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Found (v.2 ของ find)
find-found-found  พบ, เจอ, หา
Dive  การด้าน้า, การพุ่งเข้าหา
“Dive right”  เริ่มกันเลย
Sweet  หวาน, อ่อนหวาน, ไพเราะ,
งดงาม, น่ารัก, ลูกกวาด, ขนมหวาน
Knew (v.2 ของ Know)
Know-knew-know  รู้, รับรู้

[Verse 1] [โคลง1]
lead  การน้า, น้าทางไป

I found a love for me.
ผมพบร ักแท้เข้าให้แล้ว

Oh darling, just dive right in and follow my lead.
่ ันเลย ตามผมมา
โอ้...ทีร่ ัก เข้ามาสิ เริมก
Well, I found a girl, beautiful and sweet.
้
เอาล่ะ....ผมพบสาวน้อยคนนึ ง ทังสวย
และอ่อนหวาน

Oh, I never knew you were the someone waiting for me.
้ รอคอยผมอยู
่
โอ้ว...ผมไม่รู ้มาก่อนเลยนะว่าคุณคือคนคนนันที
่

Because  เพราะว่า,
สาเหตุมาจาก

'Cause we were just kids when we fell in love.
่
่
เพราะเรายังเป็ นเด็กก ันอยู ่เลย ตอนทีเราเริ
มตกหลุ
มร ักกน
ั และก ัน

give  ให้
“give up”  ปล่อยไป, ปล่อยวาง, ไม่พยายามต่อ

Not knowing what it was.
ยังไม่รู ้มันคืออะไร (ยังไม่ประสีประสา)
I will not give you up this time.
้ั ้ ผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไป
ครงนี

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own.
แต่......ทีร่ ัก, แค่จูบผมช้าๆ นะ หัวใจของคุณเป็ นของผมหมดแล้ว
mine  ของผม, ของฉัน yours  ของคุณ
hold  ถือ, กุม, จับ

And in your eyes, you're holding mine.
้ั
แล้วดวงตาคู น
่ นของคุ
ณก็จบ
ั จ้องมายังดวงตาผม

[Chorus] [ประสานเสียง]
Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms
ทีร่ ัก....ผมกาลังเต้นราภายใต้แสงจันทร ์ มีคุณอยู ่ในอ้อมกอดของผม
Barefoot เท้าเปล่า

Mess  ยุ่ง, วุ่นวาย, รก,
กระเซอะกระเซิง

Whisper  กระซิบ

Barefoot on the grass, listening to our favorite song.
้
ด้วยเท้าเปล่าๆ บนพืนหญ้
า ฟั งเพลงโปรดของเรา
Underneath ภายใต้,
ต่้ากว่า, ข้างล่าง

Perfect  สมบูรณ์แบบ, ไร้ที่ติ, ครบถ้วน, ดีเลิศ, ซึ่งไม่มีที่ติ,
ไร้ซึ่งที่ติ, ดีพร้อม, ไร้มลทิน, ถูกต้อง, แม่นย้า, เหมาะสม, เรียบร้อย,
งามพร้อม
Heard (v.2 ของ hear)
hear-heard-heard  ได้ยิน

When you said you looked a mess,
่ ณบอกว่าคุณดูไม่ดเี ลย
ในตอนทีคุ

I whispered underneath my breath.
แล้วผมกระซิบอย่างแผ่วเบาข้างๆ ซอกหู คุณ

But you heard it, darling, you look perfect tonight.
้ ทีร่ ัก....”คุณดู ดเี หลือเกินคืนนี ”้
แต่คุณจะได้เสียงนัน

Stronger than
(Comparative)
 แข็งแรงกว่า

Verse 2] [โคลง2]

Share  ร่วมกัน, ใช้
ร่วมกับ, ปันให้กับ

Well I found a woman, stronger than anyone I know.
่
แล้วผมก็พบผู ห
้ ญิงคนนึ ง เธอเข้มแข็งกว่าใครๆ ทีผมรู
้จัก

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.
เธอมีความฝั นร่วมกันกับผม ผมหว ังว่าว ันนึ งเราจะได้มบ
ี า้ นด้วยก ัน

Carry  หิว, แบก, อุ้ม

I found a love, to carry more than just my secrets.
ผมพบร ักแท้แล้ว พร ้อมจะแบกร ับไว้มากกว่าความลับของตัวเอง
To carry love, to carry children of our own.
้ โอบอุม
จะโอบอุม
้ ร ักนี ไว้
้ ลู กๆ ของเรา

Against ต้านทาน,
ปะทะ, ฝืน, ดัน

Odds  โอกาสที่จะ
เป็นไปได้

We are still kids, but we're so in love
ถึงเราจะยังเด็กอยู ่ แต่เราร ักกันเหลือเกิน

Fighting against all odds.
่
จะร่วมกันฝ่าฟั นเผชิญกับทุกๆ ปั ญหาทีจะเข้
ามา

Fighting  ต่อสู้, สู้รบ
*Odd*  เดี่ยวๆ, ไม่มีคู่, ชิน
เดียว ex. odd games 
กีฬาที่เล่นคนเดียว

I know we'll be alright this time.
้ั ้
ผมรู ้ว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้ในครงนี

Darling, just hold my hand. ทีร่ ัก......แค่จบ
ั มือผมไว้
Be my girl, I ll be your man
เป็ นสาวน้อยของผม แล้วผมจะเป็ นผู ช
้ ายของคุณ
I see my future in your eyes.
้ั
ผมมองเห็นอนาคตตวั เองในดวงตาคู น
่ นของคุ
ณ

[Instrumental]
ดนตรีบรรเลง

Between  ระหว่าง (อยู่ตรงกลาง)

[Chorus 2]

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms.
ทีร่ ัก....ผมก
าลังเต้นราภายใต้แสงจันทร ์ มีคุณอยู ่ในอ้อมกอดของผม
Favorite  โปรด, โปรดปราน,
ชื่นชอบ
saw (v.2 ของ see)
See-saw-seen
 เห็น, มองเห็น

deserve
 คุค่ วร, สมควร, เหมาะสม, สมน้าหน้า

Barefoot on the grass, listenining to our favorite song.
้
ด้วยเท้าเปล่าๆ บนพืนหญ้
า ฟั งเพลงโปรดของเรา
When I saw you in that dress, looking so beautiful.
้ ช่วงดู สวยงามเหลือเกิน
ตอนผมเห็นคุณในชุดนัน

I don’t deserve this, darling you look perfect tonight.
(สมน้าหน้า)
You deserve it.  สมควรแล้วที่คุณเจอแบบนัน
่ ัก....”คุณช่างดู ดเี หลือเกินในคาคื
่ นนี ”้
ผมช่
า
งไม่
ค
ู
ค
่
วรเลย
ที
ร
She deserves it.  สมควรแล้วที่เธอเจอแบบนัน

[Chorus 3] [ประสานเสียง3]
Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms.
ทีร่ ัก....ผมกาลังเต้นราภายใต้แสงจน
ั ทร ์ มีคุณอยู ่ในอ้อมกอดของผม
Barefoot on the grass, listenining to our favorite song.
้
ด้วยเท้าเปล่าๆ บนพืนหญ้
า ฟั งเพลงโปรดของเรา

Faith  ศรัทธา, เชื่อมั่น
, เลื่อมใส, ซึ่อสัตย์

met (v.2 ของ meet)
meet-met-met  พบ, เจอ

person บุคคล, ตัวตน

I have faith in what I see.
่ นในสิ
่
่ ผมเห็
่
ผมเชือมั
งที
น

Now I know I have met an angel in person.
้
ตอนนี ผมได้
รู ้จก
ั กับนางฟ้าตัวจริงแล้ว
in person
 ตัวจริง, ตัวเป็นๆ

่ ”
And she looks perfect. แล้วเธอก็ดู “ไร ้ทีติ
I don't deserve this. ผมไม่คูค
่ วรก ับเธอด้วยซา้
่ นนี ้
You look perfect tonight. เธอดู ดเี หลือเกินในคาคื

[Chorus 3]
Baby, I‘m dancing in the dark with you between my arms.
ทีร่ ัก....ผมกาลังเต้นราภายใต้แสงจันทร ์ มีคุณอยู ่ในอ้อมกอดของผม
Barefoot on the grass, listenining to our favorite song.
้
ด้วยเท้าเปล่าๆ บนพืนหญ้
า ฟั งเพลงโปรดของเรา
I have faith in what I see.
่ นในสิ
่
่ ผมเห็
่
ผมเชือมั
งที
น
Now I know I have met an angel in person.
้
ตอนนี ผมได้
รู ้จักก ับนางฟ้าตวั จริง

And she looks perfect.
แล้วเธอก็ดูดม
ี ากจริงๆ
I don't deserve this.
ผมไม่คูค
่ วรกับเธอด้วยซา้
You look perfect tonight.
่ นนี ้
เธอดูดเี หลือเกินในคาคื
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Lyrics
I found a love for me
Oh darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone
waiting for me
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all
I own
And in your eyes, you're holding mine
Baby, I'm dancing in the dark with you between
my arms
Barefoot on the grass, listening to our favourite
song
When you said you looked a mess,
I whispered underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect
tonight
Well I found a woman, stronger than anyone I
know
She shares my dreams, I hope that someday I'll
share her home
I found a love, to carry more than just my
secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still kids, but we're so in love.













เนื้อร้อง
ผมพบรักแท้เข้าให้แล้ว
โอ้...ที่รัก เข้ามาสิ เริ่มกันเลย ตามผมมา
เอาล่ะ....ผมพบสาวน้อยคนนึง ทั้งสวย และอ่อนหวาน
โอ้ว...ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าคุณคือคนคนนั้นที่รอ
คอยผมอยู่
เพราะเรายังเป็นเด็กกันอยู่เลย ตอนที่เราเริ่มตกหลุม
รักกันและกัน
ยังไม่รู้มันคืออะไร (ยังไม่ประสีประสา)
ครั้งนี้ ผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไป
แต่......ที่รัก, แค่จูบผมช้าๆ นะ หัวใจของคุณเป็นของ
ผมหมดแล้ว
แล้วดวงตาคู่นั้นของคุณก็จับจ้องมายังดวงตาผม
ที่รัก....ผมกาลังเต้นราภายใต้แสงจันทร์ มีคุณอยู่ใน
อ้อมกอดของผม
ด้วยเท้าเปล่าๆ บนพื้นหญ้า ฟังเพลงโปรดของเรา

 ในตอนที่คุณบอกว่าคุณดูไม่ดีเลย
 แล้วผมกระซิบอย่างแผ่วเบาข้างๆ ซอกหูคุณ
 แต่คุณจะได้เสียงนั้น ที่รัก....”คุณดูดีเหลือเกินคืนนี้”
 แล้วผมก็พบผู้หญิงคนนึง เธอเข้มแข็งกว่าใครๆ ที่ผม
รู้จัก
 เธอมีความฝันร่วมกันกับผม ผมหวังว่าวันนึงผมจะได้มี
บ้านด้วยกันกับเธอ
 ผมพบรักแท้แล้ว พร้อมจะแบกรับไว้มากกว่าความลับ
ของตัวเอง
 จะโอบอุ้มรักนี้ไว้ โอบอุ้มลูกๆ ของเรา

Fighting against all odds
I know we'll be alright this time
Darling, just hold my hand
Be my girl, I'll be your man
I see my future in your eyes
Baby, I'm dancing in the dark, with you between
my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite
song
When I saw you in that dress, looking so
beautiful
I don't deserve this, darling, you look perfect
tonight
Baby, I'm dancing in the dark, with you between
my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite
song
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
I don't deserve this
You look perfect tonight









ถึงเราจะยังเด็กอยู่ แต่เรารักกันเหลือเกิน
จะร่วมกันฝ่าฟันเผชิญกับทุกๆ ปัญหาที่จะเข้ามา
ผมรู้ว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้ในครั้งนี้
ที่รัก......แค่จับมือผมไว้
เป็นสาวน้อยของผม แล้วผมจะเป็นผู้ชายของคุณ
ผมมองเห็นอนาคตตัวเองในดวงตาคู่นั้นของคุณ
ที่รัก....ผมกาลังเต้นราภายใต้แสงจันทร์ มีคุณอยู่ใน
อ้อมกอดของผม
 ด้วยเท้าเปล่าๆ บนพื้นหญ้า ฟังเพลงโปรดของเรา
 ตอนผมเห็นคุณในชุดนั้น ช่วงดูสวยงามเหลือเกิน
 ผมช่างไม่คู่ควรเลย ที่รัก....”คุณช่างดูดีเหลือเกินในค่า
คืนนี้
 ที่รัก....ผมกาลังเต้นราภายใต้แสงจันทร์ มีคุณอยู่ใน
อ้อมกอดของผม
 ด้วยเท้าเปล่าๆ บนพื้นหญ้า ฟังเพลงโปรดของเรา






ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมเห็น
ตอนนี้ผมได้รู้จักกับนางฟ้าตัวจริงแล้ว
แล้วเธอก็ดู “ไร้ที่ต”ิ
ผมไม่คู่ควรกับเธอด้วยซ้า
เธอดูดีเหลือเกินในค่าคืนนี้

ศัพท์ (Vocabularies)
Perfect  สมบูรณ์แบบ, ไร้ที่ติ, ครบถ้วน, ดีเลิศ, ซึ่งไม่มีที่ต,ิ ไร้ซึ่งที่ติ, ดีพร้อม, ไร้มลทิน, ถูกต้อง, แม่นยา, เหมาะสม,
เรียบร้อย, งามพร้อม
Dive  การดาน้า, การพุ่งเข้าหา (“Dive right”  เริ่มกันเลย)
give  ให้ (“give up”  ปล่อยไป, ปล่อยวาง, ไม่พยายามต่อ)
'Cause (Because)  เพราะว่า, สาเหตุมาจาก Barefoot เท้าเปล่า
Mess  ยุ่ง, วุ่นวาย, รก, กระเซอะกระเซิง
Underneath  ภายใต้, ต่ากว่า, ข้างล่าง
Stronger than  แข็งแรงกว่า
Against  ต้านทาน, ปะทะ, ฝืน, ดัน
Odds  โอกาสที่จะเป็นไปได้ (Odd*  เดี่ยวๆ, ไม่มีค,ู่ ชิ้นเดียว ex. odd games  กีฬาที่เล่นคนเดียว)
Deserve  คุ่ควร, สมควร, เหมาะสม, สมน้าหน้า
Faith  ศรัทธา, เชื่อมั่น, เลื่อมใส, ซึ่อสัตย์
in person  ตัวจริง, ตัวเป็นๆ

