
คําอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ รูไวใชแลวเทเหมือน
เจาของภาษา

www.trueplookpanya.com/blog/content/64418/-laneng-lan-

คําอุปมาอุปไมย คือ การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงวาเหมือนกับ
อีกสิ่งหน่ึง เชน อวนเหมือนหมู, ไวเหมือนลิง ซึ่งในภาษา
อังกฤษก็มีเชนกัน เรียกวา Figure of speech มาทําความ
รูจักคําอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษและนําไปเพิ่มสีสันใน
การพูดภาษาอังกฤษกันคะ

Figure of speech (อุปมาอุปไมย) เปนคําหรือวลีที่มีความหมาย
นอกเหนือจากความหมายที่แทจริง ซึ่งเปนไดทั้ง Simile (อุปมา
หรือ การเปรียบเทียบแบบตรง) หรือ Metaphor (อุปลักษณ หรือ
การเปรียบเทียบโดยนัย)  

Simile

Simile (อุปมา) เปนการเปรียบเทียบโดยตรงวาสิ่งหน่ึงเหมือนกับอีกสิ่งหน่ึง โดยใชคําวา as หรือ
like เสมอ ซึ่งบางสํานวนก็เปรียบเทียบคลายของไทย แตบางสํานวนแตกตางกันไปดวย
วัฒนธรรม สภาพแวดลอม หรือมุมมองที่ตางกัน เชน

Today I’m feeling as fresh as a daisy.
(วันน้ีฉนัรูสึกสดชื่นเหมือนดอกเดซี่)

My sister was walking as slow as a snail.
(นองสาวของฉนัเดินชาเหมือนหอยทาก)

She was as busy as a bee.
(เธอมีธุระยุงเหมือนผึง้)

Your eyes are as blue as the ocean.
(ตาของคุณสีฟาดุจดั่งทองทะเล)

The Math test was as easy as ABC.
(ขอสอบคณิตศาสตรงายเหมือนกับ ABC)

The girl is as beautiful as a rose.
(ผูหญิงสวยเหมือนดอกกุหลาบ)

Her heart is like gold.
(หัวใจของเธอเหมือนดั่งทอง)
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Those boys are like two peas in a pod.
(เด็กผูชายเหลาน้ันเหมือนถั่วสองเม็ดในฝกเดียวกัน = สํานวนไทยวา เหมือนกันยังกับแกะ)

They fought like cats and dogs.
(พวกเขาสูกันเหมือนแมวกับหมา)

สํานวนอุปมา (Smile) ที่พบบอย

As agile as a monkey คลองแคลววองไวเหมือนลิง

As bald as a billiard ball/a coot หัวลานเหมือนลูกบิลเลียด/นกเปดน้ํา

As big as an elephant ใหญเหมือนชาง

As black as a crow ดําเหมือนอีกา

As blind as a bat ตาบอดเหมือนคางคาว

As blue as the ocean สีฟาเหมือนมหาสมุทร

As brave as a lion กลาเหมือนสิงโต

As bright as silver สดใสเหมือนเงิน

As brittle as glass เปราะเหมือนแกว

As brown as a berry คลํ้าเหมือนลูกเบอรรี่

As busy as a bee (ธุระ)ยุงเหมือนผึง้

As cool as cucumber เย็นเหมือนแตงกวา

As cross as a bear with a sore head = โกรธเหมือนหมีหัวเจ็บ

As cunning as a fox เหลี่ยมจัดเหมือนหมาจิ้งจอก

As deaf as an adder หูหนวกเหมือนอสรพิษ (งู)

As dry as a bone แหงเหมือนกระดูก

As dull as ditchwater ขุนเหมือนน้ําในคู

As dumb as statue เปนใบเหมือนรูปปน
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As easy as ABC งายเหมือนเอบีซี

As fair as a rose งามเหมือนกุหลาบ

As fast as a hare เร็วเหมือนกระตายปา

As fat as butter มันเหมือนเนย

As fat as a pig อวนเหมือนหมู

As fierce as a tiger ดุรายเหมือนเสือ

As firm as a rock มั่นคงเหมือนหิน

As flat as a board แบนเหมือนกระดาน

As free as the air อิสระเหมือนอากาศ

As fresh as a daisy สดชื่นเหมือนดอกเดซี่

As gaudy as a peacock หรูหราเหมือนนกยูง

As gentle as a lamb สุภาพออนโยนเหมือนลูกแกะ

As good as gold ดีเหมือนทองคํา

As graceful as a swan งามสงาเหมือนหงส

As greedy as a dog ตะกละเหมือนหมา

As green as grass เขียวเหมือนหญา

As happy as a king สุขสบายเหมือนพระราชา

As happy as the day is long สุขสบายเหมือนวันที่ยาวนาน

As hard as a brick แข็งเปนอิฐ

As heavy as lead หนักเหมือนตะกั่ว

As hot as fire รอนเหมือนไฟ

As hot as hell รอนเหมือนนรก

As hot as pepper เผ็ดรอนเหมือนพริกไทย
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As hungry as a hunter หิวเหมือนนายพราน

As innocent  as  a new – born babe ไรเดียงสาเหมือนเด็กแรกเกิด

As keen as razor คมเหมือนมีดโกน

As lean as a rake ผอมเหมือนคราด

As light as a feather เบาเหมือนขนนก

As like as two peas/beans เหมือนกันยังกับถั่วสองเม็ด

As lively as a cricket มีชีวิตชีวาเหมือนจิ้งหรีด

As loud as thunder ดังเหมือนฟารอง

As meek as a lamb เชื่องเหมือนลูกแกะ

As modest as a violet สงบเสงี่ยมเจียมตัวเหมือนดอกไวโอเล็ต

As obstinate as a mule ดื้อรั้นเหมือนลอ

As old as the hills เกาเหมือนโคกเนิน

As playful as a kitten ขี้เลนสนุกสนานเหมือนลูกแมว

As poor as a church mouse จนเหมือนหนูวัด

As pretty as a picture สวยเหมือนรูปภาพ

As proud  as a peacock  หยิ่งทะนงเหมือนนกยูง

As pure as a lily บริสุทธิเ์หมือนดอกลิลี

As quick as lightning เร็วเหมือนสายฟาแลบ

As quiet as a mouse เงียบเหมือนหนู

As red as blood แดงเหมือนเลือด

As regular as clockwork สมํ่าเสมอเหมือนนาฟกา

As rich as a Jew รํ่ ารวยเหมือนชาวยิว

As round as a ball กลมเหมือนลูกบอล
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As sharp as a needle แหลมเหมือนเข็ม

As silent as the dead/the grave เงียบเหมือนคนตาย/หลุมฝงศพ

As slippery as an eel ลื่นเหมือนปลาไหล

As smooth as velvet เรียบเหมือนกํามะหยี่

As sour as vinegar เปรี้ยวเหมือนน้ําสมสายชู

As slow as a snail ชาเหมือนหอยทาก

As straight as an arrow ตรงเปนลูกธนู

As strong as a horse แข็งแรงเหมือนมา

As stupid as a donkey โงเหมือนลา

As sturdy as an oak มั่นคงแข็งแรงเหมือนตนโอค

As sweet as honey หวานเหมือนน้ําผึง้

As swift as an arrow เร็วเหมือนลูกธนู

As tall as a maypole สูงเหมือนเสาเมโพล

As thin as a lath ผอมเหมือนไมระแนง

As thin as a wafer บางเหมือนขนมปงเวเฟอร

As timid as a hare ขี้ตื่นเหมือนกระตายปา

As tricky as a monkey เจาเลหเหมือนลิง

As ugly as a toad/scarecrow นาเกลียดเหมือนคางคก/หุนไลกา

 

Metaphor

Metaphor (อุปลักษณ) เปนวลีหรือประโยคที่เปรียบเทียบของสองสิ่งที่ไมเหมือนกัน และไมใช as
กับ like ซึ่งเปนการเปรียบเทียบเชิงลึกที่ตองอาศัยการตีความความหมาย เชน

The girl is a beautiful rose.
(เด็กสาวเปนดอกกุหลาบแสนสวย)
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Her heart is gold
(หัวใจของเธอเปนทอง)

My computer is an old dinosaur.
(คอมพิวเตอรของฉนัเปนไดโนเสารเตาลานป)

You are my sunshine.
(คุณคือแสงอาทิตยของฉนั)

He is a shining star.
(เขาคือดวงดาวที่เปลงประกายระยิบระยับ)

สรุปความแตกตางระหวาง Simile กับ Metaphor

Simile Metaphor

1.เปนการเปรียบเทียบโดยตรง
2.เปรียบเทียบสองสิ่งเหมือนกัน
3.เปนการ “เปรียบเหมือน”
4.ใช as หรือ like

Ex.1 The world is like a stage.
       (โลกเปรียบเหมือนเวทีละคร)

Ex. 2  Tom is like a teddy bear.
         (ทอมเหมือนหมีเท็ดดี้แบร)
หรือ   Tom is as soft as a teddy bear.
         (ทอมนุมเหมือนหมีเท็ดดี้แบร)

1.เปนการเปรียบเทียบโดยนัยหรือทางออม
2.เปรียบเทียบสองสิ่งที่ตางกัน
3.เปนการ “เปรียบเปน”
4.ไมใช as หรือ like

Ex.1 The world is a stage.
       (โลกคือเวทีละคร)

Ex. 2  Tom is a teddy bear.
         (ทอมเปนหมีเท็ดดี้แบร)
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