
เอกสารการเร �ยนรู้

คําคมคน ที�ใช้บ่อย 77 คํา

www.wordyguru.com
14 สิงหาคม พ.ศ.2564

http://www.wordyguru.com


ตวัอยา่ง คาํคมคน ที�ใชบ้อ่ย

1. A person who lives right, and is right, has more power in their silence
than another has by words.
แปลวา่ บคุคลที�มชีวีติอยูอ่ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมแมอ้ยูใ่นความเงยีบกแ็ลมี
อํานาจกวา่ผูอ้ื�น
โดย Phillips Brook

2. A wise man will make more opportunities than he finds.
แปลวา่ คนที�ฉลาดคอืคนที�สรา้งโอกาสมากกวา่ที�เขาหาได ้
โดย Francis Bacon

3. Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, and the
deeper it sinks into, the mind.
แปลวา่ คําแนะนําเหมอืนหมิะที�โปรยปรายลงมา ยิ�งบางเบาเพยีงใดกย็ิ�งแตะเพยีง
เปลอืกนอก และยิ�งหนักหนาเทา่ใดกย็ิ�งลกึถงึความรูส้กึเทา่นั�น
โดย Samuel Taylor Coleridge

4. Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects
you from age.
แปลวา่ อายปุ้องกนัคณุจากความรักไมไ่ด ้แตค่วามรักในจํานวนที�พอเหมาะ
ปกป้องคณุจากอายไุด ้
โดย Jeanne Moreau

5. And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.
แปลวา่ คนที�พยายามจะสมัผัสดวงดาว มกัจะพลาดกบัสิ�งเล็กนอ้ย
โดย Edmund Spenser

6. Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
แปลวา่ จงระวงัสิ�งเล็กๆ นอ้ยๆ เชน่ รอยรั�วเล็กๆ อาจจะทําใหเ้รอืใหญล่ม่
โดย Benjamin Franklin

7. Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an
experiment.
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แปลวา่ อยา่ขาดความมั�นใจในตวัเอง และตระหนกตกใจในสิ�งที�คณุทํา ทกุๆสิ�งคอื
ประสบการณ์
โดย Ralph waldo Emerson

8. Do or do not; there is no try.
แปลวา่ การตดัสนิใจที�จะทําหรอืไมทํ่า ไมต่อ้งใชพ้ยายามแตอ่ยา่งใด
โดย Yoda

9. Do what you can, with what you have, where you are.
แปลวา่ ทําในสิ�งที�คณุสามารถจะทําได ้พรอ้มกบัสิ�งที�คณุมแีละที�ที�คณุอยู่
โดย Theodore Roosevelt

10. Even a Step back can be fatal.
แปลวา่ แมแ้ตก่ารกา้วถอยหลงักอ็าจถงึแกช่วีติได ้
โดย W.Brudzinski

11. First say to yourself what you would be, and then do what you have to
do.
แปลวา่ สิ�งแรกที�ตอ้งทําคอืตั �งใจกบัตวัเอง และลงมอืทํา
โดย Epictetus (55-135 C.E.)

12. Forgive your enemies, but never forget their names.
แปลวา่ จงยกโทษใหแ้กศ่ตัรขูองคณุ แตอ่ยา่ลมืชื�อของพวกเขาเป็นอนัขาด
โดย J.F.Kennedy

13. Freedom is nothing else but a chance to do better.
แปลวา่ อสิรภาพ ไมใ่ชอ่ะไรอยา่งอื�นเลย หากแตค่อืโอกาสที�จะทําสิ�งตา่งๆใหด้ี
ขึ�น
โดย Albert Camus

14. Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.
แปลวา่ ความสําเร็จในชวีติไมใ่ชก่ารที�ไมเ่คยพา่ยแพ ้หากแตเ่พิ�มขึ�นทกุครั �งที�ลม้
ลง
โดย Anonymous

15. God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest.
แปลวา่ พระเจา้มอบอาหารใหแ้กน่กทกุตวั แตไ่มเ่คยโยนอาหารใหถ้งึรังของนก
เหลา่นั�น
โดย Anonymous
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16. Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small
minds discuss people.
แปลวา่ จติใจที�ย ิ�งใหญว่พิากษ์วจิารณค์วามคดิ จติใจสามญัวพิากษ์วจิารณ์
เหตกุารณ ์แตจ่ติใจที�ตํ�าตอ้ยนั�นวจิารณเ์พยีงผูค้น
โดย Anonymous

17. Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make
them.
แปลวา่ ความคดิที�ย ิ�งใหญไ่มใ่ชแ่ตเ่ตรยีมพรอ้มตอ่โอกาส แตย่งัพรอ้มที�จะลงมอื
ทํา
โดย Colton

18. He who knows little often repeats it.
แปลวา่ ใครที�รูอ้ะไรเพยีงนดิหน่อยกม็กัจะคยุโวถงึมนั
โดย Thomas Fuller

19. He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more;
He who loses faith, loses all.
แปลวา่ เขา..ผูส้ญูสิ�นทรัพยส์นิไป เขา..สญูเสยีมากเหลอืเกนิ เขา..ผูส้ญูสิ�นเพื�อน
ไป เขา..สญูเสยีมากกวา่ เขา..ผูส้ญูสิ�นความศรัทธา เขา..ผูนั้�น.. สญูเสยียิ�งกวา่ใคร
ๆ
โดย Anonymous

20. Heaven never helps the men who will not act.
แปลวา่ สวรรคไ์มช่ว่ยคนเกยีจครา้น
โดย Henry Bergson

21. If men cease to believe that they will one day become gods then they
will surely become worms.
แปลวา่ เมื�อมนุษยเ์ลกิเชื�อวา่วนัหนึ�งเคา้จะกลายเป็นพระเจา้ เมื�อนั�น เคา้จะเป็นแค่
หนอนตวัหนึ�งเทา่นั�น
โดย Henry Miller

22. If we do not find anything very pleasant, at least we shall find
something new.
แปลวา่ ถงึแมว้า่เราจะไมพ่บสิ�งที�พอใจ อยา่งนอ้ย เรากจ็ะไดเ้จอสิ�งใหม่ๆ
โดย Voltaire
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23. If you always do what interests you, then at least one person is
pleased.
แปลวา่ ถา้คณุลงมอืทําในสิ�งที�คณุสนใจอยูเ่สมอ อยา่งนอ้ยจะมคีนคนหนึ�งที�
พอใจ
โดย Katherine Hepburn

24. If you don't stand for something, you'll fall for anything.
แปลวา่ ถา้คณุไมอ่ดทนตอ่สิ�งใดสิ�งหนึ�ง คณุกจ็ะลม้เหลวในทกุๆสิ�ง
โดย Anonymous

25. If you want to increase your success rate,double your failure Rate.
แปลวา่ ถา้คณุตอ้งการประสบความสําเร็จมากขึ�นหนึ�งเทา่ตวั จงเพิ�มความลม้
เหลวเป็นสองเทา่ตวั
โดย T.Watson Jr (Founder of IBM)

26. Imagination is more important than knowledge.
แปลวา่ จนิตนาการสําคญักวา่ความรูท้ี�มี
โดย Albert Einstein

27. It is never too late to be what you might have been.
แปลวา่ ไมเ่คยมคํีาวา่สายเกนิไปที�จะเป็นในสิ�งที�คณุอยากจะเป็น
โดย George Eliot

28. It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.
แปลวา่ ไมย่ตุธิรรมเลยที�คณุจะขอรอ้งใหค้นอื�นทําในสิ�งที�คณุไมต่อ้งการทํา
โดย Eleanor Roosevelt

29. It is only in adventure that some people succeed in knowing
themselves--in finding themselves.
แปลวา่ มแีตใ่นการผจญภยัเทา่นั�น ที�บางคนประสบความสําเร็จในการรูจั้กตวัเอง
นั�นคอื การคน้พบตวัเอง
โดย Andr Gide

30. It takes two flints to make a fire.
แปลวา่ ตอ้งใชห้นิถงึ 2 กอ้นถงึจะเกดิไฟได ้
โดย Louisa May Alcott
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31. Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
แปลวา่ สายตาจับจอ้งที�ดวงดาว และเทา้ยงัคงตดิดนิ
โดย Theodore Roosevett

32. Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make
them all yourself.
แปลวา่ จงเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดของผูอ้ื�นเพราะเราไมส่ามารถเรยีนรูค้วามผดิ
พลาดนั�นไดท้ั �งหมดในชว่งชวีติของเราเอง
โดย Anonymous

33. Let not the sun go down upon your wrath.
แปลวา่ อยา่ใหพ้ระอาทติยต์กลงไปพรอ้มกบัความโกรธของคณุ
โดย Ephesians 4:26

34. Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.
แปลวา่ ชวีติเหมอืนภาพเขยีนขนาดใหญแ่ละคณุควรจะใชส้ทีั �งหมดที�คณุมี
สรา้งสรรคม์นัขึ�นมา
โดย D.Kaye

35. Life is like a box of chocolates.
แปลวา่ ชวีติกเ็หมอืนกลอ่งใสช่อกโกแลตที�มหีลากหลายสสีนัและรสชาติ
โดย F.Gump

36. Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while,
you might miss it.
แปลวา่ ชวีติผา่นไปอยา่งรวดเร็ว ถา้คณุไมห่ยดุและมองไปรอบๆบา้ง คณุอาจจะ
พลาดบางอยา่งไป
โดย Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off

37. Life remains the same until the pain of remaining the same becomes
greater than the pain of change.
แปลวา่ ชวีติจะไมม่กีารเปลี�ยนแปลงจนกระทั�งความเจ็บปวดจากความนิ�งเฉย จะ
มากกวา่ความเจ็บปวดจากการเปลี�ยนแปลง
โดย Anonymous

38. Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you
die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.
แปลวา่ อนัชวีติคนเราชา่งสั �นนัก ตอ้งรูจั้กทําประโยชนก์อ่นจะสาย ทิ�งไวเ้ป็น
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อนุสรณห์ลงัความตาย มคีวามหมายคงอยู ่ตลอดไป
โดย Alfred A. Montepert

39. Nature is as complex as it need to be.... and no more.
แปลวา่ ธรรมชาตซิบัซอ้นเทา่ที�มนัจําเป็น...ไมม่ากกวา่นั�น
โดย Albert Einstein

40. No bird soars too high if he soars with his own wings.
แปลวา่ ไมม่นีกตวัใดบนิสงูเกนิไปถา้มนับนิดว้ยปีกของมนัเอง
โดย William Blake

41. Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
แปลวา่ ไมม่ใีครฉลาดโดยปราศจากการไดรู้จั้กความโงเ่ขลามากอ่น
โดย H.Hesse

42. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes
off your goals.
แปลวา่ อปุสรรคคอืสิ�งที�น่าตกใจกต็อ่เมื�อคณุไมไ่ดม้องไปที�จดุหมายปลายทาง
โดย Anonymous

43. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
แปลวา่ คนที�กลา้จะจะพา่ยแพเ้ทา่นั�น ที�จะประสบความสําเร็จอยา่งยิ�งใหญ่
โดย Robert F. Kennedy

44. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm
not sure about the former.
แปลวา่ มเีพยีงสองสิ�งเทา่นั�นที�หาที�ส ิ�นสดุไมไ่ด ้ส ิ�งหนึ�งคอืจักรวาล และอกีสิ�งคอื
ความโงเ่ขลาของมนุษย ์ทวา่ฉันไมแ่น่ใจวา่จักรวาลจะเป็นเชน่นั�น
โดย Albert Einstein

45. Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.
แปลวา่ การกระทําตดัสนิเราเทา่ๆกบัที�เราตดัสนิใจกระทํา
โดย George Eliot

46. Praise the bridge that carried you over.
แปลวา่ จงขอบคณุสะพานที�ใหค้ณุเดนิขา้มมา
โดย George Colman

47. Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on
first.
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แปลวา่ พัฒนาการจะมเีรื�องของความเสี�ยงมาเกี�ยวขอ้งดว้ยเสมอ คณุจะไม่
สามารถขโมยเบสสอง ไดเ้ลย ถา้เทา้ยงัแตะเบส 1 อยู่
โดย Fredrick Wilcox

48. Remember to always dream. More importantly to make those dreams
come true and never give up.
แปลวา่ จงฝันอยูเ่สมอ ที�สําคญัมากไปกวา่นั�นคอื ทําความฝันนั�นใหเ้ป็นความจรงิ
และอยา่ยอมแพ ้
โดย Dr. Robert D. Ballard

49. Seize the day. Make your lives extraordinary.
แปลวา่ ทําวนันี�ใหด้ทีี�สดุ แลว้ชวีติคณุจะไมธ่รรมดา
โดย From The Dead Poets Society

50. Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and
do them.
แปลวา่ บางคนฝันที�จะประสบความสําเร็จอยา่งสวยหร ูในขณะที�บางคนกําลงั
ลงมอืกระทํา
โดย Anonymous

51. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even
touched. They must be felt with the heart.
แปลวา่ สิ�งที�ดแีละสวยงามที�สดุในโลก มองไมเ่ห็นและจับตอ้งไมไ่ด ้แตจ่ะรูส้กึได ้
จากหวัใจ
โดย Helen Keller

52. The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.
แปลวา่ ผูท้ี�แน่วแน่และมุง่มั�นจะหาหนทางแกปั้ญหา ในขณะที�คนอื�นจะหาหนทาง
แกต้วั
โดย Anonymous

53. The difference between the impossible and the possible lies in a man's
determination.
แปลวา่ เสน้บางๆที�คั�นระหวา่งความเป็นไปไดแ้ละความเป็นไปไมไ่ดค้อืการ
ตดัสนิใจของเรา
โดย Tommy Lasorda
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54. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
แปลวา่ อนาคตเป็นของคนที�เชื�อในความฝันของตวัเองเทา่นั�น
โดย Eleanor Roosevelt

55. The only man who never makes mistakes is the man who never does
anything.
แปลวา่ คนที�ไมเ่คยทําผดิคอืคนที�ไมไ่ดทํ้าอะไรเลย
โดย T.Roosevelt

56. The only thing in life achieved without effort is failure.
แปลวา่ มเีพยีงสิ�งเดยีวในชวีติที�จะสามารถพชิติไดโ้ดยไมต่อ้งใชค้วามพยายาม
มากมายคอืความลม้เหลว
โดย Anonymous

57. The reward of a good thing well done is to have it done.
แปลวา่ รางวลัของสิ�งที�เรยีกวา่ยอดเยี�ยมคอืการไดส้รา้งมนัขึ�นมา
โดย Ralph Waldo Emerson

58. The ripest peach is highest on the tree.
แปลวา่ ลกูพชีที�สมบรูณท์ี�สดุอยูส่งูที�สดุบนตน้
โดย James Whitcomb Riley

59. The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it
comes.
แปลวา่ ความลบัของความสําเร็จคอืเตรยีมตวัใหพ้รอ้มอยูเ่สมอสําหรับโอกาส
ที�มาถงึ
โดย Benjamin Disraeli

60. There is a magnet in your heart that will attract true friends. That
magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live
for others, they will live for you.
แปลวา่ มแีมเ่หล็กอยูใ่นหวัใจของคณุ ซึ�งจะดงึดดูมติรแท ้แมเ่หล็กชนดินี�คอื
ความไมเ่ห็นแกต่วั และการคดิถงึคนอื�นกอ่น เมื�อคณุเรยีนรูท้ี�จะอยูเ่พื�อคนอื�น พวก
เขากจ็ะอยูเ่พื�อคณุ
โดย Paramahansa Yogananda

61. There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
แปลวา่ ไมม่สี ิ�งใดๆในโลกที�ดหีรอืเลว มแีตค่วามคดิของเราเทา่นั�นที�ทําใหเ้กดิ
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ความดแีละความเลว
โดย W.Shakespeare

62. There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!
แปลวา่ ไมม่สี ิ�งใดจะหอมหวานเทา่กบัความฝันในวยัเยาว์
โดย Anonymous

63. Thinking: The talking of the soul with itself.
แปลวา่ การคดิ คอื การพดูของวญิญาณกบัตวัมนัเอง
โดย Plato

64. This year's success was last year's impossibility.
แปลวา่ ความสําเร็จของปีนี� คอืสิ�งที�เป็นไปไมไ่ดใ้นปีที�ผา่นมา
โดย Anonymous

65. To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.
แปลวา่ เคล็ดลบัของความสําเร็จคอืการเดนิทางอยา่งตอ่เนื�องไปสูจ่ดุมุง่หมาย
โดย Anna Pavlova

66. We boil at different degrees.
แปลวา่ คนเรามจีดุเดอืดไมเ่ทา่กนั
โดย Ralph Waldo Emerson

67. We write our own destiny. We become what we do.
แปลวา่ ตวัเราเองที�กําหนดพรหมลขิติและเราจะเป็นในสิ�งที�เราไดก้ระทํา
โดย Madame Chiang Kai-Shek

68. Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.
แปลวา่ ความรํ�ารวยเปรยีบเหมอืนนํ�าทะเล ยิ�งดื�มมาเทา่ไหรก่ย็ ิ�งกระหายมากขึ�น
เทา่นั�น
โดย A.Schopenhauer

69. Well done is better than well said.
แปลวา่ การลงมอืทําดกีวา่คําพดูที�สวยหรู
โดย Ben Franklin

70. When life is giving you a hard time, try to endure and live through it.
You must never run away from a problem. Convince yourself that you
will survive and get to the other side.
แปลวา่ เมื�อคณุเห็นการมชีวีติเป็นสิ�งที�หนักหนาสาหสั ลองพยายามอดกลั �นและ
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ตอ่สูก้บัมนั จงอยา่วิ�งหนตีอ่ปัญหาใด ๆ ที�คณุเผชญิอยู ่และเชื�อใจในตวัเองวา่สอง
มอืของคณุสามารถทําใหค้ณุฝ่าฟันชว่งวกิฤตและผา่นมนัไปได ้
โดย Margaret Ramsey

71. When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
แปลวา่ เมื�อคณุตอ้งการนํ�าผึ�ง คณุตอ้งรูว้า่ คณุจะถกูผึ�งตอ่ย
โดย Kenneth Kaunda

72. Who never made a mistake never made a discovery.
แปลวา่ คนที�ไมเ่คยกระทําผดิคอืคนที�ไมไ่ดค้น้หาสิ�งใด
โดย Soren Kierkegaard

73. You can fool all the people some of the time, and some of the people
all the time, but you can not fool all the people all the time.
แปลวา่ คณุหลอกคนทกุคนไดใ้นบางเวลา และหลอกบางคนไดต้ลอดเวลา แต่
คณุไมส่ามารถหลอกทกุคนไดต้ลอดเวลา
โดย Abraham Lincoln

74. You don’t get harmony when everybody sings the same note.
แปลวา่ คณุจะไมส่ามารถหาความกลมกลนืได ้เมื�อทกุคนรอ้งเพลงดว้ยโนต้ตวั
เดยีวกนั
โดย Doug Floyd

75. You get the best out of others when you give the best of yourself.
แปลวา่ คณุจะไดรั้บสิ�งที�ดทีี�สดุของคนอื�น เมื�อคณุไดใ้หส้ ิ�งที�ดทีี�สดุของคณุไป
โดย Harvey Firestone

76. You know you're old when the candles cost more than the cake.
แปลวา่ คณุจะรูว้า่คณุแกต่วักต็อ่เมื�อเทยีนที�ตอ้งจดุในงานวนัเกดิแพงกวา่เคก้วนั
เกดิ
โดย Bob Hope

77. You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were;
and I say, 'Why not?
แปลวา่ คณุเห็นบางสิ�งบางอยา่ง คณุจะพดูวา่ทําไม ในขณะที�ฉันไดเ้ห็นความฝัน
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ของฉันซึ�งไมเ่คยเป็นไปได ้ฉันพดูวา่ ทําไมถงึไมม่สี ิ�งนั�นละ่
โดย George Bernard Shaw
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