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ส�ำนวน

 ภำษำอังกฤษ
ที่น่ำสนใจ

ฉบับนี้ sodadog ได้รวบรวมส�ำนวนภำษำอังกฤษที่น่ำสนใจ 
และยังได้ยินบ่อย ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน มำน�ำเสนอเพ่ือจะได้พูดและ

เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

๑. A great deal (of something) (อะ - เกรท - ดีล) 
จ�ำนวนมำก, มำกมำย มำดตูวัอย่ำงประโยคกนัค่ะ He offered 
me a great deal of money. เขำเสนอเงนิจ�ำนวนมำกแก่ฉนั 
แล้วเรำยังสำมำรถพูดได้ว่ำ a good deal (of something) 
ได้อีกด้วยค่ะ

๒. As a matter of fact (แอส - อะ - แมทเทอร์ - 
ออฟ - แฟค) แปลว่ำ อันที่จริง, จริง ๆ แล้ว As a  
matter of fact, Tam came into the classroom while 
you were talking about him. จริง ๆ แล้วนะ แทมเข้ำ
ห้องเรียนมำตอนที่เธอพูดถึงเขำอยู่นั่นแหละ อิอิ

๓. Around the corner (อะ - รำวด์ - เดอะ - คอร์น
เน่อร์) แปลว่ำอยู่ใกล้ ๆ, อยู่ไม่ไกล, ใกล้เข้ำมำแล้ว ลองมำ
ดูตัวอย่ำงประโยคของส�ำนวน around the corner กันนะ
คะ The final examination is right around the corner. 
กำรสอบปลำยภำคใกล้เข้ำมำเต็มที่แล้ว

๔. As far as I am concerned (แอส - ฟำร์ - 
แอส - ไอ - แอม - คอนเซิร์น) ตำมควำมเห็นของฉัน, ตำม
ควำมคิดของฉัน, เท่ำที่ทรำบ แล้วมำลองดูตัวอย่ำงกันนะคะ 
As far as I am concerned. it should be very easy for 
you to pass the test. ตำมควำมเห็นของฉันนะ ฉันว่ำเป็น
เรื่องที่ง่ำยมำก ๆ ที่เธอจะสอบผ่ำนได้

๕. Be fond of (บี - ฟอน - ออฟ) แปลว่ำ ชอบ, 
โปรดปรำน เช่น Ned seems to be fond of talking 
about himself. ดูเหมือนว่ำ เนด จะชื่นชอบกำรพูดถึงเรื่อง
ตัวเองจริง ๆ นะ
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๖. Break a promise (เบร๊ก - อะ - โพร - มิส) 
แปลว่ำ ผิดสัญญำ, ไม่รักษำค�ำพูด, ไม่ท�ำตำมสัญญำ  

I told you, I never break a promise หมำยควำมว่ำ ฉันบอกกับเธอแล้วว่ำ 
ฉันไม่เคยผิดค�ำสัญญำเลย

๗. Catch up with (แคช - อัพ - วิธ) แปลว่ำ ตำมทัน, ไล่ทัน ตัวอย่ำงประโยคของส�ำนวน 
catch up with คือ I can’t catch up with the other runners.  

ฉันไม่สำมำรถติดตำมนักวิ่งคนอื่นได้ทัน
๘. Cope with (โคพ - วิธ) แปลว่ำ จัดกำรกับ, รับมือกับ เช่น I will try to cope with her rudeness.  

ฉันพยำยำมที่จะรับมือกับควำมหยำบคำยของหล่อน
๙. Cross the line (ครอส - เดอะ - ลำย) แปลว่ำ ล�้ำเส้น ข้ำมเส้น ตัวอย่ำงประโยคของส�ำนวน  

Cross the line เช่น Tim is starting to cross the line. ทิมเขำเริ่มที่จะล�้ำเส้นแล้วนะ
๑๐. Deal with (ดีล - วิธ) แปลว่ำ จัดกำรกับ, เกี่ยวข้องกับ I’ll deal with the problems myself.  

ฉันจะจัดกำรปัญหำต่ำง ๆ ด้วยตัวของฉันเอง
๑๑. Every now and then (เอเวอรี่ - นำว - แอน - เด็น) แปลว่ำ เป็นครั้งครำว เช่น every now and then, 

I go to Bangkok and spend lots of money. ฉันไปกรุงเทพฯ เป็นครั้งครำวเพื่อจับจ่ำยใช้เงิน  
แต่เรำสำมำรถพูดให้สั้นกว่ำนี้ว่ำ now and then ก็ได้นะคะ

๑๒. Face to Face (เฟส - ทู - เฟส) แปลว่ำ ซึ่ง ๆ หน้ำ, ต่อหน้ำ เช่น Tom wants to 
meet Jule face to face. ทอมต้องกำรพบจูลซึ่ง ๆ หน้ำ
๑๓. Figure out (ฟิก - เกอร์ - เอ๊ำท์) แปลว่ำ คิดออก เช่น 

Let’s figure out a way to solve the problems. 
มำคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำกันเถอะ u

ลองฝึกและ
น�ำไปใช้กันนะคะ 

ส�ำหรับฉบับหน้ำจะเป็นเรื่องอะไร
นั้น ต้องคอยติดตำมกันค่ะ
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