้ังมีการน าไปใช้อย่างสับสนและผดิความหมาย 
(Words frequently misused) 

  

 ในภาษาองักฤษมีค าท่ีมีตวัสะกด ความหมาย หรือการออกเสียงใกลเ้คียงกนัอยูห่ลายคู่ จึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้ผูใ้ชค้  าเหล่าน้ีอาจเกิดความสับสนและน าไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งตามความหมายท่ี
แทจ้ริงหรือท่ีตอ้งการได ้ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอค าเหล่าน้ีเป็นบางส่วน โดยเลือกน าเสนอเฉพาะค าท่ีพบว่ามี
การน าไปใช้อย่างสับสนและไม่ถูกตอ้งอยู่บ่อยคร้ัง และในกรณีท่ีค าบางค ามีหลายความหมาย จะขอยกมา
เฉพาะบางความหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือท าใหเ้กิดความสับสนเท่านั้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 accept, except  
accept เป็นค ากริยา หมายถึง รับ รับรอง ยอมรับ ยอมตกลง ส่วน except โดยปกติแลว้จะเป็นค าบุพ
บท หมายถึง เวน้แต่ นอกจาก ยกเวน้ 
I will accept all the packages except that one. 
The University must approve of an applicant’s financial status, high school activities, and grades 
before the applicant may be accepted. 
All criteria except the financial criterion must fulfill the University’s predetermined acceptance 
requirements. 
นอกจากน้ี except ยงัสามารถเป็นค ากริยาไดด้ว้ย หมายถึง ไม่รวม ไม่นบั (= exclude) 
Please except that item from the list. 

 advice, advise  
advice เป็นค านาม ส่วน advise เป็นค ากริยา 
My counselor advised me to listen to his good advice. 

 affect, effect 
ส่วนใหญ่แลว้ affect ใชเ้ป็นค ากริยา หมายถึง มีอิทธิพลต่อ มีผลกระทบต่อ (= to influence) 
I was wondering how much the current political crisis will affect the country’s businesses.  
ส่วนใหญ่แลว้ effect ใชเ้ป็นค านาม หมายถึง ผล (= the result) 
I was wondering what the effect of the current political crisis is on the country’s businesses. 

บทท่ี 7   การใชภ้าษาท่ีถกูตอ้ง  

การใช้ค าทีถู่กต้อง 
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เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา affect ยงัอาจใชใ้นความหมายวา่ เสแสร้ง แกลง้ท า ออก/แสดงท่า (= to put on a 
false show) 
He affected an air of boredom. 
เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา effect จะหมายถึง เป็นสาเหตุของ เป็นสาเหตุใหเ้กิด (= to cause) 
He effected the change of mood by laughing loudly. 

 all together, altogether 
all together มกัใชก้บัคนหรือส่ิงของท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่ม (= everyone or everything) 
The family members were finally all together for holiday celebrations. 
We put the pots and pans all together on the shelf. หรือเราอาจเขียนแยกค า all กบั together ไดเ้ป็น  
We put all the pots and pans together on the shelf. 
altogether เป็นค ากริยาวเิศษณ์ หมายถึง ดว้ยประการทั้งปวง โดยส้ินเชิง (= completely, entirely) 
I am altogether pleased to be receiving this award. 
It is altogether too ridiculous to try to finish the whole report in half an hour. 

 allusion, illusion 
allusion เป็นค านาม หมายถึง การอา้งอิงโดยออ้ม (= an indirect reference)  
The speech made allusions to the final report. 
illusion เป็นค านาม หมายถึง ส่ิงลวงตาลวงใจ  การลวง ขอ้หลงละเมอ ความเขา้ใจผิด  
(= a misconception or false impression) 
Mirrors give the room an illusion of depth. 
The policy is designed to give an illusion of reform. 

 alternately, alternatively 
alternately เป็นกริยาวเิศษณ์ หมายถึง สลบักนั ผลดักนั คนละคร้ัง หน่ึงเวน้หน่ึง คนเวน้คน (= in 
turn, one after the other) 
The captains alternately chose players for their respective teams.  
alternatively เป็นกริยาวเิศษณ์ หมายถึง อีกทางหน่ึง หรือ มิฉะนั้น (= on the other hand, one or the 
other) 
You can choose to fly there, or alternatively, you can travel by train. 

 among, between 
โดยทัว่ไป among ใชเ้ม่ือกล่าวถึงหลายส่ิงหรือหลายคน หมายถึง ในหมู่ ในพวก ในระหวา่ง ใน
จ านวน ส่วน between จะใชเ้ม่ือกล่าวถึงสองส่ิงหรือสองคน หมายถึง ระหวา่ง 
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We divided the administrative work responsibilities between the two supervisors who then 
divided them up among their teams.  

 anxious, eager 
anxious หมายถึง กลุม้ใจ เป็นทุกข ์ร้อนใจ กล่าวคือแสดงถึงความกงัวล แต่ eager หมายถึง 
กระตือรือร้น อยากได ้ร้อนรน ประสงคอ์ยา่งแรงกลา้ ท่ึง เอาใจจดจ่อ อยากรู้อยากเห็น 
ทะเยอทะยาน กล่าวคือแสดงถึงการคาดล่วงหนา้ ท านาย 
She is eager to start her new job but anxious about making a mistake. 

 as, like 
as เม่ือใชเ้ป็นค าบุพบทหรือค าสันธาน ในความหมายวา่ like จะแปลวา่ ตาม ดงัท่ี เหมือน 
We do hope that you understand our limitations as explained earlier. 
The meeting will be held at the department’s main meeting room as usual. 
As you may have heard, our director is taking his business trip to Munich next month. 
like เม่ือใชเ้ป็นค าบุพบท หมายถึง เหมือน และตอ้งตามดว้ยกรรมของบุพบท 
He looks like a banker. 
In a case like that, you should have contacted the embassy immediately. 

 bad, badly 
bad เป็นค าคุณศพัท ์ใชต้ามหลงักริยา BE หรือกริยาเช่ือม หรือใชข้ยายค านาม  
We felt bad about missing the trip. 
He received a bad review. 
ส่วน badly เป็นค ากริยาวเิศษณ์ ใชข้ยายค ากริยา 
The team played badly. 
หากใชก้บักริยา feel เป็น feel badly จะแฝงนยัวา่ไม่ไดห้มายถึงความรู้สึก แต่หมายถึงการรับรู้ดา้น
สัมผสั กล่าวคือ I feel badly. จะหมายถึงการไม่สามารถรับรู้/รู้สึก (ดว้ยน้ิวมือ) ไดดี้นกั (= inability 
to feel sensations) เช่นในประโยค I feel badly because I burned my finger tips. 

 beside, besides 
beside หมายถึง ถดัจาก ติดกบั ขา้งๆ (=  next to) ส่วน besides หมายถึง ดว้ยเหมือนกนั (= also) 
นอกเหนือจาก (= other than)  
I put my notebook computer beside the printer table. 
Besides, I want to inform you about the progress of the visit arrangements. 
Nothing besides the cooperation from all involved would do. 
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 capital, capitol 
capital หมายถึง เมืองหลวง  
Washington DC is the capital of the United States of America. 
Bangkok is the capital of Thailand. 
capitol หมายถึง สถานท่ีท่ีผูแ้ทนราษฎรหรือผูอ้อกกฎหมายไปประชุมกนั สภาของมลรัฐ (= 
statehouse, State House) เช่นอยา่งในกรุงโรมหรือสหรัฐอเมริกา  
The capitol has undergone extensive renovations. 

 censor, censure 
ทั้งสองค าสามารถเป็นไดท้ั้งค  านามและค ากริยา  
censor เม่ือใชเ้ป็นค านาม จะหมายถึงบุคคลท่ีตรวจตดัหรือแกไ้ขส่ิงตอ้งหา้มในส่ือต่างๆ ออก แต่
เม่ือใชเ้ป็นค ากริยาจะหมายถึงการกระท า ไม่ใช่ บุคคล กล่าวคือหมายถึง ตรวจตดัหรือแกไ้ขส่ิง
ตอ้งหา้มในส่ือต่างๆ ออก 
The report was cleared by the American military censors. 
The military-backed government has heavily censored the news. 
ITV companies tend to censor bad language in feature films. 
censure เม่ือใชเ้ป็นค านาม หมายถึง การไม่ยอมรับ การไม่เห็นชอบ เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา หมายถึง ไม่
ยอมรับ ไม่เห็นชอบ 
The journal committee censured Gene for plagiarism. 
It is a controversial policy which has attracted international censure. 

 complement, compliment, complementary, complimentary 
complement สามารถเป็นไดท้ั้งค  านามและค ากริยา เม่ือเป็นค านาม หมายถึงส่ิงท่ีเติมให้สมบูรณ์ 
อตัราเตม็ หรือจ านวนเต็ม เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา จะหมายถึง ท าใหส้มบูรณ์ส่วนรูปค าคุณศพัทจ์ะใช ้
complementary หมายถึง ท าใหส้มบูรณ์ เสริมซ่ึงกนัและกนั 
Political knowledge is a necessary complement to science in approaching solutions to these 
problems. 
Nutmeg, parsley, and cider all complement the flavour of these beans well.  
There will be a written examination to complement the practical test. 
compliment ก็สามารถเป็นไดท้ั้งค  านามและค ากริยาเช่นเดียวกนั เม่ือใชเ้ป็นค านาม หมายถึง ค าชม 
ค าช่ืนชม ค าชมเชย เม่ือใชเ้ป็นค านามพหูพจน์ (compliments) จะหมายถึง ค าอวยพร ความระลึกถึง 
อภินนัทนาการ เม่ือใช ้compliment เป็นค ากริยา จะหมายถึง แสดงความยนิดี (กบัใคร) ใน (เร่ืองใด) 
(to compliment somebody on something)  
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You can do no harm by paying a woman compliments. 
Give my compliments to your lovely wife when you write home. 
Please give this to your boss with my compliments. 
Firstly I compliment you on most of your excellent Spring issue of ‘Triangle’. 
รูปค าคุณศพัท ์complimentary หมายถึง ท่ีแสดงความช่ืนชมยนิดี (expressing compliment) หรือท่ี
ใหเ้ป็นของก านลัหรือของสมนาคุณ (given free as compliment) เช่น a complimentary ticket/copy 
(ตัว๋หรือหนงัสือท่ีให้เป็นของสมนาคุณ) ส่วนค าลงทา้ยในจดหมายหรือหนงัสือราชการ
ภาษาองักฤษ เรียกวา่ complimentary close 
The staff have been very complimentary, and so have the customers. 
We often get complimentary remarks regarding the success of our campaign. 
We have sent you a complimentary copy of our institution’s recently published book. 

 continual, continuous 
continual หมายถึง ท าซ ้ าบ่อยๆ (repeated often) เกิดข้ึนซ ้ าบ่อยๆ (recurring frequently)  
 The government’s continual demands for cash to finance its chronic deficit have not yet been 
agreed upon. 

 ส่วน continuous หมายถึง ด าเนินอยูต่่อเน่ือง โดยไม่มีการหยดุหรือขดัจงัหวะ (ongoing) 
 All employees who had a record of five years’ continuous employment with the institution are 
entitled to receive a bonus. 

 different from, different than 
โดยทัว่ไป เราจะใช ้different from หมายถึง แตกต่างจาก ในภาษาองักฤษแบบองักฤษจะถือวา่การ
ใช ้different than ไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ แต่เป็นท่ียอมรับวา่ถูกตอ้งในการใชภ้าษาองักฤษ
แบบอเมริกนั 
This movie is significantly different from the book. 
London was different from most European capitals. 

 discreet, discrete 
discreet เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง รอบคอบ สุขมุ ย ั้งคิด ระมดัระวงั สงบเสง่ียม (= prudent, 
circumspect or modest) 
His discreet handling of the touchy situation put his client at ease. 
discrete เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง แยกส่วนจากกนั (=separate or individually distinct) มีความหมาย
ตรงกนัขา้มกบัค าวา่ contiguous ซ่ึงหมายถึง ติดกนั (= adjacent)  
Each company in the conglomerate operates as a discrete entity. 
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 disinterested, uninterested 
ทั้งสองค าเป็นค าคุณศพัท ์ 
disinterested หมายถึง ไม่ล าเอียง ยติุธรรม เป็นกลาง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (unbiased or 
impartial)  
We appealed to the disinterested mediator to facilitate the negotiations. 
uninterested หมายถึง ท่ีไม่มีความสนใจ ไม่แยแส เม่ือตอ้งใชคู้่กบัค าบุพบท จะใชบุ้พบท in  
They seem uninterested in our offer. 

 economic, economical 
economic เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ในเร่ืองเงิน ในทางเศรษฐกิจ (= having to do with the 
economy) 
He attended the School of Economic and Business Sciences. 
Most people are now concerned with the country’s economic and political crisis.  
economical เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ประหยดั มธัยสัถ ์(= financially prudent, frugal)  
Buying in bulk can often be the most economical choice. 
economical ยงัสามารถใชใ้นความหมายวา่ ใชโ้ดยประหยดั ใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด (sparing 
use) อีกดว้ย 
The actor should be economical in his use of movement. 

 elicit, illicit 
elicit เป็นค ากริยา หมายถึง  ดึงดูด (ค าพูด ค าตอบ) ออกมา เรียกออกมา (= to draw out)  

 The discussion has elicited some important facts. 
 ส่วนค าวา่ illicit เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ผดิกฎหมายหรือตอ้งหา้ม (illegal)  
 He was arrested for illicit traffic in drugs. 

 emigrate, immigrate  
emigrate หมายถึง อพยพออกจากประเทศ (= to leave one country or region to settle in another) ใช้
คู่กบับุพบท from 

 These people emigrated from Russia. 
 immigrate หมายถึง เขา้มาอยูอ่าศยั (= to enter another country and reside there)  
 Many Mexicans immigrate to the U.S. to find work. 

 farther, further 
ทั้งสองค าเป็นไดท้ั้งค  าคุณศพัทแ์ละค ากริยาวเิศษณ์ 
farther ใชเ้พื่อแสดงระยะทางท่ีไกลกวา่ (= to or at a more distant point) 
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We drove 250 kilometers today; tomorrow, we will travel 350 kilometers farther. 
further ใชเ้พื่อแสดงระดบัท่ีมากกวา่ (= to or at a greater extent or degree) 
We won’t be able to suggest a solution until we are further along in our evaluation of the 
problem. 
further ยงัสามารถใชเ้พื่อหมายถึง เพิ่มเติม (= in addition, moreover) 
They stated further that they would not change the policy. 
We have further research to do on our paper. 

 fewer, less 
fewer ใชก้บัค านามนบัได ้เพื่อแสดงจ านวนท่ีนอ้ยกวา่  
Our department has fewer employees this year. 
We were able to promote fewer campaigns last month. 
less ใชก้บัค านามนบัไม่ได ้เพื่อแสดงปริมาณหรือระดบัท่ีนอ้ยกวา่ 
People should eat less fat to reduce the risk of heart disease. 
Borrowers are striving to ease their financial position by spending less and saving more. 

 good, well 

good เป็นค าคุณศพัท ์ใชข้ยายค านาม หรือตามหลงักริยา BE และกริยาเช่ือมอ่ืนๆ  
well เป็นค ากริยาวเิศษณ์ แต่เม่ือใชก้ล่าวถึงสุขภาพ well จะท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัท์ 
This is a good time to study well. 
Although I have attended only one lecture, Professor Smith seems good. 
Although he was ill for a while, now Professor Smith seems well. 

 hanged, hung 
hang เป็นค ากริยาในรูป present tense แปลวา่ แขวน ไม่วา่เป็นการแขวนส่ิงของหรือแขวนคน แต่
เม่ือใชใ้นรูป past simple และ past participle จะมีรูปกริยาแตกต่างกนั 
hanged เป็นค ากริยาในรูป past simple และ past participle ของกริยา hang ใชก้บัร่างกายหมายถึง 
แขวนคอ  
In old westerns, murderers were hanged at dawn. 
ส่วน hung ก็เป็นค ากริยาในรูป past simple และ past participle ของกริยา hang แต่จะใชก้บัส่ิงของ 
We hung our clothes in the closet, and then we hung some pictures on the wall. 

 imply, infer 
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ทั้งสองค าเป็นค ากริยา โดยท่ี imply หมายถึง แสดงนยั กล่าวคือเป็นส่ิงท่ีผูพ้ดูหรือผูเ้ขียนแนะไว ้
ส่วน infer หมายถึง ลงความเห็นได ้(to deduce, or to draw a conclusion) กล่าวคือเป็นขอ้สรุปท่ี
ผูฟั้งไดจ้ากการฟังหรือการอ่าน 
When David told me he had no money, he implied that I should give him some. 
When David told me he had no money, I inferred that I could give him some. 

 irregardless, regardless 
irregardless ถือวา่เป็นค าท่ีไม่เป็นมาตรฐาน ไม่วา่จะใชใ้นสถานการณ์ใดๆ ควรใชค้  าวา่ regardless 
เสมอ หมายถึง โดยไม่ค  านึงถึง 
I want to see you regardless of the consequences. 

 it’s, its 
it’s เป็นค าลดรูปท่ีใชแ้ทน it is หรือ it has ส่วน its เป็นค าคุณศพัทแ์สดงความเป็นเจา้ของ 
It’s time to discuss the economic problems we are facing. (It’s = It is) 
It’s been nice getting to know you. (It’s = It has) 
My cell phone has poor reception because its antenna is broken. 

 lay, lie 
lay (lay, laid, laid, laying) เป็นค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม (transitive verb) หมายถึง วาง (บางส่ิง
บางอยา่ง) ลง  
Chickens lay eggs.  I lay the book on the table. 
lie (lie, lay, lain, lying) เป็นค ากริยาท่ีไม่ตอ้งการกรรม (intransitive verb) หมายถึง นอนลง [ในท่ีน้ี
จะไม่กล่าวถึง lie (lie, lied, lied, lying) ซ่ึงแปลวา่ โกหก เพราะไม่ใช่ค าท่ีมกัใชส้ับสนกบัค าวา่ lay] 
I lie down when I am tired. 

 lend, loan 
lend เป็นค ากริยา หมายถึง ใหย้มื ส่วน loan เป็นค านาม หมายถึง เงินกูย้มื 
Robin had to take out a loan because his father would not lend him any money.  

 media, medium 
media เป็นค านามรูปพหูพจน์ของ medium หมายถึง ส่ือ 
The film medium is the most dynamic, but all the visual media interest Henry. 

 personal, personnel 
personal เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ส่วนตวั ส่วนบุคคล 
Do not leave your personal belongings unattended. 



  
9 

 

  

It is not polite to ask strangers personal questions. 
personnel เป็นค านาม หมายถึง พนกังาน คนท่ีบรรจุเขา้ท างาน ฝ่ายบุคคล 
If you have any questions regarding the work permit, please contact the personnel office by 
tomorrow. 

 prejudice, prejudiced 
prejudice เม่ือเป็นค านาม หมายถึง อคติ อุปาทาน ความเสียหาย แต่หากใชเ้ป็นค ากริยาท่ีตอ้งการ
กรรม จะหมายถึง ท าใหเ้กิดอคติ ท าใหเ้สียหาย เป็นผลร้าย ส่วน prejudiced ท่ีใชเ้ป็นค าคุณศพัท ์
หมายถึง ท่ีรู้สึกอคติ 
Kelly had a great deal of prejudice against prejudiced people. 

 principal, principle 
principal เม่ือใชเ้ป็นค านาม จะหมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หรืออยูใ่นต าแหน่งสูงสุดของ
หน่วยงาน (= person with highest rank or main participant) แต่หากใชเ้ป็นค าคุณศพัท ์จะหมายถึง 
เป็นส่วนหลกัหรือส่วนส าคญัท่ีสุด (= the main or most important element)  ส่วน principle เป็น
ค านาม หมายถึง มาตรฐานหรือกฎท่ีมกัเก่ียวกบัความถูกตอ้งดว้ยศีลธรรม หลกัธรรมจริยา ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือธรรมชาติ (= a standard or rule that often pertains to morality or nature) ความ
จริง ( a truth) หลกั ภาษิต ค าสอน (a tenet) หรือความเช่ือ (a belief) 
The principal role of the principal of Tenny’s school is to oversee the activities of students and 
staff.  
A leader should be able to justify his or her actions with principles rather than desire. 
The university’s hiring policy is based on the principles of diversity and equality. [tenets] 

 proved, proven 
proved ใชเ้ป็นค ากริยารูป past participle ของกริยา prove แต่จะใชเ้ป็นค าคุณศพัทไ์ม่ได ้หมายถึง 
พิสูจน์ ปรากฏวา่ ส่วน proven เป็นค ากริยารูป past participle ของกริยา proveเช่นกนั แต่จะใชเ้ป็น
ค าคุณศพัท ์หมายถึง ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
His proven [adj.] record of of support for tax cuts has proved [past participle] that he is the best 
candidate for mayor. 
It was proved that his tax policy was successful. 
Few would argue that this team has experience and proven ability. 

 quote, quotation 
quote เป็นค ากริยา หมายถึง อา้ง อา้งค าพดู(ของคนอ่ืน) ยกค าพดู(จากหนงัสือ, งานวจิยั)  อีก
ความหมายหน่ึงคือก าหนดราคา เสนอราคา (state price of) ส่วน quotation เป็นค านาม หมายถึง 
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ขอ้ความท่ีอา้งถึง/อา้งอิง พจนะท่ีส าคญั ขอ้ความท่ีคดัมาจากหนงัสือหรือแหล่งอ่ืนๆ (passage)  
นอกจากน้ีก็ยงัหมายถึงจ านวนท่ีก าหนดวา่เป็นราคาปัจจุบนั (amount stated as current price) ดว้ย 
Always quote accurately from all quotations. 
Mr. Meacher quoted statistics saying that the standard of living of the poorest people had fallen. 
บางคร้ังพบวา่ในภาษาพดู (colloquial) มีการใช ้quote เป็นค านาม หมายถึง ขอ้ความท่ีตดัตอนมา/
อา้งอิง (passage) หรือรายการประเมินราคา รายการเสนอราคา (commercial quotation) 
The reporter researched some good quotes for her article. 
Never agree to even the smallest extra job without getting a quote first. 

 raise, rise 
raise เป็นค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม จึงตอ้งมีกรรมตรงมารองรับเสมอ หมายถึง ยก (to cause 
something to move upward, lift, elevate) หรือน าเอาข้ึนมา อบรม (bring up)   
rise เป็นค ากริยาท่ีไม่ตอ้งการกรรม หมายถึง ลุกข้ึน ลอยข้ึน (to move upward) 
She raised her hand to answer the question. 
Please rise for the national anthem. 
The sun rises every morning. 

เม่ือใชเ้ป็นค านาม raise หมายถึง การข้ึนเงินเดือน ส่วนค านาม rise ก็สามารถใชใ้นความหมายวา่
การข้ึนเงินเดือนเช่นกนั แต่มกัใชว้า่ a pay rise 
The boss was so pleased (that) he gave her a raise. 

The boss was so pleased (that) he gave her a pay rise. 

 sit, set 
sit (sit, sat, sat) เป็นค ากริยาท่ีไม่ตอ้งการกรรม หมายถึง นัง่ (to take a seat, to be seated)  
set (set, set, set)เป็นค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม จึงตอ้งมีกรรมตรงมารองรับเสมอ หมายถึง วาง(บางส่ิง
บางอยา่ง)ลง (to put something down) 
Please set the table before ourguests come to sit down. 


