
ความรัก เปนสิง่ สวยงาม ทําใหโลกดูสดใส นาอยูขนึ้ โดยเฉพาะ
ความรักวัยหนุมสาว เปนความรักที่รอนแรงอยากรูจกั อยากเห็นหนา
เพื่อพูดคุย วัยรุนบางคนมองเรื่องเดทเปนเรื่องปกติ บางคนตื่นเตน
วางตัวไมถกู ไมรูจ ะทําตัวอยางไร
คูมือ “เคล็ดไมลับการออกเดท” จัดทําขึ้นเพื่อใหวัยรุน และ
เยาวชน มีความรู ความเขาใจในความหมายและวิธกี ารเดท ทีช่ วยให
คูเดทไดมโี อกาสศึกษานิสยั ใจคอระหวางกัน และมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ
กันมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความคาดหวัง อีกทั้งยังสามารถรูเทาทันและ
แกไขสถานการณ “การเดท” ทีไ่ มราบรืน่ หรือคอนขางกรอยในการเดท
ครัง้ แรกใหดขี นึ้ ประทับใจมากขึน้ ในการเดทครัง้ ตอๆ ไป โดยคัดเนือ้ หา
สวนนี้ จากหนังสือ “สไตลทีน I am teen” สํานักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ปรับภาษา และรูปแบบการนําเสนอบางสวน แตยงั คงไว
ซึง่ ความถูกตองของเนือ้ หาเชนเดิม
คณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิง่ วา คูมอื “เคล็ดลับการออกเดท”
เลมนี้ จะเปนประโยชนสาํ หรับวัยรุนและเยาวชนและผูทเี่ กีย่ วของทุกคน
คณะผูจัดทํา
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เดทในความคิดของผม คือ การทีไ่ ดอยูกบั คนรัก ไมจาํ เปนวาจะตอง
มีเพศสัมพันธกนั ก็ไดเพราะผมเปนเด็กไทย ตองรักษาขนบธรรมเนียม
ของไทยและเพือ่ เปนการใหเกียรติผูห ญิง ผมในฐานะผูชายคนหนึง่ ก็จะ
ไมทาํ ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย การออกเดทนันไม
้ วา จะไปกับแฟน
หรือกิก๊ ก็แลวแต เราควรจะทําใหบรรยากาศทีไ่ ดอยูกบั คูเดทของเราใหดี
ทีส่ ดุ เชน ไปกินขาว ก็ตอ งคอยเทคแครเอาใจ ตักอาหารให ทําตัวใหดดู ี
พูดนอย ๆ อยาพูดมากจนคูเดทรําคาญ ..
เดทของผมนัน้ ก็ตงั้ แต ม.3 ผมไดรูจ กั ผูหญิงคนหนึง่ ผมขอเบอร
โทรและนัดกันไปเทีย่ ว เดทครัง้ แรกนีม้ นั ไมคอ ยราบรืน่ เอาเสียเลย เพราะ
ผมเปนคนขี้อาย พูดไมคอยเกง จึงทําใหเดทครั้งนี้ดูกรอยๆ แตหลัง
จากนั้นผมก็พยายามพัฒนาขึ้น เมือ่ กลับจากการเดท ผมก็เลยโทรไป
และขอโทษ จากนัน้ มาผมก็พยายามทําใหเดทครัง้ ตอมาของผมดียงิ่ กวา
เดทครั้งแรก และมันก็ work กวาเดิม ผมทําใหเธอประทับใจในการ
ออกเดทครัง้ ทีส่ อง และก็ไดคบหาเปนแฟนกัน ผมรูแลววาการออกเดท
ก็คอื การศึกษานิสยั ใจคอกัน ระหวางคนสองคนมีผลออกมาได
หลายดาน...


  



ความรักเปนสิ่งที่สวยงาม ทําใหโลกใบนี้ดูสดใส นาอยูขึ้น โดย
เฉพาะความรัก วัยหนุม-สาว เปนความรักทีร่ อ นแรง อยากรูจกั อยากเห็นหนา
เพื่ อพู ด คุย วัย รุน บางคนมองวาเรื่องเดทเปน เรื่องปกติ แตบางคน
ยังไมเคยเดทและจะตองเดทเปนครัง้ แรก จึงเปนธรรมดาทีจ่ ะตืน่ เตนและ
ไมรูจะทําตัวอยางไร ซึง่ “เดท” คือ การทีร่ ะบุวนั และเวลาของการ
นัดเที่ยวกับเพศตรงขาม ที่มีความรูสึกปงกัน การเดทแตละคูจึง
แตกตางกันออกไปตามรสนิยม และมุมมองของแตละคน วันทีเ่ ดทจึงเปน
วันที่สําคัญ และพิเศษสุด วันนั้นเราจะตองทําตัวใหดูดี และทําใหเขา
ประทับใจทีส่ ดุ ในวันออกเดท กอนออกจากบานเราตองไมรูสกึ ประหมา
และพกความมัน่ ใจในตัวเอง
การเดทของฉัน ตองเปนวันที่พิเศษที่สุด ฉันคิดวาเดทครั้งแรก
ของฉัน คน ๆ นัน้ ตองเปนคนในสเปก พูดจาดีมศี ลี 5 เสมอตนเสมอปลาย
หรืออาจจะเปนแฟนเราแลวถึงจะมาเปนคูเดทได การออกเดทแบบ basic
ของฉัน คือการไปดูหนัง เลือกหนังที่ชอบสักเรื่อง หลังจากดูหนัง ก็ตอง
ไปทานขาว ทานอาหารงายๆ ไมควรกินอาหารเหนียวๆ ยิ่งพวกบะหมี่
ตอนดูดบะหมี่ซุปคง...กระจาย และสําคัญควรเลือกรานที่โรแมนติก
ซักนิดก็ดีนะ หลังจากเที่ยวกันหนําใจแลวควรรีบกลับบาน เดี๋ยวพอแม
จะเปนหวง และกอนจะจากกันควรพูดจาดีๆ ใหเขาประทับใจ เชน
ขอบคุณ สําหรับ วัน นี้นะคะ...ฉันมีความสุขมาก...การออกเดทไมใช
เรื่องงาย ถาการออกเดทครั้งแรกประทับใจ แนนอนวาครั้งตอไปตองมี
แนนอน และขณะทีค่ ณ
ุ ออกเดทกับเขา เมือ่ คุณคุยควรสบตากับเขาดวย
ยิ้มใหกันบอย ๆ เพราะยิ้มใหโลกดูสดใสขึ้น สุดทาย...การออกเดท
คุณจะตองมัน่ ใจและเปนตัวของตัวเอง...นัน่ แหละทีเ่ ปนเสนหมดั ใจ
เขาไดดที สี่ ุด
  





อยากชวนอีกฝายไปคาง เที่ยว จะเริ่มตนยังงัยดี เปนคําถามที่
ตอบยากอีกคําถามนึง แตมันก็ไมมีอะไรเสียหายนี่ ที่เราจะชวนอีกฝาย
ไปเที่ยว เพราะ “ถาเราไมลองชวน เราก็ไมมีวันไดรูใ นสิ่งที่ อยากรู”
หากอีกฝายตอบ “ตกลง” มันก็คุมไมใชเหรอ แตถาอีกฝายตอบ “ไม”
ก็ไมเห็นเปนอะไร ชีวติ เราไมไดจบลงแคตรงนีน้ ี่ และก็ไมแนนะ ในอนาคต
ขางหนาอีกฝายอาจจะเปลีย่ นใจตอบตกลงก็ได ใครจะรู แตเราจะไมมวี นั
รูเลยถาเราไมเริม่ ตนถามจริงมัย้
ไมมสี ตู รตายตัวสําหรับวิธกี ารเดทใหประสบความสําเร็จหรอก แต
ก็มพี น้ื ฐานอยูไมกขี่ อ ทีน่ าลองเอาไปใชดู



  

การชวนใครซักคน date เปนสิ่งที่นาภูมิใจสําหรับคนๆ นั้น
แนนอนอีกฝายจะตองรูสกึ แปลกใจและดีใจ...เชือ่ ซิ
กอนจะเอยปากชวน ใหเลือกเวลาและสถานทีน่ ดิ หนึง่ เอาชวง
เวลาทีป่ ลอดคน ชวงทีอ่ กี ฝายอยูคนเดียวจะดีทสี่ ดุ ออ แลวอยาลืม
ดูดว ยวาอีกฝายอารมณดหี รือปลาว
ทําความรูจักกับอีกฝายกอนที่ จะเอยปากชวน...ใหโอกาส
อีกฝายไดคุนหนาคุนตาเรากอนที่จะชวนเดทดวยละ ไมงั้น
เตรียมแหวกระปองไปดวยเลย...เยอะๆ เลยนะ
ทําตัวสบายๆ ใหเปนธรรมชาติ มันจะชวยใหเราดูดขี นึ้
ถาอีกฝาย “say yes” ก็เจงไปเลย
แตถาอีกฝาย “say no” ก็...ยอมรับความจริงซะ แหวที่ถือมา
ก็กนิ มันเขาไป... แตจําไวอยางนึงวา
การทีเ่ ราโดนปฏิเสธนัน้ มันไมไดทาํ ให
คุณคาในตัวเราลดลงไปได กลับกันมันจะ
ชวยใหเราเขมแข็งและกลาหาญมากขึน้
ตางหาก

  




ในชวงการนัดหมายและการไปมาหาสู ชายและหญิงจะมีปฏิสมั พันธ
ตอกันตามกระบวนการและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพที่มี
ตอกัน ซึ่งจะแนนแฟนและลึกซึ้งขึ้นเรือ่ ย ๆ โดยลําดับ ดังตอไปนี้
ขัน้ ตอนที่
ขัน้ ตอนที่
ขัน้ ตอนที่
ขัน้ ตอนที่

การนัดพบทีย่ งั ไมมจี ติ ผูกพันรักใครเปนพิเศษ
การนัดพบทีเ่ ริม่ มีจิตผูกพัน สนใจ แตยงั ไมถึงกับรัก
การนัดพบทีเ่ ริม่ ตนทีจ่ ะรัก
การนัดพบตามลําพังสองตอสอง และไดมคี วามรัก
เกิดขึน้
ขัน้ ตอนที่ 5 มีความรักความผูกพันทีย่ อมรับซึง่ กันและกัน



1
2
3
4

  

ซึง่ ผลการวิจยั พบวา ใน 3 ขัน้ ตอนแรกฝายชายยอมรับหรือคาดวา
จะเกิดพฤติกรรมกอด จูบ และอื่นๆ ในแตละขั้นตอนมากกวาฝายหญิง
ฝายชายมีความคาดหวังวาจะมีโอกาสไดรวมเพศกับฝายหญิงในไมชา
หลังจากทีไ่ ดสนใจ ชอบพอ ไปไหนมาไหนดวยกันตามลําพังสองตอสอง
มาเปนเวลาพอสมควร และฝายชายมีความเห็นวาการมีเพศสัมพันธ
ในชวงเวลาของการนัดพบไมไดเกี่ยวของกับการมีจิตผูกพันรักใคร
ฝายหญิงเลย สวนฝายหญิงกลับคิดวาความใกลชดิ ผูกพันกันทางกายนัน้
เชื่อ มโยงกับ ความรัก การมีเพศสัมพันธเปนการแสดงความรักและ
เปน เงื่ อนไขที่ จ ะรั บ รองถึ ง พัน ธะรับ ผิ ด ชอบที่ มีตอกั นในภายหนา
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากฝายหญิง มักมองความสัมพันธระหวางเพศในแงความรัก
หรือโรแมนติค (Romantic) แตฝายชายมองในแงของความใครหรือ
อีโรติค (Erotic) ดังไดกลาวแลวขางตน

  




นอกจากแตงตัวใหสวยใหหลอที่สุดแลว เพราะเคยมีคนบอกวา
ภาพที่เห็นครั้งแรกจะฝงใจตลอดไป ถาพบกันครั้งแรกแลวรูสึกผิดหวัง
ความสัมพันธของคุณอาจจะไมยนื ยาวอยางทีห่ วังก็เปนได
แตสิ่งที่ลืมไมไดเลย นั่นคือ การพบกันครั้งแรกควรเลือกสถานที่
ที่เปนกลางสักหนอย ไมใชบานชองหองหอของฝายใดฝายหนึ่ง เพราะ
การพบกันครัง้ แรกยังไมจําเปนตองใชเรือนหอ คุณอาจจะเลือกพบกันทีร่ า น
อาหารทีม่ คี วามเปนสวนตัว สามารถพูดคุยกันไดสะดวก ตอจากนัน้ ก็อาจ
ไปดูหนัง ฟงเพลงตามสูตร แตไมควรมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ทั้งฝายชายและฝายหญิง ถาไมอยากเสียบุคลิก ก็อยางที่บอก ภาพของ
การพบกันครั้งแรกจะประทับใจหรือไมประทับใจก็ตาม แตมันจะฝงใจ
ไปนาน ยิง่ เปนผูหญิงดวยแลว เมาเหลาเขาไป นอกจากดูไมดีแลว ยังอาจ
ครองสติไมอยูจนเปนอันตรายไดดวยซ้ํา
หากการพบกันครั้งแรกไปไดดี คงไมใชเรื่องยากที่จะสานสายใย
สายสั มพั น ธ กั น ต อไป ซึ่งควรดําเนิน ไปอยางชา ๆ แตมั่ นคงคอย ๆ
แนะนําเพือ่ นฝูงและครอบครัวใหรูจ กั กับเพือ่ นใหมของคุณ


  



1. เปนตัวของตัวเอง ทําตัวใหเปนธรรมชาติ จะเปนเสนหกับ
ฝายตรงขาม
2. แตงตัวเปน ควรแตงกายใหเหมาะกับสถานที่ ทีไ่ ป คุณผูหญิง
อยาแตงตัวประเภทกระตุนกําหนัดของผูชายก็แลวกัน
3. มารยาทพองาม หมายถึงการตรงตอเวลานัด และรูวา อะไรควร
ไมควร ความประทับใจแรกเจอเปนสิง่ ทีส่ ําคัญยิง่ ยวดรูไหม
4. สมบัติผูดี ขุดสมบัติผูดีที่มีอยูออกมาใชเพื่อแสดงใหอีกฝาย
เห็นวาคุณไดรับการอบรมสั่งสอนมาดี ในกรณีนี้หมายถึงไมควรมีเสียง
ซูดดดดดดดดบนโตะอาหารขณะที่คุณซดน้ําแกง หรือไมควรยกเทาขึ้น
วางบนเกาอี้ คอยๆเคีย้ วชาๆและรูจกั ใชชอ นสอมใหเปน
5. ยิม้ หวานอวดฟนขาว รอยยิม้ จะทําใหคณ
ุ ดูเปนมิตร นาเขาใกล
แถมแสดงใหเห็นวาคุณกําลังมีความสุขที่อยูกับอีกฝาย ซึ่งก็ควรเปน
อยางนัน้ ไมใชหรือ

  



6. หาจุดรวมระหวางกัน คนหาวาคุณมีอะไรเหมือนอีกฝายบาง
หรือเปลา เชน มีงานอดิเรกเหมือนกัน คุณจะไดแลกเปลี่ยนคําแนะนํา
ซึง่ กันและกัน ความสนใจทีม่ รี วมกันจะนําไปสูสมั พันธภาพทีด่ ี
7. ปลอยมุขตลก ชวยไดเยอะ เพราะทําใหคณ
ุ ผอนคลายความตึงเครียด
จากอาการเขินทีม่ นี ดั ครัง้ แรก แตกรุณาอยาเปนมุขเรทอารเชียวนะ คุณคง
ไมอยากขึ้นชื่อวาเปนแมนางช่ําชอง หรือพอหนุมโชกโชนติดอันดับหนึ่ง
คูควงยอดแยสําหรับอีกฝายหรอกนา
8. เปนผูฟง ทีด่ ี ถามคําถามเกีย่ วกับตัวอีกฝายทีแ่ สดงวาคุณสนใจ
อยาผูกขาดการพูดคุยดวยการพูดถึงแตเรือ่ งของคุณเอง ไมวาจะเปนงาน
อดิเรกลาสุดของคุณคืออะไร หรือปรัชญาการใชชีวิตของคุณคืออะไร
อีกฝายอาจเบือ่ ก็ได
9. ขอจายมั่ง หรืออยางนอยที่สุดก็แชรกันจาย แตถาอีกฝาย
อยากเลีย้ งคุณจริงๆ ก็นอ มรับดวยความยินดีอยางสุภาพ (กรุณาอยายือ้ ยุด
แยงชิงจายเงินกับอีกฝาย อยางเด็ดขาด) คุณบอกอีกฝายไดวาขอเลี้ยง
ตอบแทนคราวหนา..สักคราว
10. เตรียมตัวลวงหนา จัดตารางเวลาสําหรับวันนัน้ วาจะทําอะไรบาง
ทุกอยางจะไดราบรื่น เผื่ อเวลากอนนัดนานสักหนอย สําหรับอาบน้ํา
และแตงตัวพิถพี ถิ นั เพือ่ ไมใหเกิดเหตุสุดวิสยั กะทันหัน
11. คุ ณ ภาพสํา คั ญ กวา ปริ ม าณ สุ มเครื่ องประดั บ รอบตั ว
จนเหมือนตนคริสตมาสไมไดทําใหคุณดูสวยงามหรอกนะ คิดสักนิดวา
ยิง่ นอยยิง่ ดีเทานัน้ อีกฝายก็อาจจะมองวาคุณจะแตงมาอวดใครเหรอ
12. ผอนคลาย อาการประหมาตืน่ เตนทําใหคนเราเครียด กลายเปน
คนปากหนัก และอึดอัดใจในที่สุด ซึ่งสามารถทําลายนัดสําคัญครั้งนี้
ของคุณได


  

13. “ขอบคุณ” ควรพูดคํานี้หลังจากนัดครั้งนี้จบลงในเย็นนั้น
แมวาคุณจะไมสนุกมากเทาที่ควร แตอกี ฝายก็อุตสาหสละเวลา และ
ความพยายาม(และนาจะสละเงินดวย) อยางแรงกลา อีกฝายก็นาจะมี
ประโยชนกบั คุณบางถาไดคบเปนคนรูจกั หรือเปนเพือ่ นกันตอไป
14. รูกาละเทศะ อยาซอกแซกถามเรือ่ งสวนตัวทีท่ ําใหอีกฝาย
สะเทือนใจ เชน ความสัมพันธที่เลิกราไปครั้งลาสุด เพราะนี่เพิ่งเปน
นัดแรกเทานัน้ อยาลืมและอยาโมโหเดือดกับการทุมเถียงเรือ่ งทีอ่ กี ฝาย
เชือ่ มัน่ เหลือเกินอยางประเด็นทางศาสนา และการเมือง
15. กระตุนใหพูด วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําไดคือแสดงความสนใจ
สิ่งที่อีกฝายพูด และคอยกระตุนใหอกี ฝายพูดตอไปดวยการตั้งคําถาม
เราอาจตองการกองเชียรบา งเพือ่ จะไดบอกเลาประสบการณของตนเอง
16. เสริมสวยระหวางวัน สําหรับคุณผูห ญิงทําไดแตใหทํา
แตนอ ยพองาม คุณอาจขอตัวอีกฝายเขาหองน้าํ เพือ่ เติมแปงและจัดทรงผม
ใหดสู ดชืน่ ขึน้ แตควรแปปเดียวเทานัน้ ถาขอเวลาถึง 10 นาที จะเกินทน
สําหรับอีกฝาย อยาเสริมสวยบนโตะกินขาวก็แลวกัน ดูไมงามเลย
17. ปอนขนม “จีบ” ทําไมจะไมไดละ ถาคุณสนใจอีกฝายจริงจัง
แคทําอยางสุภาพและไมออกหนาออกตาเกินงาม และแนนอนตอง
ปลอดภั ย ไมเ กิน เลย ลองทําใหอีกฝายเกิดประทับใจกับการพูดจา
อยางฉลาดหลักแหลมของคุณสิ
18.รับฟงความคิดเห็น พยายามอยาจุกจิกจูจกี้ บั ความตองการ
ของตัวเองนัก อาจเสนอทางเลือกทีค่ ณ
ุ อยากทําก็ได แตไมใชวา โปรแกรม
ทัง้ หมดตองเปนแบบทีค่ ณ
ุ ชอบเทานัน้ ลองทําตามไอเดียของอีกฝายบาง
คุณอาจเรียนรูเรือ่ งสนุกแปลกใหมกไ็ ด
  



หลังจากออกเดทแลวควรรีบกลับบาน ถาเดทครั้งแรกใชเวลาจน
ดึกดื่น คูเดทจะคิดอยางไรกับคุณ......
ขอปฎิบตั เิ หลานี้ ไมไดมสี ําหรับคนทีต่ อ งการเดทแรกเทานัน้ นะคะ
ยังสามารถนําไปใชสําหรับเดทครั้งตอๆไปหรือแมกระทัง่ กับคูที่รักกันมา
นานแลว เพราะความเสมอตนเสมอปลายคือสิง่ สําคัญอีกสิง่ หนึ่งในการ
คบหาดูใจกัน



  



ในโลกที่เต็มไปดวยหญิงรายชายเลว เวลาจะเริ่มตนคบใครสักคน
ลองพิจารณาใหถวนทั่วกอนละกัน วาถาเผอิญเกิดไปเจอใครสักคน ทีเ่ รา
เกือบจะสานสัมพันธแลวเชียว แตอีกฝายมีพฤติกรรม
อะไรบางอยางหรือเปลา? ทีเ่ กิดทําใหเราควรฉุกคิด
และ ยับยั้ งชั่ งใจวา อยาไปเดินหนาตอเลยนะ
เพราะอะไรนะเหรอ ก็เพราะอีกฝายมีแววอํามหิต
บางอยางทีไ่ มนา ไวใจวา จะเปนแฟนกันยืดนะสิ

  





เรือ่ งมาก จุนจาน
พูดแตเรือ่ งของตัวเอง คุยโวโออวด
โกรธงาย ขีห้ งุดหงิด
ชอบจับผิด
ชางวิจารณ
แลงน้ําใจ
ชอบสบถ พูดคําหยาบคาย
ฟุมเฟอย ติดแบรนดเนม หรือ ขึน้ อยูกบั ทัศนคติของแตละบุคคล



ชอบแตะอัง๋ มืออยูไมสขุ ปากวามือถึง
ใชสายตาโลมเลีย ชอบจองหนาอกผูหญิง มีสายตาเจาชู
อารมณรอน ชางโวยวาย (อาจสือ่ ถึงสัญญาณความรุนแรง)
มีทา ทีทสี่ อ ใหเห็นถึงความขีห้ งึ
ปากหวานเกินเหตุ
พยายามชั ก ชวนไปในที่ ที่ ไมเ หมาะสม เชน สถานที่ ลั บตา
ชวนดูหนังเรทอารขนึ้ ไป



  



มีทา ทีท่ สี่ อใหเห็นถึงความขีห้ งึ
สายเดี่ยว สนตึก เทีย่ วดึก ตอแหล
ใหอกี ฝายออกเงินซือ้ ของแพงๆ ให มองผูชายเปนตู ATM
ดืม่ เหลา
ชอบใหอกี ฝายรับใช

ถาพบสัญญาณดังกลาว ควรตัดไฟแตตนลม ไมเดทเปนครัง้ ทีส่ อง
ฟงดูงาย แตถาถูกตื๊อ ก็มีวิธีแกคือ ใหรักษาระยะหางของความสัมพันธ
ใหอยูระดับแคเพื่อน ไมรับเดทครั้งตอไป โดยใชวิธีปฏิเสธที่สุภาพ เชน
“ขอบคุณ แต...(ไมวา ง ติดธุระ รูสกึ ไมอยากไปไหน ฯลฯ) พยายามไมตอบรับ
ไมตอบสนองกับการติดตอครัง้ ตอๆ ไป

  







วิธีนี้เรียกวา “ตัดไฟเสียแตตน ลม” คือ ทาทีของคุณจะตองชัดเจน
ไมทําใหอีกฝายเขาใจผิดแตแรก ไมใชปากบอกวาแค “เพือ่ น” แตเผลอไป
ทําตาหวาน ไมงั้นเรื่องยุงๆ พะรุงพะรังจะตามมาเปนพรวนในภายหลัง
ถาเห็นทาไมดี ประมาณวาดูแลวอีกฝายอาจเขาใจไปเองวา คุณกําลังชอบ
อีกฝาย คงตองถอยตัวเองออกมาใหหางกันสักกาวสองกาว ถาคุณ ‘ถอย’
แลวอีกฝาย ‘เก็ท’ ไดเอง ก็จะเปนวิธปี ฏิเสธทีล่ ะมุนละมอม และถนอมน้าํ ใจ
กันทีส่ ุด แตถา ยังไงๆ อีกฝายยังไม “เก็ท” ละก็ ..... ขอใหดูขอถัดไป



แตถา ทุกอยางดูเหมือนสายไปเสียแลว อีกฝายเขาใจวาคุณมีใจ หรือ
อยางนอยก็แอบชอบคุณอยู โดยทีค่ ณ
ุ เองไมไดชอบอีกฝายมากกวาเพือ่ น
คราวนี้ก็ถึงคราวตองปฏิเสธแลวละ ถาตองพูดปฏิเสธ ขอใหคุณทําดวย
ทาทีสุภาพ ยิ้มแยม ไมใชตีหนายักษ โกรธขึ้งบึ้งตึง อยางนั้นมันก็เกินไป
ของอยางนีค้ ยุ กันไดอยูแลว (แตอยายิม้ จนเกินเหตุนะ เดีย๋ วจะกลายเปน
ยิม้ เยาะ ยิม้ ยัว่ (โมโห) แลวเหตุการณจะไปกันใหญ)


  



จากนั้นก็พูดปฏิเสธออกไป อยาเสียเวลาออมคอมไปมา คุณอาจ
จะรูสกึ ลําบากใจ แถมยังอาจรูสกึ ผิด โดยเฉพาะเมือ่ นึกถึงใจอีกฝาย แนละ ...
ไมมใี ครชอบการถูกปฏิเสธ เพราะอาจทําใหรูสกึ เหมือนตัวเองไมมคี าหรือ
ไมเปนที่ตองการ แตคุณตองจําไววา การปฏิเสธเสียแตวันนี้ ใหอีกฝาย
ไดมโี อกาสเจอคนใหมๆ ยังดีเสียกวาฝนใจคบกันไปแลวตองมาเลิกรากัน
ภายหลัง ถ าคิดจะทําอยางนั้น คุณแนใจนะวา ตัวเองจะมีความสุข
บอกไดคําเดียว…ไมมที าง



ถาคิดไมออกวาจะเริม่ ประโยคยังไงดี คุณอาจจะพูดอยางนีก้ ไ็ ด…
ขอบคุณนะสําหรับความรูสึกดีๆ แตฉันไมไดคิดกับเธอมากไปกวาคําวา
เพือ่ น… สั้นๆ งายๆ เทานีล้ ะ แมแตเด็กอมมือก็รูวานีม่ นั ปฏิเสธกันชัดๆ
พูดออกไปดวยทาทีปกติ ตรงไปตรงมา อยาใชคําพูดยืดเยื้อทํานองวา…
”ถาตอไปนี้ทุกอยางจะไมเหมือนเดิม…” ฯลฯ เสียเวลาอธิบายเปลาๆ
ก็คณ
ุ ตัดสินใจจะปฏิเสธอีกฝายแลวไมใชเหรอ ยังจะมาออยอิง่ อะไรอีกละ



สวนประโยคฮิตทีว่ า “ถึงไมไดเปนแฟน แตเราก็ยงั เปนเพือ่ นกันได”
ปฏิเสธโดยเสนอขอแลกเปลี่ยนทางสถานภาพให จริงๆ แลวการปฏิเสธ
ดวยวิธีนี้เวิรคหรือเปลานะ แนะนําคุณงายๆ วาถายังอยากเปนเพื่อน
อีกฝายอยู จะพูดไปวาอยางนัน้ ก็ไมเสียหาย (แตอาจตองทําใจวาอีกฝาย
อาจไมยอมรับสถานภาพใหมที่คุณเสนอให) แต…ขอย้ําวาแต…ถาคุณ
ไมไดอยากเปนเพือ่ นกับอีกฝายหรือเธอจริงๆ ไมจําเปนตองทําตัวเปน
  



พระเอก พระเอก หรือนางเอก นางเอก ก็ได ไมอยากก็ไมอยาก จะพูดจา
ผูกมัดตัวเองไปทําไมกัน


ทีนี้ถาคุณปฏิเสธอีกฝายไปแลว ปกติอีกฝายหรือเธอจะมี
ปฏิกริ ยิ าตอบกลับมาดังนี้
+ โกรธเปน ฟน เปน ไฟ หรือถึงขั้นดาพอลอแม ถาเปนอยางนี้
แนะนําใหทาํ หูทวนลม คิดเสียวาอีกฝายใหพร มันก็แคอารมณโกรธพาไปนะ
+ ทําทาจะเปนจะตาย… ตัดสินใจใหมไมไดเหรอ…ถาเปนอยางนี้
แนะนําใหใจแข็งเขาไว ลูกผูหญิง (ชาย) อยางเราตัดสินใจแลวไมเปลี่ยน
งายๆ หรอก
ทีนี้ก็รูแลวนะวาจะปฏิเสธยังไงถามีอีกฝายมาชอบ โดยที่คุณไมได
ตองการเปนมากกวาเพือ่ น ลองเอาวิธที แี่ นะนํานีไ้ ปใชดู ไดผลยังไงอยาลืม
มาเลาสูกนั ฟงดวยนะจะ



  


สายสัมพันธถูกสานตอ พัฒนาจากคนถูกใจมาเปนแฟน เมื่อเริ่ม
เปนแฟนกันอาจยังไมถึงขั้น “รัก” เพราะในชีวิตของคนเรา ความรัก
ความสัมพันธมีหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแตความรัก ความสัมพันธ
แบบเพื่ อ น ความรั ก แบบหวั ง ผลประโยชน จนกระทั่ ง ความรั ก
ความสัมพันธแบบไมมีเงื่อนไข...ความรักความสัมพันธแตละแบบจะมี
ความแตกตางกันออกไป แตสิ่งหนึ่งเหมือนกันก็คือ เมื่อไหรก็ตามที่เรา
มีความรัก ความสัมพันธกับใครสักคนหนึ่ง นั่นหมายความวาทั้งเราและ
คนๆ นัน้ ยอมมีความรูสกึ พิเศษใหกนั และกัน

  

ความรักเกิดจากการใกลชิดกัน ความใกลชิดนี่เองที่ทําใหเกิด
ความรัก จากเมื่อกอนคบกันแคเปนเพื่อน แตความใกลชิดและการที่ได
มีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในกลุม หรือไดหยอกลอเลนกันก็กอ
ใหเกิดความผูกพันซึง่ กลายเปนความรูสกึ รักกันได...

  



ตอนแรกฉันไมคอ ยถูกกับผูชายคนนัน้ เทาไร เจอหนากันตองทะเลาะ
กันเสมอ เปนไปไดไมอยากเจอหนาเลย ฉันบอกกับเพือ่ นวาเกลียดผูชาย
คนนัน้ มาก เพือ่ นบอกวาถาพูดวาเกลียดจะยิง่ เจอ ฉันก็เลยบอกวาอยากเจอ
.... พอเลนกันไปเลนกันมาก็สนิทกันเปนเพื่อน เปนมิตรกันก็คุยกันได
แตก็มีตอยกันบางนิดหนอย ยังมีแหยกันอยู มีวันหนึ่ง..!! ฉันไดตอย
และวาเขาไวกเ็ ลยถามเพือ่ นวา “คนนัน้ เขาไมมาเหรอ” เพือ่ นถามวา “ทําไม
” ฉันตอบวา “เปลาไมมอี ะไร” เพือ่ นก็ถามอีกวา “ชอบเขาเหรอ” ฉันตอบวา
“เปลาอยามามั่ว” แลวหลังจากนั้นเพื่อนก็ไปบอกเขาวา “ฉันชอบเขา”
แลวเพือ่ นก็ลอ วาฉันชอบเขา ลอกันไปจนตางคนก็ตา งชอบกัน ฉันก็ชอบเขา
เขาก็ชอบฉัน เขาก็โทรมาหาฉันคุยกันทางโทรศัพท เขาก็พดู วา “ขอจีบไดไหม”
ฉันบอก “ขอคิดแปปหนึ่ง” แลวฉันก็ตอบวา “ก็ลองดู” เขาก็คบกับฉันมา
เรือ่ ยๆ จนมีเรือ่ งทะเลาะกันนิดหนอยก็ปรับความเขาใจกันดีแลว ก็ยงั มีการ
คุยกันอยูบา ง บางทีกไ็ มคยุ กัน ตัวฉันเองก็เริม่ เบือ่ การมีแฟนแลวก็คดิ จะเลิก
กับเขาอยูเหมือนกัน พอคุยกันทางโทรศัพทกท็ ะเลาะกัน ฉันก็พดู ทํานอง
จะเลิก เขาบอกวา “จะเลิกใชไหม” พูดทํานองนีเ้ ขาก็ วางโทรศั พทไป
ฉันก็โทรไปเบอรเพื่อนเขา เพื่อนเขาบอกวา “เลิกกันแลวเหรอ” ฉันตอบวา
“อือ” หลังจากนั้นฉันก็คบกับเขาแบบเพื่อน เขาบอกวาอยากกลับมาคบ
แบบเดิม ฉันบอกวาคบกันเปนเพือ่ นไปกอน ดู..ดู..กันกอนวานิสยั เปนยังไง
แลวคอยวากันใหม วาจะคบตอหรือวาเปนเพือ่ นก็วากันไป ตอนแรกก็อาย
จากเพือ่ นมาเปนแฟน พอคบไปเรือ่ ยๆ ก็ชนิ พอเราคบกันเปนเพือ่ นก็คยุ กัน
เหมือนเพือ่ นทีร่ ูจ กั กันก็สนิทกันทัว่ ๆ ไป...
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