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ตวัอยา่ง คาํคมความรกั ที�ใชบ้อ่ย

1. กนิไมผ่สม เรยีกเพยีว กนิอยูค่นเดยีว เรยีกเหงา กนิพรอ้มกบัเธอ เรยีกเรา
แตเ่ธอกนิกบัเขา เรยีกวา่ "เหงาแบบเพยีวๆ"

2. กหุลาบไมม่หีนาม มะขามไมม่ขีอ้ ผูช้ายไมใ่ชพ่อ่ จะไปงอ้มนัทาํไม
3. คนฉลาดใช ้Facebook อยา่งรูค้ณุคา่... มแีตค่นบา้ที�ใช ้Facebook ประจาน

ตวัเอง !!
4. คนที�ออกสื�อนะ "ตวัหลอก" คนที�ไมบ่อกอะ่ "ตวัจรงิ"
5. คนรกักนั ไมจ่าํเป็นวา่ตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดไป ขอเพยีง แคไ่มน่อกใจ เวลา

อยูไ่กลกนั…
6. คนโสดก็เหมอืนตน้ไผ ่ขา้งนอกดแูข็งแกรง่เพยีงใด แตข่า้งในมนั "วา่ง

เปลา่"
7. คนอื�นที�เคยทิ�งเราไป .. เพราะ เขาอาจจะมองวา่ เรามนั "ไรค้า่" ?? ..แต่

"แม"่ บอกกบัเราเสมอวา่ ยงัไง! เราก็ "มคีา่มากที�สดุ! ในชวีติแม"่ !!!.
8. ความเชื�อใจเหมอืน ยางลบ ผดิบอ่ยๆ ยางลบก็กอ้นเล็กลง
9. ความรกั .. ทาํใหค้น "ตาบอด" ... บางคร ั�ง!? ก็ทาํให้ "ขอบตาเขยีว" !!...
10. ความรกั ไมใ่ช ่ความผดิ แต.่...ที�ผดิ คอื "เลอืกรกัผดิคน"!?!
11. ความรกั"ที�ย ิ�งใหญ"่ คอื "ไมเ่สยีใจ" แม.้.ไมไ่ดอ้ะไร "กลบัมา"
12. ความรกัคอืการ "เกื�อกลู" ไมใ่ช ่"กา้วกา่ย" ความรกัตอ้งมกีาร "มอบให"้ ไม่

ใชแ่ค ่"เรยีกหา" ความรกัตอ้งมกีาร "ใหไ้ป" ถงึจะ "ไดม้า" ความรกัตอ้งใช้
"เวลา" ไมใ่ชแ่ค ่"นาฬกิา" ที�ซื�อใหก้นั

13. ความรกัคอืการเดนิทางไกล กวา่จะถงึ "หวัใจ" มนัตอ้งใช้ "เวลา"
14. ความรกัคอืการเดนิทางไกล กวา่จะถงึหวัใจ มนัตอ้งใชเ้วลา
15. ความรกัคอืความ เขา้ใจของคน2คน ไมใ่ชค่วามอดทนของคนๆเดยีว
16. ความรกัเป็นสิ�งมคีา่ ... ไมใ่ชแ่ค ่"แกผ้า้" และ ลลีาที�เรา้ใจ
17. ความรกัไมใ่ชแ่คเ่ร ื�องบนเตยีง ลองในหอ้งครวั หรอืนอกระเบยีงบา้งก็ได้
18. ความรกัไมไ่ดว้ดัโดยความรูส้กึของคณุ แตว่ดัจากการที�คณุทาํใหเ้ขารูส้กึ

อยา่งไร
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19. ความรกัเหมอืนการถอืหนงัยางคนละขา้ง "คนที�ปลอ่ยมอืไมเ่จ็บ"
20. ความรกัใหไ้ดแ้คค่ร ั�งละคน แต ่ความเชื�อใจใหไ้ดแ้คค่นละคร ั�ง ^^~
21. ความลบั คอืสิ�งที�ถา้ถกูเปิดเผยแลว้..จะไมเ่ป็นความลบัอกีตอ่ไป!... แต่

"ของลบั".. ตอ่ใหเ้ปิดเผยเป็น 10 คร ั�งก็ยงัเป็นของลบัอยู ่!!! อูว๊วแมจ่า้ววว..
22. ความหงึหวงเป็นผลพวงจากความรกั
23. ความเหงาเร ิ�มคบืคลาน.. ไรค้วามหวานที�โหยหา.. หากรกัไมต่อ้งการเวลา..

แลว้ใยขา้ถงึเดยีวดาย???
24. คาํ..."อธบิาย" ชอบเอามาใชใ้นวนัที�ไรป้ระโยชน ์คาํ..."ขอโทษ" ชอบเอามา

ใชใ้นวนัที�....สาย คาํวา่..."รกั" ชอบเอามาพดูก ั�ก...ตอนมนั "เสยีดาย" และ
คาํพดู....อกีมากมาย ที�เอามาลอ่ใหก้ลบัไป อยูใ่นคอกควายเชน่เดมิ!!

25. คณุอาจเป็นเพยีงคนหนึ�งบนโลกใบนี� แตค่ณุอาจเป็นโลกท ั�งใบของใครคน
หนึ�งก็ได้

26. เคยไหม…มองรอยยิ�มคนที�เรารกั…จนเรายิ�มตาม?
27. จบแบบเจ็บ ๆ "ดกีวา่" เจ็บแบบไมม่วีนัจบ...
28. จะไปแครท์าํไม .. วา่ใครจะ “เกลยีด” เรา .. คนที�เราควร “แคร”์ .. คอื “คน

ที�รกัเรา” ตา่งหาก !!! ..
29. จะรกัแตค่นมคีู ่จะสูเ้พื�อแยง่ของเขา จะเอามาเป็นของเรา ถงึเคา้เศรา้ แตกุ่

สะใจ
30. จาํไว.้. "หา่งกนัซกัพกั"..เป็นคาํสภุาพที�สดุของคาํวา่ "เลกิกนัเถอะ"
31. เจ็บแลว้จาํคอืคน เจ็บแลว้ทนคอืควาย
32. เจา้ชูไ้มใ่ชน่สิยัพี� ไวน้อ้งหนา้ตาด ีแลว้นอ้งจะเขา้ใจ
33. ฉนัดแูลตวัเองได ้เป็นคาํบอกเลกิ...ที�อยูใ่นประโยคบอกเลา่ ..
34. ชอบผูช้าย "ผวิดาํ" เราตอ้ง ขาว. . ชอบผูช้าย "ผวิขาว" เราตอ้ง สวย...

ชอบผูช้าย "บา้กาม" ระวงั! ซวย. . ชอบผูช้าย "หนา้สวย" ระวงั เกย ์5555+
35. เชา้กนิขา้วไมล่งเพราะคดิถงึ เที�ยงกนิอะไรไมไ่ดเ้พราะคดิถงึ เย็นก็ไม่

อยากกนิเพราะคดิถงึ พอดกึ ๆ ก็นอนไมห่ลบัเพราะวา่ หวิ !!
36. ตดักระดาษตอ้งใชก้รรไกร...แตต่ดัใจตอ้งใชเ้วลา
37. ถา้คณุยงัไมพ่รอ้มที�จะหยดุที�ใคร ... ก็อยา่หวงัไปไกลวา่ใครจะมาหยดุที�

คณุ
38. ถา้ฉนัไมเ่จา้ชู.้..จะรูไ้ดไ้งวา่เธอหงึ
39. ถา้ชอบก็กด "Like" ถา้ใชก็่กด"Love"
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40. ถา้มแีฟนแลว้โปรดขึ�นสถานะ เพราะจะไดไ้มเ่ป็นภาระกบัคนที�แอบชอบ
41. ถงึจะเป็น "คนคุน้เคย" ถา้เอาแต ่"ละเลย" ก็ อาจกลายเป็น แค ่"คนเคย" คุน้

กนั . . . .
42. ถงึบางคร ั�งอาจจะพดูแรงไป... แตก็่ "แรงไมย่อมเปลี�ยนปล ั�ก"! ... "รกัไม่

ยอมเปลี�ยนแปลง"..นะ่!!!
43. ถงึผมจะไมห่ลอ่มาก .. .. แตท่า่ยากผมไดค้ะแนนเต็ม ...
44. ถงึผมจะไมห่ลอ่เหมอืนคนอื�น ๆ แตผ่มก็จะไมม่คีนอื�น ๆ เหมอืนคนหลอ่
45. ถงึเราจะไมใ่ช ่กสกิรไทย แตถ่า้เป็นเรื�องของ "หวัใจ" ..ฝากใหเ้ราชว่ยดแูล
46. ทาํไมผูช้ายถงึชอบผูห้ญงิผมยาว... เพราะผูห้ญงิผมยาวมกัดแูลผมเป็น

พเิศษ...!!
47. นํ �าพึ�ง "เรอื"..เสอืพึ�งป่า..คนชราพึ�ง "ไมเ้ทา้"..คนโสดยาวพึ�ง "คาน"!!!
48. บอ่ยคร ั�ง... การหลอกตวัเองก็ทาํใหเ้รามคีวามสขุมากกวา่ไดรู้ค้วามจรงิ
49. เบื�อจงิ!!! กบั "คาํวา่รกั" เบื�อนกักบั "คาํวา่ผดิหวงั" เบื�อใจตวัเองที� "โงอ่ยู่

ลาํพงั" เบื�อใจเธอน ั�นที�มา "หลอกลวง"
50. เบื�อจงิกบัคาํวา่รกั ... เบื�อนกักบัคาํวา่ผดิหวงั ... เบื�อใจตวัเองที�โงอ่ยูล่าํพงั

... เบื�อใจเธอน ั�นที�มาหลอกลวง
51. ปลอ่ยววั ปลอ่ยควาย เคา้วา่ไดก้ศุล... ถา้ปลอ่ยมงึไปอกีสกัคน คงไดก้ศุล

เหมอืนควาย !!
52. เป็นคนรกักนัตอ้งดแูล ไมใ่ชแ่คพ่ดูวา่แครแ์ลว้ไมใ่สใ่จ
53. เป็นผูห้ญงิอยา่ "หยดุสวย" แตถ่า้ไมส่วยก็ "หยดุเถอะ!"
54. เป็นแฟนเราตอ้งอดทน โดนสบิลอ้ชนก็ตอ้งไมต่าย
55. ผา่น.."กมุภา"..ก็ยงัไมม่ใีครมา "กมุมอื"..จะหมด "มนีา"..ก็ยงัไมม่คีนมา "มี

ใจ".. เดอืนหนา้.."เมษา"! ก็คงตอ้งอยูก่บั (สรุา) "เมรยั"!!!
56. ผดิเองที�มาชา้ ผดิมากถา้เป็นชู ้ไมผ่ดิเพราะไมรู่ ้ เเตท่ ี�เป็นชู ้เพราะรูช้า้
57. ผูช้ายก็เหมอืนรองเทา้ เมื�อใสแ่ลว้กดั ก็สลดัมนัทิ�ง
58. ผูช้ายคนนี� ไมไ่ดม้ไีวร้กั เเตม่ไีหลใ่หเ้ธอพกัยามเสยีใจ ^^
59. ผูช้ายไมไ่ดต้อ้งการนางฟ้า แต ่ตอ้งการ คนที�มเีวลาใหก้นั ... ผูห้ญงิไมไ่ด้

ตอ้งการเทพบตุร แต ่ตอ้งการ คนที�หยดุสกัที
60. ผูห้ญงิเอาแตใ่จ ผูช้ายเอาแตต่วั
61. ฝืนใชค้าํวา่เรา ท ั�งๆที�ในกระจกเงาสะทอ้นคาํวา่ลา
62. เพื�อคนรกั…อะไรก็ยอม…ทน เพื�อบางคน…อะไรก็ยอม…ทาํ
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63. เมยีนอ้ย..คอืมอืวางอนัดบั 1..ในการแยง่ผวัชาวบา้น!... เมยีหลวง..คอืมอื
วางอนัดบั 1... ในการทาํใหผ้วัอยากมเีมยีนอ้ย!!! 555+

64. ไมใ่ช ่"สทีาบา้น" .. ที�เจอ ทกุสถานการณ ์!!.. แลว้บอกวา่ "ทนได"้ .. ^ ^
65. ไมไ่ดช้อบผูช้ายที�หนา้ตา.. แตอ่ยากใหล้กูเกดิมา หนา้ตาด!ี!!
66. ไมไ่ดเ้ลอืกคบคนที�หนา้ตา แตอ่ยากไดค้นที�พรอ้มชราไปดว้ยกนั
67. ไมไ่ดอ้ยากเป็น “คนด”ี แตท่ี�ทาํส ิ�งดีๆ  เพราะอยากเป็น “คนรกั”
68. ไมม่อีะไรที�ทาํลาย "ความรกั" ของเราได,้ นอกจากความตาย, และผูช้ายที�

หลอ่กวา่ ^^
69. ไมอ่ยากทาํตวัดเีหมอืนนางฟ้า!... เพราะไมค่ดิวา่จะเอา "เทวดามา

ทาํแฟน"!!!
70. ยอมเป็นแคค่นดทีี�ไมม่ใีคร ดกีวา่เป็นคนหลายใจที�ไมม่อีะไรดี
71. รกั "แฟน" มากกวา่ "เพื�อน" ... แต ่!! เชื�อใจ "เพื�อน" มากกวา่ "แฟน" ...แต ่!!

สิ�งที�ได ้ตอบแทน ... คอืการ เสยี "แฟน" ใหก้บั "เพื�อน" !!! ...
72. รกั คอื รอ ทอ้ คอื แพ ้รกัที�รอ คอื รกัแท ้ถงึแพก็้จะรอ *0*
73. รกัใคร!!! อยา่สนใจ Past Tense..... แตค่วรทาํ Present ใหม้นัเป็น Perfect
74. รกัใครหลายคน ไมใ่ชเ่หตผุลของคนหลายใจ
75. รูม้ ั�ยทาํไมถงึบอกวา่ "เมาเหลา้" ดกีวา่ "เมารกั" เพราะ "อาการ Hang" ฟื� นตวั

เร็วกวา่ "อาการเฮริท์"
76. เราเป็น คนหลายใจ.. เพราะ ใหเ้ธอไดท้ ั�ง จรงิใจ, เขา้ใจ, ใสใ่จ ... แตว่า่เรา

ดนัลมืไปอยา่งนงึ ... เราลมืเผื�อใจ!
77. เรยีนดแีตย่ากจน sex จดัแตข่ดัสน มอีาวธุอนันอ้ยแตซ่อยทน สนป่ะ ??!!
78. แรกรกัเหมอืน "นํ �าตาล" ทกุอยา่งหวานกนัไปหมด...พอนานไป "ล ลงิ" หาย

ก็สลด!.. คงเหลอืแตห่ยด "นํ �าตา"!!!
79. ลบฉนัออกจากเพื�อนไมเ่ป็นไร แตอ่ยา่บล็อกไดไ้หม เพราะฉนัยงัอยาก

รูค้วามเคลื�อนไหวของเธอ
80. ไลแ่ลว้ทาํไมยงัไมไ่ป..จะหนา้ดา้นไปถงึไหนคะพี�ขา...ตอนคบกนัก็ไมย่อม

เห็นคณุคา่... พอตอนมแีฟนใหมเ่ขา้มา ตามอยา่งกบัหมาหวงเพ็ตดกีร ี!!
81. วงจรของ "ผูช้าย" ที�ชอบทาํผดิ . . . 1. ->ทาํผดิ 2. ->ปฏเิสธ 3. ->ทาํผดิอกี

4. ->ถกูจบัไดค้าหนงัคาเขา ... สดุทา้ย คอ่ยยอมรบั ตอ่มา : ขอโทษ >
ทาํตวัด ี> ทาํผดิอกี > ขอโทษ !! > วนไปขอ้ 1 ใหม ่555+

82. สิ�งที�คนมแีฟนควรเรยีนรู ้คอื คนไมม่คีูเ่ขาอยูไ่ดอ้ยา่งไรในวนัเดยีวดาย
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83. สิ�งที�คนโสดควรเรยีนรู ้คอื คนมคีูเ่ขาเอาใจสาวอยา่งไร สิ�งที�คนมแีฟนควร
เรยีนรู ้คอื คนไมม่คีูเ่ขาอยูไ่ดอ้ยา่งไรในวนัเดยีวดาย

84. สี�หอ้งหวัใจยงัวา่ง.. สว่นปอดสองขา้ง "มะเร็งจอง" -0-
85. เสยีใจไมว่า่ แตอ่ยา่ทาํให ้เสยีความรูส้กึ เพราะตอ่ใหค้ณุ "สาํนกึ" ความ

รูส้กึก็ไมก่ลบัมา
86. หยดุมองหาคนที�ใช ่แลว้มองหาคนที�นา่จะเป็นไปไดด้กีวา่
87. หลอ่เลอืกได ้แตร่วยเลอืกกอ่น
88. หาก "แฟน" เปรยีบเหมอืน "รองเทา้" .. "เพื�อน" เปรยีบเหมอืน "สน้teen" ..

วนัใดที� "รองเทา้" หาย... จงจาํไว ้วา่ "teen" ยงัอยู่ !!!...
89. หากไมร่กัตวัเอง คณุจะไมม่ทีางรูจ้กัคาํวา่รกั
90. เหตผุลที�ตอ้งฆา่เวลา เพราะเวลาทาํใหเ้ธอ เปลี�ยนไป
91. อยากบอกเธอวา่.. ปากกา พดัลม ปืน (PEN FAN GUN)..นะ
92. อยากใหเ้ธอเป็นไขเ่จยีว เพราะคนใดที�ถกูเจยีว คอื "คนเดยีว ที�ถกูใจ"
93. อยา่ใชอ้ดตีสรา้งอนาคต แตจ่งใชอ้นาคตลบอดตี
94. อยา่ตหีนา้ "เศรา้" แลว้เดนิมาบอกกวุา่ "เจ็บ" เพราะกเูป็นพวกตหีนา้ "เซ็ง"

แต ่"เจ็บ" กวา่มงึหลายเทา่
95. อยา่มาโทษระยะทางที�ทาํใหฉ้นั"เปลี�ยนแปลง" แลว้ที�เธอแสดงบอกวา่

เหมอืนเดมิ"ใชไ่หม" ง ั�นเอากระจกมามองสอ่งแลว้ลองถามกบัคน"ขา้งใน"
วา่จรงิ ๆ แลว้ฉนัเปลี�ยนไปหรอืใครที�มนั"ไมร่กัด"ี !!

96. อยา่รงัแกคนที�ไมม่เีงนิ ดว้ยคาํวา่ ยมืเงนิ
97. อยา่เสยีใจที�เขา ” ทิ�งเราไป ” แตจ่งดใีจที�เราได้ ” หวัใจ ” เรากลบัคนืมา
98. อยา่หาเขาใสห่วั.. อยา่มผีวัแกเ้หงา... อยา่ทาํตวัเป็นเงา ..ชวีติเป็นของเรา..

ตามเขาทาํไม!!
99. อาการ 'นอ้ยใจ' ไมใ่ชเ่รยีกรอ้งความ'สนใจ' แตเ่รยีกรอ้งความ'ใสใ่จ'
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100. อาการขาดความอบอุน่..ไมไ่ดอ้ยูท่ ี� "สภาพอากาศ"..แตข่ ึ�นอยูก่บั"สภาพ
จติใจ" ..ในวนัหนาว ๆ..หายใจออกมาเป็น "ไอ"..วนัไหน ๆ ก็หายใจออกมา
เป็น"เธอ".. ^^
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