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 คาํคมภาษาองักฤษ 

หมวด A 

  

1. A goal properly set is halfway 

reached. 
การตั้งเป้าหมายท่ีดี เท่ากบัสาํเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง 

Zig Ziglar 

 
  

2. A goal without a plan is just a wish. 
  เป้าหมาย ท่ีปราศจากแผน เป็นเพียงแค่ ความฝัน 

Antoine de Saint-Exupery 

  
. 

3.  A hero is no braver than an ordinary man, 
but he is braver five minutes longer. 

วีรบุรุษไม่ไดก้ลา้หาญกวา่คนธรรมดาเลย เขาเพียงแต่กลา้นานกวา่คนอ่ืนหา้นาที 

ราลฟ์ วาลโด อีเมอร์สัน 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/st-ex13.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/st-ex13.jpg
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 . 

 4.  A journey of a thousand miles must begin 
with a single step. 

หนทางไกลนบัหม่ืนล้ี ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยกา้วแรก 

เล่าจ๊ือ 

 
  . 

 5. A man cannot be comfortable without his 
own approval. 

คนเราไม่อาจเป็นสุขไดห้ากไม่สามารถยอมรับตนเอง 
Mark Twain 

 
   . 

 6. Action is the foundational key to all 
success. 

การลงมือทาํคือกญุแจสู่ความสาํเร็จ 
Pablo Picasso 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/20050705laozi1.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/MarkTwain.jpg
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    . 

7.  Action speaks louder than words but not 
nearly as often. 

การกระทาํเสียงดงักวา่คาํพดู เสียแต่พบไดไ้ม่บ่อยนกั 

Mark Twain 

 
 . 

 8.  Action without vision is a nightmare. 
การดาํเนินการโดยไม่มีวิสัยทศัน์ คือ ฝันร้าย 
Japanese Proverb ภาษิตญ่ีปุ่น 

 . 
9.  Ambition never comes to an end. 

ความใฝ่ฝัน ไม่เคยหยดุย ั้ง 
 โยชิดะ เคนโกะ 

. 
10.  Art is the elimination of the unnecessary. 

ศิลปะคือการกาํจดัส่ิงไม่จาํเป็น 

Pablo Picasso 

 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Pablo_picasso_1.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Pablo_picasso_1.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Mark_Twain-3.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Pablo-Picasso-9440021-1-402.jpg
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  คาํคมภาษาองักฤษ โดนๆ 

หมวด B-E 

1. because they never… er… start 
ส่วนมาก ท่ีลม้เหลว เพราะ พวกเขาไม่เคย… เร่ิมตน้ 

. 
2. Beware of small expenses; a small leak will 

sink a great ship. 
จงระวงัส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ เช่น รอยร่ัวเลก็ๆ อาจจะทาํใหเ้รือใหญ่ล่ม 

Benjamin Franklin 

 
. 

3. Do not be afraid of going slowly, be afraid 
only of standing still. 

อยา่กลวัท่ีจะกา้วไปชา้ ๆ จงกลวัท่ีจะอยูน่ิ่งเฉย 
ภาษิตจีน 

. 
4.  Do what you can, with what you have, 

where you are. 
ทาํในส่ิงท่ีคุณสามารถจะทาํได ้พร้อมกบัส่ิงท่ีคุณมีและท่ีท่ีคุณอยู ่

Theodore Roosevelt 

 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Benjamin-Franklinthe-communicator-and-the-first-blogger1.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Theodore_Roosevelt.png
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. 
5. Don‟t be afraid to take a big step…you can‟t 

cross a chasm in two small jumps. 
อยา่กลวัท่ีจะกา้วยาว ๆ เม่ือตอ้งขา้มอุปสรรคท่ียิง่ใหญ่ 

เดวิด ลอยด ์จอร์จ 

 
. 

6. Don‟t just think you‟ll walk, WALK.” 
อยา่คิดวา่คุณจะเดิน เดินไปเลย 

ปรเมศวร์ มินศิริ 

 
. 

7. Don‟t think that you‟re gonna lose when you 
don‟t even start 

อยา่กลวัลม้ทั้งๆท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมเดิน 

ณฐัจิระ ฮอนดา 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/80px-David_Lloyd_George.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Poramate1_re.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Poramate1_re.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/news_img_22316_1.jpg
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8. Entrepreneurs average 3.8 failures before 
final success. 

What sets the successful ones apart is their 
amazing persistence 

ก่อนท่ีจะสาํเร็จ ผูป้ระกอบการพบความลม้เหลว เฉล่ีย 3.8 คร้ัง 
ส่ิงท่ีแยกคนท่ีประสบความสาํเร็จ ออกจากคนท่ีไม่สาํเร็จ คือ การยนืหยดัอยา่ง

ไม่ลดละ 
Lisa M. Amos 

 
. 

9. Even a step back can be fatal. 
แมแ้ต่การกา้วถอยหลงักอ็าจถึงแก่ชีวิตได ้

W.Brudzinski 

 
. 

10. Every obnoxious act is a cry for help. 
การกระทาํท่ีน่ารังเกียจคือการร้องขอความช่วยเหลือ 

Zig Ziglar 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/lisa_headshot.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/bd6_display_image.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/51.jpg
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11. Every obstacle is surmountable. 
“อุปสรรคทุกอยา่ง ยอ่มผา่นพน้ไปไดเ้สมอ” 

. 
12. Every one minute you spend in planning 

will save you 
at least three minutes in execution. 
ทุกหน่ึงนาทีท่ีคุณใชไ้ปในการวางแผน จะประหยดัเวลาได ้

อยา่งนอ้ยสามนาทีเม่ือปฎิบติัตามแผน 

บณัฑิต อ้ึงรังษี 

 
. 

13. Expect the best. Prepare for the worst. 
Capitalize on what comes. 

คาดหวงัส่ิงท่ีดีท่ีสุด เตรียมตวัรับส่ิงท่ีแยท่ี่สุด ใหค้วามสาํคญักบัทุกส่ิงท่ี
ประสบ 

Zig Ziglar 

 
 คาํคมภาษาองักฤษ โดนๆ 

หมวด F 

. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/20090721152441.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/41.jpg
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1. Failure defeats losers, failure inspires winners 
ความลม้เหลวมีชยัต่อผูแ้พ ้แต่ ความลม้เหลวเป็นแรงบนัดาลใจ ใหผู้ช้นะ 

Robert T. Kiyosaki โรเบิร์ต คิโยซากิ 

 
. 

2. Failure does not mean I have disgraced;  it 
does mean I have dared to try. 

ความลม้เหลว ไม่ไดห้มายความวา่ ฉนัไดรั้บความอบัอาย;   
มนั หมายความว่า ฉนัไดก้ลา้ ท่ีจะลอง 

. 
3. Failure is a detour, not a dead-end street. 

ความลม้เหลวคือทางออ้ม ไม่ใช่ทางตนั 

Zig Ziglar 

 
. 

4. Failure is a lesson, not a defeat 
ความลม้เหลว เป็น บทเรียน ไม่ใช่ ความพ่ายแพ ้

. 
5. Failure is an event, not a person 

ความลม้เหลว คือ เหตุการณ์ ไม่ใช่ เร่ืองของส่วนบุคคล 

. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/landing2.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/9.jpg
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6. Failure does not mean I am inferior;. it does 
mean I am not perfect. 

ความลม้เหลว ไม่ไดห้มายความวา่ ฉนั ไม่ไดเ้ร่ือง;  
มนั หมายความว่า ฉนัไม่สมบูรณ์แบบ 

. 
7.  First say to yourself what you would be, 

and then do what you have to do. 
ส่ิงแรกท่ีตอ้งทาํคือตั้งใจกบัตวัเอง และลงมือทาํ 

 Epictetus 

 
. 

8. Fish swim against the tide to survive. 
แมแ้ต่ปลา ตอ้งวา่ยทวนนํ้าเพื่ออยูร่อด 

นกัปราชญ ์

. 
9. Focus on goal at a time 

มุ่งสู่จุดหมายทีละ คร้ัง 
. 

10. Forgive your enemies, but never forget 
their names. 

จงยกโทษใหแ้ก่ศตัรูของคุณ แต่อยา่ลืมช่ือของพวกเขาเป็นอนัขาด 

J.F.Kennedy 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/epictetus-2.jpg
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. 

11. Fortune favors the brave 
โชคลาภ มกัจะเกิคกบั คนกลา้ 
Publius Terence 

 
 คาํคมภาษาองักฤษ โดนๆ 

หมวด G-I 

1. Getting started is hard, but the next step is 
harder. 

การเร่ิมตน้เป็นเร่ืองยาก แต่การกา้วต่อไปเป็นเร่ืองยากกวา่ 
ถกลเกียรติ วีรวรรณ 

 
. 

2. Glory in life is not in never failing, but rising 
each time we fail. 

ความสาํเร็จในชีวิตไม่ใช่การท่ีไม่เคยพา่ยแพ ้หากแต่ลุกข้ึนทุกคร้ังท่ีลม้ลง 
Anonymous 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/John_F._Kennedy.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Schweiss3.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/stars155.jpg
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. 

3. Good days give you happiness Bad days 
give you experiences; 

Both are essential to life. 
วนัท่ีดี ใหค้วามสุขคุณ วนัท่ีเลวร้าย ใหป้ระสบการณ์คุณ 

ทั้งสองอยา่ง มีความจาํเป็นต่อชีวิต 

. 
4. He who knows little often repeats it. 

ใครท่ีรู้อะไรเพียงนิดหน่อยกม็กัจะคุยโวถึงมนั 

Thomas Fuller 

 
. 

5. He who questions nothing learns nothing 
ผูไ้ม่สงสัย ยอ่มไม่รู้ 

Kevin Costner 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Anonymous-008.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/thomas-fuller.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/kevin-costner.jpg
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6. Heaven never helps the men who will not act. 
สวรรคไ์ม่ช่วยคนเกียจคร้าน 

Henry Bergson 

 
. 

7.  However beautiful the strategy, you should 
occasionally look at the results. 

กลยทุธ์แมจ้ะสวยงามเพียงไร แต่คุณควรดูท่ีผล 

Winston Churchill 

 
. 

8. I am a slow walker, but I never walk 
backwards. 

ผมเป็นคนเดินชา้ แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลงั 
อบัราฮมั ลินคอลน์ 

 
. 

9.  I can‟t accept not trying. 
ผมยอมไม่ได ้ถา้ไม่ยอมพยายาม 

เกียรติศกัด์ิ เสนาเมือง 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Bergson.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/churchill.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/news-20120209-100747.jpg
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. 

10. I‟ve always worked very, very hard, and 
the harder I worked, the luckier I got.” 

ผมเคยทาํงาน หนกัเสมอ และยิง่ผมทาํงาน ยิง่หนกั ผมกย็ิง่ไดรั้บโชคมากข้ึน” 
Alan Bond อลนั บอนด ์

. 
11. If not you who? If not now when? 

ถา้ไม่ใช่คุณแลว้ใคร ถา้ไม่ใช่เด๋ียวน้ีแลว้เม่ือไหร่ 
. 

12. If you do what you‟ve always done, you‟ll 
get what you‟ve always gotten. 

ถา้เธอทาํอยา่งท่ีเคยทาํ เธอกจ็ะไดรั้บอยา่งเดิมท่ีเคยได ้

Tony Robbins 

 
. 

13.  If you don‟t have a competitive 
advantage, don‟t compete. 

ถา้คุณไม่ไดมี้ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อยา่ลงไปแข่ง 
Jack Welch เวลชแ์จค็ 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/9042-2.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/anthony-robbins-breakthrough.png
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. 

14.  If you don‟t see yourself as a winner, then 
you cannot perform as a winner. 

ถา้คุณมองไม่เห็นตวัเองเป็นผูช้นะ คุณกไ็ม่สามารถสวมบทบาทเป็นผูช้นะได ้

Zig Ziglar 

 
. 

15. If you don‟t stand for something, you‟ll fall 
for anything. 

ถา้คุณไม่อดทนต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง คุณกจ็ะลม้หลวในทุกๆส่ิง 
Anonymous 

 
. 

16. If you haven‟t failed 5X as many times as 
you succeeded 

you‟re not prepared for success 
หากคุณยงัไม่ไดล้ม้เหลวถึง 5 คร้ัง ก่อนท่ีคุณจะประสบความสาํเร็จ 

แสดงวา่ คุณยงัไม่ไดเ้ตรียมตวัไว ้สาํหรับความสาํเร็จ 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/21245r_jack-welch-2_L.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/91.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Anonymous-hacker-arrested-for-attacking-Home-Secretary-website.jpg
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17. If you learn from defeat, you haven‟t really 
lost. 

ถา้คุณรู้จกัเรียนรู้จากการพา่ยแพ ้นัน่เท่ากบัวา่คุณไม่เคยแพ ้

Zig Ziglar 

 
. 

18. If you tell the truth, you don‟t have to 
remember anything. 

หากคุณพดูความจริง คุณไม่จาํเป็นตอ้งจดจาํอะไรเลย 
. 
. 

19. If you want to increase your success rate, 
double your failure Rate. 

ถา้คุณตอ้งการประสบความสาํเร็จมากข้ึนหน่ึงเท่าตวั จงเพิ่มความลม้เหลวเป็น
สองเท่าตวั 

T.Watson Jr (Founder of IBM) 

 
. 

21. If you want to reach a goal, you must “see 
the reaching” in your 

own mind before you actually arrive at your 
goal. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/31.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/think6.jpg
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ถา้คุณตอ้งการไปใหถึ้งเป้าหมาย คุณตอ้งมองเห็น 

“การถึงจุดหมาย” ในใจตวัเองก่อนท่ีจะไปถึงเป้าหมายนั้นจริงๆ 

Zig Ziglar 

 
. 

22. I‟ll go anywhere as long as it‟s forward. 
ผมไปไดทุ้กท่ี ขอเพียงแต่ตอ้งไปขา้งหนา้ 

ดร.ลิฟวิ่งสโตน 

 
. 

23. Imagination is more important than 
knowledge. 

จินตนาการสาํคญักว่าความรู้ท่ีมี 

Albert Einstein 

 
. 

24. In every beginning think of the end 
ในการเร่ิมตน้ทุกคร้ัง จงคิดถึงจุดจบดว้ย 

. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/14.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/images.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/albert-einstein-1.jpg
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25. In order to succeed, your desire for 
success should be 

greater than your fear of failure 
เพื่อจะประสบความสาํเร็จ ความปรารถนา 

ท่ีจะประสบความสาํเร็จของคุณ ตอ้งมากกวา่ความกลวัท่ีจะลม้เหลว 
Bill Cosby บิล คอสบ้ี 

. 
26. In the end things will mend. 

ในท่ีสุดแลว้ ส่ิงต่างๆจะดีข้ึนเอง 
George Bush 

 
. 

27. In the practice of tolerance, one‟s enemy 
is the best teacher. 

ในการฝึกความอดทน ศตัรูของคุณคือครูท่ีดีท่ีสุด 

Dalai Lama 

 
. 

28. It always seems impossible until it‟s done 
มนัมกัจะดูเหมือนวา่ เป็นไปไม่ได ้จนกวา่จะเสร็จ 

. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/george-bush-4-21-08.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/dalailama.jpg
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29. It is a rough road that leads to the heights 
of greatness. 

ถนนขรุขระ จะนาํไปสู่ความยิง่ใหญ่ ท่ีสูงสุด 

Seneca 

 
. 

30. It is never too late to be what you might 
have been. 

ไม่เคยมีคาํวา่สายเกินไปท่ีจะเป็นในส่ิงท่ีคุณอยากจะเป็น 

George Eliot 

 
 คาํคมภาษาองักฤษ โดนๆ 

หมวด K-O 

  

1. Knowledge makes humble; ignorance 
makes proud 

ความรู้สอนใหถ่้อมตน ความโง่สอนใหเ้ยอ่หยิง่ 
Tom Cruise 

 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/tumblr_mbio78j77t1rsxj5eo1_250.png
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/eliot_george.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Tom-Cruise-tom-cruise-374640_1024_768.jpg
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. 
2. Learn even from an enemy. 

จงเรียนรู้ แมจ้ากศตัรู 
Keanu Reeves 

 
. 

3. Life is a big canvas and you should throw 
all the paint you can on it. 

ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใชสี้ทั้งหมดท่ีคุณมีสร้างสรรค์
มนัข้ึนมา 

D.Kaye 
 

 
. 

4. Life is like a box of chocolates. 
ชีวิตกเ็หมือนกล่องใส่ชอกโกแลตท่ีมีหลากหลายสีสันและรสชาติ 

F.Gump 
 

  
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Keanu+Reeves+Premiere+Warner+Bros+Pictures+Fzey_qzRTPul.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/danny_kaye.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/ForestGump.jpg


20 
 

5. Life is not a battle but a war. No matter we 
lose a few battles, but the war must be won 

ชีวิตไม่ไดเ้ป็นการรบ แต่เป็นสงคราม ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง ท่ีจะแพบ้างสนามรบ 
แต่จะตอ้งชนะสงคราม 

. 
6. Love is knowing that no ones perfect and 

everyone makes mistakes, 
but you still work for it because it‟s worth it. 

ความรัก คือ การรู้วา่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และคนทุกคนลว้นทาํผิดพลาดได้
ทั้งนั้น 

แต่คุณกย็งัเลือกท่ีจะรักต่อไป เพราะเขามีคุณค่าใหคุ้ณรัก 

. 
7. Many marriages would be better if the 

husband and the wife clearly understood that 
they are on the same side. 

ชีวิตแต่งงานจะดีข้ึนมาก ถา้สามีและภรรยามีความเขา้ใจท่ีชดัเจนวา่เขาอยูข่า้ง
เดียวกนั 

. 
8. Never do things by halves. 

อยา่ทาํอะไรคร่ึงๆกลางๆ 

Madonna 
 

 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/madonna-2-m-65020.jpg
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. 
9. Never fear shadow. They simply mean 
there‟s a light shining somewhere near by. 
อยา่กลวัเงา เพราะเงา หมายความวา่มีแสงสวา่ง ส่องอยูใ่กล ้ๆ สักแห่ง 

. 
10. No man is fit to command another who 

can‟t command himself. 
คนท่ีไม่สามารถบญัชาตวัเองได ้ยอ่มไม่เหมาะสมท่ีจะบงัคบับญัชาคนอ่ืน 

. 
11. No risk, No reward. 

ไร้ความเส่ียง ไร้รางวลั 

Zig Ziglar 
 

 
. 

12. Nothing is dearer to a man than a friend in 
need. 

เพื่อนในยามยาก คือสุดท่ีรักท่ีแทจ้ริง 
Tom Hanks 

 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/6.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/tom-hanks.jpg
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13. Nothing venture, nothing have. 
ถา้ไม่เส่ียง……ก ็ไม่ได ้

Monica Seles 
 

 
. 

14. Nothing ventured, nothing gained. 
ไม่กลา้ กไ็ม่มีวนัเดินหนา้ 

วิลเล่ียม เชค็สเปียร์ 
 

 
. 

15. Obstacles are those frightful things you 
see when you take your eyes off your goals. 
อุปสรรค คือส่ิงท่ีน่าตกใจ… กต่็อเม่ือคุณไม่ไดม้องไปท่ีจุดหมายปลายทาง 

Anonymous 
 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/ht_monica_seles_02_090414_mn-1.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/wxAjq.u.cs_188840.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Anonymous-0081.jpg
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16. Often the way to win is to forget to keep 
score. 

บ่อยคร้ังวิธีท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะชนะคือ การลืมท่ีจะนบัแตม้ 

. 
17. One should keep one‟s eyes on one‟s 
destination, not on where one stumbled. 

จบัจอ้งท่ีจุดหมาย ไม่ใช่ท่ีอุปสรรค 

สุภาษิตไนจีเรีย 
 

 
. 

18. Opportunities multiply as they are seized. 
เม่ือช่วงชิงเป็นของเราได ้โอกาสจะทวีคูณ 

 Sun Tzu ซุนว ู
 

 
. 

19. Our prime purpose in this life is to help 
others.  

And if you can‟t help them, at least don‟t hurt 
them. 

จุดประสงคส์าํคญัในชีวิตน้ีของพวกเราคือช่วยเหลือผูอ่ื้น  

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/boxing.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/62649_suntzu.jpg
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และถา้คุณช่วยผูอ่ื้นไม่ได ้อยา่งนอ้ยอยา่ทาํร้ายพวกเขา 
Dalai Lama 

 

 
 คาํคมภาษาองักฤษ โดนๆ หมวด P-S 

. 
1. Passion will help you do better. 

ความหลงใหลในงานจะช่วยใหคุ้ณเก่งข้ึน 

โดนลัด ์ทรัมพ ์

 
. 

2. Positive thinking will let you do everything 
better than negative thinking will. 

การคิดบวกทาํใหคุ้ณทาํอะไรไดดี้กวา่การคิดลบ 

Zig Ziglar 

 
. 

3. Praise the bridge that carried you over. 
จงขอบคุณสะพานท่ีใหคุ้ณเดินขา้มมา 

George Colman 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/dalai-lama-011.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Image-1.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/141.jpg
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. 

4. Remember to always dream. More importantly 
to make those dreams come true and never give up. 

จงฝันอยูเ่สมอ ท่ีสาํคญัมากไปกวา่นั้นคือ ทาํความฝันนั้นใหเ้ป็นความจริง และ
อยา่ยอมแพ ้

Dr. Robert D. Ballard 

 
. 

5. Seize the day. 
ควา้ทุกโอกาสใหไ้ด ้

โฮเรซ 

 
. 

6. Self-conquest is the greats of victory. 
“การชนะใจตนเอง คือชยัชนะท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด” 

Zig Ziglar 

 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/2021.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/ballard.gif
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/12453173231245317467l.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/18.jpg
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. 
7. So every time you don‟t succeed, don‟t 

lower your targets 
but raise your own standards of attempt!!   

ดงันั้น ทุกคร้ังท่ีคุณไม่ประสบความสาํเร็จ อยา่ลดเป้าหมายของคุณ  

แต่ยกระดบัมาตรฐานความพยายามของตวัเอง  
When A Winner Loses, 

. 
8. Sometimes adversity is what you need to 

face in order to become successful. 
บางทีเคราะห์ร้ายกเ็ป็นส่ิงท่ีคุณตอ้งเผชิญ เพื่อกา้วขา้มสู่ความสาํเร็จ 

Zig Ziglar 

 
. 

9. Stay committed to your decisions, but stay 
flexible in your approach. 

จงมัน่คงในการตดัสินใจของคุณ แต่ยดืหยุน่ในการกระทาํ 
Tony Robbins 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/52.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Tony-Robbins-event-leads-to-21-people-treated-for-burns.jpg
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10. Success is dependent upon the glands – 
sweat glands. 

ความสาํเร็จข้ึนอยูก่บัหยาดเหง่ือ 

. 
11. Surmounting difficulty is the crucible that 

forms character. 
ความยากลาํบากคือเบา้หลอมท่ีสร้างลกัษณะเฉพาะตน 

Tony Robbins 

 
  

 คาํคมภาษาองักฤษ โดนๆ หมวด T 

. 
1. The best way to predict the future is to 

invent it.” 
วิธีท่ีดีท่ีสุด ในการทาํนายอนาคต คือ การสร้างมนัข้ึนมา 

Alan Kay, Computer Scientist 

 
. 

2. The biggest risk is not to take the risk at all 
ความเส่ียงท่ีสุด คือการไม่กลา้เส่ียงเลย 

ราอลู กราเซีย บราโว 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/1480_254x191.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/kay.gif
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3. The determined man finds the way, the 
other finds an excuse or alibi. 

ผูท่ี้แน่วแน่และมุ่งมัน่จะหาหนทางแกปั้ญหา ในขณะท่ีคนอ่ืนจะหาหนทางแก้
ตวั 

Anonymous 

 
. 

4. The falling of yesterday are the learning of 
tomorrow. 

ความผิดพลาดในอดีต คือบทเรียนสาํหรับในอตาคต 

โรเบอร์โต บกัจิโอ 

 
. 

5. The future belongs to those who believe in 
the beauty of their dreams. 

อนาคตเป็นของคนท่ีเช่ือในความฝันของตวัเองเท่านั้น 

Eleanor Roosevelt 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Anonymous-0082.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/420.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/eleanor-roosevelt1.jpg
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6. The greatest mistake we make is living in 
constant fear that we will make one. 

ความผิดอนัใหญ่หลวงท่ีเราทาํ กคื็อการท่ีเราใชชี้วิตอยูแ่ต่ในความกลวัวา่เราจะ
ทาํความผิดพลาด 

Zig Ziglar 

 
. 

7. The longer you‟re with someone, the 
tougher it is to part ways. 

ยิง่คุณอยูก่บัใครสักคนนานเท่าไร ยิง่จากกนัไดย้ากเท่านั้น 

. 
8. The middle of every successful project 

looks like a disaster 
 ช่วงกลางของ ทุกโครงการท่ีประสบความสาํเร็จ ดูเหมือนวา่ เป็นภยัพิบติั. 

ความสาํเร็จ ดูเหมือนวา่ เป็นภยัพิบติั 

. 
9. The only man who never makes mistakes is 

the man who never does anything. 
คนท่ีไม่เคยทาํผิดคือคนท่ีไม่ไดท้าํอะไรเลย 

T.Roosevelt 

 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/20.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/theodore-roosevelt-via-mnrah-typepad-com1.jpg
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10. The only way to reach the goal is moving 
forward. 

ทางเดียวท่ีจะถึงเส้นชยั คือกา้วต่อไปขา้งหนา้ 
นกักีฬาสมคัรเล่น 

. 
11. The path to success is to take massive, 

determined action. 
เส้นทางสู่ความสาํเร็จตอ้งการการกระทาํท่ีทุ่มเทและตั้งใจ 

Tony Robbins 

 
. 

12. The price of greatness is responsibility 
ส่วนราคาของความยิง่ใหญ่ คือความรับผิดชอบ 

Winston Churchill 

 
. 

13. The purpose of our lives is to be happy. 
จุดประสงคข์องชีวิตของพวกเราคือการมีความสุข 

Dalai Lama 

 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Tony-Robbins-16717567-1-402.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/winston_churchill.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Dalai-Lama-1_1.jpg
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. 
14. The reward of a good thing well done is to 

have it done. 
รางวลัของส่ิงท่ีเรียกวา่ยอดเยีย่มคือการไดส้ร้างมนัข้ึนมา 

Ralph Waldo Emerson 

 
. 

15.  The ripest peach is highest on the tree. 
ลกูพีชท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดอยูสู่งท่ีสุดบนตน้ 

James Whitcomb Riley 

  
. 

16. The secret of success in life is to be ready 
for your opportunity when it comes. 

ความลบัของความสาํเร็จคือเตรียมตวัใหพ้ร้อมอยูเ่สมอสาํหรับโอกาสท่ีมาถึง 
Benjamin Disraeli 

 
. 

17. The way you see people is the way you 
treat them. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/ralph_waldo_emerson.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/james-whitcomb-riley-1-sized.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/245px-Benjamin_Disraeli_by_Cornelius_Jabez_Hughes_1878.jpg
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คุณมองคนอยา่งไร คุณกจ็ะปฏิบติัต่อเขาอยา่งนั้น 

Zig Ziglar 

 
. 

18. The whole world steps aside for the man 
who knows where he is going. 

โลกทั้งโลกเปิดทางใหก้บัคนท่ีรู้วา่ตวัเองจะเดินไปทางไหน 

นิรนาม 

. 
19. The word „Best‟ is always there for the 

next start. 
คาํวา่ ดีท่ีสุด มีไวส้าํหรับงานต่อไปเสมอ 

ดวงฤทธ์ิ บุนนาค 

 
. 

20.  The worst bankrupt in the world is the 
person who has lost his enthusiasm 

การลม้ละลายท่ีเลวร้ายท่ีสุดใน โลก คือการสูญส้ินแรงใจ 
H.W.Arnold 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/211.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/celeb-c.png
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. 

21. There are no failures, only people who 
have given up. 

คนเราไม่มีใครลม้เหลว มีแต่ลม้เลิกต่างหาก 

นิรนาม 

. 
22. There are no secrets to success. It is the 

result of preparation, 
hard work, and learning from failure. 

ไม่มีความลบั ท่ีจะประสบความสาํเร็จ มนัเป็นผล จากการเตรียมการ 
ทาํงานอยา่งหนกั และการเรียนรู้จากความลม้เหลว 

Colin Powell 

 
. 

23. There is no sunrise without sunset. There 
is no life without death. 

There is no success without failures 
มีพระอาทิตยข้ึ์น กต็อ้งมีพระอาทิตยต์ก  มีเกิด กต็อ้งมีตาย 

ไม่มีความสาํเร็จ ท่ีปราศจากความลม้เหลว 
. 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/1051.jpg
http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/imgcolin-powell5.jpg
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24. There‟s someone who will love you as 
much as you love them. 

Remember: “Everything happens at the right 
time” 

มีคนบางคนท่ีเขาจะรักคุณ เท่ากบัท่ีคุณรักเขา 
แต่จงจาํไวว้า่ “ทุกอยา่งจะเกิดข้ึนในเวลาท่ีเหมาะสมเสมอ” 

. 
25. Thinking too much can only cause 

problems. 
การคิดมากเกินไป มีแต่จะนาํมาซ่ึงปัญหา 

. 
26. To dare is to lose one‟s footing 

momentarily. Not to dare is to lose oneself. 
ลองเส่ียงอาจจะลม้ แต่ไม่กลา้เส่ียงกไ็ม่ไดเ้รียนรู้ ไม่เคยทาํอะไรไดส้าํเร็จ 

มูลเรลสตรอด 

 
. 

27. To find a fault is easy; to do better may be 
difficult. 

มนัง่ายท่ีจะมองหาความผิดพลาด ส่ิงท่ียากคือการทาํใหดี้กวา่เดิมต่างหาก 

Arthur Clive 
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 คาํคมภาษาองักฤษ โดนๆ หมวด V-Y 

. 

1. Vision without action is a daydream. 
วิสัยทศัน์ โดยไม่มีการดาํเนินการ คือ การสร้างวิมานในอากาศ 

. 
2. We can‟t correct the past, But we might 

change the future. 
คนเราแกอ้ดีตไม่ได ้แต่อาจเปล่ียนอนาคตได ้

วรินทร์ เลียววาริณ 

 
. 

3. We will either find a way or make one. 
ถา้ไม่หาทาง กต็อ้งสร้างมนัข้ึนมา 

ฮานิบาล 

 
. 

4. When I want to think, I sit. When I want to 
change, I act 

เม่ือฉนัตอ้งการ ท่ีจะคิด… ฉนันัง่ เม่ือฉนัตอ้งการ ท่ีจะเปล่ียน … ฉนัลงมือ
ทาํ 

Japanese Proverb ภาษิตญ่ีปุ่น 

http://www.เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ.com/wp-content/uploads/2012/11/Picture-1544.jpg
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. 

5. 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. 
เม่ือคุณ เจอมรสุมชีวิต จงยนืหยดัและอยูก่บัมนัใหไ้ด ้อยา่หนีปัญหา 

บอกตวัเองวา่คุณจะตอ้งรอดเพื่อท่ีกา้วผา่นมนัไป 

Margaret Ramsey 

  
. 

6. When you stop advancing, you‟ve already 
begun to retreat. 

เพียงเม่ือท่านหยดุกา้ว ท่านกเ็ร่ิมถอยหลงัแลว้ 
ดร.เทียม โชควฒันา 

 
. 
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7. When A Winner Loses, He Always Comes 
Back To Be A Better Winner 

เม่ือ ผูช้นะแพ ้ เขามกัจะกลบัมาเป็นผูช้นะท่ีแขง็แกร่งมากข้ึน 

. 
8. Who never made a mistake never made a 

discovery. 
คนท่ีไม่เคยกระทาํผิดคือคนท่ีไม่ไดค้น้พบส่ิงใด 

Soren Kierkegaard 

 
. 

9. Winners have simply formed the habit of 
doing things losers don‟t like to do 
ผูช้นะ ไดส้ร้างนิสัยในการทาํ ในส่ิงท่ีผูแ้พไ้ม่ชอบท่ีจะทาํ 

Sir Winston Churchill 

 
. 

10. Wisdom is in the head and not in the 
beard 

ปัญญาอยูใ่นสมอง มิใช่หนวดเครา 
Brad Pitt 
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. 

11. Wise men learn from others‟ mistake 
Fools by their own. 

คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผูอ่ื้น คนโง่เรียนรู้จากความผิดพลาดของ
ตวัเอง 

. 
12. You can be the one – in – a – million. 

Don‟t be discouraged by the odds to Succeed. 
คุณสามารถเป็นหน่ึงในลา้นได ้อยา่ใหค้วามทอ้ถอยมาทาํลายความสาํเร็จ 

. 
13. You have to learn the rules of the game. 

And then you have to play better than anyone 
else. 

คุณตอ้งเรียนรู้กฎของเกม แลว้คุณตอ้งเล่นใหดี้กวา่คนอ่ืน 

อลัเบิร์ต ไอสไตน์ Albert Einstein 
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