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ตวัอยา่ง คาํคมคนดงั ที�ใชบ้อ่ย

1. การกระทาํดงักวา่คาํพดู (Actions speak louder than words.)
โดย อบัราฮมั ลงิคอลน์

2. การที�คนอื�นหวัเราะความฝนัที�คณุจะทาํมนั ก็แปลวา่เขาไมม่ฝีนัใหต้วัเอง
ทาํ
โดย อณาคต

3. ความออ่นแอที�แยท่ ี�สดุของมนษุย ์คอืการลม้เลกิเสยีกลางคนั (Our
greatest weakness lies in giving up.)
โดย โทมสั เอดสินั

4. คาํพดูสาํคญัที�นํ �าหนกั มใิชจ่าํนวน (Words must be weighed, not
counted.)
โดย ภาษติโปแลนด์

5. จงคมุชะตาดว้ยตนเองมฉิะน ั�น ผูอ้ ื�นจะมาคมุแทน
โดย ทา่นผูห้ญงินริมล สรุยิสตัย์

6. จงเดนิไปหาภเูขา อยา่ใหภ้เูขาเดนิมาหาเรา เพราะผมคดิวา่ ปกตผิูบ้รหิาร
ท ั�วไป มกัจะเรยีกพนกังานมาประชุมกบัเรา มนัเหมอืนเรายา้ยพนกังานท ั�ง
กองทพัมาหาเรา แตส่าํหรบัผมผมจะเดนิไปหาเขา ผมบอกลกูนอ้งของผม
วา่ เราตอ้งเดนิไปหาลกูคา้ อยา่ใหล้กูคา้มาหาเรา
โดย พรเทพ พรประภา

7. จงทาํลายศตัรขูองทา่น ดว้ยการทาํใหเ้ขาเป็นมติร (Destroy your enemy
by making him your friend.)
โดย อบัราฮมั ลงิคอลน์

8. จงเปลี�ยนแปลง กอ่นที�เหตกุารณจ์ะบงัคบัใหต้อ้งเปลี�ยน
โดย ทา่นผูห้ญงินริมล สรุยิสตัย์

9. จงเผชญิกบัความจรงิอยา่งที�เป็นอยู ่มใิชอ่ยา่งที�คณุอยากเป็น
โดย ทา่นผูห้ญงินริมล สรุยิสตัย์
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10. จรงิใจกบัทกุคน
โดย ทา่นผูห้ญงินริมล สรุยิสตัย์

11. จนิตนาการ สาํคญักวา่ความรู ้
โดย อลัเบริต์ ไอสไตน์

12. เจี�ย ยู ่เลง้ โจว้ ซื�อ ยู ่โฮ ้แปลเป็นไทยไดค้วามวา่ กนิขา้วตอ้งเร็วเหมอืน
มงักร ทาํงานตอ้งทาํใหเ้หมอืนเสอื และก็ไมแ่ตผ่มคนเดยีวเทา่น ั�น ลกูๆ ทกุ
คนก็ปฏบิตัอิยา่งนี�
โดย บญุยสทิธิ� โชควฒันา

13. เด็กเล็กทาํใหค้ณุปวดหวั แตเ่ด็กโตทาํใหค้ณุปวดใจ (Small children give
you a headache, big children a heartache.)
โดย ภาษติรสัเซยี

14. ถา้คณุ เดนิตามรอยเทา้คนอื�น… แลว้คณุจะมรีอยเทา้ไวใ้ห ้คนอื�นเดนิ
ตามม ั�ย
โดย ภทัราวด ีมชูีธน

15. ถา้คณุอดทน เพื�อจะทาํอะไรสกัอยา่งใหส้าํเร็จ คณุจาํเป็นอยา่งมาก ที�จะ
ตอ้งลงมอืศกึษาเรื�องน ั�นๆ อยา่งเป็นจรงิเป็นจงั แตถ่า้คณุไมอ่ดทน โอกาส
ที�คณุจะผดิพลาดก็ยอ่มมสีงูเชน่กนั
โดย อนนัต ์กาญจนพาสน์

16. ถา้ทา่นไมม่จีดุแข็ง หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบจงอยา่แขง่กบัเขา
โดย ทา่นผูห้ญงินริมล สรุยิสตัย์

17. ถามเขาอาจดวูา่โงเ่พยีง 5 นาท ีแตค่นที�ไมถ่าม สกัทอีาจโงไ่ปช ั�วชวีติ (He
who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a
fool forever.)
โดย ภาษติจนี

18. ถา้เราเชื�อม ั�น วา่ทาํได ้ตอ่ใหต้อ้งยา้ยภเูขาถมทะเลในที�สดุก็สาํเร็จจนได้
แตถ่า้ใจเราคดิวา่ทาํไมไ่ด ้แมจ้ะงา่ยแคพ่ลกิฝ่ามอื ก็ยงัไมม่วีนัประสบ
ความสาํเร็จ
โดย ด.ร.ซุนยดัเซ็น

19. ในเรื�องของการพจิารณา ความดคีวามชอบ ผมจะฟงัเสยีงตอบรบัจาก
ลกูคา้เป็นหลกัวา่ ลกูนอ้งแตล่ะคนทาํงานลงไปแลว้ ลกูคา้พอใจแคไ่หน
อยา่งไร ผมจะไมเ่ชื�อหวัหนา้อยา่งเดยีว เพราะถา้เกดิหวัหนา้บางคนไม่
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ชอบลกูนอ้ง อาจเกดิกรณีหวัหนา้แกลง้ลกูนอ้งได้
โดย ประกติ อภสิารธนรกัษ์

20. ผมจะกา้วหนา้ไปสกักา้ว ก็ตอ้งเจออะไรมากระทบ แตเ่ราก็พยายามที�จะ
กา้วใหม ่อกีอยา่งหนึ�ง แบงคก์รงุเทพฯ เคยถกูกระทบตลอดเวลา และไม่
เคยทอ้ถอย
โดย ชาตร ีโสภณพนชิ

21. ผมบอกพนกังานอยูเ่สมอ คอืในโลกนี� ไมม่คีนไหนเกง่ไปตลอดกาล วนันี�
คณุอาจเกง่ แตพ่รุง่นี� อาจมคีนเกง่กวา่คณุ เพราะฉะน ั�น คนใดก็ตามที�
ภมูใิจวา่ ตนเองเกง่ จงจาํเอาไวไ้ดเ้ลยวา่ ความหายนะใกลม้าถงึตวัคณุแลว้
ความโงค่บืคลานมาใกลต้วัคณุแลว้
โดย ธนนิท ์เจยีรวนนท์

22. ผมพรอ้มจะเป็นนํ �านิ�ง อาจมเีขื�อนมาขวางหนา้ แตถ่า้วนัใด ที�เข ื�อนน ั�น
เปราะบาง และโอกาสแหง่การสาํแดงพลงัมาถงึ ผมก็พรอ้มจะกลายเป็น
กระแสนํ �าที�เชี�ยวกราก โหมกระหนํ�าใสท่กุส ิ�งที�ขวางก ั�น แมก้ระท ั�งเขื�อนที�
คร ั�งหนึ�งผมเคยสยบยอมก็ตาม
โดย เจรญิ สริวิฒันภกัดี

23. ผมมหีลกัของอาจารยท์ ี�สอนผมอยา่งหนึ�งวา่ มนษุยเ์กดิมาไมม่ใีครเกง่
ที�สดุ ดทีี�สดุ หรอืแมแ้ตเ่ลวที�สดุ เพราะคนที�ดสีดุและเลวที�สดุ ไดต้ายจาก
โลกนี�นานแลว้ คนที�เหลอือยูจ่งึเป็นเพยีง ชวีติที�มขี ึ�นมลีงอยา่งเดยีว
โดย ไชยวฒัน ์เหลอืงอมรเลศิ

24. ผูท้ ี�ไมรู่จ้กัใชส้ตปิญัญาใหเ้หมาะสมกบัโอกาส คอืคนดื�อร ั�น ผูท้ ี�ใช้
สตปิญัญาไมเ่ป็น คอืคนโง ่ผูท้ ี�ไมก่ลา้ใชส้ตปิญัญา คอืทาส
โดย เพลโต้

25. มาไวไปสามช ั�วโมง ดกีวา่มาชา้หนึ�งนาท ี(Better three hours too soon
than a minute too late.)
โดย วลิเลยีม เชคสเปียร ์

26. มหีลกัในการบรหิารงาน ไมก่ ี�ประการ 1. ตอ้งลบัคมอยูเ่สมอ 2. ไมก่ลวังาน
เมื�อคดิจะทาํอะไรตอ้งทาํทนัท ี3. ตอ้งรกัษาคาํพดู
โดย คณุหญงิชนตัถ ์ปิยะอยุ

27. เมื�อคณุ จะทาํธรุกจิใดๆ ก็ตาม หากคณุชอบและรกั และพรอ้มที�จะทุม่เทให้
กบัมนั คณุจะตอ้งประสบความสาํเร็จอยา่งแนน่อน แตค่ณุตอ้งลงมอืศกึษา
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อยา่งเป็นจรงิเป็นจงัดว้ย
โดย ชยัยทุธ กรรณสตู

28. แมนํ่ �า สายหนึ�งมกัเกดิจากสายธารเล็กๆ แมแ้ตม่หาสมทุรก็ยงัมบีางเวลา ที�
แหง้ผากผดิปกต ิสิ�งที�เราหวงัมากที�สดุ ผลสดุทา้ยมกัลม้เหลว สิ�งที�เราต ั�ง
ความหวงัไวต้ํ�าที�สดุ มกัจะสาํเร็จอยา่งคาดคดิไมถ่งึ
โดย วลิเลยีม เชคสเปียร ์

29. ไมว่า่คณุจะทาํอะไรก็ตาม คณุตอ้งศกึษาใหรู้แ้จง้เสยีกอ่น กอ่นที�จะลงมอื
ทาํ และเมื�อลงมอืทาํแลว้ ก็ตอ้งทาํใหจ้รงิ ๆ จงั ๆ ใหม้นัรูไ้ปเลยวา่เราทาํไม่
ไหวแลว้
โดย ชวน ต ั�งมตธิรรม

30. เร ิ�มตน้ดว้ยดเีทา่กบัสาํเร็จไปแลว้ครึ�งหนึ�ง (Well begun is half done.)
โดย อรสิโตเติ�ล

31. แรง โนม้ถว่งไมส่ามารถทาํใหค้ณุตกหลมุรกัได้
โดย อลัเบริต์ ไอสไตน์

32. วชัพชืคอืพชืที�เรายงัคน้หาประโยชนไ์มพ่บ (A weed is a plant we’ve
found no use for yet.)
โดย ราลฟ์ วลัโด อเีมอรส์นั

33. วธิจีดัการกบั ความฝนั คอืการทาํมนัใหเ้ป็นจรงิ”
โดย วงศท์นง ชยัณรงคส์งิห์

34. เวลามปีญัหาในองคก์ร ปญัหาชวีติและสขุภาพ จะมทีางแกไ้ขปญัหาให้
คลี�คลายหลายรปูแบบ แตท่ี�สาํคญัตอ้งมสีต ิและมคีวามรกัเป็นพื�นฐาน
สาํคญั จากน ั�นจงึคอ่ยใชป้ญัญา เพราะปญัญาชว่ยใหม้องเห็นหนทาง ของ
การแกป้ญัหาอยา่งชดัเจนที�สดุ
โดย ชูเกยีรต ิอทุกะพนัธุ ์

35. สิ�งที�ทาํใหเ้ราหมดเรี�ยวหมดแรงน ั�น หาใชภ่ผูาที�ต ั�งตระหงา่นอยูเ่บ ื�องหนา้
ไม ่หากแตเ่ป็นทรายเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ�ง ในรองเทา้ของเราเอง
โดย อี�หมงิ

36. สิ�งที�สมบรูณแ์ลว้โดยแท ้มนัก็มคีวามบกพรอ่งอยู ่สิ�งที�บกพรอ่งอยู ่แทจ้รงิ
มนัก็สมบรูณด์อียูแ่ลว้
โดย ทา่นพทุธทาสภกิขุ
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37. หาก คณุเอาแตต่ดัสนิคนอื�น คณุก็จะไมม่เีวลารกัคนอื�นเชน่กนั
โดย แมช่เีทเรซา

38. อยา่ ลมืวา่ ในการประกอบธรุกจิ เกง่อยา่งเดยีวไมไ่ด้ ตอ้งเฮงดว้ย และเกง่
กบัเฮงก็ใชไ้มไ่ดแ้ลว้ในสมยันี� ตอ้งมสีายสมัพนัธท์างธรุกจิดว้ย และเรื�องนี�
ผมก็สอนลกู ๆ ผมอยูเ่สมอ
โดย อเุทน เตชะไพบลูย์

39. อยา่เป็นแคน่กับรหิารแตจ่งออกไปนําทพั
โดย ทา่นผูห้ญงินริมล สรุยิสตัย์

40. อจัฉรยิะเกดิจากแรงบนัดาล ใจเพยีง 1 เปอรเ์ซ็นต ์และอกี 99 เปอรเ์ซ็นต์
คอืความอตุสาหะ
โดย โทมสั อลัวา เอดสินั
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