
ภาษาองักฤษเพ�ือการส�ือสาร ในชวีติประจาํ
วนั
หนา้แรก แผนผังไซต์ กจิกรรมลา่สดุของไซต์

การนาํทาง
หนา้แรก
English Conversation (สนทนา
ภาษาองักฤษ)

01)Greetings and Introductions
Requests, Thanks and Regrets
02)Understanding, Numbers,
Age
03)Time, Dates The Weather,
The Seasons
04)Visiting Going Abroad
05)COMMON SIGNS AND
ABBREVIATIONS.
06)ON THE TELEPHONE.
07)THE POST OFFICE.
08)CINEMA, THEATRE,
MUSIC.
09)SPORTS
10)GAMES
11) IN THE AIR
12)AT SEA
13)ON THE TRAIN.
14)ON THE ROAD.
15)BREAKDOWN - THE
GARAGE
16)ACCIDENT-INSURANCE
17)AT THE RESTAURANT
18) Food
19) Drinks
20)AT THE HOTEL.
21)AT THE HOTEL.(2)
21)THE POLICE.
22)AT THE BANK

English Proverbs(สภุาษติ)

 

PROVERBS. สภุาษติ
Actions speak louder than words. การกระทาํสาํคญักวา่การพดู
After a storm comes a calm. ชั�วเจด็ทดีเีจด็หน
All road lead to Rome. มหีลายทางท�ีจะไปถงึจดุหมายเดยีวกนั
All that glitters is not gold. ส�ิงแวววาวทั�งหลายมใิชท่องเสมอไป
All things are difficult before they are easy. ลาํบากกอ่นไปสบายเม�ือปลายมอื
The grass is greener on the other side. ของตอ้งหา้ม ยา่มใจ ใหป้ระสงค์
As well be hanged for a sheep as a lamb. ตกกระไดพลอยโจน
As you make your bed, so you must lie in it. ทาํดไีดด้ ีทาํชั�วไดช้ั�ว
A bad workman always blames his tools. ราํไมด่โีทษปี�โทษกลอง
Barking dogs seldom bite. หมาเหา่มกัไมก่ดั
Beauty is but skin deep. สวยแตร่ปู จบูไมห่อม
Beauty is in the eye of  the beholder. ลางเน�ือ ชอบลางยา
Beggars must not be choosers. ยามไร ้เดด็ดอกหญา้ แซมผม

Better be sure than sorry. กนัไวด้กีวา่แก้
Better be the head of a dog than the tail of a lion. เป็นราชาในกระทอ่ม ดกีวา่เป็นข�ีขา้ในปราสาท
Better bend than break. จงเป็นเย�ียงตน้ออ้ทลีู่ลม
Better late than never. สายดกีวา่ขาด
Better the devil you know than the devil you don't know. รู้กบัไมรู่้ เลอืกท�ีรู้ไวด้กีวา่

เลอืกไซตน์�ี
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A bird in the hand is worth two in the bush. สบิเบ�ียใกลม้อื ย�ีสบิไกลมอื
Birds of a feather flock together. สตัวพั์นธุ์เดยีวกนัยอ่มสงัสรรรว่มกนั
Blood is thicker than water. เลอืดขน้กวา่น�ํา
Books and friends should be few but good. จะคบมติรคดิใหด้อียา่มมีาก อา่นลาํบากมากเลม่

หนังสอืหนา   นอ้ยเลม่นอ้ยคนเถดิเกดิปัญญา
เลอืกคณุคา่เลศิไซรใ้ชป่รมิาณ

Brevity is the soul of wit. พดูสั�น ๆ นั�นฟังงา่ยเขา้ใจดี
The bull must be taken by the horns. ยามผจญความยากวบิากนั�น จงสู้มนัสดุชวีอียา่หนหีนา้
A bully is always a coward. พาลชนคอืคนขลาด
Burn not your house to fright the mouse away. ข�ีชา้งจับต�ักแตน
Busiest men find the most time. ย�ิงขยนั ย�ิงมเีวลามาก
Call a spade a spade. พดูใหต้รงจดุดกีวา่จะนา่ฟัง
A cat has nine lives. ไมถ่งึท�ีตายกไ็มว่ายชวีาวาตม์
Charity begins at home. ความรักใครไ่มต่รเีกดิท�ีบา้น แผไ่พศาลออกไปในภายหลงั
The child is father of the man. เดก็วนัน�ืคอืผู้ใหญว่นัหนา้
Children should be seen and not heard. เป็นเดก็ควรรู้จักกาละเทศะ
Cleanliness is next to godliness. สะอาดกายเจรญิวยั  สะอาดใจเจรญิสขุ
Clothes do not make the man. คนมไิดง้ามเพราะแตง่
Courtesy  costs nothing. จะออ่นนอ้ม ออ่นไวไ้มส่�ินเปลอืง

Cowards die many times before their deaths. คนขลาดตายหลายครั�ง
The cowl does not make the monk. เป็นภกิษสุงฆม์ใิชต่รงจวีร
Cut your coat according to your cloth. นกนอ้ยทาํรังนอ้ยแตพ่อตวั
Death is the great leveller. ทกุคนไปทนักนัหมดท�ีเชงิตะกอน
Discretion is the better part of valour. กลา้นักมกับ�ิน
Do not cast your pearls before swine. อยา่ย�ืนแกว้ใหว้านร
Don't count your chickens before they are hatched. อยา่หมายน�ําบอ่หนา้
Don't cut the bough you are standing on. ใหแ้นใ่จเส�ียกอ่นจงึคอ่ยทาํ
Don't make a mountain out of a molehill. อยา่ข�ีชา้งจับต�ักแตน
Don't put all your eggs in one basket. จงระวงั อยา่ประมาท
Don't put the cart before the horse. ทาํส�ิงใดจงทาํไปใหถ้กูหลกั  ไหนควรจักทาํกอ่น

หรอืทาํหลงั  อยา่ปนปะคละยุ่งกนันงุนัง หนา้ไว้
หลงั  หลงัไวห้นา้พาเสยีการ

Don't ride the high horse. อยา่ใฝ่สงูใหเ้กนิศกัด�ิ
Don't wash your dirty linen in public. อยา่สาวไสใ้หก้ากนิ
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A drowning man will clutch at a straw. คนจมน�ํา จักไขวค้วา้ แมห้ญา้ฟาง
The early bird catches the worm. ถงึกอ่นไดก้อ่น
Easier said than done. พดูงา่ยแตท่าํยาก
Every ass likes to hear himself bray. คนโงช่อบอวดฉลาด
Every cloud has a silver lining. ชวีติน�ียงัมหีวงั
Every family has a skeleton in the cupboard. ไฟในอยา่นาํออก  ไฟนอกอยา่นาํเขา้
Every man has his price. เอาสนิการสอดจา้ง แขง็ดั�งเหลก็เงนิงา้ง ออ่นไดโ้ดยใจ
Every man is his own worst enemy. ศตัรรูา้ย คอืนสิยัชั�ว ของตวัเอง
Everything comes to him who waits. ชา้ ๆ ไดพ้รา้สองเลม่งาม

Evil be to him who evil thinks. หากจติคดิชั�วไซร ้ชั�วนั�นพลนัสนอง
The exception proves the rule. กฎเกณฑท์กุขอ้ยอ่มมขีอ้ยกเวน้
Experience is the mother of wisdom. ผดิเป็นครู
An eye for an eye, and a tooth for a tooth. ใหท้กุขแ์กท่า่น ทกุขนั์�นถงึตวั
The eye is bigger than the belly. คนตะกละมกัไมป่ระมาณทอ้ง
Familiarity breeds contempt. เลน่กบัหมา หมาเลยีปาก เลน่กบัสาก สากตอ่ยหวั
First come, first served. ถงึกอ่นไดก้อ่น
Forbidden fruit is sweetest. ย�ิงหา้มเหมอืนย�ิงยุ
Forewarned is  forearmed. กนัไวด้กีวา่แก้
Fortune knocks at least once at every man's gate. โอกาสทอง มกัผา่นมา เพยีงหนเดยีว จงึควร

เฉลยีวฉวยโอกาส อยา่คลาดหมาย
A friend in need is a friend indeed' เพ�ือนแทค้อืเพ�ือนในยามยาก
Give a thief enough rope and he'll hang himself. ใหโ้อกาสคนชั�วทาํชั�ว ความชั�วนั�นจะบั�นทอนตวัเขาเอง
Give and take. มติรจติรกม็ติรใจ
Give knaves an inch and they will take a yard. ใหเ้ฟ�ืองเอาสลงึ
The grapes are sour. หมาจ�ิงจอกกบัองุ่นเปร�ียว
The greatest talkers are the least doers. คนพดูมากมกัทาํนอ้ย
Half a loaf is better than no bread. จงพอใจในส�ิงท�ีไดม้า แมจ้ะไมส่มใจเทา่ใดนัก
Half the word knows not how the other half lives. ตา่งคนกต็า่งอยู่ ซกีโลกโนน้บรู่้ (คนรวย) ซกีโลกน�ีเป็นไฉน

(คนจน)
Haste makes waste. ชา้เป็นการนานเป็นคณุ
He laughs best who laughs last. หวัเราะทหีลงัดงักวา่
He that cannot obey cannot command. ผู้ท�ีไมเ่คยเช�ือฟัง กจ็ะออกคาํสั�งไมเ่ป็น
He that has a great nose thinks everybody is speaking of
it.

จงอยา่ทาํตวัเป็นววัสนัหลงัหวะ
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He who begins many things, finisher but few. คนจับจดทาํอะไรมกัไมส่าํเรจ็
He who excuses himself accuses himself. คนท�ีชอบอภยัใหต้วัเอง มกัคดิวา่ตนผดิ
He who hesitates is lost. ความลงัเล นาํไปใหพ้ลาดหวงั
He who pays the piper calls the tune. อยากเป็นใหญเ่ป็นไดถ้า้มเีงนิ
He who would climb the ladder must begin at the bottom. การข�ึนบนัได ตอ้งไตไ่ปทลีะขั�น
Health is better than wealth. รา่งกายสมบรูณ ์ดกีวา่ทรัพยส์มบรูณ์
Hitch your wagon to a star. จงตั�งความมุ่งหมายไวใ้หส้งู
Hope springs eternal in the human breast. ชวีติน�ียงัมหีวงั
A house divided against itself cannot stand. การแตกความสามคัคใีนหมู่คณะ นาํมาซ�ึงความพนิาศ
Hunger is the best sauce. ความหวิทาํใหอ้าหารออกรส
Idle folk have the least leisure. คนข�ีเกยีจมกัไมม่เีวลาพัก
If at first you don't succeed, try, try, try again. ถา้พยายามครั�งแรกไมส่าํเรจ็ กอ็ยา่ทอ้ถอย
If it were not for hope, the heart would break. หากหมดหวงักห็มดพลงัใจ
If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. เต�ียอม้คอ่ม
If the mountain will not come to Mohammed, ถา้เอาชนะเองไมไ่ด ้กจ็งเช�ือฟังผู้ชนะกแ็ลว้กนั
Mohammed must go to the mountain.
If there were no clouds, we should not enjoy the sun. ถา้ไมเ่คยทกุข ์จะรู้หรอืวา่สขุนั�นเป็นไฉน
If you want a thing well done, do it yourself. อยา่ยมืจมกูคนอ�ืนมาหายใจ
In for a penny, in for a pound. เลยตามเลย
In wine there is truth. คนเมามกัพดูจรงิ
It's a long lane that has no turning. หากโชคไมด่ ีวนัหนา้มนัจะตอ้งดขี�ึน เพราะโชค

จะไมด่ตีลอดไปนั�นไมไ่ด้
It is easy to be wise after the event. อวดรู้ทหีลงัเหตเุกดิมนังา่ยมาก
It is no use crying over spilt milk. ผดิพลาดไปแลว้ กแ็ลว้กนัไป จะรอ้งไหไ้ปทาํไม รอ้งไปกไ็ม่

ไดค้นืมา
It is too late to lock the stable when the horse has been
stolen.

ววัหายลอ้มคอก

It is useless to flog a dead horse. อยา่ฟ�ืนฝอยหาตะเขบ็ เรากจ็ติ คดิดเูลา่เขากใ็จ
ปลกูอ�ืนใยปลกูไมตรดีกีวา่พาล

It never rains but it pours. เวลาโชครา้ย มกัโชครา้ยพรอ้มกนัหลาย ๆ ครั�ง
It takes all sorts to make a world. น�ําพ�ึงเรอืเสอืพ�ึงป่าอชัฌาสยั
It takes two to make a quarrel. ตบมอืขา้งเดยีวไมด่งั
A jack of all trades is master of none. อยา่จับปลาหลายมอื
Judge not, that ye be not judged. ดตูวัเองกอ่นจงึคอ่ยคอ่นเขา
Keep something for a rainy day. จะสะสมทรัพยไ์วใ้นยามยาก



Kill not the goose that lays the golden eggs. อยา่โลภมาก จะลาภหาย
Know your own faults before blaming others for theirs. วา่แตเ่ขา อเิหนาเป็นเอง
Knowledge is power. วทิยาการคอืทางไปสู่อาํนาจ
Laugh and the world laughs with you, weep and weep
alone.

เพ�ือนกนิหางา่ยเพ�ือนตายหายาก

Learn to walk before you run. จะพากเพยีรเขยีนอา่นการหนังสอื จะไดห้รอืรวด
เดยีวจบสมดุไข  ตอ้งคอ่ยอา่นคอยเพยีรคอ่ยเขยีน
ไป  มหีรอืไมใ่ครว�ิงไดก้อ่นเดนิ

The leopard cannot change his spots. เสอืดาวเปล�ียนลายไมไ่ดฉั้นใด ทรชนกไ็มอ่าจเปล�ียนสนัดาน
ชั�วฉันนั�น

Let sleeping dogs lie. อยา่แกวง่เทา้เขา้หาเส�ียน
A liar is not believed when he tells the truth. เดก็เล�ียงแกะ
Like father, like son. ลกูไมย้อ่มหลน่ไมไ่กลตน้
Live and learn. อยู่ไป เรยีนไป

Live and let live.
น�ําพ�ึงเรอืเสอืพ�ึงป่าอชัฌาสยั เรากจ็ติ คดิดเูลา่เขากใ็จ ปลกู
อ�ืนใย ปลกูไมตรดีกีวา่พาล

Live not to eat, but eat to live. กนิเพ�ืออยู่ อยา่อยู่เพ�ือกนิ
Look before you leap. จะทาํกจิ คดิการใหร้อบคอบ
Love is blind. ความรักทาํใหค้นตาบอด
Love me, love my dog. ขอใหรั้กฉันอยา่งไมล่มืหลูมืตา
Make hay while the sun shines. น�ําข�ึนใหร้บีตกั
A man is as old as he feels, and a woman is as old as she
looks.

หญงิแกท่�ีกาย ชายแกท่�ีใจ

Men are known by the company they keep. จะมองคนชั�วดกีท็�ีมติร
A miss is as good as a mile. สอบเกอืบได ้กห็มายวา่ตก
Necessity is the mother of invention. ความจาํเป็นเป็นบอ่เกดิของการประดษิฐ์
Never put off till tomorrow what may be done today. อยา่ผลดัวดัประกนัพรุ่ง
Never say die. ชวีติน�ียอ่มมหีวงั
New brooms sweep clean. เล�ือนตาํแนง่การงานเบกิบานใจ ชกัเหอ่ใหญวุ่่นทาํนา่ราํคาญ
No new is good news. ไมม่ขีา่ว นั�นแหละขา่วดี
Nothing is given so freely as advice. ไมม่อีะไรใหไ้ดง้า่ยเทา่คาํแนะนาํ
Once bitten, twice shy. โดนเขา้ครั�ง ยั�งไปนาน
One is  never too old to learn. ไมม่ใีครแกเ่กนิเรยีน
Patience is a virtue. จงตั�งมั�นในขนัติ
The pen is mightier than the sword. ปากกานา่กลวักวา่กระบอกปืน
Rats desert a sinking ship. มองเหน็ภยัมกีเ็ผน่หนเีอาตวัรอด



A rich man's joke is always funny. มเีงนิเขากนั็บวา่นอ้ง มทีองเขากนั็บวา่พ�ี
A rolling stone gathers no moss. คนจับจดทาํอะไรไมเ่ป็นผล ใครจะทนมั�นหมายคนหลายใจ

Rome was not built in a day. อะไรกไ็มพ่น้ความพยายาม
Some people cannot see the wood for the trees. เสน้ผมบงัภเูขา
Speech is silver, silence is golden. พดูไปสองไพเบ�ีย น�ิงเสยีตาํลงึทอง
Still waters run deep. น�ําน�ิงไหลลกึ
A stitch in time saves nine. จงตดัไฟแตต่น้ลม
Strike while the iron is hot. น�ําข�ึนใหร้บีตกั
Take care of the pence and the pounds will take care of
themselves.

ฝนตกทลีะหยดยงัเตม็ตุ่มได้

There's a black sheep in every flock. ในทกุหมู่ชน มกัมคีนชั�วปนอยู่
There is honour among thieves. แมใ้นหมู่โจรกย็งัมสีจัจะ
There is no pleasure without pain. ไมม่สีขุใดท�ีไรท้กุข์

There is no smoke without fire. ถา้ไมม่ไีฟกไ็มม่คีวนั
Those who live in glass houses should not throw stones. สาํรวจตวัเสยีกอ่นจะคอ่นเขา ตวัของเรากย็งัมที�ีตาํหนิ
Time and tide wait for no man. เวลาและกระแสน�ําไมค่อยใคร
To err is human. ส�ีเทา้ยงัรู้พลาด นักปราชญย์งัรู้พลั�ง สองขาโดเ่ดก่ต็อ้งเซไป

บา้ง
Too many cooks spoil the broth. มากหมอกม็ากความ
Truth is stranger than fiction. ความเป็นจรงิ ประหลาดย�ิง กวา่นยิาย
Two heads are better than one. สองหวัดกีวา่หวัเดยีว
Variety is the spice of life. ใครจะทนกนิน�ําพรกิถว้ยเดยีวได้
Virtue is its own reward. กศุลกรรมทาํใหเ้กดิกศุลจติ
Waste not, want not. มสีลงึพงึประจบใหค้รบบาท จักไมข่าดส�ิงของตอ้งประสงค์
The way to a man's heart is through his stomach. เสนห่ป์ลายจวกัผัวรักจนตาย
What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over. ไมรู่้เสยีแลว้กแ็ลว้ไป
When in Rome do as the Romans do. เขา้เมอืงตาหล�ิวกต็อ้งหล�ิวตาตาม
When the cat is away the mice will play. แมวไมอ่ยู่ หนรูา่เรงิ
Where there's a will there's a way. ความพยายามอยู่ท�ีไหน ความสาํเรจ็อยู่ท�ีนั�น
You cannot get blood out of a stone. อยา่หาเลอืดกบัปู
You cannot teach an old dog new tricks. ไมแ้กด่ดัยาก
You may lead a horse to water, but you cannot make him
drink.

อยา่ขม่เขา โคขนื ใหก้นิหญา้

  


