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ตวัอยา่ง Idioms : สาํนวน สภุาษติ ภาษาองักฤษ พรอ้มคาํแปล
ที�ใชบ้อ่ย

1. A great deal
แปลวา่ จํานวนมาก มากมาย

2. A piece of cake
แปลวา่ งา่ยมาก เรื�องหมูๆ  งา่ยเหมอืนปอกกลว้ยเขา้ปาก

3. After all
แปลวา่ อยา่งไรกต็าม, ไมว่า่อยา่งไรกต็าม

4. All day long
แปลวา่ ตลอดวนั

5. All over the place
แปลวา่ ทั�วทกุที� ทกุหนทกุแหง่ กระจัดกระจาย เกลื�อน

6. Around the corner
แปลวา่ อยูใ่กล ้ๆ  อยูไ่มไ่กล ใกลเ้ขา้มาแลว้

7. As a matter of fact
แปลวา่ อนัที�จรงิ ตามที�จรงิ จรงิ ๆ แลว้

8. As far as I am concerned
แปลวา่ ตามความเห็นของฉัน ตามความคดิฉัน เทา่ที�ทราบ

9. Ask for trouble
แปลวา่ หาเรื�องเดอืดรอ้นใสต่วั แสห่าเรื�อง

10. be down in the dumps
แปลวา่ ไมส่ขุสบาย, ไมม่คีวามสขุ

11. Be in charge of
แปลวา่ ดแูล รับผดิชอบ

12. Be mad at
แปลวา่ โกรธ

1



13. Be my guest
แปลวา่ ตามสบายเลย เชญิตามสบาย ไมต่อ้งเกรงใจ

14. Be out of order
แปลวา่ เสยี ใชก้ารไมไ่ด ้ไมเ่ขา้ทา่ ไมเ่ป็นระเบยีบ

15. Bear in mind
แปลวา่ จําใสใ่จไว ้จําไวว้า่ จดจํา รําลกึ สงัวรไว ้

16. Better than nothing
แปลวา่ ดกีวา่ไมไ่ดอ้ะไรเลย

17. Break a promise
แปลวา่ ผดิสญัญา ไมรั่กษาคําพดู ไมทํ่าตามสญัญา

18. Break one's heart
แปลวา่ ทําใหห้วัใจสลาย ทํารา้ยความรูส้กึ ทําใหอ้กหกั หกัอก

19. bring it up
แปลวา่ เอย่ถงึหรอืพดูถงึ

20. by the way
แปลวา่ ยงัไงกต็าม
หมวด ใชเ้มื�อ เวลาที�อยากจะพดูอะไรเพิ�มเตมิ

21. Catch up with
แปลวา่ ตามทนั ไลท่นั พบ

22. Cheer up
แปลวา่ ใหกํ้าลงัใจ ปลอบใจ ทําใหรู้ส้กึดขี ึ�น ทําใหร้า่เรงิขึ�น

23. Come out of the closet
แปลวา่ เปิดเผยตวัตน หรอืประกาศตวัออกมาวา่เป็นคนรักเพศเดยีวกนั

24. Cross the line
แปลวา่ ลํ�าเสน้ ขา้มเสน้ ขา้มแดน

25. Day in and day out
แปลวา่ ตลอดเวลา อยา่งตอ่เนื�อง ไมม่หียดุ

26. Deal with
แปลวา่ ตดิตอ่กบั จัดการกบั เกี�ยวขอ้งกบั รับมอืกบั

27. Don't get me wrong
แปลวา่ อยา่เขา้ใจฉันผดิ
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28. Don't kill your love with fear
แปลวา่ อยา่ใหค้วามวติกทําลายความรักของคณุ

29. Don't let me down this time.
แปลวา่ คราวนี�อยา่ทําใหฉั้นผดิหวงัละ่

30. End up
แปลวา่ สิ�นสดุดว้ย ลงทา้ยดว้ย ลงเอยดว้ย จบลง ในที�สดุ

31. Every now and then
แปลวา่ เป็นครั �งคราว

32. Figure out
แปลวา่ คดิออก คดิใหอ้อก คดิได ้

33. Fool oneself
แปลวา่ หลอกตวัเอง

34. From now on
แปลวา่ จากนี�ไป จากนี�เป็นตน้ไป ตอ่แตน่ี�ไป นับจากนี�ไป

35. From time to time
แปลวา่ บางครั �ง

36. get home sick
แปลวา่ คดิถงึบา้น
หมวด PHRV

37. Get lost
แปลวา่ หลงทาง แตถ่า้เป็นคําสั�งจะเป็นในเชงิการไล ่แปลวา่ ไปใหพ้น้ ไปใหห้า่ง
ๆ ไสหวัไป

38. Get together
แปลวา่ พบปะ รวมตวักนั รวมกลุม่กนั พบปะสงัสรรคก์นั

39. Give someone a hard time
แปลวา่ นําความยุง่ยากมาให ้ทําใหยุ้ง่ยาก สรา้งความลําบากให ้

40. Go for a walk
แปลวา่ เดนิเลน่ ไปเดนิเลน่ ไปกนิลมชมววิ

41. Have a good time
แปลวา่ สนุกสนาน เพลดิเพลนิ ขอใหส้นุกนะ
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42. Have a word with
แปลวา่ ตอ้งการคยุดว้ยเป็นสว่นตวั

43. Hit the books
แปลวา่ อา่นหนังสอือยา่งหนัก ตวิวชิา ตวิเขม้ ตั �งใจเรยีน

44. Hold one's ground
แปลวา่ ยดึมั�นอยูท่ี�เดมิ ไมถ่อย ตั �งรับ ตั �งมั�น รักษาสถานะไว ้

45. How dare you put the blame on me!
แปลวา่ กลา้ดยีงัไงมากลา่วหาฉัน

46. How do you do?
แปลวา่ คณุเป็นอยา่งไรบา้ง, สบายดหีรอืเปลา่

47. I always keep my word.
แปลวา่ ฉันรักษาคําพดูเสมอ

48. I know who I am
แปลวา่ ฉันรูว้า่ฉันเป็นใคร

49. I only have eyes for you.
แปลวา่ ฉันมั�นคงตอ่คณุคนเดยีวเทา่นั�น

50. I'll catch up with you later.
แปลวา่ ฉันจะมาเจอนายทหีลงั

51. I'm afraid you'll break my heart.
แปลวา่ ฉันกลวัวา่คณุจะหกัอกฉัน

52. I'm keeping my eye on you.
แปลวา่ ฉันกําลงัเฝ้ามองคณุอยู่

53. I've lost my way somewhere
แปลวา่ ฉันหลงไปที�ใดที�หนึ�ง

54. If you wanna judge me, be my guest.
แปลวา่ ถา้คณุอยากจะตดัสนิฉัน กเ็ชญิตามสบายเลย

55. In any case
แปลวา่ ไมว่า่กรณีใดๆ ไมว่า่จะเกดิอะไรขึ�นกต็าม อยา่งไรกด็ี อยา่งไรกต็าม

56. It'd serve you right. You deserve it.
แปลวา่ สมนํ�าหนา้ นายสมควรไดรั้บมนั
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57. Jump the gun
แปลวา่ ทําอะไรกอ่นเวลาอนัควร

58. Keep a promise
แปลวา่ รักษาสญัญา ทําตามสญัญา

59. Keep an eye on
แปลวา่ เฝ้าด ูเฝ้ามอง จับตาดู

60. Keep in touch
แปลวา่ ตดิตอ่กนัไปเรื�อยๆ ตดิตอ่กนัไมไ่ดข้าด

61. Keep on good terms
แปลวา่ รักษามติรภาพ

62. Keep one's word
แปลวา่ รักษาคําพดู รักษาสจัจะ ทําตามที�พดูไว ้

63. Keep your feet on the ground
แปลวา่ ยนืตั �งหลกัหรอืปักหลกัไวใ้หจ้งดหีรอืใหม้ั�นเหมาะ

64. Let me know more
แปลวา่ ใหฉั้นรูม้ากกวา่นี�

65. Let's go for a walk in the wood.
แปลวา่ พวกเราไปเดนิเลน่ในป่ากนันะ

66. Look back
แปลวา่ มองกลบัไป มองยอ้นกลบัไป เหลยีวหลงั

67. Make a deal with
แปลวา่ ทําขอ้ตกลงกบั

68. No matter how hard you try, it'll all be in vain.
แปลวา่ ไมว่า่แกจะพยายามหนักขนาดไหน ทั �งหมดจะเป็นความพยายามที�สญู
เปลา่

69. On behalf of
แปลวา่ ในนามของ (ทําบางสิ�ง)ในนามของ

70. Once in a blue moon
แปลวา่ ไมบ่อ่ย นานๆ ครั�ง แทบจะไมเ่คยเกดิขึ�นเลย

71. one more time
แปลวา่ อกีครั �ง
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72. One way or another
แปลวา่ อยา่งไรกต็าม ดว้ยเหตใุดกต็าม ดว้ยวธิใีดกต็าม

73. Out of date
แปลวา่ ลา้สมยั เชย โบราณ ไมท่นัยคุ

74. Out of the blue
แปลวา่ ทนัททีนัใด ไมไ่ดบ้อกลว่งหนา้ จู่ๆ  กเ็กดิขึ�น

75. Pay someone back
แปลวา่ จา่ยเงนิคนื คนืเงนิ ชดใช ้ตอบแทนคณุ ชาํระหนี�

76. Piss off! Don’t come near me again.
แปลวา่ ไปไกลๆ เลยไป อยา่เขา้มาใกลฉั้นอกี

77. Please don't stay in touch.
แปลวา่ โปรดอยา่ไดต้ดิตอ่กนัอกีเลย

78. Put the blame on
แปลวา่ กลา่วหา ป้ายความผดิใหค้นอื�น ปัดความผดิให ้โยนความผดิให ้ ซดัทอด

79. Put up with
แปลวา่ อดทน ทน ทําใจ

80. Run away
แปลวา่ หน ีวิ�งหน ีหลบหนี

81. save the best for last.
แปลวา่ การเกบ็สิ�งที�ดทีี�สดุไวท้หีลงัสดุ

82. Shed (some) light on
แปลวา่ เปิดเผย ใหค้วามกระจา่ง ทําใหเ้ขา้ใจงา่ย

83. Speech is silver, silence is golden.
แปลวา่ พดูไปสองไพเบี�ย นิ�งเสยีตําลงึทอง
หมวด คําสภุาษิต ภาษาองักฤษ

84. Stay in touch
แปลวา่ ตดิตอ่กนัไปเรื�อย ๆ ตดิตอ่กนัเสมอ สง่ขา่วถงึกนั ยงัตดิตอ่กนัอยู่

85. Stay still
แปลวา่ อยูน่ิ�งๆ

86. Take a break
แปลวา่ หยดุพัก
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87. Take into account
แปลวา่ คดิคํานงึ ใครค่รวญ ไตรต่รอง พจิารณา

88. Take it easy
แปลวา่ ใจเย็น ๆ, ทําตวัสบาย ๆ, ชา่งเถอะ

89. Take it easy. Don't be so upset.
แปลวา่ ใจเย็นๆ อยา่หวัเสยีไปหน่อยเลยน่า

90. Take over
แปลวา่ เขา้ควบคมุ เขา้ครอบครองตําแหน่ง รับชว่ง เขา้รับงานตอ่ ควบคมุ ยอมรับ
ภาระ/หนา้ที�

91. The email must be a valid email address.
แปลวา่ อเีมลตอ้งถกูตอ้งตามหลกัของบญัชเีมล

92. The examination is right around the corner.
แปลวา่ การสอบใกลเ้ขา้มาเต็มทแีลว้

93. To some extent
แปลวา่ มอียูบ่า้ง พอประมาณ ในระดบัหนึ�ง คอ่นขา้งจะ

94. Up to date
แปลวา่ ทนัสมยั ตามสมยั ทนัสถานการณ์

95. Watch your mouth
แปลวา่ ระวงัปาก ระวงัคําพดู มคีวามหมายเดยีวกบั Watch your tongue

96. What goes around comes around
แปลวา่ กงเกวยีนกําเกวยีน

97. Where there's a will there's a way.
แปลวา่ ความพยายามอยูท่ี�ไหน ความสําเร็จอยูท่ี�นั �น
หมวด คําสภุาษิต ภาษาองักฤษ

98. You can say that again
แปลวา่ ใชเ่ลย นั�นถกูตอ้งที�สดุ เห็นดว้ยเลย

99. You know I love you, but you drive me crazy.
แปลวา่ คณุกร็ูว้า่ผมรักคณุ แตค่ณุกทํ็าใหผ้มแทบบา้
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100. You put too much pressure on yourself.
แปลวา่ คณุกดดนัตวัเองมากเกนิไปแลว้
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