สํานวนสะเด็ด
Absolutely! แนนอน
Absolutely not! ไม
Act your age! อยาทําเปนปญญาออนเลย ทําตัวใหสมวัยหนอย
After while(crocodile)! แลวเจอกัน เทากัน see you later
See you later (alligator) แลวเจอกันใหม
After you และ you first! คุณกอน แลวกัน
Again please ขอโทษพูดใหมอีกทีซิ
All in all พูดโดยรวมแลวดีมาก
All things considered โดยรวมแลวดี
On balance โดยรวมแลวดี (สมดุลย)
Allow me / permit me ขอใหผมบริการคุณนะ
All right! ครับ/คะ อยาลืมปดประตูนะ all right (ไมลืมครับ)
All right! Try again เอานะ ฮึดสูอีกที่นา
All right เอาละ
Do as you please ตางคนตางไปแลวกัน
All right already รูแลวนา เสร็จแลวนา
All systems are go ทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอยแลวไปได
Any friend of someone is a friend of mine เพื่อนของ.. ก็คือเพื่อนของขาดวย
Any friend of my sister is a friend of mine.
Anyone / any body I know? เปนใครหรือ ฉันรูจักปะ
Anything you say! ใช ฉันเห็นดวย เออออไปอยางนั้นแหละ
A: you had better keep you room tidy (นาจะจัดหองใหดีนะ)
B: any thing you say! วายังไงวาตามกัน
A: let’s go dancing after the movie, shall we?
B: anything you say! วาอะไรวาตามกัน
Anytime you are ready พรอมแลวกัน แกนั่นแหละพรอมเมื่อไหร
Anyway! Anyhow! เอาเถอะ
A: anyway, let’s stop arguing เอาเถอะ เราหยุดเถียงกันซะทีเตอะ
B: That’s right! It’s time to go home. It’s no use to arguing

จริงดวย ถึงเวลากับบานแลว เถียงไปก็ไมมีประโยชน
Are thing getting you down? เปนอะไรไปหรือปลาว
A: you look depressed today! Are thing getting you down?
B: Nothing! Thanks ไมมีอะไร ขะใจโวย
A: what wrong with you? Are thing getting you down?

เปนอะหยังทําใหไมสบายใจปลาว
B: nothing! Just a little bit tired. Thanks! แตเหนื่อยนิดโหนย
Are you doing okay? เปนไงบางฟะ บายดีไหวฟะ
Are you feeling okay? รูสึกอยางไรบาง
Are you going my way? ผานไปทางนี้ปะ ติดรถไปดวยดิ
Sure! Get in ขึ้นมาเลย
Oh! I am going that way แหม ไปทางนั้นพอดีเลย
Are you leaving so soon? ทําไมรีบกลับจังหละ
Are you ready for this? พรอมที่จะฟงหรือยังหละ
All the more reason to do something สมควรตองทําใหญเลย

All the more reason to go to Pattaya สมควรตองไปพัทยาใหญเลย
All the more reason for doing something
As far as I know ตอบเทาที่รูนะ
As far as I know, the last train leaves at 9.00 P.M แตอาจมีเปลี่ยนแปลงได
To the best of my knowledge เทาที่รูมานะ
A:Why did Wichai get ‘a’ in every subject?
B: To the best of my knowledge, he studied hard late every night
A: can you tell me what to eat in this area?
B: To the best of my knowledge there is only one roadside foodstall selling Papaya salad in front
of the gas station เทาที่ขารูมีรานสมตําหนาปมวะ
As far as I’m concerned ผมคิดวา
A: how did you like the film?
B: as far I am concerned, it was one of the most enjoyable films I’ve ever seen
As we speak ขณะนี้ ที่กําลังพูดอยู at this very moment, just now
A: you arrive late for the bus.
B: The bus is leaving as we speak รถกําลังออกพอดีเลย
A: has the teacher started the lesson? ครูเริ่มสอนยัง?
B: He is teaching as we speak. กําลังเริ่มสอนนะ
A: what is Susan doing now?
B: she is sleeping as we speak เธอกําลังนอนหลับอยูแนๆเลย
As you say ตามที่คุณพูดนั่นแหละ เหมือนที่คุณพูดนั่นแหละ
A: Today it is very hot indeed. The traffic is bad and it looks like rain รอนจัง รถก็ติด ฝนก็จะตก
B: as you say, today is not a good day เหมือนที่เธอพูดนั่นแหละ วันนี้อากาศไมดีเลย
A: I think we shouldn’t go to the movies. There must be a lot of moviegoers because it is the new program.
B: as you say, I have made a phone call to check the ticket and was told that there is no more ticket
As such ก็ไมเชิง
A: I have heard that you have a mansion at Pattaya.
B: it is not a mansion, as such. It is a small house, in fact ก็ไมเชิงคฤหาสนหรอก แตบานหลังเล็กๆนะ
Beat it เหมือน go away และ get out ไปหัวไป ไปใหพน
A: Beat it! Go play somewhere else! ไปใหพน ไปเลนที่อื่นไป
B: Beat it! You guys. Go talk somewhere else. ไปใหพน แกทั้งสองคน ไปคุยที่อื่น
Be careful ระวังหนอย
Be careful! At this time the way up to the top is quite slippery.

ระวังหนอย ทางขึ้นลื่นสนิท
Behind you ระวังหลัง
Behind you! The motorcycle is coming
Behind you! The pickpocket is taking you wallet ระวังหลัง มีคนกําลังจะลวงกระเปา
Believe it or not! เชื่อปะ
Believe it or not, I’m the one who won the first prize of lottery
Be my guest! เชิญกอนเลย
A: there is only one seat left.
B: be my guest เชิญคุณเถอะ
A: I’m very thirsty. I need a Coke
B: Be my guest! เชิญกอนเลย

Be quiet เงียบๆหนอย
Be quiet, please I’m working.
Won’t bite ไมกัดหรอก
Come closer! I don’t bit เขามาใกล ฉันไมกัดแกหรอกนา
Why don’t you go and ask him? He won’t bite.
Bite the bullet กัดฟนสู
I know I suffer a great loss from the business, but I have to bite the bullet. I hope one day I will be successful.
Bit off more than you can chew! ทําอะไรเกินความสามารถของตัวเอง
One bitten twice shy ยังเข็ดอยูเลย
This girl is very pretty, but I’m still broken-hearted by the lat one. Once bitten twice shy.
Bite the hand that feeds you เนรคุณ
A: I can’ believe the guy like him can steal my money. I have raised him since he was a child.
B: everything can happen. He can bite the hand that feeds him.
Better late than never มาชาดีกวาไมมา
A: I’m sorry. I’m late
B: Better late than never.
It is / that is Better left unsaid อยาไปพูดถึงมันเลย
A: last night I had a terrible fight with my wife.
B: I don’t want to hear about it. Some things are better left unsaid ฉันไมอยากรับรูมัน บางอยางถาไมพูดจะดีกวา
A: I know some secretes about Peter?
B: Maybe it’s better left unsaid.
Better luck next time โชคตองเขาบางแหละนา
A: I failed the exam again.
B: better luck next time.
A: I lost this time, but next time I must beat you.
B: do you think so? Better luck next time แกคิดงั้นเหรอ ขอใหโชคดีคราวแลวแลวกัน
Bingo! ไชโย
I’ve lost my car key. If I don’t find it, I can’t go home
I’ve found it! Bingo เจอแลวโวย ไชโย
Bottoms up ยกซดใหหมดแกวเลย
By the way เออแลวเรื่องนั้นเปนไงบางหละ
Last night I met an old friend at the pub. I had a great time there. By the way, was Purintra punished by the
parent?
Incidentally เออเรื่องนั้นเปนอยางไรบางหละ
Boss: I want you to type this letter today. Incidentally, did you finish the report I asked you to do yesterday?
By the same token ตางฝายตางก็คิดเหมือนกันนั่นแหละ
A: that girls is neither beautiful nor interesting แมคนนี้ไมเห็นสวยเลย ไมนาสนใจอีกตางหาก
B: by the same token, she thinks that you are very ugly and dull. แกก็หลอนักนี่ ซื่อบื่ออีกตางหาก
A: I am sure I can win the match.
B: by the same token, others are sure that they will not lose . แลวแกคิดหรือวาคนอื่นเขาจะไมคิดเหมือนแก

Break it up! หยุดทะเลาะ หยุดเถียงกันซะที
A: I’m going to kick you. เดี๋ยวก็โดนเตะหรอก
B: I’m going to punch you แกก็จะโดยตอยเหมือนกัน
C: all right, you two, break it up. เอาละ แกทั้งสองเลิกกัดกันซะที
Clear the way หลีกทางหนอย ขอทางหนอยจา
Clear the way! The police are coming. ขอทางหนอย ตํารวจกําลังมา
Clear the way for the firefighters
Clear the way, please. We want to move the table out. ชวยหลีกทางดวย จะยายโตะออกไป
Cheer up! สูหนอย
A: I lost again.
B: come on! Cheer up! Better luck next time เอานา สูหนอย ครั้งหนายังมีโอกาส
C: life is not that bad. Cheer up! สูเขาสิลูก
Call it a day! วันนี้พอกอนแลวกัน
A: we have been working hard all day. Let’s call it a day. ทํางานมาทั้งวันแลว พอกันเถอะ
After 20 years of teaching, I think it is time for me to call it quits พอกันที
I’m so tired today. Let’s call it a day. วันนี้เหนื่อยจัง พอดีกวา
Call a spade a spade (สะเปด พรั่ว)! ขวานผาซาก พูดตรงๆไมออมคอม
A: you a corrupt because you work for two companies.
B: you shouldn’t say that. ไมนาพูดเชนนั้น
A: it couldn’t be helped. You know I call a spade a spade. ชวยไมไดนี่หวา ก็แกก็รูวาขามันขวานผาซากวะ
Coming through (ธรู), please ขอทางหนอยจา
Coming through, please I’m in a hurry. ขอทางใหขอยหนอย รีบวะ
Could I get by, please หลีกทางหนอยจา
Come and get it! เชิญเหวยไดเลย
Soup is on! Come and get it! ซุปพรอมแลว เชิญเหวยไดเลย
Time to eat ไดเวลากินแลวจา
Come in and make yourself at home เชิญเขามาเลย ตามสบายนะ
Come back and see us (me) วันหลังมาใหมนะ
Come back anytime มาเยี่ยมไดทุกเวลานะ (ยกเวนตอนนอน)

ตอบกลับวา Thank you. I had a wonderful time ขอบคุณ ฉันสนุกมาก
So glad you could come, we’re glad to have you. ดีใจจังที่มาวันนี้ (ไมเหงา ยังไดอวดของในบานดวย)
Could/can/may I be excused? ขอตัวแปบนึงนะ
Could I buy you a drink? ใหผมเลี้ยงเหลาคุณนะ
A: Pat, can I buy you a drink?
P: sure, what are you having ไดสิ มีอะไรบางหละ
A: I’ve got beer, alcohol.
Bite you tongue! นี่แก เงียบไปเลย
A: I think we can’t go to the beach because it may rain ฝนอาจตก
B: Bite you tongue! It must not rain แกเงียบไปเลย ฝนตองไมตก

A: why don’t you ask that pretty girl to the party? เฮยไมชวนสาวนอยนารักไปงานเลี้ยงหละ
B: bite you tongue! Who will take care of my girlfriend? แกเงียบไปเลย ใครจะดูแลแฟนขาหละ
Don’t rush me! อยาเรงไดไหม
A: hurry up! Make up your mind! รีบๆเขา ตัดสินใจซะทีซิ
B: Don’t rush me! ขอทีเถอะ อยาเรงไดปะ
Don’t push me อยามาจูจี้ไดไหม
A: you really must go to see the doctor.
B: don’t push me. I’ll go when I’m ready ขอที อยามาจูจี้กับฉันไดไหม จะไปเมื่อฉันพรอม
Don’t make me say it again อยาใหตองพูดอีกนะ
Don’t make me tell you again
A: I told you yesterday to organize your room. Don’t make me tell you again ฉันบอกใหแกจัดหองเมื่อวานนี้
B: okay. I’ll do it.
Don’t make me laugh! อยากหัวเราะใหฟนรวง
A: I’ll be a famous singer in the future.
B: don’t make me laugh
Don’t spend it all in one place! อยาใชจนหมดหละ
Don’t say it! รูแลวนาไมตองพูดหรอก
A: don’t say it! I know you are going to buy a new car.

รูแลวนา วาจะซื้อรถใหม ไมตองพูดอีกไดไหม
Don’t stand on ceremony! เหมือน make yourself at homeไมตองมีพิธีรีตองหรอก ทําตัวตามสบายนะ
Don’t away so long อยาหายไปเลยนะ มาเยี่ยมกันบาง
A: Long time no see. Don’t stay away so long.
Don’t tell a soul! รูแลวเหยียบไวหละ
Don’t tell a soul! อยาบอกใครนะเฟย
Susan is pregnant ซูซานทองแลว
There wasn’t a soul to be seen ไมเห็นศรีษะใครเลย ไปแลวไมเจอใครเลย
I went to your house last Sunday. There wasn’t a soul to be seen. ไปหาเมื่ออาทิตยกอน ไมเห็นเจอใครเลย(แมแตหมาสักตัว)
Don’t tell me what to do ไมตองบอกใหทําโนนทํานี่หรอก
I know what I’m doing ฉันรูวากําลังทําอะไรอยู
A: you look dirty. You really need to fix yourself up. Go buy some new clothes แกดูสกปรกจัง ไปซื้อเสื้อผาใหมมาใสซะ

บางไป
B: Don’t tell me what to do! I like me the way I am ไมตองมาสั่งใหฉันทําอะไรหรอก ฉันชอบแบบนี้นะ
Don’t try to change yourself just to please me! อยาพยายามเปลี่ยนตัวคุณเพื่อทําใหฉันพอใจหรอก
I like you just the way you are.
Don’t waste my time อยามาทําใหฉันเสียเวลานา
A: I want you to help me talk to her อยากใหคุณชวยฉันพูดกับเธอหนอย

B: don’t waste my time
It’s a waste of time เสียเวลาเปลาๆนา
Would you like to see the movie
No, it’s waste of time
Don’t waste your breath! เปลืองน้ําลายเปลาๆ
A: I will try to talk to her again.
B: don’t waste your breath! I already tried it.
Don’t waste your time! อยาไปเสียเวลากับมันเลย
A: I will try to complete the assignment
B: Oh! Don’t waste your time. It’s beyond the deadline.
Don’t worry ไมตองกังวลหรอก
A: I’m afraid I will flunk English.
B: Don’t worry! Everything will be all right.
Don’t worry about it อยากังวลกับมันเลย
I’ll take care of everything เดี๋ยวจะจัดการเอง
I’ll handle everything
A: I don’t know how to tell my Dad about my poor grades.
B: Don’t worry about it! I’ll take of everything. ไมตองหวง เดี๋ยวจะบอกพอแกเอง(ใหแกนึกถึงพอแกวแมแกวไวเถอะ)
Could I call you? แลวจะโทรกลับไปแลวกัน
I can’t talk to you right now. Could I call you? ตอนนี้ไมสดวก แลวจะโทรกลับไปแลวกัน
I have a great time. May I call you? แลวจะโทรนัดไปเที่ยวอีกนะ
Could I give you a lift? และ Could I have a lift? จะติดรถไปดวยไหมหละ
Could I have a someone call you? จะใหเขาโทรกลับไปไหม
Could I join you? Do you mind if I join you? Do you care if I join you? ขอรวมวงดวยคนดิ
Mind if I join you? Care if I join you?
Could you keep a secret? เก็บความลับไดปะ
Dear me! โอ แยจังเลย
Definitely, Certainly , Absolutely แนนอน
A: Will you join us tomorrow?
B: Definitely / Certainly / Absolutely แนนอน (เพราะฉันหมดทางไปแลว)
A: will you lend me some money?
B: No way! Definitely not. ไมมีทางแนนอน (ทั้งชาตินี้และชาติหนา)
Does it work for you? ตรงกับ Is it all right with you? ตกลงไหม เห็นดวยไหม
A: tomorrow we will have leave BKK at 7 am. Does it work for you? เห็นดวยไหม
B: it work for me ขอยเห็นดวย ไมขัดของ
A: we’re having dinner at eight. Does it work for you?
B: OK. It works for me. ไดเลย

Do I have to spell it out? Do I have to paint a picture? จะตองอธิบายอยางไร แกจึงจะเขาใจ
A: I don’t understand what you have explained?
B: do I have to spell it out? หรือ Do I have to paint a picture?
Do I make myself (perfectly) clear? ชัดไหม
A: I can’t go with you tonight because of a lot of assignment. Do I make myself perfectly clear? ชัดไหม
A: Finish your homework and go to bed early. Do I make myself perfectly clear?

ทําการบานใหเสร็จแลวรีบเขานอนซะ ชัดไหม
B: yes ชัดแลวครับผม
Don’t ask! ขอรอง อยาถาม
A: how old are you this year?
B: don’t ask! ขอรอง อยาถามไดปะ
Don’t be gone too long! อยาไปนานนะ (ผมคิดถึง)
A: Don’t be gone too long! Time to eat.
A: don’t be gone too long! We are waiting for you.
B: I’ll be right back เดี๋ยวกลับมานา
Don’t speak too soon และ Don’t be too sure!อยาเพิ่งมั่นใจไป
A: I’m sure I will get ‘A’ in English.
B: don’t be too sure! You may get ‘C’ if the majority of students get high scores.
Don’t bother (บาเดอร) อยารบกวนเลย รบกวนคุณปลาวๆ
A: shall I open the window?
B: don’t bother! ไมตอง ไมอยากกวนใจคุณ
Leave me alone เหมือน Don’t bother me
I’m busy. Please, don’t bother me!
Don’t breathe a word of this to anyone! เฮย รูแลวเหยียบไวนะ
A: Don’t breathe a word of this to anyone. Sunee is divorced her husband.หยากะสามีแลว(ดีใจไหม)
B: of course not. You know me! รับรองไมบอก(คนเดียว) แกรูจักฉันดีนี่นา
Don’t even think about it! Don’t even think about doing it! อยาเลย แมแตจะคิด
A: look a that mountain climber on the cliff. It’s thrilling. เสียวจัง
B: Don’t even think about it.
A: John is going to jump from the top of the building.
B: Don’t even think about doing it!
Don’t give up อยายอมแฟ
Don’t give up the ship อยาเพิ่งยอมแพ
Don’t give up too easily อยาเพิ่งยอมแพงายดายสิ
Don’t give up too soon อยายอมแพอะไรเร็วเกินไป
Don’t give up without a fight อยาเพิ่งยอมแพโดยยังทันสุสิพวก
Don’t I know you from somewhere? ผมเคยรูจักคุณที่ไหนมากอนหรือเปลานี่
A: Don’t I know you from somewhere?
B: I don’t think so. Where did you go to school? คิดวาไมนะ แลวคุณเรียนจบจากที่ไหนมา

Don’t let someone or something get you donw อยาใหอะไรมาทําใหคุณขุนใจนะ
A: I’ve got some bad news. I flunked biology. มีขาวรายมาบอก ฉันได F ชีววิทยานะ
B: don’t let it get you down! Forget it อยาใหเรื่องนั้นมาทําใหคุณเสียอารมรเลย ชางมันเถอะ
I’ll cross that bridge when I come to it. เดี๋ยวถึงเวลาแลวคอยคิด
Don’t cross the bridge until you come to it. อยาตีตนไปกอนไข
To kill time ฆาเวลา
I will go shopping just to kill time.
My mother kills time reading novels.
My friend kills time taking out the garbage
Do you understand what I am saying? เขาใจที่ฉันกําลังพูดไหม
Do you follow? ฟงที่พูดอยูเปลา
Do you get my drift?
Do you get the message?
Do you get the picture?
Do you know what I’m saying?
Do you know what I mean?
Do you know what? นี่แกรูอะไรไหม?
A: do you know what?
B: no, what? ไม อะไรหละ
A: your girl has gone out with someone. แฟนแกไปกะคนอี่นนะ
Kill two birds with one stone.
Your life is worth living. ไมเสียชาติเกิด
Your life isn’t worth living. เสียชาติเกิด
Break the monotony of life แหวกวายความจําเจของชีวิต
Variety is the spice of life ความหลากหลายคือรสชาดของชีวิต

There is no shame in + สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมเห็นนาจะมีความละอายใจสิ่งนั้น
There is no shame in being poor
There is no shame in being disable
Bring shame on นําความอับอายมาสู
You bring shame on your family
Don’t you know that you bring shame on your parents.
Speak of the devil ตายยากนะกําลังพูดถึงอยูเลย
A: I hate Tom.
B: Hi! Tom. We were just talking about you.
What a pity , what a shame แยจังเลยนะ
A: my dog died yesterday. หมาฉันเดี้ยงเมื่อวานนี้
B: what a shame! โอ แยจังนะ
A: It’s raining. What a shame ฝนตกแลว แยจังเลยละ

Bow you head in shame กมหนาดวยความละอายใจ

Shame on you โอ หนาไมอาย
A: john, you talked about Joy behind her back. Shame on you.
Don’t talk about me behind my back! I hate it อยาพูดลับหลังไดไหม ฉันไมชอบ
How could you do such a thing? Have you no shame แกทําอยางนั้นไดอยางไร ไมรูสึกละอายใจเลยหรือไง
Go ahead ไปกอนแลวกัน เชิญกอน
Your behavior shows your upbringing คนอะไร พอแมไมสั่งสอน
Load knows I’ve tried พระเจารูวาฉันไดพยายามเต็มที่แลว
What brings you here? อะไรหอบแกมาที่นี่ละ
A: what brings you here?
B: I’ve had this cough for nearly a month, and I think it needs looking in.
Nice job! Good job! Nice going! Well done!
I’m glad it’s over.
Nice going! You did a good job.
Never ไมเคย
Never in my life ไมเคยเลยในชีวิต
A: have you ever been there?
B: never in my life.
Not again! ไมอีกแลวนะ อยาใหมีอยางนี้อีกนะเฮย
A: I broke the promise. I was late.
B: not again.
Not always! ก็ไมเสมอไปหรอก
A: do you go shopping every weekend?
B: not always.
Not anymore ไมอีกตอไปแลว
A: do you come to her house very often?
B: not anymore! เมื่อกอนมาบอย แตตอนนี้ไมแลว
A: Do you still like coffee? คุณยังคงชอบกาแฟอยูไมใชเหรอ
B: not anymore! ไมแลวหละ
It serves + คนที่โดนสมน้ําหนา+ right
A: he punched me in the nose.
B: it serves you right because you kicked him first. สมน้ําหนาแลว ก็แกไปเตะเขากอน
You deserve it แกนั้นสมควรแลว

คนที่สมควรจะไดรับ + deserve(s) + it
A: Tim got a raise ไดเงินเดือนขึ้น
B: He deserved it เขาสมควรได

Nice weather we’re having วันนี้อากาศดีนะ (ซึ่งความจริงรอนตับแตก)
Yeah! It’s great เออ เยี่ยมมาก ดีมาก
Yeah! It’s hot อื้อ รอนดีจังเลยวะ
No problem ไมมีปญหา
No sweat (สะเวท) งายมาก เหงื่อยังไมทันออกเลย
No need ไมจําเปน
A: Do we have to do it? เราตองทําสิ่งนั้นไหม
B: No need ไมจําเปน
No kidding อยามาลอเลนนะเฟย
No chance ไมมีโอกาสหรอก
No doubt ไมตองสงสัยของมันแนอยูแลว
A: Panee is giving this party for herself
B: she expect us to bring gifts, no doubt
No wonder ไมแปลกเลย
A: he cannot go to school today.
B: no wander! He stayed up late until 3 am.
No way ไมมีทางซะละ แกเอย
No trouble ไมเลย ไมเดือดรอนเลย
A: I would like you to feed my dogs for a couple of days.
B: no trouble! ไมตองเกรงใจ ยินดีทําให
Not at all บเปนหยังดอก ไมเปนไร
A: thank you very much for your help. ขอบใจที่ชวย
B: Not at all.
Never mind ไมตองหรอก ไมเปนไรเกรงใจนะ
A: would you please carry this bag?
B: wait a minute.
A: never mind! Thank you. ไมตองหรอก ทําเองได
Not bad ไมเลว
A: how do you like your new teacher?
B: not bad! ก็ไมเลวหรอก (ใชได)
Not to worry ไมตองกังวลไปหรอก
A: I think we are about to run out of money.
B: not to worry! I have some more travelers’ checks.
Not for love nor money จางใหก็ไมทํา
A: could you help me carry this bag?
B: Not for love nor money.
I am not going to study abroad for love nor money.
He does everything just for money ทําทุกอยางเพื่อเงินเงินเทานั้น
Some people do everything just for love บางคนทําทุกอยางเพื่อความรัก
Some people will not do anything for love nor money. บางคนไมยอมทําอะไรทั้งสิ้น
They will not get that car for love nor money อยางไรซะ พวกเราก็ไมมีวันไดรถคนนั้นหรอก

Sure, Certainly แนนอน
Sure thing ของมันแน
Sure as shooting แนเหมือนยิงเลย
A: are you going to win the match? แกจะชนะการแขงขันเหรอ
B: Sure as shooting! แนเหมือนยิงเลย
Suppose หรือ Supposing สมมติวา ถาหากวา
A: supposing all the electricity suddenly stopped, what would you do?
B: it doesn’t matter. The TV can run on Batteries too ไมเห็นตองกลัวเลย
Suppose I do? Supposing I do? ถาฉันจะทําละ แกจะทําไมหรือ
A: Do you still want to go dancing?
B: suppose I do? แลวถายังอยากอยูหละ จะทําไมเหรอ
Suppose I don’t ถาฉันไมทําหละ จะเปนอะไรไหม
A: You simply must do better in school แกตองเรียนใหดีขึ้น
B: Suppose I don’t ถาไมทําหละ
A: your clothing and personal belongings will be placed on the curb for the garbage
Pick up, and we will have the locks changed.
I suppose so. I think so ฉันก็คิดเชนนั้นเหมือนกัน
A: is it going to rain soon?
B: I suppose so. ฉันก็วางั้นแหละ
Suit yourself! หรือ have it your way. ตามใจแก อยากทําอะไรก็ทําไป
A: I would like steak. I don’t like pork.
B: suit yourself. จะกินอะไรก็เอาเลย (ปากของแก ทองก็ของแก)
Take it or leave it
A: here is some coffee.
B: no, I want some tea อยากไดชามากกวา
A: take it or leave it. มีแตกาแฟ (จะเอาหรือไมเอาก็ตามใจ)
There is no choice ไมมีทางเลือก
There is all there is ก็มีเทาที่เห็นนั่นแหละ
Trust me เชื่อฉันสิ
Take my word for it เชื่อฉันสิ
A: trust my world for it! He is married.
B: No, I want to prove it ไม อยากพิสูจนเอง
No one takes your word for it unless he experiences it ไมมีใครเชื่อหรอกจนกวาจะเจอดวยตัวเอง
Tell me another (one) มีอีกไหม
A: you know what? Your girl went out with another guy last night.
B: tell me another มีเรื่องอื่นอีกไหมหละ
Thank, but no thanks ขอบใจนะ แตอยาเลย
A: let me take you for a ride ขับไปสงนะ
B: Thanks but no thanks ขอบใจนะ แตอยางเลย

That isn’t the way I heard it ไอที่ไดยินมาไมใชอยางนี้นี่นา
A: our neighbor was arrested last night.
B: That isn’t the way I heard it ที่ไดยินมาไมเปนอยางนี้นี่แก
That depends ทั้งนี้ก็แลวแต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ยังไมแนเลย
A: will you be free this weekend?
B: well, that depends เออ ยังไมแนเลย ทั้งนี้ก็แลวแต(แตอะไรไมรู)
A: let’s get together sometime.
B: That depends แลวแต โอกาสจะเอื้อมั้ง
Take care of yourself
Take it easy ใจเย็นๆนา Don’t get excite ไมตองตื่นเตนหรอก
A: I am very angry with that guy. He is so rude.
B: take it easy. You’ll be in trouble.
Take it easy คอยๆนะ อยาโหดนักหละ
A: I want you to carry all my bags upstairs now.
B: take I easy! I’m not made of steel, you know. เฮย อยาโหดนักเลย
Take it easy เหมือน Good bye ไปหละนะ
A: see you next week. Good bye.
B: take it easy ไปหละนะ
That burn me up. เหมือนกับ that make me very angry
That’s easy for you to say พูดนะมันงาย
A: relax. Everything will be all right. ใจเย็นนา ทุกอยางจะดีเอง
B: that’s easy for you to say ใชสิไมไดเปนแกนี่หวา พูดนะมันงาย
That’ll teach+คนที่รับกรรม สาสมแลว โดนซะมั่งดีแลว
A: Pot killed a girl and he was finally sentenced to death
B: That’s teach him
That’s enough พอแลวหละ
That’s enough for today วันนี้พอแคนี้กอน
A: care for some more coffee? รับกาแฟอีกไหม
B: That’s enough for now. Thanks,

พอแลวหละ ขอบใจจะ

No more หรือ Stop That พอกันที หยุดซะที
A: I could go on with complaint after complaint. I could talk all week, intact.
B: That’s enough หรือ Stop that หรือ No more พอทีเถอะจ (กลัวแลว)
Stop this foolishness หรือ That’s enough of this foolishness เลิกงี่เงาซะที
A: That’s enough of this foolishness. You two stop fighting for nothing.
A: that’s enough of this foolishness. I’m leaving and I never want to see you again.
B: come on! I was only teasing. ไมเอานา ฉันแคเยาเลนนะ

That will be the day! ฟาคงถลมทะลายแน
A: I’m going to organize my room once and for all (once and for all ทําสิ่งใดในที่สุด)
B: That will be the day! ฝนคงตกหนัก ฟาคงถลมทะลายแน
Use you head หรือ use you brain
This doesn’t quite suit me มันไมเหมาะกับผมนักหรอก
I don’t want this shirt. This doesn’t quite suit me.
Times are changing เวลาเปลี่ยนทุกขณะจิต
You can’t expect the world to stand still คุณไมสามารถคาดหวังใหโลกหยุดหมุนไดหรอก
Time to call it a day วันนี้พอแลว
Time to call it a night คืนนี้พอแลว
I’ve done too much work. Time to call it a day.
I’v really tired it’s almost 1.00 am. Time to call it a night
The must have seen you coming แกโดนตมซะแลว
A: do you think I paid too much for this car? It’s not as good as I thought it was.
B: it’s almost a wreck. Thy must have seen you coming แกโดนตมแลง
It is none of your concern. ไมมีอะไรเกี่ยวกับคุณเลย
It’s none of your business.
Mind your own business.

มันไมใชธุระกงการอะไรของคุณ
ไปยุงกับเรื่องของคุณเถอะ

I bet ฉันกลาพนันไดเลย
A: I bet you miss the plane.
B: no, I won’t ไมหรอก
I’m glad you could drop by.
We’re glad you could drop by, stop by ดีใจที่แวะมา
Do we have to go through all that again? เราจะตองพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดอีกครั้งเหรอ
A: I don’t understand why you didn’t talk to me last night?
B: I was irritated at something else. I said I was sorry. Do we have to go through all that again?

ฉันหงุดหงิดเรื่องอื่นอยูนะ บอกแลววาเสียใจ เราจะตองพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดอีกครั้งเหรอ
Let’s not go through all that again. ขอรอง อยาไปพูดถึงมันเลยนะ
I got better thing to do มีสิ่งที่ดีกวานั้นที่ตองทํา
I’ve got better things to do than stand around here listening to you brag.

มีเรื่องดีๆตองทํามากกวามายืนฟงแกโม
Don’t you know นึกวารู ไมรูหรอกนี่
A: how do I get to MBK?
B: Don’t you know อาว แกไมรูหรอกหรือ

Don’t you know it ของมันแนอยูแลว
A: if you win a lottery, are you going to quite this job?
B: don’t you know it! ของมันแนอยูแลว
I’ve never heard of such a thing ฉันไมเคยไดยินเรื่องพรรคนั้นมากอนเลย
A: the school is closed due to heavy flooding.
B: I’ve never heard of such a thing
I never thought I’d see you here ไมคิดวาจะพบแกที่นี่เลย พับผาสิ
Say who? ใครบอกละ
Says me? ก็บอกอยูนี่ไงหละ
A: it’s going to rain cats and dogs today.
B: says who?
A: says me!
Say when. พอเมื่อไหรบอกนะ
A: do you want some coffee?
B: yes.
A: ok, say when ไดเลย พอเมื่อไหรบอกนะ
I’d like to have a word with you ขอพูดอะไรดวยหนอยสิ
Could I have a word with you
A: I’d like to have a word with you
b: sure. I’ll be with you in a minute. ไดเลย เดี๋ยวไปพบนะ
Search me! ก็ใครมันจะไปรูเลา
A: do you know where John is going?
B: search me! ก็ใครมันจะไปรูหละ
Say no more รูแลวนา ไมตองพูดแลว
A: you should see a doctor now and have a complete physical check-up.
B: say no more รูแลวนา ไมตองพูดแลว
It is just your style เหมือนกับ it suits you perfectly นั่นเหมาะกับคุณเลยนะ
It’s you. นั่นแหละเหมาะกับแกเลยละ
It’s out of the question เหมือนกับ It’s impossible เปนไปไมได
A: do you think I will get the job.
B: It’s out of the question.
In this day and ages. ในชวงเวลานี้นะหรือ
A: your brother quit the job again.
B: imagine that! Especially in this day and ages ลองคิดดู โดยเฉพาะในชวงเวลานี้นะหรือ
In view of เปนเพราะ…ทีเดียว
In view of the rain, we have to cancel our program.

เปนเพราะฝนทีเดียว เราจึงตองยกเลิกโปรแกรม
Is anything going on? มีอะไรนาสนใจหรือเปลา ตรงกับ is there anything exciting happening here?
A: Hey, man! Is anything going on? เฮยพรรคพวก มีอะไรตื่นเตนบาง

B: nothing. ไมมีอะไร
Sorry, I said the wrong thing โทษที พูดผิดไป
I shouldn’t have said that.
I spoke out of turn โธเอย ไมนาพูดออกไปเลย
A: I’m sorry. I spoke out of turn. I was mistaken. โทษที ไมนาพูดเลย เขาใจผิดนะ
B: that’s all right. Think before you speak next time.
I was mistaken ฉันเขาใจผิดไปนะ
That’s all I need นั่นแหละสิ่งที่ตองการ
All talk and no action ดีแตพูด
People will talk หรือ people are talking เดวคนเขาจะวาเอานะ
Don’t smoke in a non-smoking area. People will talk.
Not talking ไมพูดกัน
Stop talking dirty หยุดพูดเรื่องลามกซะที
Stop talking nonsense หยุดพูดเรื่องไรสาระซะที
To talk sense. พูดมีสาระ
Need I remind you that ….. ตองใหเตือนกันหรือวา….
Need I remind you that smoking is bad for you health?
Need I say more? ตองใหพูดอีกกี่ครั้งกี่หนวะ จึงจะรูเรื่อง
You must finish your homework before watching TV. Need I say more?
I’ll get right on it. จะไปทําเดี่ยวนี้แลวจะ
Nothing for me, thanks ไมเอาแลว ขอบคุณ
A: would you care for desserts? รับของหวานไหม
B: nothing for me, thanks.
Jump the gun ลักไก
Don’t jump the gun! If you do, you have to start the test again.
To join forces with รวมไมรวมมือ
Leave the place! ออกไปจากที่นี่ซะที
Go away ไปไกลๆเลย
Get lost ไปไหนก็ไป
Get out ออกไป
Get out of here ออกไปใหพน
Get out of my face ไปใหพนหูพนตา
Get of my tail หยุดตามตอยๆ ซะที

Beat it ไปใหไกลๆ เทาหนอย
Go jump in the lake ไปกระโดดทะเลสาปซะ (ไปตายซะ)
Please keep in touch ติดตอมาบางนะ
Please write to me
Please drop me a line
Just a minute/moment/second คอยเดยวนะ
Wait a minute/ second คอยแปบเดียว
If you think…. You’ve got another think coming สิ่งนี้สิ่งนั้นจะเปนอยางทิ่คิด คงตองคิดใหมแลวหละ(คิดผิด)
If you think I will wait for her, you’ve got another think coming พวกแกคิดใหมไดแลว
I’m listening หรือ I’m all ears ฟงอยู
A: Hey! I have got something to tell you. มีอะไรจะบอกนะ
B: I’m listening ฟงอยู
Hey, I’m not finished with you เหมือน I still have more to say to you ยังมีเรื่องจะพูดกับแกอีกนะ
I need it yesterday ดวนจี๋เลย
A: when do you want the report?
B: I need it yesterday?
It’s time to go หรือ it’s time to leave ตองไปแลวหละ
It’s time to hit the road ตองจรลีแลวหละ
I’ve got to hit the road
I’ve got fly.
It’s time to run ไดเวลาเผนแลว
It’s time to move along
It’s time to push along.
It’s time to push off.
It’s time to split ไดเวลาแยกยายแลว
I’ve got to moving ตองไปแลวหละ
I’ve go to go.
I’ve got to take off.
It’s time we should be going คิดวาคงตองไปแลวละ
I’m just thinking out loud เปลาไมมีอะไรนี่ แคพึมพํานะ
A: what are you saying, anyway? Sound like you’re scolding someone.
B: No, I was just thinking out loud.
I owe you one หรือ I owe you a favor ฉันเปนหนี้แกได 1 อยางแลว
A: let me pay for the big dinner
B: thanks a lot. I own you one
For the next life หรือ the life to come ชาติหนา

To make a wish อธิฐานเลยสิจะ
Your wish is granted / fulfilled ไดตามอธิฐาน
Dropped dead จากไปอยางกะทันหัน
Rise from the dead / come back from the dead ตายแลวฟน
Spanking ตีกน
Pinching หยิก
Warning วากลาวตักเตือน
Spare the rod, spoil the child ตามใจจนเสียคน รักวัวใหผูกรักลูกใหตี
You have to cruel to be kind. ตองใจแข็งเพื่อใหลูกไดดี
To get away with murder หนีลอยนวล
Considerate person ขี้เกรงใจคน
It’s very considerate of you to carry this bag for me. เกรงใจที่ชวยแบกกระเปาให
I’m too considerate to ask you to do that. ไมอยากรบกวนคุณนะ
I couldn’t ask you to do that. ไมอยากรบกวนเลย เกรงใจ เกรงใจ
A: I’ll lend you enough money to get you through the week.
B: I couldn’t ask you to do that.
A: here you are.
B: I can’t thank you enough. ขอบคุณเทาไหรก็ไมพอ

I don’t care ฉันไมสนใจ
Who cares แลวทําไมหรือ
I couldn’t care less. เหมือน it doesn’t matter to me ไมเห็นวาจะมีความหมายตอฉันเลย
I really couldn’t care less what you think. ฉันไมสนสิ่งที่แกคิดหรอก
As if I cared ทํายังกับฉันแครนักนี่
As if I cared whether he come with us or not! ทําเปนวาฉันจะแครวาเขาจะมาหรือไม
As if I cared what you’re thinking
The only thing on earth I care about is you.
Take you time ตามสบายไมตองรีบหรอก
Make a good time ทําเวลาไดดี
Time is money เวลาเปนเงินเปนทอง
Your time is drawing near เวลาตายใกลมาถึงแลว
Time is on your side เวลาเขาขางคุณ
Pass the time of the day ใชเวลาหมดไปกับ
One should be satisfied with what one has or is พอใจสิ่งที่มีอยูหรือเปนอยู
You can’t take it with you ตายไปก็เอาไปไมได

To grab the chance ฉวยโอกาส
If the worst come to the worst ถาจะซวยสุดๆแลวหละก็
I guest, I expect, I suppose, I suspect ฉันคิดวา
A: I guest it’s going to rain ฉันคิดวา ฝนจะตกนะ
B: oh, I don’t know
I am head over heels in love with her. ฉันรักเธอตั้งแตศรีษะยันเทาเลย
She is the love of my life เธอเปนคนเดียวที่ฉันรัก
We’ve nothing to lose เราไมมีอะไรที่จะตองสูญเสียอีกแลว
Thing for yourself! การที่มีจุดยืนเปนของตัวเอง
Think twice คิดอีกครั้งนะพวก ตรองดูใหดีกอน
A: I will copy my friend’s answer
B: Think twice. คิดใหดีนะ
Think nothing of it, Don’t give it another thought, Don’t give it a second thought อยาไปคิดถึงมันเลย
To make up for the lost time ชดเชยสําหรับเวลาที่สูญเสียไปในอดีต
I’m lost ฉันหลงทาง ไมเขาใจในสิ่งที่คนอธิบายใหฟง
Lost for words อาการพูดไมออก เนื่องจากตกใจ
Lost face หนาแตก
To save face กูหนา
There’s no time to lose เสียเวลาไมไดอีกแลว
We have to finish this project by today. There’s no time to lose.

I’ll take a rain check เอาไววันหลังแลวกัน
Maybe some other time เอาไววันหลังแลวกัน
Can you come to the party?
I’m afraid I can’t. I have another engagement. Maybe some other time.
I know my limits ฉันรูขอจํากัดตัวเอง
Do you have any limitations?
If you know your limitations, then you know how to improve yourself.
There is no limit to what you can do if you try. ทําไดทุกอยางถาพยายาม
Limitations ลิมิเทเชิ่น ขอจํากัด
Engagement อินเกจเมิ่น การนัดหมาย

Look who’s talking วาแตเขาอิเหนาเปนเอง ควรดูตัวเองซะกอน
A: you just talk and talk, and you never give a chance for anyone else to talk, and you just don’t
Know when to stop!
B: Look who’s talking.
A: You never come to school on time and always copy other’s homework.
B: Look who’s talking วาแตคนอื่น แกเองก็ลอกวะ
Look out , watch out ระวัง
Luck for you คุณนะโชคดีนะ
Lucky for you, you can finish writing two expression as planned
Lucky for you, everyone thought that you must have died in that serious car accident.
Lucky for you, you are not on probation ไมตองโดนภาคทัณฑ
Gifted child เด็กอัจฉริยะ
That’s what friend are for , friends are for that.
To play around with someone มีสัมพันธสวาทกับใครชั่วครั้งชั่วคราว
Don’t play around with that guy. He is sex machine.
Don’t play a joke on me อยามาเลนตลกนา
Don’t play a trick on me อยามาตุกติกนา
You took the words right out of my mouth พูดเหมือนที่กําลังจะพูดเลย
A: I think she is old enough to know it better.
B: oh! You took the words right out of my mouth
You’ve get to be kidding แกตองลอเลนแนๆ
You wouldn’t dare แกไมกลาหรอก
A: I think I will kick you if you mention it again.
B: you wouldn’t dare น้ําหนาอยางแกไมกลาหรอก
A: I will quit this job tomorrow.
B: you wouldn’t dare.
Before my very eyes ตอหนาตอตา
Made eyes at other woman เลนหูเลนตา
Only have eyes for this wife รักเดียวใจเดียว
Have a heart เห็นใจกันหนอยดิ
A: your grade will suffer this semester เกรดแกออกมาหวยแนเทอมนี้
B: Gee, have a heart; I tried hard this time เห็นใจหนอยครับ ผมพยายามหนักแลวนะคราวนี้

You’ve got me stumped ใบกินเลย
A: what is the longest road in the world?
B: You’ve got me stumped. ใบกินเลย ตอบไมถูกจา
Your guess is as good as mine หรือ if you don’t know, how could I know? ถาแกไมรู แลวฉันจะรูไดอยางไรหละ
A: why are they crying?
B: your guess is as good as mine ฉันก็รูพอๆกับแกนั่นแหละ
Have it your way จะเอาอะไรก็เอาไป ทําตามที่ชอบแลวกัน
A: I’d like to have coffee.
B: I prefer coke.
A: have it your way
Nothing doing
A: could you please lend me 500 baht?
B: Nothing doing แลวมันเรื่องอะไรหละที่จะใหยืม
A: will you come with me?
B: nothing doing. I have to do my work. เรื่องอะไรจะไป ฉันตองทํางาน
Not right now, thanks ยังไมหรอกตอนนี้ ขอบใจ
A: do you want some more coffee?
B: not right now, thanks ยังครับตอนนี้ ขอบคุณ
A: do home work please.
B: not right now. I’m not in the mood
To lose one’s train of thought ความคิดขาดชวง
Don’t make me lose my train of thought. I am thinking about my income
Don’t interrupt. You’ll make me lose my train of thought
That telephone call made me lose my train of thought
Make it มั่นใจวาทําได
I’m sure I can make it ผมมั่นใจวาทําได
I can’t make it
Can you make it?
A: can you come with us? แกจะไปดวยไหม
B: sorry I can’t make it โทษดวย ไปไมวะ
Let’s do this again sometime หรือ we must do this again sometime ไวทําวันหลังอีกนะ
A: what a wonderful time we have together
B: we must do this again sometime อยางนี้ ตองนัดเจอกันอีกซิ
A: what a nice trip
B: let’s do this again sometime
Like a drop of water I the ocean หรือ like a drop of water in the bucket ชวยเหลือแบบไมเต็มใจ
A: I know you are in great trouble. I will lend you 500 baht.
B: thanks for you help. It’s like a drop of water in the bucket.

A little bird told me รูแลวกันนา
A: how can you know I am getting married?
B: a little bird told me! It is true. เออ รูแลวกันนา ไมตองถาม แตวาจริงไหมหละ
It’s the call of duty งานในหนาที่
Teaching is the call of my duty.
Giving service to customers is the call of his duty.
It’s beyond the call of duty งานนอกเหนือหนาที่
It’s above and beyond the call of duty
A little knowledge is a dangerous thing ความรูเทาหางอึ่ง
A penny saved is a penny earned มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท
A fool and his money are soon parted คนโงและเงินอยูกันไดไมนาน
A self-made man (person) สรางฐานะดวยตัวเอง
A rolling stone gathers no moss
According to ตามที่
According to me ตามที่ผมไดกลาวไว
According to the company ตามที่บริษัทระบุไว
According to the project ตามที่ระบุไวในโครงการ
According to the traffic rules ตามที่ระบุไวในกฏหมายจราจร
According to one’s own light ตามที่สิ่งที่คนนั้นเชื่อ
Peter must act on this matter according to his own light?
I may have been wrong, but I did it according to my own lights อาจจะผิดไปก็ไดแตก็ทําตามความเชื่อ
According to all accounts ตามที่มีการบอกเลารายงานกันมาทั้งหมด
According to all accounts, there was a big ball of fire when the plane crashed

ตามที่รายงานกันมา มีลูกบอลไฟตอนที่เครื่องบินชนกัน
According to all accounts, the film was terrible.
Above board บริสุทธโปรงใส open and above aboard
You can do whatever you wish, as long as you keep it honest and above aboard
Above/ beyond suspicion ไมอยูในขายตองสงสัย
Preeda is above suspicion
As solid/ steady as a rock มั่นคงดุจหินผา เยือกเย็นในยามคับขัน
My father is as solid as a rock. He can solve all kinds of problems
On the rock ปญหาประดังเขามา
His business is on the rock
Their marriage is on the rocks
To rock with laughter หัวเราะจนตัวโยน
I rocked with laughter when I heard a dirty joke

To rock the boat มือไมพายเอาเทาราน้ํา
If you don’t cooperate please don’t rock the boat.
My friend likes to rock the boat in class.
Make a nuisance นิวเซิ่นส นารําคาญ
Stop making a nuisance of yourself หยุดกอกวนชาวบานซะที
Catch me later หรือ catch me some other time เอาไววันหลังแลวกัน ตอนนี้ไมวางอะ
Can you handle it? รับมือไหวไหม
All that matter หรือ the only thing that matter สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ…..
All that matter is that you are safe
The only thing that matter to these people is money
It’s a matter of life and death เปนเรื่องคอขาดบาดตาย
It’s just/only a matter of time มันเปนเรื่องของเวลา
It a matter of + opinion มันเปนเรื่องของความคิด
Personally I can’t stand rock music, but I suppose it’s a matter of opinion.
It doesn’t matter มันไมสําคัญหรอกวา
The fact/truth of the matter ความจริงก็มีอยูวา
A: why do you ignore her?
B: the fact of the matter is I don’t love her any more.
A: why are you so sad?
B: my wife has deserted me. That’s the truth of the matter.
Great minds think alike คิดอะไรคลายๆกันเลย
A: I think this is the best solution to the problem.
B: great minds think alike เห็นไหมคนฉลาด เขาคิดอะไรเหมือนกันๆเลย
Keep your opinions to yourself
I don’t need your comments now ไมตองออกความคิดเห็นเลย
A: your life is very disorganize
B: keep you opinions to yourself. I like it this way. ฉันชอบของฉันแบบนี้
A: you really ought to do something about your hair. It looks like it was hit by a truck.
B: keep your opinions to yourself. This is the latest style where I come from.
Let me be the judge of that ขอตัดสินใจเองนะ
A: I think you should trust him and follow his advice
B: well, let me be the judge of that ขอทีนา ขอตัดสินใจเองนะ
It’s not for me to judge. ไมสิทธไปใหคําแนะนําใครหรอก
A: what do you think Jack’s wife battering. ทุบตีเมีย
B: it’s not for me to judge. It’s family affairs.

It’s really too soon to judge มันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสิน
A: I’m sure the new employee is efficient and honest
B: he has been working for only one month. It’s really too soon to judge.
Keep up the good work จงทําดีตอไป
A: you did a good job. Keep up the good work.
B: Nice play. Keep up the good work
Leave it to me หรือ I’ll take care of it หรือ I’ll handle it มาเดวจัดการเอง
A: I can’t type this letter
B: don’t worry! Leave it to me เดวจัดการเอง
It’s not supposed to ไมนาเลย
A: I got F in English again
B: you’re not supposed to ไมนาเลย
A: the accident claimed five children yesterday.
B: it’s not supposed to ไมนาเปนอยางนั้นเลย
It’s not half bad มันก็ไมเลวนะ (ดีกวาที่คิดไว)
A: how do you like Vietnamese food?
B: it’s not half bad. ก็ไมเลวนะ
A: well, how do you like married life?
B: it’s not half bad.
It makes no different to me จะทําอะไรก็ทําไป
A: do you mind if I leave early?
B: it makes no different to me. จะทําอะไรก็ทําไปซิ
It makes no difference. ไมเห็นตางจากเดิมเลย
A: I want to adjust our office hour: from 9 am to 5pm to be 8.am to 4 pm
B: It make no difference
It’s better than nothing ก็ดีกวาไมไดทําอะไรเลย
A: how is the food in this restaurant?
B: it’s better than nothing ก็ดีกวาไมไดกินอะไรเลย
A: do you like your new car?
B: it’s better than nothing ก็ดีกวาเดินนะ
Now you are talking ก็พูดจามีเหตุผลนี่
A: I think I have to study harder. I will stop going out.
B: now you’re talking
To be due (ดูว) ถึงกําหนด
What time is the next bus due?
Their first baby is due in August.
The check is due tomorrow.

In due course/in due time รอไปอีกหนอยแลวกัน ในเวลาที่เหมาะสม
All workers will receive free medical care in due course.
A: when will the plane arrive?
B: in due time ตามกําหนดเวลาของมันนั่นแหละ
Due to เนื่องจาก
Flooding is due to heavy rain
That’s the way I feel เปนสิ่งที่รูสึกจริงๆ
A: I think you are not polite to your teacher.
B: I’m sorry but that the way I feel.
Win few, lost a few แพบาง ชนะบาง
A: I won the lottery last time, but this time I lost all.
B: that’s life! Win a few, lose a few

ศัพทสํานวน ในการสนทนา
About
How/ what about…?

กรณีใหคําแนะนํา
How about a game of cards?

มีความเห็นอยางไร
What about abortion? It is good or bad?

ไดยินขาวเรื่องนั้นหรือไม
What about the weather? Is it going to get worse?

เตือนใหระลึกถึง
What about your library book? Have you returned them yet?

ประหลาดใจ
I’m off to Africa next wee? Well. How about that?

หรือยกยอง
How about that, then. Our school’s finally beaten yours?
Above all สิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
You should be kind to everyone, but, above all, to those who cannot look after themselves
Agree
I couldn’t agree less ไมเห็นดวยทั้งหมดหรืออยางยิ่ง
A: this government’s policies are really helping the country along. Don’t you agree?
B: I couldn’t agree less
I couldn’t agree more เห็นดวยเปนอยางยิ่ง
A: Harold will just have to do better at school, if he’s to pass it exam.
B: I couldn’t agree more. He’s about halfway down the class in most subject at the moment
All
After all แมจะได, แมจะมี, ทั้งๆที่, ตรงกันขาม เชนกับสิ่งที่ไดเกิดขึ้น หรือสิ่งที่ผูใดผูหนึ่งไดพูดมากอน
It’s only a game, after all

ทายที่สุดของทุกสิ่งทุกอยางที่ผานไป
He searched the whole house and garden and found it in his pocket after all

การบอกเหตุผลหรือขอโตแยงที่ผูพูดลืมพูดถึงหรือลืมคิด
I do think we should let her go to town by herself, after all, she in ten now

อยางไรก็ตาม
Ron didn’t think he could see the football match, because he had so much work to do.
But, he managed to get it done and went after all.

สิ่งที่สําคัญมากกวา หรือเกี่ยวของมากกวา หลังจากไดพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางแลว
And what about Jimmy?
After all, he’s your husband.
All along ตลอดเวลา ตลอดชวงเวลานั้น
I knew that all along
All in all การคิดพิจารณาอยางรอบคอบทุกแงทุกมุมเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
All in all, we see things pretty much in the same way, although we do disagree on minor details
All right

แนนอน
She’s intelligent all right, but not very good at making friends

แสดงความสนใจ รับทราบ หรือยอมรับวาผูอื่นพูดอะไร
I’ll be home rather late tonight
All right. Have you got your key with you, as I’ll probably be in bed.
สบายดี ปลอดภัย พอใจ มีความสุขทั้งทางกายและใจ (look, appear, seem, be)
She looked all right when I saw her in hospital two days ago
อยูในสภาพปกติ ของเครื่องจักร กริยาที่ใช be, seem, appear, look, feel, sound
I can’t hear anything wrong with that record; it sounds all right to me.

สะดวกเหมาะสม
The cathedral doors were open, so they though it would be all right to go

ใชในการทักทาย
How are you keeping, Jane?
All right, thanks. How about you?

ใชตอบตกลงแสดงความเห็นดวย
All right, we’ll meet at six o’clock, then

แสดงแทนความรูสึกรําคาญ และหมดความอดทน
All right, don’t take my advice if you don’t want to, but don’t blame me when you fail

ถึงขณะนี้ คุณเขาใจไหม
You go down the Bristol road, then. All right, now you turn left at the bottom to get to the university
Bad
It’s too bad ชางนาสงสารแตทําอะไรไมได
It’s too bad that you’ve got too go now to catch your bus. Still, we’ve had a good time together
Not bad คอนขางดี
How are you today, John?
Not bad, thanks, and you.
Not so bad หรือ not too bad, be broke ไมมีเงิน
I paid all my bills and now I’m broke
Bet

แนใจ คิดวา
I bet we run out of petrol before we reach Newyork

ผมไมเชื่อคุณ
He promised faithfully to be here at seven!
I bet! I’ve heard too many of his promises before
Boy

แสดงความตื่นเตน แปลกใจ ยินดี
Oh, boy, our team’s going to win! How fantastic
By the way เปลี่ยนเรืองพูด เพิ่งนึกขึ้นได
The meeting will be next Tuesday. By the way, Mr. Jack will be there
Beef up ทํา ปรับปรุง สิ่งใหดีขึ้น
We need new young soldiers to beef up the army
Can you imagine เชื่อหรือไม
I won the lottery. I’ve always been unlucky. Can you imagine?
Catch up ตามทัน ทัน
I missed two weeks of class. I’ll have to work hard to catch up
Come,come ตักเตือน ใหมีเหตุผล
Come, come. What were you really doing behind the bicycle sheds?
Come on

กระตุนใหกําลังใจ
Come on, Jane, you can tell me – I promise I won’t tell anyone else

ใหเร็วขึ้น
Come on, Jack, we’ve not got all day. The train is leaving in five minutes
How come….? ทําไมเปนเชนนั้น ทําไมเกิดขึ้นอยางนั้น
How come you’re back from your holiday a week early?
Cool อยาตื่นเตน อยาโกรธ
Cool it, you two. Let’s see if we can discuss this more calmly
Count on พึ่งคนอื่น
Sandra counts on her neighbors to drive her to work
Dare
how dare you ทําไมจึงหยาบคายอยางนั้น
How dare you speak to me like that! You must apologize at once!
Juse you dare, don’t you dare หามปรามไมใหทํา
Can I jump down from that tree?
I dare you.
Day
It’s not my/his/her day ไมใชวันของผม
The washing- machine flooded this morning; I burnt the dinner, it’s just not my day
One of these (fine) days วัน เวลา ในอนาคต
One of this fine day. I’ll get round to redecorating the dinning- room
On of those days วันเวลาในอดีตที่สิ่งไมดีตางๆเกิดขึ้น
I lost my purse in town, missed the bus, and got soaked walking home, it’s been one of those days
Those were the days มีความสุข สนุกในอดีต
I use to go to school by train
Ah- those were the days

My dear เรียกอยางเปนกันเอง สนิทสนม
My dear, my I take your coat?
Oh, dear รูสึกเศราใจ สงสาร กังวล
Oh, dear, where can Harry be? He should have been here an hour ago
Sure do ครับถากรุณา
Do you want an ice-cream?
Sure do
That will do ไมตองการอีกแลว มีพอแลว
I think that will do, Mr. John. Thank you very much for coming to speak to us
Well done ดีมา
I come first I the history exam
Well done
Do with

ไดประโยชนจาก ไดเปรียบจาก
I am cold, I could do with a cup of coffee.

จัดการ จัดหาทดแทนจากสิ่งที่ดีกวานี้
Since Alice doesn’t own a winter coat, she must do with sweater in winter

คุนเคย เกี่ยวของ สัมพันธ
Don’t have anything to do with here, she will make you unhappy
Do without มีชีวิตอยูโดยไมมี
We did without.. electricity and running water on our camping trip
Dress up แตงตัวดีที่สุด
We usually dress up for wedding and funerals
What/how, where, who, why / on earth ใชเนนคําถาม
How on earth can you wear that hat? It’ look s awful
Fall behind ชากวาที่กําหนดไว
The child fell behind learning to read, so the teacher gave him extra help
Fall short จํานวนหรือระยะทางนอยหรือสั้นกวาที่คิดไว
The suppy is falling short
Gee whiz แปลกใจ
Gee whiz, I never thought I’d pass that exam!
Get e wrong

อยางเขาใจผิด
Don’t get me wrong, Charles, I wasn’t trying to do your job for you
I get it เขาใจละ
I get it. You mean if we go earlier, we’ll have time to do some shopping
Give up ยอมแฟ
Ok I’ give up. You tell me what happened to the princess
Oh, god; my god, oh, lord แสดงความประหลาดใจ
Oh, god! I wish this pain would stop

Good for you (him) แสดงความยินดี สิ่งที่เขาทําดี
I got three A’s. you know
Good for you
Good grief! แสดงความแปลกใจ
Good grief! How am I going to manager now, my wife’s left me?
Guess what รูแลวจะแปลกใจ
He’s a great fan of the Beatles – and guess what? He’s call his boys john, Paul, George and Ringo
I guess สังเลใจที่จะเห็นดวย
Mommy, can I play with snoopy?
Jane, you know dinner’s nearly ready, but I guess it’s all right
Get together มารวมกัน ชุมนุมกัน
I got together with my friend on my birthday
Be my guest เชิญตามสบายครับ
My I use your phone?
Be my guest?
Go to pieces ควบคุมอารณณไมได
Mr. Jack went to pieces when the fire destroyed his house
Go ahead

ลวงหนาไปกอน
Go ahead, what are you waiting for?

ใหดําเนินการตอ หลังจากชะงักไปชั่วขณะ
The council gave us permission to go ahead with our building plans

การเริ่มตน ในการพูดตอไป
Go ahead, we’re all listening

ดีขึ้น กาวหนาขึ้น
Is your work going ahead now that the materials have arrived?
A big hand for ตบมือตอนรับ
A big hand for Toby, the greatest circus acrobat of all time!
Hang about/ hang around/ round

รอคอย เตร็ดเตร
Don’t hang about; we have a train to catch

ลาชา เฉี่อยชา ในการพัฒนา
Young people today seem to have no work to do, they’re always hanging about the house
Have a good time ความสนุกสนาน
I had a good time at the party
Have on

สวมใส
Did Beth have her hat on last night?

จัดเตรียม วางแผนการ
I have nothing on this week.
Here from

ไดรับจม โทรศัพท ขาว
Have you heard from your parents lately?

ไดรับขอมูลจากคนบางคน
I heard it from John, our teacher is getting married
That’s an idea

สิ่งที่แนะนํามีประโยชน
Shall we go for a boat ride for the day?
That’s an idea! I’d never thought of that!
That’s the idea ใกลจะถูก เกือบแลว
Listen, mom, to me play this piece of Mozart…
Yes, that’s the idea! You’re coming on very well now
If only… ถาเปนไปได หรือแสดงความหวั่นใจ
If only I’d known, I wouldn’t have done it
In the long run ในทายสุด ผลสุดทาย
In the long run, it’s a good idea to save money every week.
Keep an eye on เฝาดู คอยระวัง ดูแล
Jane asked her roommate to keep an eye on the cake in the oven while she took a bath
Keep someone company อยูเปนเพื่อน อยูดวย
Please come into the kitchen and keep me company while I cook dinner
Keep up with

ติดตามเรื่องราว รูเรื่องราว
I try to keep up with what’s happening in the world

การเดิน การเคลือนไหว ทัน
Mike walks so fast his wife can’t keep up with him

การรักษาจังหวะกาว ใหเทาเทียมกัน
John can’t keep up with the rest of the class. He’s going to fail math
No kidding? จริงหรือ
I’ve lived here all my life!
No kidding?
You’re kidding! คุณลอเลนปลาว
You’re kidding! You say you heard he Beatles at concert-line?
Kind of (sort of) คอนขาง ออกจะ.. อยูบาง แสดงความไมแนใจ
We felt kind of sorry for him
You know

คิดวาจะพูดอะไรตอดี
Then this car came along. You know, and well just knocked her over

พูดแนะนําใหมีน้ําเสียงที่ออนลง
You know, I think we should be going

ใชในการเสริม ย้ํา ใหหนักแนนขึ้น
You should work harder, you know. If you want to pass your exams

เสริมใหเดนชัดขึ้น
I think it’s a crime, you know, to kill those seals

เตือนใหระลึกถึงบางสี่งที่เคยรูมากอน
How can a chap like me get another job? I’m over 55, you know

You never know บางสิ่งก็ไมแนนอน
You never know! My firm might give me a job there
Good luck ขอใหโชคดี
Good luck to you at college
No matter how (who, what) ไมวาจะเปนอยางไร
No matter who phones, say’s I’m not in
By all means แนนอนที่สุด ใช
By all means, use my name when you apply for the job
By no means ไมมีแมแตเพียงนิดเดียว ไมแนแตนอย
That’s by no means the last you’ve heard of this
Get a move on! รีบ
Get a move on or you’ll miss the bus
Make out

เขาใจ ตีความ
Can you make out why she behaves so rudely?

แยกแยะ บงบอก
It’s too dark. I can’t make out the street numbers

กรอกขอความ
Jane made out a check for 1000 Baht

ทํา ทําสําเร็จ สําเร็จ
Sam makes out very well in English class. He always gets A’s
Make sense สมเหตุสมผล
Jake tells us that he is poor, it doesn’t make sense because I know he makes 500000 baht a year
Might/ may as well ดีกวา เหมือนกับ ชอบกวา
I have finished my work. I might as well go home now
More or less คอนขางจะ อยางนอย
Bob drinks too much. He is more or less drunk every time. I see him
Now or never ตองตัดสินใจตอนนี้ ไมอยางนั้นจะเสียโอกาส
If we don’t buy that car now, we never will- it’s now or never!
Not at all ไมมีแตแตนิดเดียว แมแตนอย
It was December, but the weather was not at all cold
Not much of a คอนขางเลว ไมดี
A noisy motel is not much of a place to sleep
No wonder โดยปกติ ไมนาแปลกใจ
It’s no wonder he didn’t arrive, his airplane crashed
Once and for all ทายที่สุด อยางถาวร
Once and for all do what I tell you! I won’t say it again
Once in a while บางครั้ง บางโอกาส
Our son comes to see us once in a while, mainly when he needs money
On the whole

โดยทั่วไป
On the whole, Americans are nice people

เมื่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางแลว
Sam doesn’t always attend class, but on the whole he is a good student
I beg you pardon

ไมไดยิน ไมเขาใจที่คุณพูด
I beg you pardon; what did you say? I didn’t catch it properly

ขอโทษ เสียใจ
I beg you pardon

ไมเห็นดวยพูด คุณพูดผิด
I beg you pardon, but what you’re saying is really the opposite of the truth
Point out

กลาวถึง อธิบาย
He pointed out that I would fail English if I didn’t study

แสดงใหเห็น
Point out the Student center to me, please
Put up with อดทน
Jack put up with his wife’s bad temper for years, but finally he divorced her
Really
Not really บอกความสงสัย แปลกใจ
Are you happy to be here?
Well, no, not really
Oh, really แสดงความแปลกใจ สงสัย
I’ve been promoted!
Oh, really! That’s good!
Well, really ไมคอยเห็นดวย แสดงความหงุดหงิด
Really! I’m surprised at you. I find your attitude wholly objectionable
All the same

ไมมีความแตกตางใดๆ
If it’s all the same to you, I think I’ll go

อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนอะไรก็ตาม
Despite his unfaithfulness, I shall go on loving him all the same
Let’s say สมมุติวา
We’ll meet, say, at six o’clock

As far as I can see ตามความเขาใจ
As far as I can see, the only honorable course of action open to you is to resign immediately
That’s for sure ที่แนนอน
He won’t live much longer, and that’s for sure
Take it easy

ไมจําเปนตองวิตกกังวล ขอใหสบายใจได
Take it easy, Jake is only a little late, I’m sure nothing’s happened to him

ไมตองรีบ ใจเย็น

Take it easy, Mark. The taxi won’t be here half an hour yet, there is no need to panic
That’s about it พอแลว หมดแลว
Well, that’s about it for tonight, folks. We’ll see you same channel, same time, next week!
That’s all

ไมจําเปนตองพูด เพราะไมมีทางเลือกอะไรอีก
If we’ve not got any money, we won’t be able to afford a holiday, that’s all

เพียงแตมีเพียงอยางเดียว
Can’t we have a new car?
Sorry but there just isn’t the money! That’s all
That’s it

นั่นเปนปญหาจริงๆ
That’s it – I just don’t seem to have enough time these days to do all I want to do

จบสิ้น หรือเสร็จสําเร็จ
That’s it – it’s all over, and a remarkable victory for England in this competition at last!

นั่นคือวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสม
That’s it! Go on. Show us up in front of all our friends. That’s typical of you

ใชพูดตัดความรําคาญตอบางสิ่ง
That’s it! I’m fed up with you children breaking things! You can go straight to bed!

ใชแสดงความผิดหวัง
Well, that’s it then if we’re beaten as badly as that in every match this season, we’ll never get promoted in the
league

นั่นคือสิ่งที่ฉันตองการ
Yes, that’s it, - a little screwdriver – just what I need for my jobs around the house

สิ่งที่คุณพูดมานั้นถูกตอง
You mean he stole all that money?
Yes, that’s it.
There you are

นี่คือสิ่งที่คุณตองการ
There you are, sir, your shoes, mended as you asked

แสดงวาชนะ ความคิดเห็นที่ถูกตอง
There you are, I said we’d win first prize this year

ใชพูดเมื่อจบการรายงานผลงานตางๆ
I hope you like my choice of records on this week’s program
There you are – and now, till next Tuesday, good bye

ใชพูดเมือจบการอธิบาย
Turn right at the traffic lights, then take the second left, and there you are, the library will be opposite you

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได
The roof will have to be repaired within a month or two, I’m afraid – but there you are, you asked me what was
wrong
Tell A from B แยกแยะ
Jane and Janet are twins. When I meet them, I can never tell Jane from Janet
Oh well ยอมรับโดยสงบ
Oh, well, it can’t be helped
Very well ยอมรับในสิ่งที่ไดพูดคุยกัน แตแสดงความไมเขาใจ
Please be home early tonight- I want to talk to you
Very well, mother

What if…? จะเปนอยางไร จะมีอะไรเกิดขึ้น ถา…
What if the president were shot?
What’s yours จะดื่มอะไร
What yours, Nick?
Gin and tonic, please
Not a word ไมพูด ไมบอกใครเรื่องนั้น
Not a word to the others, ok?

On
A ring on the finger แหวนที่สวมที่นิ้ว
On time ตรงเวลา

ตรงเวลา
On foot เดินไป
เดินไป
On the phone
พูดโทรศัพท
On the train
ในรถไฟ
In the train
ในรถไฟ
On condition that
โดยมีเงื่อนไขวา
On credit
โดยมีเงินเชื่อ
I have on money on me
ไมมีเงินติดตัวมา
A house on the Chao phraya บานริมแมน้ําเจาพระยา
On the river
ในแมน้ํา
On that evening
ในเย็นวันนั้น
On Monday 17
ในวันจันทรที่ 17
On high
บนฟา
On your right
ทางขวามือของทาน
On duty
กําลังปฏิบัติหนาที่
On the list
ในบัญชี
On the market
ในตลาด
A house on the road
บานริมถนน
On my arrival
เมื่อฉันมาถึง
On the water
บนผิวน้ํา
To act on his advice
ทําตามคําแนะนําของเขา
On both banks of the river ทั้งสองฝงแมน้ํา
To lean on the gate
เอามือเทาประตู
To lean against the gate
หันหลังพิงประตู
On the committee
อยูในคณะกรรมการ
On the staff
อยูในคณะเจาหนาที่
To be arrested on a charge ถูกจับดวยขอหา
On television
ทาง TV ในTV
On the radio
ทางวิทยุ
On the average
โดยคิดเฉลี่ย
On vacation
กําลังหยุดงานพักผอน
On fire
ไฟไหม a house in on fire

To turn one’s back on
He was lying on his face
He was lying on his back
To draw a knife on
On the way

หันหลังให
เขานอนคว่ํา
นอนหงาย
ชักมีดจอ
อยูในระหวางทาง

Off

รับประทานปลาซาดีนเปนอาหารกลางวัน
To take two hundred baht off him ไดสองรอยบาทจากเขา
Off the coast
หางจากฝง
An offshore island
เกาะใกลฝง
Off the season
ไมใชหนา ไมใชเทศกาล
To strike off the list
ตัดออกจากบัญชี
To keep off the grass
ไมเหยียบหญา
To lunch off sardines

Over

ทางโทรศัพท
Over the short wave
ทางคลื่นสั้น
To have a chat over a drink พูดกันไปดื่มกันไป
Overland
ทางบก
Over the road
อีกฟากถนน
Over a subject
ในเรื่อง
Over there thousand baht
มากกวาสามพันบาท
Overnight
คางคืน
All over Europe
ทั่วยุโรป
He went to sleep over his work
เขาหลับคางาน
Over the phone

Into
To burst into tears

น้ําตาไหลพราก

They frightened the enemy into submission เขาทําใหขาศึกกลัวจนยอมแพ
Water changes into steam

น้ํากลายเปนไอ

From

ดวยความกลัว
From joy
ดวยความยินดี
Made from oil
ทําจากน้ํามัน
From ten to twelve
ตั้งแตสิบถึงสิบสองนาฬิกา
From what I heard
ยามที่ไดยิน
To know an Englishman from an American บอกไดวาคนไหนเปนอังกฤษคนไหนเปนอเมริกัน
From fear

For

ถึงกระนั้นก็ดี
For all his wealth
ถึงเขาจะมั่งมี
For fear that
ดวยความกลัววา
For four years
เปนเวลาสี่ป
For miles and miles
ตั้งหลายตอหลายไมล
To sell it for 10 baht
ขายเปนเงิน 10 บาท
To exchange this for that
แลกสิ่งนี้กับสิ่งนั้น
My shoes are the worse for wear
รองเทาที่ฉันสวมเสียเกาแลว
For a woman, she is quite tough
เมื่อนึกถึงวาเปนผูหญิงก็ตองนับวาเธอทรหดเอาการ
For all that

To leave for Chiang Mai
Which bus do I take for Saraburi?
Will you post the letter for me?

ออกเดินทางไปเชียงใหม
จะไปสระบุรีขึ้นรถคันไหน
สงจดหมายใหฉันดวย

Of
A thing of beauty
A man of intelligence
It was very kind of you to do that
A slip of a girl
The City of Bangkok
A house of Brink
To die of fright
To be quick of eye

สิ่งสวยงาม
คนฉลาด
เปนความกรุณาของทานมากที่ทําเชนนั้น
เด็กผูหญิงตัวเล็กนิดเดียว
กรุงเทพ
บานกออิฐ
ตกใจตาย
ตาไว

Up
Up the tree
Up the river
Up country
Towards
Towards the morning
His feeling towards us

อยูบนตนไม
ทวนน้ํา
ลึกเขาไปในประเทศ
จวนเชา
ความรูสึกของเขาตอเรา

Beside
Come and sit beside me
He is tall beside his brother
Beside the question
Beyond
To live beyond one’s income

มานั่งขางๆฉัน
เขาสูงเมื่อเทียบกับนองชายหรือพี่ชาย
นอกประเด็น

ใชจายเกินรายได
He has nothing beyond his pension เขาไมมีรายไดอื่นนอกเหนือจากเงินบํานาญ
That’s beyond me
นั้นเกินสติปญญา

Within
Within reach
To live within one’s income

แคเอื้อม
ใชจายเทาที่หาได

In
Ten thousand in twenty-baht notes
In time
In the river
In the water
In luck
In the evening
In the night time
In mourning
In spectacles
In the end
In the beginning
In the street
In two colors
In English
In great numbers

เงินหมื่นนึงเปนยี่สิบทั้งหมด
ทันเวลา
ในแมน้ํา
ในน้ํา
มีโชค
ในเวลาเย็น
ตอนกลางคืน
ไวทุกข
สวมแวนตา
ในตอนสุดทาย ในที่สุ
ในตอนแรก
ในถนน
ใชสีสองสี
เปนภาษาอังกฤษ
เปนจํานวนมาก

A status in stone

อนุสาวรียทําดวยหิน

At noon

เวลาบายสี่โมง
เวลาบายสี่โมง

At
At four p.m.
At Christmas
At Songkran
At dinner
At peace
At war
At 10 baht a dozen
At once
At least
At most
Through
Through no fault of mine
He slept through the lecture

เวลาสงกรานต
เวลาอาหารเย็น
ในสภาพสงบ
ในสภาพสงคราม
ในราคาโหลละ 10 บาท
ทันที
อยางนอยที่สุด
อยางมากที่สุด
ไมใชเพราะความผิดของฉัน
เขานอนหลับตลอดเวลาปาฐกถา

By
To go by train, by sea, by air
To learn by heart
To sell by the yard
To buy by the ounce
I shall finish this by tomorrow

ไปทางรถไฟ ไปทางทะเล ไปทางอากาศ
จําขึ้นใจ
ขายเปนหลา
ซื้อเปนออนซ
ฉันจะทําเสร็จไมเกินพรุงนี้

Out of
To look out of the window
Out of generosity
In nine cases out of ten

โผลหนาตาง
เนื่องจากความมีใจอารี
เการายในสิบราย

To
To his surprise
To my mind
Nothing to what it might be
He was the first to arrive
Beneath
Beneath contempt
It is beneath you to..

เปนสิ่งที่ทําใหเขาประหลาดใจ
ตามที่ฉันคิด
เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบที่อาจจะเกิดขึ้น
เขาเปนคนแรกที่มาถึง
ไมควรแยแส
ไมสมควรที่คนอยางทานจะ

Under
Under the water
Under repair
The point under discussion
Fifty acres under wheat
Under an assumed name

ใตน้ํา
ยังซอมอยู
ขอที่กําลังอภิปรายกัน
ที่หาสิบเอเคอรปลูกขาวสาลี
โดยใชชื่อปลอม

Above
Above all praise

ชมอยางไรก็ไมสาสม
อยากเรียนก็ตองไมทะนงตนเกินไปที่จะถามคนที่รู

If you want to learn,
you must not be above asking question
to marry above one’s station
แตงงานกับคนฐานะสูงกวา
against
against the wall

พิงกําแพง

to work against time
to save money against a rainy day
one against three

I never fall in love again
What do you get when you fall in love?

รักแลวไดอะไรถามใจหนอย
A guy with a pin to burst your bubble

ไดหนุมคอยมางาบคาบคนสวย
That’s what you get for all your trouble

แคนี้เราก็พังชางเฮงซวย
I’ll never fall in love again (2 time)

ไมเอาดวยแลวเรื่องรักขอปกใจ
What do you get when you kiss a guy?

จูบสาวแลวไดอะไรรูไหมเพื่อน
You get enough germs to catch pneumonia

ก็ติดเชื้อปนเปอนปวดบวมใหญ
After you do, he’ll never phone you

เราเจ็บหนักเธอก็หายตัดสายไป
I’ll never fall in love again. O-ho
I’ll never fall in love gain

ไมรักใครดีกวาอยาหลวมตัว

รีบทํางานใหเสร็จกอนเวลา
ออมทรัพยไวเผื่อเวลายากจน
สามตอหนึ่ง

