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ตวัอยา่ง คาํคมเพื�อพฒันาตนเอง ที�ใชบ้อ่ย

1. กม้หนา้กม้ตาทาํไปเถดิ ไมต่อ้งวงิวอนตอ่พระเจา้ก็สาํเร็จไดถ้มไป
2. กา้วแรกสาํคญัเสมอ
3. กหุลาบไรห้นามมเีพยีงมติรภาพเทา่น ั�น
4. แกม้ของลกูหมายงัไมอ่ดนมแม ่หอมกวา่แกม้ผูห้ญงิสวย ใจทรามเป็นไหน

ๆ
5. ขอบคณุความทกุขท์ ี�ทาํใหค้วามสขุในคราวตอ่มาเป็นความสขุที�แทจ้รงิ
6. เข็มนาฬกิาไมเ่คยหยดุนิ�ง มนัไมย่อมรอ้งอทุธรณว์า่เหน็ดเหนื�อย
7. คนเขม้แข็งเทา่น ั�นที�จะอยูบ่นโลกใบนี�ได้
8. คนฉลาดยอ่มไมนํ่าแตต่าม ยอ่มไมพ่ดูแตฟ่งั
9. คนที�ปลอ่ยชวีติใหผ้า่นพน้ไป โดยมไิดท้าํส ิ�งซึ�งเป็นประโยชน ์จะตอ้งเศรา้

ย ิ�งกวา่ คางคกที�นอนหมกอยูใ่นหอ้งนํ �า
10. คนที�วา่คนอื�นโง ่บคุคลน ั�นโงย่ ิ�งกวา่ คนที�วา่คนอื�นฉลาด บคุคลน ั�นคอืผู ้

ฉลาดอยา่งแทจ้รงิ
11. คนมเีขา นบัวา่ประหลาดอยู ่แตค่วายมหีวัเป็นมนษุย ์นี�ส.ิ..ประหลาดกวา่
12. คร ั�งเดยีวเทา่น ั�นที�มนษุย ์จะเป็นเจา้ของความตายได้
13. ความจรงิตลก ขบขนัที�สดุ
14. ความเจ็บปวดทาํใหห้วัใจแข็งแกรง่
15. ความเป็น ไมม่อียูใ่นคนตาย แตค่วามตายกลบัมอียูใ่นคนเป็น.
16. ความผดิพลาดเกดิขึ�นไดเ้พราะทกุปญัหาแกไ้ขได้
17. ความยากจน ความลาํบากยากเข็ญ เป็นเพื�อนเลน่กบัความเกยีจครา้น
18. ความยดึถอืคอืความเจ็บปวด
19. ความเยอ่หยิ�งของผูห้ญงิ เป็นการแสดงออกของจดุเดน่ เพื�อทา้ทายความ

กลา้ของผูช้าย
20. ความรกัเหมอืนแมลงเล็ก ๆ ที�ซุกซน ชอบซอกซอนเขา้ไปในใจหนุม่สาว

บางคร ั�งบนิมากบัเสยีงเพลงเสยีงฟ้ารอ้ง และเสยีงนํ �าไหลแตบ่างคราวก็
คลานมากบัเสยีงรอ้งไหแ้ละนํ �าตา
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21. ความเหน็ดเหนื�อย แลกกบัโชคลาภไดส้ารพดั
22. คาดหวงัใหส้งูเขา้ไวแ้ละแนน่อนวา่ตอ้งเตรยีมใจที�จะพบกบัความผดิหวงั

ดว้ย
23. จดุเร ิ�มตน้ของความสมัพนัธค์อืความเชื�อใจ
24. ใชช้วีติอยูก่บัความจรงิ ยอมรบัสิ�งที�เป็น มองเห็นขอ้ดคีนอื�น หยดัยนืดว้ย

ขาตวัเอง
25. ดอกไมด้อกเดยีวรอ้ยพวงมาลยัไมไ่ด้
26. เดนิคนเดยีวอาจไมรู่ส้กึดอีะไร แตอ่ยา่งนอ้ยก็มที ี�แกวง่แขนมากขึ�น
27. ตราบใดที�มหาสมทุรยงัไมไ่รค้ลื�น ทอ้งฟ้ายงัมสีคีรามตราบน ั�นความรกัและ

ความหวงัยงัไมส่ ิ�น
28. ตวัเรายงัไมไ่ดด้ ั�งใจเรา แลว้คนอื�นจะเป็นไดอ้ยา่งไร
29. ตายเสยีแลว้เมื�อไร คอ่ยคดิวา่ตวัเองสิ�นหวงั
30. ตกึสงูระฟ้ามาจากกอ้นอฐิ
31. แตง่หนา้ดว้ยเครื�องสาํอาง แตง่ใจดว้ยความดี
32. ถนนบางสายไกลหนอ่ยแตก็่ยงัมวีนัถงึ
33. ถา้เชื�อวา่ไมแ่พ ้เราก็จะไมแ่พ้
34. ถา้ปรารถนาจะอบอุน่อยูใ่นออ้มอกของความรกั อยา่ขายหวัใจใหก้บัความ

ใคร ่และคนที�เอาเงนิมาซื�อ
35. ถา้ไมล่องกา้วจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ตวัเองว ิ�งได้
36. ถา้อยากจะประสบความสาํเร็จตอ้งกลา้ที�จะเปลี�ยนแปลงตวัเอง
37. เถาวลัย ์ยอ่มไมพ่นัไมท้ ี�อยูห่า่ง
38. ทะเลจะบา้ ทอ้งฟ้าจะคล ั�งเพยีงใด กดัฟนัทนเอาไว ้แลว้ทา่นจะถงึฝั�ง
39. ทา่นเกลยีดตวัเองนกัหรอื จงึไดเ้อาอยา่งคนอื�นอยูร่ํ �าไป
40. ทาํวนันี�ใหด้ที ี�สดุ แลว้ทาํวนัพรุง่นี�ใหด้กีวา่เดมิ
41. ทกุคนไดย้นิในสิ�งที�คณุพดู แตเ่พื�อนที�ดที ี�สดุจะไดย้นิแมใ้นสิ�งที�คณุไมไ่ด้

พดู
42. ทกุคนมคีณุคา่เพยีงแตม่โีอกาสแสดงคณุคา่ไมเ่ทา่กนั
43. ทกุอยา่งมคีา่เสมอ อยา่งนอ้ยก็ทาํใหเ้รารูว้า่ไมค่วรจะทาํมนัอกี
44. นกนางนวลที�ลอยละลอ่งอยูใ่นฟองคลื�น มไิดล้อยอยูด่ว้ยความสาํราญ

เสมอไปมทีี�ลอยอยูเ่พื�อแสวงหาอาหารเพราะทอ้งหวิก็มี
45. นกัปราชญค์วรรูว้า่เมื�อไหรค่วรหยดุ
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46. นํ �าตาใหไ้ดแ้คค่วามเห็นใจ
47. ในกระแสนํ �าเชี�ยว ปลาทกุตวัยอ่มจะวา่ยทวนนํ �า ปลาที�ลอยตามนํ �าก็มแีต่

ปลาตาย ทกุคนเกดิมาเพื�อตอ่สูก้บัอปุสรรค ผูท้ ี�ปลอ่ยชวีติใหห้ลากไหลไป
ตามโชคชะตา ก็เหมอืนกบัคนที�ตายแลว้

48. ในการที�จะเร ิ�มตน้ทาํสิ�งใดทกุคร ั�งควรคดิถงึจดุจบดว้ย
49. บางคร ั�งเราก็เหมอืนคนตาบอดมวีธิเีดยีวที�จะพาเรามุง่หนา้ไปไดค้อืการ

คลาํทางเดนิหนา้ตอ่ไป
50. บางทกีารไดเ้จอปญัหามนัก็ดเีหมอืนกนั
51. ปญัหามไีวแ้ก ้และตอ้งแกด้ว้ยตวัเองไมใ่ชย่มืมอืคนอื�นมาแก้
52. ฝนัไดแ้ตอ่ยา่หวงั
53. พระเจา้ไมไ่ดร้กัเรามากกวา่คนอื�น และไมไ่ดร้กัคนอื�นมากกวา่เรา
54. เพื�ออะไรกบัการรอคอยที�ไมม่คีวามหมาย
55. มเีพยีงชวีติที�ทาํเพื�อคนอื�นเทา่น ั�นที�ควรคา่แกก่ารมชีวีติ
56. มอืดปีราบศตัรไูดค้นเดยีว แตห่วัด ีปราบศตัรไูดพ้นัคน
57. เมื�อความยากจนกระโดเขา้ประตมูา ความรกัก็กระโจนออกทางหนา้ตา่งไป
58. เมื�อเป็นตะปจูงกดัฟนัทน ถา้เป็นคอ้นเมื�อไร กระหนํ�าตใีหส้ดุกาํลงัเถดิ
59. แมจ้ะจบัเอาสนุขัมาสวมรองเทา้ใหม้นั ก็ไมม่ใีครเรยีกมนัวา่คณุ.
60. แมจ้ะมมีอืมากมายเหมอืนทศกรรฐ ์แตถ่า้เป็นมอืที�เกยีจครา้นก็สูม้อื

ขอทานที�ดว้นเหลอืขา้งเดยีวไมไ่ด้
61. แมแ้ตน่ ิ�วของคนเรายงัยาวไมเ่ทา่กนั นบัประสาอะไรกบัความย ั�งยนืของ

ชวีติ
62. ไมม่คีวามช ั�วชนดิใด ที�ทาํไปแลว้ไดร้บัผลดี
63. ไมม่ใีครเขม้แข็งตลอดไปและไมม่ใีครออ่นแอตลอดกาล
64. ไมม่ใีครสะดดุภเูขาลม้ มแีตส่ะดดุกอ้นหนิลม้
65. ไมม่นํี �า แมป้ลาจะวา่ยเกง่เพยีงใดก็ไมร่อด
66. ไมม่อีะไรแนน่อนในชวีติ
67. ไมว่า่ความมานะ อดทน จะขมขื�นเพยีงใด ผลที�ไดร้บัก็จะหวานชื�นเพยีงน ั�น
68. ไมว่า่ใครจะตายหรอืหายไป สดุทา้ยโลกก็ยงัหมนุตอ่อยูด่ ี
69. ยิ�งบทเรยีนยากขึ�นเทา่ไหร ่ถา้เราผา่นมนัไปไดเ้ราก็จะยิ�งเกง่ข ึ�นเทา่น ั�น
70. เย็บกระสอบใชเ้ข็มเลม่เดยีวก็เพยีงพอ แตเ่ย็บปากคนคงตอ้งใชเ้ป็นรอ้ย

พนั
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71. รกัเถดิ แตอ่ยา่หลง เพราะความหลงเป็นหนทางไปสูห่ลมุฝงัศพ
72. รูอ้ยา่งเดยีวแตท่าํสาํเร็จ ดกีวา่รูห้ลายอยา่งแตท่าํไมส่าํเร็จเลยสกัอยา่ง
73. เราจะรูร้สชาตขิองความสขุก็ตอ่เมื�อเราผา่นความทกุขม์ากอ่น
74. เรยีนรูท้ ี�จะแพอ้ยา่งผูช้นะ แลว้จะรูจ้กักบัคาํวา่ชยัชนะที�แทจ้รงิ
75. แรงของปลา อยูท่ ี�หาง กาํลงัของคนอยูท่ ี�ใจ
76. ลิ�นยาวเพยีงสองนิ�วเทา่น ั�น ทาํใหข้งเบง้ยกเมอืงใหเ้ลา่ปี� ได้
77. โลกใบนี�เต็มไปดว้ยความมหศัจรรย ์ถา้ไมอ่อกเดนิทางก็ไมม่วีนัคน้พบ
78. โลกใบนี�ยงัมมีมุด ีๆ ใหม้อง
79. วนันี�สาํคญักวา่เมื�อวาน พรุง่นี�ไมต่อ้งพดูถงึเพราะยงัมาไมถ่งึ
80. เวลาถกูที�สดุในชวีติ แตห่าซื�อไมไ่ด้
81. สตัวท์ ี�ข ี�ขลาดตาขาวที�สดุ เมื�อถงึเวลาที�จะตอ้งปกป้องสิ�งที�มนัรกัอาจกลาย

เป็นสตัวท์ ี�ดรุา้ยที�สดุ
82. สิ�งที�ผา่นมาแลว้จะกลบัไปแกไ้ขอะไรไมไ่ดอ้กี
83. สิ�งรา้ยๆจะมาพรอ้มกบัสิ�งดีๆ เสมอ
84. เสนห่ ์สะดดุตา คณุความด ีสะดดุใจ
85. หลบัตาฝนั พอตื�นก็หาย ลมืตาฝนั พอหลบัก็ลงหลมุ
86. หวัเราะเอง คนอื�นพลอยขาํ และหวัเราะตาม แตร่อ้งไหเ้อง ตอ้งเช็ดนํ �าตา

เอง
87. อยา่กงัวลกบัสิ�งที�ยงัมาไมถ่งึ แตใ่หค้าํนงึถงึส ิ�งที�กาํลงัทาํ
88. อยา่เกลยีดนํ �าตาเพราะมนัคอืเพื�อนแท ้อยา่เกลยีดความออ่นแอเพยีง

เพราะมนัไมใ่ชค่วามเขม้แข็ง
89. อยา่นิ�งนอนใจอยูเ่ลย ความตายขยบัใกลเ้ขา้มา อกีกา้วหนึ�งแลว้นะ
90. อยา่รอ้งไหเ้ลย หวัใจเอย๋ ไมม่ใีครสนใจเจา้หรอก นอกจากจะชว่ยถบีลง

หลมุ แลว้เขี�ยดนิกลบใหเ้ทา่น ั�น
91. อยา่อจิฉาใคร ทนรอเตรยีมพรอ้มไวเ้สมอ
92. อวดโงด่กีวา่อวดฉลาด
93. อปุสรรค หยดุรออยูท่กุที�ในวถิชีวีติ ไมม่ใีครกา้วสูค่วามสาํเร็จได ้โดยไม่

ผา่นอปุสรรคกอ่น เพื�อชยัชนะแหง่จดุมุง่หมาย ทา่นจะตอ้งมเีครื�องมอืตอ่สู ้
ชนดิหนึ�ง น ั�นคอื กาํลงัใจ

94. อปุสรรคคอืแบบทดสอบของชวีติ
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95. อปุสรรคลว้นเป็นยาขม ไมม่ใีครอยากลิ�มลอง แตข่ ึ�นชื�อวา่ยาขม สว่นใหญ่
มกัเป็นยาดเีสมอ

96. เอาทกุอยา่ง มกัจะเสยีทกุอยา่ง
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