
a blaze of publicity 
ตกอยู่ ในกระแสสังคม 

1

blaze    

publicity  

เพลิงไหม้รุนแรง  
ความสว่าง 

การเผยแพร่  
การประชาสัมพันธ์  
ชื่อเสียง

a blaze of publicity 
(อะ เบลซ ออฟวํ พ ับลิ' ซิที)

a lot of publicity 
(อะ ลอท ออฟวํ พ ับลิ' ซิที)

a blaze of glory 
(อะ เบลซ ออฟวํ กลอ' รี)

ตกอยู่ ในกระแสสังคม

n.

n. 
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a blaze of publicity ถา้แปลตรง ๆ  คือ เปลวไฟของการประชาสมัพนัธ ์
ซึ่ง a blaze of อาจจะใช้แทนคำ ว่า a lot of แปลว่า มาก ๆ  เช่นคำ ว่า  
a blaze of temper กค็อื เต็มไปด้วยอารมณห์รอือาจจะหมายถงึอารมณ์
ที่กำ ลังพลุ่งพล่านก็ได้ a blaze of publicity เป็นสำ นวนแปลว่า “เป็น
ที่รู้ทั่วกัน” “ตกเป็นที่สนใจของสังคมและสื่อ” ภาษาที่เราเข้าใจง่าย ๆ  
ก็คงจะหมายถึง “ตกเป็นกระแสสังคม” ซึ่งมีความหมายทั้งเชิงบวกและ
ลบ นอกจากนัน้สำ นวนน้ี ใชไ้ด้ทัง้กบัคนและสถานการณ ์ทีม่าของสำ นวนน้ี 
ไม่ทราบแน่ชัดแต่ถ้าให้เดา การที่เราเอาคำ ว่า a blaze of ซึ่งหมายถึง 
“เปลวไฟที่ลุกโชน” ธรรมชาติของไฟมันลามไปอย่างรวดเร็วจึงถูกนำ มา
เปรยีบเหมอืนกระแสของสงัคมทีส่ามารถทำ ใหค้นดงัและดบัในชัว่ขา้มคนื
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 คำ ที่อยู่หน้า of และหลัง of จะเป็นคำ นามเสมอ 
  คำ ศัพท์ 1 คำ  สามารถแปลได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค
นั้น ๆ

Mary has been missing since her last concert. There 
has been a great deal of publicity surrounding her 
disappearance. 
แมรี่ ได้หายตัวไปตั้งแต่การเล่นคอนเสิร์ตครั้งล่าสุด การหายตัวไป
ของเธอตกเป็นที่สนใจของสังคม

As soon as the minister resigned, the blaze of 
publicity surrounding him vanished.
หลงัจากทีร่ฐัมนตรีได้ลาออกไป ความนิยมในตัวเขาก็หายไปดว้ย

After the car accident, Nott became a blaze of 
publicity overnight.
หลังจากอุบัติเหตุรถชนวันนั้น น็อทได้ตกเป็นกระแสสังคม
ภายในชั่วข้ามคืน
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a lot of nothing  
ไร้ประโยชน์, ว่างเปล่า, ไม่มีค่า      

2

full of shits 
(ฟุล ออฟวํ ชิทซํ)

a load of crap 
(อะ โลด ออฟวํ แครพ)

a lot of nothing 
(อะ ลอท ออฟวํ นัธ' ธิง) 

a lot of

nothing 

มาก

ไม่มีอะไร, ว่างเปล่า

ไร้
ประโยชน์ 

det.

n. 
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 a lot of nothing เป็นสำ นวนที่แปลตรงตัว อาจจะแปลว่า “โหย น่ีมัน 
ช่างว่างเปล่าเสียน่ีกระไร” หรือ บางครั้งอาจจะมีสิ่งของอะไรก็ตามเยอะ
แยะไปหมดแต่ผู้พูดไม่เห็นประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเลย หรือ คิดว่า 
สิ่งต่าง ๆ  เหล่านั้นไร้คุณค่าสำ หรับผู้พูด เช่น ในเหตุการณ์ที่แม่ไปทำ ธุระ
ข้างนอก และบอกให้ลูกหาอะไรกินในตู้เย็นได้เลย ลูกเดินไปเปิดตู้เย็น 
พบแตเ่บยีร์ของพอ่ เครือ่งสำ อางของแม ่และน้ำ เปลา่แชเ่ยน็ ไมม่อีะไรที่
กินได้เลย ก็อาจจะพูดว่า “Well… that’s a lot of nothing…” 
“เฮ้ออ... ไม่มีอะไรเลยซักอย่าง...” (ทั้ง ๆ ที่ของเต็มตู้เย็น)
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  a load of crap เป็นสำ นวนคล้าย a lot of nothing แต่อาจหมายถึง  
“มีแต่คำ เท็จ” ก็ได้ เช่น I don’t want to hear anymore of your story. 
It is just a load of crap! (ฉันไม่อยากจะฟังอะไรจากเธออีกแล้ว มันมีแต่
คำ โกหก)

 a lot of สามารถใช้ได้ทั้งกับนามที่นับได้และนับไม่ได้

I hate Christmas at aunt Mel’s house. I always receive 
a lot of nothing for my Christmas present.
ฉันเกลียดงานคริสต์มาสที่บ้านของคุณป้าเมล ฉันได้แต่ของ
ไร้ประโยชน์เป็นของขวัญคริสต์มาสเสมอ

After my wife took my kids and left me, everything 
that I have in life became a lot of nothing.
หลังจากที่ภรรยาของผมหอบลูก ๆ  และทิ้งผมไป ทุก ๆ  สิ่งทุกอย่าง
ที่ผมมีก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า ไม่มีค่าอีกต่อไป

Trust me, this is not going to work. That method 
is a whole lot of nothing.
เชื่อฉันสิ มันไม่สำ เร็จหรอก วิธีนั้นเน่ียช่างเปล่าประโยชน์
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a (phone) call away
 โทร.หาได้เสมอ, กริ๊งกร๊างมาได้เลย 

3

a (phone) call away 
(อะ ( โฟน) คอล อะเว')

give me a call 
(กิฟวํ มี อะ คอล) 

give me a ring 
(กิฟวํ มี อะ ริง)

away 

call 

ออกห่าง

โทร.

โทรหาได้เสมอ, 
กริ๊งกร๊างมาได้เลย 

v.

adv. 

24

a (phone) call away เป็นสำ นวนเกี่ยวกับการโทร. หรือจะใช้สั้น ๆ  แค่  
a call away ก็ได ้ถา้แปลตรง ๆ  คือ โทรออกห่าง แตจ่รงิ ๆ  แลว้ตอ้งแปลวา่ 
“โทร.หาได้เสมอ” “กริง๊กรา๊งมาไดเ้ลย” หรอื ในบางกรณกีแ็ปลวา่ “โทร.มา 
เลยเดี๋ยวไปหา” สำ นวนน้ี ใช้ ในกรณีที่ต้องการเตือนหรือบอกอีกฝ่ายว่าเรา
อยู่ตรงน้ีนะ ถ้ามีอะไรให้ติดต่อมาเลย ( ในท่ีน้ีอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเรา
ใกล้กันในเชิง physical distance แต่หมายถึงใกล้ชิด) มีข้อระวังนิดนึงคือ
ระวังจะสับสนกับสำ นวนที่ ใกล้เคียงมาก ๆ  ซึ่ง ก็คือ call away จะแปลว่า 
เรียกให้ออกมาจากสถานที่ ใดที่หนึ่ง เช่น The manager was called 
away to deal with an urgent matter this morning. He leaves 
me in charge. (เช้าน้ีผู้จัดการถูกเรียกไปจัดการกับเรื่องเร่งด่วน เขาเลย 
มอบหมายให้ฉันดูแลแทน)
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  give me a ring  ยังเป็นสำ นวนที่ ใช้ออดอ้อนคุณผู้ชายก็ได้นะ ring แปลว่า 
แหวน แปลตรง ๆ  เลย ว่า “ให้แหวนฉันสิ” อารมณ์แบบ “มาหมั้นฉันไปได้
เลย”

  ถ้าจะโทร.หาใครสักคน จะใช้ give someone a call จะไม่ ใช้ give someone 
a phone ที่แปลว่า ให้เครื่องโทรศัพท์กับใครสักคน

I want to let you know that I’m only a call away. You are 
not alone in this situation and I’m here to support you.
ฉนัอยากใหเ้ธอรู้วา่เธอโทร.หาฉนัไดเ้สมอ เธอไมไ่ดเ้ผชญิกบัเรือ่งน้ีคนเดยีว 
และมีฉันคอยเคียงข้างเสมอ

I’m very pleased that you can visit us today. If you 
have any further questions, I’m only a call away.
ฉันรู้สึกปลื้มมากเลยที่คุณมาเจอพวกเราได้ ในวันน้ี ถ้าหากคุณมี
คำ ถามเพิ่มเติม ก็ติดต่อมาได้เสมอนะคะ

If you ever need anything, I’m only a call away.
ถ้าเธออยากจะได้อะไร โทร.มาได้เลยนะ เดี๋ยวไปหา 
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ants in pants 
หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, อารมณ์ไม่ดี 

4

ant 

pants

มด

กางเกงขายาว

ants in pants
(แอนทํซํ อิน แพนทํซํ)

heebie-jeebies
(ฮีบ 'ี จีบีซํ)

หงุดหงิด, กระสับ
กระส่าย, อารมณ์ไม่ดี

n.

pl. 
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ants in pants มีมดในกางเกงไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วย (เติม -s หลัง ant 
แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งตัว) ไม่อยากจะคิดว่าจะคันและน่ารำ คาญขนาดไหน
ถ้ามีมดมาไต่อยู่ ในกางเกง เวลาที่มดเข้าไปในกางเกงของเรามันทั้งไต่ทั้งกัด
สรา้งความเจบ็ปวดและทรมานใหก้บัเราและแน่นอนตอ้งทำ ให้อารมณ์ของเรา
ขุ่นมัวไปด้วย สำ นวนน้ีจึงหมายถึง “หงุดหงิด” “กระสับกระส่าย” “อารมณ์
ไม่ดี” “กังวลหรือตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างมาก ๆ ” บางครั้งใช้สื่อถึงคนที่ ไม่
สามารถอยู่น่ิง ๆ  ได้ ซึ่งก็เหมือนเวลามดอยู่ ในกางเกงใครจะอยู่เฉย ๆ  ได้ล่ะ 
สำ นวนน้ีจะอยู่ ในรูป have/have got + ants in pants 
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  สามารถใส่คำ แสดงความเป็นเจ้าของหน้า pants ได้ เช่น ants in your 
pants.

  คำ ว่า pants ต้องเติม -s เสมอเพราะกางเกงมีสองข้าง ซึ่งถือว่าเป็น plural 
noun 

My grandmother’s got ants in her pants when she 
knew that she has to stay in the hospital and can’t 
move for a month.
คุณย่าของฉันหงุดหงิดมากเมื่อรู้ว่าจะต้องอยู่ที่ โรงพยาบาลและไม่
สามารถขยับร่างกายได้นานเป็นเดือน 

What is wrong with you, Nicole? Do you have ants 
in your pants or something? Can’t you sit still?
เป็นอะไรไปนิโคล ทำ ไมไมอ่ยูน่ิ่ง ๆ  ขยบัไปขยบัมา นัง่น่ิง ๆ  ไดไ้หม

I think we all have ants in our pants because the 
final exam is coming up on this Friday.
ฉันคิดว่าพวกเราทุกคนกังวลใจเก่ียวกับการสอบปลายภาคท่ี
จะมาถึงในวันศุกร์น้ี

I often have ants in my pants when I have to 
fly in a plane for several hours.
หลายครัง้ทีฉ่นัรู้สกึกระสบักระสา่ยตอนทีต่อ้งนัง่เครือ่งบนิเป็น
เวลานานหลายชั่วโมง
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a storm in a teacup 
 การทำ เร ื่องเล็กให้เป็นเร ื่องใหญ่ 

5

a tempest in a teacup
(อะ เทม' พิซทํ อิน อะ ที' คัพ)a storm in a teacup

(อะ สตอรํม อิน อะ ที' คัพ)

a storm in a cream bowl 
(อะ สตอรํม อิน อะ ครีม โบล) 

teacup  

storm 

ถ้วยชา 

พายุ

การทำ เร ื่องเล็กให้เป็น
เร ื่องใหญ่ 

n.

n. 
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สำ นวนน้ีฮติใชก้นัในหมูค่นองักฤษและคนออสเตรเลยี ถ้าเปน็คนอเมรกินัมกั
จะใช้คำ ว่า a tempest in a teapot ซึ่งจะมีความหมายเดียวกัน มักใช้กับ
เหตุการณ์ที่เปน็เรื่องเล็กน้อยหรือทำ เรื่องเล็กใหเ้ป็นเรื่องใหญ่ จะใช้อธิบาย
ถึงคนหรือเหตุการณ์ก็ได้ ถ้าใช้กับคนจะหมายถึง “คนที่ชอบทำ เรื่องเล็กให้
เป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ก็ทำ ให้บานปลาย” หรือ “พวกที่ชอบ 
ตี โพยตีพายกับเรื่องเล็ก ๆ ” ถ้าใช้กับเหตุการณ์ก็จะหมายถึง “สถานการณ์
ที่เป็นกังวลไม่พอใจหรือปัญหาที่ ไม่ ใช่เรื่องสำ คัญอะไร”
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  nobody, everybody, everyone, anybody ต้องตามด้วย singular 
verb เสมอ

  หลังคำ ว่า listen ต้องมี preposition to ตามเสมอ เช่น I listen to the 
music. (ฉันฟังเพลง) I listen to what my mom saying. (ฉันฟังที่แม่พูด)

  fall out เป็น phrasal verb มีความหมายว่า “ทะเลาะ” หรือ “ร่วง”
 

Don’t make a storm in a teacup. 
อย่าทำ ให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่สิ

I believe we are doing just fine, it’s just a storm in a 
teacup – at this moment there’s no serious problem at all.
ฉันคิดว่าพวกเราไม่เป็นไรหรอก มันเป็นแค่เรื่องขี้ประติ๋ว จริง ๆ  แล้ว
ตอนน้ีมันไม่มีปัญหาอะไรเลย

I fall out with my sister over something stupid because 
she often makes a storm in a teacup.
ฉันทะเลาะกับน้องสาวฉันในเรื่องไร้สาระค่อนข้างบ่อยเพราะเธอชอบทำ 
เรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

Don’t listen to my mother. She’s always making 
a storm in a teacup.
อย่าไปฟังที่แม่ของฉันพูดเลย แม่ชอบทำ เรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง
ใหญ่เสมอ
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babe in the woods   
คนที่ขาดประสบการณ์, คนบริสุทธิ์, คนซื่อ  

6

babe  

woods 

เด็กทารก, เด็กอ่อน

ป่า

babe in the woods 
(เบบ อิน เธอะ วุดซํ)

babe in arms
(เบบ อิน อารํมซํ) 

คนที่ขาดประสบการณ์ 
คนบริสุทธิ์, คนซื่อ 

n.

n. 
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babe in the woods แปลตรงตัวได้ไม่ผิด คือ ทารกหรือเด็กไร้เดียงสา 
ในป่า สำ นวนน้ีทำ ให้นึกถึงภาพของเด็กเล็กหลงทางอยู่ ในป่าซึ่งแน่นอน
ว่าไมส่ามารถเอาชวีติรอดออกมาได ้จงึนำ เอาธรรมชาตขิองเดก็แรกเกดิที่ 
ไรเ้ดยีงสามาเปรยีบกบัคนทีข่าดประสบการณ์ ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ สำ นวนน้ี 
ถูกนำ มาใช้กับคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ ใหญ่ ซึ่งสำ นวนน้ี 
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัอายเุลย แต่โฟกสัทีค่วามรู้ความสามารถในเรือ่งนัน้ ๆ  บางกรณ ี
สำ นวนน้ีสามารถสื่อถึงคนบริสุทธิ์หรือคนซื่อได้
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