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ตวัอยา่ง คตพิจนช์าวตะวนัตก ที�ใชบ้อ่ย

1. A bad officer is more dangerous than hundred bandits.
แปลวา่ เจา้หนา้ที�ชั�วคนเดยีว เป็นอนัตรายมากกวา่โจร 100 คน

2. A bird in the hand is worth two in the bush.
แปลวา่ นกตวัเดยีวในมอืมคีา่เทา่กบันกสองตวัในพุม่ไม ้

3. A fool and his money are soon parted.
แปลวา่ คนโงแ่ละเงนิอยูร่วมกนัไมไ่ดน้าน

4. A friend in need is a friend indeed.
แปลวา่ มติรในยามตอ้งการคอืมติรแท ้

5. A penny saved is a penny earned.
แปลวา่ ประหยดัไดห้นึ�งเพนน ีเทา่กบัหาไดห้นึ�งเพนนี

6. A tree is known by its fruit.
แปลวา่ ตน้ไมรู้จั้กโตได ้ดว้ยลกูของมนั

7. All is fair in love and war.
แปลวา่ ทกุสิ�งยอ่มยตุใินความรักและสงคราม

8. All is not gold that glitters.
แปลวา่ มใิชท่องอยา่งเดยีวเทา่นั�นที�สอ่งแสงวบูวาบ

9. All work and no play make Jack a dull boy.
แปลวา่ มแีตง่าน ไมม่เีลน่ ทําใหเ้ด็กโง่

10. An old dog does not bark for nothing.
แปลวา่ หมาแกไ่มเ่หา่กไ็รป้ระโยชน์

11. Behind bad luck comes good luck.
แปลวา่ โชคดยีอ่มตามหลงัโชครา้ย

12. Better an ugly face than an ugly mind
แปลวา่ หนา้ตาน่าเกลยีด ดกีวา่จติใจโสมม

13. Better is half a loaf than no bread.
แปลวา่ ขมนปังครึ�งกอ้นดกีวา่ไมม่เีลย
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14. Big words seldom go with good deeds.
แปลวา่ คําโวมใิครจ่ะรว่มไปกบัการกระทําดี

15. Birds of a feather will flock together.
แปลวา่ นกที�มขีนอยา่งเดยีวกนั ยอ่มจะอยูร่วมกนั

16. Blood is thicker than water.
แปลวา่ เลอืดขน้กวา่นํ�า

17. Cap in hand never did any harm
แปลวา่ ความสภุาพออ่นนอ้ม ไมเ่คยทําใหเ้สยีหายอะไรเลย

18. Charms strike the sight , but merit wins the soul.
แปลวา่ เสน่หส์ะดดุตา แตค่วามดชีนะใจ

19. Death and tax are inevitable.
แปลวา่ ความตายเป็นภาษีที�ไมส่ามารถหลกีเลี�ยงได ้

20. Disappointment is the nurse of wisdom.
แปลวา่ ความผดิหวงัเป็นสิ�งคํ�าชสูตปัิญญา

21. Do good , receive good ; Do evil, receive evil.
แปลวา่ ทําดไีดด้ทํีาชั�วไดช้ั�ว

22. Early to bed and early to rise.
แปลวา่ นอนหวัคํ�าตื�นแตเ่ชา้

23. Enough is better that too mush.
แปลวา่ พอด ีดกีวา่ มากเกนิไป

24. Everyone speaks of happiness , but few know it.
แปลวา่ ใครๆกพ็ดูถงึความสขุ แตน่อ้ยคนที�รูว้า่ความสขุคอือะไร

25. Everything must have a beginning.
แปลวา่ ทกุสิ�งยอ่มมกีารเริ�มตน้

26. Fine feathers make fine birds.
แปลวา่ ขนงามทําใหน้กสวย

27. Forgive others often , but yourself never.
แปลวา่ จงใหอ้ภยัคนอื�นเสมอ แตอ่ยา่ใหอ้ภยัตนเอง

28. God hates those who praise themselves.
แปลวา่ พระเจา้ทรงเกลยีดชงัคนที�ยกยอ่งตนเอง
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29. God helps those who help themselves.
แปลวา่ พระเจา้ชว่ยคนที�ชว่ยตนเอง

30. Good name is better that riches.
แปลวา่ มชีื�อเสยีงด ีดกีวา่มทีรัพย์

31. Good to forgive ; best to forget.
แปลวา่ การอภยันั�นด ีแตล่มืเสยีนั�นดทีี�สดุ

32. Great things have small beginning.
แปลวา่ สิ�งใหญนั่�น ยอ่มมาจากการเริ�มตน้ที�ดี

33. Grey hair is a of age, not of wisdom.
แปลวา่ ผมหงอกเป็นสญัญาลกัษณข์องอาย ุไมใ่ชปั่ญญา

34. He who done not go forward stays behind.
แปลวา่ บคุคลผูไ้มก่า้วไปขา้งหนา้ยอ่มอยูข่า้งหลงั

35. He who loves pleasure shall be a poor man.
แปลวา่ ผูท้ี�รักความสําราญ จะตอ้งเป็นคนยากจน

36. Heaven ne'er helps the men who will not act.
แปลวา่ สวรรคไ์มเ่คยชว่ยบคุคลผูซ้ ึ�งไมทํ่างาน

37. Honesty is the best policy.
แปลวา่ ความซื�อสตัยส์จุรติเป็นแนวทางที�ดทีี�สดุ

38. Hope is the poor man bread.
แปลวา่ ความหวงัคอืขนมปังของคนจน

39. Hunger is the best sauce.
แปลวา่ ความหวิเป็นซอสที�ดทีี�สดุ

40. It is a wise father that know his own child.
แปลวา่ พอ่ที�ฉลาดเทา่นั�นจงึจะรูจั้กบตุรของตนดี

41. It is better to be safe than sorry.
แปลวา่ ปลอดภยัยอ่มดกีวา่เสยีใจ

42. It's a poor mouse thatÂ has only one hole.
แปลวา่ หนูที�น่าสงสารเทา่นั�น ที�มรีเูพยีงรเูดยีว

43. Let a thief to catch a thief.
แปลวา่ จงใชโ้จรใหจั้บโจร
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44. Like mother , like daughter.
แปลวา่ ดนูางใหด้แูม่

45. Lost time is never found again.
แปลวา่ เวลาที�เสยีไปยอ่มหาไมไ่ดอ้กี

46. Makes a man healthy, wealthy and wise.
แปลวา่ สขุภาพด ีมทีรัพย ์และฉลาด

47. Man is his own worst enemy.
แปลวา่ ตนเองนั�นแหละเป็นศตัรทูี�สําคญัที�สดุ ของตนเอง

48. Money is a good servant , but a bad master.
แปลวา่ เงนิเป็นผูรั้บใชท้ี�ด ีแตเ่ป็นนายที�เลว

49. Much talk , little work.
แปลวา่ พดูมาก ทํางานไดน้อ้ย

50. Music is the universal language of mankind.
แปลวา่ ดนตรคีอืภาษาสากล ของมนุษยชาติ

51. Never give advice in a crowd
แปลวา่ อยา่ใหคํ้าแนะนําทา่มกลางฝงูชน

52. Never give advice unless asked.
แปลวา่ อยา่ใหคํ้าแนะนําจนกวา่จะถกูขอรอ้ง

53. New brooms sweep clean.
แปลวา่ ไมก้วาดใหม ่กวาดสะอาด

54. Newspaper are the wood mirror.
แปลวา่ หนังสอืพมิพเ์ป็นกระจกเงาของโลก

55. No man can be a patriot on an empty stomach.
แปลวา่ ไมม่ใีครเป็นผูรั้กชาตไิด ้ในยามที�ทอ้งวา่ง

56. No one can disgrace us but ourselves.
แปลวา่ ไมม่ใีครทําใหเ้ราเสยีเกยีรตไิด ้นอกจากตวัเอง

57. No one is too old to learn.
แปลวา่ ไมม่ใีครแกเ่กนิเรยีน

58. No rose without a thorn.
แปลวา่ ไมม่กีหุลาบใดปราศจากหนาม
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59. No smoke without fire.
แปลวา่ ไมม่คีวนั โดยปราศจากไฟ

60. One cannot know everything.
แปลวา่ คนเราจะรูจั้กทกุสิ�งทกุอยา่งหาไดไ้ม่

61. Our first and last love is self-love
แปลวา่ ความรักครั �งแรกและครั �งสดุทา้ยคอืรักตนเอง

62. Prevention is better than cure.
แปลวา่ กนัดกีวา่แก ้

63. Self-conquest is the greats of victory.
แปลวา่ การชนะใจตนเอง คอืชยัชนะที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุ

64. So much to do ,so little done.
แปลวา่ งานยิ�งทํามากเทา่ใด กย็ิ�งเสร็จนอ้ยเทา่นั�น

65. Spare the rod and spoil the child.
แปลวา่ ทิ�งไมเ้รยีวจะทําใหเ้ด็กเสยี

66. Speak is silver , silent is good.
แปลวา่ พดูเป็นเงนิ เงยีบเป็นทอง

67. Still water runs deep.
แปลวา่ นํ�านิ�งไหลลกึ

68. The fox changes his skin but not his habits.
แปลวา่ สนัขจิ�งจอกเปลี�ยนสไีด ้แตเ่ปลี�ยนนสิยัไมไ่ด ้

69. The less men think, the more they talk.
แปลวา่ คนที�คดินอ้ยมกัพดูมาก

70. The lion is not so fierce as they paint him.
แปลวา่ สงิโตยอ่มไมด่รุา้ย ดงัที�คนป้ายสใีหม้นั

71. The more one has , the more one wants.
แปลวา่ ยิ�งมมีากเทา่ใด ยิ�งตอ้งการมากเทา่นั�น

72. The nearer the bone the sweeter the meat.
แปลวา่ ยิ�งใกลก้ระดกูเนื�อยิ�งหวาน

73. The pen is mightier than the sword.
แปลวา่ ปากกามอํีานาจมากกวา่ดาบ
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74. The will of the people is the best law.
แปลวา่ ความตอ้งการของประชาชนเป็นกฎหมายที�ดทีี�สดุ

75. There's no place like home.
แปลวา่ ไมม่ทีี�ใดเหมอืนบา้น

76. Thou should eat to live ; not live to eat.
แปลวา่ ควรกนิเพื�อมชีวีติอยู ่ไมใ่ชอ่ยูเ่พื�อกนิ

77. Two heads are better than one.
แปลวา่ สองหวัดกีวา่หวัเดยีว

78. United we stand ; divided we die.
แปลวา่ รวมกนัเราอยู ่แยกกนัเราตาย

79. Well begun is half done.
แปลวา่ เริ�มตน้ดเีหมอืนงานนั�นเสร็จไปครึ�งหนึ�ง

80. When money speaks the truth is silent.
แปลวา่ เมื�อเงนิพดู ความจรงิกเ็งยีบ

81. When the candles are out , all women are fair.
แปลวา่ ทกุนางงามสรรพ เมื�อดบัเทยีน

82. When the cat's away the mice will play.
แปลวา่ เมื�อแมวไมอ่ยูห่นูกย็งัคนอง

83. While I breathe , I hope.
แปลวา่ ตราบใดที�ยงัมลีมหายใจอยู ่ฉันกย็งัมหีวงั
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