
In  my  heart  I  have  love.
In  my  love  I  always  have  you.
ในหวัใจมคีวามรัก  ในความรักมเีธอเสมอ

I  wish  to  be  a  star  in  your  darkness.
I  wish  to  be  with you  in  the  stormy  day.
I  wais  to  be  your  friend  always.
ขอเป็นแสงแดงสอ่งสวา่งในคนืมดืมดิ  ขอเป็นเพ�ือนชวีติไมห่า่งหาย
ขออยู่เคยีงขา้งแมใ้นวนัท�ีมพีายรุา้ย  ขออยู่ถงึวนัสดุทา้ยท�ีมเีธอ

Sending  my  love  to  you,
On  the  day  I’m  very  thought  of  you.
สง่คาํ “ รัก”  มาให ้ ในวนัท�ีหวัใจเปี�ยมดว้ยความคดิถงึ

You’re  the  shinning  stars  brighten  my  life  with  hope
You’re  the  strength  that  support  my  life  whenever  I  need.
เธอเหน็ดาวในดวงใจ  สอ่งสวา่งใสใหค้วามหวงั
เธอเป็นแรงพลงั  ในทกุครั�งท�ีฉันตอ้งการกาํลงัใจ

The  best  time  in  my  life  is  having  you  beside  me.
ชว่งเวลาท�ีดที�ีสดุของฉัน คอืคอืวนัท�ีมเีธอเคยีงขา้ง

The  happy  time  in  my  life  is  doing  everything  for  you.
ชว่งเวลาท�ีมคีวามสขุของฉัน  คอืการไกระทาํทกุส�ิงเพ�ือเธอ

I’ve  know  many  people  in  this  world  
But  l’ve  a  few  to  understand  and  truly  love  me.
One  of  them  is  you
มคีนมากมายในโลกกวา้งท�ีฉันรู้จัก  แตม่อียู่นอ้ยคนคน
ท�ีฉันมั�นใจวา่รักและเขา้ใจฉันจรงิ  คนด.ี.เธอคอืคนหน�ึงนั�น

You’ve  made  my  routine  days  become  more  meaning.
เธอทาํใหว้นัคนือนัแสนธรรมดา  เป็นวนัเวลาท�ีมคีวามหมาย
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This  heart  of  flower  I  give  it  to  you.
Please  keep  it  closer  to  your  heart  too.
ดอกไมข้องหวัใจ  ฉันมมีามอบให้
เกบ็เอาไวน้ะ...อยา่ปลอ่ยวาง  โปรดเกบ็ไวข้า้งๆ หวัใจเธอ

Everything  I  gave  you  won’t  make  me  lost.
Everything  you  gave  me  I  should  make  it  worth.
ทกุส�ิงท�ีใหเ้ธอ  ฉันไมเ่คยรู้สกึสญูเสยี
ทกุส�ิงท�ีเธอให ้ ฉันจะเกบ็ดแูลรักษาไวด้ว้ยหวัใจ

Please  take  your  heart  out  of  cover
Let  me  help  you  discover  a  perfect  love.
Look  high, there’s  a  bright  and  blue  sky
Look  at  my  eyes, there’s  love  inside.
โปรดเปดิประตหูวัใจ  ใหฉั้นไดเ้ขา้ไปคน้หาความรักท�ีงดงาม
ในวนัท�ีฟา้คราม  เธอเหน็ความรักในดวงตาของฉันไหม

My  hero  that  what  you  are  in  my  love  story  you’re  the  star.
It’s  you, so  sweet  and  true.
เธอคอืคนดใีนชวีติ     ทั�งในความคดิ     ความใฝ่ฝัน
ในเร�ืองราวของความรักทกุคนืวนั     เธอคอืพระเอกตลอดกาลนรัินดรไ์ป

Remember  I’m  in  love  with  you.
Please  save  your  heart  for  me.
อยา่ลมืนะวา่เรารักกนั
เพราะฉะนั�น กรณุาเกบ็รักษาหวัใจของเธอไวใ้หฉั้นดว้ย

More  than  the  greatest  love  the  world  has  know
This  is  the  love  I’ll  give  to  you  alone
More  than  the  simple  words  I  try  to  say
I  only  live  to  love  you  more  each  day.
มากกวา่ความรักทั�งหมดในโลกน�ีท�ีฉันรู้จัก



คอืความรักท�ีฉันมใีหเ้ธอ
มากกวา่ถอ้ยคาํในโลกน�ีทั�งหมดกค็อื
ฉันจะมชีวีติอยู่เพ�ือรักเธอมากข�ึนทกุวนั

You’re  my  dream  that  comes  true.
เธอคอืคนของความฝัน ท�ีฉันคน้พบเจอในความจรงิ

Don’t  forget  to  remember  me  and  the  love  that’s  used  to  be
I’m  still  remember  you  and  everything  we’re  used  to  do.
อยา่ลมืฉัน  อยา่ลมืวนัท�ีเคยใกล้
อยา่ลมืนกึถงึหวัใจ  ท�ีใครหน�ึงฝากไวใ้หเ้ธอดแูล

Don’t  throw  my  love  away, you  might  need  it  someday.
ความรักของฉันอาจไรค้า่  แตโ่ปรดอยา่ทาํลายจะไดไ้หม
บางทใีนวนัหน�ึงซ�ึงเธอไมม่ใีคร
อาจเป็นส�ิงท�ีเตมิความหมายในใจเธอ

You’re  in  my  thought.
You’re  in  my  days  and  in  my  heart  always.
เธออยู่ในความคดิถงึและทกุท�ีท�ีมฉัีน
เธออยู่ในคนืวนั  อยู่ในความผกูพันของหวัใจ

When  I  feel  happy, I  dare  to  laugh  among  people.
But  when  I  feel   blue  I’ve  just  to  cried  with  you
Because  you’re  the  only  one  who  understand  me.
เม�ือมคีวามสขุ ฉันกลา้ท�ีจะหวัเราะตอ่หนา้ใครตอ่ใครมากมาย
แตใ่นยามทกุขเ์ศรา้ เธอคอืคนเดยีวท�ีฉันกลา้จะรอ้งไหต้อ่หนา้
เพราะฉันรู้...มเีพยีงเธอเทา่นั�นท�ีจะเขา้ใจฉัน

I’ve  never  care  what  tomorrow  come
I’ve  care  just  only  today  that  l  have  you.
วนัขา้งหนา้เป็นอยา่งไรไมส่าํคญั  ขอแครู่้วา่วนัน�ีนั�นยังมเีธอ



I’m  so  happy  to  be  near  you
And  give  the  best  things  to  you.
สขุท�ีไดอ้ยู่ใกล.้..ใกลก้บัเธอสขุท�ีไดใ้หเ้ธอในส�ิงท�ีดี

I’ve  know  for  a  long  time  how  much  you  care  me
And  how  much  I  meant  to  you
Thank  you  for  everything  you’ve  done  for  me
I’m  very  proud  to  have  you  in  my  life
I’ll  always  love  you  with  all  my  heart
ตลอดเวลาท�ีผา่นมา กบัความรู้สกึดดีที�ีเธอมใีห้
ฉันรับรู้และปล�ืมใจ กบัการเป็นคนท�ีมคีวามหมายสาํหรับเธอ
ขอบคณุทกุส�ิงอยา่ง ท�ีเธอไดส้รรคส์รา้งใหฉั้นเสมอ
ภมูใิจท�ีชวีติน�ีไดม้เีธอ คนท�ีฉันรักเสมอทั�งหวัใจ

Sky  and  sea  meet  each  other  at  the  horizon
You  and  me  meet  each  other  at  love
ฟา้กบัน�ํา   พบกนัท�ีขอบฟา้ไกล หวัใจของเรา   พบกนัท�ีความรัก

I’ll  give  my  heart  to  you  weather  you’ll  keep  it  of  not
I’ve  just  only  want  you  to  know
I  care  and  love  you  a  lot.
ฝากหวัใจไวใ้ห ้ จะเกบ็ไวต้รงไหนกไ็ด้
ขอเพยีงทกุท�ีท�ีเธอไป จะรับรู้ถงึความหว่งใยท�ีหวัใจฉันมี

Love  and  care’s  binding  our  heart  to  be  one.
เพราะความรัก ความผกูพัน เราจงึรู้สกึเหมอืนมหีวัใจดวงเดยีวกนั

Love  is  colorful  like  flowers.
Your  love  is  the  most  beautiful  flower
that  I’ve  ever  had  in  my  life.
ความรัก   มสีสีนัเหมอืนดอกไม ้ สวยสดและงดงาม
ความรักท�ีเธอมใีห ้  จงึเหมอืนดอกไมท้�ีสวยท�ีสดุในชวีติของฉัน



Looking  in  your  eyes,  I  know  you  need  to  fine
A  love  to  mend  your  broken  heart,  So  let  me  give  you  mine.
หากคณุกาํลงัคน้หาใครสกัคน เพ�ือเยยีวยาหวัใจอนัหมน่ไหม้
ฉันยังอยู่ตรงน�ีไมม่ใีคร พรอ้มจะทุ่มเทใจใหก้บัคณุ

From  now  on, It’s  the  beginning  of  two  hearts
That’s  re-union  into  one.  Walk  together  with  hand  in  hand
And  fill  the  heart  with  love  and  understand.
และนับจากวนัน�ี  น�ีคอืจดุเร�ิมตน้
ท�ีหวัใจคนสองคน จะผกูพันดว้ยความรู้สกึเดยีว
เกบ็เก�ียวความฝัน ความรัก
กา้วตอ่ไปขา้งหนา้รว่มกนัดว้ยความเขา้ใจ

Thoughtfulness  is  a  warm  feeling
but  it  tortures  my  heart  so  much.
ความคดิถงึชา่งแสนจะอบอุ่น แตก่ท็าํใหห้วัใจฉันทรมานเหลอืเกนิ

I’m  afraid  you  to  feel  lonely.
So  I  send  you  love  and  thoughtfulness.
หว่งวา่เธอจะเหงา เลยสง่ขา่วมาบอกวา่...รักและคดิถงึ

If  you  say  me  love,  I’ll  answer  you  O.K.
บอกมาคาํเพยีววา่  รัก  แลว้ฉันจะตอบ  โอเค

-----------------------

คาํคมความรัก 1. คาํคมภาษาองักฤษ = "The best and most beautiful things cannot be seen or even touched,
they must be felt with the heart."



- - Anonymous - -
ส�ิงท�ีสวยงามท�ีสดุมอิาจสมัผัสไดโ้ดยสมัผัสทางกาย ทวา่ตอ้งรับรู้ผา่นหวัใจ

คาํคมความรัก 2. คาํคมภาษาองักฤษ = "When you love someone..you'll do anything to reach the heart
of the one you love."
"เม�ือคณุรักใครสกัคน...คณุจะทาํทกุอยา่งเพ�ือชนะใจเขา"

คาํคมความรัก 3. คาํคมภาษาองักฤษ = "When you feel true love...you follow the way of the heart."
"เม�ือมรัีกแท.้..คณุกพ็รอ้มท�ีจะไปตามเสยีงเรยีกรอ้งของหวัใจ"

 

dekcyber.com เดก็ไซเบอร ์! หาเพ�ือน Dekcyber.com โอกาสของเดก็เลน่เนต็ เลน่เกมส์
คาํคมความรัก 4. คาํคมภาษาองักฤษ = "When you're in love..life is like a romance novel
that you never want to end."
"เม�ือคณุอยู่ในหว้งแหง่รัก ..ชวีติกเ็หมอืนดั�งนยิายท�ีคณุอา่นไมจ่บ"

คาํคมความรัก 5. คาํคมภาษาองักฤษ = "True love is like a jigsaw puzzle. The pieces will find themselves
when they are right for each other."
- - Anonymous - -
ความรักท�ีแทจ้รงิกเ็หมอืนกบัเกมจ�ิกซอร ์ช�ินสว่นทั�งหมดจะสามารถคน้พบตวัเองได้
กต็อ่เม�ือแตล่ะช�ินสามารถหาช�ินท�ี"ใช"่สาํหรับตวัมนัเอง

คาํคมความรัก 6. คาํคมภาษาองักฤษ = "To love is nothing. To be loved is something.
To love and be loved is everything!!"
- - Anonymous - -
การไดรั้กเป็นเพยีงความวา่งเปลา่ การถกูรักเป็นเพยีงแคบ่างส�ิงบางอยา่ง
สว่นการไดรั้กและการถกูรัก นั�นเป็นทกุอยา่ง



คาํคมความรัก 7. คาํคมภาษาองักฤษ = "It's not too hard to find some love
but it's also not easy to make that love to be forever."
- - Anonymous - -
อนัความรักไมใ่ชเ่ร�ืองยากท�ีจะไดม้า และมนักไ็มใ่ชเ่ร�ืองงา่ยนัก ท�ีจะรักษาความรักนั�นใหอ้ยู่เป็นนรัินดร์

คาํคมความรัก 8. คาํคมภาษาองักฤษ = "Life is beautiful with people like you in it."
- - Anonymous - -
ชวีติชา่งงดงามนัก เม�ือมคีนอยา่งคณุอยู่ดว้ย

คาํคมความรัก 9. คาํคมภาษาองักฤษ = "The only abnormality is the incapacity to love."
- - Anonymous - -
ไดม้รัีกและสญูเสยีมนัไป ยังดเีสยีกวา่ ไมรู่้จักความรักเลย

คาํคมความรัก 10. คาํคมภาษาองักฤษ = "Thoughts of you brighten up my day."
- - Anonymous - -
การไดค้ดิถงึคณุ ทาํใหว้นัของฉัน..สวา่งไสว

คาํคมความรัก 11. คาํคมภาษาองักฤษ = "To LOVE is to GIVE."
- - Anonymous - -
ความรักคอืการให้

คาํคมความรัก 12. คาํคมภาษาองักฤษ = "When you love someone, say it. Say it loud. Say it right away,
or the moment...just passes you by."
- - Anonymous - -
เม�ือไหรท่�ีคณุรักใครสกัคน จงบอกเขา บอกไปเลยดงัๆ วา่ คณุรักเขามากมายแคไ่หน
อยา่ปลอ่ยจนถงึวนัท�ีเขาไมอ่ยู่ใหค้ณุบอกรัก



คาํคมความรัก 13. คาํคมภาษาองักฤษ = "Love is composed of a single soul inhabiting two bodies."
- - Anonymous - -
ความรักคอื การรวมจติวญิญาณของคนสองคนใหเ้ป็นหน�ึง

คาํคมความรัก 14. คาํคมภาษาองักฤษ = "If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain."
- - Anonymous - -
ถา้ฉันสามารถหยดุหวัใจเพยีงหน�ึงเดยีวน�ีไมใ่หแ้ตกสลายได ้ฉันคงไมอ่ยู่อยา่งเปลา่ไรเ้ชน่น�ี

คาํคมความรัก 15. คาํคมภาษาองักฤษ = "If you love something...let it go, if it comes back to you it was 
truly meant to be."
- - Anonymous - -
ถา้คณุรักในใครซักคน จงปลอ่ยใหเ้ขาเป็นอสิระ เพราะถา้คู่กนัแลว้ ยังไงซะเขากเ็ป็นของคณุ

คาํคมความรัก 16. คาํคมภาษาองักฤษ = "It's easy to say 'I LOVE YOU'. But only 'I DO' says you're really 
one, for always..."
- - Anonymous - -
คาํวา่รักใครกพ็ดูได ้แตส่�ิงสาํคญักวา่นั�นคอืรักท�ีรักจรงิๆ จากหวัใจ

คาํคมความรัก 17. คาํคมภาษาองักฤษ = "Love can make you happy but often times it hurts,
but love is only special when you give it to who its worth."
- - Anonymous - -
ความรักรังสรรคค์วามสขุ แตบ่อ่ยครั�งกส็รา้งความเจบ็ปวด
ทวา่..เม�ือคณุใหค้วามรักแกค่นท�ีสมควรไดรั้บ..ความรักนั�นจะมากคา่

คาํคมความรัก 18. คาํคมภาษาองักฤษ = "Love has no control and neither does one's mind when they are in 
love."
- - Anonymous - -



ความรักไมม่กีฎเกณฑบ์ังคบั ไฉนเราจะบังคบัคนท�ีกาํลงัมคีวามรักได้

คาํคมความรัก 19. คาํคมภาษาองักฤษ = "True love lasts forever."
- - Anonymous - -
ความรักท�ีแทจ้รงิเป็นอมตะ

คาํคมความรัก 20. คาํคมภาษาองักฤษ = "Some people think that it's holding on that makes one strong,
Sometimes it's letting go."
- - Anonymous - -
บางคนคดิวา่ การไดค้รอบครองในส�ิงท�ีรัก จะทาํใหรู้้สกึมั�นคงในรัก แตบ่างทกีารใหอ้สิระ อาจจะมคีา่มากกวา่นั�น 

----------------
True love is like a jigsaw puzzle. The pieces will find themselves
when they are right for each other.”

ความรักท�ีแทจ้รงิกเ็หมอืนกบัเกมจ�ิกซอร ์ช�ินสว่นทั�งหมดจะสามารถคน้พบตวัเองได้
กต็อ่เม�ือแตล่ะช�ินสามารถหาช�ินท�ี”ใช”่สาํหรับตวัมนัเอง

“To love is nothing. To be loved is something.
To love and be loved is everything!!”

การไดรั้กเป็นเพยีงความวา่งเปลา่ การถกูรักเป็นเพยีงแคบ่างส�ิงบางอยา่ง
สว่นการไดรั้กและการถกูรัก นั�นเป็นทกุอยา่ง

“The best and most beautiful things cannot be seen or even touched,
they must be felt with the heart.”

ส�ิงท�ีสวยงามท�ีสดุมอิาจสมัผัสไดโ้ดยสมัผัสทางกาย ทวา่ตอ้งรับรู้ผา่นหวัใจ




