


ความรัก เปนส่ิงสวยงาม ทําใหโลกดสูดใส นาอย ูข้ึน โดยเฉพาะ
ความรักวัยหน ุมสาว เปนความรักที่รอนแรงอยากร ูจกั อยากเห็นหนา
เพื่อพูดคุย วัยร ุนบางคนมองเร่ืองเดทเปนเร่ืองปกติ บางคนตื่นเตน
วางตวัไมถกู ไมร ูจะทาํตวัอยางไร

ค ูมือ “เคล็ดไมลับการออกเดท” จัดทําข้ึนเพื่อใหวัยร ุน  และ
เยาวชน มคีวามร ู ความเขาใจในความหมายและวิธกีารเดท ทีช่วยให
ค ูเดทไดมโีอกาสศกึษานสัิยใจคอระหวางกนั และมสัีมพนัธภาพทีด่ตีอ
กันมากข้ึนเร่ือยๆ ตามความคาดหวัง อีกทั้งยังสามารถร ูเทาทันและ
แกไขสถานการณ “การเดท” ทีไ่มราบร่ืน หรือคอนขางกรอยในการเดท
คร้ังแรกใหดข้ึีน ประทบัใจมากข้ึนในการเดทคร้ังตอๆ  ไป โดยคดัเนือ้หา
สวนนี้ จากหนังสือ “สไตลทีน I am teen” สํานักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจติ ปรับภาษา  และรูปแบบการนาํเสนอบางสวน  แตยงัคงไว
ซึง่ความถกูตองของเนือ้หาเชนเดมิ

คณะผ ูจัดทํา หวังเปนอยางยิง่วา ค ูมอื “เคล็ดลับการออกเดท”
เลมนี ้จะเปนประโยชนสําหรับวัยร ุนและเยาวชนและผ ูทีเ่กีย่วของทกุคน
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เดทในความคดิของผม คอื การทีไ่ดอย ูกบัคนรัก  ไมจาํเปนวาจะตอง
มเีพศสัมพนัธกนักไ็ดเพราะผมเปนเดก็ไทย ตองรักษาขนบธรรมเนยีม
ของไทยและเพือ่เปนการใหเกยีรตผิ ูหญงิ ผมในฐานะผ ูชายคนหนึง่กจ็ะ
ไมทาํผิดขนบธรรมเนยีมประเพณขีองไทย การออกเดทนัน้ไมวาจะไปกบัแฟน
หรือกิก๊กแ็ลวแต เราควรจะทาํใหบรรยากาศทีไ่ดอย ูกบัค ูเดทของเราใหดี
ทีสุ่ด เชน ไปกนิขาว กต็องคอยเทคแครเอาใจ ตกัอาหารให ทาํตวัใหดดูี
พดูนอย ๆ  อยาพดูมากจนค ูเดทรําคาญ ..

เดทของผมนัน้กต็ัง้แต ม.3 ผมไดร ูจกัผ ูหญงิคนหนึง่ ผมขอเบอร
โทรและนดักนัไปเทีย่ว เดทคร้ังแรกนีม้นัไมคอยราบร่ืนเอาเสียเลย เพราะ
ผมเปนคนข้ีอาย พูดไมคอยเกง จึงทําใหเดทคร้ังนี้ดูกรอยๆ  แตหลัง
จากนั้นผมกพ็ยายามพฒันาข้ึน เมือ่กลับจากการเดท ผมกเ็ลยโทรไป
และขอโทษ จากนัน้มาผมกพ็ยายามทาํใหเดทคร้ังตอมาของผมดยีิง่กวา
เดทคร้ังแรก และมันก ็work กวาเดิม ผมทําใหเธอประทับใจในการ
ออกเดทคร้ังทีส่อง และกไ็ดคบหาเปนแฟนกนั ผมร ูแลววาการออกเดท
กคื็อ การศกึษานิสยัใจคอกนั ระหวางคนสองคนมผีลออกมาได
หลายดาน...

 






ความรักเปนส่ิงที่สวยงาม ทําใหโลกใบนี้ดูสดใส นาอย ูข้ึน โดย

เฉพาะความรัก วัยหน ุม-สาว เปนความรักทีร่อนแรง อยากร ูจกั อยากเหน็หนา
เพื่อพูดคุย วัยร ุนบางคนมองวาเร่ืองเดทเปนเร่ืองปกติ แตบางคน
ยงัไมเคยเดทและจะตองเดทเปนคร้ังแรก จงึเปนธรรมดาทีจ่ะตืน่เตนและ
ไมร ูจะทําตัวอยางไร ซึง่ “เดท” คอื การท่ีระบวุนั และเวลาของการ
นัดเท่ียวกบัเพศตรงขาม ท่ีมีความร ูสึกปงกัน การเดทแตละค ูจึง
แตกตางกนัออกไปตามรสนยิม และมมุมองของแตละคน วันทีเ่ดทจงึเปน
วันที่สําคัญ และพิเศษสุด วันนั้นเราจะตองทําตัวใหดูด ีและทําใหเขา
ประทบัใจทีสุ่ด ในวันออกเดท กอนออกจากบานเราตองไมร ูสึกประหมา
และพกความมัน่ใจในตวัเอง

การเดทของฉัน ตองเปนวันที่พิเศษที่สุด ฉันคิดวาเดทคร้ังแรก
ของฉัน คน ๆ  นัน้ตองเปนคนในสเปก พดูจาดมีศีลี 5 เสมอตนเสมอปลาย
หรืออาจจะเปนแฟนเราแลวถงึจะมาเปนค ูเดทได การออกเดทแบบ  basic
ของฉัน คือการไปดูหนัง เลือกหนังที่ชอบสักเร่ือง หลังจากดูหนัง ก็ตอง
ไปทานขาว ทานอาหารงายๆ  ไมควรกินอาหารเหนียวๆ  ยิ่งพวกบะหมี่
ตอนดูดบะหมี่ซุปคง...กระจาย และสําคัญควรเลือกรานที่โรแมนติก
ซักนิดกด็ีนะ หลังจากเที่ยวกันหนําใจแลวควรรีบกลับบาน เดี๋ยวพอแม
จะเปนหวง และกอนจะจากกันควรพูดจาดีๆ ใหเขาประทับใจ เชน
ขอบคุณสําหรับวันนี้นะคะ...ฉันมีความสุขมาก...การออกเดทไมใช
เร่ืองงาย ถาการออกเดทคร้ังแรกประทับใจ แนนอนวาคร้ังตอไปตองมี
แนนอน และขณะทีค่ณุออกเดทกบัเขา เมือ่คณุคยุควรสบตากบัเขาดวย
ยิ้มใหกันบอย ๆ เพราะยิ้มใหโลกดูสดใสข้ึน สุดทาย...การออกเดท
คุณจะตองมัน่ใจและเปนตวัของตวัเอง...นัน่แหละทีเ่ปนเสนหมดัใจ
เขาไดดทีีสุ่ด

 



อยากชวนอีกฝายไปคาง เที่ยว จะเร่ิมตนยังงัยดี เปนคําถามที่
ตอบยากอีกคําถามนงึ แตมันก็ไมมีอะไรเสียหายนี ่ที่เราจะชวนอีกฝาย
ไปเที่ยว เพราะ “ถาเราไมลองชวน เราก็ไมมีวันไดร ูในส่ิงที่อยากร ู”
หากอีกฝายตอบ “ตกลง” มันก็ค ุมไมใชเหรอ แตถาอีกฝายตอบ “ไม”
กไ็มเหน็เปนอะไร ชวิีตเราไมไดจบลงแคตรงนีน้ี ่และกไ็มแนนะ ในอนาคต
ขางหนาอีกฝายอาจจะเปล่ียนใจตอบตกลงกไ็ด ใครจะร ู แตเราจะไมมวัีน
ร ูเลยถาเราไมเร่ิมตนถามจริงมัย้

ไมมสูีตรตายตวัสําหรับวิธกีารเดทใหประสบความสําเร็จหรอก แต
กม็พีืน้ฐานอย ูไมกีข่อทีน่าลองเอาไปใชดู






 



การชวนใครซักคน date เปนส่ิงที่นาภูมิใจสําหรับคนๆ นั้น
แนนอนอีกฝายจะตองร ูสึกแปลกใจและดใีจ...เชือ่ซิ
กอนจะเอยปากชวน ใหเลือกเวลาและสถานทีน่ดิหนึง่ เอาชวง
เวลาทีป่ลอดคน ชวงทีอี่กฝายอย ูคนเดยีวจะดทีีสุ่ด ออ แลวอยาลืม
ดดูวยวาอีกฝายอารมณดหีรือปลาว
ทําความร ูจักกับอีกฝายกอนที่จะเอยปากชวน...ใหโอกาส
อีกฝายไดค ุนหนาค ุนตาเรากอนที่จะชวนเดทดวยละ ไมงั้น
เตรียมแหวกระปองไปดวยเลย...เยอะๆ เลยนะ
ทําตวัสบายๆ ใหเปนธรรมชาต ิมนัจะชวยใหเราดดูข้ึีน
ถาอีกฝาย “say yes” กเ็จงไปเลย
แตถาอีกฝาย “say no” ก็...ยอมรับความจริงซะ แหวที่ถือมา
กก็นิมนัเขาไป... แตจําไวอยางนงึวา
การทีเ่ราโดนปฏิเสธนัน้มนัไมไดทาํให
คณุคาในตัวเราลดลงไปได กลับกันมันจะ
ชวยใหเราเขมแข็งและกลาหาญมากข้ึน
ตางหาก

 



ในชวงการนดัหมายและการไปมาหาส ู ชายและหญงิจะมปีฏิสัมพนัธ
ตอกันตามกระบวนการและข้ันตอนการเปล่ียนแปลงสัมพันธภาพที่มี
ตอกัน ซึ่งจะแนนแฟนและลึกซึ้งข้ึนเร่ือย ๆ  โดยลําดับ ดังตอไปนี้

ข้ันตอนที่ 1 การนดัพบทีย่งัไมมจีติผูกพนัรักใครเปนพเิศษ
ข้ันตอนที่ 2 การนดัพบทีเ่ร่ิมมจีิตผูกพนั สนใจ แตยงัไมถึงกบัรัก
ข้ันตอนที่ 3 การนดัพบทีเ่ร่ิมตนทีจ่ะรัก
ข้ันตอนที่ 4 การนัดพบตามลําพังสองตอสอง และไดมคีวามรัก

เกดิข้ึน
ข้ันตอนที่ 5 มคีวามรักความผูกพนัทีย่อมรับซึง่กนัและกนั





 





ซึง่ผลการวิจยัพบวา ใน 3 ข้ันตอนแรกฝายชายยอมรับหรือคาดวา
จะเกิดพฤติกรรมกอด จูบ และอ่ืนๆ ในแตละข้ันตอนมากกวาฝายหญิง
ฝายชายมคีวามคาดหวังวาจะมีโอกาสไดรวมเพศกับฝายหญงิในไมชา
หลังจากทีไ่ดสนใจ ชอบพอ ไปไหนมาไหนดวยกนัตามลําพงัสองตอสอง
มาเปนเวลาพอสมควร  และฝายชายมีความเห็นวาการมีเพศสัมพันธ
ในชวงเวลาของการนัดพบไมไดเกี่ยวของกับการมีจิตผูกพันรักใคร
ฝายหญงิเลย  สวนฝายหญงิกลับคดิวาความใกลชดิผูกพนักนัทางกายนัน้
เชื่อมโยงกับความรัก การมีเพศสัมพันธเปนการแสดงความรักและ
เปนเงื่ อนไขที่จะรับรองถึงพันธะรับผิดชอบที่มีตอกันในภายหนา
ทัง้นีเ้นือ่งจากฝายหญิง มกัมองความสัมพนัธระหวางเพศในแงความรัก
หรือโรแมนติค (Romantic) แตฝายชายมองในแงของความใครหรือ
อีโรติค (Erotic) ดังไดกลาวแลวขางตน

 



นอกจากแตงตัวใหสวยใหหลอที่สุดแลว เพราะเคยมีคนบอกวา
ภาพที่เห็นคร้ังแรกจะฝงใจตลอดไป ถาพบกันคร้ังแรกแลวร ูสึกผิดหวัง
ความสัมพนัธของคณุอาจจะไมยนืยาวอยางทีห่วังกเ็ปนได

แตส่ิงที่ลืมไมไดเลย นั่นคือ การพบกันคร้ังแรกควรเลือกสถานที่
ที่เปนกลางสักหนอย ไมใชบานชองหองหอของฝายใดฝายหนึ่ง เพราะ
การพบกนัคร้ังแรกยงัไมจําเปนตองใชเรือนหอ คณุอาจจะเลือกพบกนัทีร่าน
อาหารทีม่คีวามเปนสวนตวั สามารถพดูคุยกันไดสะดวก ตอจากนัน้ก็อาจ
ไปดูหนัง ฟงเพลงตามสูตร แตไมควรมีการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล
ทั้งฝายชายและฝายหญิง ถาไมอยากเสียบุคลิก ก็อยางที่บอก ภาพของ
การพบกันคร้ังแรกจะประทับใจหรือไมประทับใจก็ตาม แตมันจะฝงใจ
ไปนาน ยิง่เปนผ ูหญงิดวยแลว เมาเหลาเขาไป นอกจากดไูมดีแลว ยังอาจ
ครองสตไิมอย ูจนเปนอันตรายไดดวยซ้ํา

หากการพบกันคร้ังแรกไปไดดี คงไมใชเร่ืองยากที่จะสานสายใย
สายสัมพันธกันตอไป ซึ่งควรดําเนินไปอยางชา ๆ แตมั่นคงคอย ๆ
แนะนาํเพือ่นฝูงและครอบครัวใหร ูจกักบัเพือ่นใหมของคณุ

 



 



1. เปนตัวของตัวเอง ทําตัวใหเปนธรรมชาต ิ จะเปนเสนหกับ
ฝายตรงขาม

2. แตงตวัเปน ควรแตงกายใหเหมาะกบัสถานที ่ทีไ่ป คุณผ ูหญงิ
อยาแตงตวัประเภทกระต ุนกําหนดัของผ ูชายกแ็ลวกนั

3. มารยาทพองาม หมายถงึการตรงตอเวลานดั และร ูวาอะไรควร
ไมควร ความประทบัใจแรกเจอเปนส่ิงทีสํ่าคญัยิง่ยวดร ูไหม

4. สมบัติผ ูดี ขุดสมบัติผ ูดีที่มีอย ูออกมาใชเพื่อแสดงใหอีกฝาย
เห็นวาคุณไดรับการอบรมส่ังสอนมาดี ในกรณีนี้หมายถึงไมควรมีเสียง
ซ ูดดดดดดดดบนโตะอาหารขณะที่คุณซดน้ําแกง หรือไมควรยกเทาข้ึน
วางบนเกาอ้ี คอยๆเคีย้วชาๆและร ูจกัใชชอนสอมใหเปน

5. ยิม้หวานอวดฟนขาว รอยยิม้จะทาํใหคณุดเูปนมติร นาเขาใกล
แถมแสดงใหเห็นวาคุณกําลังมีความสุขที่อย ูกับอีกฝาย ซึ่งก็ควรเปน
อยางนัน้ไมใชหรือ

 




 



6. หาจุดรวมระหวางกัน คนหาวาคุณมอีะไรเหมอืนอีกฝายบาง
หรือเปลา เชน มีงานอดิเรกเหมือนกัน คุณจะไดแลกเปล่ียนคําแนะนํา
ซึง่กนัและกนั ความสนใจทีม่รีวมกันจะนําไปส ูสัมพนัธภาพทีด่ี

7. ปลอยมขุตลก ชวยไดเยอะ เพราะทาํใหคณุผอนคลายความตงึเครียด
จากอาการเขินทีม่นีดัคร้ังแรก แตกรุณาอยาเปนมขุเรทอารเชยีวนะ คณุคง
ไมอยากข้ึนชื่อวาเปนแมนางช่ําชอง หรือพอหน ุมโชกโชนติดอันดับหนึ่ง
ค ูควงยอดแยสําหรับอีกฝายหรอกนา

8. เปนผ ูฟงท่ีด ีถามคําถามเกีย่วกบัตวัอีกฝายทีแ่สดงวาคณุสนใจ
อยาผูกขาดการพดูคยุดวยการพดูถงึแตเร่ืองของคุณเอง ไมวาจะเปนงาน
อดิเรกลาสุดของคุณคืออะไร หรือปรัชญาการใชชีวิตของคุณคืออะไร
อีกฝายอาจเบือ่กไ็ด

9. ขอจายมั่ง หรืออยางนอยที่สุดก็แชรกันจาย แตถาอีกฝาย
อยากเล้ียงคณุจริงๆ กน็อมรับดวยความยนิดอียางสุภาพ (กรุณาอยายือ้ยดุ
แยงชิงจายเงินกับอีกฝาย อยางเด็ดขาด) คุณบอกอีกฝายไดวาขอเล้ียง
ตอบแทนคราวหนา..สักคราว

10. เตรียมตวัลวงหนา จดัตารางเวลาสําหรับวันนัน้วาจะทาํอะไรบาง
ทุกอยางจะไดราบร่ืน เผ่ือเวลากอนนัดนานสักหนอย สําหรับอาบน้ํา
และแตงตวัพถิพีถินั เพือ่ไมใหเกิดเหตสุุดวิสัยกะทันหนั

11. คุณภาพสําคัญกวาปริมาณ สุมเคร่ืองประดับรอบตัว
จนเหมือนตนคริสตมาสไมไดทําใหคุณดูสวยงามหรอกนะ คิดสักนิดวา
ยิง่นอยยิง่ดเีทานัน้ อีกฝายกอ็าจจะมองวาคณุจะแตงมาอวดใครเหรอ

12. ผอนคลาย อาการประหมาตืน่เตนทาํใหคนเราเครียด กลายเปน
คนปากหนัก และอึดอัดใจในที่สุด ซึ่งสามารถทําลายนัดสําคัญคร้ังนี้
ของคุณได

   



13. “ขอบคุณ” ควรพูดคํานี้หลังจากนัดคร้ังนี้จบลงในเย็นนั้น
แมวาคุณจะไมสนุกมากเทาที่ควร แตอีกฝายก็อุตสาหสละเวลา และ
ความพยายาม(และนาจะสละเงนิดวย) อยางแรงกลา อีกฝายก็นาจะมี
ประโยชนกบัคณุบางถาไดคบเปนคนร ูจกัหรือเปนเพือ่นกนัตอไป

14. ร ูกาละเทศะ อยาซอกแซกถามเร่ืองสวนตวัทีท่ําใหอีกฝาย
สะเทอืนใจ เชน ความสัมพันธที่เลิกราไปคร้ังลาสุด เพราะนี่เพิ่งเปน
นดัแรกเทานัน้ อยาลืมและอยาโมโหเดอืดกบัการท ุมเถยีงเร่ืองทีอี่กฝาย
เชือ่มัน่เหลือเกนิอยางประเดน็ทางศาสนา และการเมอืง

15. กระต ุนใหพูด วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําไดคือแสดงความสนใจ
ส่ิงที่อีกฝายพดู และคอยกระต ุนใหอีกฝายพดูตอไปดวยการตั้งคําถาม
เราอาจตองการกองเชยีรบางเพือ่จะไดบอกเลาประสบการณของตนเอง

16. เสริมสวยระหวางวัน สําหรับคุณผ ูหญิงทําไดแตใหทํา
แตนอยพองาม คณุอาจขอตวัอีกฝายเขาหองน้าํ เพือ่เตมิแปงและจดัทรงผม
ใหดสูดชืน่ข้ึน แตควรแปปเดยีวเทานัน้ ถาขอเวลาถงึ 10 นาท ีจะเกนิทน
สําหรับอีกฝาย อยาเสริมสวยบนโตะกนิขาวก็แลวกนั ดไูมงามเลย

17. ปอนขนม “จบี” ทําไมจะไมไดละ ถาคณุสนใจอีกฝายจริงจงั
แคทําอยางสุภาพและไมออกหนาออกตาเกินงาม และแนนอนตอง
ปลอดภัยไมเกินเลย ลองทําใหอีกฝายเกิดประทับใจกับการพูดจา
อยางฉลาดหลักแหลมของคณุสิ

18.รับฟงความคิดเห็น พยายามอยาจกุจกิจ ูจีก้บัความตองการ
ของตวัเองนกั อาจเสนอทางเลือกทีค่ณุอยากทาํกไ็ด แตไมใชวาโปรแกรม
ทัง้หมดตองเปนแบบทีค่ณุชอบเทานัน้ ลองทาํตามไอเดยีของอีกฝายบาง
คณุอาจเรียนร ูเร่ืองสนกุแปลกใหมกไ็ด

  



 

หลังจากออกเดทแลวควรรีบกลับบาน ถาเดทคร้ังแรกใชเวลาจน
ดึกดื่น ค ูเดทจะคดิอยางไรกับคณุ......

ขอปฎิบตัเิหลานี ้ไมไดมสํีาหรับคนทีต่องการเดทแรกเทานัน้นะคะ
ยังสามารถนําไปใชสําหรับเดทคร้ังตอๆไปหรือแมกระทัง่กับค ูที่รักกนัมา
นานแลว เพราะความเสมอตนเสมอปลายคอืส่ิงสําคัญอีกส่ิงหนึ่งในการ
คบหาดใูจกนั

 



ในโลกที่เต็มไปดวยหญิงรายชายเลว เวลาจะเร่ิมตนคบใครสักคน
ลองพจิารณาใหถวนทั่วกอนละกนั วาถาเผอิญเกดิไปเจอใครสักคน ทีเ่รา
เกือบจะสานสัมพันธแลวเชียว แตอีกฝายมีพฤติกรรม
อะไรบางอยางหรือเปลา? ทีเ่กดิทาํใหเราควรฉุกคดิ
และ ยับยั้งชั่งใจวา อยาไปเดินหนาตอเลยนะ
เพราะอะไรนะเหรอ กเ็พราะอีกฝายมแีววอํามหติ
บางอยางทีไ่มนาไวใจวา จะเปนแฟนกนัยดืนะสิ

 




 




เร่ืองมาก จ ุนจาน
พดูแตเร่ืองของตัวเอง คุยโวโออวด
โกรธงาย ข้ีหงุดหงิด
ชอบจบัผิด
ชางวิจารณ
แลงน้ําใจ
ชอบสบถ พดูคาํหยาบคาย
ฟ ุมเฟอย ติดแบรนดเนม หรือ ข้ึนอย ูกบัทศันคตขิองแตละบุคคล




ชอบแตะอ๋ัง มอือย ูไมสุข ปากวามอืถงึ
ใชสายตาโลมเลีย ชอบจองหนาอกผ ูหญงิ มสีายตาเจาช ู
อารมณรอน ชางโวยวาย (อาจส่ือถึงสัญญาณความรุนแรง)
มทีาททีีส่อใหเหน็ถงึความข้ีหงึ
ปากหวานเกนิเหตุ
พยายามชักชวนไปในที่ที่ไมเหมาะสม เชน สถานที่ลับตา
ชวนดหูนงัเรทอารข้ึนไป

   




มทีาทีท่ีส่อใหเหน็ถงึความข้ีหงึ
สายเดี่ยว สนตึก เทีย่วดกึ ตอแหล
ใหอีกฝายออกเงนิซือ้ของแพงๆ ให มองผ ูชายเปนต ู ATM
ดืม่เหลา
ชอบใหอีกฝายรับใช

ถาพบสัญญาณดงักลาว ควรตัดไฟแตตนลม ไมเดทเปนคร้ังทีส่อง
ฟงดูงาย แตถาถูกตื๊อ ก็มีวิธีแกคือ ใหรักษาระยะหางของความสัมพันธ
ใหอย ูระดับแคเพื่อน ไมรับเดทคร้ังตอไป โดยใชวิธีปฏิเสธที่สุภาพ เชน
“ขอบคณุ แต...(ไมวาง ตดิธรุะ ร ูสึกไมอยากไปไหน ฯลฯ) พยายามไมตอบรับ
ไมตอบสนองกบัการตดิตอคร้ังตอๆ  ไป

  




วิธีนี้เรียกวา “ตัดไฟเสียแตตนลม” คือ ทาทีของคุณจะตองชัดเจน

ไมทําใหอีกฝายเขาใจผิดแตแรก ไมใชปากบอกวาแค “เพือ่น” แตเผลอไป
ทําตาหวาน ไมงั้นเร่ืองย ุงๆ พะรุงพะรังจะตามมาเปนพรวนในภายหลัง
ถาเหน็ทาไมด ีประมาณวาดแูลวอีกฝายอาจเขาใจไปเองวา คณุกาํลังชอบ
อีกฝาย คงตองถอยตวัเองออกมาใหหางกนัสักกาวสองกาว ถาคณุ ‘ถอย’
แลวอีกฝาย ‘เกท็’ ไดเอง กจ็ะเปนวิธปีฏิเสธทีล่ะมนุละมอม และถนอมน้าํใจ
กันทีสุ่ด แตถายังไงๆ อีกฝายยังไม “เก็ท” ละก ็..... ขอใหดูขอถัดไป


แตถาทกุอยางดเูหมอืนสายไปเสียแลว อีกฝายเขาใจวาคณุมใีจ หรือ

อยางนอยกแ็อบชอบคณุอย ู โดยทีค่ณุเองไมไดชอบอีกฝายมากกวาเพือ่น
คราวนี้ก็ถึงคราวตองปฏิเสธแลวละ ถาตองพูดปฏิเสธ ขอใหคุณทําดวย
ทาทีสุภาพ ยิ้มแยม ไมใชตีหนายักษ โกรธข้ึงบึ้งตึง อยางนั้นมันก็เกินไป
ของอยางนีค้ยุกนัไดอย ูแลว (แตอยายิม้จนเกนิเหตนุะ เดีย๋วจะกลายเปน
ยิม้เยาะ ยิม้ยัว่ (โมโห) แลวเหตุการณจะไปกันใหญ)

 




 




จากนั้นก็พูดปฏิเสธออกไป อยาเสียเวลาออมคอมไปมา คุณอาจ

จะร ูสึกลําบากใจ แถมยงัอาจร ูสึกผิด โดยเฉพาะเมือ่นกึถงึใจอีกฝาย แนละ...
ไมมใีครชอบการถกูปฏิเสธ เพราะอาจทาํใหร ูสึกเหมอืนตัวเองไมมคีาหรือ
ไมเปนที่ตองการ แตคุณตองจําไววา การปฏิเสธเสียแตวันนี ้ ใหอีกฝาย
ไดมโีอกาสเจอคนใหมๆ  ยงัดเีสียกวาฝนใจคบกนัไปแลวตองมาเลิกรากนั
ภายหลัง ถาคิดจะทําอยางนั้น คุณแนใจนะวา ตัวเองจะมีความสุข
บอกไดคําเดยีว…ไมมทีาง


ถาคดิไมออกวาจะเร่ิมประโยคยงัไงด ีคณุอาจจะพดูอยางนีก้ไ็ด…

ขอบคุณนะสําหรับความร ูสึกดีๆ แตฉันไมไดคิดกับเธอมากไปกวาคําวา
เพือ่น… ส้ันๆ งายๆ เทานีล้ะ แมแตเด็กอมมือก็ร ูวานีม่นัปฏิเสธกนัชดัๆ
พูดออกไปดวยทาทปีกติ ตรงไปตรงมา อยาใชคําพดูยดืเยื้อทํานองวา…
”ถาตอไปนี้ทุกอยางจะไมเหมือนเดิม…” ฯลฯ เสียเวลาอธิบายเปลาๆ
กค็ณุตดัสินใจจะปฏิเสธอีกฝายแลวไมใชเหรอ ยงัจะมาออยอ่ิงอะไรอีกละ


สวนประโยคฮติทีว่า “ถงึไมไดเปนแฟน แตเราก็ยงัเปนเพือ่นกันได”

ปฏิเสธโดยเสนอขอแลกเปล่ียนทางสถานภาพให จริงๆ แลวการปฏิเสธ
ดวยวิธีนี้เวิรคหรือเปลานะ แนะนําคุณงายๆ วาถายังอยากเปนเพื่อน
อีกฝายอย ู จะพดูไปวาอยางนัน้กไ็มเสียหาย (แตอาจตองทําใจวาอีกฝาย
อาจไมยอมรับสถานภาพใหมที่คุณเสนอให) แต…ขอย้ําวาแต…ถาคุณ
ไมไดอยากเปนเพือ่นกบัอีกฝายหรือเธอจริงๆ ไมจําเปนตองทําตวัเปน

  



พระเอก พระเอก หรือนางเอก นางเอก ก็ได ไมอยากก็ไมอยาก จะพูดจา
ผูกมดัตวัเองไปทาํไมกนั


ทีน้ีถาคุณปฏิเสธอีกฝายไปแลว ปกติอีกฝายหรือเธอจะมี

ปฏกิริิยาตอบกลบัมาดงัน ี้
+ โกรธเปนฟนเปนไฟ หรือถึงข้ันดาพอลอแม ถาเปนอยางนี้

แนะนาํใหทาํหทูวนลม คดิเสียวาอีกฝายใหพร มนักแ็คอารมณโกรธพาไปนะ
+ ทําทาจะเปนจะตาย… ตดัสินใจใหมไมไดเหรอ…ถาเปนอยางนี้

แนะนําใหใจแข็งเขาไว ลูกผ ูหญิง (ชาย) อยางเราตัดสินใจแลวไมเปล่ียน
งายๆ หรอก

ทีนี้ก็ร ูแลวนะวาจะปฏิเสธยังไงถามีอีกฝายมาชอบ โดยที่คุณไมได
ตองการเปนมากกวาเพือ่น ลองเอาวิธทีีแ่นะนํานีไ้ปใชด ูไดผลยงัไงอยาลืม
มาเลาส ูกนัฟงดวยนะจะ

   



สายสัมพันธถูกสานตอ พัฒนาจากคนถูกใจมาเปนแฟน เมื่อเร่ิม
เปนแฟนกันอาจยังไมถึงข้ัน “รัก” เพราะในชีวิตของคนเรา ความรัก
ความสัมพันธมีหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแตความรัก ความสัมพันธ
แบบเพื่ อน ความรัก  แบบหวังผลประโยชน จนกระทั่งความรัก
ความสัมพันธแบบไมมีเงื่อนไข...ความรักความสัมพันธแตละแบบจะมี
ความแตกตางกันออกไป แตส่ิงหนึ่งเหมือนกันก็คือ เมื่อไหรก็ตามที่เรา
มีความรัก ความสัมพันธกับใครสักคนหนึ่ง นั่นหมายความวาทั้งเราและ
คนๆ นัน้ยอมมีความร ูสึกพเิศษใหกนัและกนั

  
ความรักเกิดจากการใกลชิดกัน ความใกลชิดนี่เองที่ทําใหเกิด

ความรัก จากเมื่อกอนคบกันแคเปนเพื่อน แตความใกลชิดและการที่ได
มีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในกล ุม หรือไดหยอกลอเลนกันก็กอ
ใหเกดิความผูกพนัซึง่กลายเปนความร ูสึกรักกนัได...

 



 



ตอนแรกฉันไมคอยถกูกบัผ ูชายคนนัน้เทาไร เจอหนากนัตองทะเลาะ
กันเสมอ เปนไปไดไมอยากเจอหนาเลย ฉันบอกกบัเพือ่นวาเกลียดผ ูชาย
คนนัน้มาก เพือ่นบอกวาถาพดูวาเกลียดจะยิง่เจอ ฉันกเ็ลยบอกวาอยากเจอ
....  พอเลนกันไปเลนกันมาก็สนิทกันเปนเพื่อน เปนมิตรกันก็คุยกันได
แตก็มีตอยกันบางนิดหนอย ยังมีแหยกันอย ู มีวันหนึ่ง..!! ฉันไดตอย
และวาเขาไวกเ็ลยถามเพือ่นวา “คนนัน้เขาไมมาเหรอ” เพือ่นถามวา “ทําไม
” ฉันตอบวา “เปลาไมมอีะไร” เพือ่นกถ็ามอีกวา “ชอบเขาเหรอ” ฉันตอบวา
“เปลาอยามามั่ว” แลวหลังจากนั้นเพื่อนก็ไปบอกเขาวา “ฉันชอบเขา”
แลวเพือ่นกล็อวาฉันชอบเขา ลอกนัไปจนตางคนกต็างชอบกนั ฉันกช็อบเขา
เขากช็อบฉัน เขากโ็ทรมาหาฉันคยุกนัทางโทรศพัท เขากพ็ดูวา “ขอจบีไดไหม”
ฉันบอก “ขอคิดแปปหนึ่ง” แลวฉันก็ตอบวา “ก็ลองดู” เขาก็คบกับฉันมา
เร่ือยๆ  จนมเีร่ืองทะเลาะกนันดิหนอยกป็รับความเขาใจกนัดแีลว กย็งัมกีาร
คยุกนัอย ูบาง บางทกีไ็มคยุกนั ตวัฉันเองกเ็ร่ิมเบือ่การมแีฟนแลวกค็ดิจะเลิก
กับเขาอย ูเหมือนกัน พอคุยกันทางโทรศัพทกท็ะเลาะกนั ฉันกพ็ดูทาํนอง
จะเลิก เขาบอกวา “จะเลิกใชไหม” พูดทํานองนีเ้ขาก็วางโทรศัพทไป
ฉันก็โทรไปเบอรเพื่อนเขา เพื่อนเขาบอกวา “เลิกกนัแลวเหรอ” ฉันตอบวา
“อือ” หลังจากนั้นฉันก็คบกับเขาแบบเพื่อน เขาบอกวาอยากกลับมาคบ
แบบเดมิ ฉันบอกวาคบกนัเปนเพือ่นไปกอน ด.ู.ด.ู.กนักอนวานสัิยเปนยงัไง
แลวคอยวากนัใหม วาจะคบตอหรือวาเปนเพือ่นกว็ากนัไป ตอนแรกกอ็าย
จากเพือ่นมาเปนแฟน พอคบไปเร่ือยๆ  กช็นิ พอเราคบกนัเปนเพือ่นกค็ยุกนั
เหมอืนเพือ่นทีร่ ูจกักนักส็นทิกนัทัว่ ๆ   ไป...
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