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บทที ่1: เบสิค 
1-1 ปฐมบทจีบสาว: กําจดัความดิ้นรนใหหมดสิ้น 
 

นี่คือส่ิงที่เปนพื้นฐานสําคัญที่สุดในการจบีสาว ตอจากนี้ไมวาคณุจะใชวิธีเทคนิคใด ๆ ก็ตาม 
เพื่อที่จะใหสาวสวยมาสนใจ ไมวาพดู จะคดิ หรือจะทําอะไรก็ตามในการจีบสาว คุณจะตองคิดยอนมาถึงบทนี้
เสมอ ไมมีขอแมใด ๆ เพราะทุก ๆ บทในนี้มาจากหลักในเรื่องนี้ทั้งสิ้น  
 
                                                                      ปฐมบทจีบสาว : ดอนฮวนขึ้นอยูกับ ความคิด ทัศนคติ ไมใชอยูที ่               
                                                                      คําพูดหวาน ๆ  ในการจีบสาว  นี่เปนสิ่งที่คุณจะตองรูสึกไดวาคุณ 
                                                 มีบทนี้ไวในใจทกุเวลา ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกวนิาท ี
                                                                      การที่จะเปนดอนฮวนไดนัน้มันไมไดขึน้อยูกับวาคุณมีคาํพูดเท ๆ                  
                                                                      ไวจีบหญิงมากเทาไหร มนัไมไดขึ้นอยูกบัวาคุณหลอแคไหน มัน  
                                                                      ขึ้นอยูกับทัศนคติของคุณตอผูหญิง ชีวิตและสังคมโดยรวม  
                                                                      ตางหาก ถาคณุสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดตรงนี้ได 
                                                                      สาว  ๆ  จะมารายลอมคุณอยางไมนาเชื่อ รับประกันอยางแรงงงงง  
 
 
 
ไมเขาใจเหรอครับ อานตอไป 

ผูชายสวนมากตางก็ดิ้นรนทีจ่ะไดสาว ๆ สวย ๆ  มาควงกนัแทบทั้งสิ้น ผม คุณหรือใคร ๆ ก็เคยรูสึกกนั
มาแลวทั้งนัน้ แตวาไอตัวดิน้รนนี่เองที่มันเปนดานแรกทีข่วางไมใหเรากลายเปนดอนฮวน มันทําใหเรา
กลายเปนคนออนแอไปโดยปริยาย  
 จะยกตวัอยางใหดู ผมเคยลองถามเพื่อนผูหญิงที่สนิทกนัดูวาทําไมเธอถึงไมชอบผูชายที่เขามาจบีเธอ 
เลย ผูชายพวกนั้นไมดีตรงไหน (เธอเปนคนที่คอนขางสวยมาก มีคนเขามาจีบตลอดเวลา) เธอตอบทันทีเลยวา 
เธอไมชอบพวกผูชายที่ดิ้นรนอยากจะมแีฟนจนตวัส่ัน ไมรูจักควบคมุความตองการของตัวเอง มันทําใหเธอคิด
วาพวกผูชายเหลานั้นกําลังจนตรอก ไมมีใครเอามาเปนแฟน พวกเคานัน้ใหความสนใจเธอทุกเวลา พวกเคา
คิดถึงเธอตลอด โทรหาเธอทุกวัน พูดคําหวาน ๆ  ซ้ือดอกไม ของขวญั พวกเคาไมเคยขัดใจเธอแมแตคร้ังเดียว 
พวกเคาแครความรูสึกเธอตลอดเวลา ไมกลาที่จะเปดเผยตัวตนทีแ่ทจริงออกมา ผูชายเหลานี้หวังวาการกระทํา
เชนนี้จะทําใหเธอมาหลงรักได   พวกเคาเลยบูชาเธออยางกับนางฟามาเกิด!!!!  
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 พวกเคาทําใหเธอคิดวา "โอ! อยาจากผมไปนะ นางฟาของผม ผมรักคุณมาก ผมจะอยูในโลกนี้ได
อยางไรโดยทีไ่มมีคุณอยูเคยีงขางกาย คุณคอืทุก ๆ อยางในชีวิตที่ผมตองการ" ถาคุณทาํอยางนี้เวลาจบีสาวสวย
ละกอ คุณกําลังทําสิ่งที่ผิดพลาดอยางรายแรงที่สุด!!!! 
ผูหญิงไมชอบผูชายที่ดิ้นรนเกินไป งาย ๆ  ส้ัน ๆ  ไดใจความ คุณไมสามารถทําเชนนี้แลวหวังวาเธอจะมาชอบ
คุณได คณุจะหวังวาเธอจะมาชอบไดยังไง ในเมื่อคุณกาํลังบอกเธออยูวาเธอดกีวาคณุ เธอเหนือกวาคุณ เธอเปน
นางฟา ในทายที่สุดพวกเธอนั้นก็จะทิ้งคณุไปหาคนอื่น คนใหมที่คูควรกับเทพธิดาอยางเธอแทน อันนี้ไม
สามารถโทษผูหญิงไดจริง ๆ  โลกแหงความเปนจริงไมใชนิยาย ทีด่อกฟาจะลงเอยกบัหมาวัดเสมอไป ถาคุณจะ
เอานางฟาคณุก็ตองเปนเทพบุตร  
                                                                                                               คุณตองเริ่มเปลีย่นแปลงความคิด ความ 
                                                                                                               ดิ้นรนตรงนี้โดยดวนที่สุด แตวาโชคด ี
                                                                                                               ครับที่เราสามารถจะขจัดไอตวัดิ้นรนนี ้
                                                                                                               ออกไปได ดวยทัศนคติของเรา เปนวิธี 
                                                                                                               เดียวที่ไดผลและจะเปนแควิธีเดียว 
                                                                                                               เทานั้น ไมสามารถกําจัดออกดวยวิธีอ่ืน 
                                                                                                               ครับ ไมวาคุณจะใสเสื้อผาราคาแพงแค 
                                                                                                               ไหน ทรงผมคุณจะเทแคไหน ไมวาหุน              
                                                                                                               คุณจะบึกแคไหนก็ตาม มันก็จะยังอยูใน
ตัวคุณ กําจัดออกไดวิธีเดียวเทานั้น 
ทางความคิด (ทัศนคติ perspective)  
อยาไปทําใหเธอคิดวาเธอดกีวาคณุเปนอนัขาด!!! 
อยาไปบอกเธอวา เธอเปนรางวัลชีวิตที่คณุตองการ 
ตรงกันขามคุณนั่นแหละเปนรางวัลชีวิตทีเ่ธอตองการ 
พวกผูชายท่ีดิน้รนไมไดคดิอยางนี้ และนัน่เปนสาเหตวุาทําไม พวกเคาไมสามารถจีบสาวไดอยางที่ใจเคา
อยากจะใหเปน  หลักสําคัญก็คือใหคิดวาคณุนี่แหละที่เปนดอนฮวน คณุนี่แหละทีจ่ะทําใหเธอมีความสุข ทําให
เธอหัวเราะได  
วิธีคิด : วิธีคิดที่ถูกตองก็คือ คุณตองคิดวาคุณเปนคนที่รวย อะ ๆ  ๆ  ๆ  ไมใชร่ํารวยเงินทองมากมาย แตคณุรวย
เสนห เปนคนที่ใครเห็นแลวกอตองหลงในเสนห หัวปกหัวปา ถาคุณสามารถคิดและบอกตัวเองไดอยาง
ตอเนื่องแลวละกอ วนันึงคณุก็จะรูสึกอยางที่คิดจริง ๆ  และคุณก็จะเปนอยางที่คุณคดิไวจริง ๆ  ความดนรน
ทั้งหลายแหลจะถูกแทนที่ดวยส่ิงที่คุณคดิเอาไว นัน่คือ   ความมีเสนห (Charming) 
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และเมื่อบวกกบัเทคนิคอื่น ๆ ที่คุณจะไดเรียนรูไปจากนี้ไปแลวละกอ ผูหญิงจะไมสามารถตานคุณไดเนื่องจาก 
คุณไดกลายเปนดอนฮวนสมบูรณแบบ  ลองคิดดูวาถาคุณคิดวาคุณเปนคนรวยเสนหคณุจะรูสึก และมีความคิด
ยังไง   
-คุณจะไมสามารถโทรหาสาวคนใดคนหนึง่ไดทุก ๆ วนัเนื่องจากวาคุณมีเบอรอีกเปนสิบที่จะใหโทร 
-คุณไมสามารถที่จะใหความสนใจเธอไดตลอดเวลาเพราะมีแตคนมาสนใจคณุมากมาย 
-คุณไมสามารถที่จะเจอเธอไดตลอดเพราะคุณอยูกับสาวสวยเยอะแยะไปหมด 
-คุณไมตองแครวาเธอจะรักคณุหรือไมเพราะมีสาว ๆ อีกมากมายที่อยากจะอยูกับคุณ  
-คุณไมตองแสดงใหเห็นวาคุณดีพอสําหรับเธอตรงกันขามเธอตองแสดงใหคณุเหน็วาเธอดีพอสําหรับคุณ  
 
โอเค ๆ  ผมรูวาในหวัคุณคดิอะไรอยู "โอวววว  
โนวววว แลวผมจะคิดอยางนั้นไดไงวะ กผ็ม 
ไมไดมีสาว ๆ  มารายลอมเต็มไปหมดนี่หวา!"  
ใชครับถูกตอง แตการคิดเชนนี้เปนหลักจิตวิทยา 
งาย ๆ  คุณเคยเห็นนกักฬีาอาชีพพูดกระตุนตัวเอง 
เวลาแขงเปลาครับ ตัวอยางเชน นักวิ่ง 100 เมตร  
กอนการวิ่งแขง คุณคิดวาเคาพูดอะไรกับตวัเอง 
ครับ ใชครับ ไมมีนักวิ่งที่คนไหนมวัแตมาคิดวา 
ตัวเองสูคนอื่นไมไดหรอก เคาคิดเพียงแตวา เคา 
เร็วที่สุด เกงทีสุ่ด เพื่อเปนการกระตุนใหรางกาย 
แสดงประสิทธิภาพสูงสุดออกมา เมื่อเรามีความ 
คิดอยางใดอยางหนึ่งแลว จติใตสํานึกก็จะสรุป 
เอาเองเลยวาสิง่ที่คิดเปนความจริง แลวกจ็ะแสดงออกมาทางรางกาย 
 
ถาคุณคิดวาคณุมีเสนหคณุกจ็ะมีเสนห ถาคุณคิดวาคณุทาํไดคุณก็ทําได  ถาคุณคิดวาคณุจะจีบสาวไมติดคุณกจ็ะ
จีบสาวไมติด  ความสําเร็จเริม่มาจากความคิดแลวตอดวยการกระทํา ถาคิดไดอยางดอนฮวนคณุกจ็ะเปนดอน
ฮวน  นีเ่ปนสิ่งที่ทาทายที่สุดในการจีบสาว เพราะจริง ๆ แลวเราไมไดกําลังจะเอาชนะผูหญิง 
แตเรากําลังจะตองเอาชนะใจตัวเราเองตางหาก  คุณพรอมที่จะทํามันหรือยัง!!! 
 
1-2 การเปน dj ท่ีสมบรูณแบบ 
 
 หลายตอหลายคนในที่นีก้็เคยเปนคนทีไ่มมั่นใจอยางนอยก็ในชวงนึงของชีวิต และผมรูวามันไมสนุก
เลย บางคนทีม่ีปญหาในการจีบหญิงนั้นก ็เอาแตคิดวาควรจะพูดกับเธอคนนั้นไงดี เพื่อที่จะทําใหเธอมาชอบ 
หรือบางครั้งก็เอาแตจําคําที่คดิวาเทวาดีเอาไวพูดจีบหญิง ซ่ึงมันเปนสิ่งที่ผิด ถาคุณไดอานเรื่อง กําจดัความ 
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ดิ้นรนใหหมดสิ้น คุณคงพอจะเขาใจวา เคล็ดลับสําคัญมันไมไดอยูที่คําพูด แตมนัอยูที่ ความคิด ทศันคติของ
เราตอผูหญิงและตอคนอื่นโดยทัว่ไปตางหาก  นี่เปนสิ่งทีคุ่ณจะตองทําในการที่จะเปน dj ที่สมบูรณแบบ คุณ
จะตองเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม จนมันกลายเปนธรรมชาติของคุณ 
 
 เร่ิมดวยการทีคุ่ณจะตอง 
ใหความสําคญักับตัวคุณเองเปน 
อันดับแรก คณุตองเริ่มตนดวยการ 
ใหความเคารพและรักตวัเอง แลว 
คนอื่นถึงจะเคารพและรักคณุ อยา 
ไปคิดวาคณุดอยกวาคนอื่น คุณ 
ไมมีความสามารถ จริง ๆ แลวคน 
เราทุก ๆ คนมีความสามารถที่อยู 
ในตัวไมแตกตางกันเทาไหร  
เพียงแตวาคณุยังหามันไมพบ 
เทานั้นเอง  ตอมาคุณจะตองเปลี่ยน 
ทัศนคติตอผูหญิงซะใหม ผูหญิง 
นั้นไมใชทั้งหมดของชีวิตแตเปน 
เพียงสวนที่ดีสวนหนึ่งในชีวติ 
เทานั้น คุณจะตองไมเอาความสุข 
ในชีวิตของคณุไปขึ้นอยูกับการ 
กระทําของพวกเธอ ความสุขของ 
คุณนั้นขึ้นอยูกับตัวคณุเทานั้น ผูหญิงชวยแตงเติมใหมนัมีสีสันมากขึ้นเทานั้นเอง 
 อยางที่สามคุณจะตองเรียนรูที่จะแกไขขอบกพรองของตัวคุณเอง ถาคณุคิดวาคณุคุยกับสาว ๆ ไมคอย
เกง ไมคอยมัน่ใจทางเดยีวที่จะแกไดก็คือออกไปคุยกับสาว ๆ  ลองคุยกบัสาว ๆ แปลกหนาดูบาง สัปดาหละ 5 
คนก็เชนไปซือ้ของที่ seven ลองคุยกับแคชเชียรสาว ๆ ดูบาง ไปรานหนังสือลองถามสาวคนที่กําลังอาน
หนังสืออยูวา หนังสือเลมนัน้นาสนใจมั้ย จุดประสงคอันนี้ไมใชการจบี แตเปนการแกขอบกพรองของคุณ ใน
ที่นี้คือการพูดคุยและความมัน่ใจ  ถากลัววาเคาจะไมคยุดวย หรือไมกลาที่จะคุยกับเคา ก็เทากับวาคณุปฎิเสธ
ตัวเอง ปญหาที่มีก็จะยังอยูตอไป จะแครทําไมถาเธอพูดไมดีกับเราหรือทําตัวหยิ่ง ๆ  อยางนี้แสดงวาเธอมี
ปญหาอะไรบางอยางในสมองแลวละครับ! มันไมใชส่ิงที่คุณจะตองกงัวลเลยแมแตนอย  
 ถาคุณบอกวาปญหามันแกยากเกินไปหรือมันเหนื่อยเกนิไปที่จะแก คณุก็จะเปนผูแพตอไป คุณตอง
เปลี่ยนความคดิตรงนี้ ถึงแมเวปนี้จะสามารถชวยคุณไดในการบอกเทคนิค ทริคจีบสาวที่ไดผลก็จริง แตถาคุณ
ไมเอาไปใชในชีวิตจริง มนัก็ไรความหมาย ตอใหสุดยอดเทคนิคก็ไรคา 
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 จุดมุงหมายที่แทจริงของ dj จริง ๆ แลวไมใชการจีบสาวใหได แตเปนการปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ตลกวาจะทําใหเรากลายเปนคนที่มีลักษณะที่สาว ๆ ชอบ หลายอยาง และสาว ๆ จะเขามาหาเอง  
และเมื่อคุณไดปรับปรุงตัวคุณเองอยางตอเนื่องแลวเมื่อถึงจุดหนึ่ง มันกจ็ะมาโดยธรรมชาติ คุณแทบจะไมตอง
ออกแรงใด ๆ เลย มันกอเหมอืนกับการที่เราหัดขี่จกัรยาน เร่ิมตนแรก ๆ  คุณก็จะตองลมบาง เจ็บบาง แตเมื่อ
คุณหัดไปสักพัก คุณกอจะสามารถเริ่มขี่ไดอยางชา ๆ  เมื่อคุณหัดไปอีกหนอย คุณก็สามารถขี่ไดอยางรวดเรว็ 
และคุณไมตองคิดพะวงเลยวาคุณจะตองทรงตัวยังไง ปนยังไง มนัจะมาเองโดยธรรมชาติ ซ่ึงการจีบสาวก็เปน
แบบเดยีวกัน 
 การที่จะเปน dj ที่แทจริงไดนั้นสิ่งที่สําคัญคือ การปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ซ่ึงจะทาํไดทางเดยีวคอื
ผานทางประสบการณ และทางเดียวที่จะไดประสบการณก็คือออกไปฝกในชวีิตจริง   
 อืมม แลวคุณมัวรออะไรอยู ออกไปแกขอบกพรองจากประสบการณซะแลวคุณก็ จะกลายเปนชายที่
สมบูรณแบบ ชายที่เปน dj อยางแทจริง ชายท่ีสาว ๆ ทุกคนเฝาหามานาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3  ความสําคัญของหนาตา? 
 
 ถาคุณจะถามผมวาหนาตามีความสําคัญมั้ย? บอกไดเลยครบัวาสําคัญ  แตไมสําคัญมากอยางที่คุณหรือ
ใคร ๆ คิดเลย ผูชายอยางพวกเราตัดสินผูหญิงดวยหนาตา ทรงผม หนาอก เรียวขา ทรวดทรงมากกวาสิ่งใด
ทั้งหมด ผูชายปงผูหญิงที่ภายนอก (หรือถาจะไมสนใจกเ็พราะภายนอกเชนกนั)  ในขณะที่ผูหญิงจะรูสึกปง
ผูชายที่คําพูดและการกระทํามากกวา นอกเสียจากกวา ผูชายคนนั้นจะเปนดาราดังหรือเปนนายแบบ อะไรแบบ
นั้นผูหญิงถึงจะรูสึกปงที่หนาตา (อันนี้พดูกันแบบโดยรวม)  
 เปนเรื่องปกตมิากที่ผูชายสวนใหญจะคิดวาผูหญิงชอบผูชายที่หนาตาเชนเดียวกนั  ใชครับ ผูหญิงปงที่
หนาตาแตก็แคถึงจุดหนึ่งเทานั้น ผูหญิงใหความสําคัญกับหนาตา นอยกวาความรูสึกที่ผูชายคนนั้นสามารถให
เธอได หนาตาดีจะทําใหคณุเขาหาสาว ๆ  และทําความรูจกักับพวกเธอไดงาย แตก็แคนั้น ไดแคนั้นจริง ๆ  
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 หลังจากจดุนัน้แลวมันขึน้อยูกับวาคุณจะสามารถทําใหเธอรูสึกดีไดอยางไร ขึ้นอยูกบัความสามารถ
ของคุณ วาจะทําใหสาว ๆ เคาอบอุน มีความสุข สนุก และรูสึกอยูลึก ๆ ในใจวาตองการคุณไดอยางไร แตก็
ไมไดหมายความวาคุณไมตองสนใจหนาตาคุณเลยกไ็ด คณุควรจะใสใจกับรูปรางหนาตาเพื่อใหคณุรูสึกดีกับ
ตวัเองอยูเสมอ ไมตองไปตอใหคนอื่นหรอกครับ 
 
1-4  เมื่อถูกปฎิเสธ 
 
 เปนที่รูกันวาการจีบสาวนั้น ขึ้นอยูกับจํานวนอยางแทจริง คนแรกปฎิเสธ คนที่สองบอกไม คนทีส่าม
เดินหนี คนทีส่ี่ตกหลุมรักคุณ ลองคิดดูวาถาคุณถอดใจตั้งแตโดนปฎิเสธในครั้งแรก คุณจะเปนยังไง คุณกจ็ะ
ไมไดพบรักกบัสาวสวยคนที่ส่ี เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากในการเลนเกมนี้คือ การไมทอถอย  
 การไมทอถอยเปนสิ่งสําคัญที่ dj จะตองมไีมเชนนัน้ เคาจะไมมวีันไปถึงจุดมุงหมายที่ตั้งใจไวได 
                                                                                                         คุณคิดวาคนที่ประสบความสําเร็จในชวีิตเคา 
                                          ถอดใจ เมื่อเคาทําผิดพลาด เคาลมเหลวหรือ          
                                                                                                         เปลา   คุณคิดวาไทเกอร วูด นัน้คดิอยางไร  
                                                                                                         เมื่อเคาตีลูกตกนํ้าหรือพัททลูกจากระยะ 2  
                                                                                                         ฟุตพลาด  เคาจะคิดวา "แยจริง ๆ  ฉันคงไม 
                                                                                                         มีพรสวรรคทางดานนี้ เพราะแคลูกงาย ๆ ก ็
                                                                                                         ยังตีพลาด"  เคาจะคดิอยางนัน้หรือ? 
                                                                                                         คุณคิดวาไมเคิล จอรแดนคิดกับตวัเองยังไง    
                                                                                                         เมื่อเคาดังคพลาด หรือเลยอัพลูกงาย ๆ ไม 
                                                                                                         ลงคุณคิดวาไมเคิล โอเวนบอกกับตัวเองวา  
                                                                                                         "ช้ันนีม่ันหวยจริง ๆ  ไมมีฝมือ" เมื่อเคายิง 
                                                                                                         ลูกโทษพลาดหรือครับ? ไมมีวัน!!! สุดยอด 
                                                                                                         ผูเลนเหลานี้ไมเอาความผิดพลาดมาคิดให 
                                                                                                         รกสมอง พวกเคาจะตั้งใจจดจออยูกับการ 
                                                                                                         เลน การทําคะแนนครั้งตอไป พวกเคารูดีวา 
                                                                                                         เมื่อลงมาเลนในสนามจะตองเจอกบัความ 
                                                                                                         ผิดหวงั ความผิดพลาด ความเจ็บปวด ลอง 
                                                                                                         คิดดูวากี่คร้ังที่โอเวนโดนเตะเขาไปที่ขา  
กี่คร้ังที่โดนกระแทกจนลมลง พวกเคารูดวีาความเจ็บปวด ความผดิหวัง มันเปนสวนหนึ่งในเกม ถึงแมพวกเคา
จะพลาดสักเทาไร พวกเคากย็ังคงเลนมันตอไปอยางสุดฝมือ พวกเคาเลนเพื่อที่จะเปนผูชนะ!!! 
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 ตอใหเกงขนาดไหนก็ยังตองมีวันที่ฟอรมตก ตอให dj ที่เซียนที่สุดในโลกก็ยังมวีันทีจ่ีบสาวไมติด มี
วันที่ทําผิดพลาด แตส่ิงที่ทําให dj แตกตางจากผูชายธรรมดาทั่วไปคือ  dj ไมเคยทอถอย dj รุดีอยูเสมอวาเคา
จะตองเจอกับการถูกปฎิเสธแนนอน มนัเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะตองเจอ เคารูวาเคาสามารถเริ่มตนใหมได
ตลอดเวลา  เคาไมเอาความผดิพลาดมายับยัง้ไมใหเคาทําในสิ่งที่ตองการ เคายังคงกลาที่จะจีบสาวตอไป  
ไมตองหวงวาคุณจะทําผิดพลาด จงกลาที่จะเลนตอไปเพราะโอกาสมีมาใหคุณอยูเสมอ! 
 
1-5  แคเลนไปตามเกม 
 
 มีส่ิงนึงที่จําเปนมากที่ dj จะตองรูและทําความเขาใจไวในการจีบสาว ส่ิงนั้นก็คือ คุณจะตองเขาใจวา 
ผูหญิงนั้นไมไดใชความถูกตอง ไมไดใชเหตุผลในการที่จะเลือกผูชายสักหนึ่งคน ส่ิงที่เธอใชนั้นคือ ความรูสึก
ลึก ๆ ของเธอวาผูชายคนนัน้เหมาะสมกบัเธอตางหาก  คุณไมสามารถหวังวา เมื่อคุณทําดีกับเธอมากที่สุด ทํา
ดีกวาผูชายคนอื่น ๆ ที่มาจีบเธอ แลวเธอจะหันมาชอบคุณ   
 ไมใชครับ!!! ความรักความชอบมันไมไดเกิดจากเหตุผล ความถูกตอง  ผูหญิงนั้นจะคบกับผูชายที่เธอ 
"รูสึก" วาเธอตองการ  พวกเธอจะทําในสิ่งที่เธอ "รูสึก" วาตองการ  คณุไมสามารถควบคุมผูหญิงไดทั้งหมด 
คุณทําไดเพียงแคมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเธอบางเทานั้น แตส่ิงที่คณุควบคุมไดอยางแทจริงก็คอือารมณ 
และการกระทาํของตัวคุณเอง  ถาคุณเขาใจในจุดนี้คุณจะรูวา ส่ิงที่คุณจะตองทําในการจีบสาวนั้นกแ็คเลนไป
ตามเกม ทําในสิ่งที่คุณสมควรจะทําตามสถานการณที่เหมาะสมเหมือนที่ผมเขาใจหลกัการของมันแลว 
ผมเดินเขาไปคุยกับสาวคนนึงในหาง และขอเบอรเธอดวยความรูสึกที่ไมแครวา ผลลัพธมันจะออกมาอยางไร 
เปนครั้งแรกในชีวิต! ผมแคทําไปตามความรูสึกของผม ไมสนใจสิ่งอืน่ใดทั้งสิ้น  เธอบอกวา เธอคงใหไมได 
ผมเดินออกมาดวยรอยยิ้ม ผมเริ่มหัวเราะใหกับตวัเอง ไมใชวาเยาะเยยตัวเอง แตผมไมแครจริง ๆ วาผมจะได
เบอรเธอหรือเปลา!!! 
 การที่ผมถูกปฎิเสธนั้นมันเปนเรื่องเล็กนอยมาก ถาเทียบกบัการที่ผมขอเบอรเธอ โดยที่ไมแครอะไร
ทั้งสิ้น ผมคือคนที่ไดรับการปลดปลอยอิสรภาพ!!!  ผมคือคนเดียวที่ควบคุมอารมณและการกระทําของตัวเอง 
ผมทําสิ่งที่สมควรจะทํา ตามเหตุการณและอารมณความรูสึกที่เหมาะสม ไมมีใครสามารถมีอิทธิพลเหนือมัน
ได นอกจากตวัผมเอง ถึงแมผูหญิงอีก 100 คนจะปฎิเสธ ก็ไมสามารถจะเอาความรูสึกตรงนี้ไปจากผมได 
นี่เปนสิ่งที่ยิ่งใหญมาก เปนการกระทําที่ประสบความสําเร็จอยูในตวัอยูแลว โดยทีไ่มตองดูวาผลลัพธจะออกมา
อยางไร  การจบีสาวนั้นกแ็คตองเลนไปตามเกม เราไมสามารถควบคุมผลลัพธได  แตเราสามารถควบคุมวิธีที่
กระทําได ทําไมคุณตองไปกงัวลกับสิ่งที่เราควบคุมไมได 
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1-6  เมื่อคุณไมกลา 
 
 ผูชายแทบทุกคนนั้นตองเคยเจอชวงเวลาทีไ่มกลาเขาไปจีบสาว กลัว ๆ กันทั้งนั้น พวกเคาไดแตมองอยู
อยางนั้น มองไป ๆ  เคาบอกกับตัวเองวา "โอ! เธอนารัก ๆ จริง  ชอบ ๆ  ๆ  ๆ  เราคงตองเขาไปจีบใหได" แต
แลวเคากย็ืนนิง่อยูที่เดิม  คร่ึงชั่วโมงผาน หนึ่งชั่วโมงผาน ในใจก็คดิวาอยากคุยกับเธอมาก แตขามนัไมขยับ  
ปากมันสั่น ๆ  รางกายพวกเคาเริ่มเปนอัมพาฒ ควบคุมมนัไมได แลวเคาก็บอกตัวเองวา วนัหนายังมีไมเปนไร 
วันหนาคงมีโอกาสดีกวานี้ไวปลอบใจตวัเอง มันชางนาเสียดายจริง ๆ ผม คุณหรือใคร ๆ ก็เคยเจอกบัมันมาแลว 
ใชครับเราทุกคนเคยเจอกับมัน เรารูจักมันดี ความกลวั    
 
    ความกลัวมนัไดยับยั้งไมใหเราทําในสิ่งทีต่องการ มันทาํลายโอกาส ทําลายความ 
                                          มั่นใจมันเปนสิ่งแรกที่ยับยั้งไมใหเราไดเธอคนนั้นมาเปนแฟน มันไมไดชวยใหเราด ี
                                          ขึ้นมาเลย  เรารูกันวาเราตองขจัดความกลัวออกไปใหหมดจากสมองมิฉะนั้นเราจะ 
                                          แหวเหมือนที่ผาน ๆ มา  ทุกคนรู ทุกคนเหน็ตรงกัน แตคําถามมีอยูวาเราจะขจัดมัน 
                                          ออกไปไดอยางไร? 
 
 เอาละ! ตอไปนี้ทุกครั้งที่คุณเห็นสาวสวยสดุบาดใจแลวไอตัวความกลัวนี้มันวิ่งเขาไปในสมองคุณ  
ผมอยากจะใหคุณลองใชจินตนาการดู ใหคุณคิดถึงตัวคุณเองในอนาคตในอีกหลายสิบปขางหนา 
ลองคิดดูถึงวันที่คุณอายุ 90 คณุแกมากแลว หนาเหี่ยวยน รางกายคุณทรดุโทรม แมแตจะยนืยังลุกขึน้ไมไหว
คุณไดแตนอนอยูบนเตยีง ไมสามารถทําอะไรได  คณุไมรูเลยวาจะอยูตอไปไดนานอีกสักแคไหน  
"แก!! ไอความกลัว เพราะแกคนเดยีว แกคนเดียวที่ทําใหช้ันตองมานอนอยูแบบนี้อยางเดยีวดาย แก ทําใหช้ัน
พลาดโอกาสที่ดีมาตลอดทัง้ชีวิต ซ้ําแลวซ้ัาอีก มะเร็งทีช้ั่นเปนอยูนี่มนัจิ๊บจอยมาก เมื่อเทียบกับความผิดหวังที่
แกสรางขึ้นมาใหช้ัน ช้ันตองมีชีวิตอยูอยางโดดเดีย่ว ชีวติชั้นมีแตความผิดหวัง ลมเหลวก็เพราะแกคนเดียว! 
ทําไม ๆ แกตองมาอยูในชวีิตชั้นดวย" เห็นหรือยังครับวามันนากลัวแคไหน ความกลวัการเขาไปคยุกับสาว ๆ 
นั้นมันเด็ก ๆ มาก  เมื่อคุณคดิอยางนีแ้ลวคุณจะดีใจที่คุณยังหนุมยังแนนอยู ยังมกีําลังที่จะจีบสาวได จงดีใจที่
คุณมีโอกาสไดเจอหญิงที่คณุหมายปอง ใชโอกาสใหเปนประโยชนเมือ่คุณยังมีโอกาสอยู คุณไมสามารถจีบ
สาวไปไดทั้งชวีิตหรอก ทกุครั้งที่ผมจินตนาการแบบนี้ขึน้มาเมื่อไหร  ผมแทบจะวิ่งเขาไปหาเธอคนนั้นเลย 
 
1-7  ซื่อสัตยตอตัวเอง 
 
 nice guy คนนึงเจอสาวที่ปงอยางมาก เคาตกหลุมรักเธอตั้งแตวนิาทีแรก 
ที่พบเธอนี่แหละคือนางในฝนที่รอมานาน เคาพยายามเขาไปถามเพื่อน ๆ  เผ่ือ 
พอจะมีคนไหนบางที่รูจักเธอโอ! ชางโชคดีเสียนีก่ระไร เพื่อนของเคารูจักเธอ 
เคาเลยไดเบอรโทรศัพทเธอมา เคารวบรวมความกลา 
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โทรไปหาเธอ โอ! โชคดีสองตอ เธอคุยกับคุณ ดูเหมือนวาเธอจะ perfect หมดทุกอยาง เคาวางหจูากโทรศัพท 
และโลกก็เปลีย่นไปเปนสีชมพู มองโตะกสี็ชมพู มองฟาก็สีชมพู มองหมาก็ยังเปนสชีมพู เคาตัดสนิใจเลยวา 
เธอเปนผูหญิงในฝนอยางแทจริง หลังจากนั้นมาเคากไ็มสามารถคิดถึงเรื่องอื่น ๆ ไดอีก วัน ๆ นั่งคดิถึงแตเธอ 
เธอ เธอ แลวกเ็ธอ เคาก็พยายามโทรหาเธอทุกวัน ซ้ือดอกไม ของขวัญให เคาเอาใจเธอทุกอยาง ถึงแมวาตอมา
เธอดูเหมือนวาจะไมคอยสนใจเคาแลว แตเคาก็ไมสามารถจะหยุดรักเธอได เคาไดใหใจเธอไปหมดแลว  
 
แตวาหยดุกอน!!! หยุดกอนคุณ Nice guy 
 
 ถามจริง ๆ นะครับวาในโลกนี้คุณควรจะรกัใครมากที่สุดครับ (ไมนับครอบครัวของคุณ) 
ใชครับ ตัวคุณเองไง คนที่คณุควรจะรักมากที่สุดคือตัวคุณเอง ทําไมคณุไปใหใจของคุณกับผูหญิงคนนึงเร็ว
ขนาดนั้น ทําไมคุณไปใหตําแหนงผูหญิงในฝนของคุณกบัเธอเร็วขนาดนั้นครับ ทําไมคุณไมซ่ือสัตยกับตนเอง 
ผูหญิงในฝนของคุณเปนตําแหนงที่สําคัญไมใชหรือครับ ทําไมคุณไปมอบใหกับใครบางคนที่ยังไมไดพิสูจน
ตัวเองเลย  เธออาจจะมีลักษณะภายนอกทีด่ีเหมือนนางในฝนของคุณ แตกไ็มไดหมายความวาเธอจะมี
คุณสมบัติที่ดพีอที่จะไดรับตําแหนงนี้นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลองคิดดูวาถาคุณเปนคนสัมภาษณคนที่มาสมัครงานในบริษัทคุณ ตําแหนงนี้เปนตาํแหนงที่สําคญัมาก 
สมมุติวาเปนตาํแหนงผูบริหาร เปนตําแหนงที่จะชี้เปนชีต้ายใหกับบรษิัทของคุณ คณุพลิกไปดูประวัติผูสมัคร 
และสะดดุตากบัคนนึงซึ่งดเูหมือนวาจะเหมาะสมกับตําแหนงมาก คณุคดิ "อืมม... เธอดูเหมือนจะเหมาะสมกับ
งานนี้ จบดอกเตอร จากตางประเทศ เธอคงจะเหมาะกับตําแหนงนี้แนนอน  ถางั้น ไมตองสัมภาษณแลว ให
ตําแหนงนี้กับเธอไปเลยแลวกัน" 
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คุณจะทําอยางนี้หรือเปลาครับ 
 ไมมีทางแนนอน!! คณุยังคงตองเรียกเธอมาสัมภาษณ คณุตองใหเธอทดลองงานดูกอน  ใหเธอได
พิสูจนตัวเองกอนวาเหมาะสมกับตําแหนงจริง ๆ  หลังจากนั้นแลวคุณถึงมอบตําแหนงนั้นใหกับเธอ 
ตําแหนงผูหญิงในฝนเปนตําแหนงที่สําคัญมาก เธอตองแสดงใหคุณเหน็กอนวาเธอคูควรกับมัน อยาไปใหกับ
ใครเพียงเพราะวาคณุอยากจะใหเธอเปนผูหญิงในฝนของคุณ  ถาคุณทาํอยางนั้นแสดงวาคุณไมไดซ่ือสัตยกับ
ตัวเอง ไมไดรักตัวเอง 
 
1-8  มีแตได 
 
 ผูชายหลายคนไมเคยคิดเลยวาจริง ๆ  แลวในการจีบสาวพวกเคามแีตได ไมมีเสียพวกเคามัวแตคิดวาถา
เขาไปจีบเธอ พวกเคาอาจจะตองเสียหนาถาเธอตอบปฎิเสธ  พวกเคาอาจจะตองเสียใจเมื่อเธอไมรับรัก พวกเคา
มัวแตคิดวาเคาจะตองเสียหายตาง ๆ นานา   
 
เปนความคดิท่ีผิดมหันต!!!  
 
 ผูชายที่คิดอยางนี้ผมบอกไดเลยวา จะไมมวีนัประสบความสําเร็จในการจีบสาว นี่เปนเหตุผลสําคัญวา 
ทําไมกอนที่จะเปน dj จะตองคิดแบบ dj ใหไดเสยีกอน การที่เราเขาไปจีบสาวนั้น ถาเธอตอบปฏิเสธกลับมา
มันอาจจะทําใหเราเสียหนา อับอาย เสียศักดิ์ศรีได   ครับเมื่อกอนผมก็คดิแบบนัน้ แตคุณรูมั้ยครับวามันไมใช
ความจริงแมแตนอย  คุณลองคิดดูใหดี สมมุติวา  คุณบังเอิญเดินไปพบกับสาวสวยคนหนึ่ง สวยแบบสุดบาดตา
บาดใจ  ใจหนึง่คุณก็อยากเดนิเขาไปขอเบอร อีกใจนึงคณุก็ลังเลไมแนใจ วาควรจะเขาไปดีหรือไม?  ถามจริง ๆ 
คุณมีอะไรจะเสียครับ? 
 ถามหนอยวาในตอนนี้คณุมีเบอรเธอหรือยังครับ คุณรูจักเธอหรือยัง ถาคุณเขาไปแลวเธอตอบปฏิเสธ
กลับมาคุณจะเสียอะไรครับ?  คุณก็ไมไดเสยีอะไร ถึงแมวาเธอจะไมใหเบอร คุณก็ยังไมไดเสียอะไร  เพราะวา
คุณก็ไมไดมีเบอรเธอตั้งแตแรก คุณยังเปนคนเดิมทกุอยาง  มีทุกสิ่งทกุอยางเหมือนเดิม เหมือนตอนกอนเขาไป
ขอเบอรเธอ  คุณอาจจะคิดวา "ไมเสียอะไรไดไง เสียดิ เสยีหนาไง เสียใจดวย"  มันไมจริงครับ การที่คุณเขาไป
จีบสาวนั้น คณุมีแตได  คุณไดความกลาที่จะเขาไปคยุกบัสาวสวยที่ผูชายอีกมากมายไมเคยมี  คณุไดความเปน
แมน  คุณไดเรียนรูวาควรจะทําตัวอยางไรเมื่อถูกปฎิเสธ  คุณไดทําประโยชนใหกับตวัคุณเองโดยการไมตองมา
เสียเวลา ในการที่จะเดาวาเธอนั้นชอบคุณหรือเปลา  คุณไดพัฒนาทั้งดานความคิดและการกระทํา  พูดโดยสรุป
ก็คือคุณไดประสบการณการจีบสาวบทใหมที่จะทําใหคณุกลายเปน dj ในอนาคต!!! 
 แลวลองมาคิดดูวาถาเธอเกดิใหเบอรคุณมาละ คุณจะไดอะไร  โอวววว ชางเปนรางวัลที่งดงาม 
เหลือเกิน การจีบสาวนั้นถาลองคิดดูใหดี ๆ แลว คุณจะเห็นวาจริง ๆ แลวคุณมีแตได ไมมีเสีย แลวคุณยังไม
อยากที่จะเลนเกมที่มีแตไดแบบนี้อยูหรือเปลาครับ!!! 
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1-9  "ไม" เปนตัวของตัวเอง 
 
 "ไม" เปนตวัของตัวเอง  คุณเคยมีปญหาเรื่องจีบสาวแลวไปถามเพื่อน ๆ  กันบางมั้ยครับ ประมาณวา 
"เฮย! มึงบอกหนอยสิวาถากจูะจีบนองจอยเนี่ย ควรทําไงวะ"  เพื่อนมันก็ใหคําตอบทีป่ระทับใจมาก "มึงเปนตัว
ของตัวเองกอพอ แลวเขาไปจีบเลย เชื่อกู"  "เหรอ มันไดผลจริงเหรอวะ"   "เออ ดิ"  คุณกลับบานเปดคอม แลว
ไปโพสตามบอรดดัง ๆ  ถามชาวบาน  "เออ... ถาผมชอบสาวอยูคนนึงเนี่ย ผมควรเขาไปจีบยังงยัครับ"  สักพัก 
มาละ คําตอบจากผูเชี่ยวชาญดานความรกั  "คือ...พี่คิดวานองควรจะเปนตัวของตวัเองนะครับ"  "ลองทําตามที่
ใจคุณเรยีกรองสิคะ เปนตัวของตัวเองใหมากที่สุด"  "ไมตองทําไรมากครับ ทําอยางที่คุณเปนอยูนีแ่หละ ดีที่สุด 
จริงใจเขาไว" 
 คุณเริ่มงง ไมรูจะเอายังไงดี เพราะวาคําตอบ 
เหลานั้นไมไดชวยอะไรขึ้นมาเลย ทุกคนบอกใหเปน 
ตัวของตัวเอง คุณครุนคิดสักพัก โพสถามไปใหม  
"เออ..แลวถากะ..กู เอย! ผมนีเ่ปนตัวของตวัเองมา 
ตลอดเลย แตทําไมยังไมเหน็มีอะไรดีขึน้มาเลยครับ" 
รอสักพักแลวเคากอจะตอบมาแนว ๆ วา 
"ใจเย็น ๆ  ๆ  ของ ๆ เรายังไงมันก็เปนของเรา แตถา 
มันไมใชยังไงมันก็ไมใชยังไงก็ตองเจอคนที่ใชสักวัน 
นะ ออ! อยาลืมวานองตองเปนตัวของตวัเองนะ" 
 ฮิตกันเหลือเกนิ คําตอบแบบนี้เนี่ย 
แตรูมั้ยครับวาคําตอบเหลานีเ้ปนคําตอบมรณะ 
นะครับ นอกจากจะไมไดชวยอะไรขึ้นมาแลวมัน 
ยังจะทําใหสถานการณมนัเลวรายขึ้นไปอกีเพราะ 
อะไรหรือ? ก็เพราะวาเคาไมไดมีความรูวาผูหญิง 
ตองการอะไรนะสิ เคาไมรูวา ทําอะไรแลวไดผล  
ทําอะไรแลวไมไดผล ถาคุณลองถามเคาตอไปวา "พี่ครับ แลวมันตองทําอะไรบางครับ เอาแบบเปนตัวอยางเลย
ไดปาวครับ"  คําตอบที่คุณจะไดรับกจ็ะเปนแนว ๆ วา  จริงใจ กลา ๆ หนอย ซ้ือดอกไมใหเธอ เทคแครเธอ เอา
ใจใส ตามใจเธอ บอกสิวารักเธอ เปนหวงเธอเสมอ สูเขาไว อดทน ดานไดอายอด โทรหาทุกวนั ตือ้ครองโลก 
ถามจริง ๆ  จากประสบการณที่ผานมาของคุณ เวลาที่คณุทําตัวแบบขางบนเนีย้  คุณจีบติดสักกี่คนกันเชียว และ
ถาคุณจะถามผมกลับนะครับผมบอกไดเลยวา  เปอรเซ็นตที่จะจีบตดินอยมากกกกกกก (ผมกําลังพูดถึงเฉพาะ
ตอนจีบเทานัน้ ถาจีบติดแลว มนัอีกเรื่องนึง)   
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ไมเขาใจวา ทําไมเคามองกันไมเห็นหรือวาวิธีแบบนี้มนัไมไดผล!!! 
 
ถาคุณมัวแตเปนตัวของตวัเอง คุณก็จะไมตองพยายามปรบัปรุงตัวเองใหดีขึ้น 
ไมตองพัฒนาตัวเอง คุณก็เพยีงรอวาเมื่อไหรพรหมจะมาลิขิต  
ซ่ึงก็อาจจะมาจริง ชาติหนาตอนบาย ๆ  
 
เวลาคุณจีบสาว คุณจะไมเปนตัวของตวัเอง แตก็ไมใชการเสแสรงเปนคนอื่นดวย 
มันคือการเปนคนที่คุณตองการจะเปน พัฒนาไปสูจุดที่คณุตองการ 
และมันกต็องใชความอดทน ความมุงมั่น ซ่ึงมันขึ้นอยูกบัวาคุณจะอดทนไดแคไหนเทานั้นเอง! 
 
1-10  แบบฝกดอนฮวน 
 
 เอาละครับ คุณคงทราบดีแลววา การที่จะเปลี่ยนตัวเองเปนดอนฮวนนัน้ มันไมสามารถที่จะเปลี่ยนกัน
ไดช่ัวขามคืน ไมใชวาคณุอานบทความในเวบหมดภายในคืนเดยีวแลว พรุงนี้คุณจะกลายเปนดอนฮวนเลยซะ
เมื่อไหร มันเปนไปไมไดครับ คุณตองใจเยน็ ๆ  อยาไปเรงมัน การเปลี่ยนตัวเองเปน dj มันตองใชเวลา พอ 
สมควร จะเร็วจะชาขึ้นอยูกบัวาคุณจะจริงจังกบัมันแคไหน คุณตองนาํบทความมากมายที่คุณเรยีนรูไปฎิบัติ ไป
ใชในชวีิตจริงตอใหคุณจําทกุบทไดจนขึ้นใจ แตถาคณุไมนําไปใชมันก็ไรความหมาย ตอใหเปนสดุยอดเทคนิค 
ก็ไรคา เพราะฉะนั้น อานแลวคุณตองนําไปปฎิบัติอยางสมํ่าเสมอจนเปนธรรมชาติของคุณ และเมื่อถึงจุดนั้น
คุณก็จะรูสึกเลยวาคณุสามารถที่จะจีบสาวไดอยางที่ใจคุณตองการ คณุจะไมมีขอจํากดัตาง ๆ มากมายที่คุณเคย
มีอีกตอไป มนัก็เหมือนกับการที่เราวิ่งมาราธอนที่มันเปนระยะทางที่ไกล แตถาคุณเดินหนาไปเรื่อย ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  
ทุก ๆ วัน สักวนัคุณกจ็ะถึงจดุหมายทีต่ั้งใจไว  เพราะฉะนั้นอยาทอแทครับ ถึงแมวาวันนี้คณุอาจจะยังไม
สามารถจีบสาวได แตผมรับรองวาถาคุณตัง้ใจ ทุมเทกับมันสักหนอย อีกไมนานหรอก สาว ๆ ก็จะมารายลอม
คุณเต็มไปหมด  ทําไมผมถึงมั่นใจขนาดนี้เหรอครับ ก็เพราะวาผมไดผานจุดที่คณุเคยเปนมาแลวนะสิครับ 
ผมเคยรูสึกทอแท ผิดหวังมาแลว แตผมกพ็ยายามเรยีนรูมนัจนมาถึงจุดที่ผมตองการได ถาผมทําได คุณก็ทําได
ครับ  เอาละ มาถึงบทนี้ผมมีแบบฝกดอนฮวนที่จะทําใหคุณสามารถพัฒนาตัวเองไดเร็วยิ่งขึ้น  ผมเคยใชมาแลว
และก็ไดผลเปนอยางดี แบบฝกนี้ไมยากเลยแตตองใชความอดทนซักเลก็นอย คณุถึงจะผานมันไปได แบบฝกนี้
จะใชเวลาประมาณ 12 สัปดาหหรือประมาณ 3 เดือน 
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 ครับ เร่ิมแรกเลยคุณจะตองมีกระดาษสักหนึ่งแผนทีจ่ะเอาไวจดคะแนนที่ทําไดระหวางการฝก 
กระดาษแผนนี้คุณจะพกติดตัวไปดวยตลอดเวลา อยาลืมพกปากกาไปดวยอีกอยาง 
 
Step 1--ระยะเวลา 2 สัปดาห 
ส่ิงที่ปฎิบัติ: สบตาและยิ้ม 
 ในชวงที่ 1 นี้ เราจะเริ่มตนดวยส่ิงที่งายที่สุดนั้นก็คือการที่คุณสบตากับสาว ๆ แลวสงยิ้มใหพวกเธอ 
คุณจะฝกที่ไหนก็ได ไมวาจะเปนหาง โรงเรียน มหาลัย ทีท่ํางาน ทุกที่ตามที่คุณตองการ วิธีการก็คือ ใหคุณ
เลือกสาวคนทีคุ่ณตองการจะสบตาและยิ้มใหกับเธอ แลวหาจังหวะเวลาเธอหันมาหาคณุ  พอเธอหันมาคุณก็
สบตา และยิ้ม คุณสามารถจะสบตาและยิ้มใหกับเธอจากระยะไกล ๆ ก็ได ไมจําเปนตองเขาไปใกล   เชน  
คุณนั่งอยูในรานอาหาร เธอนัง่อยูอีกโตะ คณุก็สามารถทําได   
 วธีิใหคะแนน : ถาคุณสบตาแลวยิ้มกับพวกเธอใหเขยีนเลข 1 ลงไปในกระดาษ  แตถาคุณสบตาเฉย ๆ  
ไมไดยิ้มหรือไมกลาแมกระทั่งสบตาใหเขยีนเลข 0 ลงไปในกระดาษ   
 *** พอผาน 1 สัปดาหคุณกเ็อากระดาษที่เขียนคะแนนมาดู หากเลข 1 มากกวาเลข 0 อยู 10 ตัว คณุก็
ผานstepแรก  แตหากไมใช ใหคุณกลับไปเริ่มตนใหม 
 
Step 2 --ระยะเวลา 2 สัปดาห 
ส่ิงที่ปฎิบัติ: พูดสวัสดีครับ 
 step 2 นี้คุณจะตองเขาใกล สาว ๆ มากวาเดมิสักนิดนึง เพราะคุณจะตองพูดคําวา "สวสัดีครับ" ใหเธอ
ไดยนิ คุณอาจจะพดูตอนที่คณุเดนิสวนกับเธอระหวางอยูในมหาลัยก็ได หรือเวลาใด ๆ ที่โอกาสมาถึง แตการ
พูดนี้จะตองพดูกับสาวที่คณุไมรูจักเทานัน้ ถาคุณรูจักเธอไมนับ  
 วิธีใหคะแนน : ถาคุณพูดสวสัดีครับกับเธอใหคุณเขียนเลข 1 ลงไปในกระดาษจดคะแนน ถาเธอหันมา
สบตากับคุณแลวแตคุณไมไดพูดออกไปใหใสเลข 0 ลงไปในกระดาษ  
 ***หมด 2 สัปดาห เอากระดาษที่จดคะแนนมาดู ถาคุณมเีลข 1 มากกวา 0 อยู 10 ตัวคุณผานขั้นตอน 
ที่ 2  ถาไมผานกลับไปเริ่มขัน้ที่ 2 ใหม   
 
Step 3 --ระยะเวลา 4 สัปดาห 
ส่ิงที่ปฎิบัติ: พูดคุยเล็กนอยแลวเดินจากไป 
 step 3 เมื่อคุณเห็นสาวที่ตองการแลว ใหเขาไปคุยกับเธอบางอยาง คุณจะเขาไปพูดคยุเร่ืองอะไรกบัเธอ
ก็ได ไมวาจะเปนเขาไปถามเวลา คุยเร่ืองหนังสือที่เธออานอยู คุยถามทาง อะไรก็ไดทีคุ่ณตองการ แลวคุณก็เดิน
จากไป  step 3 นี้คุณไมตองใสใจวาจะไดเบอรเธอหรือเปลา คุณเพียงแคเขาไปคุยกับเธอเทานั้นพอ 
 วิธีใหคะแนน : ถาคุณเห็นสาวแลวคุณเขาไปคุยกับเธอ ใหคุณเขยีนเลข 1 ลงไปในกระดาษ 
ถาเธอวางแตคณุไมกลาไปคยุกับเธอไมวาจะดวยสาเหตใุด ใหคุณเขยีนเลข 0 ลงไปในกระดาษ 
 ***ผาน 4 สัปดาหใหเอากระดาษจดคะแนนมาดูถาเลข 1 มากกวา เลข 0 อยู 10 ตัวคุณผานขั้นตอนที่ 3  
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Step 4 --ระยะเวลา 4 สัปดาห 
ส่ิงที่ปฎิบัติ: พูดคุยทําความรูจักแลวขอเบอร 
 Step 4 นี้คุณจะตองหาสาวคนที่คุณตองการขอเบอร จากนั้นใหเขาไปแนะนําตวั พดูคุย พยายามคุยใหรู
วาเราเขาไปจบีแตแตอยาลืมทําตัวแบบไมซีเรียส แฝงไวดวยรอยยิ้มเสมอ แลวสุดทายกอนคณุไปคุณจะขอเบอร
เธอ เพื่อเอาไวโทรจีบในวนัหลัง คุณอาจจะพูดเขาไปขอเบอรตรง ๆ  เชน  "สวัสดีครับ ผมชื่อ... คุณชื่ออะไร
ครับ"  "ผมอยากรูจักคุณ เบอรโทรศัพทคุณเบอรอะไรครับ"  เขาไปขอตรง ๆ เลยก็ได ไมผิดกฎหมายครับ 
***การที่จะผาน step นี้ คุณจะตองไดเบอรสาว ๆ  อยางนอย 4 คน  และคุณจะตองถูกสาว ๆ ปฎิเสธอยางนอย
ทั้งหมด 10 คน หากคณุไดเบอรมา 4 คน  แตคุณถูกปฎิเสธแค 3 คน คุณยังไมผาน คุณจะตองถูกสาว ๆ ปฎิเสธ
ใหครบ 10 คนกอน สําคัญมากนะครับเพราะการที่คุณถูกปฎิเสธนั้นจะทําใหคุณเกงขึน้ในอนาคต  เปนหัวใจ
สําคัญในการจบีสาว พอคุณสามารถผานขั้นตอนตาง ๆ มาไดจนหมดแลว รับรองวาคุณจะมีความมั่นใจอยาง
เต็มเปยม ที่จะเขาไปพูดคุยกบัสาว ๆ คุณจะมีประสบการณมากกวาผูชาย 90% ที่ไมเคยกลาเขาไปคุยกับพวก
เธอ คุณจะพฒันาเกมการจีบสาวของคุณสูงขึ้นไปอีกระดับนึง แตส่ิงทีสํ่าคัญยิ่งกวานัน้ก็คือ คุณจะเห็นวาการ
จีบสาวนั้นเปนเรื่องที่สนุกสุด ๆ  คุณสามารถที่จะจีบใครก็ไดตามที่คณุตองการ คุณจะไมกลัวการจีบสาวอีก
ตอไปตลอดกาล!!! 
 
1-11  ระดับความสนใจ 
 
 ระดับความสนใจนี้คือระดบัความสนใจทางดานโรแมนติกของเธอทีม่ีตอคุณ หรือจะพดูงาย ๆ  วา เธอ
ชอบคุณแบบแฟนมากแคไหนนั่นเอง ระดบัความสนใจนี้ จะทําใหคณุสามารถรูจักสังเกตเธอได คณุจะรูวาคุณ
มีโอกาสแคไหนกับสาวที่จบีอยู คุณจะรูวาคุณควรจะทําอยางไรที่จะเพิม่ความสนใจของเธอ มีประโยชนมาก  
90-100%- รัก  เธอคิดวาคุณคือคูรักแทของเธอ และพยายามทําทุกอยางเพื่อที่จะแสดงใหคุณเห็นวาเธอรักคุณ
มากแคไหน เธอจะไมคิดถึงผูชายคนไหนอีกเลย คุณคนเดียวเทานั้นทีเ่ธอตองการ ไมวาคุณจะทําผิดอะไรเธอก็
รับไดเสมอ  
80 ถึง 89% หลงหัวปกหัวปา  ผูหญิงคนนีจ้ะยอมตามใจคุณแทบทุกอยาง เธอจะวางเสมอเวลาที่คุณชวนเธอไป
ไหนดวยกัน เวลาที่คุณอยูกบัเธอ เธอจะอารมณดีเสมอ ๆ  ผูหญิงคนนี้จะโทรหาคณุตลอดเวลา อยากพบคุณทกุ
วัน เธอจะยอมแมกระทั่งนั่งรถเมลมาหาคุณที่บาน ถาคุณไมยอมไปหาเธอ เธอจะเลาเรือ่งราวทุกอยางในชีวิต
เธอใหคุณไดฟง และจะขําไปกับมุขตลกทีคุ่ณพูด ทั้ง ๆ ที่คุณไมคิดวามันตลกแมแตนิดเดยีว เพราะแคการได
พบคุณก็เปนสิ่งที่ทําใหเธอมคีวามสุขอยางมากแลว ความสุขของเธอขึ้นอยูกับการกระทําของคุณอยางแทจริง  
เธอจะจดจํารายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ของคุณไดเปนอยางดี เธอจําแมกระทั่งวาคณุทําอะไรวนัไหน คุณใสชุดสี
อะไรเมื่อ 5 วนัที่แลว เธอจําสิ่งที่คุณพูดไดเสมอ และฝนถึงคุณเสมอ ๆ เวลาที่คุณไมอยู ถาเธอมีแฟนอยูแลวเธอ
จะยอมทิ้งแฟนเธอเพื่อมาคบกับคุณ เรียกไดวาเธอคือ nice girl ที่จะยอมคุณแทบทุกอยาง คุณคือ ดอนฮวน
สําหรับเธอ ยินดีดวยครับบบบบบ!!! 
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60 ถึง 79% ชอบ  ผูหญิงคนนี้คิดวาคณุมีเสนหมากทีเดียว ความสนใจระดับนี้เปนระดับที่เธอจะยอมเปนแฟน
กับคุณเธอจะยนิดีเปดเผยใหเพื่อน ๆ เธอไดรูเลยวา คุณนี่แหละคือแฟนของเธอ เธอจะพูดไดคําวา "แฟน" ได
อยางเต็มปากเต็มคํา เวลาคุณกอดเธอ เธอกจ็ะกอดคุณกลับ เวลาคุณจูบเธอ เธอก็จะตอบสนองกลับมาดวยดี  
 เวลาที่คุณพดูอะไรขึ้นมาเธอก็จะใหความ 
สนใจ เธอจะถามเรื่องราวเกีย่วกับตวัคุณมากมาย 
เพราะเรื่องของคุณก็มีความหมายกับเธอเชนกัน เธอ 
อาจจะทดสอบคุณบางโดยที่เธอไมไดตั้งใจ  เชน  
เรียกรองใหคุณมาสนใจเธอ ตามธรรมชาติของผูหญิง 
อาจจะแกลงงอนใหคณุงอบางในบางเวลา  หรือ 
อาจจะพยายามใหคุณพูดวาชอบเธอ แตโดยปกตแิลว 
ทุก ๆ อยางจะไปไดสวย เวลามีขอขัดแยงกจ็ะสามารถ 
แกไขไปไดดวยความรวดเร็ว งายดาย 
 
วิธีเพิ่มระดบัความสนใจ :  พยายามทาทายเธอพอสมควร 
 เมื่อเธอชวนคณุไปเทีย่วปฏิเสธเธอไปบาง อยาวางที่จะ 
เจอตลอดเวลา  มิเชนนั้นความสนใจเธอจะนอยลงกวาเดมิ 
 เธอจะเหน็คณุเปนของตาย 
  
40 ถึง 59% สนใจ  ระดับนี้เปนระดับที่ผมชอบเรียกวา "กิ๊ก ๆ กันอยู" เธอคอนขางที่จะใหความสนใจคุณมาก
พอสมควร รูสึกวาคณุอาจจะเปนผูชายที่เธอตองการก็เปนได เมื่อคณุชวนเธอออกเดทมีโอกาสสูงที่เธอจะตอบ
ตกลงไปกับคณุ เธอจะคดิถึงคุณบางเปนครั้งคราว อาจจะโทรมาหาคณุบางเมื่อเธอมีเวลาวาง เธออาจจะยอมให
คุณจับมือถือแขนแตก็อาจจะยังไมยอมใหคณุทําอะไรมากไปกวานั้น การที่เธอไดใชเวลาอยูกับคุณ เธอจะเหน็
วาเปนสิ่งที่ดี แตวาเธอนัน้ยงัไมแนใจอยางเต็มที่วาคณุจะเหมาะสม กบัเธอหรือไม เธอแครูสึกวา "นาจะไป
ดวยกันได" เทานั้น เธอยังมีความคิดทีว่าคุณอาจจะยังไมใชคนที่ดีที่สุดสําหรับเธอ  
 
วิธีเพิ่มระดบัความสนใจ:  อยาพยายามรีบเรงทําใหเธอเปนของคุณ คุณจะตองไมใจรอน คุณไมอยากจะใหเธอ
คิดวาคุณเปน AFC เลยแมแตนิดเดยีว เพิ่มความ cocky+funny เขาไปใหมาก ๆ  , Neg-hit เธออยางสมํ่าเสมอ, 
พยายามอยาทาํอะไรที่มันนาเบื่อ เชน พาเธอไปดูหนังทกุ ๆ  เสาร คุณไมอยากจะใหเธอนั้นสามารถเดาคุณออก
ไดพยายามเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ทําบาง ใหเธอเดาไมออกวาคุณจะทําอะไรตอไป , ถาคุณสามารถโชว social 
proof ไดจะเปนการดีมากความสนใจเธอจะเพิ่มขึ้นในทนัที Note: nice guy สวนมากติดอยูแค level นี้ เพราะ
ชอบไปเอาใจผูหญิงมากเกินจําเปน จากที่เธอเริ่มสนใจกลับทําใหเธอสนใจนอยลง จนกระทั่งเหลือแค 0% 
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20 ถึง 39% เร่ิมสนใจ  ผูหญิงที่คุณไปขอเบอรสวนใหญมักจะเริ่มสนใจคุณในระดับนี้ คือเธอเริ่มที่จะรูสึกวา
คุณมีคุณสมบตัิที่ดี  ีที่เธอชอบในผูชาย อาจจะประทับใจในความกลาที่คุณเขาไปขอเบอรเธอ แตยังไมไดรูสึกวา
จะคุณจะดีเลิศเลอ เธอจะคุยกับคุณเมื่อคณุโทรไปแตจะยงัไมโทรหาคุณแนนอนถาไมมีเร่ืองจําเปนใหโทร  
เธอยังรูสึกวาคณุจะตองแสดงใหเธอไดเหน็กอนวาคุณมอีะไรที่มากกวานั้น โอกาสทีเ่ธอจะตอบตกลงเวลาคุณ
ชวนเธออกเดท ถึงแมวาจะไมมากแตกย็ังมโีอกาสอยู เธออาจจะปฎิเสธคุณกอนสักครัง้สองครั้งแลวจึงตกลง
ผูหญิงคนนี้จะทาทายและทดสอบคุณอยูเสมอ ๆ  เพื่อดูวาคุณจะมีความสามารถรับมือกับมันไดดีแคไหน เชน 
ทําตัวไมสนใจคุณ เวลาออกเดทอาจจะมีส่ิงที่ทําใหเธอตองรีบกลับ เธออาจจะมีเวลาใหเพื่อนเธอแตไมมีเวลา
ใหคุณ เปนตน 
 
วธีิเพิ่มระดบัความสนใจ: อยาไปทําใหเธอคิดด็ดขาดวาคณุบูชาเธอเหมอืนางฟา!!! อยาโทรไปทุกวนั อยา 
messege บอกรัก!!! ถาคณุโทรไปแลวเธอไมสามารถคุยไดนาน บอกวามีธุระตองไปทํา ใหเธอไป อยาไปตื้อ
พยายามทีจ่ะใหเธอคุยตอ คณุไมอยากที่จะใหเธอคิดวาเธอคุมเกมอยู คุณตองทําใหเธอรูวาคุณชอบที่จะไดมาคุย
หรือมาเที่ยวดวยกัน แตเธอกย็งัไมใชเบอรหนึ่งของคุณ คุณยังสามารถที่จะไปหาสาวอื่นที่สวย นารักกวาเธอได  
ถาคุณไปแสดงออกวาดิน้รนอยากจะเปนแฟนกับเธอแมแตคร้ังเดียว เธอจะหนีคุณไปในทันท,ี คุณตองใหเธอรู
วาคุณสามารถแบงปนความสุขใหเธอได เจมสบอนดคอมบิเนชั่นและ 4C ในบทที่ 5 ก็จะชวยใหเธอสนใจมาก
ขึ้นไดในระดบันึง  Note: พวก nice guy มักจะทําผิดพลาด โดยที่พอเธอเริ่มที่จะใหความสนใจเพียงเล็กนอย 
พวกเคาก็เทใจใหเธอจนหมดสิ้นยอมเธอทุกอยาง ผิดพลาดอยางใหญหลวง!!! 
 
0 ถึง 19% รูสึกวาคณุเริ่มเขามา  ผูหญิงคนนี้จะยังไมไดมคีวามสนใจคณุในดานโรแมนติกเลยหรือถามีก็นอย
มากจนไมอาจสังเกตเห็นได  เรียกวาเธอรูสึกไดวาคุณเริ่มเขามาในชีวิตแตเธอยังเฉย ๆ อยู ซ่ึงไมตองกังวลไป 
มันอาจจะเปนเพราะวา คณุยงัไมมีโอกาสไดแสดงคุณสมบัติที่แทจริงของคุณใหเธอรู เธอก็เลยยังไมรูสึกอะไร  
 
-1 ถึง -30% เฉย ๆ คอนไปทางไมอยากยุง  ระดับนี้เปนระดับที่ผมเรียกวา Point of no return คือไมวาคุณจะทํา
อะไรก็ตาม ความสนใจเธอก็จะไมเพิ่มขึ้นอีกแลว เปนระดับที่ความสนใจเธอจะมีแตลดลงไป ไมมีทางหวน
กลับมา เธอนั้นไมไดสนใจคุณเลย เธอรูสึกไมอยากจะคยุกับคุณ ไมคอยอยากเจอหนาคุณ ผูหญิงที่มีความสนใจ
ในระดบันี้จะไมคอยรับโทรศัพทคุณ หรือถารับจะคุยไดไมนานมีธุระตลอด เวลาบังเอิญเดินมาเหน็คุณกจ็ะ
เล่ียงเดินไปอีกทาง เธอจะเจอคุณก็ตอเมื่อสถานการณมันบีบบังคับ เชน ทํางานที่เดยีวกัน หรือเรียนอยูหอง
เดียวกัน ส่ิงทีด่ีที่สุดที่คุณจะทําได และควรจะทําก็คือไปขอเบอรสาวสวยคนตอไปซะ ไมมีประโยชนที่จะจีบ
เธออีกตอไปแลว 
 
-31 ถึง -60% หลบเลี่ยง  เธอจะรูสึกไมชอบใจในสิ่งที่คุณทํา ถาคุณพยายามเขาไปคุยกับเธอ เธอจะคดิวาคณุเปน
คนผูชายที่โรคจิต ชอบตามตือ้ เธอจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะใหเธอไมตองมาเจอกบัคุณ  เธออยากจะใหคณุ
หายตวัไปจากโลกนี้ 
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-61 ถึง -100% เกลียด เล่ียงทกุวิถีทาง  เธอเกลียดคุณมาก เธอจะคิดไดแคความไมดีของคุณ เธอไมเคยมองเหน็
ส่ิงที่ดีของคุณเลย เธอจะไมเคารพคุณแมแตนิดเดยีว เธอจะแสดงออกในทุก ๆ ทางใหคุณรูวาอยามายุงกับเธอ 
ไปไกล ๆ อะไรทํานองนี้ 
 
1-12  ไลความกลัวออกไปวันนี้ 
 
 ตั้งแตพวกเราเปนเด็กจนถึงปจจุบันเราเคยไดยนิกันมาไมรูกี่รอยครั้งแลววา ทําอะไรอยาผลัดวัน 
ประกันพรุง มนัดูเหมือนเปนสิ่งงาย ๆ  แตวาเราก็ไมคอยจะไดทําตามกันสักเทาไร เรายังคงทําทุกอยางเมื่อเรา
อยากจะทํา ถาไมอยากทําเราก็บอกตัวเองวา เอาไววันหลังก็ได ลองมานั่งคิดดูกนัวาทําไมเคาตองสอนเราวา 
อยาผัดวนัประกนัพรุง              ทําไม ทําไม ทําไม ทําไม ทาํไม ทําไม?     เพราะชีวติคนเรามันไมแนนอน!!! 
 และดวยความไมแนนอนนี่เองที่มันทําใหผมคิดไดถึงความเปนจริงของชีวิต ที่พวกเรามักจะมองขาม
ไปเปนสัจธรรมของชีวิต  เราทุกคนไมไดเปนอมตะ สักวนันึงเราทุกคนก็ตองตาย ทกุคน!!! 
  
                                  พวกเราหลาย ๆ คนกย็ังอยูในชวงทีเ่ปนวยัรุนอยู  
                                                                                              บางคนอาจจะอายุ 19 บางคนอาจจะ  20 21 เคย 
                                                                                              รูสึกเหมือนผมมั้ยครับวาชวงเวลาเหลานีจ้ะอยูกับ 
                                                                                              เราตลอดไป ไมมีที่ส้ินสุด เคยรูสึกกันมัย้ครับ? 
                                                                                              แตเชื่อผมเถอะวาชวงเวลาเหลานี้มันจะจากพวกเรา 
                                                                                              ไปสักวันนึง และมันกจ็ะไมหวนคนืมาอกี 
                                                                                              เชื่อผมเถอะ!!!  อีกไมนานหรอก คุณและผมก็จะ 
                                                                                              แกตวัลงไปและก็จะไมสามารถทําอะไรไดอยางที ่
                                                                                              ตองการเหมอืนชวงที่เปนวยัรุนนี้อีก  เวลาที่คุณอายุ  
                                                                                              40 คุณอาจจะยังมีเวลาหลงเหลืออยูในชวีติ แตมันก ็
                                                                                              ไมเหมือนเดมิอีกแลว บางสิ่งมันเปลี่ยนไป 
 
 
 
 
คุณรูแลววาชวงเวลาวยัรุนไมอาจหวนคืนกลับมาอีก  คุณรูมั้ยคร้ับวาทางเดินชวีิตของพวกเรามกัจะขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาที่เราเปนวยัรุนนี่แหละ เราจะเดินไปทางไหน จะดีหรือไมมันขึน้อยูกับชวงเวลานี้ ส่ิงที่คุณทําวันนีจ้ะ
เปนตัวกําหนดอนาคตของคุณ การตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ ของคุณในวันนี้มันจะตามไปหลอกหลอนคุณในวัน
ขางหนา ทําใหคุณรูสึกเสียใจในสิ่งที่คุณไมไดทําหรือไมก็มันจะทําใหคุณรูสึกภาคภูมิใจเพราะคณุไดทําในสิ่ง
ที่สมควรจะทาํ คุณไดทําในสิ่งที่เหมาะสม 
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 คุณลองถามตัวเองดูสิวา ถาเกิดคุณตองตายไปในตอนนี้ ในวนิาทีนี้ คณุยังตองเสยีใจอะไรอีกหรือไม? 
คุณยังมีส่ิงที่ตดิคางอะไรในชีวิตนีห้รือไม? คุณไดทําในสิ่งที่คุณสมควรทําหรือเปลา? คุณมีความสขุกับชีวิตที่
ผานมาหรือเปลา?  ลองจินตนาการกันดูเลยดีกวา ใหคุณคิดจริง ๆ เลยวา มีไอบาที่ไหนไมรูอยูดี ๆ  มันเอาปน
มาจอหัวคณุ ในตอนนี้ วินาทีนี้ แลวมันกถ็ามคุณวา "กอนตาย ขอถามสักคําวา แกมีความสุขกับขีวิตแกหรือ
เปลา?   แกมีความสุขกับสิ่งที่แกทํามัย้?" คุณจะตอบวาอะไรครับ ใช หรือ ไมใช  
 พวกเราอาจจะตายเมื่อไหรกไ็ด ไมไมใีครรู พรุงนี้เราอาจจะถูกรถชนตอนที่เราเดินขามถนน หรือเรา
อาจจะเกิดปวยเปนโรครายแรงกระทันหนัก็ได พวกเราไมสามารถควบคมุความตายได มันจะมาเมือ่ไหร เวลา
ไหน ที่ไหน เราควบคุมไมได เราอาจจะเปนคนที่อายุยนืถึง 90 ป แตเราก็อาจจะโชครายเหมือนกับอกีหลาย ๆ 
คน ที่ตายตั้งแตอายุยังนอย ชีวิตมันไมแนนอน 
 ผมมีเพื่อนรุนพี่อยูคนนึง แกอายุจะ 40 แลว ผมนับถือแกมากเพราะแกคอยใหคําปรึกษากับผมใน 
หลาย ๆ เร่ือง  รวมถึงเรื่องผูหญิงดวย แกเคยเลาประวัตชีิวิตใหผมฟงวา เมื่อตอนชวงแกยังวยัรุนนัน้ แกเปนคน
ที่ขี้อายมาก ๆ เปนคนที่ไมกลาที่จะเขาไปจีบสาว ๆ เลย ถึงแมวาแกจะมีเพื่อนที่เปนผูหญิงอยูบางแตก็ไมเคยจีบ
ใครสักคน เวลาที่แกไปเจอสาว ๆ ตามที่ตาง ๆ  แกไมกลาแมแตที่จะสบตา หรือถารวบรวมความกลามองเธอ
ได  เวลาเธอหนัมาแกก็ตองหลบตาพวกเธอทุกครั้งไป แกบอกผมวาตลอดชีวิตวยัรุนของแก แกเจอสาวสวย
ตลอดเวลา แตก็ไมเคยมีความกลาเขาไปคุยกับสาว ๆ เหลานั้นเลยสักครั้ง ไมเคยกลาเลยแมแตคร้ังเดียว แก
พลาดโอกาสทองมาโดยตลอด!!! แกคดิวาแกคงไมสามารถจีบพวกเธอได แกคิดอยูเสมอวาสถาณการณมันไม
เปนใจในการจีบสาว  และแกก็เรียนจบมาทํางาน แกเปนคนมีรายไดดี มีรถ มีบาน เปนคนที่ประสบความสําเร็จ 
และกอเพิง่แตงงานไปไดไมกี่ป  แกบอกผมวา ถึงแมแกจะรูสึกวาแกมคีวามสุขกบัชวีืตที่เปนอยูตอนนี้ แตแกก็
เสียดายทีใ่ชชีวิตไมคุม  แกปลอยใหชีวิตวัยรุนแกผานไปอยางปลาวเปลี่ยว เดยีวดาย แกไมเคยมแีฟนเลยในชวง
วัยรุน  แกบอกวาถาเอาเวลาชวงนั้นกลับมาไดก็คงดี และก็บอกผมวาอยาทําเหมือนทีแ่กเคยทํา  ใชชีวิตใหคุม 
อยากทําอะไรก็ทํา ตราบใดที่มันไมไดทําใหคนอื่นเดือดรอน ไมอยางนั้นจะตองมานั่งเสียใจในสิง่ที่ไมไดทํา 
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 ผมจะเลาอีกเรอืงนึงใหคณุฟง ผมมีเพื่อนอยูคนนึง เปน AFC มันชอบมาถามผมเสมอ ๆ  ทําไมมีสาว ๆ 
มาชอบผมเยอะ ถามวามันควรจะทํายังไงในการจีบสาว ผมก็บอกมันไป แตรูอะไรมัย้ครับ มันไมเคยเอาไป
ปฎิบัติเลย เวลามันไปเที่ยวกบัผม มันเจอสาวที่ชอบ มันกย็ืนนิ่งอยูอยางนั้นแหละ มันหวังที่จะใหผูหญิงมา
สนใจมันกอนมันถึงจะกลาเขาไปคุย และนั่นกอเปนสิ่งที่ไมเคยเกิดขึน้เลย หลังจากนั้นมันก็ชอบที่จะมาบนให
ผมฟงวา  ทําไมมันจีบสาวไมได ทําไมมันไมมีแฟนซะท ีมันชอบคิดวามันไมหลอพอ มันคงเปนโรคไมถูกกับ
ผูหญิงมั้ง  ผมบอกกับมันไปวา "เฮย มึงรูมั้ย ปญหาจริง ๆ  มันไมไดอยูที่มึงหลอหรือไมหลอ หรอกวะ" 
"จริงเหรอวะ แตกวูามนันาจะใชนะ" มันชอบตอบอยางนี้  "แลวมึงเหน็วากเูปน เจ มณฑลหรือไง มึงเห็นวากู
หลอนักหนาเหรอไงวะ"  "มึงก็ธรรมดาวะ แตมึงจีบสาวเกงนี่ มึงถูกกบัผูหญิง กูมันเปนโรคไมถูกกับผูหญิง"  
"ไอโรคถูกกับผูหญิงหรือเปลานั่นก็ไมเกี่ยวเลย" ผมบอก  "แลวอาไรวะ"   
"ที่มึงจีบสาวไมติด ที่มึงไมมแีฟนเพราะวา มงึไมเขาไปคยุกับผูหญิง!!!!! 
มึงเอาแตมอง มอง มอง แลวก็มอง มึงกลัวเคาจะปฎิเสธมึง  
มึงเลยหวังที่จะใหเคาเขามาคุยกับมึงกอน กูจาบอกอาไรให  
การที่ผูหญิงมาคุยจีบผูชายกอนมันเหมือนกับดาวหางฮัลเลย 
มันจะมาประมาณ 75 ปคร้ัง!!!!"  จะรอมั้ยละ 
 ใช การถูกปฎิเสธ มันสามารถทําใหเราเจ็บปวดได มันทําใหเรามองตวัเองวาดอยคา ไมมีความหมาย 
มันแยครับ มันทําใหเราสงสัยในตวัเราเอง และมันจะเจ็บมากที่สุดในครั้งแรกที่คุณถูกปฎิเสธ คุณอาจจะ
เจ็บปวดมากถงึขั้นรองไหออกมา กินไมไดนอนไมหลับ แตรูมั้ยครับ คร้ังตอ ๆ ไปมันจะเจ็บนอยลง นอยลง 
นอยลง นอยลง จนกระทั่งวนันึงคุณจะรูสึกเหมือนที่ผมรูสึกเลยวา  "กไูมจําเปนตองเจ็บนี่หวา" 
 
1-13  ความเขาใจผิดในการจีบสาว 
 
ความเขาใจผดิขอท่ี 1 : คุณตองเปนคนรวย คนดัง หรือหนาตาดีเทานัน้ถึงจะจีบสาวสวยตดิ โอวววววว ผูชาย
แทบทุกคนตองเคยคิดแบบนีอ้ยางนอยสักครั้งนึงในชวีิตอยางแนนอน ผมก็เคยคิดแบบนี้และผมก็รูวาคุณก็เคย
คิดเหมือนกัน ผูชาย AFC ทั้งหลายแหล ไมเคยที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดอันนีไ้ด พวกเคาชอบคิดวา 
พวกเคาไมมีความสามารถในการจีบสาว ผูชาย AFC อาจจะมีความกลาลองจีบสาวสวยดสัูกครั้ง สองครั้ง 
แตแลวก็โดนพวกเธอปฎิเสธ พวกเคาหันไปมองรอบขางเห็นพวกผูชายท่ีหนาตาหลอ ๆ  หนาตาดีเดินควงสาว
สวยที่เคาตองการ หันไปอกีทางเห็นผูชายขับรถ Benz โดยมีสาวสวยนั่งอยูขาง ๆ  "โลกนี้มันชางไมยุติธรรม
จริง ๆ " AFC คิด  พวกเคารูสึกทอแท หวัใจแตกสลาย เมือ่เห็นสาว ขาว สวย หมวย อ๋ึม เดินผานมา AFC ก็จะ
เอาความเขาใจผดิอันนี้มาเปนขออางในการที่จะไมเดินเขาไปจีบเธอ ปลอยใหโอกาสนั้นมันหลุดลอยไป 
หลังจากนัน้กจ็ะมานั่งโทษสังคม โทษผูหญิง โทษคนอื่น ๆ  โดยไมเคยคิดที่จะหนัมาแกไขขอบกพรองของ
ตัวเองแมแตสักครั้งเดียว 
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ใช การที่เราเปนคนที่มีเงินเปนลาน ๆ  หรือการที่เราเปนคนที่ดังเหมือนดารานักรอง จะทําใหมีสาวสวยเขามา
ใหเลือกอยางมากมาย  มันถูกตองและมนัคือความเปนจริง แตวาคนธรรมดา ๆ ทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะควงสาวสวย
เหมือนกนั ถาเขาใจธรรมชาติของการจีบสาว "ผูหญิงชอบผูชายเขมแขง็ที่เปนแมนอยางแทจริงและมีความ
ออนโยนซอนอยูในเวลาเดยีวกัน"  และสิ่งนี้คุณก็ทําไดโดยไมจําเปนตองหลอ รวยหรือเปนคนดัง การฝกการ
จีบสาวมันกเ็หมือนกับการที่เราฝกทักษะอืน่ ๆ ทั่วไป  เชนฝกเลนฟุตบอล ถาอยากจะเกงคุณก็ควรจะมีทั้ง
พรสวรรคและความพยายาม แตถาไมมีพรสวรรค ขอใหคุณมีความพยายามที่จะเรียนรูมาก ๆ คุณกส็ามารถเปน
นักฟุตบอลอาชีพได นกัฟุตบอลอาชีพหลายคนไมไดเกงเพราะมาจากพรสวรรค แตมาจากความพยายามครับ 
จีบสาวก็เหมือนกันถาคุณไมรวย หลอ หรือ ดัง(ไมมีพรสวรรค) คุณก็ตองใชความพยายาม เรียนรูธรรมชาติของ
ผูหญิง และคณุก็จะสามารถเกงเทากับหรืออาจจะเกงกวาคนที่มีพรสวรรคดวยซ้ํา เหมอืนที่คนชอบพูดกันวา 
อัจฉริยะมาจากพรสวรรค 10% นอกนัน้อกี 90% มาจากความพยายาม 
 
คุณสมบัติที่คุณตองมีในการเลนเกมจีบสาวสวยนี้มีอยูแค 3 อยาง 
1.คุณเกิดเปนผูชาย 
2.ความพยายาม 
3.ความเขาใจธรรมชาติของผูหญิง 
 
ความเขาใจผดิขอที่ 2 : ผูหญิงสวยมักมแีฟนกันหมดแลว ไมมีตัวเลือกมากนักหรอก  มาอีกแลวววว ขออางสุด
ฮิตอันดับ 2 ที่ AFC ชอบใชอางวาเปนสาเหตุที่ทําใหเคาไมสามารถจีบสาวสวยได  "พวกสาวสวยมแีฟนกัน
หมดแลวนี่ จะใหทํายังไง"  ไมนาแปลกใจเลยที่ AFC จีบสาวสวยไมติด กอเพราะวายอมแพตั้งแตยังไมไดเร่ิม
นี่เอง ขออางขอนี้เปนขออางที่ไรเหตุผลโดยส้ินเชิง  
 คุณลองมองไปรอบ ๆ ตัวคุณ สมัยนี้สิ ผูหญิงสวย ๆ  นารัก ๆ  หุนดี ๆ  เดินกนัใหเต็มบานเต็มเมืองไป
หมด ลองเดินไปตามหางหรอื siam square แลวลองนับดสิูครับ เปนรอย เปนพนั เปนหมื่น เปนแสน แมวาบาง
คนจะสวยดวยแพทยก็ตามที 555   แตยังไงก็ตามคุณจะเหน็ไดวาผูหญิงสมัยนี้สวยขึน้กวาเดิมมาก และก็มีมาก
เกินกวาที่คิดเอาไวดวย เยอะจริง ๆ เวลาเดินออกไปนอกบานตามที่ตาง ๆ  ขอแคคุณเปดหูเปดตาเอาไวบาง
เทานั้นคุณก็จะพบสาวที่ถูกใจ ที่คุณชอบไดไมยาก  
 เอาละ ผมมีขาวดีและขาวรายจะบอก ขาวดีก็คือ มีผูหญิงสวยอีกมากมายที่กําลังมองหาผูชายสักคนนึง
ในทุก ๆ วนั ผูชายอยางคณุนัน่แหละ คนที่เขาใจธรรมชาตพิวกเธอ คนที่นําความสุข ความตื่นเตนมาใหได  
ขาวรายก็คือคณุตองเปนคนออกไปพบพวกเธอ ไมใชรอใหเธอมาหา   
 
ความเขาใจผดิขอที่ 3 : แสดงออกวาคุณรักเธอ ทําดีกับเธอมาก ๆ  จริงใจกับเธอที่สุด แลวเธอจะหันมาชอบเอง 
ขอนี้ก็เปนความเขาใจผิดอยางใหญหลวงอกีขอนึง ผมเหน็ผูชายทําผิดพลาดในขอนีต้ลอดเวลา!!!  ครับ ผมรูวา
มันสมเหตุสมผล ที่เราชอบใครแลวเราก็ควรจะทําดกีับเธอใหมาก ๆ  และเมื่อเราทําดกีับเธอมาก ๆ เธอก็จะหนั
มาชอบเรา  มันเหมือนวานาจะเปนแบบนัน้ มันดูเหมือนวานาจะถูกตองเพราะมันเปนเหตุเปนผลกันใชมั้ย? 
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ผิดถนัดเลยครบั ผูชายที่คิดวาตองเปน nice guy เขาใจเกมการจีบสาวสวยผิดอยางสิ้นเชิง!!!  วิธีจีบหญิงแบบ 
nice guy แบบนี้จะไดผลถาคุณไปจีบผูหญิงที่ไมคอยสวยและไมคอยจะมีคนเขามาจีบ พวกเธอจะดใีจแนนนอน 
เพราะทั้งชีวติแทบจะไมเคยเจอคนมาจีบและคอยเอาใจ มันเปนความแปลกใหมของพวกเธอ แตถาเปนผูหญิงที่
สวยมาก ๆ  มผูีชายเขามาจีบเต็มไปหมด คณุคิดวามันจะไดผลหรือครับ?  ตอบได 3 อยางคอื ไม ไม และก็ไม 
ผูหญิงสวยตองการมากกวาแคมาคอยเอาใจ ทําดีดวย เพราะผูชาย 80% ที่มาจีบเธอ รับรองไดวา จะตองเขามา
จีบแบบ nice guy ซ่ึงผูชายกลุมนี้ก็จะถูกเธอตัดออกไปในทันทีโดยทีเ่ธอไมตองคิดเลย  คราวนี้มันก็จะเหลืออีก
ประมาณ 20 % ที่แตกตางกวาพวก nice guy ที่เธอตัดออก คนที่สามารถทาทายเธอ และดึงดูดความสนใจเธอได 
หลักของการจบีสาวจริง ๆ กค็ือ ผูหญิงตองการโดนจีบโดยคนที่จีบเปน คนที่นาตื่นเตน สนุกสนาน เขมแข็ง โร
แมนติก ไมใชหวังพึ่งแควาความดีอยางเดยีวก็สามารถเอาชนะใจเธอได ผูชายที่ทําตัว nice guy กับเธอ เธอมี
มากเกินพอดีแลว เธอเบื่อ ใหในสิ่งที่เธอขาดไมดีกวาเหรอครับ? ความเขาใจผิดขอที่ 4 : ผูหญิงไมชอบคนดี 
ชอบคนเลว  AFC และ nice guy เปดตามองไปรอบ ๆ ตัว เห็นพวกเพื่อน ๆ ที่เปน jerk ตางมีแฟนเปนสาวสวย
กันหมด พวกเคาก็เร่ิมงง สับสนกับชีวิต  "ตกลงผูหญิงสวยไมชอบคนดี คนจริงใจแตชอบคนเลวใชมั้ยเนีย่?" 
nice guy สรุปเอาเอง   
"ไมใช ๆ  ผูหญิงไมชอบคนเลว" ผมบอก  "อาว คุณเวบมาสเตอรก็คุณบอกผมเองวาเวลาจีบสาวสวยหามไปทํา
ดีกับเธอ พวกเธอไมชอบ อยางนี้ก็แสดงวาผูหญิงชอบคนเลวอะดิ แสดงวาผมตองเปน jerk ใหมากทีสุ่ดใชมั้ย?" 
การที่ตั้งใจจะเปน jerk แบบสุด ๆ กผิ็ดเหมอืนกัน  สาวสวยไมไดชอบ jerk เพราะวา jerk เลว เขาใจมั้ยครับ?  
สาวสวยชอบ jerk เพราะวา jerk มีลักษณะเปนผูชาย เปนแมน  และในทางตรงกันขาม  สาวสวยไมชอบ nice 
guy ไมใชเพราะวาทําดีเกนิไป ไมใชเพราะจริงใจเกินไป  สาวสวยไมชอบ nice guy เพราะ nice guy ไมเปน
ผูชาย ออนแอ ผูหญิงยังชอบคนดี ความดไีมไดเปนปญหาแตอยางใด  เพียงแตวาความดีตองมาทีหลังความเปน
ชายเทานัน้!!!  คุณสามารถใหดอกไมเธอได หลังจากที่คณุแสดงออกใหเธอเห็นแลววาคุณเปนคนเขมแข็ง 
มั่นใจ  คณุสามารถพูดจาหวาน ๆ  ภาษาดอกไมกับเธอได หลังจากที่คณุแสดงออกใหเธอเห็นแลววาคุณเปน
ผูนํา  คุณสามารถเอาอกเอาใจเธอได หลังจากที่คุณแสดงใหเธอเหน็แลววาคณุมีจุดยนืของตัวเอง  พูดงาย ๆ ก็
คือ คุณทําตัวออนโยนได หลังจากที่คุณมีความเปนชายอยูในตวัคุณแลวเทานัน้!!!  ถาความดีมาเปนอันดับแรก 
เธอจะจัดคณุอยูในกลุม nice guy อยางไมตองสงสัย  แตถาความเปนชายมากอนละก็ ความดีกจ็ะเปนอาวุธเสริม
ที่ดีของเรา 
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ความเขาใจผดิขอที่ 5 : ผูหญิงรูวาพวกเธอตองการอะไร ถามเธอสิวาเธอตองการอะไร  เคยสังเกตมัย้ครับวา 
ผูหญิงมักจะชอบบอกวาชอบผูชายแบบนงึ แตสุดทายกไ็ปลงเอยกับผูชายอีกแบบนงึ  ตัวอยางเชน ผูหญิงมักจะ
บอกวาชอบคนดี คนที่นารัก จริงใจ  แตวาแฟนตวัจริงของเธอคือไอหนุมที่กินเหลาและเที่ยวทุกวนั แถมเจาชู
อีกตางหาก   
 มีเพื่อนของแฟนผมคนนงึ เธอบอกวาชอบผูชายที่โรแมนติก อบอุน แตวาแฟนของเธอนะ เปน jerk 
แบบสุด ๆ  แฟนเธอไมเคยใหของขวัญหรือดอกไมกับเธอแมแตคร้ังเดียว แถมยังชอบใชกําลังทําราย ตบตีเธอ
อีกดวย  ทําไมเธอพูดวาชอบผูชายอยางนึงแตวาไปคบกบัผูชายอีกแบบนึงรูมั้ยครับ?  ก็เพราะวาเวลาที่เราถามวา
พวกเธอตองการอะไร พวกเธอจะบอกลักษณะของผูชายที่แฟนหรือวาแฟนเกาของเธอใหไมได   
 มีเพื่อนผูหญิงของผมอีกคนนึง แฟนเกาของเธอเปนคนที่ไมมีความรบัผิดชอบเลย เธอแทบจะตองทํา
ทุกอยางให ทัง้รีดผา ซ้ือกับขาวใหกิน แมกระทั่งเวลาลงทะเบียนเรียน ยังตองใหเธอเปนคนลงให หลังจากที่
เธอเลิกกับไอหมอนี่แลวผมก็ถามเธอวา เธอตองการผูชายแบบไหน เธอตอบวา "ตองการคนที่พึ่งพาตัวเองได มี
ความรับผิดชอบ เปนผูใหญและชวยเหลือเราได"  เวลาถามผูหญิงวาตองการผูชายแบบไหน ใหสันนิษฐานไว
กอนไดเลยวา  คําตอบของเธอเปนสิ่งที่ไมมีในตวัแฟนหรือแฟนเกาเธอ  ถาแฟนเธอเปน jerk แนนอนวาเวลา
ถามเธอ เธอก็จะตอบวาตองการคนที่ทําดกีับเธอ  เพราะนั่นมันจะเติมเต็ม ทําใหแฟนเธอ perfect  ถามวาคําตอบ
ที่ไดไมใชส่ิงที่เธอชอบอยางนั้นหรือ?  เปลาครับเธอชอบครับแตคําตอบที่เธอใหมาจะเปนแคสวนเสริมที่จะทํา
ใหแฟนของเธอ perfect เทานั้น  ไมใชส่ิงที่เธอชอบอันดับแรก  ผูชายสวนมากนกึวาคําตอบที่เธอตอบมาเปนสิ่ง
แรกที่เธอชอบจริง ๆ  ซ่ึงมันไมใช  การไปถามผูหญิงวาชอบผูชายแบบไหน กเ็หมือนกับให จอรจ บุช ไปถาม
ซัดดัมวา  "ซัดดัม บอกมานะ วาโรงงานผลิตอาวุธเคมีอยูที่ไหน?"  คําตอบที่ไดจะบิดเบือนไมมากกน็อย 555 
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บทที่ 2: Nice guy กับ Jerk 
 
2-1  Jerks vs. nice guys 
 
 เคยสงสัยกันบางมั้ยครับวาทาํไม jerk จึงดูเหมือนวาจะเปนที่ถูกใจของสาว ๆ มากกวา nice guy 
เคยคิดมั้ยครับวามันแปลก ๆ  ทําไมผูชายทีเ่อาอกเอาใจเธออยาง nice guy ถึงไมไดอะไร ในขณะที่พวก jerk 
เดินควงสาวสวย ๆ เต็มไปหมด  
 จริง ๆ แลวผูหญิงตองการผูชายแบบไหนกนัแน  
พวกเธอตองการคนที่มีความมั่นใจอยางสูงอยางนั้นหรือ  
พวกเธอตองการคนที่กลาที่จะแสดงออกอยางนั้นหรือ พวก 
เธอชอบคนที่ดูเหมือนจะอนัตรายอยางนัน้หรือ ก็ถูกครบั แต 
แคเพียงบางสวนเทานั้น สังเกตมั้ยครับวาคนที่พวกเธอชอบ 
นั้น จะมีอะไรเหมือนกนัอยูอยางนึง  คือเปนคนที่สามารถ 
กระตุนอารมณเธอได ทําใหเธอตื่นเตน ทําใหเธอรูสึกอะไร 
บางอยางได 
 นี่เปนสิ่งที่ทําให nice guy โดนตัดออกไป nice guy  
ไมสามารถกระตุนอารมณความรูสึกเธอได  nice guy ไมใช 
คนที่พูดไดอยางลื่นไหล nice guy ไมไดแสดงใหเห็นวา เคา 
มีความสุขอยางเหลือเฟอที่จะแบงปนใหผูหญิง nice guy  
ไมใชคนที่สามารถนําเธอไปพบกับความตื่นเตนได  ตรง 
กันขาม jerk สามารถกระตุนอารมณพวกเธอไดอยางเหลือเฟอ พวกเคาทําใหหญิงตืน่เตนไดตลอดเวลา พวก
เธอสัมผัสทุกอารมณความรูสึกเมื่ออยูกับ jerk สุข สนุก เสียใจ เศรา ตื่นเตน หวาดกลัว ผูหญิงชอบที่จะถูก
กระตุนความรูสึก ทําไมผูหญิงถึงชอบแบบนี้เหรอครับ ก็เพราะวามันเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดมาแลว 
                                                                                               นั่นเอง และบางครั้งเราก็ไมตองการเหตผุลวา 
                                                                                               ทําไมธรรมชาติถึงสรางมาแบบนั้น มนัแคเปนสิ่งที ่
                                                                                               เกิดขึ้นเทานัน้เอง และ nice guy ก็ตองยอมจํานน 
                                                                                               ตอกฎธรรมชาติ   แตนาเสียดายที่วา การที่ผูหญิง 
                                                                                               เลือกที่จะชอบ jerk  มากกวา nice guy นั้น มันทํา        
                                                                                               ใหผูชายมากมายได เปลี่ยนแปลงตัวเองไป เปน  
                                                                                               jerk ตามแบบที่พวก เธอตองการ เพื่อที่จะมาเอา 
                                                                                               เปรียบพวกเธอ ในทางกลบักัน ถาพวกเธอเลือกที่ 
จะชอบ nice guy ตั้งแตแรก ผูชายทั้งโลกคงเปน nice guy กันหมดแลว 
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2-2  Nice jerk: ทําใหเธอเซอรไพรส! 
 
 คุณเคยเขาไปอานตามเวปบอรดหรืออานตามโพลความคิดเห็นตาง ๆ มั้ยครับ  ที่เคาชอบถามผูหญิงกัน
จังวา 
"ผูหญิงชอบผูชายแบบไหน"  แลวมันก็จะมีคําตอบประมาณวา  "ชอบผูชายที่เปนคนนารักคะ"  "ชอบที่เอาใจ
ใสเรา เปนหวงเปนใยคะ" "ชอบคนที่ไมเจาชูคะ รักเราคนเดียว" "ชอบคนที่เอาใจเกง ๆ คะ นิสัยดี ๆ "  และอีก
รอยแปดพนัเกา  รูสึกเหมือนผมมั้ยวามันแปลวา nice guy กี่คร้ังที่เราไดยินแบบนี้เนีย่ ผูหญิงนั้นบอกเราอยู
ตลอดเวลาวาชอบ nice guy มากกวา jerk  แลวพวกผูชายอยางเรา ๆ  ควรจะเชื่อดีมัย้ครับ ผมวาคุณคงรูคําตอบ
อยูแลว ยังมีอีก ผมก็เคยไดยนิมาอีกวาผูหญิงชอบผูชายที่เปนแบดบอย แตเวลาอยูกบัเธอแลวกลายเปน nice guy 
โอเค ๆ  เขาใจ ๆ  มันทําใหเธอรูสึกวามีคา  
 แตรูมั้ยครับวาจากประสบการณที่ผานมา ผมไดขอสรุปอะไรบางอยาง ---ผูหญิงชอบคนที่ทําตัว nice 
guy กับทุกคนยกเวนเธอ!  
 คุณทําตัวดีกับทุกคนรอบ ๆ ขางตัวคุณและรอบ ๆ ขางเธอ คุณ 
ชวยเหลือพวกเคาอยางเทาทีจ่ะทําได (แตอยาใหมนัมากเกินไป ไมงัน้ 
คุณจะไมไดรับการเคารพ) คุณยิ้มแยมแจมใสกับพวกเคาเหลานั้น คณุคือ 
nice guy แบบพอดี ๆ  ไมมากไมนอยเกินไปในสายตาพวกเคา แตกับ 
เธอคุณทําตัวเฉย ๆ  คุณ neg-hit เธอ คุณตลกและใช cocky+funny กับเธอ 
คุณดูเหมือนวาไมใสใจกับอารมณของเธอ คุณทําเหมือนวาเธอไมไดมคีา 
อะไรเทาไหร คุณไมเคยตามใจเธอ เธอเลยคิดวาคุณเปน jerk อยูมาวนันงึ 
เธอเริ่มสังเกตไดวาทกุคนรอบ ๆ ขางเอาแตพูดกันวาคุณเปน nice guy   
แมกระทั่งคนที่คุณรูจักกย็ังมาขอบคุณคุณ ในสิ่งที่คุณเคยทําให  เธอเริ่ม 
สับสน งง ๆ  และมันจะมีผลดีกับเราหลายอยาง เธอจะสับสนและไม 
เขาใจวาคุณเปนคนยังไงกันแน เพื่อน ๆ เธอบอกวาคุณเปน nice guy แตสมองเธอบอกคุณเปน jerk เธอไม
มั่นใจ เธอจะสงสัยและตองการรูคําตอบ ตอมามันจะทําใหเธอคิดถึงคุณมากขึ้น ผิดกับพวก nice guy ที่เขามา
จีบเธอ พวก nice guy เหลานั้น เธอสามารถรูไดทันทีวาเปนคนยังไง แตกับคุณ เธอไมสามารถรูไดเลย คุณเปน
คนที่ลึกลับ เธอไมสามารถเดาคุณออกได ทายสุดคุณไดเอาลักษณะของ jerk และ nice guy มารวมกนั ซ่ึงเปน
ลักษณะที่ดีที่ dj ทุกคนตองมี พยายามทําดีกับทุกคนไว แตอยาไปทําดกีับเธอมาก คณุตองแสดงออกวาคุณเปน 
jerk พอสมควร เวลาคุณอยูกบัเธอ แลวในที่สุดทุกคนก็จะทําใหเธอรูวาจริง ๆ แลวคุณไมใช jerk แตคุณเปน 
nice jerk ตางหาก เปนคนทีต่รงกลางระหวาง nice guy กับ jerk เธอจะไมคิดวาคุณเปน nice guy เลยทีเดียว 
เพราะวาคณุไมไดทําตัว nice guy กับเธอ เธอไมคาดผันวาคุณจะมีอีกดานนึงซึ่งมันทําใหคนอื่นมีความสุข เธอ
แปลกใจและประทับใจวา คนที่เธอคิดวาเปนแบดบอยอยางมากนัน้ จริง ๆ แลวเปนคนที่เยีย่มคนนึงเลยทีเดียว 
เปน nice jerk  เธอจะเซอรไพรส!!! 
 



 

หลอไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ียวแรง 

- 25 - 
2-3  โลกทั้งโลกอยากใหคุณเปน afc 
 
 ทุก ๆ คร้ังที่ผมขับรถไปที่ไหนก็ตามนะครับ ผมก็มักจะเปดเพลงฟงเสมอ  ฟงเทปที่ซ้ือมามั่ง ฟงจาก
วิทยุมั่ง ซ่ึงมันก็ผอนคลายไดดี  วันกอนเปดไปคลื่นนึง ไดยินเพลงอะไรไมรูเพลงนึง กาํลังดังมาก "พดูไมคอย
เกงแตรักหมดใจ ถารูวาชอบอะไรจะหาใหเธอ พูดไมคอยเกงแตช้ันรักเธออออ อยาปลอยใหเพอใหรักเธอขาง
เดยีว"  โอะ ๆ  ๆ  ๆ  เปลี่ยนไปอีกคลื่น  "อยากจะบอกเธอวารัก แตมนัคงจะเรว็ไป  เธอคงไมเขาใจในสิ่งที่ช้ันมี
ตอนนี้ ที่เปนทุกขก็เพราะคงเฝาแตคิดถึงเธอ ตั้งแตวันทีไ่ดเจออออ เธอคือเหตุผล......"  ฟงจบ เปลีย่นคลื่นอีก 
มาอีกแลวสไตลเดิม ๆ  "....................เพราะคําวารักจะมีใหเธอเทานั้น ในใจฉันไมมีทีว่างใหใคร อยากใหวัน
พรุงนี้เธอรับรูและเขาใจ วามีใครที่พร่ําเพออออออ คืนที่ดาวเต็มฟา ช้ันจินตนาการเปนหนาเธอออ โอวว เยยย
........."  โอว มายกอดดด จะตอกยํ้ากนัไปถึงไหนครับ ขนาดเปลี่ยนไปสามคลื่น  แลวยังมาเจออีก สังเกตมั้ย
ครับวา เพลงพวกนี้มนัตอกยํา้เราอยูทุกวัน ใหเรามีความคิดแบบ AFC ที่ยกตวัอยางมานี่ไมใชวาไมชอบเพลง
เคานะ ชอบครบั ยอมรับเลยวาเพราะมาก เปนสามเพลงโปรดผมเลย  แตส่ิงที่นาเปนหวงก็คือ เนื้อเพลงมัน
โคตร nice guy ถาเราฟงโดยไมระวังแลวเนี่ย เรากจ็ะมีทศันคติแบบ AFC โดยที่เราไมรูตัวเลย คุณตองระวังไม 
ใหมันมาสิงอยูในสมองไดนะครับ ฟงไปเถอะครับ มันเพราะก็ฟงไป อินไปกับเพลง แตฟงจบแลวใหคิดดวูา 
ชีวิตจริงถาไปทําตัวแบบนี้แลวผลลัพธมันมักจะออกมายงัไง คุณก็รู ๆ กันอยู ยงัมีอีกครับ ลองอานหนังสือพิมพ
กันดู ลองเปดไปหนาดาราด ิที่เคามักจะมีขาวประมาณวา  ดาราสาว...เผยแฟนใหม นกัขาวกอเขาไปรุม 
สัมภาษณกัน   
 
 
 
 
 
 
 
"ทําไมถึงมาคบกับพี่..คนนี้คะ เคาดีตรงไหนคะนอง"  "เออ..ก็แบบวาพี่เคาเปนคนดีนะคะ คอยดแูลเทคแคร 
ทุก ๆ อยาง เปนสุภาพบุรุษมากกกกกกคะ" เคยมีใครตอบแนว ๆ อ่ืนไหมครับวา  "พี่คนนั้นเหรอคะ... เคา แบบ
วา ทาทายหนคูะ  หนูเลยอยากจะเอามาเปนแฟน ชอบตรงที่อยูกับเคาแลวตื่นเตนคะ แลวเคาไมทําตัวแบบ nice 
guy เหมือนคนอื่น ๆ ที่มาจบีหนู คะ คือคนแบบนีห้ายากอะคะ ออ! อีกอยางพี่เคารวยคะ เดี๋ยวคนอืน่แยงไป
กอน เสียดายแยเลย " เคยมีใครตอบแบบนีม้ั่งครับ!!!  ไมนาสงสัยเลยวาทําไมเราโตขึ้นมาดวยทัศนคติ AFC ก็
มาเลนตอกยํ้ากันอยูทกุวนั แลวแบบนีกู้จะไมเปน AFC ไดไง!!! การเปน nice guy เปนสุภาพบุรุษมนัดีครับ 
ไมไดมีอะไรเสียหาย แตอยาทําใหมันเกินพอดี คุณจะตองรูจักวาเวลาไหนที่ควรจะเปน nice guy เวลาไหนที่
ควรจะหลีกเลีย่ง ระวงัไวครับโลกทั้งโลกอยากใหคุณเปน AFC  แตวาจะใหรางวัลกบั คนที่ไมเชื่อมัน 
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2-4  Nice guys ซินโดรม 
 
 ถาคุณมาที่เวปนี้สักระยะนึง คุณคงจะรูวา nice guy คือคนที่รองรับอารมณของผูหญิง ที่เมื่อถูกใชแลว 
ก็จะถูกทิ้งไป   
 ทําไม? ทําไมผูหญิงไมชอบคนดี คนนารักที่ทําทุกอยางเพื่อเธอ ผูหญิงแทบทุกคนบอกวา ตองการคนที่
เขาใจเธอ เทคแคร เปนสุภาพบุรุษไมใชหรือ?  แลวถาอยางนั้นทําไม nice guy ตองโดนผูหญิงทิ้งอยูทุกเมื่อ
เชื่อวัน ส่ิงที่พวกเธอพูดเปนแคคําหลอกลวงเทานัน้หรือ? 
ส่ิงที่เกิดขึ้นมนัไมไดเกี่ยวของกับความดี ความนารักของ Nice guy 
ผูหญิงนั้นชอบคนดี คนที่นารัก แตผูหญิงมีปญหากับคนที่ไมกลา 
แสดงออก ไมมีจุดยนื ทําตัวออนแอ ผูหญิงนั้นชอบความเขมแข็ง  
มั่นใจมากกวาความดี ความนารัก พวกเธอพูดความจริงแตพูดไมหมด 
เทานั้นเอง 
-ถาคุณรูสึกวาคุณไมสามารถที่จะแสดงความสนใจทางเพศใหผูหญิง 
  รูได คุณกําลังติดโรค nice guy ซินโดรม  
-ถาคุณรูสึกวาคุณไมสามารถที่จะขัดใจสาวคนที่คุณชอบได 
  คุณติดโรคnice guy ซินโดรม 
-ถาคุณรูสึกวาคุณตองทําอะไรบางอยางทีม่ันเกินพอดี เกินความ 
  จําเปนเพื่อทีจ่ะใหเธอมาสนใจ เชนคุณซือ้ดอกไมใหเธอทุกวัน  
  คุณก็กําลังตดิเชื้อ Nice guy ซินโดรม 
-ถาคุณหมกมุนครุนคิดถึงผูหญิงคนใดคนนึงตลอดเวลา ตื่นขึ้นมาคิดถึงเธอ แปรงฟนก็คิดถึงเธอ อาบนํ้าก็คิดถึง
เธอ ทํางานก็คดิถึงเธอ เจานายดากย็ังคิดถึงเธอ คุณกําลังอยูในระยะสุดทายของ Nice guy ซินโดรม และคุณก็
จะถูกทิ้ง 99.99%  
วิธีรักษา: อยาทําใหเธอเปนชีวิตของคุณ  คุณไมสามารถที่จะใหเธอเปนทุก ๆ ส่ิงในชีวิตคณุได ผูหญิงจะยกยอง
คนที่เขาใจตวัเอง มีจุดยนื อยาเปลี่ยนความคิดบางอยางทีคุ่ณคิดวามนัถูกตอง เพียงเพราะวาเธอคิดไมตรงกับ
คุณ ถาคุณทําอยางนั้น คณุแสดงถึงความออนแอ ผูหญิงไมชอบผูชายออนแอ มันเหมอืนกับวา ขนาดคุณยังไม
สามารถปกปองตัวเองไดเลย แลวจะไปปกปองเธอไดหรือ? ขนาดคุณยังไมเคารพตวัคุณเอง แลวคุณจะหวังให
คนอื่นมาเคารพคุณไดยังไง ทาํใหเธอเปนทุกสิ่งในชวีิตคุณ = Nice guy ซินโดรม = ฆาตัวตาย 
 การรักษาทําไดงาย ถาคุณสามารถคิดเปน และมีทัศนคตทิี่ถูกตอง แลวคุณจะไมมีทาง เปน nice guy 
ซินโดรมอีกตลอดชีวิต  
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2-5  กฎของธรรมชาติ : ความพายแพของ Nice guy  (ภาค 1) 
 
 ทําไม ทําไม ทาํไม ทําไมสาว ๆ สวย ๆ ถึงเลือก Jerk?  นี่คือความลับที่เราอยากรูคําตอบกันเปนอยางยิ่ง 
พวกเธอไมรูหรือไงวากําลังเลนกับอะไรอยู พวกเธอไมมีตากันหรือไง ผูหญิงเองไมใชเหรอที่บอกวาชอบคนที่
เปนสุภาพบุรุษ คนด ีแลวทาํไมพวกเธอไมทําตามที่พูด ทําไมผูหญิงถึงเขาใจไดยากยิ่งเชนนี?้ Nice guy คนหนึ่ง
ไดไปพบสาวสวยกําลังเดินควงอยูกับผูชาย เคาตะโกนถามตัวเองวา  
"ผูชายคนนี้เปนคนยังไงกันแน ทําไมถึงมสีาวสวยขนาดนี้มาชอบได 
เคาพิชิตใจสาวสวยไดอยางไร ทั้ง ๆ ที่หนาตาก็ไมไดหลอเหลาสักนิด 
เคาเปน jerk อยางนั้นหรือ" "ครับ คุณ nice guy สายตาคุณไมไดฝาดไป 
หรอกครับ ผูชายที่คุณเห็นเดนิควงกับสาวสวยนัน้ เปน jerk!!!" ผมตอบ 
"ไมจริงงงงงงงงงงงงงงงง คุณอยามาโกหก ผูหญิงชอบ nice guy พวกเธอ 
บอกอยางนัน้เอง ผมจําได และก็ไมใชเฉพาะพวกผูหญิงเทานั้น คนอื่น ๆ  
ทุก ๆ คนก็บอกเชนเดียวกัน"  "เออ... .ใจเยน็ ๆ  คุณ nice guy ผมวาคุณ 
กําลังเขาใจอะไรบางอยางผิดไปนะครับ ผมวาเราลองมาคุยกับสาวสวยให 
รูจิตใจของพวกเธอกันจริง ๆ ดีกวา"  
 
 อาาาาา นั่นไงสาวสวยสุดยอดอีกคนนึง เธอยืนอยูบนเวทสูีงเหนอืผูหญิงทุก ๆ คน ขางลางรายลอมไป
ดวยชายหนุมยนืกันอยูมากมายเต็มไปหมด ทุกคนตางกห็วังวา จะไดรูความลับที่จะพชิิตหัวใจของเธอ ไมนาน
นักมีเสียงนึงจากขางลางเวทตีะโกนขึ้นมาวา "คุณคนสวย ถาผมจะพิชิตหัวใจคุณผมจะตองทํายังไง?" สาวสวย
หัวเราะคิก ๆ  อยางนารักนาเอ็นดู กอนจะบอกวา "ไมยากหรอกคะ เพยีงแตมันเปนสิ่งที่พวกคณุชอบมองขาม
กันไป ลองทายกันดูสิคะวามันคืออะไร ใครทายถูกมีรางวัลใหนะคะ" ตอนนี้ขางลางเวทีเกดิเหตุชุลมุนอยาง
มาก ชายหนุมทั้งหลายตางแยงกันตะโกนขึ้นมา  
"รวย มีเงนิ"                     
"หลอ เท" 
"ซ้ือดอกไมให" 
"เลนกีตารเกง ๆ " 
"เอาใจคณุ" 
"ของขวัญสวย ๆ " 
"ดินเนอรใตแสงเทียน" 
"ขับรถ BMW" 
"เขาใจคณุใหมาก ๆ " 
"กลามใหญ ๆ "  
"โทรหาทุกวนั" 
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"ชมวาคุณนารัก" 
"ทําตัวเปนผูใหญ" 
"โรแมนติก" 
"Messege ขอความเท ๆ " 
"คุณผูชายทั้งหลายคะ ส่ิงทีคุ่ณพูดมาทั้งหมดมันกด็ีคะ แตคุณไมทราบหรือคะ วามีผูชายเปนรอย ๆ คน ที่
สามารถใหส่ิงเหลานั้นกับดฉิันได คุณไมเคยสังเกตุหรือวา จริง ๆ แลวดิฉันตองการอะไร" เธอตอบ 
ผูชายขางลางทั้งหมดไดแตนิ่งเงียบ งนุงงกับสิ่งที่เธอพูดมา เธอตองการอะไรกันแน? 
 คุณ nice guy หันมามองหนาผม แลวตะโกนกลับไปบนเวท ี"ผมรูแลว ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  คุณชอบผูชาย
ที่เปน jerk พวกแบดบอย"  เธอหัวเราะกอนจะตอบ "ก็ใชนะคะ แตยังไมใชคําตอบที่แทจริง" "คุณชอบ jerk 
เพราะวาเคาเกเร"  "ไมใชเลยคะ"  "คุณชอบเพราะเคาขับรถแตง ชอบขับซิ่ง"  "อ้ืมมม" 
"คุณชอบที่เคาหยิ่ง ทะนงตน"  "เคาหยิ่ง คณุพูดถูกคะ แตไมใชตรงนัน้หรอกนะ" "คุณชอบที่เคามั่นใจ ไมแคร
ใคร"  "อาา ฮาา มีสวนคะ" 
 และแลวทนัใดนั้นเองผมก็ตะโกนขึ้นไปบนเวที "คณุชอบผูชายที่เปนผูชายอยางแทจริง 
คุณชอบคนทีม่ีความเปนแมนสูงกวาผูชายทั่วไป!!!"  "โอ คุณชางรูใจผูหญิงจริง ๆ  คุณชื่ออะไรคะ?" เธอพูด
แลวกว็ิ่งลงจากเวทีมาหาผม  "ผมชื่อ ดอนฮวน คุณจะใหรางวัลอะไรกับผมครับ?" ผมตอบพรอมกับยิ้มใหเธอ 
"นี่คะ ดิฉนัขอมอบหัวใจและความรักใหคณุคะ รับไวสิคะ"  ผมและเธอก็เดินจากฝูงชนไปดวยกัน ทิ้งใหชาย
หนุมทั้งหลายเก็บคําตอบกลับไปครุนคิด  ผูชายที่เปนผูชายอยางแทจริง!!! ผูชายทีเ่ปนแมนมากกวาผูชายคน 
อ่ืน ๆ !!!  มันหมายความวาอยางไร?   คําตอบนั้นมนัอยูในธรรมชาติอยูแลว  แตวากอนอื่นเราลองมาดูผูหญิง
ในแบบทีพ่วกเราชอบกอนดกีวา  พวกเราชอบผูหญิงแบบไหนกนัครับ? พวกเราชอบผูหญิงที่หนาตานารัก 
สวย ๆ  หุนดี ๆ นะสิ ยิ่งถาเปนประเภทมจีริตแบบผูหญิงนิด ๆ  แจะแจ ทําตัวแร_หนอย ๆ ผ  ูชายสวนใหญยิ่ง
ชอบมากกวาผูหญิงที่เรียบรอยแบบผาพับไว  เพราะอะไรครับ ทาํไมเราถึงชอบพวกเธอเหลือเกิน?   ก็เพราะ
พวกเธอมีลักษณะของผูหญิงจริง ๆ นะสิ! พวกเธอเปนผูหญิงที่เปนผูหญิงอยางแทจริง!!! 
 
 เอวขอด สะโพกผาย ทรวงอกอวบอิ่มไดรูป ขาเรียว ๆ  หนาตาจิ้มล้ิม มันแสดงออกถึงวาเธอมี
คุณสมบัติเปนเพศหญิงสูง การที่พวกเธอดดัจริตนิด ๆ  เลนหูเลนตา พดูแบบมีมารยาหญิง มันแสดงออกวาเธอ
มีคุณสมบัติเปนเพศหญิงสูง พวกเราชอบทีเ่ธอมีลักษณะของผูหญิงอยางแทจริง!!! แลวลองมาดูผูหญิงอีก
ประเภทนึงกันบาง ทําไมเราถึงไมมองผูหญิงที่หนาตาไมสวย ไมนารัก ทําไมผูหญิงที่อวน ๆ  หุนไมดี เราไม
ชอบ ทําไมผูหญิงที่พูดแบบหาว ๆ  หรือเปนทอมบอยเราถึงไมคอยจะชอบกัน ทําไมผูหญิงที่มีอายุมาก ๆ สัก
นิดนึง เราถึงไมสนใจเหมือนที่เราสนใจผูหญิงสาว ๆ วยัรุน ตอบไดไมยาก เพราะผูหญิงประเภทนีม้ีคุณสมบัติ
เปนผูหญิงนอยกวาประเภทแรก!!!  เอวที่ใหญ หนาเตอะ รูปรางที่ไมไดสัดสวน มันบอกเราวาเธอมีความเปน
ผูหญิงนอยกวา ผูหญิงที่เอวบางรางนอย การพูดจาหาว ๆ มันก็แสดงออกวาเธอนาจะไปเปนผูชายมากกวาทีจ่ะ
มาเปนหญิงสาว  และอายุที่มากขึ้น มันบอกพวกเราวาคุณสมบัติความเปนเพศหญิงของเธอกําลังลดนอยลง 
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พวกเราผูชายชอบผูหญิงที่มีลักษณะเปนเพศหญิงสูง!!!(Extremely feminine woman) แลวลองมาดูในทาง
กลับกัน ผูหญิงชอบผูชายแบบไหน?  ผูหญิงไมไดชอบผูชายที่ทําตัวเปนเด็ก ผูหญิงไมไดชอบผูชายที่ทําตัว
แบบผูหญิง ผูหญิงไมไดชอบผูชายที่เปน Nice guy  
 แตผูหญิงชอบผูชายที่แสดงออกวาเปนผูชายจริง ๆ !!!!  ผูชายที่มีคุณสมบัติเปนเพศชายสูง (Extremely 
Male Character) นี่เปนเหตผุลวาทําไมในโลกแหงความเปนจริง jerk ถึงชนะ nice guy ตลอดเวลาในเรื่องจีบ
สาวสวย jerk นั้นไมไดจีบสาวเกงกวา nice guy เลยแมแตนิดเดยีว jerkไมไดรูเคล็ดลับ เทคนิคจีบสาวมากกวา 
nice guy เพียงแตวาธรรมชาติไดใหความเปนชาย jerk มามากกวา nice guy หลายเทาตัวนัก! ธรรมชาติไดออก
กฏมาวา ผูหญิงที่มีคุณสมบัติเปนของเพศหญิงสูง (ผูหญิงที่สวย) จะคูกบัผูชายที่มีคุณสมบัติของเพศชายสูง 
(jerk)  ความเปนหญิงสูงคูกบัความเปนชายสูง เปนกฎธรรมชาติที่ไดถูกกําหนดเอาไวแลว 
 
2-6  กฎของธรรมชาติ : ความพายแพของ Nice guy (ภาค 2) 
 
 nice guy เคยแสดงออกถึงความเปนชายบางมั้ยครับ? ไมเคยเลย  ออนแอ ไมมั่นใจ ลังเล หวาดกลัว ไม
เปนผูนํา nice guy จะวาไปแลวก็เปนผูหญิงที่บังเอิญมีรูปรางเปนผูชายแคนั้นเอง แลวอยางนี้จะหวังใหผูหญิงมา
ชอบไดอยางไรกัน? ผูชาย nice guy แสดงความออนแอออกมาใหเห็นตลอด ผูชาย nice guy มีลักษณะความ
เปนเพศชายทีน่อยมาก ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  และนั่นทําให nice guy จีบผูหญิงไดแคกลุมเดียวเทานัน้ คือผูหญิง
ที่มีคุณสมบัติของเพศหญิงนอย (ผูหญิงไมสวยนัน่เอง) ถาอยากจะใหสาวสวยสนใจก็จงเริ่มทําตวัใหสมกับเปน
ผูชาย และยิง่คุณมีลักษณะความเปนชายมากเทาไร ผูหญิงที่จะมาชอบคณุก็จะสวยมากขึ้นเทานัน้ เวลาจีบสาว 
jerk ไมไดคดิคนหาคําพูดที่เพอรเฟกต ไมเคยคิดวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ใหมันยุงยาก พวกเคาแคเจอสาวที่
เคาชอบ จากนัน้ธรรมชาติก็ไดเขามาควบคมุการกระทําของเคาทั้งหมด ทําไม jerk ตองจีบสาวสวย? ธรรมชาติ
ตอบ "ก็เพราะผูชายชอบสาวสวย ผมสั่งใหเคาทํา" ทําไม jerk ไมแครวาจะทําใหสาวสวยมีความสุขหรือไม 
ทําไม jerk เอาแตใจตวัเอง? ธรรมชาติตอบ "ที่ jerk เปนอยางนี้กเ็พราะ ผมบอกกับเคาวาผูชายตองการสาวสวย 
เคาตองไดในสิ่งที่ตองการ ผูหญิงตองมาทําใหเคามีความสุข ที่เคาเอาแตใจเพราะเคากําลังถูกผมบังคับใหทํา
อยางนั้น" การกระทําของ jerk นั้นมาจากแรงปรารถนาของความเปนผูชายที่มีอยูแลวในธรรมชาติ ไมเคยฝน
ธรรมชาติ การกระทําของพวกเคามีแรงผลักดันมาจากภายใน jerk ถูกควบคุมโดยธรรมชาติของตัวเอง ซ่ึงแมวา
ความเปนชายของ jerk นี้จะทําใหสาว ๆ หลงใหล แตมันก็สรางความลําบากใหเคาไมนอย  
 ความเปนชายสูงทําให Jerk ทําอะไรวูวาม ไมคอยไตรตรองใหรอบคอบในสถานการณที่ตองใชความ
ใจเย็นความสขุุม jerk จะมีปญหามาก ความเปนชายสูงทาํให jerk มีอารมณรอน หาวหาญเกินพอดี ทําสิ่งที่
อันตรายกวาคนทั่วไปซึ่งบางทีเคาเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยไมจําเปน ในขณะที่ jerk โดนธรรมชาติของตัวเอง
(แรงผลักดันจากภายใน) เขามาควบคุมการกระทําโดยสิน้เชิง ในทางตรงกันขาม nice guy เปนคนทีถู่กควบคุม
โดยส่ิงแวดลอมของตัวเอง(แรงผลักดันจากภายนอก) nice guy ไมทําในสิ่งที่ธรรมชาติบอกใหทํา พวกเคากลัว
ธรรมชาติของตัวเอง nice guy จะทําสิ่งที่ส่ิงแวดลอมรอบตัวเคาบอกวาดี วาสมควร ถูกตอง nice guy ถูกบังคับ
การกระทําโดยครอบครัว เพือ่นฝูง คนรอบขาง สังคมโดยไมดูกอนวามนัจําเปนทีจ่ะตองทําตามหรือไม 
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จะเห็นไดวาทัง้ jerk และ nice guy ตางก็มีขอดอยแตกตางกัน นั่นทําใหเราตองพัฒนาบุคลิกภาพของดอนฮวน
ขึ้นมา คนที่ยอมรับ และเลนตามกฎของธรรมชาติ แตก็ไมไดถูกธรรมชาติบังคับการกระทําโดยสิน้เชิง 
เปนคนที่เขาใจโลก และสามารถอยูไดอยางมีความสุข  
 มาเริ่มตนใหม หากคุณยังไมสามารถทําใหสาวสวยมาชอบได วิธีที่แกไขไดดีที่สุดคือ เพิ่มความเปน
ชายใหมากขึ้น เอาละทํายังไง เลิกกลัวธรรมชาติของตัวเอง เมื่อมาถึงเรื่องจีบสาวทําในสิง่ที่ธรรมชาติของคุณ
บอกใหทํา ทําในสิ่งที่มาจากแรงผลักดันภายในเหมือนที่ jerk ทํา ลืมเรื่องปจจัยภายนอกไปซะ ไมมใีครมาคอย
จับผิดคุณอยูหรอกวาคุณกําลังจะเขาไปจีบสาวสวย มแีตตัวคุณเองเทานั้น ที่คอยจับผิดตัวเอง อยากลัวในสิ่งที่
ธรรมชาติบอกใหคุณทํา จงดใีจที่ธรรมชาติบอกใหคณุมองสาวสวย เพราะมันเปนสิ่งที่ทําใหคุณมีความสุข 
 อยาปดบังความตองการทางเพศ เมื่อคุณเขาไปคุยกับสาวสวย พวกเธอรูอยูแลววาคุณตองการอะไร 
อยาพยายามทาํตัวแบบ nice guy ไมกลาที่จะแสดงออกทางเพศ ไมกลาสบตา ไมกลาสัมผัสเธอ ไมกลาคุยเร่ือง
sex ผูหญิงนั้นกลาที่จะแสดงออกทางเพศมากกวา nice guy มากมายนกั พวกเธอรูวิธีทีจ่ะแตงตัว ยั่วยวนเพศ
ตรงขามได รูจกัการเลนหเูลนตาดีกวาผูชาย รูวิธีพูดใหผูชายหลงใหล รูวาทํายังไงผูชายจะมองตาคาง คุณคิดวา 
jerk มีปญหานีห้รือเปลาครับ? คําตอบก็คือไมมี jerkเปนพวกที่เปดในเรื่องเพศนั่นทําใหผูหญิงชอบ อยาเขาใจ
ผิดวาการแสดงความตองการทางเพศคือการที่เราเดินไปพูดกับเธอวา "เราไป.......กันมั้ย" (โปรดเตมิคําเรท x ลง
ในชองวาง) มนัไมใชแบบนัน้ผูหญิงชอบคนที่แสดงความตองการทางเพศออกมาแตก็สามารถควบคุมความ
ตองการของตัวเองไดในขณะเดยีวกนั ไมใชพวกหื่นกาม โรคจิต 
 
 ออนโยนไดแตอยาออนแอ จิตใจผูชายตองเขมแข็ง ไมหวั่นไหวไปกับสิ่งรอบตัวเด็ดขาด เพิ่มความ
หนักแนนในการกระทําตาง ๆ  อยาโลเล ทุกการกระทํามจีุดประสงคเปาหมายทีแ่นนอน อยาใหเพยีงแครางกาย
เปนผูชาย จงทาํจิตใจใหเปนผูชายดวย 
 และขอแนะนาํสุดทาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกายและพักผอนใหเพียงพอ สมอง
และรางกายของคุณจะตองมีความพรอมอยูตลอดเวลา วันไหนที่รางกายของผมไมสมบูรณ ผมรูสึกไดวา  ผม
ไมสามารถที่จะจีบสาวได วนัไหนทีน่อนไมพอผมไมมบีุคลิกลักษณะที่ดีในการจีบสาว ผมจะไม ระฉับกระเฉง 
สมองจะคิดอะไรไมคอยออก เฉื่อยชา การกระทําที่ดีมาจากสมองและรางกายที่สมบูรณ จีบสาวสวยใหติด
ไมไดเปนสิ่งที่เกินความสามารถของพวกเรา พวกเราทกุคนมีความสามารถนั้นอยูแลวโดยธรรมชาติ พวกเรา
สามารถที่จะจีบสาวสวยแคไหนก็ไดถาเราดึงความเปนผูชายในตวัเราออกมาได จงเริ่มทําตัวใหเปนธรรมชาติ 
ทําตัวใหเปนผูชาย  
 ธรรมชาตินั้นบอกวาความเปนชายคูกับความสวยแต nice guy ถูกหลอหลอมมาใหคิดวาความดีคูกับ
ความสวย เลยเอาความดีเขาแลก ซ้ือของขวัญให โทรบอกรักสาว ๆ ทุกวนั ไปรับไปสง พยายามทกุวถีิทางพวก
เคาไมไดมองโลกแหงความเปนจริง ไมไดรูกฎเกณฑที่ธรรมชาติสรางไวใหอยูแลว พวกเคาไปฝนกฎธรรมชาติ
โดยที่ไมรูตวั!!!  
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 เมื่อใดก็ตามทีคุ่ณฝนกฎธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะลงโทษคุณ แตหากคณุเขาใจและยอมรับมัน พยายาม
ปรับตัวใหเขากับมันเมื่อนัน้ธรรมชาติก็จะใหรางวัลตอบแทนมาความดีไมไดคูกับความสวยอยาเขาใจผิดไป
ความเปนชายเทานั้นที่คูกับความสวย!!! 
 
2-7  ดอนฮวนหายาก : รางวัลท่ีผูหญิงตองการ 
 
 เราทุกคนรูกันดีวา ส่ิงใดก็ตามถามันมีนอย ส่ิงนั้นจะเปนสิ่งที่มีคามาก  ส่ิงไหนที่มันหายาก ส่ิงนั้นจะ
เปนสิ่งที่สําคัญ วันกอนผมกําลังเดินอยูแถวบาน เหน็เดก็สองคนกําลังแยงลูกอมกนัอยูดึงกนัไปดึงกันมา ผมเลย
เดินเขาไปถามวา  "นองครับ นองแยงลูกอมกันทําไมครับ ในถุงของนองนี่ก็เหลืออีกตั้งหลายเม็ดนะ จะแยงกัน
ทําแมวน้ําอะไรครับเนี่ย?" ผมพูดและก็ช้ีไปที่ถุงลูกอม ทั้งสองคนตอบเกือบจะพรอมกันวา "แตผมจะเอาเมด็สี
สมอันนี้อาา" "ทําไม ชอบสีสมเหมือนกันเหรอ?" "เปลาหรอก แตสีสมมันเหลือแคเม็ดเดียวเองพี"่ เด็กแยงกนั
เพราะสีสมมันเหลือนอย!!! 
 รูสึกวามันมีอะไรเกีย่วของกบัดอนฮวนอยูมั้ยครับ ใชเลย! ส่ิงหนึ่งที่ทําใหผูหญิงหลงใหลดอนฮวน
มากกวา ผูชายประเภทอื่น ๆ  ก็เพราะวา  ดอนฮวนนั้นมีไมมาก!!! 
 
ดอนฮวนมันหายาก ลองเดนิออกไปนอกบาน มองไปรอบ ๆ ตัวคุณสิครับ  
nice guy jerk nice guy jerk nice guy jerk 
nice guy jerk nice guy jerk nice guy jerk 
nice guy jerk nice guy jerk nice guy jerk 
 
 หรือเพื่อน ๆ  คุณ มีคนไหนบางที่คุณสามารถเรียกไดอยางเต็มปากวา dj  (อยาลืมวา dj กับ playboy ไม
เหมือนกนั) 
 ใชครับหลาย ๆ คนที่คุณคิดมาอาจจะเปน playboy ที่สามารถจีบสาวไดอยางเยอะแยะ แตมใีครมั้ยที่จะ
มีลักษณะ dj ที่แทจริง คนที่จบีหญิงโดยการสรางความสุขจากภายในตวัเอง แลวแบงปนใหผูอ่ืน คนที่มีความ
ตลกและสุขุมอยูในคนเดยีวกันอยางลงตวั คนที่มีความเปนแมนอยางเตม็เปยม ทําใหผูหญิงรูสึกมั่นคงและ
เคารพในตวัเคา คนที่ออนโยนแตเขมแข็ง คนที่เขาใจกฎธรรมชาติและนั่นทําใหเคารูวาควรทําตวั อยางไรเมื่อ
อยูกับผูหญิง และอีกเยอะแยะมากมาย  
 คราวนี้เหลือกีค่นแลวครับ คนที่คุณคิดวาเปน dj มีไมมากแลวใชมั้ยครับ?  dj มันหายากมากครับ ถา
เลือกผูชายมารอยคน จะหา dj จริง ๆ เจอไมเกิน 1 คน 1 ใน 100 เปนอยางมาก!!! 
 การที่ผูหญิงจะหาผูชายทีเ่ปน dj มันยากกวาการที่ผูชายจะเจอผูหญิงสวย ๆ หลายเทานักครับ ผูหญิง
สวยหาไดทัว่ไป ตามถนนหนทาง มหาลัย หาง สยาม คลีนิคศัลยกรรม หลับตาเดินบางทียังเจอเลย หางายมาก
ครับ!!!  แตผูชายที่เปน dj ทั้งชาตินี้จะหาเจอหรือเปลาก็ยงัไมรู เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร 
 



 

หลอไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ียวแรง 

- 32 - 
 และในเมื่อผูชายอยาง dj มันหายากขนาดนีแ้ลว กฎของธรรมชาติจึงบอกกับผูหญิงทั่วโลกวา 
"dj เปนรางวัลที่ผูหญิงตองการ" ส่ิงนี้แหละที่สรางความมั่นใจใหกับ dj อยางเต็มเปยมเสมอเวลาเคาอยูกับ 
สาว ๆ  เพราะเคารูดีถึงกฎธรรมชาติขอนี้ 
สําหรับคนที่ยงัไมสามารถจีบสาวติดแตกําลังพัฒนาตัวเองอยูบนเสนทาง dj คุณมาถูกทางแลวครับ  
"แตคุณเวบมาสเตอรถึงแมผมรูวาผมกําลังพัฒนาเปน dj แตตอนนี้ผมไมมีแฟนนี่ครับ มันเศรานะครบั" 
"โอะ นั่นไมใชปญหาครับ ปญหาก็คือคุณตองมีความสุขกับการอยูเปนโสดใหไดกอน คุณถึงจะมีความสุขกับ
ชีวิตคูได"   
 ผมเขาใจครับวาเวลาคณุเหน็คูรักเดินจูงมอื โอบกอดกัน ใบหนาเปอนยิ้ม มันเหมือนกับวจะยิ่งมาซํา
เติมใหคนโสด อยางคุณจมลงไปกับความเศรา แตรูอะไรมั้ยครับ คุณไมจําเปนตองกลัว เพราะคณุนําหนาผูชาย
คนอื่น ๆ อยูหลายชวงตวั 
 "อะ อะอะรายนาครับ คุณกําลังบอกผมวาผมเหนือกวาคนอื่นทั้ง ๆ ที่ผมไมมีแฟนเหรอครับ" โอววว 
ถูกตองครับ ถาไมเชื่อลองตามผมมาสิ 
 
Nice guy  เห็น nice guy ที่เดินมากับสาวคนนั้นมัย้? ลองสังเกตลักษณะของเคาดี ๆ แลวคุณจะเหน็อะไร 
บางอยาง ลองมองดูดี ๆ ครับ มองดูดี ๆ  เห็นทาทางอันออนแอของเคามั้ยครับ เห็นมั้ยวาเคาพยายามเอาใจ
ผูหญิงมากเกินพอดี เพราะเคาไมมั่นใจวาเคาจะสามารถทําใหเธอมารักเคาได เคาทําอยางกับวากําลังไปขอความ
รักจากสาวคนนั้น ขอความเห็นใจใหมารับรักเคาหนอยเถอะ เอา ลองมองไปที่สีหนาเคาบาง เห็นมั้ยวาเวลาที่
ผูหญิงยิ้มใหเคา สีหนาเคามีความสุขอยางเตม็ที่แตเวลาที่ ผูหญิงทําหนาเฉย ๆ  เซ็ง ๆ  สีหนาแววตาเคากลับเต็ม
ไปดวยความสบัสน วุนวายใจ เหมือนกับวาเคาบอกกับตวัเองวา "โอ!!! ไม เธอหยุดหวัเราะแลว เราทําอะไรผิด
ไปรึเปลา เธอไมชอบเราแลวเหรอ?"  Nice guy บางคนไมกลาเดินเขาไปขอเบอรผูหญิง เอาแตรอและหวังวา  
สักวันนึงพระเจาจะประทานสาวสวยจากฟากฟา เดนิเขามาพูดคุยกับเคา  จากนั้นเคาและเธอก็แตงงานอยูกนิกัน
อยางมีความสขุ นาสมเพชครับ  หรือ nice guy ที่โทรไปหาผูหญิงที่เคาหลงหัวปกหวัปาทุกวัน ทกุคนื!!!   โทร
ไปขอความรักจากผูหญิง นาสมเพชมั้ยครับ?  
 ลองมาฟงเรื่องนี้ดูบาง ผมเคยมีเพื่อนผูหญิงมาเลาใหผมฟงวา มีผูชายคนนึงเขามาจีบเธอ ผูชายคนนี้
พยายามทีจ่ะเจอเธอ ใหไดทกุเวลาไมวาเธอจะไปไหนกต็ามเคาก็จะตามไปดวยเสมอ มีอยูวันนึงตอนที่เธอเรียน
พิเศษอยูกับผูชายคนนี้  เธอบนออกมาลอย ๆ วาหวิน้ําจงัเลย รูอะไรมัย้ครับ เคาลุกออกจากหองไปซื้อน้ํามาให
เธอทันที  เธอไมเขาใจวาทําไมเคาตองทําถึงขนาดนี้  มันนาสมเพชแคไหนครับ 
 Nice guy ไมเคยมีความเปนแมนอยูในตวัเอง พวกเคาจะคอยตามผูหญิงอยูตลอดเวลา เดินตามเหมอืน
สัตวเล้ียงของเธอ ผูหญิงบอกวาสิ่งไหนดี nice guy บอกวาดี ผูหญิงบอกวาสิ่งไหนไมดี nice guy บอกวาไมดี
เชนกัน และไมตองแปลกใจวาทําไมมีผูชายมากมายที่ทําตัวแบบนี้ ไมตองแปลกใจครบัเพราะสังคมเราทุกวันนี้
สอนใหผูชาย ปฎิเสธความเปนชายของตัวเอง สังคมสอนใหผูชายวิ่งหนีความเปนแมน  และนี่คือชะตากรรม
ของ nice guy พวกเคามองเหน็วาผูหญิงเปนสิ่งลึกลับ ซับซอน ไมเขาใจวาการทีจ่ะทาํใหผูหญิงมาชอบ ตองทํา
ยังไง พวกเคาไมเขาใจ ตลอดชีวิต!!! 
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Jerk  ในขณะที่ nice guy มีแตความนุมนิ่ม ออนแอ jerk กลับแสดงออกในทางตรงกนัขาม 
jerk มีแตความกาวราว แข็งกระดางตลอดเวลา  jerk เห็นผูหญิงเปนเพยีงสิ่งของที่จะมาสนองความตองการ
เพียงชัว่คราว jerk ไมเคยคิดวาผูหญิงก็เปนคนที่มีชีวิต จิตใจ เชนเดียวกบัตัวเคาเอง จริงอยูที่ jerk สามารถดึงดูด
ใหผูหญิงเขามาหาได แตเคาก็ไมไดเปนแมนอยางแทจริง เพราะคุณรูมัย้ครับวา จริง ๆ  แลว jerk ก็ไมไดมีความ
มั่นใจมากกวา nice guy สักเทาไหรหรอก?  
"เอะ jerk เปนคนที่ไมมีความมั่นใจหรือครับ ไมนาเปนไปได" Jerk มีความมั่นใจมากกวา nice guy ครับแต
ยังไงมันก็ไมใชความมั่นใจที่แทจริงอยูดี  ทําไม jerk ตองใชกําลังกับผูหญิงเวลาเคาไมพอใจที่เธอไปคุยกับ
หนุมอื่น?  ก็เพราะวาเคากลัววาจะเสยีเธอไปเหมือน nice guy ไมมีผิด แต jerk เลือก ที่จะแสดงออกในทาง
ตรงกันขามแคนั้นเอง jerk บังคับผูหญิงใหเปนไปในแบบที่เคาตองการ เคาขังผูหญิงไมใหเปนอิสระไมใหมี
ความสุขที่แทจริง  แตนาสงสารที่ผูหญิงยังไงซะก็ยงัที่จะเลือกผูชายทีม่ีความเปนผูนาํมากกวาผูชายที่มีแตความ
ออนแออยูดี  ผูหญิงเบื่อที่จะตองมาคอยนาํผูชายในทุก ๆ เร่ือง พวกเธอจึงเลือก jerk คนที่ไมสมควรเลือก 
มันนาเศราจริง ๆ  
 แตคุณไมใช คณุไมใชคนที่นาสมเพชและไมใชคนที่ชอบทํารายผูหญิง คุณคือคนที่กําลังพัฒนาเปน
ดอนฮวน  คุณกลัววาการที่คุณไมมีความรกัในตอนนี้มันคือส่ิงที่แสดงออกวาคุณเปนคนลมเหลว อยางนั้นหรือ
ครับ? ไมมีความจําเปนตองกลัว เพราะดวยเสนทาง dj ที่คุณกําลังเดนิอยู ดวยทัศนคตแิละเทคนิคจีบสาวที่คุณ 
ไดเรียนรู มันการันตีที่จะทําใหคุณพบความรักที่ดีกวา nice guy กับ jerk และใหความสุขกับคุณไปตลอดชีวิต  
 
Nice guy สามารถที่จะพูดไดอยางภูมใิจวาเคาเปนแมนทีแ่ทจริงไดหรือไม? 
Jerk สามารถที่จะพดูไดอยางเต็มปากเต็มคาํวาเคาไดพบรักแทหรือเปลา? 
ไมมีทางอยางแนนอน 
 ถาคุณลองมาคิดดูจริง ๆ แลว คุณจะรูวาคุณไมใชผูชายที่จะหาไดทั่ว ๆ ไป คุณมีความรูที่ผูชาย 99% 
ในโลกนี้ไมเคยรู ความรูที่จะปฎิบัติตัวตอผูหญิงและความรูที่จะทําใหคณุเปนแมนทีแ่ทจริง เปนดอนฮวน  
เปนรางวัลที่ผูหญิงตองการ 
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บทที่ 3: เรื่องราวจากประสบการณจริง 
 
3-1  ตัวอยาง cocky+funny 
 
 เอาละครับ เรารูกันวาเทคนิค cocky+funny นั้นมันไดผล คําถามก็คือจะตองทํายังไง สาว ๆ ถึงจะมอง
วาเรา cocky+funny อยางแรกที่สําคัญก็คือ คิดวาเราจะตองสนุกไปกับมันแนนอน เวลาเราอยูกับสาว ๆ  ลืม
ความเครียด ออกไปใหหมด สนใจอยูแคความสนุกในการจีบสาวเทานัน้ แคพูดลอเลียนเธอบาง ประชดบาง 
แซวบาง ยัว่อารมณเธอบาง เธอจะรูวาคุณไมซีเรียสและจะรูสึกสนุกไปกับคุณ เธอจะคอยสนใจวาคณุจะพูด
อะไร ตอไปอีกอีก จะแซวเธออีกรึเปลา   
ครับ ความสนุกตองมาเปนอนัดับแรกในความคิดคุณ และ concept ของมันก็คือการแสดงวา คุณมั่นใจในตัวเอง
และจะลอเธอเมื่อมีโอกาส (ไมใชยัว่โมโห) คุณคิดวาคณุนีแ่ม_ เจงสุด ๆ แตคุณกเ็ปนคนตลกเพื่อที่เธอจะได
หัวเราะ 
 
ตัวอยาง cocky+funny 
คุณ: วนันี้ตาลโชคดีมากรูมั้ย? 
เธอ: จริงเหรอ ? ทําไมอะคะ 
คุณ: ก็ตาลไดออกมาเที่ยวกบั (ช่ือคุณ) ไง  
------ ตามดวยยิ้มแบบโคตรมั่นใจในตวัเอง 
เธอ: ยิ้มกลับ และหัวเราะคิก ๆ  
 
สวนอันนี้เวลาท่ีคุณกําลังชวนสาวออกเดท 
คุณ: วนัเสารนีเ้ราควรจะไปหาที่ทานขาวแลวนั่งคุยกนัดกีวา (ช่ือคณุ) จะขับรถไปรับละกัน เพราะถา (ช่ือคุณ)
เกดิไมชอบฝนขึ้นมา (ช่ือคุณ) จะไดขับรถหนีฝนไปไดเลย ---- ตามดวยยิ้ม 
เธอ: อ้ึงเล็กนอย แตก็ยิ้มออกมา 
 พอจะเขาใจใชมั้ยครับ การพดูแบบนีจ้ะไดผลมากถาคุณกับเธอรูจักกนับางแลว เพราะถาพูดกับสาว 
ที่เรายังไมรูจักมากบางครั้ง อาจจะทําใหเธอโมโหได แตจริง ๆ แลวถาพูดไดอยางถูกวธีิก็สามารถทําได 
ไมวาจะยังไงกต็าม อยารอที่จะใช cocky+funny ถาไมทําตัวให cocky+funny ตั้งแต แรกคุณจะกลายเปนคนนา
เบื่อและโอกาสที่เธอจะพูดประโยคยอดฮติ "เราเปนเพื่อนกันเถอะ"  จะมาเร็วกวาที่คดิ 
 การพูดนัน้ควรจะสบาย ๆ  ตลก และเบาสมอง มุงความสนใจไปที่เธอแลวทําใหเธอหัวเราะ เธอจะไม
สามารถตอตานคุณได และถาคุณทําใหเธอหัวเราะตัวเธอเองได คุณก็สําเร็จไปแลวกวาครึ่ง 
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3-2  ตัวอยางcocky +funny2 
 
เธอ- นี่ (ช่ือคณุ) มีปากกาใหยืมมัย้? 
คุณ- สําหรับเธอไมมี (ยิ้ม) 
อันนี้ใชสําหรับเวลาคุณบังเอิญเจอเธอหลายครั้งในวันเดยีวกัน  
คุณ- คือ ผมรูวานะวาผมหนาตาดีแตคณุก็ไมควรเดินตามผม มาแบบนี้ ควรจะใชวิธีอ่ืนจีบผมจะดีกวานะ  
(ยิ้มมั่นใจ) 
เธอ- หัวเราะ 
 อันนี้ผมใชตอนไปเที่ยวที่คลับแหงหนึ่ง ระหวางที่ผมกบัเพื่อนกําลังเขาแถว ตรวจบัตรประชาชนอยู
นั้น มีสาวสองคนมาขอแซงคิว ผมก็บอกโอเค ๆ  พวกเธอเอาบัตรออกมา 
"เอะ! เดี๋ยวกอนพวกคุณดเูดก็เกินไปที่จะเขาได ไหนเอาบัตรมาใหผมดูซิ" พูดทีเลนทีจริง  สาวคนนึงยิ้ม ๆ 
กอนที่จะเลนดวยแลวยืน่บัตรใหผม 
"อืมม อันนี้บัตรปลอมแน ๆ  แลวของคุณละ"  เธอเขิน ลังเลเหมือนจะไมใหแตเพื่อนเธอก็หยิบบตัรจากมือเธอ
มาใหผม เธอไปทําผมมาสีออกมวง ๆ แดง ผมเลยพูดวา 
"โห! อันนีย้ิ่งปลอมเขาไปใหญ คุณไมใชคนผมดําที่อยูในรูปนี่ อยามาหลอกกันดีกวา"  พูดอยางจริงจังแตกย็ิ้ม
ใหเธอรูวาผมลอเลน  สาวสองคนนั้นก็ขํา ผมเลยไดรูจักเธอทั้งคู แลวคืนนั้นเรากเ็ลยนั่งโตะเดยีวกนั  
 
เวลาชวนสาวออกเดท 
คุณ-วันพรุงนีจ้ะมารับไปดหูนัง แตขอบอกไวกอนวาจะไมมีการจับมือกันในโรงนะ  คือพี่เบื่อมากเลยเวลาสาว 
ๆ ไปดูหนังกบัพี่แลวชอบมาแอบจับมือพีใ่นโรง  
เธอ-(ขํา) โห ถางั้น (ช่ือเธอ) ก็ตองระงับใจตัวเองแยเลยละสิ 
คุณ-ถูกตอง และไมมีการกอดหรือจูบกนัดวย เขาใจมัย้ 
เธอ-หัวเราะไมหยุด 
 
3-3  กฎ 3 วนิาทีและความสําคัญของการสบตา 
 
 โอเค นี่คือส่ิงที่ผูชายหลายคนกําลังทําผิดพลาดอยางมาก ในการที่จะเขาไปขอเบอรหญิง  พวกเคาเห็น
สาวคนที่หมายปองแลว แตยังไมกลาที่จะเขาไปคุย เธอหยุดแวะคุยกับเพื่อนของเธอ เคาเริ่มคิดที่จะหาวิธีเขาไป
จีบ  "อืม ทําไงดีวะ จะพูดยังงยัดี ถาเริ่มดวยเธอนารักจัง ขอเบอหนอยสิ ไมได ๆ  ไมเวริควะ  แถมตอนนี้ยังไม
กลาดวย เดีย๋วรออีกหนอยดกีวาเผื่อจะมีโอกาส"  เคาแอบมองเธออยูหาง ๆ  รอโอกาสที่ดีและความกลาให
มาถึง เธอบายบายเพื่อนที่คยุดวย แลวไปหยุดแวะซื้อนํ้า  เคายังคงมองเธออยู เธออยูคนเดียว เธอเริ่มสังเกตุแลว
วามีใครบางคนมองมาที่เธอ แตเธอก็กนินํา้ตอไป  อืม เธอกินนํ้าหมดแลว ความกลาเคาก็ยังไมมา ซักพักเธอก็
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เจอเพื่อนกลุมหนึ่งแลวก็เดินไปกับกลุมนัน้ หางไปเรื่อย ๆ  หางออกไป หางออกไป หางออกไป ๆ ไมได ๆ  ๆ  
เธอกําลังจะไปแลว เคารีบวิง่ไปหาเธอแลวตัดสินใจคุยกับเธอ เธอปฎิเสธแลวเดินจากไป  โอกาสทีด่ีไมเคย
มาถึง 
 กฎ 3 วินาทนีัน้ถือวาเปนสิ่งสําคัญมากในการเปน dj เมื่อคุณพบสาวทีห่มายปองและเธอวางที่คุณ
สามารถเขาไปคุยได คณุตองเขาไปคุยกับเธอภายใน 3 วนิาที หรือเมื่อเธอสังเกตุเห็นคณุและเธอวาง คุณตองเขา
ไปภายใน 3 วนิาที ทําไมตองเปน 3 วนิาที ! ก็เพราะวาภายใน 3 วินาทนีัน้สมองคุณไมสามารถที่จะมาคิดเรื่อง
อะไรไดทนั คุณจะไม คิดเรือ่งกลัวการเขาไปคุยกับเธอ ถามัวแตรอโอกาสที่ดีที่จะมาถึง คุณก็จะพาลคิดไปถึง
เร่ืองตาง ๆ นา ๆ  เธอจะคุยดกีับเรามั้ย เราหลอพอเปลาวะ ถาเธอมีแฟนแลวละ สมองคุณก็จะสรรหาเรื่องตาง ๆ 
มาเพื่อ ปฎิเสธตัวคุณเอง ความกลัวจะเริ่มมากขึ้น ๆ  เร่ือย ๆ  และในที่สุดคุณกจ็ะยอมแพใจตัวเอง และถาใน
ระหวางที่คณุลังเลอยูนั้นเธอรูสึกไดวา คณุกําลังแอบมองเธออยูแตไมกลาเขาไปหาเธอ เกมก็โอเวอร! ผูหญิงไม
ชอบผูชายที่ขาดความมั่นใจ จบตั้งแตยังไมไดเร่ิม! หรือหนกักวานั้นเธออาจะคิดวาคุณ เปนพวกโรคจิต ชอบ
ตามตื้อ! และถึงแมวาในที่สุดคุณจะรวบรวมความกลาเขาไปคุยกับเธอจริง ๆ  แตเธอรูวาคุณมองมาตัง้นานแลว 
คุณก็ยัง จะมีโอกาสลมเหลวสูงมาก เพราะอะไร 
หรือครับ เพราะมันไมเปนธรรมชาติ! คุณไป 
ฝนมัน คุณไปรอใหความกลามาถึง ไปรอใหมี 
โอกาสที่ดี ในเวลาที่คุณเขาไปคุยนั้น ความกลัว 
ไดครอบงําคุณหมดแลว กลัวเธอไมชอบ กลัว 
พูดไมดี กลัวพดูผิด กลัวผิดหวัง กลัวไปหมด!  
คุณไมไดทําตวัเปนธรรมชาติ 
 ที่ผมยกตัวอยางขางบนมาใหดูนี้ ก็เพราะ 
มันคือตัวผมเองเมื่อกอนที่ยังไมไดรูความสาํคัญ 
ของ กฎ 3 วินาที แตแลวผมก็เขาใจความสาํคัญ 
ของมัน 
 หลังเลิกเรียนของเย็นวันหนึง่ ผมโทรศัพท 
หาเพื่อนซี้เพื่อที่จะกลับบานกับมัน แลวผม 
กับเพื่อนมาเจอกันที่ประจํา เราเดินไปที่ทางออก 
เพื่อที่จะไปที่จอดรถ ขาง ๆ เราสองคนนั้นมีคน 
เดินรายลอมไปหมด ซ่ึงเปนเรื่องปกติธรรมดา 
ของทุกเย็นอยูแลว ผมกับเพือ่นก็ไมไดสนใจอะไร  
เรายังคุยกนัเรือ่ยเปอย เราเดนิกันมาจนจวนจะถึงทางออก จังหวะที่ผมหันไปดานซายเพื่อจะคุยกับเพื่อนนั่นเอง 
ผมไดหันไปเห็นสาวสวยคนนึงเดนิอยูคนเดียว "อาว! นอง...นี่หวา" ผมคิดในใจ  และจังหวะเดียวกันนั้นเองเธอ
ก็เผอิญหันมาสบตากับผมพอดี เราสบตากนัไมถึงครึ่งวินาที เธอไมยิ้ม ทําหนาเฉย ๆ  หันไปมองทางอื่น แลว
เธอก็เดินแซงผมกับเพื่อนไป 
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"เฮย! นั่นมันนอง...เวย แม_ นารักโคตร ขนาดขางหลังยงัสุดยอดเลย" เพื่อนผมพูดออกมา "อืมมม ดดูี ๆ  รอ
แปปนะ" ผมบอกกับเพื่อนอยางนั้น  ผมเรงเดินเพื่อทีจ่ะใหทันเธอ ในหวัก็ไมรูจะพดูอะไรกับเธอ แตนั่นก็ไมได
ทําใหผมลังเล เพราะผมรูแลววาเธอเห็นผมแลว เธอรูวาวินาทีนัน้ผมอยูตรงนั้น  "คุณ ๆ  ขอโทษครับ" ผมพูด
อยางสุภาพแตดวยนํ้าเสียงทีห่นักแนน  เธอไมไดหยุดเดนิแตหนัมาแลวก็ทําหนาประมาณวา "ออ ที่สบตากัน
เมื่อกี้"  "คุณชือ่อะไรครับ" ผมถามทั้ง ๆ ที่รูช่ือเธออยูแลว เธอเริ่มยิ้มเขิน ๆ แบบรูตัววาผมกําลังจะเขาไปจีบ 
แลวก็พดูออกมา "ช่ือ...คะ" "แลว...เบอรโทรศัพทเบอรอะไรครับ"  เธอทําหนาลังเลเหมือนไมแนใจวาจะใหดี
ไมใหดี ผมจึงพูดตอไป"อืม ผมคิดวาถา...ใหเบอรผมมาเราคงมีโอกาสทําความรูจักกนัมากกวาแคสบตานะ
ครับ" ตามดวยยิ้มแบบมั่นใจ เจอชอตนี้เขาไป เธอไมสามารถตานไดอีกตอไป ใหเบอรผมมาโดยไมลังเล 
ผมเดินกลับออกมาราวกับวาตัวเองหลอทีสุ่ดในประเทศไทยและมีธุรกิจพันลานอยูในทวีปยุโรป  
"มึงนี่เลนตัว top เลยนะ มึงพูดอะไรวะ ทาํไมนอง...ถึงใหเบอมา" เพื่อนผมพูดเมื่อผมเดินกลับมา 
"ก็บอกไปธรรมดาวาอยากรูจัก"  "ทําไมมนังายหยั่งงั้นวะ ปกตินอง..ไมคอยใหเบอรใครงาย ๆ นะเวย"  
"เหรอ ไมรูดิกกู็แคทําตวัใหเปนธรรมชาติ อิอิ"ผมตอบมันไป นับตั้งแตวินาทีแรกที่ผมสบตาจนถึงวินาทีที่ผม
ตัดสินใจเขาไปคุยกับเธอ ทัง้หมดอยูภายใน 3 วินาที ถามวาเทคนิค3วนิาทีนี้ใชไดผลทุกครั้งเลยหรือ? ไมครับ
เทคนิคนี้ไมไดผลทุกครั้งหรอก และถาจะพูดกันอยางตรง ๆ แลว ไมมีเทคนิคไหนในโลกที่ไดผล 100% หรอก 
ไมเคยมีมาเลยและจะไมมีตอไป แตเทคนิคนี้ก็ใชไดผลกบัคนสวนใหญ คุณลองคิดดูใหดี!!! 
 ใน 3 วนิาทีคณุไมสามารถคิดเรื่องความกลัวได สมองคุณยังไมพรอมที่จะคิดเรื่องกลัว คณุจึงไมแสดง
ความเครียดออกมา ใหเธอเห็นใน 3 วนิาทีเธอไมสามารถจะมาคิดเรือ่งปฎิเสธคุณไดทัน สมองเธอยังไมทันตั้ง
ตัวเชนกัน เธอไรเกราะปองกนั คุณกับเธอสบตากันโดยบงัเอิญ ทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติของมัน มนุษยไม
อาจฝนธรรมชาติได นีแ่หละพลังของกฎ 3 วินาทีและการสบตา 
 
3-4  Social proof: ไมตาย dj 
 
 social proof นัน้เปนอาวุธสุดยอดที่ dj จะมไีด เปนทาไมตาย 
อันดับหนึ่งที่ไมมีเทคนิคใดจะมาเทียบ เปนแมเหล็กทีจ่ะคอยดูดสาว ๆ  
รอบตัวใหมาสนใจคุณ พลังของ social proof นั้นมากมายมหาศาล มัน 
ทําให donjuan เหนือกวา donjuan หรือแมกระทั่ง nice guy ก็สามารถ 
ทําสกอรไดถาเคามี social proof   Social proof นั้นไมใชวาจะทําให 
สาวมาชอบคุณเฉย ๆ เทานัน้ แตมันยังทาํใหสาวมาชอบทีละหลาย ๆ คน 
อีกดวย มีอยูคร้ังนึงผมไดไปเทีย่วผับกับสาวที่ผมเคยขอเบอรมา  สมมุติวาชื่อเก ผมไปรับเธอที่บาน เธอก็บอก
วาเพื่อนเธอไปรออยูที่รานแลว4-5 คน หญิงลวน และผมก็ยังไมเคยเจอเพื่อนเธอเลย เมื่อไปถึงผมก็ทักทายพวก
เธอ และคุยสนุกเฮอา ตามประสา ผมบังเอิญไปสะดุดตากับสาวคนนึง ซ่ึงไมตองเดาเลยวาเธอคนนัน้ สวยที่สุด
ในกลุม 55 แตผมสังเกตไดเลยวาสาวคนที่สวยที่สุดนั้นไมมีทาวาจะมองมาทางผมเลย ผมพยายามสบตาแตเธอ
ก็ไมเคยมาสบตากับผมเลย สาวคนอื่น ๆ  ก็คุยสนุกสนานกับผม ขําไปกับมุขของผม แตคนนีแ้มแตมองยังไม
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มอง อืมมม ไมเปนไร เปนเรื่องธรรมดามากที่สาวสวยจะเลนตัว ผมคดิ ผมก็สนุกสนานของผมตอไป  เมื่อผับ
ปด ผมก็ไปสงสาว ๆ ทีละคน ๆ  จนกระทัง่เหลือแคเก และคนที่สวยทีสุ่ด ทางที่ผมขับไปนั้นมันผานบานของ
เกกอน ผมจึงสงเธอลงที่บาน  พรอมกับบอกวาวันหลังจะพาไปเทีย่วใหม ในใจก็คดิวาเพื่อนเธอนารักดี ขอจีบ
หนอยละกัน หึหึ ตอนนี้ผมก็อยูกับสาวสวยคนนั้น สองตอสอง เธอกับผมจึงตองพูดกันโดยปริยายผมถามชื่อ
เธอ ถามนูนถามนี่ และผมก็ถามเธอวาเธอมีแฟนยัง เธอบอกวามีแลว และถามผมกลับแบบเสียงแขง็ ๆ  
"แลวพี่มแีฟนยัง มาจีบเกเหรอเนี่ย" "เปลา มีแลว นั่นไง"ผมชี้ไปขางหนาเธอซึ่งมีรูปสติกเกอรที่แฟนกับผมไป
ถายดวยกันมาติดอยู  "ไหน ๆ  .....อันนี้เหรอ" เธอโนมตัวไปดูขางหนา "โห!สวยจงั ทําไมแฟนพี่ถึงสวยอยางนี้
ละ อยางกับดารา"เธอเริ่มงง "ก็เปน pretty ไมสวยไดงัยละ"แลวผมก็หนัไปยิ้มแบบโคตรมั่นใจใหเธอ   "จริง
เหรอ!! (ช่ือเธอ) ก็เปน pretty เหมือนกนันะ ทําอยู (โทรศัพทคายนึง) แลวแฟนพี่ทําอยูที่ไหน?"  ผมก็ตอบเธอ
ไป ตอนนี้ bitchshield เธอโดนทําลายไปหมดแลวดวยรูปถายใบเดยีว "มีแฟนสวยแลวยังมาจีบเกอีกนะ เจาชู
จริง ๆ  ผูหญิงไมชอบคนเจาชูนะ"  เธอพูดแลวกย็ิ้มใหผม ผูหญิงปากกบัใจไมเคยตรงกัน จากนั้นเธอก็คุยกับผม
อยางเปนกนัเองมาก แลวผมก็ใชเทคนิค dj ตาง ๆ จนเธอเริ่มเปดใจใหผม จนกระทัง่ถึงบานเธอ เราแลกเบอร
โทรศัพทกัน อีกสองวันเธอโทรมาหาบอกวาอยากใหผมไปงานวนัเกดิเพื่อนเธอกับเธอหนอย เธอแนะนําใหผม
รูจักกับเพื่อนเธอ งานก็ดําเนนิไปเธอก็นั่งคยุกับผม บอกวาจริง ๆ เธอกับแฟนกย็ังไมไดจริงจังอะไรมาก แคดู ๆ 
กันอยู เธอบอกวาเธอไมอยากแยงใครแต เธอหามใจไมได เธอบอกไมรูวาทําไมเธอชอบผม เธอแครูสึกเทา
นั้นเอง เธอไมรูแตผมรู social proof ไง ไมเห็นยาก แลวผมก็มีแฟนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในคืนนัน้ Social proof....
มันคือเวทยมนตหรืออะไรกัน!!! 
 
3-5  ความนาจะเปน: หัวใจในการจบีสาว 
 
เคยเรียนวิชาเลขเรื่องความนาจะเปนกันไหมครับ ผมวาทุกคนคงเคยผานมาบาง เชนมลูีกบอลอยู 4 ลูก สีแดง 
ฟา ขาว เขียว ถาเอาบอลทั้งหมดมาใสในกลอง แลวลองหยิบมัว่ ๆ ออกมา 1 ลูก โอกาสที่จะไดลูกบอลสีขาว
เปนเทาไหร  คําตอบก็คือ 1 ใน 4 0.25 หรือ 25%  

การจีบสาวนัน้มันก็เปนแบบเดียวกัน ไมไดตางอะไรกันเลยทุก ๆ คนมคีวามนาจะเปน ในการที่จะจีบ
สาวติดเปนของตัวเองจะมากหรือนอยไมเทากัน แตส่ิงนึงที่รับประกันไดก็คือ ไมวาคณุจะเปนใคร หนาตาดู
ไมไดขนาดไหน ความนาจะเปนของคุณมากกวา 0 แนนนอน นั่นหมายความวาอะไรครับ มันก็หมายความวา
ถาคุณจีบสาวไปเรื่อย ๆ  ๆ  อยางนอยคณุก็ตอง จีบติดจนได ไมมใีครมีความนาจะเปนเทากับ 0 ในโลกนี ้

โอเค ๆ  ๆ  คุณอาจจะคิดวา "แลวถาความนาจะเปนผมมนัเทากับ 0.0000001 ละ หยัง่งี้ไมตอง จีบเปน
ลาน ๆ คนเลยเหรอ" ใชครับถามันเปนอยางนั้นคุณก็ตองจีบซักลานคน แตผมจะบอกอะไรใหครับ ถาคุณได
อานบทความที่ผมเขียนทุก ๆ บทในนี้ คุณเขาใจ และนําไปใชในชวีิตจริงอยางสมํ่าเสมอ แลวละกอ ความนาจะ
เปนของคุณจะมากขึ้นจนคณุอาจจะตกใจได มันจะเพิ่มขึน้โดยคณุแทบไมรูตัว เลยทีเดียว 

ผมเคยลองมานั่งคิดความนาจะเปนของผมครับ ปนี้ผมไดเบอรสาว ๆ ที่ผมคิดจะจีบมาทั้งหมด..... 
......................ใหทายครับวาเทาไหร    
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79 เบอรครับ! 

ครับใชครับ 79 เบอร (ไมไดนับคนที่ผมขอแลวเคาไมให แต 
ถาจะนับรวม ๆ แลวปนี้เขาไป ขอเบอรมาราว ๆ  120-140 คนได )  
ในสิบเดือนทีผ่านมานี้แหละ โดยเฉลีย่แลวผมจะไดเบอรทุก ๆ  4 วัน  
ผมขอเบอรมาแทบจะทกุที่แลวครับ รานอาหาร ในมหาลัย ผับ ราน 
หนังสือ ในหาง รานเกม สะพานลอยก็เอา เคายืนขายของอยูดี ๆ ผม 
เสือกเขาไปขอเบอรดื้อ ๆ ก็เคย เคยแมกระทั่งขับรถอยูแลวเห็นสาว 
คนนึงยืนอยูทีป่ายรถเมล ผมเหยยีบเบรกจอดรถชิดซาย แลวลงไปขอ 
เบอรก็มี จะวาผมบาก็ไดครับ หึ ๆ  ๆ  ๆ  เพราะผมรูครับ ผมรูวาการ 
จีบสาวนั้นมนัขึ้นอยูกับความนาจะเปน งาย ๆ  แคนั้นเอง และจาก 79  
คนที่ผมไดเบอรมา รูมั้ยครับวาผมจีบติดกี่คน  8 คนเทานั้นเอง! นั่นก ็
หมายความวาโอกาสที่ผมจะจีบสาวติด = 8 ใน 79 ประมาณ 10%  
กวา ๆ นิด ๆ หมายความวาถาผมขอเบอรไดมา 10เบอรผมจีบติดชัวร ๆ  1 คน คุณอาจจะคดิวา "โอย!! มนัยาก
นะกวาจะขอไดซักเบอร นี่เลนใหขอตั้งสิบ ยี่สิบเบอร" ลองไปอานเรื่องอื่น ๆ ที่ผมเขียนครับ แลวคุณจะรูเลยวา 
การขอเบอรสาว ๆ  จริง ๆ แลวแม_โคตรงาย ผมใชเทคนคิเดียวกันกับทีผ่มเขียนในเวปนี้แหละครับเวลาเขาไป
จีบสาว บอกไดเลยวาชวงหลัง ๆ มานี่ โอกาสที่จะขอเบอรไดมากกวา 70% แนนอน และผมก็ไมไดหลอ 7/10 
อยางมากใน 
วันที่ดดูี ถามวาเวลาเขาไปขอแลวเคาไมใหผมจอยเลยปาว ไมครับผมดีใจซะดวยซ้ัา ผมรูวาผมเขยบิเขาใกล
แฟนคนตอไปอีกนิดนึงแลวถามวาผมแครมั้ยเวลาที่จีบสาวไมติด ไมครับ ผมไมแครเพราะผมมีอีกหลายเบอร
เหลือเกินทีจ่ะใหโทรถามวาไมผิดหวังเหรอจีบติดแค 10 % บอกไดเลยวาไมครับ เพราะ 8 คน ที่ผมจีบติดนัน้ก ็
ทําใหผมลืมเรื่องความลมเหลวอยางอื่นออกไปไดหมดเลย มัน 
ออกจะมากเกนิไปดวยซ้ําลองคิดดูวาความนาจะเปนของคุณเปน 
เทาไหร ตอนแรกมันจะยงัไมใช 10% หรอกครับมันอาจจะเริ่มที่  
1%,2%,5% แตพอคุณเอาเทคนิคตางในเวปนี้ไปใช เอาทัศนคติ 
ตาง ๆ ที่ผมบอกไปใสในตวัคุณ ความนาจะเปนของคณุจะเพิ่มขึน้ 
มาเรื่อย ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ลองคิดกันด ูแลวมนัจะสนุก ถามันเปน 5%  
ก็ไปขอเบอรมา 20 เบอรแลวคุณกอจะมีแฟน 1 คน ก็แคนัน้ เวลา 
คุณนําไปใชแลวจีบติดซักจํานวนนึงคุณจะรูวาปญหาจริง ๆ แลว 
มันมีอยูแค 2 อยางเทานั้นเองหนึ่งแม_เปลืองคาโทรศัพทเหลือเกิน 
สองคุณจะตดัสินใจไมถูกวาวันพรุงนี้คณุจะไปกับใครดีวะตัวเลือก 
เยอะโคตร ซ่ึงขอหลังเนี่ยเราทุกคนคงยินดทีี่จะใหมันเกิดขึ้น 
อยูแลว   ใชมั้ยครับ! 
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3-6  Nice guy story : วันที่ผมต่ืนจากฝนราย 
 
ทุก ๆ คร้ังที่ผมยอนกลับไปดูตัวเอง เมื่อซัก 3-4 ป ที่ผานมา ผมนั้น 
แทบจะไมเชื่อเลยวาเวลาที่ผมจีบสาวซักคนนั้นทําไมผมตองทําตัว 
nice guy ตลอดเวลา มาถึงตอนนี้ผมหัวเราะทุกครั้งที่คิดถึงมัน 
ตอนนั้นผมเปน nice guy แบบสุด ๆ เลยกว็าได เปนโคตรพอ  
nice guy เรียกวาถามีการประกวด Mr. nice guy universe เนี่ยผม 
คงไดตําแหนงกลับมาใหคนไทยไดเชยชม 555 ตอนนั้นนะครับ 
ผมเชื่อวาเวลาจะจีบหญิงสักคนเราตองแสดงออกใหเธอเห็นเลย 
วาเราเนีย่รักเธอมากขนาดไหน เรานีแ่หละรักเธอที่สุดในโลก  
จะจีบเธอเหรอ โอย!! ใหดอกไมเธอสิ เธอตองประทับใจ ซ้ือของ 
ใหเธอสิ แตอยาไปขัดใจเธอนะเดีย๋วเธอจะคิดวาเราไมไดรักเธอ 
แลว เราตองโทรหาเธอทุกวนันะเพราะวาเธอจะไดรูวาเราคิดถึงเธอแคไหน คุณคิดดสิูครับ ผมเคยแมกระทั่งไป
ขอเบอรผูชายที่เธอชอบมาใหเธอเพราะหวัง วาเธอคงประทับใจที่ผมทํา โอว มายกอด! ผมเปนอะไรไปครับเนี่ย
ในตอนนั้น!!! ทําทุกอยางที่เธอชอบ เธออยากไดอะไรกป็ระเคนมันเขาไป แลวพอเธอมีปญหาอะไรขึ้นมาซัก
อยาง ผมนี่แหละจะเปนคนรองรับอารมณเธอเอง มาเลย ช้ันรับเธอไดทกุอยางไมวาเธอจะเปนยังไง โอโห สุด ๆ 
ครับ 
 

จบ ม6 มาโดยที่จีบไมติดซักกะคน เพื่อน ๆ ผมชมผมทุกคนครับ ชมวา นายเนีย่เปนสุภาพบุรุษดีจงัเลย
นะ ใหเกยีรติผูหญิงดีจัง ผมลองเอาสมุด friendship มาดูไอสมุดเวลาที่ใหเพื่อน ๆ เซ็นตตอนใกล ๆ จะจบ ม6 
อะ ทุกคนคงรูจักดี เคาเขยีนชมวาผมเปนคนดีจริง ๆ  นาอิจฉา ชมกันเขาไปอยางนูนอยางนี้ในใจผมก็คิด "ถากู
เปนคนดีขนาดนั้นจริง ทําไมไมมีใครเปนแฟนกับกวูะ" จริง ๆ  ไมตองเอาเรื่องผมมาเปนตัวอยางก็ได คุณลอง
คิดถึงเพื่อน ๆ ของคุณดู ลองคิดถึงเพื่อนคณุที่เปน nice guy กับเพื่อนคณุที่เปน jerk ใครมีแฟนสวยกวากนัครับ 
กลุมไหนครับที่มีแฟนมากกวา กลุมไหนครับที่ผูหญิงใหความสนใจจะเปนแฟนดวย (เขียนอยางนีไ้มไดบอกวา
ใหคุณเปน jerk นะครับ อยากจะใหเห็นขอแตกตางเทานัน้เอง คุณก็รูนีค่รับวาเปน dj มันแจวกวากนัเยอะ) 
 แตแลวในที่สุดผมก็มีแฟนคนแรกจนได แฟนคนแรกของผมนะครับผมคบกับเธอในสมัยชวง nice 
guy ตอนปลายของผมตอนนั้นผมพอจะรูนิด ๆ  แลววาการเปน nice guy เนี่ยจะใชไมคอยไดผลในการจีบสาว 
แตผมไมรูวาทาํไมครับ ซ่ึงผมก็ยังทําตวัเปน nice guy อยูอยางสมํ่าเสมอที่เธอมาคบกับผมนั้นเปนเพราะวาเธอ
เปนเพื่อนของเพื่อนผมอีกที และเธอก็เพิ่งเลิกกับแฟนมา ประกอบกับเธอเองก็ไมไดสวยเลิศเลอมากมาย ผมก็
เลยจีบงายหนอยจีบแบบ nice guy นี่แหละ แลวก็บวกกับที่ผมกับเธอวางเจอกันทกุวนั มันก็เลยเปนไฟทบังคับ
วาเธอกับผมตองเปนแฟนกนั สรุปงาย ๆ คือ ดวงดแีตรูมั้ยครับวาถึงแมจะใชความเปน nice guy จีบเธอมาไดแต
ก็ไมสามารถควบคุมอะไรเธอไดนะครับ เธอยังคงเปนคนกําหนดทุกอยางในความสมัพันธของเราเสมอ 
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เธอเปนคนบอกเองวาจะเจอวันไหน เมื่อไหร จะไปทําอะไร สวนผมเหรอครับโอเคตลอดเวลา แคเธอบอกวา
เราจะไปเทีย่วขางนอกกันเนีย่ผมก็ดีใจจะตายห_ อยูแลวรูมั้ยครับ วันแรกที่ผมคบกับเธอ เธอบอกเลยวา นี่ มี
อะไรอยาโกหกกันนะ ไมอยากใหเหมือนคูอ่ืน ๆ ที่ชอบปดบังกัน ผมตอบเธอไปเลย "ไมหรอก เรารกัเธอมาก
นะ เราจะไมโกหกเธอเด็ดขาด เราไมอยากใหเธอเสียใจ และเราก็จะรักเธอคนเดียวตลอดไป" ประมาณนี้เลย ผม
คิดวาพูดอยางนี้แลวเธอจะตองชอบแน ๆ  พูดไปกย็ิ้มไปครับ (ดีใจไง เกิดมาแม_เพิ่งจะเคยมีแฟนกบัเคาซะที) 
แลวเราก็คบกนั ไปเดนิหางจับมือกัน เธอจูงมือนําผมตลอด ผมนี่ก็ชอบไง ไมไดรูเร่ืองอะไรเลย วามันจะทําให
เธอเบื่อ เธอถาม "ไปไหนตอดี" ผมบอก "ไมรูสิ แลวแตเธอ อยากไปที่ไหนละ " อืมมม โคตร nice guy 
จริง ๆ  เราคบกันไปไดประมาณ 3 เดือน เธอชี้นกผมบอกนก เธอชี้ไมผมบอกไม เปนอยางนี้ตลอด ไอส่ิงที่คิด
วาทําแลวมนัจะทําใหเธอชอบมากขึ้น จริง ๆ แลวมันมีผลตรงกันขามหมดเลย ผมไมไดรูเลยครับวาผมไดทําให
เธอเบื่อผมมากขึ้น ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  จนในที่สุด เธอก็ไปเจอคนใหมครับ เธอใหเพื่อนเธอมาบอกวาเธอมีคนใหมแลว 
ผมแม_ โคตรโมโหเลยครับ กลับมาบาน นัง่คิด "ทําไมวะ เราไมด ีตรงไหน ตามใจทุกอยาง อยากไดอะไรก็ให 
ผิดตรงไหนวะ" ผมกลุมแบบสุด ๆ  วัน ๆ ไมทําอะไรมัวแตคิดวา ทําไม ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  จะบาตายเอา 
เพลงเศรากี่เพลงก็มาเหอะ อินทุกเพลงนัน่แหละ หลังจากนั้นผมกย็ังคงเปน nice guy พยายามจีบหญิงคนตอมา
ก็ยังเปน nice guy ผมแหวอีกเชนเคย จีบไมมีติดหรอก คนแลวคนเลา ๆ  ๆ จนวันนึงผมก็สังเกตไดวา ยิ่งผม
พยายามทําดีกบัพวกเธอมากเทาไหร พวกเธอก็ จะยิ่งหนอีอกไปไกลเทานั้น ผมมองไปรอบ ๆ ตัว เห็นคนอื่นที่
มีแฟนกัน ม ีแตพวก jerk ที่ไดแตสาวสวย ๆ  ผมแปลกใจ คิดวา เฮย!! มันเกิดอะไรขึน้วะเนีย่ ผมเร่ิมสังเกต
พฤติกรรมของพวก jerk ผมเริ่มดูวาพวกเคาทาํตัวอยางไร ทําไมผูหญิงถึงชอบ ผมบอกกับตัวเองเลยวาตอไปนี้
จะทําตวัเหมือน jerk ทุกอยางเพื่อที่จะไดจบีสาวติด วันนัน้เปนวันแรกที่ผมรูกฎขอที่ 1 ในการจีบสาวคืออยาไป
แคร ใชครับ พวก jerk ไมแครอะไรทั้งนั้น ตอนนั้นผมรูแคนั้นเอง 

ถึงแมวาผมจะยังไมเขาใจมันทั้งหมด ถึงแมผมคิดวาควรจะทําตัวใหเหมอืน jerk ทุกอยาง ถึงจะไดหญิง 
ถึงแมวาผมจะยังไมรูถึงคอนเซ็ปตของdonjuan แตวันนั้นมันเปนวันที่เปลี่ยนชีวิตผม เปนวนัที่ผมหลุดออกมา
เจอเสนทางสายใหม เปนวันที่ทําใหผมตื่นขึ้นมาจากฝนราย  
ผมยังจํามันไดดี 
 
3-7  จบีจากความเปนเพื่อน: ทําไมถึงไมควรทํา 
 

เมื่อกอนผมมกัที่จะใชวิธีจีบสาวจากความเปนเพื่อน 
เสมอ ๆ  เพราะวาไมกลาที่จะไปขอเบอรคนที่ไมรูจัก เลยคิด 
วาจีบคนใกล ๆ ตัวนี่แหละ กะวาจะใชการคลุกวงในไป 
เร่ือย ๆ  เธอคงจะชอบเราสักวัน งายกวาไปจีบคนอื่น ๆ  
เยอะเลย โฮะ ๆ  ๆ  ๆ  ผมคิดผิดถนัด!!! ผมมีประสบการณ 
ตรงหลายครั้งหลายหนเหลอืเกินในการที่เร่ิมเปนเพื่อนกอน  
หวังวาจะไดอยูใกล ๆ  เธอ แลวคอย ๆ เปลี่ยนความสัมพันธ 
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จากเพื่อนไปสูคนรักรูมั้ยครับวาผมใชวิธีนีจ้ีบสําเร็จไดแคคร้ังเดียวตลอดชีวิตที่ผานมา แคคร้ังเดียวจริง ๆ  
นอกนั้นไมเคยสําเร็จ!!!  

จะเลาประสบการณใหฟง ผมเคยมีเพื่อนผูหญิงคนนึงสนทิกันพอสมควร รูจักกันตั้งแต เขามหาลัยใหม 
ๆ  เธอเปนคนที่สวยมากครบั แตวาบังเอญิผมกับเธอเรียนดวยกันแทบจะทุกวิชา  ผมเลยไดเจอเธอบอยกวาคน
อ่ืน ๆ  ผมเลยคดิวา " คอย ๆ เร่ิมจากความเปนเพื่อนดกีวา  แลวคอย ๆ  พัฒนาความสมัพันธไปทีละนิด ๆ " 
ทําไมผมถึงคิดอยางนั้นหรือครับ ก็เพราะวาผมไมอยากทีจ่ะเสี่ยงไง การเริ่มจากความเปนเพื่อนมันเสี่ยงนอย
กวา เราทุกคนรู ๆ กันอยู 

1 เดือนผาน 2เดือนผาน 3 เดอืนผาน เราเริ่มสนิทกันมากขึ้น ผมยังคงทําตัวเปนเพื่อนที่ดีเสมอ nice 
friend  ผมไมเคยที่จะแสดงออกใหเธอรูสึกเลยวาผมชอบเธอ ผมคุยกับเธอเหมือนกับวากําลังคุยอยูกับเพื่อน
ผูชายคนหนึ่ง หลังจากนัน้เธอก็เร่ิมที่จะมีคนมาจีบมากมาย เธอเลาใหผมฟงเสมอ ๆ  ๆ  ในใจผมก็คดิวา "55 
อยาฝน ไปเลยวาจะจีบติด กนูี่อยูกับเธอทุกวันโวยยย มีโอกาสมากกวา เดี๋ยวจะคอย ๆ แปรเปลี่ยนความสัมพันธ 
จากเพื่อนไปเปนแฟน ใหมนัรูซะมั่ง"  

แตวาในที่สุด ก็มีคนจีบเธอตดิครับ ผมแทบไมเชื่อเปนไปไดยังไง!!! ทาํไมเธอยอมไปคบกับคนอืน่  
ทั้ง ๆ ที่ผมนั้นเปนคนที่สนิทกับเธอที่สุด ตอมาเธอกอมาเลาเรื่องแฟนของเธอ ใหผมฟงบอย ๆ  เวลาเธอมี
ปญหากับแฟน เธอจะโทรมาเลาใหผมฟงเสมอ ๆ  เธอรองไห บอกวาทําไมเคาตองทําอยางนูน ทาํไมตองทํา
อยางนี้ ผมพยายามที่จะปลอบใจเธอ เปนหวงเปนใยกะวาเธอจะตองคิดวาผมนั้นเปนคนที่เขาใจเธอ และเธอก็
ตองเลิกคบกับแฟนแลวมาหาผมแน ๆ  มันไมใชอยางนั้น!!! ทกุครั้งที่เธอโทรมาหา ทุกครั้งที่เธอไดระบาย
ความความเสยีใจทกุครั้งที่ผมปลอบเธอ เธอก็กลับไปหาแฟนเธอทุกครัง้ ความเปนเพือ่นของเราไมเคยมี 
โอกาสไดพัฒนาไปเปนอยางอื่น รูมั้ยครับวาในครั้งแรกที่คุณเจอกับสาว ๆ  สาว ๆ เคาจะจดัใหคณุอยูกลุมใด
กลุมหนึ่งในสามกลุมนี้  
"ไมเอาไมยุง" "เพื่อน" "มีโอกาสที่จะเปนแฟน" 
และพวกเธอจะจัดคณุใหอยูกลุมใดกลมหนึ่งภายในนาทแีรกที่คุณคยุกบัเธอ!!! และเวลาพวกเธอจดัคุณเขาไป
ในกลุมไหนแลว แม_ยากทีคุ่ณจะเปลี่ยนไปอยูกลุมอื่น เพราะฉะนัน้เลอืกใหดีวาคณุจะอยูกลุมไหน 
 
โอกาสที่จะเปลี่ยนจากเพื่อนเปนแฟนไมใชวาไมมี มันมโีอกาสอยูแตวามันไมใช เทคนิคที่ดีที่ควรใช มีหลาย
สาเหตุดวยกนั 

1.มันไมใชเร่ืองงาย เพื่อนก็คอืเพื่อน หมายความวาเปนคนที่เขากันได  รูสึกสบาย ๆ เมื่ออยูดวยกนั 
เปนคนที่แชรความรูสึกกันไดแทบทุกอยางแตวาไมไชในดานโรแมนติก คุณไมเลนหูเลนตากับเพือ่นคุณใชมัย้
ครับคุณไมจูบเพื่อนคุณ คณุอาจจะไมมองเพื่อนก็ไดเวลาคุย แตสําหรับคูรักมันไมใชเธอไมสามารถเอาเพื่อนมา
เปนแฟนไดเพราะวาถาทําไปเธอจะรูสึกวาตัวเองเปนผูหญิงที่ไมดี พวกเอาผูชายไปทัว่ไมเวนแตเพือ่นของ
ตัวเองเธอนั้นจะตองคิดหนกัวาเมื่อคณุกับเธอเปนแฟนกนัแลว มันอาจจะไปทําลายความเปนเพื่อนที่ดีกัน
ภายหลังได note--คร้ังเดียวทีผ่มใชวิธีนี้จีบติดไดก็เปนเพราะวาเธอไมไดมองผมเปนเพื่อนตั้งแตแรกเธอนั้น
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บอกผมวาเธอรูสึกบางอยางกับผมตั้งแตตอนแรกแลว พดูงาย ๆ คือถาคุณจะใชวิธีนีไ้ดสําเร็จเธอจะตองเริ่มชอบ
คุณตั้งแตแรกแลว ไมใชคณุเริ่มจากศูนย ไมอยางนั้นโอกาสจะนอยมาก 
 2. มันเสียเวลา การที่คุณพยายามเปนเพื่อนกับเธอกอน แลวคอยมาจีบทีหลังเปนเรื่องที่เสียเวลาโคตร ๆ  
และมันกไ็มไดมีหลักประกนัวาคุณจะสามารถจีบเธอติดได คุณอาจจะตองเสียเวลาหลาย ๆ เดือนเพื่อที่จะรู
เพียงแควาเธอกับคุณเปนไดแคเพื่อนกนั ทาํไมคุณตองไปใชวิธีที่เสียเวลาและยุงยากกวาเดิม 

3. มันไมจําเปน เพราะวาถาคุณแสดงใหเธอรูไดวาคุณเปน dj ตั้งแตแรก มันไมมีเหตผุลอะไรที่จะเริ่ม
จากการเปนเพือ่น ผูหญิงทุกคน ยํ้าวาทกุคน!!! ไมสามารถตาน dj ไดไมวาจะสวยแคไหนกต็ามแต ถาเธอรูสึก
ไดวาคณุเปน dj เธอจะเปดใจใหคณุเอง ไมตองมาเริ่มเปนเพื่อนใหยุงยากเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดก็คือถาจะจีบ
สาวนั้นเราจะตองใหเธอรูสึก ปลอดภัย สบาย ๆ เมื่ออยูกับเราเหมือนอยูกับเพื่อนเธอแตในขณะเดยีวกันแสดง
ความสนใจทางเพศออกมาเหมือนแฟนเธอ เชน มองตากับเธอนานกวาปกติเล็กนอย สัมผัสเธอบาง เวลาคุย 
โนมตัวไปหาเธอ การทําเชนนี้จะทําใหเธอไมสามารถจัดคุณเขาไปในกลุมเพื่อนไดเนือ่งจากคุณไมไดทําตัว
แบบเพื่อน แตเธอก็รูสึกสบาย ๆ เหมือนอยูกับเพื่อน ไมใชเหมือนอยูกบัคนแปลกหนาเพราะฉะนัน้มันก็เหลือ 
อยูแคกลุมเดยีวที่เธอจะจัดใหคุณไปอยู นัน่คือกลุมที่เธอสนใจจะเปนแฟนดวยและโอกาสที่คุณจะจีบติดจะมาก
กวาเดิม!!! 
 
3-8  ใหสิ่งที่เธอตองการคือการใหสิ่งทีเ่ธอไมรูวาเธอตองการ 
 
ผูชายทั่วไปแทบจะทุกคนโตขึ้นมาโดยมคีวามคิดที่วาเวลาจีบสาวนัน้ เราตองเปนสุภาพบุรุษ 
เปนคนดี คอยหวงใยเธอ ซ่ึงความคิดเหลานั้นไดถูกใสไวในหัวพวกเราตั้งแตเดก็ ๆ จนถึง 
ปจจุบัน มองไปทางไหนก็มแีตคนบอกวาผูหญิงตองการ Nice guy ตองการคนที่คอยเปนหวงเปนใย 
ตองการคนที่เทคแครเธอเแปนอยางดี มนัใชสําหรับผูหญิงที่โตเปนผูใหญแลว พวกเธอผานอะไรมามากพอ 
ที่จะรูวาจริง ๆ แลวผูชายที่เปน jerk นั้น ไมใชคนที่พวกเธอตองการอยางแทจริง มีผูหญิงมากมายทีพ่ยายาม 
เปลี่ยน jerk ของพวกเธอใหกลายเปน nice guy เมื่อแตงงานไปแลวเพราะพวกเธออยากที่จะได 
ความจริงใจ ความแนนอนในชีวิตคู ซ่ึงสําหรับผูหญิงแบบนี้ nice guy นั้นจะเปนที่ตองการอยางมาก 
 
ในทางกลับกนั Jerk จะเปนที่ช่ืนชอบสําหรับสาว ๆ ที่ยังอยูในชวงของวัยรุน เนื่องจากผูหญิงที่อยูในวัยนี ้
ยังชอบที่จะรูสึกสนุก ตื่นเตนในชวีิต เพราะฉะนัน้หากจะจีบสาว ๆ วยัรุนแลว ลักษณะะของ jerk จึงเปน 
ส่ิงที่จะขาดไมได แตอยางที่เรารูกันวาเราไมควรที่จะทําตวัเปน jerk ทั้งหมด เราไมตองการที่จะใหผูหญิง 
คนหนึ่งมาชอบแตในขณะเดียวกันก็ทําใหเธอรูสึกเปนทุกขอยางมากเวลาที่เราทํารายจิตใจเธอ เราตองการที่จะ 
ใหเธอไดมีความสุขอยางแทจริงเมื่ออยูกับเรา 

Nice guy อาจจะทําใหผูหญิงมีความสุขบางแตไมสนุกตืน่เตน jerk ทําใหผูหญิงสนุกตื่นเตนแตก็ทําให
เธอไมมีความสุขเชนกัน การเปนดอนฮวนนั้นจะตองสามารถที่จะนําขอดีของทั้ง jerk และ nice guy มารวมกัน
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ใหได แตส่ิงนีจ้ะไมมีผูหญิง คนไหนมาบอกคุณตรง ๆ หรอกครับ เพราะบางครั้งพวกเธอก็ยังไมรูเลยวาพวก
เธอตองการอะไรกันแน ดังนัน้เราตองรูเองวา ส่ิงที่พวกเธอตองการนั้นจริง ๆ แลวมันคืออะไร 

เวลาที่ผมอยูกบัแฟนนัน้ผมจะคอยสังเกตุอยูตลอดเวลาวาอะไรที่ทําใหเธอมาชอบผม ผมอยากจะรูวา
ทําไมเธอถึงเลิอกผมทั้ง ๆ ที่ เธอสามารถเลือกผูชายไดอีกมากมาย ผมอยากจะรูความลับที่จะทําใหผมกลายเปน
ดอนฮวนที่สมบูรณแบบมากกวาเดิม ผมจึงชอบที่จะคุยกบัเธอในเรื่องของความรูสึกเสมอ ๆ  

มีอยูวันนึงที่เราสองคนอยูดวยกันทีห่อเธอ เปนวันที่สบาย ๆ เพราะเราทัง้คูไมตองออกไปทําธุระที่
ไหน เราจึงเลือกที่จะอยู ดวยกัน และเรากไ็ดคุยกนัถึงเรื่องตาง ๆ เยอะแยะ ซ่ึงผมพอจะจําไดคราว ๆ ประมาณนี้ 
ขอสมมุติวาเธอชื่อยุยละกัน 
 
เธอ:" พี่รูตัวมัย้วา พีเ่ปนคนยังไง?"  
ผม:"พี่คิดวาพีเ่ปนคนหนาตาดีนะ แลวเธอคิดวาพี่เปนคนยังไงละ?" พูดดวยสีหนากวน ๆ นิดหนอย  
เธอ:"นี่ ชอบหลงตัวเองอยูเร่ือยเลยนะ" เธอพูดแลวก็ขําออกมา  
"พี่เปนคนทีแ่บบวาไมเคยยอมใครเลย ยุยปกติก็ไมคอยยอมใครเหมือนกัน แตพี่เนีย่ะยิ่งกวา ยุยเยอะเลย นา
หมั่นไส" 
ผม:"แลวตกลงดีหรือไมดี"  
เธอ:"กอไมรูด ิจําไดมัย้ที่วนักอนยุยจะฟงเพลงนึงแลวพีไ่มยอมใหฟง บอกวาพีจ่ะฟงอีกเพลง แลวกอยังมีตอนที่
ยุยอยากไปกินขาวที่รานนั้น แลวพี่ไมยอมบอกจะไปกินอีกราน มันแปลก ๆ  แฟนเกายุยไมเคยทําอยางนี้เลย" 
*****เธอรูสึกวาผมเปนคนทีม่ีจุดยนืของตวัเอง 
ผม: "แลวแฟนเกายุยเปนยังไง" 
เธอ: "ก็ถายุยจะทําอะไร เคากอใหทํา อยางถายุยจะฟงเพลงนี้เคากอตองยอมยุยแน ๆ  แตพี่ไมเคยยอมเลย 
แตกอนเวลาคบกับคนอื่น ๆ เคาตองรอยุยตลอดเพราะยุยมาสายประจํา กับพี่นี่ ยุยตองรอทุกครั้ง มันกลับกัน
หมดเลย ยุยไมสามารถจะคุมพี่ไดเลยอะ" 
ผม: "อาว แลวยอมพี่ทําไมละ เธอไมยอมกไ็ดนี่" 
เธอ: "อืม ก็ไดนะ แตมันเหมอืนกับวาถายุยไมยอมนี่ พีก่็อาจจะเลกิคบกบัยุยเลยก็ได  
ใชมะ พีไ่มแครเลยเหรอ" *****เธอรูสึกวาผมเดินจากไปไดตลอดเวลา 
ผม: "แคร"  
เธอ: "ไมจริงอะ อยามาโกหก" 
ผม: "แลวแตจะคิดละกนั ตกลงชอบยังไง ผูหญิงชอบคนด ีๆ  เปนสุภาพบุรุษไมใชเหรอ" 
เธอ: "ชอบสิ ผูหญิงสวนใหญชอบคนที่เปนสุภาพบุรุษทัง้นั้นแหละ"  
ผม: "ถาอยางนั้นกอไปหา ตอนที่ยุยทํางานสิ มีคนมาขอเบอรทุกวันไมใชเหรอ" 
เธอ: " ก็ทุกวนั แตมันไมเหมอืนกับตอนทีพ่ี่มาขอเลย คนที่มาขอสวนใหญเคาแบบวาจะคอยมาตื้อแบบนา
รําคาญ หรือไมก็พยายามมาพูดหวาน ๆ ดี ๆ  แตพี่นี่เขามาแบบวามัน่ใจมากวายุยจะตองใหเบอรพี่ ทําอยางกับ
วาตัวเองนี่เทสุด ๆ " *****เธอรูสึกวาผมแตกตาง 
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ผม: " ตกลงเวลาที่คนมาพูดดี ๆ  ดวยไมชอบ แตมาใหเบอรคนที่เทแตเลวอยางพีแ่ทน 555 " 
เธอ: "ไมใชอยางนั้น เขาใจปะวาพีก่็เปนสภุาพบรุษ อยางเวลาไปเที่ยวพีก่็ออกตังคใหยุยหมด แตพีก่ม็ีสวนที่ทํา
ใหยุยโมโหเหมือนกัน เวลาที่พี่ชอบขัดใจ อยางคนอื่น ๆ นี่ ยุยรูเลยวาเคาจะทําอะไร คิดอะไร แตกับพี่มันไมใช 
ยุยไมรูวาจริง ๆ แลวพี่เปนคนยังไงกันแน"  *****เธอคิดวาผมเปนคนทีไ่มนาเบื่อเพราะเธอเดาไมออก  
ผม: "อืม ตกลงเธอชอบหรือไมชอบกันแน รูสึกยังไง" 
เธอ: " ก็รูสึกดนีะ ชีวติสดใส ซาบซาขึ้นเยอะ เพราะพี่เปนคนอารมณดีดวยแหละ " *****เธอรูสึกวาผมตลก 
" แตมันกอแปลก ๆ ไมรูวาทําไมถึงชอบพี่ทั้ง ๆ ที่พี่ก็ไมไดทําดีเหมือนกับที่คนอื่นทําเลย สงสัยพี่เลวไดอยาง
ถูกใจมั้ง " เธอหัวเราะ  

ผูหญิงสวนมากไมรูหรอกวาพวกเธอตองการอะไร พวกเธอคิดวาถาใชมันก็จะรูสึกเอง ไมเคยคิดวาจริง 
ๆ แลวผูชายที่เธอชอบจะตองมีลักษณะยังไง บุคลิกยังไงบาง ผูหญิงมักจะบอกวาชอบผูชายที่เปนคนดี เขาใจ
เธอ เอาใจใส และมักจะบอกวาไมชอบ jerk  ผมจะเชื่อถาผมเห็นมันเกดิขึ้นจรงิ!!! ใหส่ิงที่เธอตองการ = ใหส่ิง
ที่เธอไมรูวาเธอตองการ 
 
3-9  เธอถอยหนึ่งกาวเราถอยสองกาว 
 

ผมไดไปขอเบอรสาวมาคนหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมเจอเธอที่มหาลัยเพราะวาเรามวีิชานงึที่เรียนหอง
เดียวกัน ผมก็เขาไปพูดคุยกบัเธอเหมือนทีเ่คยทํามา และสุดทายก็บอกวาเราสองคนนาจะทําความรูจักกันไว
และผมก็ขอเบอรเธอมาเหมือนเชนเคย หลังจากนั้นผมก็รอประมาณ 3--4 วันถึงโทรไปหาเธอ การคุยคร้ังแรก
นั้น ก็เปนไปอยางสนุกสนาน จบลงดวยดี ซ่ึงผมก็บอกเธอวาวนัตอมาผมจะ ไปรับเธอไปเรียนที่มหาลัยดวยกัน 
(บังเอิญวาบานเธอกับบานผมนั้นอยูไม หางกันมาก) เธอก็ตอบตกลงดวยนํา้เสียงที่คอนขางดีใจ ตอมาผมก็ไป
รับเธอที่บานอยางสมํ่าเสมอ สัปดาหหนึ่งกป็ระมาณ 3 วนั เราเริ่มสนิทกันมากขึ้น ผมเองก็ใชเทคนคิจีบสาว 
ตาง ๆ  ที่ผมเขียนในนี้  กับเธอ จนเธอเริ่มที่จะเปดใจกับผมระดับนึง ผมสามารถที่จะกอดคอ เลนหัว เธอได
อยางสนุกสนาน ผมสามารถสัมผัสเธอได และเธอกอไมไดแสดงอาการวา ตอตานแตอยางใด ทกุอยางกําลังไป
ไดดวยดี ผมรูสึกวาผมกําลังเดินมาถูกทางแลว แตมีส่ิงนงึที่ผมทําผิดพลาดในชวงเวลาที่ผานมา!!! นั่นคือผม
ไมไดทําตวัใหทาทายสําหรับเธอเลย ถึงแมวาผมจะสามารถพูดคุยตลก ทําใหเธอหวัเราะได ถึงแมวาผมจะ Neg 
hit เธอ ถึงแมวา ผมจะแสดงใหเห็นวาผมเปนแมน สุขุม มัน่คง แตวาเธอก็ยังเห็นวาผมเปน nice guy เนื่องจาก 
วาผมไมไดทาทายเธอ ผมไมเคยปฏิเสธที่จะไปรับเธอที่บาน ผมไปรับเธออยางสมํ่าเสมอ และผมก็แทบจะไม
ขัดใจเธอเมื่ออยูกับเธอ เธอไดผมมาอยางงายดายเกินไป ซ่ึงมันก็ทําให เธอเริ่มที่จะเอาแตใจ เพราะเธอรูวาผมจะ
ไมขัดใจเธอ   

หลังจากนัน้ความสนใจของเธอในตัวผมกเ็ร่ิมที่จะลดนอยลงเรื่อย ๆ  เธอเริ่มที่จะไมโทรมาหา และเริ่ม
ที่จะแครความรูสึกผมนอยลงกวาเดิม ผมรูวาเธอกําลังพยายามคุมเกม และเมื่อใดที่ผูหญิงเปนฝายคุมเกม เมื่อ
นั้นเกมของเราก็โอเวอร เรากจ็ะกลายเปน nice guy ที่รอวันจะโดนเธอทิง้  ผมรูดีครับวาผมตองพยายามกลับมา
เปนคนที่กําหนดความสัมพนัธใหได ผมตองคุมเกมและสรางความทาทายใหกับเธอ ผมไดใหความสนใจเธอ
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มากเกินพอดีแลว และนัน่ทําใหเธอเริ่มที่จะถอยจากผมไปทีละกาว ๆ  วนัตอมาผมก็คุยโทรศัพทกับเธอและ
บอกเธอวาผมจะไมไปรับเธอที่บานเหมือนเชนเคย เนื่องจากผมมีธุระตองทํา เธอพยายามตื้อใหผมไปรับเธอให
ได แตผมปฎิเสธไป และผมก็เร่ิมไปรับเธอนอยลงหลังจากนั้น และในวิชาที่เราเรียนดวยกันนั้น โดยปกติผมจะ
นั่งกับเธอทุกครั้ง แตวาครั้งนีม้ันเปลี่ยนไป ผมเขาหองสาย ประมาณ 5 นาที เมื่อเธอเห็นผมเขามาเธอพยายาม
โบกมอืใหผมเห็นวาเธอนั่งอยูตรงนั้น แตผมไมสนใจ ผมแกลงทําเปนไมเห็นและไปนั่งกับเพื่อนผูหญิงของผม
ที่นั่งหางออกไป เมื่อเรียนเสร็จ เธอพยายามสบตากับผมเพื่อใหผมเขาไปคุยดวย แตผมก็ยังไมสนใจเธออยูด ี
ผมแกลงเดินออกไปกับเพื่อนผม และทําเปนวาไมเห็นวาเธออยูตรงนัน้ เธอเริ่มที่จะงง อยางมากในตอนนี้ ผม
ไมเคยทําตวัแบบนี้เลย โดยปกติแลวผมจะคุยกับเธอเสมอเวลาอยูในหอง ผมจะใหความสนใจเธอเปนประจํา 
คืนวันนั้นเองเธอโทรมาหาและถามผมวาทําไมไมยอมคยุกับเธอในหอง ผมก็แกลงพูดวาไมเห็นนี่ ไปเรียนดวย
เหรอ อะไรทํานองนั้น เธอไมเชื่อวาผมไมเห็นเธอ คุยไดไมนานผมก็บอกวาผมตองวางสายและ ไปทําธุระ 55  
ตอมาผมก็ใหความสนใจเธอนอยลงอยางมาก เรียกวาแทบจะไมใหความสนใจเลย ทําเหมือนผมไมไดแครเลย
วาจะตองอยูกบัเธอ จนมาอกีวันนึงที่เธอโทรมาหาผมและถามวาเปนอะไร ทําไมผมถึงไดเปลี่ยนไปไม เหมือน 
เดิม เธอทําอะไรผิดเหรอ  ผมรูแลววาตอนนั้นผมเริ่มที่จะกลับมาคุมเกมอยางที่ผมตองการ  หลังจากนั้น ความ 
สัมพันธของเราก็เร่ิมพัฒนาไปมากกวาเดิม โดยที่เธอเริ่มเอาแตใจนอยลง ใสใจผมมากขึ้น ซ่ึงเปนสิ่งที่ผม
ตองการจะใหเปน ผูหญิงนั้นถาไมไดชอบเราหรือสนใจเรา ตอใหคุณพยายามทําดีกับเธอแคไหนมันก็ไรคา 
ตอใหซ้ือของขวัญที่เธอชอบให ตอใหสง messege ไปบอกรักทุกวัน ตอใหโทรคุยทกุวัน ตอใหพยายามแคไหน
มันก็ไมมีความหมาย เพราะวาการที่เธอจะชอบใครสักคนมันไมไดเกดิจากความถูกตอง ไมไดเกดิจากเหตุผล 
ถาเธอไมไดรูสึกวาชอบคุณเธอยังไง ๆ เธอก็จะถอยหางจากคุณไปเรื่อย ๆ อยูดี  

แตในทางกลับกัน ถาคุณรูสึกไดวาเธอพอทีจ่ะสนใจคุณอยูบาง แลวคุณถอยออกมา มันจะทําใหเธอ
ตองการในตวัคุณมากยิง่ขึ้น คุณจะสามารถกําหนดความสัมพันธใหเปนไปในแบบทีคุ่ณอยากจะใหเปน คุณจะ
เปนฝายคุมเกม  

ในชวงแรก ๆ ของความสัมพันธนั้นผูหญิงชอบที่จะทดสอบผูชายวาผูชายคนนั้นเหมาะสมกับเธอ
หรือไม ผูหญิงจะทดสอบโดยการสรางอุปสรรคขึ้นมาเพื่อใหเราแกไขมันใหได ซ่ึงอยางกรณีของผมเธอสนใจ
ผมอยูบาง แตเธอตองการทดสอบผมโดยการพยายามถอยหางออกมาหนึ่งกาวแลวดูวาผมจะทํายังไงตอไป ซ่ึง
ถาผมพยายามตื้อเธอไปเรื่อย ๆ แบบ nice guy  คุณคิดวาผูหญิงคนนี้จะสนใจผมตอไปมั้ยครับ? ถาผมทําอยาง
นั้นปานนีเ้ธอไปหาคนอื่นแลวแนนอน จําไวนะครับวาเมื่อเธอถอยหนึง่กาวเราถอยออกมาสองกาวเสมอ 
3-10  ขอเบอรสไตลดอนฮวน 
 

การขอเบอรสาว ๆ  จะวาไปแลวเปนสิ่งที่งายมากสําหรับ dj เคาอาจจะไดเบอรถึง 10 เบอรในวันเดยีวก็
ได ถาเคาตองการ แตสําหรับ nice guy ปนึงถาเคาไดสัก 10 เบอร พวกเคาก็ถือวายอดทะลุเปาแลว แทบจะเลี้ยง
ฉลอง 7 วัน 7 คืน เลยทีเดยีว หรือแมกระทัง่ jerk ที่พวกเรารูอยูวากลาขนาดไหน บางครั้งก็ยังลังเลที่จะขอเบอร
ผูหญิงเหมือนกัน ทําไมการขอเบอรของ dj จึงดูเหมือนจะเปนสิ่งที่งาย ๆ  ธรรมดา ๆ  เหลือเกิน?   
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ครับ นอกจากดอนฮวนจะไมกลัวความผิดพลาด การปฏิเสธของผูหญิงแลว ดอนฮวนยังมีเทคนิคสุด

ยอดที่ผูชายทัว่ไปไมสามารถทําไดเวลาเขาไปขอเบอรสาว ๆ เทคนิคนี้เปนเทคนิคเฉพาะตวัของดอนฮวน
เทานั้น  และนีค่ือการขอเบอรแบบดอนฮวน 

สบตา+ไมลังเล+แสดงความสนใจ+มั่นใจ+สีหนา แววตาสุขุม+ความดิ้นรนเปนศูนย+แฝงรอยยิ้ม 
เมื่อวันวาเลนไทนที่ผานมา ผมไดไปเทีย่วทีผั่บแหงหนึง่กบัเพื่อน ๆ  เวลาที่ผมไปมันประมาณ 4 ทุมแลว ที่จอด
รถภายในรานเต็มหมด ผมเลยตองขับไปจอดริมถนนหางออกไปอีกประมาณ 200 เมตร หลังจากที่ผมจอดรถ
เสร็จแลว ผมกบัเพื่อนก็เดินยอนมาดวยกนัเพื่อที่จะเขาไปดานหนาราน ระหวางทีก่ําลังเดินคุยกันมาอยูนั้น ผมก็
สังเกตเห็นสาว 3 คนกําลังเดนิสวนมา อยูหางไปประมาณ 30 เมตร 
"เฮย! ทาทางดดูีวะ มึงลองเขาไปขอเบอรดูสิ" เพื่อนผมพดูขึ้นมา 
" ถานารัก กูขอแน ๆ  ไมตองกลัว" ผมตอบมัน 
พวกเธอกเ็ดินใกลเขามา ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  จนเหลือประมาณ 10 เมตร  ผมสังเกตไดวามีสาวคนนึงหนาตา
นารักดี ผมจึงพยายามหันไปสบตากับเธอ จนเหลือระยะแค 5 เมตรเธอก็หันมาสบตาผมเชนเดียวกนั 
เธอทําหนาแปลกใจเล็กนอยจากนั้น เราก็เดินสวนกันไป  และวนิาทีที่เราเดินสวนกันนั่นเอง ผมหันหลังกลับไป 
เธอยังคงหันมามองผมอยู "อาหาาาาา นาสนใจ ๆ  ๆ " ผมคิดกับตัวเอง ผมกลับหลังหันเดนิเขาไปหาเธอทันท ี
"คุณชื่ออะไรครับ" ผมพูดดวยความสุขุม มัน่ใจ "เออ...... ช่ือแปงคะ เราเคยรูจักกนัไหมคะ"  "ไมหรอก แตก็
เกือบรูจักกันแลวครับ ผมชื่อ....ครับ" พรอมยิ้มใหเธอ "แหม นึกวารูจักกันซะอีก" เธออมยิ้มนิด ๆ  "แปง เบอร
โทรศัพทเบอรอะไรครับ?" พูดและกย็ื่นโทรศัพทผมใหเธอ เธอรับโทรศัพทผมไปกดเบอรให  "เรียนอยูที่
ไหน?" ผมถามเธอ "ออ เรียนอยู... แลวเธอละ?" "เรียนอยู..... ตอนแรกนึกวาแปงทํางานแลว" ยิ้มกวน ๆ นิด ๆ   
"บา หาวาแปงแกเหรอ" เธอหัวเราะ "แลวทําไมจะกลับแลวเหรอ เหน็เดินออกมาขางนอก" ผมถาม  "ยังหรอก
คะ แตจะไปทีอ่ื่น เพราะขางในคนเยอะมากเลย" "จริง ๆ  ไปนั่งโตะเดียวกันก็ได เพราะผมมีเพื่อนรออยูแลวขาง
ใน" "เอออ... เดี๋ยวแปงขอถามเพื่อนกอนดกีวานะ" เธอลงัเลนิดหนอยและหันไปมองเพื่อน 2คน ที่ยนืรอหาง
ออกไป  "เอางี ้ละกันเอาเบอรผมไป ถาแปงจะมาก็โทรมากอน" แลวเธอก็กดเบอรผม mem ใสมือถือ 
เสร็จแลว ผมกย็ิ้มใหเธอพรอมกับเดินจากไป  เวลาผานไปจนถึงตีสอง นิด ๆ  ผมกําลังเดินออกจากรานกลับไป
ที่รถ เสียงโทรศัพทดัง  แปงโทรมาบอกวาใหมารับเธอ ผมไปสงเธอที่หอ เรานั่งคุยกัน ทําความรูจักกันมากขึ้น 
ผมพยายามคยุใหเธอเปดเผยความรูสึกของเธอออกมา เราเริ่มสนิทกันมากขึ้น จนกระทั่งเกือบ ๆ เชาแลว 
ผมก็กลับบาน หลังจากคืนนัน้เธอก็โทรมาหาผมทุกวนัเลย!!! 
 

ถามวาทําไมเธอถึงมีความสนใจผมขึ้นมาอยางรวดเรว็?  มันขึ้นอยูกบัครั้งแรกที่ผมเขาไปขอเบอรเธอ 
ผมแสดงลักษณะ dj ออกมา และเธอก็รูสึกได นั่นทําใหโอกาสของผมมีมากกวาผูชายคนอื่น ๆ  
1.ผมสบตาเธอกอนที่จะเขาไปขอเบอร 
2.ผมไมลังเล ผมเขาไปหลังจากที่เธอสบตากับผมแค 2-3 วินาท ี
3.ผมแสดงวาผมสนใจเธอโดยการถามเบอรโทรศัพทเธอ 
4. ผมพูดดวยความมั่นใจ  
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5.สีหนา แววตา นํ้าเสียง ผมสุขุม 
6.ผมไมไดแสดงออกวาดิ้นรนที่จะใหเธอไปเที่ยวกับผม ผมสบาย ๆ  ไมไดตื้อ ความดิ้นรนผมเทากบัศูนย 
7.ผมแฝงรอยยิม้ไวในสีหนาเสมอ 

และนี่คือเทคนิคขอเบอรของดอนฮวน คณุไมจําเปนตองพูดเหมือนกบัผมทุกคําพูด มันไมจําเปนครับ 
คําพูดไมสําคัญเทากับ 7 ส่ิงที่ผมแสดงออกใหเธอไดเหน็ ถาคุณแสดงออกมาใหเธอเห็นไดทั้ง 7 อยาง รับรองวา
คุณจะไดเบอรสาว ๆ  มามากมาย จนโทรไมหมด!!!  สบตา+ไมลังเล+แสดงความสนใจ+มั่นใจ+สีหนา แววตา
สุขุม+ความดิ้นรนเปนศูนย+แฝงรอยยิ้ม = เบอรสาว ๆ  
 
3-11  Infatuation: ศัตรูอันดับหนึ่งของดอนฮวน 
 

เคยรูสึกกันใชมั้ย เวลาที่เราขอเบอรสาวมาเปนจํานวนหนึง่ ไดคุยทําความรูจักมักคุนกบัพวกเธอมาก
ขึ้น ไมนานนกั เราก็จะมานัง่คิดถึงพวกเธอมาคิดถึงขอดี ขอเสียตาง ๆ  ของแตละคน และเราก็มแีนวโนมที่จะ
จัดอันดับความสวย ความนารักของพวกเธอโดยอัตโนมัติ 
 
"นองแอนหุนดีกวานองฝน" 
"นองเจยิ้มหวาน นารักกวาคนอื่น ๆ เลย" 
"นองจูน sexy สูนองพันชไมได" 
"เสียงนองแซนดหวาน นารัก คิกขุที่สุดเลย" 
"ชอบนิสัยนองตาลมากกวานองเปล" 
 

เราจัดอันดับสาว ๆ ที่เราจีบอยูในใจแลววา ใครเปนเบอรหนึ่ง 
ใครเบอรสอง เบอรสามใครที่เราชอบมากที่สุด ใครที่เราชอบนอยที่สุด และในหลาย ๆ คร้ังมันเปนเรื่องที่เรา
แทบจะควบคมุไมไดจริง ๆ  เปนเรื่องของจิตใตสํานึก อยูดี ๆ ก็รูสึกขึน้มาและทกุครั้งที่เกิดการจดัอันดับเชนนี้ 
พนันกนัไดเลยวาเราจะจีบเบอรหนึ่งไมตดิใช ที่เราอาจจะทําใหเบอรสอง สาม หรือส่ีมาชอบเราได แตสําหรับ
เบอรหนึ่งมันเหมือนกับวาจะพลาดทุกครั้ง เหมือนกับวามันเปนสิ่งที่แกไมไดทําไมจงึเปนเชนนี?้  

ตอบไดไมยาก ที่เราจีบไมติดเพราะวาเวลาที่เราจัดอันดับความนารักของพวกเธอแลว เราจะเกิดความ 
รูสึกขึ้นมาอยางนึงกับเธอคนนั้นที่เปนเบอรหนึ่งในใจ 
เปนความรูสึกที่ตางไปจากสาวคนอื่น ๆ  และโดยมากแลวความรูสึกทีว่านั้นก็คือ   Infatuation (การหลงใหล 
พรําเพอ ลุมหลง)  แปลเปนไทยใหเขาใจงาย ๆ ก็คือ หลงสาวเบอรหนึง่คนนั้นมากเกนิไป  เกนิกวาสาวคนอื่น 
ๆ  คิดวาเธอจตุิมาจากดาวเคราะหดวงอื่นเปนนางฟาที่ไมใชมนุษยปกติ ธรรมดา ผมอยากจะเลาประสบการณ
เกี่ยวกับ infatuation ที่ผมเคยประสบมาใหฟง 

มีอยูคร้ังนึงผมเคยจีบสาวพรอมกันทีเดยีว 4 คน ผมเร่ิมทําความรูจักกับพวกเธอมากขึ้นเรื่อย ๆ  โทร 
ไปคุย ชวนพวกเธอออกไปเที่ยวดวยกัน (เออ..ไมไดชวนไปพรอมกันทีดียว 4 คนนะครับ อยาเขาใจผิด หหึึ) 
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ถาพูดถึงเรื่องนิสัยใจคอกันแลว แตละคนนั้นก็มีขอดี ขอเสียตาง ๆ กนัไป แตวามีสาวอยูคนนึง ทีรู่ปรางหนาตา
ออกจะ X โดดเดนกวาคนอื่น ๆ  ขอสมมุติวาเธอชื่อนองกิ้ฟละกนั นองกิ้ฟนี่ X กวาใครทั้งหมดใจผมเลยใหเธอ
เปนมือวางอันดับหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได และนัน่ก็เปนสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่ผูชายจะทําไดในการจีบสาว 
เพราะผมเริ่มทีจ่ะมี infatuation กับเธอขึ้นมาแลว ผมเร่ิมวาดฝนวามันจะเปนอยางไรถาผมกับกิ้ฟไดเปนแฟน
กันจริง ๆ  โอววววว มันจะดีแคไหนนะ ถาไดเดนิไปกับเธอตามชายหาด สองคน จูงมอืกัน เธอหวัเราะอยาง
สดใสในขณะที่เรากําลัง เลนนําดวยกนั เหมือนในมวิสิควิดีโอที่ชอบสอนใหผูชายเปน AFC กันทั่วประเทศ 
ผมวาดฝนไปเองทั้งหมดคนเดียว!!! 

มันไมนาเชื่อ ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นเองผมก็ไดเรียนรูเทคนิค dj มาพอสมควร (ประมาณ 1ปคร่ึง) แตกย็ังไม
อาจหามใจตัวเองได ในสมองผมนั้นมันมีเสียง infatuation กระซิบบอกผมอยูตลอดเวลา "Nice guy เปนสิ่งที่
ถูกตองในการจีบเธอ" "เธอเปนคนนารักมาก อยาทําใหเธอโกรธ" "พลาดไมได ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  คงไมมีใครดีกวา
เธออีกแลว" อีกรอยแปดพันเกา 

ในขณะที่เวลาผมจีบสาวอีก 3 คนที่เหลือผมไมไดรูสึกถึงขั้นนี้เลย ใช พวกเธอเปนผูหญิงที่นารัก 
สดใส ผมชอบพวกเธอแตใจผมไมไดรูสึก หลงละเมอ คล่ังไคลแมแตนิดเดยีว นั่นเปนเพราะวาพวกเธอไมใช
เบอรหนึ่งของผมนี่  

และแลวผมก็เขาสูระยะสุดทายของ nice guy ซินโดรม ผมเร่ิมที่จะใหความสนใจนองกิ้ฟมากกวาคน
อ่ืน ๆ อยางมาก ผมปฎิเสธที่จะไปเทีย่วกับสาวคนอื่น ๆ  ถานองกิ้ฟโทรมาหาใหไปรับเธอ ผมไปรับนองกิ้ฟทุก
คืนหลังจากเธอเลิกงาน ผมเคยไปนั่งรอนองกิ้ฟใตหอเธอในตอนเชา 2 ช่ัวโมงเพื่อที่จะไปสงเธอ ผมไปเดทกับ
นองกิ้ฟพยายามจะทําใหตวัเองเปน dj ผมทําไดแคเปน dj ที่เสแสรงสุด ๆ  ไมเปนธรรมชาติแมแตนดิเดียว 
ตอนจบของเรือ่งนี้ไมตองบอกวาเปนยังไง เราทุกคนรู ๆ กันอยู แตทราบมั้ยคับ? สาวคนที่ผมชอบเปนอันดับ
สองที่จีบอยูกลับมาชอบผม และในที่สุดเราก็เปนแฟนกนัในชวงระยะเวลาหนึ่ง นั่นเปนประสบการณที่ทําให 
ผมไดรูซ้ึงถึงไอเจาตัว infatuation วามันทําลายการเปน dj แคไหน หลังจากนั้นมาเวลาผมจีบสาวคนที่ผมชอบ
มากที่สุดไมตดิ ผมก็จะมามองยอนดูขอผิดพลาดเสมอ ๆ และสิ่งที่เหมือนกันหมดทุกครั้งก็คือ ผมเกิดอาการ 
infatuation!!! 

Infatuation ของเราเองคือศัตรูที่รายกาจทีสุ่ดที่หยุดยั้งไมใหเราเปน dj กับสาวที่เราหมายปอง   
Our biggest enemy is our own infatuation.  โอเค ๆ  ผมเขาใจ ๆ  วาเธอมีหลายส่ิงหลายอยางที่พิเศษ เธอสวย 
นารัก หุนดี  แตยังไงเรากไ็มสามารถที่จะใหไอเจา infatuation มันมาครอบงําเราไดเพราะ Infatuation 
เปนที่มาของพฤติกรรม nice guy และผูชายที่ไมไดตาบอดทั่วโลกตางกป็ระจักษแกสายตามานักตอนักแลววา 
ผูหญิงสวยมีแนวโนมที่จะวิง่หนี Nice Guy เร็วยิ่งกวานกัวิ่งแชมปโอลิมปกวิ่ง 100 เมตรเสียอีก  จะหยุดการ
กระทํา nice guy ตองหยุด Infatuation ใหได!!! 

"เวบมาสเตอร ถางั้นเราควรจะกําจัด infatuation ออกไปใหหมดเลยถึงจะดีที่สุดใชมัย้ครับ?"  ใชครับ 
เราตองการขจดั infatuatin ออกไปแตวาการที่ผมบอกใหขจัด infatuation ออกไปใหหมดนี้ ไมไดหมายความวา
ใหคุณเปนมนษุยที่ไรอารมณความรูสึก เฉยชาโดยสิ้นเชิง เห็นสาว ๆ สวย ๆ แลวไมรูสึก อะไรเลย  ผมไม
ตองการใหคณุเปนแบบนัน้ครับ เพราะการเปนมนุษยที่ไรอารมณความรูสึก มันชางเปนเรื่องที่เลวรายสิ้นด ี
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เอาแค infatuation อารมณหลงใหล อารมณเพอฝน อารมณหนามืดตามัวในการจีบสาวออกไปเทานั้น อยาเอา
อารมณ ความรูสึกออกไปทั้งหมด อารมณสนุก อารมณตืน่เตนเวลาจีบสาวสวยผมยังตองการใหมนัคงอยู 
พยายามโฟกัสให infatuation มันลดนอยเร่ือย ๆ ในทุก ๆ คร้ังที่คุณจีบสาวสวย 
 
วิธีแก Infatuation 

1. อยูกับปจจบุัน อยาเพิ่งไปจินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เวลาคยุกับเธอใหสนใจในการคุยกบั
เธอเทานั้น อยาเพิ่งไปวาดฝน ส่ิงที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต เวลาเดทกับเธอ อยาเพิ่งไปจินตนาการ 
ถึงอีก 5 ปขางหนาที่คุณจะไดแตงงานกับเธอ ไมเอา!!! สนใจอยูแคการเดท ทําการเดทใหสนุกที่สุดแคนั้นพอ 

2. เมื่อเกิด infatuation ขึ้นเมื่อไหร ใหจินตนาการถึงภาพ เธอในอีก 50 ป ขางหนา ในวนัที่เธอเปนคณุ
ยายแก ๆ  ถือไมเทา เดินไปเดินมาอยางชา ๆ  หนาตาเหีย่วยนไมเหลือเคาโครงเดิมในสมัยสาว ๆ แลวคุณจะรูวา
คุณไมจําเปนตองเกิด infatuation แมแตนอย 

3. ใหรูเอาไวเสมอวา ไมวาเธอจะเปนสาวที่สวยเลิศเลอ นางฟาแคไหน ไมวาหุนเธอจะบาดใจ คณุมาก
เทาไหร ตอใหสวยแบบดารา AV ญ่ีปุน 10 คนมารวมกัน เธอก็ไมมีทางที่จะมาเติมเตม็ชีวิตคุณได  เธอไมใช
ผูวิเศษที่อยูดี ๆ  จะมาเสกใหชีวิตคณุมีความสุขตลอดกาล ไมมีทาง!!! 

4. เธอผิวขาวเนียนเหรอ? นัน่ไมใชปญหา หุนเธอเอ็กซโคตร ๆ เหรอ? นั่นไมใชปญหา เธอนิสัยดีอีก
ดวย? นั่นกไ็มใชปญหา ปญหาก็คือคุณดันเอาความสุขทั้งหมดไปขึ้นอยูกับเธอ และเมื่อคุณเอาความสุขไป
ขึ้นอยูกับเธอเมื่อไหร infatuation จะตามมาอยางไมตองสงสัย Game over ทันที อยาลืมวาความสุขที่สุดของ
ดอนฮวนมาจากภายในตวัเองเสมอ ออกไปหาสิ่งที่คุณทําแลวมีความสขุ ออกไปทําสิ่งที่เปนเปาหมายของชีวิต
ของคุณ 

คุณชอบรองเพลงใชมั้ย? ดี ไปเรียนรองเพลง ฝกรองมันทุกวัน ใหมนัเกงกวานักรองอาชีพไปเลย 
คุณชอบเลนฟตุบอลเหรอ? ดีครับ เลนใหมันสุด ๆ ไปเลย ทําใหเหมือนกับวาฟุตบอลเปนแฟนที่คณุรักมาก
ที่สุด ทําตาม passion ของคุณสรางความสุขใหกับตวัเองขึ้นมา 

ขจัด infatuation ใหส้ินซากและคราวนี้ออกไปทําใหสาวเบอรหนึ่งคนนั้นตะลึง ใหเธอเซอรไพรส โชว
ใหเธอเหน็วา dj ที่แทจริงมนัเปนยังไง!!!  
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บทที่ 4: ทัศนคตทิี่ดี 
 
4-1  เปลี่ยนทัศนคติ 
 

การที่เราจะจีบสาวสักคน ส่ิงสําคัญมันไมไดอยูที่วาสาวคนนั้นคิดยังไงกับเราแตมันขึน้อยูกับวาเราคิด
ยังไงกับตวัเองตางหาก ชีวิตของเราทุกอยางขึ้นอยูกับทัศนคติของเรา ส่ิงไหนเราคิดวามันเปนเรื่องใหญมันก็จะ
เปนเรื่องใหญ ส่ิงไหนเราคิดวามันเปนเรื่องเล็กมันก็จะเปนเรื่องเล็ก เร่ืองทุกเรื่องสามารถมองไดหลาย 
แงหลายมุมขึน้อยูกับวาจะมองมุมไหนแคนั้นเอง 

แลวคุณคดิวามันมีประโยชนตรงไหนครบั มันจะชวยใหเราจีบสาวไดยังไง โฮะ ๆ  ๆ  มีประโยชนมาก
ครับ ถาคุณคิดวาการเขาไปจบีสาวเปนเรื่องนากลัว คุณก็แคบอกตัวเองวา เราสนุกที่จะทํามัน งาย ๆ  แคนั้นเอง 
เราชอบเวลาที่เห็นสาวสวย สุดบาดใจเดินผาน เราชอบที่จะรูสึกตื่นเตนเวลาคุยกับพวกเธอ เราชอบที่จะให 
เลือดมันสูบฉีด เราชอบที่หวัใจมนัเตนอยางกับจังหวะกลองเพลงรอก  ลองทําดู บอกกับตัวเองทกุวนั ๆ  ๆ   
จนกระทั่งมันกลายเปนธรรมชาติของคุณ แลวคุณก็จะสนุกกับมนัไปจริง ๆ  มันจะไดผล ถาคุณทําอยางตอเนื่อง 
แลวเมื่อถึงตอนนั้น คุณก็จะไดรับรางวัลตอบแทน เปนรางวัลที่คุมคาแหงการรอคอยจริง ๆ  
 
4-2  ความเคารพ 
 

การที่ผูหญิงจะรักใครสักคนนั้น ส่ิงนึงที่จะตองมีแนนอนก็คือ กาารที่เธอเคารพในตวัผูชายคนนนัน้ 
ถาเธอไมมีความเคารพแลวละกอ เธอก็จะไมมีทางจะมองคุณเปนคนรกัของเธอได เพราะฉะนัน้ ความเคารพ
เปนสิ่งที่คุณจะตองไดจากเธอเสียกอน 

เอาละ ทํายังไง อยางแรก คณุจะตองเริ่มตนที่จะเคารพตวัคุณเองเสียกอน ถาคุณไมเคารพตัวเอง แลวละ
กอ คนอื่นจะไมมีทางเคารพคุณเชนเดียวกนั เปนสิ่งสําคัญมากครับเพราะวาคณุมีเหตผุลที่จะ เคารพตัวเองยังไง 
คนอื่นกอจะเคารพคุณในเหตผุลอันเดียวกันนั้น ผมเคารพตัวเองอยูเสมอเพราะผมรูวา ผมเปนคนที่มองโลกใน
แงดี ผมสามารถทําใหคนอืน่หัวเราะได ผมเปนคนสนุกสนาน นั่นเปนเหตุผลที่ผมเชื่ออยางจริง ๆ  คนอื่น ๆ ก็
เหมือนจะรูสึกตรงนี้ได(โดยเฉพาะสาว ๆ  ) และเคากอตอบแทนโดยการใหความเคารพกับผมมา แตมันจะมี
บางครั้งที่คุณยงัไมไดทําอะไรเลย แตคนบางคนก็ดูเหมือนวาจะไมใหความเคารพคุณซะแลว ผมจะยกตวัอยาง
ใหดู เชนถาคุณไปจีบสาวคนนึง แตเธอทําตัวแบบหยิ่ง ๆ  ประมาณวาแบบเธอไมคูควรกับชั้นหรอก ไปไกล ๆ  
หรือเวลาที่แฟนคุณไปเลนหเูลนตากับชายอื่น ไปมีคนอืน่ หลอกคุณ อยางนี้แสดงวาพวกเธอไมใหความเคารพ
คุณ  คุณกอไมควรจะใหความเคารพพวกเธอเหมือนกัน คุณจะตองแสดงออกใหเหน็วา คุณจะไมทนกับเรื่อง
แบบนี ้เพราะวาถาคุณไปยอม พวกเธอก็จะไมใหความเคารพคุณตอไป คุณเปนคนที่มีสิทธิจะไดความเคารพ
จากผูอ่ืน จําไวนะครับ คุณตองเคารพตัวเองกอน แลวคนอื่นจะเคารพคณุ จากนั้นคณุก็ตอบแทนความเคารพ
พวกเคาดวย ความเคารพของคุณเอง 
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4-3  ดอนฮวนสมบูรณแบบ 
 

-ไมเคยลังเลทีจ่ะเขาไปคยุกบัสาว ๆ  เคารูดีวาเวลาที่เคาสนุก สาวกอจะสนุกไปดวย 
-เคาขอเบอรตั้งแตเจอครั้งแรก ไมใชรอไปครั้งหนา 
-ไมเคยกังวลวาใครจะมาชอบเคาหรือไม เพราะวาความสุขของเคาขึ้นอยูกับตวัเคาเองไมใชอยูที่คนอื่น 
-โทรไปนัดสาวออกเดทเทานั้น ไมใชโทรไปสนทนาปญหาบานเมือง 
-ไมเคยบอกรักผูหญิงที่เคาชอบกอน เคารอใหพวกเธอเอยมันกอนเสมอ 
-ไมเคยขอผูหญิงเปนแฟน เคาปลอยใหความรูสึกมันพาไปเอง 
-เคารูดีวาทกุ ๆ อยางจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาของมัน เคาไมเคยเรงรีบที่จะใหบางสิ่งมันเกิดขึ้น เคารูวา

ตองปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติ 
-เคาคุยกับสาว ๆ โดยที่ใหพวกเธอปนฝายพูดมากกวา ใหพวกเธอเผยตัวตน ที่แทจริงออกมา ถาสาว ๆ 

ถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเคา เคาบอกแคนิด ๆ หนอย ๆ เทานัน้ 
-เคาไมไดมองผูหญิงเปนรางวัลอันมีคา แตตรงกันขามเคาเปนรางวัลของผูหญิง 

 
4-4  ทําตัวใหเหมือนเดิม 
 

การจีบสาวนัน้คุณจะตองใชเทคนิคแทคติกเดิมเสมอเวลาคุณจีบมันไมสําคัญวาเธอจะสวยเลิศเลอหรือ
ดูไมได มันไมสําคัญหรอกวาเธอจะมาจากไหนเปนคน 
ชาติอะไร 
คุณจะปฏิบัติตอพวกเธอเหมอืนเดิมทุกอยาง  
คุณยังคงตองใชความมั่นใจ สนุก ตลก และควบคุมตวัเอง 
คุณยังจะตองทําตัวใหทาทาย คุณตองไมแครในผลลัพธ 
คุณจะไมดีใจสุด ๆ เมื่อเจอคนหนึ่งแตรูสึกเซ็งมากกับอกี 
คนและคุณจะไมเปน jerk กบัคนหนึ่งและไปเปน  
nice guy กับอีกคนหนึ่ง  คุณจะไมดีใจสุด ๆ เมื่อเดท 
คนนึงแตรูสึกเซ็งมาก ๆ เมื่อเจออีกคน คุณเปนดอนฮวน 
เสมอกับสาวทกุ ๆ คน คุณทาํตัวเหมือนเดมิ 

นี่เปนสิ่งที่จะตองปฏิบัติตามทุกครั้งเมื่อคุณ 
จีบสาวมันเปนหลักประกันวาคุณจะไดหญิงสาวตามที่ 
คุณตองการเหมือนกบัในกรมทหารที่ทุกคนจะตองเขามา 
ฝกแบบเดยีวกนัทั้งหมด ตองอยูในกฏระเบยีบเดยีวกัน  
ถาพวกเธอสามารถผานไปได พวกเธอก็จะกลายเปนทหารที่ดี เปนในแบบที่คุณอยากใหเปน อยาทําตัวแตกตาง
กันเมื่ออยูกับสาว ๆ  จําไวคณุตองทําตัวใหเหมือนเดิม 
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4-5  AFC 
 
AFC (average frustrated chump) คือผูชายที่ไมเคยคิดเลยวาการจีบสาวที่แทจริงนั้น มนัขึ้นอยูกับทศันคติ 
และความคิดตอผูหญิง AFC ไมเคยรูหรอกวาการกระทําตาง ๆ  มีผล สะทอนจากความคิดของพวกเคาทั้งนั้น 
AFC ไมเขาใจวาทําไม ส่ิงที่เคาใชในการจบีสาวจึงไมสําเร็จ ไมวาเคาจะลองทําตัวแบบไหน ก็ดูเหมอืนวามันจะ
ไมไดผลไปซะทุกที มันราวกับวาเคาไมสามารถจีบ สาวไหนไดเลยสักคน พวกเคากลบับาน นั่งซึมเศรา โทษ
ฟาดินและคิดวา ถาเคาเปนอยางโนนเปนอยางนี้ สาว ๆ คงจะเหลียวมอง  AFC มัวแตคิดวาทําอยางไรสาวถึงจะ
ชอบ พวกเคามุงอยูแตดานการกระทํา พวกเคาถามเพื่อนวาทํายังงัยหญิงถึงจะชอบ และเอาการกระทาํนั้นมาบัง 
ทัศนคติ AFC ของตัวเอง พวกเคารูวาตองกลาที่จะจีบหญงิ แตก็ไมสามารถ ทนตอความลมเหลวในระยะแรก ๆ 
ได เมื่อถูกปฎิเสธหัวใจเคากแ็ตกเปนเสี่ยง ๆ พวกเคารูวาตองทําตัวไมใหเปนของตาย แตเมื่อออกเดทกับสาวเคา
ก็เผยความในใจ ใหเธอรูจนหมดสิ้น พวกเคาหวังวาการกระทําของพวกเคาจะทําใหหญิงชอบมันไมมีทางจะ 
work!!!  

การเอาทัศนคติ AFC ของตัวเองมาซอนอยูภายใตเทคนคิจีบสาวของ dj จะไมมวีันสาํเร็จ เพราะใน
ทายที่สุดการกระทําก็จะสะทอนถึงความคิดออกมา พวกเคาจะปฎิบัติตวัเปน dj  ไดยังงยั ในเมื่อเวลาที่เคาอยูกับ
สาว ๆ  พวกเคามีแตความกังวล ความกลัว กลัววาเธอจะไมชอบ กลัววาเธอจะปฎิเสธแลวเคาก็ตองอยูอยางโดด
เดี่ยวตลอดกาล  AFC ไมรูเลยวาปญหาทีแ่ทจริงนั้นมนัฝงลึกอยูในทศันคติของพวกเคา ส่ิงเดียวที่เคารู ก็คือทิป
และเทคนิคตาง ๆ ในการจีบสาวที่เคาไมสามารถใชได พวกเคาถือปนทีไ่มมีกระสุน จะใหยิง  

การที่จะเปลีย่นตัวเองเปน dj นั้นเปนสิ่งทีต่องใชเวลา คณุไมสามารถเปลี่ยนมันไดช่ัวขามคืน มัน
อาจจะตองใชเวลาเปนเดือนเปนป การถูกปฎิเสธคือส่ิงที่จะพาคุณไปถึงจุดหมายไดถาคุณ รูและเขาใจส่ิงที่คุณ
ทําผิดพลาดและไมทํามันอกีในครั้งตอไป คุณจะกลัวการถูกปฎิเสธไปทําไมในเมื่อคณุรู วาคณุจะกลายเปน dj 
ในอนาคตจากความผิดพลาดที่คุณทํา ความสําเร็จมันจะมาในที่สุดและมันจะมาเรื่อย ๆ  ผูหญิงจะไมสามารถ
ตานคุณไดอีกตอไป ชีวิตนี้คณุเลือกไดวาจะเปน dj ที่ใชชีวิตอยางมีความสุขหรือเปน AFC ที่มัวแตถามตัวเอง
วา ทําไม! ทําไม! ทําไม! คุณคนเดียวเทานัน้ที่เปนคนเลือก 
 
4-6  3 ทัศนคติท่ีจะทําใหผูหญิงตานคุณไมได 
 

1. "คุณเปนผูชาย คุณไมซอนความรูสึกชอบผูหญิงเอาไวขางใน"---ใช คุณเปนผูชาย ธรรมชาติได
กําหนดเอาไวแลววาคณุชอบผูหญิง คุณจะไปซอนความรูสึกไมใหพวกเธอ รูทําไม ผมเห็นผูชายหลายคนเอา
แตแอบมองสาวที่พวกเคาชอบอยูหาง ๆ  ไมกลาบอก ไมกลาแสดงออกใหเธอรู พวกเคาเอาแตแอบมองอยูอยาง
นั้น พอสาว ๆ หันมา พวกเคาแทบจะ วิ่งหนีจากตรงนัน้ไปใหเร็วที่สุด มันไมนาเชื่อ! แตมันกเ็ปนสิง่ที่เกิดขึ้น
จริง คุณเปน ผูชายคุณตองแสดงออกใหเธอรู คุณตองเขาไปขอเบอรเธอ 

2."คุณทําในสิง่ที่คุณตองการ"--- ชีวิตคนเราเริ่มที่การเกิด และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ส่ิงที่คุณ จะทําระหวาง
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดมันขึน้อยูกับคณุอยางแทจริง ทําในสิ่งที่คุณตองการ มันไมมีเหตุผลอะไรทีจ่ะไมทําใน
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ส่ิงที่คุณอยากทํา เพราะวาชวีิตคุณมนัก็เปนของคุณ ถาคุณ อยากจะจีบสาวสักคน ทําไปเลยไมจําเปนตองไป
แครสายตาคนอื่น 

3."คุณใชชีวิตอยางสนุก"--ใชชีวิตใหคุม สนุกกับมนั สนกุกับการที่ไดทําสิ่งใหม ๆ สนุกกับการทีไ่ดทํา
ในสิ่งที่ไมกลา สนุกกับการจบีสาว สนุกกับการถูกปฎิเสธ ยิ่งคุณสนุกกับมันเทาไร ส่ิงด ีๆ ก็จะตามมามากขึ้น
เทานั้น ชีวิตทีไ่มมีความสนกุ ก็เหมือนกับตายไปแลวนัน่เอง ทําตัวใหมีชีวิต ทําตัวใหสนุก 
 
4-7  เธอปฎิเสธแตผมหัวเราะ 
 

รูมั้ยครับ เวลาที่ผมนึกกลับไปหาแฟนเกาทกุ ๆ คน ผมหัวเราะเสมอ เวลาที่ผมเขาไปขอเบอรแลว
ถูกปฎิเสธผมก็ยังหวัเราะ ทาํไมละ! การที่ถูกปฎิเสธนั้นมันหมายความวา เธอไมสนใจเรา แลวเราก็ 
จะไมไดอยูกับเธอ เราจะตองผิดหวังไมใชเหรอ แลวทําไม ทําไมผมถึงยังหวัเราะออกมาได 555 จริง ๆ แลวมัน
มีเหตุผลหลายขอครับ 

1. เธอคิดวาเธอทําสิ่งที่ถูกตองแตจริง ๆ แลว เธอพลาดโอกาสที่จะไดอยูกับผูชายในฝนของเธอ ผูชายที่
มีทัศนคติที่ถูกตอง ผูชายที่จะพาเธอไปพบความสุข ความตื่นเตน  

2. ถาคุณมาที่เวปไซทนี้เปนประจําแลวละกอ คุณรูมั้ยครับวาคุณรูส่ิงทีผู่ชาย 90% ไมรูในการที่จะ
ปฎิบัติตัวกับผูหญิง คุณเปนผูชายที่หายากมากในสังคมปจจุบัน  ลองมองไปรอบ ๆ ตัวคุณดู ผูชายสวนมาก ถา
ไมเปน nice guy ก็เปน jerk มีอยูสองอยาง มีนอยมากทีจ่ะมีลักษณะของ donjuan ที่แทจริง  

3. คุณกําลังพฒันาตัวเองอยูตลอดเวลา ในอนาคตนั้นคุณรูเลยวาคุณจะเปนคนที่นาสนใจขนาดไหน 
เปน donjuan ที่มีแตคนสนใจมากมาย มนันาตลกที่วา การปฎิเสธของเธอทําใหเรากลายเปนคนทีย่อดเยีย่ม
กวาเดิม มันเปนแรงจูงใจใหเราพัฒนาไปสูคนที่เราอยากจะเปน ถาเธอไมไดปฎิเสธเรานั้น เราก็คงมวัแตมานั่งดี
ใจ และปลอยให เวลาผานไปวัน ๆ  โดยไมพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมา เธอนั้นพลาดโอกาสที่ดีทีจ่ะไดอยูกับ
คุณที่ยอดเยีย่มในปจจุบนัและพลาดที่จะไดอยูกับคุณทีย่อดเยีย่มยิ่งกวาเดิม ในอนาคต คุณกําลังพัฒนาไปสู คน
ที่ดีกวาเดิม เพราะฉะนัน้คุณก็จะไดโอกาสเจอผูหญิงที่ดกีวาเดิม คนทีด่ีกวาเธอ เธอพลาดที่ปลอยใหคุณหลุดมือ
ไปโดยที่ไมรูตวั แลวอยางนีคุ้ณจะไมหวัเราะไดยังไง! 
 
4-8  เจาะลึกความคิด Dj และ AFC 
 

การที่จะเปน dj นั้นมันเริ่มตนจากทัศนคติ เร่ิมจากความคดินี่เปนสิ่งที่ถูกตองและดีทีสุ่ดเพราะวาเมือ่
เราควบคุมความคิดของเราไดความสําเร็จมันก็จะตามมา พวกผูชายท่ีเปน AFC นั้นไมไดเร่ิมจากจดุนี้ นี่เปน
สาเหตุที่วาทําไมพวกเคาจึงไมประสบความสําเร็จ พวกเคาสนใจอยูแตวาทํายังไงสาว ๆ ถึงจะชอบ ทํายังไงถึง
จะดี มนัไมมีทางจะเวิรคไดเพราะแคเร่ิมตนพวกเคาก็ผิดแลว จะเปน dj ตองเริ่มเปลี่ยนความคิดกอนมันเปน
ความจริงที่มีคนพูดกนัวา "เร่ิมตนดีมีชัยไปกวาครึ่ง" ส่ิงที่แตกตางกันระหวาง dj กับ AFC นั้นก็คือทศันคติ 
นั่นเอง เพราะฉะนั้นคณุตองเร่ิมคิดอยาง dj เปลี่ยนทัศนคติใหเปน dj ตอไปนี้คือตัวอยางสถานการณตาง ๆ ที่ 
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dj และ AFC เจอเวลาจีบสาว ๆ  และตัวอยางความคิดที่แตกตางกันระหวางทั้งสองฝาย รวมถึงผลลัพธที่ตามมา
ดวย 
สถานการณ : เห็นสาวสวยเดนิผานมา 

AFC คิด--"โอโห!!!! แมเจาโวยยยย นารักสดุ ๆ เลย เปนนางฟาหรือไงวะ  แยแลว ๆ  ๆ  ๆ  ดูหุนสิ 
โคตรบาดตาบาดใจทําไงดีวะเนีย่ ตื่นเตนไมกลาวะ  อืมมม แลวเธอก็คงมีแฟนแลวแน ๆ  ผูหญิงสวย ๆ อยางนี้ 
ไมมีใครปลอยใหหลุดมือหรอก " 

Dj คิด--" อะหาาา เธอดูดีจริง ๆ  ดี ๆ  ทําใหเราตื่นเตนไดแสดงวาเธอเปนคนที่นาเขาไปคุยดวย อยากรู
จริง ๆ วาเธอเปนคนยังไง จะเปนคนที่สวยเหมือนหนาตาหรือเปลา? แหม ชางเปนโอกาสที่ดีจริง ๆ " 

ผลลัพธ-- AFC ไดแตยนืนิ่ง มองสาวสวยโดยที่ไมไดทําอะไรในขณะที่ Dj ไมลังเลที่จะเขาไปคยุกับ
เธอ 
สถานการณ : ตอนเขาไปขอเบอรสาว 

AFC คิด--"โอยยยย ไมอยากเชื่อเลยวากูจะเดินเขามาคุยกบัเธอได โอวววว เธอหนัมาสบตากับเรา 
ไมได ๆ ตองพดูอะไรเท ๆ สักอยาง พดูอะไรดีวะ ไม ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  แยแลวไมรูจะพูดอะไรดีโวยยย" 

Dj คิด--"การคุยกับสาวสวยนี่ มันชางสนุกจรงิ ๆ  ทําใหชีวิตมันมีรสชาติขึ้นมาหนอย 555 ถาไดเบอร
ถือวาดี แตถาเธอไมใหมันกจ็ะยังทําใหเราไดเรียนรูอะไรมากขึ้นอีกแน ๆ  " 

ผลลัพธ-- AFC ไมสามารถควบคุมความตื่นเตนได เคาพูดผิด ๆ ถูก ๆ ไมเปนธรรมชาติ จนเธอสังเกต
ได Dj คุยอยางมั่นใจสนกุสนาน ไมไดแครกับผลลัพธ สาวสวย ก็รูสึกดไีปดวย ใหเบอรมาอยางหลีกเลี่ยงไมได 
สถานการณ : อยูในชวงขาดแคลน จีบสาวไมติดเลย 
 AFC คิด--"ทําไม ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ทําไมกูจีบสาวไมติดเลยยเนีย่ โลกแม_ ไมยุติธรรม ถากูหลอกวานีห้นอย 
รวยกวานี้อีกหนอย ปานนี้คงมีสาว ๆ สวย ๆ มาสนใจ แน ๆ  กลุมโวยยยยยยยย"  

Dj คิด--" อืมมม ไดรูส่ิงที่ทําผิดพลาดเพิ่มขึน้มาอีกแลว มนัเปนประสบการณที่ดีเพราะยิ่งรูขอผิดพลาด
มาก ๆ  ความสําเร็จก็จะมาเร็วมากขึ้นเราเขยิบใกลความสําเร็จเขาไปอีกนิดนึงแลว"  

ผลลัพธ--AFC มัวแตนั่งกลุมใจจนไมไดทําอะไร ไมไดออกไปจีบสาวคนไหนอกีเลยเพราะกลวัความ
ผิดหวัง Dj ยังคงจีบสาวและมองหาขอผิดพลาดตอไป เคาสั่งสมประสบการณไปเรือ่ย ๆ  ๆ จนในที่สุดเคาก็ได
สาวที่ตองการ 
สถานการณ : สาวที่เคยคุยดทีําตัวออกหาง 

AFC คิด--"ทําไงดีเนีย่ เธอไมเหมือนเดิมถาเธอไปหาคนอื่นจะทํายังไงวะ คงแยแน ๆ  ๆ  ไมได ๆ  ๆ  
จะปลอยใหเธอหลุดมือไมได ไมงั้นคงเสียใจตายแน ๆ  ๆ  "  

Dj คิด--"เร่ิมมีปญหาเกิดขึน้ เธอเริ่มจะทําใหสถานการณมันแยลง ตองหาทางใหมทีด่ีกวาเดิม ถาเธอยัง
ไมเหมือนเดิมอีก ก็เปนเรื่องของเธอ เธอเปนคนที่เสียประโยชนเองชวยไมได"  

ผลลัพธ--AFC จมปลักอยูกับคนที่ไมไดสนใจในตัวเคาเลยเคายังโทรหาเธอทุกวัน จนกระทั่งเธอบอก
วาเธอไมไดชอบเคาแลวDj ไมไดใสใจที่เธอหางเหิน เคาทําตัวสบาย ๆ  และไดไปขอเบอรสาว ๆ มาอีก
เยอะแยะ 
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สถานการณ : จีบสาวติด 

AFC คิด--"ไชโยยยยยยยยย เย!!! กนูี่สุดยอดจริง ๆ  จีบตดิจนได พรุงนีจ้ะไปบอกใหเพื่อนทุกคนรูเลย
555 โอะ! แตเดี๋ยวไปซื้อของขวัญใหเธอกอนดีกวา เธอจะไดดีใจ " 
 Dj คิด--" อืมมม รูสึกดี ๆ  ๆ  ๆ  ที่เธอชอบเรา แตวาเรากย็งัคงตองพัฒนาตัวเองตอไป" 

ผลลัพธ-- AFC มัวแตดใีจจนไมไดปรับปรงุตัวเองและยงัคงเอาใจเธออยูตลอดเวลา จนสุดทายเธอก็
เบื่อและทิ้งเคาไปสวน Dj นั้นยังคงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เคากลายเปน Dj ที่สมบูรณแบบมากขึ้น 

เห็นไดชัดเจนเลยวา AFC นัน้เปนคนที่เอาการกระทําของสาว ๆ มาเปนตัวกําหนดอารมณความรูสึก
ของตัวเอง ความสุขของเคาทั้งหมดขึ้นอยูกับการกระทําของเธอเคาไมสามารถควบคุมมันใหเปนไปอยางที่
ตองการได ในขณะที่ Dj นั้นสามารถควบคุมอารมณของตัวเองไดอยางเหมาะสมทุกสถานการณไมมีหวั่นไหว
ไปกับปจจยัใด ๆ ทั้งสิ้น อยาลืม! ถาจะเปน Dj ตองเริ่มคิดแบบ Dj 
 
4-9  เกมมันเพิ่งจะเริ่ม : รกัษาเธอเอาไว 
 

โอเค คุณไดลองใชเทคนิคตาง ๆ ในเวปนีม้าสักพักนึงและทัศนคติตอผูหญิงเริ่มเปลี่ยนไป คณุมีความ
มั่นใจในการจบีสาวมากขึ้น ๆ  ๆ  ๆ  ๆ   ๆ  คุณเริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเองเปน dj แลวในทีสุ่ดคุณก็ไดรับรางวัลตอบ
แทนกับความพยายามคณุจบีสาวไดสําเรจ็ ขอแสดงความยินดดีวยครับ!!! แตเดีย๋วกอน อยาเพิ่งตายใจ คณุคิดวา
เธอจะสนใจคุณคนเดยีวตลอดไปอยางนัน้หรือ? คิดวาเธอจะไมมองคนอื่นเลยเหรอ?  ผูชายหลายคนไดทํา
ผิดพลาดอยางมาก พอพวกเคาจีบสาวไดสําเร็จ  พวกเคากอหยดุอยูแคนั้น แลวกลับกลายไปเปนnice guy 
ตามเดิม  ใหความสนใจเธอเต็มที่ มีเวลาวางใหเธอทุกวัน ตามใจเธอ ทําไมละ!!! ทําไมตองเปลี่ยนตวัเองไป คณุ
จีบเธอมาไดแบบ dj  ทําไมคุณตองเปลี่ยนเปน nice guy อยางเดิมเมื่อจบีติดทั้ง ๆ ที่คุณรูอยูแลว วาเทคนิค  
Nice guy เปนเทคนิคที่ไดผลนอยมากถึงนอยมากที่สุด รูอยูแลว วาเธอจะตองเบื่อ  
 ปญหามันอยูทีว่าคุณยังไมไดเปน dj อยางเต็มรูปแบบ เวลาคุณเขาไปจีบสาว คุณคิดแบบ dj ได คุณไม
แคร คุณตลก สนุกสนาน แตพอเวลาคุณจบีเธอมาไดสําเร็จ คุณเริ่มที่จะหวั่น ๆ  เร่ิมกังวล ถึงแมวาในหวัคุณจะ
คิดวา "ดอนฮวน ๆ  ๆ  ๆ  ตองใชวิธีดอนฮวน" แตลึก ๆ จริงแลวมองลงไปใหดีคุณจะพบวาคณุยงักลัวที่จะเสีย
เธอไป คุณยังแครเธออยูมากเหลือเกนิ 

ลองมองเขาไปในตัวของคณุ ถามตัวคุณเองดูวาถาแฟนคุณไปคบกับผูชายคนใหมในตอนนี้คณุจะรูสึก
ยังไง แลวตอบตัวคุณเองดวยความสัตยจริงอยางที่สุด....    คุณไดคาํตอบวาอะไรครับ 

ถาคุณตอบวา คุณไมแครเพราะความสุขของคุณขึ้นอยูกับตัวคุณเอง คณุคือดอนฮวนสาํหรับเธอ!!! 
คําตอบอื่นนอกเหนือไปจากนี้แสดงวาคุณไมใชดอนฮวนสําหรับเธอและคุณกําลังเสีย่งตอการที่จะเสียเธอไป
อยางมาก!!! 
กฏขอที่ 1 สําหรับดอนฮวนและการจีบสาวคือ คุณไมแคร  ผมไมสนวาเธอจะ ขาว หมวย สวย เซ็กส แคไหน 
ผมไมสนวาเธอจะเปนสาวทีคุ่ณฝนถึงมานานทั้งชีวิต ผมไมสนวาคุณจะใชความพยายามแคไหนกวาจะจีบเธอ
มาได เมื่อคุณจีบติดคุณไมแครที่จะเสียเธอไป 
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การที่บอกอยางนี้ไมไดหมายความวาคณุไมชอบเธอ ไมรักเธอ คุณนั้นจริง ๆ แลวชอบเธอและรูสึกดี

กับเธอแตคุณไมแครที่จะเสียเธอไป ยังไง ๆ คุณก็ไมแคร คุณยังจะตองเปน dj หลังจากที่คุณจีบมาได คุณยัง
จะตองทําตวัเหมือนเดิมทกุอยาง เทคนิคทกุอยางที่ใชมาระหวางตอนจบีเธอคุณยังใชมันตอไป ผูหญิงนั้นเปน
เพศที่ใชความรูสึก อารมณเปนตัวกาํหนดการกระทําของพวกเธอเปนสําคัญ คุณจะตองกระตุนอารมณเธออยู
อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มิฉะนั้นแลวเธอกอจะเบื่อและหนัไปหา ผูชายที่สามารถจะกระตุนอารมณเธอไดดีกวา 
และนี่กเ็ปนบางตัวอยางที่คณุสามารถนําไปใชไดเมื่อจีบตดิแลว  

--ทําใหเธอคิดวาคุณอาจจะไปหาสาวอื่นเหมือนกับวามีผูหญิงอื่นอยูในชีวิตคุณดวย เธอจะรูสึกไดวา
เธอตองทําอะไรสกัอยางเพือ่ที่จะใหคุณอยูกับเธอ เธอชอบที่คุณยัง เปนคนทาทายสาํหรับเธอ  

--คุณอาจจะไมไดเจอเธอทกุวัน แตทุกครัง้ที่อยูกับเธอคณุใชเวลาที่อยูดวยกันอยางคุมคา อยาปลอยให
เวลาผานไป ๆ อยางนาเบื่อหนาย คุณจะตองใชเวลาอยางคุมคา หากิจกรรมทํา 

--ใชการกระทาํแทนคําพูด ถาคุณจะบอกเธอวารัก คุณไมบอกเธอโดยตรง คุณใชการกระทําสื่อ จูบเธอ
เบา ๆ ที่หนาผาก กอดเธอ ไวอยางอบอุนในออมแขน ใชสายตาสื่อออกไป  

--มันโอเคที่จะมีความคิดตางจากเธอ ไมเปนไร คุณจะตองเถียงกับเธอบางเปนครั้งคราวเพื่อที่จะให
ชีวิตมันออกรสชาติ ไมจืดชดืจนเกินไป ใหมันมีสีสัน 

ผูชายชอบคิดวาเมื่อจีบเธอมาได เธอเปนแฟนแลวจะทําตวัยังไงกไ็ด มันไมจริง!!!! คณุยังจะตองทา
ทายเธอ และกระตุนอารมณเธออยางสมํ่าเสมอ การที่จีบติดไมไดหมายความวาเกมมนัจบลงแลว ตรงกันขาม 
เกมที่แทจริงมันเพิ่งจะเริ่มขึน้ตางหาก!!!  
 
4-10  33 ทฤษฎีดอนฮวน 
 
1. ความสําเร็จเริ่มที่ความคิดแลวตอดวยการกระทํา 
2.เมื่อคุณคิดวาตัวเองมีเสนหคุณกจ็ะเสนห 
3. "1.สบตา 2.ยิ้ม 3.พูดคยุ 4.ขอเบอร" 
4. ดอนฮวนขึ้นอยูกับทัศนคติไมใชคําพูดเท ๆ ในการจีบสาว 
5. ทําใหเธอเปนทุกสิ่งในชวีติคุณ = nice guy ซินโดรม = ฆาตัวตาย 
6. การเปลี่ยนตัวเองใหเปนดอนฮวนในชวงแรกนั้น จะพบกับความผดิหวัง การถกูปฎิเสธมากมาย จริง ๆ แลวนี่
ไมใชความลมเหลวแตเปนบนัไดใหเรากาว ไปสูความสําเร็จ 
7. ความกลาเปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติของดอนฮวน เคาไมตองคิดวาเคากลา เคาไมตองบอกตัวเอง เคารูดีวามัน
อยูในตวัเสมอ 
8. ไมมีใครควบคุมผูหญิงไดอยางแทจริง ผูหญิงจะทําในสิ่งที่พวกเธอตองการ ในเวลาที่พวกเธอตองการ แตส่ิง
ที่เราทําไดอยางแทจริงคือการควบคุมตนเอง 
9. Nice guy บอกผูหญิงวาเธอเปนนางฟาของเขา นั่นเปนเหตุผลวาทําไมสาว ๆ จึงทิ้ง Nice guy ไปหาเทพบุตร
ของพวกเธอ 
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10. สาว ๆ จะจัดคุณอยูใน 3 กลุมนี้ "แฟน" "เพื่อน" "คนแปลกหนา" 
11. cocky +funny จะทําใหสาว ๆ มากมายหลงใหลคุณ 
12. "มีวิธีงาย ๆ ที่จะทําใหคุณพบกับความสําเร็จ – เพิ่มจาํนวนความลมเหลว เปนสองเทา" 
13. คุณไมสามารถไปรักใครไดหากคุณยังไมรักตัวเอง 
14. ยิ้มแลวสบตาเสมอ 
15"อยามองพืน้หลังจากสบตากับเธอ นี่เปนสัญญาณการยอมแพ" 
16. เมื่อคุณสนกุ โลกทั้งใบจะเปนของคุณ 
17. ผูหญิงสวนมากจะไมชอบคนที่รักเธอ แตจะรกัคนทีท่ําใหเธอตื่นเตน ทําใหเธอกลัว ทําใหอะดรีนาลินมัน
สูบฉีดและกระตุนอารมณเธอดวยการแสดงออก วาเปนแมนที่แทจริง" 
18. ดอนฮวนไมเปนตัวของตวัเอง แตกอไมไดเสแสรงเปนคนอื่น พวกเขาเปนคนที่เขาตองการจะเปน 
19. ถาไมอยากเสียใจภายหลัง จงทําในสิ่งที่ตองการ ในขณะทีย่ังมีโอกาส  
20. Nice guy คือพวกที่คอยแตพร่ําเพอถึงเธอ ในขณะทีพ่วกเธอไปกับดอนฮวนและ jerk 
21. ถาเธอหัวเราะไดอยางจรงิใจเมื่ออยูกับคุณ คุณสําเร็จไปแลวกวาครึง่ 
22. ผูหญิงไมใชสวนที่สําคัญที่สุดของชีวิต พวกเธอเปนสวนที่ดีสวนหนึ่งเทานั้น 
23. ส่ิงที่มีคาคือส่ิงที่มีอยูนอย ถาคุณทําตัวแตกตางจากผูชายคนอื่น ๆ  เธอจะเลือกคุณ  
24. เมื่อคุณรูช่ือเธอ จงพูดชื่อเธออยางสมํ่าเสมอ พวกเธอคิดวาชื่อเธอเปนสิ่งสําคัญมาก 
25. Dj รูวาเขาสามารถเดินจากเธอไปไดตลอดเวลา เขาชอบเธอแตเขาไมแครที่จะเดินจากเธอไป 
26. ความสุขของ Dj ขึ้นอยูกบัตัวเขาเองเทานั้น ไมใชขึน้อยูกับการกระทาํของสาว ๆ  
27. ส่ิงที่เสี่ยงที่สุดในชีวติคือการที่ไมเสี่ยงอะไรเลย 
28 Nice guy ไมกลาแสดงความรูสึกสนใจทางเพศใหเธอรู นั่นเปนเหตผุลวาทําไมเธอถึงบอกเขาวา  "เราเปน
เพื่อนกันเถอะ" 
29. ทําไมเราตองกลัวการเขาไปคยุกับสาวสวย ทั้ง ๆ ที่เราเคยทําสิ่งที่เสี่ยงกวานี้มาแลวมากมาย 
30. ผูหญิงสวยไมไดอยูในโลกแหงความเปนจริง พวกเธอสามารถจะเอาอะไรก็ไดจากพวก nice guy ที่มาจีบ 
คุณตองแสดงออกวาคุณควบคุมเธอได ดึงเธอลงมาใหอยูในโลกแหงความเปนจริง 
31.อารมณของสาว ๆ จะขึ้นอยูกับอารมณของผูชาย  ผูชายสนุก สาว ๆ ก็สนุก  ผูชายเครียด สาว ๆ ก็เครียดดวย 
32. ไขวควาในสิ่งที่ตองการ ตราบใดที่ไมทําใหคนอื่นเดอืดรอน อยาใหใครมาทําใหคุณหยดุทําในสิ่งที่ตองการ 
เพราะชีวติคุณมัน ก็เปนของคุณ  
33. ทุก ๆ อยางในชีวิตขึน้อยูกับมุมมอง ทัศนคติ มันอยูทีว่าจะเลือกมองมุมไหนเทานัน้เอง 
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4-11  ภมูิคุมกันความสวย 
 

ผมคิดวาผูชายทุก ๆ คน ก็คงเคยที่จะระ.ระ..รูสึก ตะ...ตื่นเตน เวลาที่เจอสาวสวยมาก ๆ  ๆ จนพะ...พูด 
ไมคอยออกเหมือนที่ผะ...ผะ.....ผมกําลังเปนอยูใชมัย้ครับ เวลาเราคุยกบัเพื่อนผูชาย เราคุยเฮอา ปาจิงโกะ เรา
ตลกได แตพอใหสาวสวยมายืน อยูตรงหนา หัวใจเราเตนเเร็วยิ่งกวาจังหวะเพลงรอค เลือดมันสูบฉีดไปทั่ว
รางกาย มือมันสั่น ๆ  รางกายไมคอยมีเร่ียวแรง พูดอะไรไมออกสักคํานึง  ถาจะวาไปแลวนี่คือส่ิงมหัศจรรย
อันดับ 8 ของโลกเลยนะครับเนี่ย!!! ผูชายกลัวความสวย โอววววมายกอดดดดด ไมเขาใจ มันแปลกดีเหมือนนะ
ครับที่เรากลัวความสวย ทั้ง ๆ ที่เราชอบมัน ทําไมเรากลวัในสิ่งที่ชอบเหลือเกินครับ? 

ไมใชวาพอสาวสวยหันมาสบตากับเรา แลวเธอจะกลายเปนตัวมอนสเตอรขึ้นมาในทันทีนี ่ไมใชวาถา
เขาไปคุยกับเธอแลวเธอจะเอาปนมาไลยิงเราซะหนอย หรือวาถาขอเบอรแลวเธอไมให โลกก็ยังไมไดแตก
สักกะหนอยนีค่รับ ยังอยูกันอยางปกติสุขด ีส่ิงที่คุณกลัวทั้งหลายแหลนั่นนะ มันอยูแคในสมองคณุเทานัน้
แหละครับ คณุเองเปนคนทีท่ําใหความกลวั มันมากเกินกวาความเปนจริง คุณเองเปนคนที่ทําใหคุณกลัวมาก
ขึ้น ไมใชเธอที่เปนคนทําแตไมเปนไรครบั เพราะวามนัมีวิธีแกไขโรคกลัวความสวยนี่อยู ความสวยจะไมมี
อิทธิพลกับคุณอีกตอไป 

1.ไมมีผูหญิงที่สวยเต็ม 10 ในโลกใบนี้เพราะโลกใบนีไ้มเคยมีอะไรสมบูรณแบบ สมมุติวาคุณกําลังคุย
กันอยางสนกุสนานกับเพื่อนของคุณอยู บังเอิญมีสาวสวยคนนึงเดนิผานหนา สวยแบบไมรูสวยขนาดนี้ไดไง 
โคตร ๆ สวย คุณคิดวา "โอโห!! สวยสุดยอดperfect เต็มสิบไปเลยแบบนี้"  คุณเริ่มจนิตนาการเวลาคุยเขาไป
ทักทาย คุยกับเธอ เอาอีกแลว มันมาอีกแลววว ความกลัว ความประหมา ใจเตนตึกตึก ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  
โอโห ควบคุมรางกายไมได อัมพาฒชั่วขณะ  

แตเดีย๋วกอนครับ คุณคิดวาเธอ perfect เลิศเลอขนาดนั้นจริงหรือ? มันไมจริงครับ ถาคุณลองเอาเธอไป
ใหผูชายอีกหลาย ๆ คน ลองดูเธอ  พวกเคาจะใหคะแนนตางจากคุณโดยส้ินเชิง บางคนอาจจะให 8 บางคนให 
9 บางคน7 ยกตัวอยางงาย ๆ เลย ผมกับเพื่อน 4-5 คน เดินกันอยูในมหาลัย เพื่อนผมคนนึงมัน เห็นหญิงแลว มัน
บอกผม "นารากกกกกจัง เอาไปเลย 8.5" เพื่อนผมอีกคนมันแยงทนัท ี"ไมวะ สะโพกใหญไปหนอย เอาไป 8" 
อีกคนยิ่งแลวใหญ" มึงดูกนัยงัไงวะ ธรรมดาวะ 7 ก็พอ"  หรือวาถาคุณจะใหผมยกตวัอยางดาราขึ้นมาก็ได อยาง
แหมม แคทลยีา คุณวาสวยมัย้ครับ?  บางคนอาจจะให 9 ให 10 9.5 อะไรตาง ๆ นานา ผมวาเธอก็สวยดนีะครับ
แตผมเฉย ๆ  ใหแค 8 พอ หรือวาแอน ทองประสม บางคนบอก 8 บางคน 8.5 ผมใหเธอแค 7 เทานั้นแหละ 
หรืออยางนํ้าฝน กุลณัฐ บางคนบอกวาเธอสวยมาก ให 9.5 เลยแตผมดยูงัไง ๆ  เธอกเ็ปน 8 สําหรับผม 
แตถาเปนอยางตุกตา อินทิรา หรือโอ ญดาผมให 9 เลย แตก็มีเพื่อนผมบางคนที่ใหแค 8  

เห็นมัย้ครับวาการที่เธอเพอรเฟกตนัน้เปนสิ่งที่เราอุปโลกขึ้นมาเองครบั เธอไมไดเพอรเฟกตในความ
เปนจริงสาวคนที่คุณคิดวาเพอรเฟกต แลวมันทําใหคุณไมกลาเขาไปคุยดวยนะ จริง ๆ แลวยังมีผูชายอีก
มากมายที่ไมได มีปญหาในการเขาไปคุยกบัเธอ มีผูชายอีกมากมายเหลอืเกินที่คิดวาเธอธรรมดา ๆ  ไมมีผูหญิง
คนไหนที่ผูชายท้ังโลก vote ใหคะแนนเต็มสิบทุกคน ไมมีครับ  
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2. ผูหญิงชอบดอนฮวน ความสุขของเธอขึ้นอยูกับดอนฮวน คุณรูมัยครับสิ่งที่เรากําลังเปนกันอยูนี่ เปน

ส่ิงที่ผูหญิงทุกคนชอบมากนะครับ ดอนฮวนเปนกลุมผูชายท่ีผูหญิงทุกคนเฝาหามานาน เพราะทั้งชวีติเธอเจอ
แต ผูชายสองรูปแบบ ไม nice guy ก็ jerk เธอเบื่อเต็มทีแลวครับ เธออยากจะเจอคน ที่เขาใจวาควรจะปฎิบัติตัว
อยางไรกับพวกเธอ คนที่เขาใจธรรมชาติผูหญิงและพรอมที่จะใหความสุขกับเธอ คนที่เปนดอนฮวน 

เคยมีผูหญิงทีผ่มเขาไปขอเบอรคนนึงบอกกับผมวา เธอประทับใจมากที่ผมกลาเขาไปขอเบอรเธอ 
เธอเอาไปเลาใหเพื่อน ๆ เธอฟงวา มีผูชายคนนึงเขาไปขอเบอรเธอทั้ง ๆ ที่ไมเคยรูจักกนัเลย เพื่อนเธอ

ก็รูสึกแปลกใจมาก เพราะวาไมเคยมีผูชายคนไหนทีไ่มรูจักแลวกลาเขาไปขอเบอรเธอมากอน เพราะโดยปกต ิ
แลวเธอเปนคนที่ไมยิ้มใหกบัใครเลย หนาเธอจะดุ ๆ  เธอบอกวาผูชายทุกคนลวนแตกลัวความสวยของเธอ
ทั้งนั้น ไมมีใครกลามาขอตรง ๆ แบบนี้ เธอถามผมใหญเลยวาทําไมไมกลัวเธอเหรอ ทําไมกลามาขออะไร เธอ
ประทับใจมากเลยนะประมาณนี ้โอโห ผมรูสึกวาผมอยากจะอยูตอในโลกนี้อีกสัก 300 ปเลยครับ! 
 
3.ตื่นเตนแสดงวาด ี ถาคุณเห็นเธอแลวคณุตื่นเตน มือไมส่ัน ใจเตนระรัววววววว เหงื่อตก นัน่แสดงวาคุณ
สมควรที่จะเขาไปขอเบอรเธอเปนอยางยิ่ง เพราะถาเธอทําใหคุณเปนไดขนาดนั้นแสดงวาเธอตองมีอะไรพิเศษ
อยางแนนอน เปนคนที่คุณเฝารอคอยที่จะขอเบอร มันจะมีประโยชนอะไรครับ กับการที่เราเห็นคนที่เราเฉย ๆ  
แลวเรากอเขาไปขอเบอร ชีวิตวนั ๆ นึง ทําแตเร่ืองธรรมดา ๆ  นาเบื่อ มันมีประโยชนยังไงครับ พวกเราทุกคน
ที่อยูกันนี่ก็อยากจะพบกับความสุข ความตื่นเตนกันทั้งนั้นไมใชหรือครับ ความตื่นเตน นี่แหละทีท่ําใหชีวิตเรา
นาอยู ผมยินดทีี่จะถูกปฎิเสธในขณะที่ผมรูสึกตื่นเตนมากกวาที่จะไดเบอรมาแบบธรรมดา ๆ  เฉย ๆ  อาว! รอ
อะไรอยูครับ ออกไปขอเบอรสาวสวยสิ คุณมีภูมิคุมกันความสวยแลวนี่!!! 
 
4-12  ใหโอกาสตัวเองทําผิดพลาด 
 

ผมทราบครับวาเหตุผลที่ทําใหพวกเราเขามาในเวบนี้กเ็พราะวา พวกเราทุกคนตางกผิ็ดหวัง อกหัก 
เสียใจกับความรัก พวกเราไมไดส่ิงที่เราตองการจากผูหญิง พวกเรารูสึกทอแท ลองมองยอนกลับไปดูตัวเอง
กอนที่จะเขามาเจอเวบจีบสาวสิครับ"ทําไม ทําไม ทําไมไมเคยจีบสาวตดิเลย จีบสาวนีแ่ม_โคตรยากเลย มัน
เปนเพราะอะไรวะ นี่ถารูวาจะตองทําตัวยังไงถาเพียงแครูเคล็ดลับเกียวกับการจีบสาว ชีวิตคงจะมีความสุข 
แน ๆ "  หลังจากนั้นคณุเขามาในเวบนี้ คุณไดพบกับวิธีจบีสาวแนวใหม คุณตื่นเตน ดีใจ คุณอานตาํราจีบสาว
ทุกบท ศึกษาอยางถี่ถวน และนั่นก็เปนจุดเริ่มที่ทําใหคุณอยากจะพัฒนาตัวเองไปสูจดุหมายทีต่องการ 
ดอนฮวน donjuan 
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1เดือน 2เดือน 3เดือนผานไป คุณรูสึกไดเลยวาคณุเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สาว ๆ เร่ิมที่จะปฎบิัติ

ตัวกับคณุตางไปจากเดิม พวกเธอเริ่มหันมาสบตาใหคุณ ยิ้มให พวกเธอเริ่มใหความสนใจคุณมากขึ้น ไมนาน
หลังจากนัน้ความมั่นใจคุณพุงขึ้นสูงถึงขีดสุด คุณเขาไปขอเบอรสาว ๆ มามากมายอยางที่ไมเคยคิดวาจะทํา
ไดมากอนคณุโทรหาพวกเธอ ชวนออกเดท ไปเที่ยว กินขาว ดูหนัง ฟงเพลง คุณมีความสุขมากขึ้นกวาเดิม
มากมายนกัชีวติเริ่มพลิกผัน  แตแลวคณุก็ทาํขอผิดพลาด ทําใหพวกเธอเปลี่ยนใจจากคณุไปหาคนอื่น สาว ๆ ที่
เคยคุยดวยก็หายไปทีละคน ๆ  จนกระทั่งคณุ ไมเหลือสาวคนไหนใหเดทดวยอีกแลว คุณเสียใจ ผิดหวังอยาง
มาก คุณเริ่มลังเลในความสามารถของตัวเอง แลวคุณก็กลับมาคิดแบบเดิม เหมือนตอนกอนที่คณุจะเขามาเจอ
เวบจีบสาว  

" ทําไม ทําไม ทําไมจีบไมตดิอีกแลวววววววว ทั้ง ๆ ที่เรารูเคล็ดลับจีบสาวมากมายขนาดนี้กย็ังจีบไม
ติด เราไมสามารถจีบสาวสวยไดจริง ๆ  หรือนี่ ไมจริงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง"  คุณลืมสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งนึงไป
หรือเปลาครับ? ดอนฮวนไมไดถูกสรางมาจากความสําเรจ็ คอนฮวนถกูสรางมาจากความผิดพลาด!!! 

ไมเคยมีดอนฮวนคนไหนไมเคยทําผิดพลาด ดอนฮวนทกุคนลวนแตทาํผิดพลาด ซ้ําแลวซ้ําอีก ๆ  ๆ  ๆ  
ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  มาตลอดชีวิต และมันนาขําวาดอนฮวนที่ทําผิดพลาดมากที่สุด มักจะเปนดอนฮวนที่ดีที่สุด 
เปนคนที่เขาใจวิธีปฎิบัติตวัตอผูหญิงมากที่สุด เพราะความผิดพลาดนัน้เปนสิ่งที่ทําใหเราสามารถพัฒนาตัวเอง
ได ถาคุณไมทาํผิดพลาด คุณไมมีการพัฒนา คุณตองใหโอกาสตัวเองไดทําผิดพลาด!!! 

"แตวาถาผมทาํพลาดแลว ผมก็ตองเสียเธอไปนะครับ คณุเวบมาสเตอร ผมรักเธอมากครับ ผมไมอยาก
เสียเธอไป" มีอะไรจีรังยั่งยนืบางครับในโลกใบนี้ มีอะไรที่เปนตลอดกาลบางครับ รักไดกห็มดรักไดเหมือนกัน 
และเมื่อความรักเกาคุณจากไป ความรักใหมก็จะเขามา เมื่อเธอเดินไปจากคุณ สาวสวยอีกคนนึงกจ็ะเดนิเขามา
ในชีวิตคณุ  "แตที่ผมเขามาในเวบนี่ ก็เพราะวาผมไมอยากทําผิดพลาดนะครับ ผมอยากจะใหเทคนคิในเวบจีบ
สาวชวยใหผมประสบความสําเร็จ"  

มันไมใชอยางนั้นครับ ถาจะเปรียบเทียบไปแลวหนทางสูการเปนดอนฮวนมันเหมือนกับการเลนเวท 
วันแรกที่คุณเริม่เลนคุณยังไมไดแข็งแรงอยางที่คุณตองการ คุณเลยเริ่มเลนเวทเบา ๆ  อาจจะเลนกลามแขนโดย
ยกดัมเบลแค 10 ปอนดกอน คุณยกไปได 2-3 เซท คุณเริม่ลาแลว เร่ิมปวดแขน คุณเลยหยุด คอยกลับมาเลนวัน
หลัง คุณใหกลามเนื้อคุณพกัอยางเต็มที่ 2 วนั แลวกลับมายกใหม คราวนี้คุณแข็งแรงขึ้น คุณยกไดมากกวาเดิม 
จากนั้นคณุก็ทาํแบบเดิมอยางนี้ไปเรื่อย ๆ  ๆ  เลนเวท, กลามเนื้อลา, พัก, กลามเนื้อฟนตัวแข็งแรงกวาเดิม ใหญ
กวาเดิม กลับมาเลนใหมอีกวัน, กลามเนื้อลา, พัก, กลามเนื้อฟนตวัแขง็แรงกวาเดิม ใหญกวาเดิม กลับมาเลน
ใหมอีกวัน, กลามเนื้อลา, พัก, กลามเนื้อฟนตัวแข็งแรงกวาเดิม ใหญกวาเดิม กลับมาเลนใหมอีกวัน, กลามเนื้อ
ลา, พัก, กลามเนื้อฟนตวัแข็งแรงกวาเดิม ใหญกวาเดิม กลับมาเลนใหมอีกวัน, กลามเนื้อลา, พัก, กลามเนื้อฟน
ตัวแข็งแรงกวาเดิม ใหญกวาเดิม 6 เดือนผานไป คราวนี้ คณุแข็งแรงขึน้กวาเดิมมาก กลามแขนคุณใหญสุด ๆ  
คุณยกไดถึง 70 ปอนด!!! เหมือนกับการจบีสาวไมมีผิด ตอนแรกคณุเขาไปจีบพวกเธอ ชวนเธอออกเดท (คณุ
เร่ิมเลนเวท)  หลังจากนัน้คณุทําผิดพลาด เธอไปจากคุณ (กลามเนื้อเร่ิมลา)  คุณเริ่มคดิถึงสิ่งที่คุณทําผิดพลาด 
อาาา หาาา คุณรูแลววาคณุยังไมคอยเปนผูนาํเวลาอยูกับเธอ (พัก) คุณไปจีบสาวคนตอไปโดยที่รูวา คราวนี้ตอง
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ทําตัวเปนผูนําใหมากขึน้ (กลามเนื้อฟนตัวแข็งแรงกวาเดมิ ใหญกวาเดมิ) คุณกลับมาโดยคุณเกงกวาเดิม เปน
ดอนฮวนมากกวาเดิม  

ตอมาคุณจีบสาวคนที่สอง สาม ส่ี หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ.............รอยยยย (เลนเวท) คุณยังทํา
ผิดพลาดอยู (กลามเนื้อลา) แตในความผิดพลาดเหลานั้น มันชวยส่ังสมประสบการณใหคุณ มันชวยทําใหคณุ
เขาใจผูหญิงไดดีขึ้น คุณก็กลับมาโดยไดประสบการณมากขึ้นเสมอ ๆ  คุณเปนดอนฮวนที่ดีขึน้(กลามเนื้อฟน
ตัวแข็งแรงกวาเดิม ใหญกวาเดิม) และวนันงึก็จะมีสาวสวยสุดยอดมาตกหลุมรักคุณอยางหัวปกหวัปา!!! 
ความผิดพลาดเปนปจจยัสําคัญที่จะนําคณุไปสูความสําเร็จ 
พวก nice guy เคยใหโอกาสตัวเองไดทําผิดพลาดบางมั้ยครับ?  ไมเลย พวกเคากลัววาจะทําผิดพลาด นั่นเปน
สาเหตุวาทําไมพวกเคาไดแตทําดีกับหญิงตลอดเวลา nice guy ถามผูหญิงวา "ผมขอจูบคุณไดมั้ยครับ?" พวกเคา
กลัววา ผูหญิงจะอึดอัด จะโกรธ ถาพวกเคาใหโอกาสกับตัวเองที่จะทําผิดพลาด พวกเคาจะไมถามเธอกอน  
เคาแคจูบเธอกเ็ทานั้น แนนอนวาเคาอาจจะโดนตบที่หนาหรือไมเธอก็อาจจะดีใจทีไ่ดรูวา เคาไมใชกะเทย 
และเคากับเธอก็จะลงเอยกันดวยด ี

nice guy ไมกลาที่จะทําผิดพลาด อยากจะใหทุกอยางมนัสมบูรณแบบ แลวเปนยังไงครับ nice guy เคย
ไดอะไรกลับคืนมาบางมั้ยครับ? 

nice guy เวลาทําผิดพลาด พวกเคาไมเคยคดิวาเปนความสําเร็จ ไมเอาประสบการณความผิดพลาด 
มาสอนตัวเอง เวลาไปจีบสาวสวยคนตอไปพวกเคาหวังวาคราวนี้คงจะสําเร็จ ผลลัพธคงจะตางออกไป 
แตวายังทําตวัแบบเดิม มีทัศนคติแบบเดิม มันเปนไปไมได!!! 

แตพวกเราไมใช!!! พวกเราดอนฮวนทําผิดพลาดแตรูวาเพราะอะไรมันถึงพลาด พวกเราเรียนรูจาก
ความลมเหลว ไมเหมือน nice guy ที่ไมรูเลยวาตวัเองไดทาํอะไรพลาดไปบาง พวกเคาเลยแกไขขอบกพรองนั้น
ไมได ไมเขาใจ วาทําไมถึงจบีหญิงไมติดไปตลอดชีวิต ดีใจหรือยงัที่คุณไมใช nice guy ดีใจหรือยังที่เร่ิมคิด
แบบดอนฮวน 

อยาลืมวาดอนฮวนทุกคนกาวมาจากความผิดพลาด ความผิดพลาดอยางแรกที่ผูชายสวนใหญทําคือไม
กลาที่จะทําผิดพลาด ไมเปดโอกาสใหกับตวัเองไดเรียนรู ดอนฮวนไมไดมาจากการอานตําราจีบสาว 20 รอบ 
ไมไดมาจากการนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอร ดอนฮวนมาจากประสบการณการเรียนรูในชีวิตจริง ตําราจีบสาว
สามารถชี้ใหคุณเหน็ถึงวิธีทีถู่กตองในการจีบสาวได แนะนําถึงสิ่งที่คุณควรจะปฎิบตัิได มันมีประโยชน ใช! 
มันทําใหคณุไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ มากมาย แตมันไมสามารถที่จะใหประสบการณคณุได ไมสามารถเปดโอกาส
ใหคุณไดเรียนรูจากขอผิดพลาด คุณคนเดียวเทานัน้ที่ใหโอกาสนั้นกับตวัเองได!!!  

ออกไปหาประสบการณจากชีวิตจริง ใหโอกาสตัวเองไดทําผิดพลาด  ไมวาสิ่งที่คุณทําพลาดมันจะ
รายแรงแคไหนก็ตาม ไมตองกังวล กลับมาที่เวบจีบสาวของเรา แลวผมจะชวยคณุเอง ส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งไมใช
วาคุณทําผิดพลาดหรือเปลา? แตวาสิ่งที่สําคญัมากกวานัน้หลายเทาคือ คุณรูถึงสิ่งที่คุณทําผิดพลาดหรือเปลา? 
คุณไดเรียนรูอะไรจากขอผิดพลาดที่คุณทํา?  
ผูชายบางคนเห็นสาวสวยมองมา พวกเคาไมกลาแมกระทั่งยิ้มกลับไป พวกเคากลัวทาํผิดพลาด 
ผูชายบางคนไมกลาชวนสาวที่ชอบออกเดท กลัวเธอปฎิเสธ พวกเคากลัวที่จะทําผิดพลาด  
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ผูชายบางคนไมกลาขัดใจหญิง กลัวเธอโกรธ พวกเคากลวัจะทําผิดพลาด 
ผูชายบางคนไมกลาพูดคุยกบัสาว ๆ  กลัวพูดผิด พวกเคากลัวทําผิดพลาด 

วิธีลบขอผิดพลาดที่ดีที่สุดคือการที่เราเผชิญหนากับมัน ไมใชวิ่งหนีมนั!!!  จินตนาการถึงความสําเร็จที่
จะเกิดขึ้น และไมตองกลัววาจะทําผิดพลาด ใหโอกาสตัวเองไดทําผิดพลาด = ใหโอกาสตัวเองประสบ
ความสําเร็จ 
 
 
 "To try and fail is at least to learn, to fail try is to suffer  
the inestimable loss of what might have been" 
Anonymous 

"พยายามแลวลมเหลว อยางนอยที่สุดคือการเรียนรู  
ลมเหลวที่จะพยายามคือความเสียหายทีป่ระเมินคาไมไดจาก 
ส่ิงที่อาจจะเกดิขึ้นจากการลองพยายามดู"  นิรนาม 
 
4-13  คุณตองเริ่มกอนเสมอ 
 
ผมวาเราคงเคยรูสึกเหมือนกนันะครับวา ทาํไมผูชายตองเปน 
ฝายเริ่มกอนเสมอในเรื่องความสัมพันธระหวางชายกับหญงิ ทําไมผูหญิงจะเริ่มกอนบางไมไดหรือไง? (หญิง
เร่ิมกอนมีบางแตนอยมาก) เคยคิดกันใชมัย้ครับวา มันคงจะดนีะถาผูหญิงกับผูชายมาแลกเลี่ยนบทบาทกัน ให
ผูหญิงมาเปนฝายรุกในทกุเรื่อง ลองใหพวกเธอมาคอยตามจีบเราบาง ใหลองมาขอเบอรพวกเรากอนบาง คงจะ
สนุกดนีะครับ วามั้ย? 555 แตความจริงบังเอิญวามันเปนไปไมไดหนะสิครับ ซ่ึงตรงจุดนี้ผูชายหลายคนยังไม
เขาใจ และก็มาบนเสมอ ๆ  วา ทําไมความสัมพันธของเคาและเธอไมคบืหนาเลย? ทําไมเคาตองเริ่มกอนเสมอ 
ๆ ? พอนาน ๆ เขา ผูชายพวกนี้ก็จะเริ่ม ขี้เกียจที่จะตามจีบหญิง ในที่สุดก็จะเลิกลมความตั้งใจ และกจ็ะหาสาวคู
กายไมได พอเวลาผานไปอีกหนอย ก็จะกลบัมาคิดอีกวา "เฮย! ทําไงดีวะ ยังหาแฟนไมไดเลย ชาไมไดแลว ตอง
จีบหญิงแลว คราวนี้ตองทําใหได" พอเร่ิมกลับมาจีบหญิงไดอีกสักพกั กร็อที่จะใหผูหญิงเปนฝายรุกเหมือนเดิม 
รอใหเธอพัฒนาความสัมพนัธใหดีขึน้ 
รอใหเธอเปนคนเริ่ม และทกุอยางกจ็ะไมดีขึ้นเพราะผูหญิงจะไมเปนฝายรุก ในเมื่อไมมีใครเปนฝายรุก 
ความสัมพันธก็หยดุชะงกั จากนั้นก็กลับมาคิดแบบเดิมอกี "ทําไมความสัมพันธของเรากับเธอมันไม 
คืบหนาเลย?"   

ผมวาถาขี้เกียจที่จะเปนผายรุกก็หยุดบนและก็เลิกจีบสาวไปเลยดีกวา พวกที่มาบนแบบนี้แสดงวายังไม
เขาใจพื้นฐานการจีบสาวที่สําคัญสุด ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ไมไดหันมามองโลกความเปนจรงิ ครับ เราตองมาทําความ
เขาใจกอนวาในการจีบสาว ผูชายตองเปนฝายรับผิดชอบในการสานความสัมพันธ ผูชายตองเริ่มกอนเสมอ 
คุณอาจจะคิดวา "โอย! ทําไมตองเปนอยางนี้ดวยนะ ไมยตุิธรรมเลย มาผลักความรับผิดชอบใหผูชายฝายเดยีว" 
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ใชครับ มันไมยุติธรรมหรอก ผูหญิงจะไมยอมเปนฝายรุกหรอก เพราะพวกเธอจะไมยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงกับ
การโดนปฎิเสธเด็ดขาด พวกเธอจะใหความเสี่ยงนี้ตกอยูกับผูชายทั้งหมด ไมเปนไรผูหญิงเปนพวก sensitive 
ยอมพวกเธอหนอยละกนั 

เอาละ คราวนี้ ผมมีขอดีและขอเสียของการที่ผูชายตองเปนฝายเริ่มกอนจะบอก ขอเสียก็คือ มันทําให
งานของเรามากขึ้นและยุงยาก ขอดีก็คือ เราเปนคนเลือกวาเราอยากจะสรางความสัมพันธ กับใครหรือไม? เรา
เลือกวาอยากจะมีความสัมพนัธกับใครแคไหน? เราเปนคนที่มีอํานาจในการเลือก สมมุติวาคุณเปนผูหญิง 
99.99% ในเวลาที่คุณเจอหนุมที่คุณอยากจะรูจัก คณุไมสามารถเขาไปขอเบอรได  เพราะคุณเปนผูหญิง คุณเริ่ม
กอนไมได อยางดีที่สุดที่คุณจะทําไดก็คือพยายามสงสายตาสิ่อใหรูวา  "ชวยเขามาขอเบอรช้ันหนอยนะได
โปรดดด นะนะนะนะนะ ขอรอง" 

แลวถาคุณเกิดมาเปนผูหญิงที่อาจจะบกพรองทางหนาตาหรือรูปราง คุณก็เสร็จ ไมมใีครเขามาจีบ
แนนอนคณุจะไปเริ่มจีบใครก็ยาก คณุไมมอํีานาจในการเลือก หรืออยางคุณกําลังคบกับชายหนุมอยูคนนึง คณุ
ปงแบบสุด ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  คุณอยากจูบเคามาก แตคุณเริ่มกอนไมได เพราะคุณเปนผูหญิง (อีกแลว) อยางดีที่สุดที่
คุณจะทาํไดกค็ือสงกระแสจติไปบอกใหเคารูตัววา "ช้ันพรอมที่จะจูบแลวนะ ที่รัก" 555 

ครับ แตถาคุณเปนผูชายคุณจะไมตองกังวลเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานี้เลย เพราะคณุมีสิทธที่จะทํา
หรือไมก็ไดคุณมีอํานาจในการเลือก บวก ลบ คุณ หาร ขอดี ขอเสีย เรียบรอยแลว จะรูวา การที่เราตองเปนคน
เร่ิมสานความสมัพันธในทุก ๆ เร่ืองเปนสิ่งที่ดี เมื่อเจอผูหญิง ผูชายตองเริ่มเขาไปคุยกบัเธอในครั้งแรก ผูชาย
ตองเปนคนขอเบอรโทรศัพทเธอ จากนั้นผูชายตองเปนฝายเริ่มโทรไปคุย ผูชายตองพยายามทําใหการคุย
เปนไปไดดวยดี คุยเร่ืองที่เธอสนใจ เร่ิมสรางความสนิทสนม ผูชายตองเปนคนชวนเธอออกไปเดทในครั้งแรก 
บอกใหเธอรูวาจะไปทีไ่หน ไปทําอะไร เมอืออกเดทผูชายตองเปนคนสรางความสัมพันธใหดยีิ่งขึ้น ทําใหเธอ
หัวเราะ สนุกสนาน ทําใหเธอมีความสุข ผูชายตองเปนคนชวนเธอไปออกเดทครั้งทีส่อง สาม ส่ี หา.....และเมื่อ
ความสัมพันธเปนไปไดดวยดี ผูชายตองเปนคนเริ่มจับมอืเธอ เปนคนเริ่มโอบกอดเธอ จากนั้นผูชายตองเปนคน
เร่ิมจูบเธอ และเมื่อความสัมพันธลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผูชายตองเปนคนเริ่ม...เธอ(เออ เซ็นเซอรครับ อิอิ) ทุกอยาง!!! 
ผูชายตองเปนฝายเริ่มกอนทกุอยาง ผูหญิงไมตองทําอะไรทั้งสิ้น พวกเธอแคคอยตอบสนองตอส่ิงที่เราเริ่มเทา
นั้นเอง จําไวนะครับถาตองการใหความสัมพันธคืบหนา เราตองเปนคนเริ่มกอนทุกอยาง!!! 
 
4-14  เปลี่ยนจากภายในและความเชื่อมั่น 
 

อารมณ ความรูสึกของคนเรามีผลกระทบมาจากคนอื่น ๆ รอบขาง เคยเหน็เดก็ตัวเล็ก ๆ ที่หกลมมัย้
ครับ? วินาทีทีล่มลงไปกับพื้นเด็กจะทําหนางง ๆ  ไมรูวาควรจะหัวเราะหรือรองไหด ีเด็กหนักลับมามองพอแม
ตัวเอง ถาพอแมมีสีหนากังวล แถมพูดดวยความตกใจ "วาย! ลูกเจ็บมากมั้ย เปนอะไรหรือเปลา!" เด็กจะเริ่ม
รองไหโดยอัตโนมัติ แตวาถาเด็กหนัมาพอแมไมไดมีสีหนาตกใจ ยิ้ม หวัเราะและพดูวา "ไมเปนไรลูก นิดเดยีว 
คนเกง ไมเจ็บนา ไมเจ็บ" เดก็มักจะไมรอง บางครั้งอาจจะหวัเราะตามพอแมดวยซํา  
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อีกตัวอยางนึง 

มีการศึกษาทางจิตวิทยาครั้งนึงที่ตางประเทศชื่อวา The Asch's Conformity Study  การวิจัยคร้ังนีน้าํ
กลุมคนมาประมาณ 20-30 คน โดยจะมีเสนตรงตัวอยางหนึ่งเสน และเสนตรงที่ใชเปรียบเทียบอีก 3 เสน 
จากนั้นจะใหแตละคนเลือกวาเสนไหนที่มคีวามยาว เทากับเสนตัวอยาง แตไมใชแคนั้น ผูที่จะตองตอบเปนคน
แรก ๆ  ไดถูกนัดแนะวาใหเลือกตอบเสนที่ผิด โดยไมใหกลุมคน ที่เหลือรู เมื่อการทดลองเริ่มขึ้น 4-5 คนแรกก็
แกลงตอบผิดตามที่ไดตกลงไว และนาแปลกใจมากครับ? คนที่เหลือสวนใหญ ก็เลือกที่จะตอบเหมือนกับ 4-5 
คนแรกที่ตอบผิดดวย มีไมกีค่นที่เลือกตอบตางออกไป ที่คนสวนใหญตอบผิดเพราะถูกผลกระทบจากคําตอบ
ของ 4-5 คนแรก พวกเคาเริม่สงสัยวาอาจจะมองบางอยางผิดพลาดไป เคาสงสัยตัวเองเพราะทุก ๆ คนดู
เหมือนวา จะไดขอสรุปไมเหมือนที่เคาคิดไว จนในที่สุดแรงกดดันจากคาํตอบที่ไมเหมอืนของคนอื่น ๆ นั้น 
ไดเขามามีอิทธิพลเหนือความรูสึกของเคาเอง ทําใหเคาตองเปลี่ยนคําตอบมนุษยเปนสัตวสังคมที่การกระทํา 
ความรูสึก ความคิดของคนอื่นมีผลกระทบตอความรูสึก ความคิดของเราในการจีบสาวนั้น แมวาเราจะไม
สามารถควบคุมความรูสึกความคิดของเธอไดทั้งหมด แตความคิด ความรูสึกเราก็มีผลกระทบตอความรูสึกของ
เธอเชนกันถาคุณพยายามจะจับมือเธอ แตคุณทําดวยความลุกล้ีลุกลน ประหมา เธอจะรูสึกอึดอัด หวาดระแวง 
เธอจะหนีหางออกไป เพราะเธอรูสึกวามันไมถูกตอง ในทางตรงกันขามถาคุณสบาย ๆ  คอย ๆ เอื้อมไปจับมือ
เธออยางชา ๆ  นุมนวล เธอจะรูสึกวามันนาตื่นเตน ไมใชส่ิงที่นาอึดอัด นากลัวหรือวาถาคุณเจอเธอครั้งแรก 
เดินเขาไปพูดคุย ขอเบอรอยางมั่นใจ คณุเขาไปดวยความรูสึกที่วาไมมอีะไรจะมาหยดุยั้งคุณได โลกทั้งโลก
เปนของคุณ คณุรูสึกวาการจบีสาวนี่มันชางเปนเรื่องที่สนุกจริง ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ เมื่อนั้นแหละครับที่เธอจะรูสึกดี
กับคุณ เพราะเวลาคุณสนุกทีจ่ะจีบเธอ รูมั้ยครับวามันมีโอกาสสูงที่เธอจะรูสึกสนุกตามไปดวย เมื่อคุณ
แสดงออกถึงความมั่นใจในการขอเบอรเธอ เมื่อนั้นแหละที่เธอจะใหเบอรคุณไดอยางมั่นใจ เพราะมนั เหมือน 
กับคุณสื่อใหเธอรูวา "ไมเปนไร ไมตองกงัวล ผมกําลังแคอยากจะแบงปนความสุขใหคุณเทานั้น คณุจะดีใจถา
เรารูจักกัน" เธอเซนสไดจากความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตัวที่คุณสงออกมาทําใหเธอรูสึกมั่นใจตามไปดวย 
เอาละ ลองให nice guy ที่กําลังจะเปน dj นาํเทคนิคนี้ไปใชดูซิ 
 
สถานที่ : รานอาหารแหงหนึ่งใจกลางเมืองกรุง 

nice guy ที่กําลังจะเปน dj นัง่ทานอาหารอยูกับเพื่อน ๆ  AFC ทันใดนัน้สายตาเหลือบไปเห็นสาว
นารัก 2 คนเดนิเขามาในราน พวกเธอเดินตรงมาทางโตะที่พวกเคานั่งอยู AFC สะกดิบอกเพื่อน ๆ  "โห ดูดิ 
โคตรนารักเลยวะ โดยเฉพาะนองเสื้อชมพ ูสุดยอดดดด มานั่งขางเราดวย ใครก็ไดไปเขาไปคุยดิ๊" nice guy ที่
กําลังจะเปน dj พูด "ถามึงชอบ มึงก็เขาไปจีบดิ ถามึงเอาแตดูอยูอยางนี ้มึงไมไดแอมวะ" AFC "ใหกูเขาไปจีบ
เนี่ยนะ!!! แคสบตากูยังจะปอดเลย นี่มึงเลนใหกเูขาไปจีบ ไมไหววะ ตื่นเตน" เวลาผานไปสักพักนึงนองเสื้อ
ชมพูหันมาทางโตะของเคา nice guy ที่กําลังจะเปน dj หนัไปสบตากับเธอ เคารูวาวินาทีนี้เคาควรยิม้ใหเธอ เคา
พยายามฉกียิ้มออกมา แตวา แตวา แตวา!!! โอว โนววว เคาไมไดยิ้มใหเธอ เหมือนมีอะไรบางอยางมาหามเคา
ไว nice guy เร่ิมหัวเสยีนิดหนอย แตเคาบอกกับตวัเองวาไมเปนไร ผิดพลาดนิดหนอยเทานั้น และเคาก็รวบรวม
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ความมั่นใจอีกครั้ง "โอเค ตองมั่นใจ ใช ๆ  เพราะอารมณเรามีผลตออารมณของเธอ ทําตัวใหสนุก เธอจะได
สนุกตามดวย อยาลืม ตองมั่นใจ ๆ  ๆ  ๆ "  ความกลา ความมั่นใจเริ่มมากขึ้น เคาเริ่มคิดถึงวิธีเปดฉากคุยกับเธอ 
"เดินเขาไปคยุกับเธอที่โตะเลยดีมั้ย? เธอจะคิดวาเราบารึเปลา?"  "หรือจะรอใหเธอออกจากรานกอน ถึงคอยเขา
ไปคุยด?ี"  "หรือจะรอสบตา ยิ้มอีกครั้งกอนเขาไปคุย"  "ถาเดินเขาไปคยุแลว โตะอื่น ๆ ที่นั่งอยู จะคดิยังไงนะ" 
"จะพดูอะไรเปนอยางแรกดถึีงจะ work"  nice guy คิดไปรอยแปด พนัเกา  ในที่สุด เพื่อน ๆ  AFC เร่ิมลุกเดิน
ออกจากราน nice guy ลุกขึ้นและมองมาทางโตะสาวสวย เคาพยายามยิ้มใหแตวาเธอไมไดหันมา เคาเริ่มรูสึก
กังวลเล็กนอย ๆ  วาเธออาจจะไมไดสนใจเคาก็เปนได เคากับเพื่อนเดินหางออกมา ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  จน
เกือบจะถึงประตูทางออก "ไมไดการ โอกาสสุดทายแลวตองเขาไปคุยกับเธอ เดี๋ยวนี!้!!" 
 

nice guy เดินกลับไปที่โตะสาวสวย เคาพยายามเขาไปคุยอยาง มั่นใจ แตทวาผลลัพธไมไดเปนอยางที่
เคาคาดเอาไว!!!  nice guy ถูกปฎิเสธ เดินกลับออกมาอยางผิดหวัง "ทาํไมวะ! เขาไปคยุอยางมั่นใจ เธอไมเห็น
จะรูสึกเลยวาเรามั่นใจ เทคนคินี้ไมไดผลนีห่วา " นั่นสิครับ เปนเพราะอะไรกัน ทําไมไมไดผล? 
ไหน ลองเรียก donjuan เขามาหนอยสิ Mr. Donjuan เดินเขามาพรอมกับพูดวา "คณุ nice guy คุณมาถูกทางแลว
ครับ คุณมีความกลา เพียงแตวายังมีส่ิงที่ขาดหายไป"  nice guy: "อะไรหรือครับที่หายไป ผมวาผมก็ใชเทคนิค
จีบสาวของ dj แลวนะครับ" dj: "คุณคิดวาคุณใชเทคนิค dj แตจริง ๆ แลวมันไมใช คณุยังเปน nice guy ที่ 
เอาหนากากของ dj มาสวมไวเทานัน้เอง!!! "  nice guy "คือ..ผมไมเขาใจที่คุณพูดมาครับ"  dj "ไมเขาใจเหรอ
ครับ ถาอยางนั้นผมขอถามคุณบางอยางก็แลวกัน"  
 
ทําไมตอนแรกที่เธอหันมาสบตากับคุณ คุณไมไดยิ้มกลับไป? 
ทําไมกอนที่คณุจะเขาไปคุย คุณถึงตองคิดใหมันวุนวายวาจะเริ่มยงัไงด?ี 
ทําไมคุณถึงคิดขึ้นมาวาเธออาจจะไมไดชอบคุณก็ได? 
 
"เออ...ก็...ไมแนใจเหมือนกนัครับ" nice guy เร่ิมสับสน 
คุณทําอยางนัน้เพราะวาคุณใสใจกับความรูสึกของเธอมากเกินไป คุณยังตองการและหวังใหเธอมาชอบคุณ 
คุณไมไดสนใจตัวเอง คณุไปโฟกัสอยูที่เธอ!!! 
 

ใชครับ คุณพยายามทําตัวใหมั่นใจ สนกุสนานเพราะคุณรูวาอารมณของคุณมีผลกระทบตออารมณ
ของเธอแตนั่นก็เปนการเสแสรงเพราะลึก ๆ แลวคุณกย็ังมีความวิตก คณุยังหวงผลลัพธวาเธอจะตอบสนอง
กลับมาดวยดหีรือเปลา 
 

คุณกําลังเอาหนากาก dj มาสวมอยูเพราะคณุสนุกสนาน มั่นใจแคเปลือกนอกแตภายในคุณเต็มไปดวย
ความสับสน กงัวล หวงผลลัพธ หวงวาเธอจะคิดยังไง  เวลาจีบสาวสวย dj ไมไดคิดถึงผลลัพธ ไมไดกังวลวา
เธอจะคิดยังไงกับเคา เคาไมไดจีบสาวเพราะวาเคาตองการจะจีบใหติด แตเคาจีบสาวเพราะวามนัทําใหเคารูสึก
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ดี สนุก เคาชอบที่จะทํา พดูงาย ๆ  ก็คือ dj เขาไปจีบสาวกจ็ริงแตวาจุดสนใจไมไดอยูทีต่ัวผูหญิง dj สนใจอยูกับ
ตัวเคาเอง dj โฟกัสอยูที่ตวัเอง 
 
ตัวอยางเวลาเจอสาวสวย 
 
nice guy จะรูสึกวา "เธอจะชอบเรามั้ย?" (โฟกัสที่ผูหญิง) 
donjuan จะรูสึกวา "เราควรจะชอบเธอดีหรือเปลา?" (โฟกัสที่ตัวเอง) 
nice guy จะรูสึกวา "ถาไดไปเที่ยวกับเธอคงจะมีความสขุ" (โฟกัสที่ผูหญิง) 
donjuan จะรูสึกวา "ถาเธอไปเที่ยวกับเราเธอจะตองมีความสุขแน ๆ " (โฟกัสที่ตัวเอง) 
nice guy จะรูสึกวา "เธอคือคนที่เฝารอมานาน" (โฟกัสที่ผูหญิง) 
donjuan จะรูสึกวา "เราเปนคนที่เธอเฝารอมานาน" (โฟกสัที่ตัวเอง) 
 

เมื่อคุณโฟกัสอยูที่ตัวเอง เทคนิคตาง ๆ  มันจะออกมาจากภายใน ไมใชแคเปลือกนอก และเมื่อนั้น
แหละที่ความรูสึกของเธอจะถูกกระทบโดยความรูสึกของคุณเพราะเวลาที่คุณมั่นใจ คุณมั่นใจจริง ๆ  ไมใชการ
เสแสรง เธอจะรูสึกไดเองวาความมั่นใจคณุนั้นเปนของจริงไมใชของปลอมทําเหมือน ลองคิดดูวาถาคุณไปเจอ
คนสองคน คนนึงกําลังมีความสุขอยางแทจริง อีกคนกําลังมีความทุกขแตพยายามทําหนาเหมือนวาเคามี
ความสุข คุณคิดวาคุณจะแยกออกมั้ยวาใครที่กําลังเสแสรงอยู? ใครที่มีความสุขจริง ๆ ? ไดอยูแลว!!! 
ถาคุณแครผลลัพธ สนใจอยูที่เธอ คุณก็แคกําลังเสแสรงวาคุณมั่นใจ คณุยังมีความกังวลอยู กลัววาเธอจะไม
ชอบ แตถาคุณไมสนใจความรูสึกเธอ สนใจอยูที่ตวัเอง คณุจะมีความมัน่ใจอยางแทจริง เพราะคุณกไ็มไดกังวล
อยูแลว  วาเธอจะชอบคุณหรือไม คุณแคทําสิ่งที่คุณรูสึกวามันทําใหคณุมีความสุข ก็เทานั้น 
 
คําถาม : จีบสาวสวยตองทํายงัไงบาง? 
 

ผูคนมากมายตอบ "สนใจความรูสึกเธอสิ เธอชอบอะไร เธอตองการอะไร"  ดอนฮวนตอบ "ไมใชครับ 
จีบสาวสวยตองสนใจอยูที่ตวัเอง โฟกัสที่ตัวเอง"   
 
4-15  ดอนฮวนคือ?: ดอนฮวนคือความคิด ทัศนคติ 
 

"พี่ครับ ผมกําลังจะจีบสาวอยูคนนึงพอดีเลย พี่ชวยสงเทคนิคที่เจง ๆ มาใหหนอยสิครับ ขอแบบดวน
เลยนะครับพี่"  "เมื่อวันกอนผมโทรไปหาเธอ เราคุยกันสนุกสนานมากครับ แตผมไมรูวาทําไมเธอยงัไมยอม
โทรหาผมซะที ผมตองทํายังไงเธอถึงจะโทรมาครับ"  "ถาผมจีบผูหญิงที่ออกจะตดิหรู ไฮโซ เธอจะมองที่คา
แรกเตอรอยางเดียวหรือครับพี่ สวนใหญมกัจะมองทีฐ่านะ ความหลอกอนเลย แลวอยางนี้เทคนิคที่เรียนรูมาจะ
ไดผลหรือครับ" "ผมไดไปเที่ยวกับสาวคนนึง ผมกะจะเลนมุขตลกแซวเธอ แตพอพูดออกไปเธอไมขําเลยครับ 
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ตกลงผมพลาดไปหรือยังครบั" "ผูหญิงจะชอบมั้ยครับ ถาผมใชเทคนิคอยางนี้ แลวตอดวยพูดอยางโนน และ
ตามดวยทําอยางนั้น"  "พี่ webmaster ผมสงสัยครับวา เธอคิดยังไงกบัผมกันแน สับดาหที่แลวเธอทําการกระทํา 
A จากนั้นเธอก็ทํา B เมื่อ 3วนักอน เธอพูด C กับผม แลวเมื่อวานเธอแสดงทาทาง D ออกมา พี่คิดวาเธอชอบผม
หรือปาวครับ"  

โอววว หยดุกอน ชายหนุมผูสับสนทั้งหลาย!!! คุณกําลังเสียเวลาสนใจอยูในสิ่งที่ไมมีความสําคัญ ส่ิงที่
ไมไดชวยใหคณุเปนดอนฮวนเลยแมแตนอย ส่ิงเดียวที่คณุตองกังวลกค็ือทํายังไงคุณถึงจะพัฒนาความคิด และ
ความรูสึกใหเหมือนดอนฮวนไดตางหาก แทนที่จะสนใจการกระทําของดอนฮวน คุณควรหนัมาสนใจวาการ
กระทําของดอนฮวนนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร? การกระทํานัน้มาจากที่ไหน? 
 
"ทําไมความมัน่ใจผมนอยเวลาเจอสาว ๆ  ทํายังไงถึงจะเพิ่มขึ้นมาได" 
"ผมนําผูหญิงไมคอยเปน ทาํอยางไรจึงจะเปนผูนําที่ดีได" 
"ผมยังสรางความสุขจากภายในไมได ทําใหผมเครียดเวลาจีบ ผมตองแกอยางไร" 
"ทําไมเวลาออกเดท ผมรูสึกอึดอัดเมื่อเธอนิ่งเงียบ ไมราเริง หรือเมื่อไมรูจะคุยอะไรกบัเธอดี ทํายังไงถึงจะหาย" 

ใชแลว พีน่องดอนฮวน!!! นัน่คือประเภทของคําถามที่เราสนใจ ความกงัวลวาผูหญิงทาํอยางโนนพดู
อยางนี้มันหมายความวาอยางไร การที่ถามวาถาทําอยางนั้นแลวทําอยางนี้แลวผูหญิงจะชอบมั้ย มนัไมไดชวย
ใหคุณพัฒนาตวัเองเลยแมแตนอย ดอนฮวนนั้นพยายามทีพ่ัฒนาตัวเองอยางสม่ําเสมอไมใชเหรอ? แลวคุณจะ
พัฒนาตัวเองไดยังไงหากคณุไมไดสนใจอยูที่ตัวเอง!!! 

อยากจะเปนแบบผูชายทั่วไปอยางนั้นหรือ? ไมสนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากจะทํายังไงก็ไดใหจีบผูหญิง
ติดก็พออยากจะเปนผูชายที่มคีาแคจีบสาวไดเกง แลวไปบอกใครตอใครวา "โอว กนูี่แหละดอนฮวนตัวจริง" 
อยากจะเปนแคนั้นจริง ๆ หรือ?  

Donjuan is a state of mind. ดอนฮวนคือความคิด ทัศนคติไมใชการวางแผนในการจบีสาว  ผูชายทีจ่ีบ
สาวสวนใหญตองการสิ่งมหัศจรรย (Magic Trick) ที่เมื่อทําออกไปแลวจะมีผลดั่งปฎิหารยทําใหมผูีหญิงวิ่งเขา
มาหาเคาสามรอยคนในทนัใด ผูชายสวนใหญตองการสิ่งที่ฝร่ังเคาเรียกวา quick fix เทคนิคที่ใชแลวไดผลทันที 
เปดปุบติดปบ สําหรับเคาเหลานั้นการจีบสาวคือการใชเลหกล แทคตกิ ยุทธวิธีที่จะทําใหไดหญิงสาวมา
ครอบครองเคาจําประโยคCF คําพูดตาง ๆ ไวปอสาว ๆ ไดมากมาย จําวธีิจีบสาวรูปแบบตาง ๆ  สาวคุณหนูตอง
จีบแบบนี้ สาวเรียบรอยจีบแบบนั้น สาวเอาแตใจจีบแบบโนน จริงอยูทีก่ารวางแผนตาง ๆ เหลานั้นอาจจะทําให
เคาไดสาว ๆ มาควงได ใชแลวประสบความสําเร็จ แตมันนาเศราตรงที่วามันทํารายเคาในระยะยาว มนัไร
ประโยชน เพราะในทายที่สุดเคาก็ยังไมไดเปน dj ชีวิตยังไมมีความสุขเหมือนเดิมถึงแมวาจะจีบหญงิติดไดแลว
ก็ตามเอาละ คาํถามเด็ดประจําวัน ตองจีบผูหญิงใหติดสกักี่คนถึงจะเปนดอนฮวนได  
 
ผูสับสน: เออ ก็นาจะเยอะ ๆ หนอยนะครับ ประมาณสัก 20 คนมั้งครับ   
DJ: ผิดอยางมหันต!!! คําตอบคือ 0 !!! 
ผูสับสน: What? (ทําเสียงสูง) เปนไปไดเหรอจีบไมติดสักคนก็เปนดอนฮวนได?  
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DJ: .เปนไปไดสิ มาผมจะบอกใหคณุรูวาทําไม 
ผูสับสน: ดีครับ ชวยผมหนอย 
DJ: หลายปมาแลว มีชายคนนึงไดเขาไปจบีสาวสวย ไมนาเชื่อวาเคาสามารถพาเธอไปนอนดวยไดในครั้งที่ 2 ที่
เจอกับเธอ เคารูสึกวาตัวเองเกงเหลือเกนิและนึกวาตัวเองเปนสุดยอดดอนฮวน แตมนันาเศราหลังจากนั้นมาเธอ
ก็หลอกใชใหเคาทําทุกอยางที่เธอตองการทั้งซื้อของให ไปรับไปสง หลอกเอาเงิน จนกระทั่งเคาไมมีประโยชน
กับเธออีกแลว เธอกอทิ้งเคาไปหาชายคนใหม สาเหตุเดียวที่เธอมาคบกบัเคาเพราะวาเธอใชประโยชนจากเคา
ได คุณคิดวาผูชายคนนี้เปน dj หรือเปลา? 
ผูสับสน: โดนหลอกใชแบบนี้ ไมใช dj แนนอน 
DJ: เห็นมั้ยวาการจีบสาวติด แมกระทั่งไดนอนกับเธอไมไดการันตวีาคุณจะเปน dj 
มีชายอีกคนนงึอกหักเนื่องจากถูกผูหญิงทิง้ แตเคาไมยอมแพ เคาบอกกับตัวเองวาเคาจะตองเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
เคาจะตองเปนคนที่ดีกวาเดิมใหได เคาเริ่มใสใจกับภายนอกของตัวเอง การแตงตวั ทรงผม หนาตา เคาไมได
หลอแตเคาดูดขีึ้นกวาเดิมมาก เคาเริ่มรูสึกดีกับตัวเอง แตนั่นยังไมพอสําหรับเคา เคาเริ่มพัฒนาการแสดงออก
ทาทาง การเดนิ การพูดจา เดินตัวตรง พูดจาดวยความฉะฉาน มั่นใจ บุคลิกเคาดีขึ้นอยางมาก เคาเขาไปจีบสาว 
ๆ อีกครั้ง คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 แตนาเสียดาย ยังไมมีใครเห็นคุณคาของเคา เคายังจบีใครไมติดเลยสักคน 
มิหนําซ้ํายังมีผูหญิงคนนึงบอกกับเคาวา "นีจ่ะบอกอะไรใหนะ ผูชายอยางเธอหนะ ผูหญิงสวย ๆ เคาไมชอบ
หรอก อยาจีบเลย เสียเวลาเปลา"  โอวววววววว ไมนะ พดูอยางนี้เคาก็คงหมดหวัง หดหู เคาคงตองกลับกลาย
มาเปน nice guy อีกครั้งนึงอยางแนนอน ใชไหม? 

ไมใช!!! เคาไมสนใจ!!!!!!! เคาไมสนใจ !!!!! และกไ็มแคร!!!!!! ส่ิงที่ผูหญิงคนนั้นพดูไมไดทําลาย
ความมั่นใจของเคา ตรงกันขามมันเปนแรงผลักดัน ทําใหเคาพัฒนาตวัเองขึ้นไปอีก เคาเริ่มหัดมองโลกในแงดี 
ในไมชาเคากม็ีความสุขเพิ่มมากขึ้น เคายังจีบสาวไมติด แตตอนนีใ้ครจะไปสนใจ ในเมื่อเคามีความสุขมากขึ้น
เร่ือย ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  เวลาจีบสาวเคาไมแครอีกแลววาผูหญิงพูดอยางนีห้มายความวาอะไร ผูหญิงทาํอยางนั้น
หมายความวาชอบเคาหรือไม เคาจะสนใจทําไมในเมื่อตอนนี้ความสุขไมไดขึ้นอยูกบัผูหญิงอีกตอไป เคาไมมี
เวลามากังวลกบัเรื่องนั้น เพราะเคายุงอยูกับการพัฒนาตวัเอง เคาเริ่มที่จะพัฒนาดานอืน่ในชีวิตเริ่มทาํงาน part-
time เก็บเงิน เคาหันไปออกกําลังกายเกือบทุกวัน เพื่อใหรางกายแข็งแรงดูดีขึ้น  

3 ปผานไป ตอนนี้ มีสาวสวยมาชอบเคา 5 คน (ฮา ๆ  ๆ  จริง ๆ แลวมีหญิงชอบเคาเปนสิบตั้งแตเคาเริ่ม
เปลี่ยนตัวเองแต 5 คนนี้คือคนที่เคาใหความสนใจ) 1ในนั้นโทรหาเคาทุกวัน อีก 2 คนพยายามโทรมาชวนเคา
ออกไปเที่ยวทกุสัปดาห ทวาเคาไมสามารถใหเวลากับพวกเธอไดมากนกั เพราะตอนนี้งาน part-time ที่เคาทํา
อยูกลับกลายเปนงานสําคัญที่สรางรายไดใหเคามากกวาคนที่ทํางานประจําเสียอีก แถมเคายังตองไปออกกําลัง
กายที่ fitness แทบทุกวันอีกดวย  

แตนั่นไมใชประเด็นที่ผมตองการจะบอก ส่ิงที่ผมอยากจะบอกก็คือคณุสังเกตออกหรอืไมวา ชวงเวลา
ที่เคาจีบสาวไมติด ผูชายคนนี้เปนดอนฮวนอยูตลอดเวลา ผูชายที่ไมหวั่นไหวตออุปสรรค เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทํา 
และกลาพอทีจ่ะเผชิญกับความลมเหลว และระหวางนั้นเคากอมีความสุขกับมันไปดวย  
ผูสับสน : พยักหนาตอบรับ 
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DJ: จําไวพี่นองดอนฮวนทั้งหลาย Dj is a state of mind. ดอนฮวนคือทัศนคติ จําไวใหด ี
 
4-16  Donjuan is the feeling about yourself ดอนฮวนคือความรูสึกท่ีมีตอตัวเอง 
 
เอา Mr. DJ มีอะไรในใจที่คณุอยากจะบอกพวกเราหรือไม?"ขอบคุณมาก คุณ webmaster จีบสาวดอทคอม ผม
ตองการบอกวาการกระทําของพวกคณุ ความรูสึกที่พวกคุณมีตอผูหญิง แทจริงแลวไมคอยมีความสําคัญ
เทาไหรนกัเวลาที่คุณจีบสาวแตส่ิงที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งและมากกวาสิง่ไหนทั้งหมดก็คือความรูสึกที่คุณมีตอ
ตัวเอง" "จริง ๆ แลวไมตองเรียกเต็มยศขนาดนั้นกอได แตส่ิงที่คุณเกริน่มามันนาสนใจ เชิญพูดตอไดเลยครับ 
พวกเรารอฟงคุณอยู" "ผูชายหลาย ๆ คน ภายนอกดูเขมแข็ง มาดแมน มัน่ใจ เวลาอยูในกลุมผูชายพวกเคาคือ
ผูนํา ผูที่คนอื่นใหความเคารพและชื่นชม  พวกเคาเปนในแบบที่ผูชายสมควรจะเปน แตวารูอะไรมัย้ผูชายกลุม
เดียวกันนี้กลับออนปวกเปยกเวลาอยูตอหนาสาวสวย นี่เปนโศกนาฏกรรมอีกเรื่องหนึ่งของเพศชาย 
ผมกําลังพูดถึงคําที่เรียกวา self-esteem แปลเปนภาษาไทยคอืการที่คุณประเมินวาตัวเองมีคาแคไหน คุณมอง
ตัวเองวาเปนอยางไร" 
"คุณกําลังบอกวาผูชายพวกนัน้ประเมินตวัเองวามีคามากเวลาอยูในกลุมผูชายแตเวลาเจอสาว ๆ พวกเคากลับคิด
ไปอีกดานนึงวาตัวเองมีคานอยหรือไมมีคา"  "ใชแลว webmaster คุณเริ่มเขาใจในประเด็นของผม ดีมาก ๆ  ๆ  
ๆ  จะวาไปแลวผูหญิงตัดสินวาใครเปนดอนฮวนหรือไมใชนั้น  พวกเธอดูจาก self-esteem เปนหลัก self-
esteemสูงหมายความวามีความเปนดอนฮวนสูง"  "คุณหมายความวาเราตองมองตัวเองวามีคุณคามาก แลวอยาง
นั้นมันจะไมเปนการโออวด ทะนงตนเกินไปเหรอ?"  "ไมใช การที่เรามี self-esteem สูงมันเหมือนกับการภูมใิจ
ในตนเองมากกวาการที่เรารูสึกเยอหยิ่ง  อยาสับสนระหวางสองสิ่งนี้ เราสามารถภูมิใจในตัวเองไดโดยไมตอง
อวดดี" "อาาาา หาาาาา กุญแจสําคัญที่จะนาํไปสูดอนฮวนอีกดอกหนึ่ง โอเคผมทราบแลววาเราตองมี self-
esteem สูง แลวคุณสามารถบอกไดมัย้วา คนที่มี self-esteem สูง จะรูสึกยังไง ผมอยากจะไดความรูสึกนั้น" 
"ไดเลย คน ๆ นั้นจะมีความรูสึกวาเคาเปนสิ่งที่ถูกตองของชีวิต เคายอมรับความทาทายของชีวิตดวยจติใจทีเ่ปน
แงบวก ทุก ๆ คําพูดและการกระทําบงบอกไดอยางดีวาเคามีความสุขกบัการมีชีวิตอยู" "เยีย่ม!!! ผมรูสึกดีขึ้น
มาแลว เอาอีก ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  มีอะไรอีกบาง" "คุณนี่ขีส้งสัยจริงนะ webmaster!!! "  "ผมทําเพื่อสมาชิกเวบ
จีบสาวดวยอะครับ อิอิ"  "โอเค ก็ได เคาสามารถพูดเกี่ยวกับความสําเรจ็และลมเหลวไดอยางตรงไปตรงมา เคา
ไมจําเปนตองโกหก เคายอมรับในความผิดพลาดและความสําเร็จของตัวเอง เคาตื่นเตนกับโอกาสใหม ๆ ที่เขา
มาในชีวติ เคาเดินอยางมจีุดมุงหมาย แตคุณจะเห็นไดวาทกุการกระทําอยูบนพื้นฐานของความสบาย ๆ  relax" 
"เปนคนที่นาชืน่ชมมาก ^_^ ถาสามารถรูสึกไดแบบนี้ ผมมองไมออกเลยวาผูหญิงจะไปหาผูชายคนอื่นทําไม  
ยกเวนวาเธอจะมีอะไรผิดปกติทางสมอง นี่เปนผูชายทีย่อดเยีย่มมากจริง ๆ  แตคุณ dj  ผมไดรับคําถามจากผูชาย
มากมายวา ทําไมพวกเคาเขาไปจีบสาวอยางมั่นใจแลว  ผูหญิงก็ดูเหมือนจะไมตอบสนองอยางที่เคาตองการ 
พวกเคารูสึกวาเคามี  self-esteem สูงแลวแตทําไมผูหญิงยังไมวิ่งเขามาหา" "คุณเปน webmaster จีบสาว
ดอทคอมภาษาอะไรเนีย่!!! เร่ืองแคนี้คุณมองไมออกเหรอ?"   
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"เอออ อา คุณอยาทําใหผมขายหนาตอหนาสมาชิกสิครับ" "โอเค ๆ  ๆ  พอคนขี้สงสัยในทกุเรื่องของสิ่งมีชีวิต
นารักนาชังที่เรียกวาผูหญิง คําตอบก็คือ พวกเคารูสึกวาพวกเคามี self-esteemในชวงเวลาที่เคารูสึกวาเคามี self-
esteem แตส่ิงที่พวกเคาไมรูก็คือพวกเคาไดสงสัญญาณบอก self-esteem อยูตลอดเวลาทุกวินาที"  
" 0_0!!! เออออ ชวยแปลไทยเปนไทยดวยครับ" webmaster จีบสาวดอทคอมทําหนาเหรอหรา 
"สมมุติวา คุณพาสาวออกเดทไปกินขาวทีร่านอาหาร คุณเดนิไปนั่งทีโ่ตะสั่งอาหาร ส่ังเสร็จคุณกห็ันมาพูดกับ
เธอ โอเค ในหวัคุณคิดวาคุณกําลังพูดอยางมั่นใจ self-esteem โคตรสูง นั่นคือส่ิงที่คุณรูสึกเพราะคณุกําลังรูตัว
อยู แตรูอะไรมั้ยเธอตัดสิน self-esteem ของคุณตั้งแตวิธีการเดิน การยนื วิธีการเลอืกที่นั่ง  วิธีการคยุกับ
พนักงานตอนรับ การเสยผม จริง ๆ แลวเธอตัดสินแมกระทั่งการหวัเราะของคุณ!!!  
ซ่ึงสิ่งเหลานั้นหลาย ๆ คร้ัง คุณไมไดรูตวัวาคุณกําลังสงสัญญาณบอกระดับ self-esteem อยู เธอตัดสินคุณโดย
ที่คุณยังไมไดรูตัว!!!! และคณุกอคงทราบดีวาหาก self-esteem ของคุณนั้นไมไดเปนสิ่งที่มาจากภายใน เวลาที่
คุณไมรูตัวคณุก็จะกลับมาสงสัญญาณแบบเดิม สงสัญญาณตามที่เคยชนิคือ self-esteem ต่ํา!!! ไอทีคุ่ณรูสึกวา
คุณแสดงออกวามี self-esteem สูงอยูนั่น มนักลับกลายเปนสิ่งที่เสแสรงสําหรับเธอ" "โอวว มายฟกกลิ้งกอด 
ทําไมผูหญิงมองละเอียดไปถึงกนบึ้งของหัวใจเลยเหรอ? ทําไมจะเลือกคูทั้งทีเร่ืองมากขนาดนีเ้นี่ย?" 
"ไมงั้นผมจะเรียกผูหญิงวาสิ่งมีชีวิตที่นารักนาชังเหรอคุณ webmaster!!! แตก็อยางที่พวกเรารูกนันั่นแหละ 
ธรรมชาติของผูหญิงเปนนักตกแตงภายใน พวกเธอเก็บทกุรายละเอยีด" "คุณหมายความวาพวกเราไมสามารถ
เสแสรงวาเรามี self-esteem สูงได เราตองมีมาจากภายในจริง ๆ " "ก็ไมเชิง คุณสามารถเสแสรงโดยใชหลักนี้
ได Fake it until you get it หมายความวาใหแกลงทําไปจนกวาคณุจะรูสึกวามันเปนความจริง " "รูสึกเหมือน
เปนการโกหกตัวเองเลยนะครับ มันจะดเีหรอ?" "มันไมใชการโกหกตวัเอง สมมุติถาคุณเปนคนทีไ่มมั่นใจ แต
คุณพยายามจะใชหลักการนี้ คุณตื่นมาทุกเชาสองกระจก คุณตะโกนอยูหนากระจก "กูแม_โคตร มั่นใจ กูรูสึกดี 
ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ " คุณออกไปนอกบาน เดนิไปคุณทองใสในหัวตัวเอง "555 กูนี่เปนคนมั่นใจจริง ๆ  ดูสิไมรูทําไม
เกิดมามั่นใจขนาดนี้ วูววววว" คุณกลับมาบานกอนนอน  คุณย้ํากับตัวเองอีกที "มั่นใจ ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ไมมีอะไรที่กู
ทําไมได สุด ๆ ไปเลยยยย"   

คุณทําแบบนีต้ดิตอกันไมเกนิ 30 วัน สมองคุณจะเริ่มปรับสภาพและยอมรับวาสิ่งที่คุณพูดเปนความ
จริง จากนัน้คณุจะมั่นใจขึ้นมากกวาเดิมจรงิ ๆ  และมันกไ็มใชการโกหกอีกตอไป ใช วันแรก ๆ  มันจะรูสึกวา
เสแสรง แตพอคุณปลอยใหสมองคุณ จิตใตสํานกึของคุณปรับสภาพ รับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เมื่อไหร มันก็คือ
ความจริงดี ๆ นี่อง" "ไมยาก ๆ  ๆ  ๆ  ,แตสงสัยอีกแลวครับ ผูชายหลายคนบอกวาเวลาที่เคาจะเขาไปจีบสาว
นารัก นาชังอยางที่คุณบอก  ไอพวกเพื่อน ๆ ตัวดีของเคามันใหกําลังใจเคากันอยางลนหลามครับ มันชอบบอก
เคาวา มึงจีบไมมีทางติดหรอก ไอห_เอย, ดอกฟากับหมาวัดชัด ๆ , มึงจะมองเครื่องบินทําซากอะไร ประมาณ
นี้อะครับ จากที่เคามี self-esteem สูงปรี๊ดคราวนี้มันดิ่งลงเหว หนักกวาเกาอีกครับ" "555 นั่นเปนสิ่งปกติที่
คนเราชอบทํา โดยเฉพาะพวกที่ไมชอบทําอะไรเปนประโยชน มือไมพายแตชอบเอาเทาราน้ํา  รูมั้ยวาทําไมเคา
ถึงพูดอยางนั้น เพราะวาเวลาที่คุณสงสัญญาณ self-esteem สูงออกไป มันเปนกระจกสองกลับมาหาเคาทําให
เคารูวาเคาไมไดมี self-esteem เลย เคาไมชอบที่จะตองถูกทําใหคดิถึงขอดอยอันนัน้ นั่นเปนสาเหตวุาทําไมเคา
พยายามดึง self-esteem ของคุณใหอยูในระดับต่ําเทาเคา เพราะเคาจะไดไมตองกังวลวาเคามี self-esteem ต่ํา  
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พูดงาย ๆ เคาอจิฉาที่คุณดูมี self-esteem สูง แตรูมั้ยนัน่เปนวิธีที่ดีที่จะบอกวาคุณกําลังพัฒนาตัวเองหรือไม 
ถาคุณเจอใครบางคนกําลังพยายามมาดึงให self-esteem คุณต่ําลงไปรูไวไดเลยวานั่นเปนเพราะคณุกําลังพัฒนา 
คุณกําลังจะเปนดอนฮวน" "555 นั่นเปนเหตุผลที่ดีที่เราจะไมลด self-esteem ของตัวเอง เจงครับ" 

"คุณเหน็สาวสวย ที่อยูในเสื้อแขนกุดสีขาว กางเกนยีนสเอวต่ํา ที่ยนืโพสทาอยางกับนางแบบทางโนน
มั้ย" Mr. DJ ช้ีไปที่สาวโคตร x ที่อยูขางหนาในระยะ 15 เมตร "โอววว เห็นทั้งสองลูก เอย!!! เต็มสองลูกตาเลย
ครับ ใสจริง ๆ  ใสปงเลยครับ" webmaster จีบสาวเริ่มคิดอกุศล "อะ ลองคิดดู จินตนาการเลยถาตอนนี้คุณมี 
ferrari จอดอยูที่บาน 2 คัน แถมเพิ่งซื้อ Lamborghini รุนใหมลาสุด ที่ราคาไมเทาไหรแค 30 ลานเอง แถมคุณอยู
ในบานราคา 150 ลาน อะลองจินตนาการด ูรูสึกยัง?"  "วูฮู ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  โคตรรวย ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ " 
webmaster จีบสาวดอทคอม แปลงรางกลายเปนมหาเศรษฐี "เธอไมรูวาคุณรวยแตถาคุณเขาไปจีบเธอ คราวนี้
คุณคิดวามนัจะเปนยังไง" "ผมรูสึกวายังไงเธอกับผมคืนนี้เราไดชมวิวกรุงเทพดวยกนัแนนอนครับ โนพลอม
แบลม เบบี๊"  "ยินดีตอนรับสูดอนฮวน Mr. Self-esteem สูง 55555 เห็นมัย้ขนาดเธอไมรูวาคุณรวย  แตคุณกย็ัง
มั่นใจวางานนีคุ้ณโยนลูกสไตรคแนนอน ที่ self-esteem คุณเพิ่มอยางฉบัพลัน ก็เพราะวาคณุรูสึกวาคุณมีคุณคา 
คุณมีส่ิงที่เธอตองการ ในทีน่ี้คือคุณรวย" "แตความเปนจริงผมยังไมไดรวยขนาดนัน้นี่ครับ แลวถาสถานการณ
จริงมันจะไดผลยงัไง?" "โฮะ ๆ  ๆ  ๆ  นั่นไมใชประเดน็หลัก ประเด็นหลักก็คือที่ self-esteem คุณสูงเพราะคุณ
รูวาคุณมีส่ิงที่เธอตองการ ถามจริง ๆ  คุณคิดวาที่สาวนอยคนนี้แตงหนาในตอนเชาเปนชั่วโมง ที่สาวคนนี้ทําผม 
ทาผิวดวยโลช่ันตาง ๆ  รักษาหุนอยางดี  ทีเ่ธอทําไปทั้งหมด เธอทําไปใหใครมองระหวาง ผูชายดอนฮวน self-
esteem สูงหรือพวกผูชาย AFC  ที่วัน ๆ เอาแตบอกตวัเองในเรื่องราย ๆ ที่เจอมาในชวีิต ถามจริง ๆ วาเธอ
อยากจะใหใครเขาไปคุยดวย" "โอววว ใชเลยครับ ไมตองสงสัยเลยเธอตองการผูชายที่ self-esteem สูง ผูชนะ
อยางดอนฮวนแนนอน"  "รูมัย้พวกสาวสวยสุดฮอตทั้งหลาย ถึงแมวาเธอจะดูซับซอนแคไหนในสายตาของเรา 
แตชีวิตเธอตองคําสาปอยูกับความสนใจ  จากพวกผูชาย AFC Nice guy ทั้งหลาย!!!! พวกเธอเบื่อ!!! เบื่อ
มาก!!!! สุดแสนจะเบื่อ!!!! เวลา AFCเขาไปจีบ!!!  เบื่อขนาดที่ผมไมรูจะสรรหาภาษาอะไรมาบรรยายด ี
พวกเธอเจอความสนใจจาก AFC ทุกวัน!!! ทุกที่!!! ที่เธอไป เดินเลนหนาปากซอย , ไปเที่ยวหาง, Shopping ที่
สยาม , ไปเรียนหนังสือ, วิ่งเลนแถวสวนสาธารณะ, เลนโบว, เดินไปซื้อตัวหนังที่ major ,กินขาวตาม
รานอาหาร  ไอสายตาที่จองมองไมกระพรบิ ไอการถูกแอบมอง ไอการถูกเดินตาม ทุกที่!!!! ทุกเวลา!!! ทุก
วัน!!!  อยางนีไ้มเรียกตองคําสาปแลวจะเรียกอะไรครับ? เธอรูวาพวกนัน้ไดแตมองอยางเดยีวกลัวความสวย
ของเธอกันทุกคน  เธอเบื่ออออออออออออ!!!!!! (กรุณาลากเสียงยาวตามแลวจะไดอารมณ) ถึงแมวาเธอจะเคย
เรียกรองสิทธิสตรีขอใหผูหญิงมีสิทธิ์เทาเทียมกับผูชายมากแคไหนกต็าม  แตในใจเธอออนวอนขอใหไดพบ
กับผูชายที่สามารถนําเธอได ผูชายที่เปนแมนจริง ๆ  คนที่ปกปองเธอได  คุณไมจําเปนตองหนาตาเหมือน Brad 
Pitt ถึงจะมีสิทธิ์ไดใจจากพวกเธอ  เพียงแตคุณตองเดินเขามาดวยส่ิงที่เธอตองการที่สุดจากผูชายคนหนึ่ง  
self-esteem  แคนั้นแหละ ดอนฮวนคือความรูสึกที่มีตอตัวเอง ทายสุดคุณก็รูวาสิ่งเดยีวที่สามารถหยุดยั้งไมให
คุณเปนดอนฮวนไดก็มีเพยีงแคส่ิงเดียวเทานั้น  ตัวคุณเอง เพราะคุณมีอํานาจที่จะเลือกรูสึกอยางไรกบัตัวคุณเอง
ก็ได คณุมีอํานาจที่จะเลือก You have the power of will, You have the power to choose." 
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ท้ิงทาย 
 
"The greatest barrier to achievement or success is not lack of talent or ability but rather, the fact that 
achievement and success, beyond a certain level, are outside our self-concept - our image of who we are and 
what is appropriate to us. The greatest barrier to love is the secret fear that we are unlovable. The greatest 
barrier to happiness is the wordless sense that happiness is not our proper destiny."   
-Nathaniel Branden. 
 
"อุปสรรคสําคัญที่ยับยั้งความสําเร็จไมใชเปนเพราะเราขาดความสามารถหรือพรสวรรค แตเปนเพราะเราคิดวา
ความสําเร็จมนัเกินกวาทีเ่ราจะทําใหเปนจริงได เกินตัวตนของเราและไมเหมาะสมกับเรา อุปสรรคที่ยิ่งใหญ
ที่สุดของความรักคือการที่เรารูสึกวาเราไมสามารถเปนที่รักของใครได อุปสรรคที่ยิ่งใหญที่สุดสําหรับความสุข
คือการที่เรารูสึกวาความสุขไมใชจุดหมายปลายทางของเรา  
- Nathaniel Branden. 

 
บทที่ 5 เสนหดึงดูดใจ 
 
5-1  smiling การยิ้ม 
 

การยิ้มนั้นเรียกวาเปนอาวุธคูกายของ dj อีกอยางหนึ่ง  
เปรียบไดกับ เปนหมัดแยีบทีส่งออกไปลองเชิงคูตอสู และสราง 
จังหวะใหเราเขาทํา 55  ซ่ึงการยิ้มนี้ก็จะใชคูกับการสบตาเสมอ  
เปนหมัด 1-2 ที่จะมาพรอม ๆ กัน และถาคณุสามารถใชมันได 
อยางดีละกอ การจีบสาวจะเปนเรื่องงายขึน้อีกมาก ลองคิดดูถึงตอนทีส่าว ๆ ยิ้มใหคณุดูซิครับ คุณรูสึกยังไง
บาง อืมม คุณรูสึกดีแคไหนครับ มันไมจําเปนเลยวาสาวที่ยิ้มใหคณุจะ สวยหรือไม เพราะโดยปกตแิลวมนษุย
เราเมื่อมีคนมายิ้มให เราจะ รูสึกดีขึ้นมา มนัเปนไปเองโดยธรรมชาติ แลวเวลาที่สาวเหลานัน้ยิ้มใหคุณ
(โดยเฉพาะสาวแปลกหนา) มีนอยครั้งมากที่คุณจะไมยิ้มตอบกลับไป นี่แสดงใหเหน็วารอยยิ้มของคนนึง
สามารถมีอิทธิพลกบัอารมณ ของอีกคนนึงได ครับ เราชอบรอยยิ้มของสาว ๆ ใชมั้ยครับ คุณคิดวาพวกเธอชอบ
รอย ยิ้มของหนุมหรือปาว?  โฮะ ๆ  ๆ  ๆ  พวกเธอชอบมนัครับ ชอบมากกกดวย เหมอืนกับพวกเรานั่นแหละ 
เพียงแตวาผูหญิงจะเก็บอาการดีกวาเทานัน้แหละครับ คนปกติธรรมดาทุกคน ชอบเวลาที่คนอื่นยิม้ให เปนสจั
ธรรม เอาละ!!! เรารูกันแลววาการยิ้มมนัด ีแลวทนีี้มันจะมีผลยังไง กับพวกเธอบาง อยางแรกเลยมนับอกวาคณุ
มาดี มันทําใหทุกคนสบาย ๆ  ไมเกร็งตอมามันจะทําใหเธอคิดวาคุณเปนคนที่มีความมั่นใจ เพราะวาโดยสวน
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ใหญผูชายไมคอยยิ้มใหสาวแปลกหนาหรอก พวกเคากลวัวาถาเธอไมชอบเคาแลว จะตองเสียหนาผิดหวัง เปน
ขอผิดพลาดอยางมากกกก 

การยิ้มนั้นมันบอกใหเธอรูเลยวาคุณกําลังอยูในอารมณที่ดี เธอจะเห็นวาคุณสามารถที่จะแบงปน
ความสุขใหเธอได ถาเธอทําเหมือนไมอยากรับไมตรีจิตอันดีของเรากช็างเธอครับ นาสงสารแทนเธอที่มีคนเอา
ความสุขมาแบงปนแลวยังไมรับอีก เธอคงชอบใหคนอื่นทาํหนาบึ้งใส นาเสียดายแทนเธอจริง ๆ ครับ ตอมามัน
จะทําใหเธอแปลกใจและคิดวาคุณปนคนแบบไหนกันแนนะ ทําไมคุณถึงดูเหมือนมีความสุข และคุณยัง
แสดงออกถึงความกลา หาญออกมาใหเธอไดเหน็อีกดวย คุณทําตัวตรงกันขามกับผูชายสวนใหญ ซ่ึงไมกลาจะ
สงยิ้มใหสาว พวกเคากลัวจนตัวส่ัน ยัง ๆ  ๆ  ขอดียังมีอีก การยิ้มทําใหคุณมีเสนหมากขึ้น ไมวาคุณจะเปนใคร 
หนาตาแบบไหนก็ตาม เมื่อคุณยิ้มคณุดูดมีีเสนหกวาตอนทําหนาเฉย ๆ แนนอนลานเปอรเซ็นต  

ขอสุดทายถาเธอยิ้มกลับหรือทําหนาเขิน ๆ  แลวมองลงพื้น อะไรจะเกดิขึ้น หึ ๆ  ๆ  ๆ  คุณรูทันทีเลย
วาเธอเปดใจใหคุณไปคยุแนนอน คุณไดทาํลาย กําแพงทีก่ั้นอยูระหวางคุณกับเธอออกไปแลว คณุกบัเธอก็ได
รูจักกันโดยทีย่งัไมไดพกูกันสักคํา 
 
5-2  สุดยอดเคล็ดลับในการจีบสาว 
 

ใครเคยเปน nice guy เหมือนผมเมื่อกอนบางครับ  
เคยสงสัยมั้ยครับวา ทําไมยิ่งเราทําดีกับพวกสาว ๆ มาก 
เทาไหร พวกเธอก็ดูเหมือนวาจะหนีเรา ออกไปไกลมากแคนั้น มันนาแปลกจริง ๆ นะครับ  มันเหมอืนเปน
สมการที่ผกผันในตวัเอง  

เพราะอะไรรูมั้ยครับ กอเพราะวาการที่เราอยากไดส่ิงใดสิง่หนึ่งมากเกินไป มันจะทําใหเราดูเหมือนวา
ออนแอ มันเหมือนกับวาเราเปนเด็กทีไ่มรูจกัโต ยังจํากันไดใชมั้ย ตอนเด็ก ๆ  เวลาอยากไดของเลนอะไร เรา
รองขอแมตลอด ถาแมไมให เรายิ่งรองหนกัเลย กอจะเอาอะ จนในที่สุดแมตองใจออน แตนาเสียดายครับที่พอ
เราโตขึ้นมา เราใชแทคติกนี้ไมไดในการจีบสาว แหม! ถาใชไดนี่ ผมวามันคงดีนะครับ วัน ๆ รองแตจะเอาคน
นี้อะ จะเอาคนนั้นอะ555 คงมีแฟนกันเต็มบานเตม็เมือง เฮฮาปารตี้กันสุด ๆ  กลับมาเขาเรื่องตอ ที่วิธี nice guy 
มันไมไดผลก็เพราะมันเปนการตามจีบหญงิมากเกินไป (pursue woman) เคยเห็นเวลาที่สัตวมันหลุดจากกรง
ตามขาวตาง ๆ  เชน ลิงมั้ย เคยเหน็ตอนที่มคีนพยายามจะจับมันเขากรงมั้ยครับ เขาใชวิธีไหนจับมันครับ 
เคาใชวิธีลอครับ ลอดวยอาหารมั่ง ลอดวยทาทางมั่ง เพราะอาไรละ ทาํไมไมเขาไปจบัมันเลย?   
ก็เพราะวาถาไปวิ่งตามจับมนัก็เหนื่อยครบั ยากกกกกก กวาจะจับมาได แตวาถาเราใชวิธีลอใหลิงมา 
ใหจับเองมนัเหนื่อยนอยกวา และยังมีโอกาสจับไดมากกวาอีกดวย มนัก็เหมือนกับการจีบหญิงแบบดอนฮวนที่
จริง ๆ แลวเราไมไดตามจีบ (pursue woman) เราใชวิธีทําใหเธอ  เขามาหาเอง (Attract woman)  
และนี่คือส่ิงทีคุ่ณสามารถทําไดดีที่สุดในการจบีสาวเปนเคล็ดลับสุดยอด เปนวิธีของ dj อยางแรกคณุตองกําจดั
ความอยากทีจ่ะไดตวัเธอออกไปใหหมด โชวความนิง่ โชวใหเธอเห็นวาคุณเปนแมนที่ควบคุมความตองการ
ของตัวเองได แลวใหเธอตอบสนอง มาดวยความตองการของเธอเอง ซ่ึงอาจจะหมายถึงความตองการในตวัคุณ 
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คุณจะตองแสดงออกใหเธอเห็นในตอนแรกวา คณุมีอะไรใหเธอบาง(มัน่ใจ ตลก สนกุที่จะอยูดวย เขมแข็ง 
อบอุน) พูดงาย ๆ  ก็คือใหความสนใจเธอกอน จากนั้นถอยออกมาเพื่อที่จะทําใหเธอแปลกใจ  การไมสนใจเธอ
จะทําใหคุณดมูีคา มีพลัง การใหความสนใจเธอตอนแรก และถอยออกมานั้นจะทําใหเธอรูสึกวาเธอเสียอะไร
บางอยางไป เหมือนกับที่เคาชอบพูดกันวา "เราไมรูคุณคาของสิ่งที่มีอยูจนกวาจะเสยีมันไป" 
 
5-3  สัญญาณวาเธอสนใจ 
 

การดูวาเธอสนใจหรือไม สามารถทําไดงาย ๆ  ซ่ึงสวนใหญแลวเราจะดูจากภาษาทางกายเปนสําคัญ 
ภาษากายนัน้บอกถึงความรูสึกที่แทจริง ไดดีกวาภาษาพูดมากมายนกั แตการดูภาษาทางกายนัน้ก็มีขอเสียคือ
มันไมจริงเสมอไป บางคนอาจจะแสดงออกมาในขณะทีไ่มรูตัวก็เปนไดฉะนั้นจึงอยาถือวาเปนจริง 100% เมื่อ
เธอแสดงออกมา แตการที่รูเอาไวก็เปนประโยชนตอตวัเราเอง 
 
 
1. ยิ้มใหคณุบอย ๆ  
2.หัวเราะกับมขุตลกคุณ ทั้ง ๆ ที่คุณคิดวามนัไมขําเลยสักนิด 
3.มองตาคุณเปนระยะ ๆ  
4.มานตาเธอขยายเวลาเหน็คุณ 
5.สัมผัสคุณบาง เชน แตะไหลเวลาพูดกับคุณ 
6.หวีผมหรือสะบัดผมบอย ๆ ระหวางที่คยุกัน 
7.ไมนั่งเอามือกอดอก  
8.ไมนั่งไขวขาเหมือนกําลังปองกันตัวเองอยู 
9.ดูเหมือนอจิฉาเมื่อคุณคุยกบัสาวอื่น 
10.ถามเรื่องเกี่ยวกับตัวคณุเยอะ 
11.พยายามทําซี้กับเพื่อนคุณ 
12 นั่งหรือยืนในลักษณะทีห่นัหนาเขาหาคณุ 
13. นั่งหรือยืนโนมมาทางคุณ 
14.ในขณะที่คยุเธอพยายามไมใหการคยุขาดชวง 
15.ไมเกร็งหรือถอยเมื่อคุณเขาใกลหรือสัมผัสเธอ 
16. เขินหรือกมหนาเวลาคุณชมเธอ 
17.กระพริบตาบอย ๆ เวลามองคุณ 
18. พูดในลักษณะที่ไมเปนธรรมชาตขิองเธอ 
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5-4  มองที่ตาของเธอ 
 

ผมเคยไดอานบทความทางเนทเกีย่วกับการมองตากันของคนเราวามันจะมี ผลเปนยังไงบาง ซ่ึงผมอาน
แลวแปลออกมาคราว ๆ ไดประมาณนี้ เคาบอกวาการมองตานั้นจะไปกระตุนสมองสวนในสุดของมนุษย เวลา
ที่คุณมองตา สาว ๆ  รางกายเธอจะหลั่งสาร pea ออกมาทําใหเธอรูสึกวากําลังมีความรัก เราสามารถที่จะทําให
เซ็นสเธอรูสึกไดวาเธอกับคุณกําลังตกหลุมรักกัน ดวยการ พยายามมองตาเธอใหมากขึ้นในระหวางการพูดคุย 
ควรจะมองประมาณ 75% ของเวลาทั้งหมดที่คุณคุยกัน เพื่อใหสาร pea นั้นไหลเวียนไปทั่วรางกายเธอ 
อืมม เทคนิคนีด้ี ผมเลยคิดวาจะลองนําไปใชบาง วันนึงตอนที่ผมเดินเลนรอเขาเรียนอยูที่มหาลัย ผมก็ไดยิน
เสียงเรียกจากขางหลัง "เธอ ๆ  เดี๋ยวกอน" ผมหยุดเดินหนัหลังกลับไปมอง ออ เธอนั่นเอง เธอคนนีเ้ปนผูหญิงที่
เรียนในหองวชิาอังกฤษกับผมครับ เราไมรูจักกันหรอก แคเคยพดูคุยกนับางในหองนิดหนอย เพราะวานั่งใกล 
ๆ กัน "แหม เดินไม สนใจใครเลยนะ"เธอบอก ผมรูวาเธอชอบผมครับเพราะจากลักษณะการ แสดงออกหลาย 
ๆ อยางในหองของเธอ ในหองเรียนนี่ผมนัง่กับเพื่อนผูหญิงของผมครับ ซ่ึงเพื่อนผมคนนี้ก็สวยใชไดเลย นัน่
เปนเหตุผลวาทําไมเธอใหความสนใจผมมากตอนอยูในหอง อืมมันเปน social proof ครับ แลวกว็ันนีเ้ธอยังมา
ทักผมกอนอีก แตผมไมไดชอบเธอครับ ผมก็แคคิดวาเธอนารักธรรมดา เราก็คุยกนัถึงเรื่องงานที่อาจารยใหทํา
สงวันนี้ คุยไปสักพักผมก็บอกวาผมตองไปแลว จะไปกนิ ขาว เธอเลยบอกวาดเีลยไปกินดวยกันสิ อาว! ตายห_ 
เขาทางเธอเลย จะไปคนเดยีวซะหนอย โอเค ๆ ไมเปนไรผมคิดในใจ คงดีกวาไปกินคนเดียว  

ก็ไปนั่งทานขาวกัน กินเสร็จ เธอก็คุยโนนคุยนี่เร่ือยเปอย ตอนแรกผมกเ็ฉย ๆ  แตวาในระหวางที่คุย
เนี่ยเธอมองตาผมบอยมากครับ ผมซึ่งเปนคนที่ไมหลบตาใครอยูแลวก็เลยมองกลับไป คุยไปไดซักพัก ผมก็เร่ิม
รูสึกวาเธอนารักขึ้นมาก รูสึกเหมือนชอบเธอขึ้นมาครับ ในระหวางที่คยุนี่เราสองคนแทบจะ ไมไดละสายตา
ออกจากกนัเลย ความรูสึกผมตอนนั้นแปลกมากเหมือนคยุอยูกับแฟน ผมไมรูหรอก วามันมีผลยังงัยกับเธอแต
ผมเนี่ยเร่ิมชอบเธอมากขึ้นแลว รูสึกเหมือนกับวาเราสองคนเปนคูรักกนัแลว แลวเธอก็ถามเบอรผม ผมใหเธอ
ไปทั้ง ๆ ที่ตอนแรกกะจะไมยุงแลวเชียว เธอบอกวาผมคุยสนุกดี วนัหลังจะโทรไปคุยดวย แลวผมกแ็ยกจากเธอ
เนื่องจากตองไปเรียนอีกวิชา ผมเดินไปก็คดิวา เธอกอนารักกวาทีเ่ราคิดนี่หวา เดินไปคิดไปเรื่อยเปอย แลวผมก็
มาคิดถึงบทความที่อานในเนท ผมเชื่อเลยวาการมองตามันมีผลทําให รูสึกวาชอบคนที่คุยดวยได เอะ! หรือวา
เธอไดอานบทความนั้นเหมือนกัน  เฮย!!!!! 
 
5-5  สูตร 4 C 
 

Confident (มั่นใจ)-- ความมัน่ใจเปนสิ่งที่สําคัญมาก (ถาไมสําคัญที่สุด)  ในการจีบสาว เปนสิ่งที่สาว ๆ 
จะดูเปนอันดบัตน ๆ  ในการเลือกคู เอาละ! มาดูวาอะไรคือความมั่นใจกันดกีวา อยางแรกความมัน่ใจคือ
ความคิด ที่บอกกับตวัเองวาเราจะทําสิ่งนั้น ๆ สําเร็จ เรามีความสามารถพอที่จะทําได ความมั่นใจจะตรงขามกับ
ความกังวล คนที่มั่นใจเปนคนที่ไมกังวล ความมั่นใจ ยังหมายถึงการทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไมลังเล คนที่มั่นใจ
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ไมมัวแตมาลังเล วาจะทํายังไงดี คนที่มั่นใจเปนคนที่ทําอะไรโดยเด็ดขาด แนวแน เคารูวา กําลังทําอะไรอยู คน
ที่มั่นใจเปนคนที่มีจุดยืนในชีวิต  

Calm (สุขุม) -- ความสุขุมก็เกี่ยวเนื่องกับความมั่นใจ ความสุขุมคือการที่ไมมีส่ิงไหนมา
กระทบกระเทอืนตอความรูสึกของคุณไดไมวามันจะเลวรายแคไหนกต็ามถาสถานการณไมเปนใจคนที่สุขุมจะ
ไมวูวาม โทษโนนโทษนี่ ตรงกันขามเขาจะคอย ๆ คิด หาวิธีแกไปทีละอยาง มันทําใหคนอื่นดวูาเคาเปนคนที่
มั่นใจวาจะแกปญหาไดแสดงใหเห็นวาคุณโตเปนผูใหญ 

Control (ควบคุม) -- การควบคุมหมายถึงการควบคุมตัวเองไดดี ไมปลอยใหอารมณ ความรูสึกมา
ควบคุมการกระทําตัวของคณุได เคาปฎิบตัิตัวเขากับทกุสถานการณอยาง เหมาะสม จะเห็นไดวามคีวาม
เกี่ยวของกับความสขุุมอยางมาก เพราะถาจะวาไปแลว ความสุขุม นั้นเปนดานความคิด การควบคมุเปนดาน
การกระทํา 

Challenging (ทาทาย) -- ผูหญิงจะตองรูสึกทาทายที่จะไดเรามาเปนแฟน ถาเธอรู อยูแลววาคณุชอบเธอ
มากและพรอมที่จะเปนแฟนกับเธอทุกเมือ่ ผูหญิงจะเบือ่เอาไดงาย ๆ challenging เปนสิ่งที่ทําไดยากที่สุดในทัง้ 
4 ขอนี้ ส่ิงที่เราสามารถทําไดก็คือไมใหความสนใจเธอมากเกินไป อยาวางที่จะเจอเธอเสมอ พยายามมี
ความเหน็ ตางจากเธอบาง คยุกับหญิงอืน่บางอยาใหเธอคิดวาคุณเปนของตาย วิธีการทําตัวให challenging 
ที่ดีที่สุดคือ การมีแฟนสวยถาคุณมีแฟนสวย สาวสวยอีกมากมายจะมองวาคุณทาทาย โดยที่คุณยังไมตองทํา
อะไรเลย 
 
5-6  Neg-hit 
 

Neg-hit (negative hit) เปนเทคนิคที่ดีอีกเทคนิคนึงในการที่จะดึงความสนใจ ของสาว ๆ มาได มันเปน
การสังเกตจุดดอยของพวกเธอแลวพูดใหเธอรู มันทําใหพวกเธอคิดวาเรารูจุดออนของพวกเธอและไมไดคิดวา
เธอ perfectเหมือนที่คนอื่น ๆ คิดการใช neg-hit โดยปกติแลวจะใชกับสาวที่สวยมาก ๆ  ตั้งแต 8-9.99 เต็ม 10 
(โลกนี้ไมมีคนสวยเตม็10ครับ ) เพราะสาวพวกนีจ้ะชินอยูกับคําชมวาเธอสวยอยางโนน เธอสวยอยางนี้ เธอ
นารักที่สุด อะไรแบบนี้ เพราะฉะนัน้เมื่อเธอโดน neg-hit เขาไปเธอจะเสียสมดุล ออกอาการเปได อยางไรก็
ตามอยาหวังวามันจะเสกคาถาใหเธอมาชอบคุณในทนัที มันเปนหนึ่งในปจจยัที่จะทําใหเธอชอบเทานั้น 
 
ขอควรระวัง: ไมควรใช neg hit กับสาวทีส่วยนอยกวา 7.5 เต็ม10 เด็ดขาด ถาคุณใชกับเธอมันจะไปทําลาย
ความมั่นใจเธอได ชีวิตพวกเธออาจจะขมขื่นไดนะครับ เราเปน dj เราไมตองการทํารายใครครับ มีขอยกเวน
เพียงอยางเดยีวที่เราจะใช neg-hit กับสาวสวยนอยกวา 7.5 คือ ถาเรารูวาพวกเธอคิดวาพวกเธอสวยระดับ 8-9 
คือพวกหลงตัวเองนั่นเอง คิดวาตวัเองสวยกวาความเปนจริง ถาเจอพวกนี่กใ็ชได ไมเปนไร 
คุณอาจจะสงสัยวาแลว Neg-hit นี่มันจะมปีระโยชนตอเรายังไง มีครับ มีประโยชนแนนอน Neg-hit นั้น 
จะทําใหเกดิผลอยูหลัก ๆ ดงันี้ 

1.ทําลาย Bitch shield--เธอจะไมสามารถสราง Bitch shield ขึ้นมาไดหรืออยางนอย Bitch shield 
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จะลดนอยลงไปเพราะวาคณุไมไดแสดงออกวาคณุกําลังจะมาจีบเธออยางชัดเจน คณุนัน้กําลังบอกขอดอยให
เธอไดรู bitch shield จะสรางไดไมเต็มที่เพราะวา bitch shield จะมีก็ตอเมื่อมีคนเขาไปจีบเธอเทานัน้ 

2.คุณควบคุมตัวเองและเธอได--- คุณนั้นแสดงออกใหเธอไดเหน็วา คณุไมใช nice guy ที่คอยแตจะ
ตามใจ ชมเธออยูเร่ือยไปแตตรงกันขามคุณแสดงใหเหน็วาคุณรูจุดออนของเธอ คุณไมไดตื่นตะลึงไปกับความ
สวยของเธอ เพราะฉะนัน้คณุควบคุมตวัเองไดดีและมนัยังบอกอกีเธอวาคุณควบคุมเธอไดเพราะคุณรูจุดออน
เธอ  

3.เธอสงสัย แปลกใจในตัวคณุ ---"เอะ! ผูชายคนนี้ไมเห็นชมชั้นเหมือนคนอื่น ๆ เลย เคาเปนคนยังไง
กันแนนี่ช้ันไมสวยพอหรือนี่ เปนไปไมได!!! ทุก ๆ คนชอบชั้นนี่ เธอก็ตองชอบชั้นดวย มานี่ ๆ  ๆ  ๆ  พอตัวดี" 
หึ ๆ  ๆ  ๆ  ผมชอบขอ 3 ที่สุดเลย 

มีขอควรระวังอีกหนึ่งขอคือทุกครั้งที่ neg-hit สาว ๆ  คุณจะตองคิดวามนัเปนขอดอยเธอจริง ๆ  ถาคุณ
คิดวาตาเธอสวยก็อยาไป neg-hit ตาเธอ เธอจะรูไดวาคุณไมจริงใจ และการ neg hit นัน้คุณตองทํามนัดวยความ
มั่นใจอยางเตม็เปยม ถึงแมวาในหวัคุณจะตะโกนวา "อยา ๆ  ๆ  ๆ  อยาไปพูดกับเธอแบบนั้น เดีย๋วเธอจะโกรธ
ได เธออาจจะไมยอมคุยดวยก็เปนได ไม ๆ  ๆ " ถาสมองคุณตะโกนออกมาอยางนี้คณุตองสั่งใหมันหุบปากโดย
ดวน เพราะการ neg-hit อยางลังเลจะไมไดผล  
 
ตัวอยาง 
-ทําไม (ช่ือเธอ) แตงหนาเขมอยางนี้ละ การแตง 
หนานี่ควรจะทําเพื่อให ความสวยมันเดนออก 
มานะ ไมใชซอนมันไว  
-(ช่ือเธอ)นาจะ ซอยผมสั้น/ไวยาว กวานีน้ะ  
มันจะเขากับหนา(ช่ือเธอ)ดกีวา 
-มือ (ช่ือเธอ)ใหญพอ ๆ กับมือผูชายเลยนะ 
-รูตัวเปลาวา (ช่ือเธอ) มีหนวดดวย ตลกมากเลย 55 ผูหญิงมีหนวด 
-จมูก (ช่ือเธอ)นี่เล็กกวาคนปกตินะเนีย่ 
-นิ้ว(ช่ือเธอ) เนี่ย ส้ัน/ยาวจังนะผูชายสวนใหญชอบสาวนิว้ (ตรงขามกับที่เธอมี) สังเกตมั้ยวาคณุไมไดบอกวา
คุณชอบแบบไหน มันจะทําใหเธออยากรูวาคุณชอบ แบบไหน 55 ทุกครั้งที่เธออยากรูเร่ืองของคุณเปนสิ่งที่ดี  
-รูมั้ยวาการที่เธอไป(การกระทําอะไรที่เธอทําแลวคุณเหน็วาเปนขอบกพรอง) อยางนัน้ มันไมดี รูมัย้วามนัเสีย
มารยาท 

การ neg-hit นั้นไมใชการดาเธอ มันไมใชวาเราไปบอกวา "เธอมันแรดจริง ๆ " อะไรแบบนั้น เราแค
บอกจุดบกพรองใหเธอไดรูเทานั้นเอง net-hit มันไดผลเพราะวามนัดึงเธอลงมาอยูระดับเดียวกบัคุณ ทําให 
bitchshield มันหายไป คุณแสดงออกถึงวาคุณสามารถควบคุมเธอได ความสวยเธอไมไดทําใหคณุประทับใจ
เลย หรือถาจะพูดสั้น ๆ ก็คือ คุณ ทําตัวตรงกันขามกับผูชาย 99% ที่มาคยุกับเธอนั่นเอง 
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5-7  สขุุม มัน่คง 
 
ผมอยากจะใหคุณลองจินตนาการด ู

วันนึงมเีซลลขายเครื่องไฟฟาจากบริษัทแหงหนึ่งมากดกริง่ที่หนาบานคณุ คุณเดินออกไปพบ 
และเคากอเร่ิมที่จะบรรยายสรรพคุณตาง ๆ ของสินคาที่เคามีทุกอยาง ไมวาจะเปน ราคา ประสิทธิภาพการใช
งาน รวมไปถงึการบริการหลังการขาย การรับประกันเคาพูดจบกเ็สนอราคาใหคุณ 2 หมื่นบาท คุณก็ยังลังเล
เนื่องจากไมมัน่ใจวามันจะดจีริงอยางที่เคาพูด คราวนีด้วยความที่เคาอยากจะใหคณุซื้อมาก เคาก็เลยลดราคาให 
เคาบอกเหลือ 1หมื่น 5 พัน กไ็ด คุณก็ยังลังเล เคาลดราคาอีกบอก 1 หมืน่ถวน เคาพยายามลดราคามาใหคุณ
พอใจและซื้อไปจากเคาใหได แตคุณเริ่มสงสัยแลววามันจะดจีริงเหรอวะเนี่ย ลดราคามาเหมือนจะยัดเยียดใหกู
ซ้ือเลยเวย คณุเลยบอกขอไปคิดดูกอน แลวคุณก็เดนิกลับเขาบานไป 

สักพักเซลลขายเครื่องไฟฟาจากอีกบริษัทมากดกริ่ง คณุเดินออกไปพบอีกเชนเดิมเคาพูดขอดีของ
สินคาเหมือนคนแรกแทบทกุอยางแตเคาพดูอยางสุขุม แนวแนและดวยความมั่นใจ คุณรูสึกไดวาสิ่งที่เคาพูด
นาจะเปนจริงเคาเสนอราคาใหคุณ คุณบอกวามันแพงเกนิไปขอลดอีกสักหนอยไดเปลา เคาบอก    "เราไม
สามารถลดใหไดครับ เนื่องจากวาสินคาชิ้นนี้มันเปนตวัทีด่ีจริง ๆ  ประสิทธิภาพสูงถาคุณซื้อไปคุณจะพอใจกับ
มันแนนอน แตถาคุณไมซ้ือผมมั่นใจวา อีกสักพักจะตองมีคนอื่นมาซื้อไปอยางแนนอน และตวันี้กเ็ปนตัว
สุดทายแลวดวย" 
 

แลวลองคิดดวูาถาคุณจะเลือกซื้อสินคาจาก 2 บริษัทนี้ คณุจะเลือกของบริษัทไหนครบัแทบไมตองคิด
เลยวา คณุตองเลือกบริษัทที่สองแนนอน!!! เพราะวาเซลลทําใหมันดูมคีามากกวา มนัเหมือนเปนที่ตองการของ
ตลาด สินคาของบริษัทที่สองมันอาจจะไมดีจริงอยางที่เคาพูดก็ได แตจากวิธีนําเสนอทําใหมันดูมีคามาก 
ผิดกับบริษัทแรก คนขายนัน้ดิ้นรนที่จะขายมันใหได ถึงแมวามนัจะดีจริงอยางที่พูดแตมันก็ถูกมองวามีคาดอย
กวา เพราะวิธีเสนอขายมันผิดการจีบสาวกเ็หมือนกับการซื้อขายของ เพียงแตวาคุณเปนทั้งเซลลและตัวสินคา
ในเวลาเดียวกนัสวนคนซื้อกเ็ปนสาว ๆ   
 
แคนี้คุณก็รูแลววาคณุตองทําตัวแบบไหน 
 
5-8  เจมสบอนดคอมบิเนชั่น (James Bond's combination) 
 

เคยดูหนังเรื่อง เจมส บอนด กันมั้ยครับ ตองเคยดูกนัมาบางแนนอน เวลาคุณเหน็เจมส บอนดคร้ังแรก
เลย คุณคิดวาเคาเปนคนยังไงครับ....อืมม แทบจะทกุคนตองคิดเหมือนกันเลยวาคนนีเ้ปนคนที่มั่นใจในตวัเอง
อยางสูง เปนคนที่มีพลังอํานาจ เปนคนที่มคีวามสุขุม ออกมาฉากแรก ยงัไมทันที่จะทาํอะไร แคออกมาพูด 
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สองสามคํา เราก็สามารถรูไดแลว ทําไมละ!! ทําไมเราทกุคนเหน็เหมือนกันครับเพราะมันขึ้นอยูกับ 3 ส่ิงที่ผม
จะพดูถึงตอไปนี้ 3 ส่ิงนี้เปนสิ่งที่สําคัญมากในการจีบหญิงเพราะคุณรูมั้ยครับวา 70% ในการคุยกบัหญิง เรา
ไมไดส่ือสารทางคําพูด แตเราสื่อสารดวยไอ 3 อยางนี้ มนัจะเปนตวับอกลักษณะทีแ่ทจริงของเราใหคนอื่นไดรู  

1.สีหนา แววตา(facial expression) --- ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม สีหนาของเจมส บอนด แทบ
จะไมเปลีย่นไปเลยแมแตนอย ไมวาจะเปนตอนไหนสหีนาเคาจะบงบอกถึงความนิ่งเสมอ เคาไมเคยทําหนา
ลุกล้ีลุกลน เหมือนไมแนใจวาควรจะทําอะไร สีหนาเจมส บอนดบงบอกถึงความมั่นใจในตัวเองอยางสูง 
เหมือนเคาเปนคนคุมเกมตลอดเวลา ถามีใครพูดอะไรที่ไมดีเกีย่วกับเคาแลวละกอ เคาก็ยิ้มรับอยางมัน่ใจ ไมเคย
ทําหนาโกรธหรือกังวล  

note -- เวลาอยูกับสาว ๆ  สีหนาและแววตาเคานิ่งแตแฝงดวยรอยยิ้มเอาไว นี่เปนการบอกเธอวา 
เคามีอํานาจเหนือกวาเธอ เคาสามารถควบคุมเธอได เวลาเคาเขาไปจีบสาวใครเคยเหน็เคาทําหนาแบบเลิ่กล่ักมั่ง
ครับ ไมมีครับ!!! 

2. ทาทาง (body language) --- เจมส บอนดนั้น เดนิดวยความมั่นใจ ตัวตรง ทุก ๆ  ยางกาวเปนไปอยาง
มั่นคง เห็นแคทาเดินก็รูเลยวาไอหมอนี่มันเกงที่สุดในเรื่องโดยปกติเคาไมไดเดินอยางเรงรีบ ตรงกันขาม เคา
เดินอยางชา ๆ แตมีพลัง ทุกการกระทําของเคาบงบอกถึงความสุขุม แนวแน เวลาที่เคาเจอสาวคนที่เคาชอบ  
ลักษณะทาทางเคาไมไดเปลีย่นไปเลยแมแตนอย สังเกตไดวาไมวาจะทาํอะไรก็ตาม เดิน ยนื นั่ง หรือ เปลี่ยน
อิริยาบทตาง ๆ  มันดูเหมือนวาจะชากวาคนทั่วไปนดินงึเสมอ (นิดเดยีว ไมมาก) มนัทําใหดูเหมือนวาเคามี
ความมั่นใจ มพีลังและอํานาจ  
 

3.นํ้าเสียง (tone of voice) --- นํ้าเสียงไมใชคําพูดแตเปนระดับเสียง ซ่ึงกสํ็าคัญมาก เจมส บอนด พูด
ดวยเสียงที่คอนขางตํ่า ถาคุณเปนคนที่มเีสียงสูงเวลาคยุกับสาว ๆ ควรจะลดระดับเสยีงใหตํ่าลงมาซักนิดนึง 
แลวสาว ๆ เคาจะมองวาคุณนาสนใจมากขึน้ นี่เปนธรรมชาติของมนุษย เพราะเสียงตํา่นั้นมันแสดงออกวามี
ความหนกัแนน ไมออนแอและยังแสดงใหเห็นวา มีความมั่นคง สุขุมอีกดวย  
 
และเมื่อคุณเอาทั้ง 3 อยางนีม้ารวมกันไดเมื่อไหร คุณกจ็ะมีคาแรกเตอรของเจมส บอนด สาว ๆ จะมองวาคณุนี่
เปนคนที่โคตรมั่นใจในตัวเอง และคุณก็จะนาสนใจเพิ่มขึ้นมาอีก 10 เทา รับประกันซอมฟรีอยางแรงงงงง!!! 
 
5-9  The Ultimate challenge: เดี๋ยวรอนเดี๋ยวเย็น ๆ  ๆ  ๆ  
 

ในการจีบสาว challenge เปนสิ่งที่จําเปนมาก พวกเธอจะตองรูสึกวา คุณเปนสิ่งที่ทาทายที่จะไดมา ถา
พวกเธอไดคุณมาอยางงายดายแลวละกอ คณุก็จะถูกทิ้งไปอยางงายดายและรวดเร็วเชนเดียวกนั มันเหมือนกับ
เวลา ที่คุณเลนเกม ถาเกมไหนมันงาย คณุกอ็าจจะเลนสนกุกับมันไปซกัพัก แต ไมนานหรอก พอคณุชนะ พอ
คุณเลนไปเรื่อย ๆ  จนรูเทคนิคตาง ๆ หมดแลว คณุก็จะเริ่มเบื่อเพราะวาคุณเลนเมื่อไหรก็ชนะมันเมื่อนั้น และ
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คุณก็จะไมหัน กลับไปเลนเกมนั้นอีก สังเกตมั้ยวาทําไมเวลาคนเราแตงงานไปแลวความรักถึง ไมคอยซูซา
เหมือนเมื่อตอนรักกันใหม  ๆ ก็เพราะเคาชนะกนัหมดแลวนั่นเอง มันไมมีความทาทายเหลืออยูแลว!!! 

การจีบสาวนัน้ไมไดแตกตางกัน ถาคุณเปนคนที่ทาทาย สาวที่เฉย ๆ กับคุณก็ จะชอบคุณขึ้นมาได สาว
ที่ชอบคุณอยูแลวจะยิ่งชอบคณุขึ้นไปอีก แตหลักสาํคัญ มันอยูที่วา คณุจะตองเปนเกมที่ไมงายเกินไปและไม
ยากเกินไปสําหรับเธอ คุณจะตอง รักษาสมดุลตรงนี้เอาไวใหได ตองอยูตรงกลาง ถาคุณเปนเกมทีย่ากเกินไป 
เธอก็จะไมเลนกับ คุณเพราะเธอรูวาเธอไมมีโอกาสชนะ เธอจะหันไปเลนเกมอื่น มีเทคนิคนึงที่ดีที่สามารถจะ
ทําใหเธอมองวาคุณเปนคนที่ทาทายได เทคนิคนี้ เรียกวา hot & cold (เดี๋ยวรอนเดีย๋วเย็น) และมนัจะใชไดดีมาก
เมื่อตอนที่เธอเริ่มสนใจเราบางแลว 
 
วันที่ 1 : คณุเจอเธอครั้งแรก เขาไปขอเบอรอยางมั่นใจ  

เธอรูสึกไดวาคุณเปนแมนจริง ๆ  ใหเบอรมา (Hot) 
วันที่ 4 : คณุโทรไปคุยอยางสนุกสนาน ชวนเธอไปเทีย่วดวยกันขางนอก  

เธอตกลง (Hot) 
วันที่ 6 : เดทกบัเธอ คุณใชเทคนิค dj ตาง ๆ   

จนเธอเริ่มเปดใจ กับคณุบาง (Hot) 
วันที่ 7 : เธอ messege มาหาคุณแตคณุไมไดสนใจทีจ่ะตอบกลับ (Cold)  

ตอนเย็นคณุโทรไปหาเธอบอกวาเมื่อวานสนุกมาก คุณและเธอนาที่จะ ไปหาอะไรทํากันอีก (Hot) 
วันที่ 8: คณุกบัเธอไปดูหนัง ทานขาว คุณยงัคงใชเทคนิค dj อยางตอเนื่อง  

เธอเริ่มสนใจคณุมากกวาเดิมแลว (Hot) 
วันที่ 9 : เธอโทรมาหาคุณเอง  

คุณคุยไดแปปเดียวแลวคณุกบ็อกวาตองไปทําธุระ (Cold) 
วันที่ 12 : คณุโทรไปคุยกับเธอ อยางสนุกสนานเชนเคยแตพอดีเพื่อนคุณโทรเขามา  

คุณบอกเธอวามสีายซอนตองไปรับ (Hot และ Cold ) 
วันที่ 15: คณุกบัเธอไปขางนอกดวยกนัอยางสนุกสนานเชนเคย (Hot)  

เธอบอกคุณวาพรุงนี้ใหโทรมาหา แตคณุไมไดโทรไป (Cold) 
วันที่ 18: เธอโทรหาคุณแตคณุไมไดรับ (Cold) 

ตอนกลางคืนเธอ messege มาถามวาทําอะไรอยู คุณไมไดตอบกลับ (Cold) 
วันที่ 19: คณุ messege ไปหาเธอ (Hot)  

เธอดีใจโทรกลับมา แตคุณไมไดรับ (Cold) อีกหนึ่งชั่วโมงคุณโทรกลับไป นํ้าเสียงเธอดีใจ คุณคยุ
ตามปกติ(Hot) 
วันที่ 22: คณุไปรับเธอไปเที่ยว (Hot)  

เธอเริ่มพูดถึงผูชายคนอื่นที่มาจีบเธอ คุณไมสนใจเหมือนไมแคร (Cold) คุณรับโทรศัพทที่สาวอ่ืนโทร
มา เธอถามวาคุยกับใคร คุณบอก วาไมมีอะไร แตเธอไมคอยเชื่อเธอรูสึกเหมือนคณุมสีาวอ่ืนดวย(Cold) 
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เที่ยวอยางสนกุ คุณเดนิจูงมอืเธอ (Hot) 
วันที่ 23-31: เธอกับคุณยังคงติดตอกัน เธอโทรมาบางครั้งคุณก็รับบางครั้งก็ไม บางครั้งคุณก็โทรไปบอกฝนดี
นะ คิดถึง คุณอยูกับเธอบางครั้งคุณก็กอดเธออยางอบอุน บางครั้งคุณกไ็มสนใจเธอเลย บางครั้งคุณพูดหวาน 
บางครั้งคุณตําหนิเธอ บางครั้งเธอสําคัญที่สุด บางครั้งสิ่งอื่นสําคัญกวาเธอ 
 
Hot Cold Hot Cold Hot Cold Hot Cold 
Hot Cold Hot Cold Hot Cold Hot Cold Hot Cold!!! 
 

Get มั้ยครับ! เธอเหมือน ๆ จะไดคณุแลว แตก็เหมือนยังไมได คุณเหมือน ๆ จะยอมเธอแตก็ยังไมได
ยอม มันคลาย ๆ กับวาเรายืน่ขนมใหเธอกนิแลวพอเธอกาํลังจะใสปากเราดึงมือกลับไมใหเธอกนิซะนี่ เราเปน
เกมที่สุดยอดทาทายสําหรับเธอ ไมใชเกมที่ยากแตก็ไมใชเกมที่งาย คณุคือสุดยอดเกม โคตรพอทาทาย The 
Ultimate Challenge  เปนเกมที่เธอเลนยังไงก็ไมมีวนัจบ แตเลนแลวสนกุทุกครั้ง!!! 
 
5-10  เปนแมนที่แทจริง 
 

เราไดยนิกันเสมอวาเวลาจีบหญิงใหทําตวัเปนแมน "กลา ๆ เขาไวทําตัวใหเปนแมนหนอย" อะไรแบบ
นั้น ใชแลว เรารูวาตองเปนแมน แตความเปนแมนมนัอยูตรงไหนละคนที่เปนแมนเคาจะทําตวัแบบไหน มี
ลักษณะอยางไรคนที่เปนแมนนั้นเปนคนทีแ่ข็งแรง มีกลามโต ๆ อยางนั้นเหรอ? ไมใช เรากําลังพูดกนัถึงความ
แข็งแรงทางดานจิตใจ ดานทัศนคติ ไมใชทางดานรางกาย 
 
ออ ถาอยางนั้น คนที่เปนแมนเปนคนทีก่ลาหาญอยางนัน้เหรอ? กอถูก ครับแตบางสวนเทานั้น 
ถางั้นคนที่เปนแมนทีแ่ทจริงเปนยังไงกันแน ลองไปดูกนัไดเลย!!! 
 
--มีเปาหมายในชีวิต 
หมายถึงเปาหมายในการที่จะจีบสาวเหรอ? ไมใช  เคามีเปาหมายอยางอื่นที่แทจริงในชีวิต เปนสิ่งที่เปนทุก ๆ  
อยางในตวัเคา เปนความฝนอันสูงสุด เปนสิ่งที่บงบอก ความสําคัญในชีวิต ทุก ๆ วนัเคาจะพยายาม 
ไลตามเปาหมายหรือความฝนของเคาไปทลีะนิด ๆ เขาใกลมันไปเรื่อย ๆ  เปาหมายในชีวิตนัน้ 
เปนเหตุผลที่ทาํใหเคายังมีชีวติอยู  เคาไมเคยเลิกลมความฝนเพราะ ถาเคาทํามันก็เทากับวาเคาไมไดมีชีวิตอยู
ตอไปแลวนัน่เอง  
 
--หาทางแกปญหา ไมโทษคนอื่น  
เมื่อเกิดปญหาเคาหาทางแก ไมมัวแตมาโทษคนอื่นหรือส่ิงรอบตัว เคารูดีวาปญหามนัเปนสิ่งที่เกิดขึน้กับ 
มนุษยทกุคนเปนเรื่องปกติธรรมดาอยูแลว เคายอมรับและหาทางแก 
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--ไขวควาในสิง่ท่ีตองการ 
เปนคนที่เดนิเขาหาสิ่งที่ตัวเองตองการเปนเสนตรง ไมมัวแตออมไปออมมา เคาทําในสิ่งที่เคาอยากจะทํา 
ตราบใดที่มันไมทําใหคนอืน่เดือดรอน ถาเคาเห็นสาวสวย ที่อยากจะจบี เคาจีบ ไมมกีารลังเล เคาตองการสิ่งใด 
เคาไขวควาเอามันมา งาย ๆ แคนั้นเอง  
 
--ไมเสียใจในความเปนแมน 
เคาภูมิใจในความเปนแมน ไมเคยเสียใจทีเ่กิดมาเปนแมนผูชายที่เปนแมนชอบผูหญิงและชอบผูหญิงสวยดวย  
เคาไมเคยขอโทษในความเปนแมนของเคาไมเคยพดูวา "ผมขอโทษนะครับที่มองคุณ ขอโทษทีที่อยากจะจีบ 
คุณ อยากจะไดเบอรโทรศัพทคุณ" ไมมีทาง!!!  เพราะวาเคาเปนแมนอยางแทจริงนั่นเอง 
 
--ตองการเปนผูชนะ 
ผูชายที่เปนแมนตองการที่จะเปนผูชนะในทุก ๆ เร่ือง ที่เคาลงมือทํา เคาอยากที่จะประสบความสาํเร็จ ซ่ึงบางที 
มันจะทําใหดูเหมือนวาเคาเปนคนที่กาวราวอยูสักหนอย 
 
 
--กลาเผชิญหนากับความจรงิ 
กลาที่จะเผชิญกับความจริงไมวามันจะดหีรือรายแคไหนก็ตาม 
 
--รูดีวาควรทําอะไร 

คนที่เปนแมนเปนคนที่ควบคมุตัวเองไดเปนอยางดี เคารูดีวาอะไรเปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองทํา รูวาควร 
จะทําตวัอยางไรในสถานการณตาง ๆ  เคาไมเอาอารมณ ความรูสึกมาเปนตัวกาํหนดการกระทํา 
 
--รูวาความผดิพลาดเปนสิง่ท่ีจะพาไปสูความสําเร็จ 
ความลมเหลวเปนเพียงแคส่ิงที่เกิดขึ้นชัว่คราวเทานัน้ เคารูดีวามันจะเปนสงที่พาเคาไปสูความสําเร็จ เปนสิ่ง 
ที่มีคาที่จะสอนเคา เคาเรียนรูจากความผิดพลาดและ เอามันมาเปนบทเรียน นี่แหละคอืแมนที่แทจริง!!! 
 
5-11  กําจัดทางเลือกของเธอใหหมดไป 
 

คุณเคยคิดมัย้ครับวา การที่เปนผูหญิงสวยจะมีความรูสึกยงัไงบาง? ผูหญิงที่สวยไมไดอยูในโลกแหง
ความเปนจริง เหมือนที่เราอยูกัน ถาคุณเปนผูหญิงสวย คุณจะมีผูชายที่เขามาจีบและคอยเอาใจอยางมหาศาล ถา
ผูชายคนนึงไมสามารถจะใหส่ิงที่เธอตองการได ผูชายอีกหลาย ๆ คนจะใหเธอ  ถาเธอตองการสิ่งไหนเธอได
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ส่ิงนั้น เธอเหมอืนอยูอีกโลกนึงที่เราไมเคยอยู เธอมีคอลเล็กชั่นหนุม ๆ  เอาไวสนองความตองการของเธอเอง 
แตรูมั้ยครับวา เธอเบื่อ ผูชายไมไดเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับเธอเลย ผูชายทุกคนบูชาเธออยางกับนางฟามาเกิด!!!  
เธอหันกลับมามองคอลเล็กชั่นหนุม ๆ ของเธอ ดูวาจะมีคนไหนบางที่แตกตางจากคนอื่น ๆ  เธอคนหาผูชายคน
นั้นวนไปวนมา เปนวนั เปนเดือน เปนป เธอหาคนนั้นไมเจอ!!!  
วันนึงคณุเขามารูจักกับเธอ คยุกับเธออยางสุขุม มั่นคง มั่นใจ คณุเริ่มคยุสนุกสนาน ตลก ทําใหเธอหัวเราะได 
คุณเอามือสัมผัสไหลเธอเวลาที่การคุยเปนไปอยางออกรสชาติ คุณบอกวายินดีทีไ่ดรูจักแลวเดินจากไป เธอรูสึก
ไดวาคณุชอบเธอแตเซนสเธอบอกไดวาคุณไมแครเลยทีจ่ะเสียเธอไป!!! 
ทําไม? เธอไมเขาใจ!!! ผูชายทุกคนไมเคยเดินจากเธอไปเลย เธอคิดวานีอ่าจจะเปนผูชายที่เธอตามหามาตลอด
ชีวิตก็ได ตอนนี้เธอก็ยังมีคอลเล็กชั่นหนุมพวกนั้นของเธออยู แตเธอไมอยากเลนกับพวกนัน้แลว วัน ๆ เธอเฝา
เพอหาถึงคุณ คนที่แตกตาง  ลองคิดดูเวลาที่คุณเลนเกม คุณมีแผนเกมที่ซ้ือมาเปนรอย ๆ  แตจะมีอยูแคเกมเดยีว
เทานั้นที่คุณเลนแลวเลนอกีไมรูเบื่อ ทําไมละ! ทําไมคณุเลอืกที่จะเลนมนัทั้ง ๆ ที่คุณมเีกมอีกเปนรอยที่จะให
เลน  ผูหญิงสวยนัน้จะเลือกใครก็ไดถาคุณทําตัวเหมือนผูชายคนอื่น ๆ ที่มาจีบเธอ แลวเธอไปหาคนอื่น คุณวา
เธอไมได ทําตวัใหแตกตาง ทําใหเธอตื่นเตน ใหเธอสนุก ดวยความเปนแมนของคณุ แลวคุณจะเปนทางเลือก
เดียวของเธอ 
 
5-12  สมัผัส: เปดประตูหัวใจเธอ 
 

สมมุติวาคุณจบีผูหญิงคนหนึ่งมาสักระยะแลว เธอเริ่มทีจ่ะสนิท กับคณุมากขึ้น พูดคุยเปนกนัเอง ทุก
อยางกําลังไปไดสวย แตคณุรูสึก วามันมีบางสิ่งที่ทําใหคณุกับเธอยังไมสามารถเปนแฟนกันได เหมอืนกับขาด
อะไรไปสักอยางนึง  ถาคุณรูสึกแบบนี้ เปนไปไดวาคุณอาจจะยังขาดสวนที่สําคัญมากสวนนึง 
ที่คูรักทั่วไปมี นั่นก็คือ การสมัผัส  คนเราจะยังไมสนิทกนัที่สุดจนกวาจะมีการสัมผัส กันทางรางกาย ลองคิดดู
ถึงคนที่คุณสนิทดวย เพื่อน ๆ ของคุณ คุณสามารถ กอดคอ คุยกันอยางเปนกันเองได คนไหนที่คณุสัมผัส 
บอย คนนั้นแหละที่คุณสนทิที่สุด ปญหาใหญในการจบีสาวปญหาหนึ่งที่ผูชายมักจะถามอยูเสมอ ๆ ก็คือ 
"ผมจะหาทางจับมอืเธอยังไงดีครับ" "คบกันนานเทาไหรเธอถึงจะยอมใหจับมือครับ" "ถาเธอไมยอมใหจับมือ
ผมจะทํายังไงดีครับ" ถาหากคุณยังมปีญหาในการสัมผัสเธออยูละกอ แสดงวาคณุยังไมสนิทกับเธอถึงขั้นแฟน 
และก็มีโอกาสสูงมากที่เธอจะยังคิดวาคุณเปนเพื่อนเธออยู  คุณตองสัมผัสเธอ! คุณตองสัมผัสเธอ! คุณตอง
สัมผัสเธอ! คุณตองสัมผัสเธอ! คุณตองสัมผัสเธอ! คุณตองสัมผัสเธอ! คุณตองสัมผัสเธอ! คุณตองสัมผัสเธอ! 
"แตวาถาเธอยงัไมคิดที่จะเปนแฟนกับผมหละครับ ถาผมไปสัมผัสเธอแลวเธอ โกรธ ผมไมแยเลยเหรอครับ" 
คุณอาจจะคิดอยางนี้ ถาเธอไมคิดเราก็ชวยทําใหเธอคิดสิครับ จําไดมั้ยครับวาผูหญิงจะจดั คุณใหเขากลุมใด
กลุมหนึ่งในสามกลุมนี้ เวลาที่คุณคุยกับพวกเธอครั้งแรก "แคเพื่อน" "คนแปลกหนา" "มีโอกาสที่จะเปนแฟน" 
คุณตองแสดงใหเธอเหน็วาคุณมีความสนใจเธอทางเพศเหมือนอยางทีแ่ฟนเธอทํา คณุสบตานานกวาปกติ 
สัมผัสไหลเธอ กอดคอ เลนหัว คณุทําเชนนี้เธอจะไมสามารถ จัดคุณไปอยูกลุมเพื่อนได ไมมีทาง! เพราะคุณ
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ไมไดทําตวัแบบเพื่อน ถาไมอยากเปน แคเพื่อนก็อยาทําตัวแบบเพื่อน! หลักสําคัญคือคุณจะตองไมรีบรอนจะ
สัมผัสเธอ คุณจะตองทําในเวลาที่ เหมาะสม อยาไปคิดวาคุณจะตองจับมือ กอดเธอในเวลาเทานัน้เทานี้ 
ผูหญิงชอบที่จะถูกสัมผัสอยางเปนธรรมชาติ เพราะฉะนัน้อยาไปฝนธรรมชาติ! 
 
-คุณคุยกับเธออยางสนุกสนาน เธอหัวเราะออกมา คุณโอบเธอเบา ๆ ที่ไหล 
-คุณเปดประตใูหเธอเดนิเขารานอาหารไปกอน ระหวางที่เธอกําลังเดินเขา คุณแตะเธอที่หลัง 
-เธอชี้ใหคณุดรูอยช้ําที่ขาเนือ่งจากเธอหกลมมา คุณแตะขาเธอเบา ๆ แลวถามเธอวา เจ็บมากมั้ย? 
-คุณแซวเธออยางสนุก เธอทนไมไหวทุบคณุที่ตนแขน คณุบอกเธอดวยสีหนาทีเลนทจีริง วาคุณเจ็บ และเอา
คืนดวยการจีเ้อวเธอ  
-เธอบอกคุณวาเธอไปทําผมใหมมา คุณลูบผมเธอแลวบอกวาผมเธอสวย 
-อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

การสัมผัสจะตองเปนไปอยางสนุกสนาน อบอุน และทําในเวลาที่เหมาะสมสัมผัสเธอทุกครั้งที่มี
โอกาสแตอยาไปฝนธรรมชาติ!!! 
 
5-13  ซุปเปอรสตาร 
 

ผมวาเราทุกคนก็อยากที่จะเปนคนดัง คนที่มีช่ือเสียง เปนซุปเปอรสตารกันทั้งนั้น  เพราะวาเรารูวาพวก
เขาใชชีวิตในแบบที่เหมือนอยูในความฝน อยูอีกโลกนึง  เคาจะเอาอะไร เมื่อไรก็ได พวกเคาสามารถที่จะหาสิ่ง
ที่ตองการ ส่ิงที่ปรารถนาไดเสมอ ๆ   และสามารถหามันมาตอบสนองความตองการไดอยางทนัทดีวย ดู
เหมือนกับวาไมมีส่ิงใดเลยทีไ่กลเกินจะไขวควา 
 
ตัวอยางเชนนกักีฬาอาชพีทีม่ีช่ือเสียงระดบัโลก 

เรารูวาเดวิด เบคแฮมสามารถซื้อบานหลังโต ๆ  ริมทะเลพรอมทั้งรถเฟอรราร่ีคันละ 30 ลานมาขับเลน
ไดอยางสบาย ๆ  เรารูวาไมเคิล จอรแดนมเีงินในธนาคารหลายหมื่นลานบาท ทั้งชีวตินี้ตอใหใชวนัละลานกย็ัง
ไมแนวาจะหมด  

เรารูวาไทเกอร วูดสามารถที่จะเอาเงนิไปเผาเลนสักรอยลานขนหนาแขงก็ยังไมรวงสักเสนเดียว หรือ
วาจะเปนดาราฮอลลีวูดระดบัโลกอยาง แบรด พิทท , ทอม ครูซ, นิโคลัส เคจ หรือพวกนกัรองบอยแบนดดัง ๆ  
เชน พวก Nsync westlife  ิ A1 และอีกหลายตอหลายคนที่ใชชีวิตอยางหรูหรา ฟูฟา มีทั้งชื่อเสียง เงินทอง
พรอมสรรพ พวกเราตางก็คิดวาเราอยากจะเปนซุปเปอรสตารดวยกันทั้งนั้น เพราะมันคงจะเปนสิ่งทีม่ีทําใหเรา
มีความสุข ชีวติคงจะ แตกตางจากที่เปนอยูราวฟากับดิน  

และมันกย็ังไมหมดเพยีงเทานี้ ยังมีอีกสิ่งนงึที่ทําใหเราอยากจะเปนซุปเปอรสตารกันหนักหนา นัน่ก็
คือมันทําใหสาวสวย ๆ มากมายมาหลงใหล ไดอยางงายดาย ซุปเปอรสตารเหลานี้จะเลือกที่จะควงใครก็ได ไม
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วาจะสวยขนาดไหน ถาเคาตองการเคาก็ควงได ตอใหเปนนางแบบซุปเปอรโมเดลก็ไมมีปญหา คุณคิดวาทําไม
ซุปเปอรสตารเหลานี้ถึงมีสาว ๆ มารุมลอมมากมายครับ? 
"รวย" 
"หลอ มีเสนห" 
"มีช่ือเสียง ดัง" 
"มีอํานาจ" 
ใชแลวครับ ทกุ ๆ อยางที่คุณตอบมามันถูกตองหมดเลย  
สาวสวยนัน้ชอบผูชายอยางที่คุณบอกมาทัง้ส้ิน 
คุณอาจจะคิดวา  ….  "อาว! แลวมาบอกทําไม คุณจะใหผมเปนซุปเปอรสตารไดไง ก็ผมไมไดเปน คุณจะใหผม
ไปสมัครเปนดารายังงั้นเหรอ?  หรือวาคุณจะใหผมไปฝกเลนกฬีาใหเกงจะไดไปเปนนักกีฬาอาชพี ไมเอา
หรอก ผมไมไดชอบเลนกฬีานี่! นี่มันเปนเทคนิคจีบสาวที่ผมทําไมได เขาใจปาว?"  โอะ ๆ  ๆ  ๆ  ผมไมได
หมายความวาใหคณุไปทําอะไรแบบนัน้ครับ เพราะวามนัอาจจะเปนสิง่ที่ไมสามารถเปนไปได หรือ ถาเปนไป
ไดก็อาจจะตองใชเวลาที่นานเหลือเกนิ ถาคุณไมไดรวยวนันี้ คุณก็คงจะไมสามารถที่จะเปนคนรวยขึ้นมาไดทัน
ตาเห็นภายในวันพรุงนีย้กเวนจะปลนธนาคารเอา ซ่ึงผมไมขอแนะนําอยางยิ่งครับ หรือถาคุณไมใชคนที่หนาตา
หลอเหลาอยางพระเอกหนัง คุณก็คงจะไมหลอไปตลอดชีวิต มันเปนสิ่งที่แกไมได  แตคุณรูมั้ยครับวาซุเปอร
สตารเหลานี้ยงัมีอีกสิ่งนึงที่เหมือนกนั มีอีกสิ่งนึงครับที่คนทั่วไปมกัจะมองขาม เปนสิ่งที่ทําใหเคามีเสนหมาก
กวาเดิม  

ผมบอกไดเลยวาตอใหเบคแฮมไมไดหลออยางที่เหน็และไมไดขับเฟอรราร่ี เคาก็ยังจะมีสาวสวยมา
ชอบอยูดี ตอใหไมเคิล จอรแดนไมไดมีเงินในธนาคารแบบที่เคามี เคากย็ังจะมีสาวสวยมาใหควงแนนอน 
เพราะวาพวกเคายังมีอีกสิ่งนงึที่สาว ๆ หลงใหล 
คุณรูมั้ยครับมนัคืออะไร? โอเค ครับสิ่งนี้ฝร่ังเรียกวา Passion หรือถาแปลเปนไทยกค็ือ การที่เราหลงใหล คล่ัง
ไคลในสิ่งใดสิง่หนึ่ง อยางสุด ๆ  อยางรุนแรงเรียกวาถาขาดสิ่งนั้นไปเราอาจจะตายได มันคือชีวิตและจิตใจของ
เรา เปนสิ่งที่เปน 
ความหมายในชีวิต ผมขอใชคําวา passion แบบทับศัพทนะครับเพราะคดิวามันสื่อความหมายชัดเจนดี  
ซุปเปอรสตารเหลานี้มี passion ไมเหมือนกัน แตละคนกต็างกันออกไป สังเกตุมั้ยครับวาซุปเปอรสตารทุกคน 
จะชื่นชอบและหลงใหลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมาก มันคือส่ิงที่เปนทุกสิ่งทุกอยางของเคา เปนชีวติของเคา 
คุณลองคิดดูครับวาถาจอรแดนไมไดเลนบาสสักวันนึง คุณคิดวาเคาจะเปนยังไง? ผมวาเคาคงนอนไมหลับแน 
ๆ  หรือถาไทเกอร วูดไมไดตีกอลฟซัก 3-4 วัน เคาอาจจะ ลงแดงตายได Passion ของพวกเคาเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในชีวติครับ เคาอยูไมไดถาขาดมัน เคาทําเหมือน กบัวา passion ของเคาเปนผูหญิงที่สวยที่สุดในโลก 
เหมือนเปนแฟนที่เคารักมากที่สุด และนี่ เปนสิ่งที่สาว ๆ เห็นวานาประทับใจเปนอยางมาก เพราะมนัทําใหชีวิต
เคามีคุณคาขึ้นมา นี่เปนสิ่งทีท่ําใหนกัดนตรีที่ไมดังไมหลอสามารถที่จะมีแฟนสวยสดุบาดตาบาดใจได เพราะ
เคามี passion กับดนตรี เคามีเสนหเพราะเคาทุมเททั้งชีวติและจิตใจใหกับดนตรี หรือ passion กับฟตุบอลก็เปน
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ส่ิงที่ทําใหนักฟุตบอลธรรมดา ๆ สามารถยิงประตูสาวสวยได คนที่มี passion กับสิ่งใดสิ่งนึงอยางมากนั้นจะ
เปนคนที่นาสนใจ มีชีวิตที่ไมนาเบื่อ  ตื่นเตน สนุกสนาน ชีวิตจะไมวางเปลา ชีวิตจะมีคุณคา มีความหมาย 
ถาคุณไมมี passion กับสิ่งไหนเลยชวีิตคณุจะไมมีความหมายและมนัจะทําใหคณุเปนคนที่ไมนาสนใจ 
สาวสวยนัน้จะอยากทีจ่ะเขารวมกับชวีติทีไ่ดถูกสรางไวแลว ชีวิตที่มี passion มีคุณคา มีความหมาย เพราะ 
ฉะนั้นจงสรางคุณคาของชีวติคุณดวย passion ดึงสาว ๆ เขามารวมชีวิตกับคุณ แลวคุณก็จะกลายเปนซุปเปอร 
สตารของพวกเธอ!!! 
 
5-14  ความสุขของดอนฮวน : สิ่งที่สาํคัญที่สุด 
 
เอาละครับ บทนี้เปนบทที่สําคัญมากอีกบทหนึ่ง เออ...จริง ๆ แลวผมพูดผิดครับ 
ไมไดสําคัญมากหรอกแตมนั.....สําคัญที่สุดตางหาก!!! เพราะวาผมกําลังจะพูดถึง 
ส่ิงที่สําคัญที่สุดในชวีิตของคนเรา มันเปนจดุมุงหมายหลกัอันดับแรกในชีวิต 
เปนสิ่งที่ทําใหเรารูสึกวาโลกนี้มันนาอยู มนัทําใหเรารูสึกวาชวีิตนี้เปนสิ่งที่มีคา มีความหมาย 
ครับ ผมกําลังพูดถึงคําวา  "ความสุข"  ความสุขนี่แหละครับที่ทําใหพวกเราไดเขามาในเวบนี้ เราตองการที่จะ
ไดความสุขจากการจีบสาว เราตองการใหมันประสบผลสําเร็จ  ความสุขนั้นเปนสิ่งทีทุ่กคนตางก็พยายามทีจ่ะ
ไดมันมา ไมวาจะดวยวิธีไหนก็ตาม ไมวามันจะยากเย็นแสนเค็ญ แคไหน ทุกคนก็ยงัดิ้นรนเพื่อทีจ่ะไดมนัมาอยู
ดี แลวความสุขของของคนทั่วไปอยุทีไ่หนครับ ยกตวัอยางเชน nice guy  คุณคิดวาความสุขของ nice guy อยูที่
ไหนครับ? อ้ืมม เราลองใหคุณดอนฮวนมาถามคุณ nice guy กันดูดกีวา  
"คุณ nice guy ครับ ความสุขที่สุดในชีวติของคุณอยูที่ไหนครับ" ดอนฮวนถาม 
คุณ nice guy ตอบมามากมาย 
"การที่สาวสวยตกปากรับคําออกเดท " 
"เมื่อไดไปดูหนังกับสาวสวยสองตอสอง" 
"เมื่อสาวคนทีห่มายปองยอมใหจับมือ" 
"เมื่อผมใหดอกไมเธอแลวเธอเขามากอดผม" 
"เมื่อเธอยอมรับผมเปนแฟน" 
"เมื่อเธอเขามาหอมแกมผมและบอกวาคิดถึง" 
"คุณถามผมทําไมครับคุณ dj ในเมื่อส่ิงตาง ๆ  เหลานี้ตางก็เปนสิ่งที่ทําใหคุณและผมมีความสุขที่สุด" nice guy 
ถามกลับ 
"คุณ nice guy ใชครับสิ่งที่คุณพูดมา ผมไมปฎิเสธหรอกครับวามันทาํใหผมมีความสุข 
แตคุณรูมั้ยวามันยังไมใชความสุขที่สุดสําหรับผม มันยังไมใชครับ"  
"ไมนาเปนไปได!!! มีส่ิงที่ทาํใหคุณมีความสุขมากกวานี้อีกเหรอครับ? มันคืออะไรกันแน 
คุณ dj ลองบอกใหฟงหนอยสิครับวาความสุขของคุณอยูที่ไหน?" nice guy งุนงงกับคาํตอบที่ไดรับ 
"ไดครับ แตผมจะเลาเปนนทิานใหคณุฟงก็แลวกัน"  
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว เทพเจาผูสรรคสรางความสุขไดเรียกเทพเจาจากทั่วทุกสารทศิมารวมตัวกันเพื่อ 
ประชุมในวาระสําคัญ แลวเทพเจาแหงความสุขก็พูดขึ้นวา 
"หลังจากที่มนษุยไดทราบขาววาขาไดนําความสุขไปเก็บไวที่ดนิแดนอนัไกลโพนแหงหนึ่ง กไ็ดมีมนุษย
จํานวนมากมาย ออกเดินทางไปที่ดินแดนแหงนั้นเพื่อนําความสุขมาสูแดนมนษุย แตส่ิงที่ขาไมคาดฝนก็คือ
มนุษยตางก็อยากจะไดความสุข มาครอบครองแตเพียงผูเดียว ระหวางการเดินทางจึงเกิดการแกงแยง ทะเลาะ
วิวาทกันในหมูมนุษยขึน้มา เกิดการเห็นแกตัว  บางก็เขนฆากันเองไมมีความสงบเหลืออยูอีกตอไป ใน
สถานการณเชนนี้ขาวาขาจะดัดนิสัยพวกมนุษยเหลานี้สักหนอย และนาํความสุขไปเก็บไวที่อ่ืน ทานทั้งหลาย
คิดวาขาควรจะทําเชนไรด?ี" เทพเจาแหงความสุขถาม "ขาวาทานควรจะนําความสุขไปซอนใตมหาสมุทรที่ลึก
ที่สุด" เทพเจาองคหนึ่งใหความเหน็ "ไมได เราทําเชนนัน้ไมไดเพราะมนุษยก็จะหาวิธีดํานําลงไปคนหา
ความสุขอยูดี" เทพเจาแหงความสุขพูด "ถาอยางนั้นเรากค็วรจะนําความสุขไปไวบนภูเขาที่สูงที่สุด ที่มนุษย
ยากจะปนขึ้นไป" เทพเจาอกีองคเสนอ "ไมไดอีกเชนกนัทาน เพราะวาในที่สุดมนษุยก็จะคิดวิธีปนขึ้นไปบน
ภูเขาและการแกงแยงกันก็จะไมลดนอยลงดวย"  เทพเจาทั้งหลายตางกป็ระชุมกันอยางเครงเครียดเปนเวลานาน 
จนในที่สุดเทพเจาแหงความสุขก็ตะโกนขึ้นมาวา "ขานึกออกแลว!!!"  "ทานคิดอะไรอยูหรือ?" เทพทุกองคตาง
พูดเปนเสยีงเดยีวกัน "ขาคิดออกแลววาขาจะนําไปซอนไวในที่ซ่ึงมนษุยนอยคนนกัจะคาดเดาได ขาจะนํา
ความสุขไปซอนไวในใจของพวกมนุษยเอง"  "ซอนไวในใจหรือ?"  
"ใช ขาจะนําความสุขไปซอนไวในใจของมนุษยทกุคน การแกงแยงกจ็ะลดนอยลง และมันกจ็ะมมีนุษยนอยคน
ที่สามารถรูไดวาความสุขที่แทจริงนั้นอยูทีใ่ด และดวยวิธีนี้พวกมนุษยกจ็ะสามารถเลือกไดเองดวยวาพวกเขา
อยากจะมีความสุขหรือไม เพราะวาความสุขอยูในใจพวกเขาแลวนั่นเอง" 

หลังจากดอนฮวนเลานิทานจบ nice guy ก็พูดขึ้นมาวา "คุณกําลังจะบอกผมวาความสุขของคุณอยูที่
......."  "ใชครับ ความสุขที่สุดมันอยูทีใ่จผมนั่นเอง ความสุขที่สุดของผมไมไดอยูทีภ่ายนอก แตมันมาจาก
ภายในตวัผมครับ มันขึ้นอยูกบัตัวผม" dj ตอบ   
ความสุขของดอนฮวนขึน้อยูกับตัวเคาเอง ความสุขที่แทจริงมาจากภายในตัวเอง ทุก ๆ บท ทุก ๆ เทคนิคในเวบ
จะไรคา ไรความหมายไปเลยถาคุณยังไมมคีวามสุขกับตวัเอง  neg-hit , cocky funny, challenge, กําจัดความดิ้น
รน ,......... และอีกรอยแปดพันเกา  ทุก ๆ อยางครับ!!! 

มันจะมีประโชนอะไรครับถาคุณสามารถจีบสาวติดไดแตคุณไมมีความสุขกับตัวคุณเอง 
มันจะมีประโยชนยังไงถาเมือ่เธอทําดีกับคุณแลวคุณมีความสุขมาก แตพอเธอเริ่มหางเหิน คุณกลับเศราและ
ทุกขระทม คุณกําลังไปรอใหเธอมาทําใหคุณมีความสุข ความสุขของคุณขึ้นอยูเธอ ความสุขของคุณ 
ไมไดขึ้นอยูกบัตัวคุณเอง!!! ทําไมเราไมสรางความสุขขึ้นมาจากภายในตัวเองละครบั มันงายกวาที่คิดมาก 
และคุณรูมัย้ครับวามันคือส่ิงที่สําคัญที่สุดดดดดดดดดดดดที่จะทําใหคุณจีบสาวตดิเลยก็วาได ผมจะเลาเรื่อง
ของผมใหฟง เมื่อตอนที่ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม ๆ นั้น ผมเร่ิมรูสึกวาตวัเองไดพัมนาไปทีละนิด ๆ  ๆ  ๆ  
ๆ  และเมื่อผมพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  ผมก็มีความสุขกับตัวเองมากขึ้น ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  จนกระทั่งถึงจดุหนึ่งผม
กอรูและเขาใจ ไดเลยวาผมไมจําเปนตองรอใหใครมาทําใหผมมีความสุข เพราะวาผมสามารถสรางมันขึ้นมา
ไดจากตัวผมเอง ผมไมจําเปนตองรอใหผูหญิงมาชอบถึงจะมีความสุข ผมไมจําเปนตองใหคนอื่นมาสนใจผม
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ถึงจะมีความสขุ ความสุขของผมไมจําเปนตองขึ้นอยูกับคนอื่นอีกตอไป ถามวาแลวผมมีความสุขมั้ยถาผมจีบ
สาวคนที่ชอบติด ผมตอบไดเลยวาผมมีความสุขครับ และสุขมากดวย แลวถาสาวคนทีช่อบมาทําดีกบัผมละมี
ความสุขมั้ย ตอบไดเหมือนเดิมวามีความสุขครับ การที่คนอื่นมาทําใหเรามีความสุขมันดีครับ ผมรับไวดวย
ความเต็มใจ แตความสุขอันดับแรกผมสรางมันขึ้นมาจากภายในตวัเอง รูมั้ยครับ มีอยูวันนึงที่ผมเดนิอยูใน
มหาวิทยาลัย  วันนัน้เปนวันที่ผมมีความสุขมาก ผมหันไปมองคนทั่วไป ผมรูไดเลยวาพวกเขาไมคอยมี
ความสุขกับตวัเองเทาไหรนกั  บางคนนั่งซึม แววตาเศราสรอย บางคนนั่งเหมอลอย เหมือนพวกเขากําลังรอให
บางสิ่งบางอยางมาทําใหพวกเขามีความสขุ ผมมาคิดไดวาผมโชคดีนะที่ความสุขของผมขึ้นอยูกับตัวผมเอง  
วันนัน้ผมเดินอยุในมหาวิทยาลัยอยางมีความสขุที่สุด และเชื่อมั้ยครับ มีผูหญิงไมตํากวา 7-8 คนทีห่ันมาแลวก็
ยิ้มใหกับผม!!! ผมเดินไปหาเพื่อน เพื่อนกถ็ามวา "เฮย ทาํไมมึงดูมีความสุขจังเลยวะ วันนี้" ใชครับ ผมกําลังจะ
บอกวาเมื่อความสุขของเราขึ้นอยูกับตวัเองเมื่อไหร คนอื่น ๆ  เคาจะรูสึกได และจะมีคนมากมายที่เขามาสนใจ
ในตัวคณุ เพียงเพราะวาคณุกําลังมีความสุขกับตัวเอง!!! 

คิดดูสิครับ คนทั่วไปความสุขจะอยูภายนอก อยูที่วตัถุ ส่ิงของหรือไมก็รอให คนอื่นมาทําใหม ี
ความสุข แตพอความสุขของคุณขึ้นอยูกับตวัเอง คนอื่นจะแปลกใจ และสงสัยขึ้นมาทันทีวา ทําไมคณุถึงดูมี
ความสุขมากจงัเลย เหมือนคณุเปนคนที่มี ความสุขที่สุดในโลก พวกเคาจะเขามาหาคุณ และคนหาคําตอบให
ได พรอมทั้ง หวังดวยวาคณุจะสามารถแบงปนความสุขใหพวกเคาได และนั่นจะเปนเวลาที่สาว ๆ จะมารุม
ลอมคุณอยางมากมาย   
 
มาเริ่มสรางความสุขจากภายในตัวเอง  
-หลงรักตัวเอง ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบและตองการ 
-ดีใจกับสิ่งเลก็ ๆ นอยที่ตวัเองทํา เชน มีความสุขกับการ  
ที่ไดไปเดินเลนในหมูบาน การปนจักรยาน การดูดาว 
ยามกลางคืน  
-มองโลกในแงดี และรูดวยวาปญหาทุกอยางจะมีทางแก 
ของมัน 
-ดีใจที่ยังมีชีวติอยูและพยายามทําสิ่งตาง ๆ ใหดีที่สุด 
-รูวาชีวติมันสัน้เกินกวาทีจ่ะมาจมอยูกับความทุกขใจ 
 
 

นี่คือเทคนิคทีด่ีและสําคัญมากที่สุดเลยกว็าไดในการจีบสาว เพราะเมือ่ความสุขขึ้นอยูกับตวัเองแลวทุก
อยางมันจะตามมา  

 
ความมั่นใจ- คุณจะไมกลัวการจีบสาว เพราะไมวาอะไรจะเกดิขึ้น คุณกย็ังมีความสุขได 
ความสนุกสนาน- เมื่อคุณมีความสุข คุณกส็ามารถจีบสาวไดอยางที่ใจตองการและสนุกไปกับมนั  
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ความทาทาย- คุณไมตองไปรอใหใครมาทาํใหคุณมีความสุข ตรงกันขามทุกคนอยากที่จะใหคุณมาทําใหเคามี
ความสุข คุณเปนคนทาทาย 
ความตลก- ในเมื่อคุณมีความสุขคุณก็สามารถแบงปนใหกับคนอื่น ๆ ไดดวย คุณจะเปนคนที่ตลกขึน้ 
ความมีเสนห- คุณจะมเีสนห เพราะคุณเปนคนที่แตกตาง ทุกคนจะเขามาสนใจคุณ 
 
ความสุขของดอนฮวนขึน้อยูกับตัวเอง คณุจะกลายเปนคนที่แบงปนความสุขใหคนอืน่ ๆ   คุณจะเปนคนที่มี
ความสุขอยางเหลือเฟอ แลวจะมีผูหญิงคนไหนกลาปฎิเสธคุณไดอีกหรือครับ ในเมื่อเธอเจอคุณเทากับวาเธอ
เจอความสุข  
 

บทที่ 6 พฒันาการคุย 
 
6-1  การเปนนักคุยท่ีดี 
 

1. คุณตองมีความรูสึกอยากจะคนหาตัวตนของคนที่คุยอยูดวยจริง ๆ  สมองของ เราคิดเรื่องตาง ๆ ได
มากมาย ทําไมคุณจะหาเรื่องที่คุยไมได ลองทําใจใหสบาย แลว คดิเรื่องที่จะคุย  

2.เปนนักฟงทีด่ี คุณตั้งใจฟงสิ่งที่เธอเลา คุณจับประเด็นคําถามใหมจากประโยค ที่เธอพูดออกมา แลว
ถามเธอตอ คุณนํา เธอตาม 

3. ถามคําถามที่ไมสามารถ ตอบไดดวยคําวา "ใช" หรือ "ไม" อยางเดียวได เชนเฟรนรูสึกยังไงที่ไดไป
เที่ยวในที่ตาง ๆ  คําถามที่เกี่ยวกับความรูสึกจะใชไดดี จะทําใหเธอเผยตัวตนทีแ่ทจริงออกมา ใหเธอเปดใจกับ
เรามากขึ้น 

4. ใหเธอเปนคนที่พูดมากกวาคุณ เรตติ้งควรจะเปน เธอพูด70% คุณ 30% คุณแคจับประเด็นที่ นา 
สนใจ แลว ฟงเธอเผยความรูสึกออกมา 

5.สนุกกับมัน การคุยนั้นควรจะคุยส่ิงที่สบาย ๆ  ไมเครียด อยาคุยเร่ืองปญหาการเรียน หรือปญหาการ
ทํางานโดยเดด็ขาด 
 
6-2  การเขาไปคุยตามสถานการณ 
 

มีคนสงสัยหลายคนวาเราจะเริ่มที่จะเขาไปพูดกับสาว ๆ ที่เราชอบยังไง วิธีนึงที่ดีก็คือการเขาไปคุยตาม
สถานการณที่เปนอยูในตอนนั้น ไมตองแนะนําตวัเอง ไมตองคิดคําเท ๆ  คําหวาน แคพูดบางอยางใหเขากับ
สถานการณในตอนนั้น นี่เปนบางตัวอยาง คุณกับเธอกาํลังเขาแถวรอจายเงินที่รานหนังสือของมหาลัย คุณเห็น
เธอถือหนังสือวิชานึง อยู เธอกับคุณสบตากนัแปปนึงคณุก็พูด "อ้ืมม ผมลงวิชานี้เมื่อเทอมที่แลว เปนวิชา 
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ที่สนุกมาก ผมยังคิดที่จะกลบัไปอานอีกเลยครับ" ดวยนํ้าเสียงประชดและยิ้ม อยางมัน่ใจ สังเกตุปฏิกริยาของ
เธอ ถาเธอตอบสนองดี คุณก็เร่ิมคุยอยางอืน่ไดสบาย 
 
-เจอสาวสวยในราน cd เพลง คุณเหน็เธอกําลังเลือก cd อยู เธอหันมาสบตาคุณอีกแลว คุณพูด "แผนที่คุณกําลัง
ดูอยูเพราะครับ ผมซื้อไปฟงเมื่อสัปดาหทีแ่ลว ก็ ok เลยนะ"ดวยนํ้าเสยีงที่จริงใจ หรอมกับยิ้ม สังเกตุปฎิกิริยา
ของเธอ คุณแคตองพูดบางสิ่งใหเขากับสถานการณที่เปนอยู มองตาเธอ พูดดวยความมั่นใจ พรอมรอยยิ้ม พูด
ใหเหมือนกับคุณรูจักเธอมานานแลว 
 
6-3  Trance word 
 

Trance word เมื่อคุณกําลังคุยกับสาวอยูนัน้ ถาคุณสังเกตดี ๆ  คุณจะรูไดวา มนัจะมคีําบางคําที่สําคัญ
กับเธอ เปนคําที่เธอใชพูดซํ้าแลวซ้ําอีก คุณก็รูได เลยวาคาํพวกนี้มีคุณคากับเธอแนนอน เราเรียกคําเหลานี้วา 
Trance word ในการพูดคยุนัน้คุณควรที่จะใชคําเหลานี้ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะมันจะทาํให 
จิตใตสํานึกเธอรูสึกไดวามันก็เปนคําที่สําคญัสําหรับคุณดวยเชนกัน ฉะนั้นการที่เราพดูคําเหลานี้กลับไป 
ที่เธอ เธอจะคิดวาคุณเขาใจเธอและมีอะไรที่สัมพันธ (connection)กับเธออยู  
 
ตัวอยาง 
ผม- อ๊ีฟคิดวาอะไรเปนสิ่งทีสํ่าคัญที่สุดในชีวิตคู 
อ๊ีฟ- อืมมม อ๊ีฟวานาจะเปนความซื่อสัตยตอกันและไวใจกันนะ ถาไมเชื่อใจและซื่อสัตย ตอกันเนีย่ ก็คงมาอยู
ดวยกันไมได (Trance word= ซ่ือสัตย ไวใจ) 
ผม- ใช ๆ  พี่เขาใจที่อ๊ีฟพูดนะ คนสองคนตองซื่อสัตยและไวใจซึ่งกนัและกนักอน เพราะถาไมมกีารเชื่อใจ 
ซ่ือสัตยตอกันเนี่ย ความสัมพนัธก็คงไมเกดิขึ้นอยางแนนอน 
อ๊ีฟ- พี่คิดคลาย ๆ  อ๊ีฟเลยเนอะ 

สังเกตไหมครบัวาผมแคพดูในสิ่งที่เธอพูดออกมาแคนั้นเอง เธอรูสึกวาผมมี ความเชื่อที่คลายกับเธอ 
(ก็แหงละ! เธอเพิ่งบอกมาเองวามันคืออะไร) เธอรูสึก วาเรามีความสัมพันธกันบางอยาง 
 
 
6-4  Value และ Eliciting Value 
 

Value ส่ิงที่สําคัญที่จะทําใหเราจีบหญิงติดก็คือ การแสดง value ของคุณใหเธอ เห็นออกมา หรืออีก
นัยนึงคือการแสดงใหเธอเหน็วาคุณมีอะไรเธอไดบาง คุณมีคุณคาอยางไร ถาเธอไมใหเบอร หรือปฎิเสธการ
ออกเดท แสดงวาคุณยังไมไดแสดง value ของคุณใหเธอเห็น ถาเธอไมเห็นคุณคาของคุณ เธอก็ไมรูวาจะโทร
หาคุณทําไม? จะมาคบกับคณุทําไม? ตัวอยางเชน คณุเปนผูชายที่อารมณดี มองโลกในแงดี เวลาคณุอยูกบัเธอ 
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คุณทําใหเธอรูสึกดีไมวาเธอกําลังอยูในอารมณไหนก็ตาม เธอรูสึกไดวาทุกครั้งที่เธออยูกับคุณ เธอ อารมณดี
ขึ้นเสมอ และหายกังวล นีแ่หละเปนคณุคาที่เธอรูสึกวาคุณใหเธอได คณจะไปคาดหวังใหเธอชอบเพียง
เพราะวาคณุเปนคุณนัน้เปนไปไมได คุณตอง แสดงคุณคาออกมาใหเธอเห็น 
 
Eliciting Value  

eliciting value นี้ตางจาก Value การที่คุณกาํลัง eliciting value คือ การที่คุณกําลังหาวาสิ่งไหนสําคัญ
กับเธอ ส่ิงไหนีมีคุณคา แลวคุณเอาสิ่งนั้น แหละใหกับเธอ  
คุณ - เวลาวางนุชชอบทําอะไร 
นุช - ถาวางมาก ๆ เนี่ย ชอบไปเที่ยวทะเลตางจังหวัดนะ นุชยังเคยไปเลน bananaboat เลย สนุกมาก 
คุณ - โห! babana boat ทําไมชอบละ 
นุช - ก็รูสึกตื่นเตนดี  

คุณรูทันทีวาเธอชอบที่จะรูสึกตื่นเตน มัน ๆ  จากนั้นเปลีย่นตวัคุณไปในแบบที่สามารถใหความรูสึก
นั้นกับเธอได พาไปเดทที่ตืน่เตน ๆ  ไมใชนาเบื่ออยางไปดูหนังทานขาวธรรมดา ๆ  อาจจะไปเที่ยวสวนสนกุ 
ไปออกกําลังกายแลวแต ไมจาํเปนตองไปทาํในสิ่งที่เธอชอบจริง ๆ  แคเพียงไปทําอะไรที่ใหเธอรูสึกตื่นเตนได
ก็พอ 
 
อีกตัวอยาง 
คุณ - แลวฝายคิดวา ฝายชอบผูชายแบบไหน 
ฝาย - ชอบตัวใหญ ๆ แบบฝรั่งนะ ไมตองหลอมากหรอก  
คุณ - ทําไมถึงชอบละ รูสึกยงังัยเวลาอยูกับผูชายตัวใหญ 
ฝาย - ไมรูสิ ถาอยูดวยแลวรูสึกอบอุนมั้ง 

โหะ ๆ  ๆ  คุณเพิ่งคนพบวาอะไรที่ทําใหเธอชอบผูชายคนนึง เธอชอบคนที่ทําใหเธอ อบอุน คุณไม
จําเปนตองตวัใหญอยางที่เธอพูดมาหรอก แคทําใหเธอรูสึกวา คุณเปนคนที่อบอุนเทานั้น  
 
6-5  เมื่อคุณไดเบอรเธอมา: วิธีคุยโทรศัพท 

1.หามคุยนานกวา 30 นาทเีปนอันขาด-- การโทรคุยกับสาว ๆ นั้น จดุประสงคที่แทจริงก็คือการชวน
เธอออกเดท ไมใชไปสนทนาปญหาบานเมอืง คุณนั้นมีเวลาคุยอีกเต็มที่เมื่อคุณเดทกับเธอ 

2.วางสายในขณะทีก่ารคุยกําลังสนุก—ผูชายหลายตอหลายคนไดทําผิดพลาดอยางมาก ในขอนี้ พวก
เคาคิดวาถาทําใหเธอคุยกับเคานาน ๆ ได เธอจะหันมาชอบ พวกเคาไมเคยวางในขณะที่การสนทนาเปนไป
อยางสนุกสนานออกรสชาติ เคานั้นยังดั้นดนคุยมันตอไป 2 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง จนในที่สุดก็ไมมีอะไรจะพูดอีก
แลว แตเคาก็ยงัไมวาง จนกระทั่งในที่สุดเธอก็เบื่อ คุณตองวางสายทุกครั้งที่คิดวาการสนทนากําลังเปนไปอยาง
สนุก เรียกวาเมื่อถึงจุดพีคเมือ่ไหร คุณตองวางทันที มันจะทําใหเธอคิดถึงคุณ คิดถึงบทสนทนาที่ดีระหวางคุณ
และเธอ และพอครั้งตอไปที่คณุโทร คุณจะรูสึกไดเลยวาเสียงเธอนั้นดใีจที่คุณโทรมา 
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3.ขอเธอวางกอนทุกครั้ง--อยารอใหเธอขอวางสายกอน คุณตองบอกเธอกอนทุกครั้ง!! คุณจะตองทาํ

ตัวใหทาทาย ทําเหมือนวาคณุมีส่ิงที่สําคัญกวาเธอรอคุณอยู ทําใหเหมอืนกับวาคณุนัน้ชอบที่จะคยุกับเธอแตถา
ไมไดคุยคณุกไ็มแคร!!! 

4.ไมโทรทุกวนั ไมวาจะยังไงก็ตาม –เคยไดยินมาหลายครั้งหลายหนเหลือเกินวา เวลาจะคุยโทรศัพท
จีบสาวนั้น ใหโทรไปทุกวัน โทรไปเรื่อย ๆ  บอกเธอไปวาคิดถึง อยางโนนอยางนี้ เพราะเดี๋ยวเธอกใ็จออนเอง 
ผิดถนัด!!! ผูหญิงนั้นถาเธอชอบเรา ไมวาเราจะโทรไปทุกวันหรือไมโทรหาเธอก็ยังชอบเราอยูดี การที่ไมโทร
ไปหาเธอบาง จะทําใหเธอกระวนกระวายและคิดถึงคุณมากยิ่งขึ้น แตคุณลองคิดดูถาเธอ ยังไมไดตัดสินใจวา
จะชอบคุณหรือไม แตคุณโทรไปหาเธอทุกวัน ๆ  ๆ  ๆ  คุณนั้น กําลังบอกเธอเลยวาความสุขทั้งหมดของคุณ
ขึ้นอยูกับเธอคนเดียว คณุไมไดเปนสิ่งที่ทาทาย เลยสําหรับเธอ เธอรูไดทันทีวาคณุเปนลูกไกในกํามือ โทรไป
วันเวนสองวนับาง บางครั้ง ก็ 3-4 วันครั้ง มันจะทําใหเธอรูวาคุณมีชีวติเปนของตัวเอง และdonjuanทุกคน ก็มี
ชีวิตเปนของตวัเอง 

5.คุยเร่ืองความรูสึก คุยเร่ืองความคิดของเธอ--- อยาคุยแตเร่ืองทั่วไป เชน ทําอะไรอยู วันนี้ไปไหน ช
อปปงมาเหรอ ซ้ืออะไรมา การคุยแบบนีใ้ครก็คุยกับเธอไดและคณุจะทาํใหเธอเบื่อ!!! การคุยเร่ืองทั่วไปนั้นเรา
จะคุยเฉพาะตอนแรก ๆ  ที่เราโทรไปเทานั้น จากนั้นคณุตองคุยเร่ืองที่ เกี่ยวกับความรูสึกเธอ ความคิดของเธอ 
ถามเธอวาเธอคิดยังไง รูสึกยงัไงกับเรื่องนี้ เร่ืองนั้น จากนัน้ก็ใหเธอเผยตัวตนของเธอออกมา ใหเธอเปดใจกับ
คุณมากขึ้น และที่สําคัญคืออยาคุยเร่ืองที่มนัเครียด ทําใจใหสบาย ๆ  ทาํเหมือนกับวาคุณคุยกับ เพื่อนคุณเอง 
 
6-6  พจนานกุรมดอนฮวน 
 

การเปน dj โดยสวนมากแลวเราจะสื่อใหคนอื่นไดรูดวยทาทาง และลักษณะภายนอกแตวาคําพูดนัน้ก็
เปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองมเีพราะวามันจะเปนประโยชนอยางมากถาคุณสามารถสื่อสารไดดีทั้งคําพูดและทาทาง 
แตอยางไรก็ตามคําพูดนั้นจะตองมาพรอมกับทาทางภายนอกเสมอถาคุณไดอาน เจมสบอนดคอมบิเนชั่น ใน
บทที่ 5 นั่นแหละคือลักษณะที่ดีที่ควรจะมไีว  เอาละ ตอไปนี้คือ คําหรือประโยคที่คุณจะตองตัดไปจาก
พจนานกุรม dj คุณจะตองหลีกเลี่ยง ไมพูดคําเหลานี้ เรียกวาลืมไปเลยวามีอยูในภาษาไทย 
 
 
 
"ไมแนใจ" 
"ไมรูสิ" 
"จะเอายังไงด"ี 
"ทํายังไงด"ี 
หรือคําอื่น ๆ ที่มีความหมายคลาย ๆ กัน  
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คุณจะตองพยายามหลีกเลีย่งใหมากที่สุดถาเกิดคณุไมแนใจบางอยางขึน้มาจริง ๆ  คุณจะตองนิ่งเขาไว 
ทําใหเหมือนกบัวาไมมีอะไรสามารถมาทําอะไรคุณได เหมือนคุณรูวาปญหามันจะแกไปไดดวยดี  

ไมวาปญหาเหลานั้นมันจะเลก็นอยหรือใหญโตแคไหนคณุกอจะไมพดูคําเหลานี้ออกมา คุณตองฝกให
มันเปนธรรมชาติเพราะ dj คือคนที่ไมเคยหวั่นไหวเมื่อปญหารอบขางเขามากระทบเคาพรอมที่จะแกปญหาอยู
ตลอดเวลาลองดู เมื่อคุณตดัคําเหลานี้ออกไปจากพจนานุกรมไดเมื่อไหรคุณกจ็ะรูสึกวาตวัเองมั่นใจอยางมาก 
เพราะคุณไมเคยบอกกับตวัเองเลยวาคุณไมมั่นใจ!!! 
 
6-7  สันนษิฐานวาเธอจะซื้อจากคุณ 
 

ลองสมมุติกันวาพวกเราเปนคนขายของทีต่องการจะขายสินคาอะไรกไ็ดสักตัวนึง เอาเปนวาวาเรา 
เปนคนขายเสือ้ผาละกัน เปนเจาของรานเสื้อผาแหงหนึง่ คุณเหน็ลูกคาคนหนึ่งเขามาในราน เคาเดนิดูเสื้อผาไป
เร่ือย ๆ  ทีละตัว ๆ  จนเกือบจะทัว่ราน แลวเคาก็มาหยดุอยูตรงเสื้อตัวหนึ่ง อืมม เคาหยิบขึ้นมา พลิกดูขางหนา 
ขางหลัง ขอบตะเข็บ เคาหยดุดูเสื้อตัวนี้นานพอสมควร คุณสังเกตุไดวาเคานาที่จะสนใจเสื้อตัวนี้บางไมมากก็
นอย คุณก็เลยเดินเขาไปพดูวา  
"สวัสดีครับ เสื้อตัวนี้นี่เปนเสื้อดีไซนแบบใหมลาสุด ส่ังตรงมาจากตางประเทศครับ แบบเสื้อตัวนีก้ําลังฮิตมาก
ครับในหมูวัยรุน" 
"อ้ืมม ครับ สวยดี" เขาตอบ 
"ครับ และเนื้อผาตัวนี้กย็ังนิ่มมากครับ สวมใสสบายเหมาะกับอากาศรอนอยางเมืองไทย เรามีใหเลือกทั้งแบบ 
สีแดงและสีขาวนนะครับ ไมทราบวาคุณชอบสีไหนครับ แดงหรือขาว" 
"'งั้นผมเอาสีแดงละกันครับ" เขาตกลงซื้อ 
อา หาาาา คุณทําสําเร็จ!!! คณุขายเสื้อไดแลวเพราะวาคณุไดปฎิบัตติามกฎขอที่ 1 ของนักขายทีด่ี นั่นก็คือ 
คุณสันนิษฐานวาลูกคาจะซือ้  คณุไมไดถามลูกคาวา "คณุจะซื้อเสื้อตัวนี้หรือเปลาครับ?" ตรงกันขามคุณถาม
เคาวา "คุณจะเอาสีแดงหรือสีขาวครับ" คุณบอกขอดีของส่ิงที่ลูกคากําลังจะซื้อจากนัน้ คุณกใ็หเคาเลือกเองวา
จะเอาแบบไหน  คุณสันนษิฐานไวกอนแลววาเคาจะซื้อจากคุณ!!!  ถาคุณปฎิบัติตามกฎขอนี้รับรองวายอดขาย
คุณจะเพิ่มขึ้นจากเดิมแนนอน รูมั้ยครับวากฎขอนี้ เปนกฎที่ เซลลแมนทุกคนรูจักเปนอยางดี  
 
เมื่อ 3-4 เดือนกอนถาถาคุณเรียนอยูมหาลัยใดมหาลยัหนึง่ คุณคงเคยเจอเซลลที่มาขายบัตรลดดูหนงัของ i-max 
คงยังพอจํากนัไดใชมัย้ครับ ตอนนั้นมีอยูวนันึงผมกําลังเดินอยูกับเพื่อนผมคนนึงที่หนามหาลัย เซลลคนนี้ก็เขา
มาทักทายอยางเปนกันเอง จากนั้นเคาก็บรรยายสรรพคุณตาง ๆ ของบัตรอันนี้เยอะแยะไปหมด พอเสร็จแลวเคา
ก็ถามผมกับเพือ่นวา 
"นองทั้งสองคนจะซื้อกีใ่บคะ พี่วาซื้อไปสกั 3 ใบนะคะจะไดเอาไปเผื่อแฟนนองดวย" 
อาาาาาาา เคาไมไดถามผมกบัเพื่อนวา "นองจะซื้อหรือเปลาคะ?" แตเคาใหผมตัดสนิใจวาจะเอากีใ่บ 
เคาสันนิษฐานวาผมจะตองสนใจและซื้อไปอยางแนนอน ผมนั้นไมไดสนใจอะไรมากก็เลยไมไดซ้ือ แต 
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เพื่อนผมมันตดัสินใจซื้อไป 1 ใบ ที่เซลลคนนี้สามารถขายไดเพราะวาปฎิบัติตามกฎการขายที่สําคัญ 
นั่นคือการสันนิษฐานไวกอนวาเราจะสนใจ 
อืมมม แลวเราจะมาประยุกตใชในการจีบสาวไดยังไง? ก็ไมยากครับ อยางแรกคือใหคุณหาสาวคนที่คุณคิดวา 
นาจะสนใจในตัวคุณอยูบาง จากนั้นคณุกน็าํกฎขอนี้มาใช 
แตกอนอืน่ลองมาดูตัวอยางที่ผิดที่ผูชาย  ืnice guy สวนใหญทาํกันกอน  
เคาเจอสาวสวยที่ชอบแลวก็เดินเขาไปคยุกบัเธอ (ถาวันนัน้เคากลาพอ) เธอก็ตอบสนองดวยทาทีที่โอเค เหมือน
จะสนใจเคาอยูบาง ทุกอยางเหมือนจะไปดวยดี แตแลวกม็าตายตอนจบเมื่อเคาพูดขึ้นมาวา "ไมทราบวาผมจะ
ขอเบอรโทรศัพทคุณไดมัย้ครับ?" เธอนิ่งไปสักพักกอนจะตอบกลับมา "เออ...... คือวา คอยมาคุย ตอนที่เราเจอ
กันครั้งตอไปดีกวานะคะ"  โอวว โนวววว ผิดพลาด ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ   การถามเชนนีส่ิ้งที่คุณใหตวัเลือกเธอคือ 
ใหเธอตอบวาได หรือ ไมได มีอยูสองอยาง คุณไปเปดโอกาสใหเธอปฎเิสธคุณได ไมดี ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ    
ตรงกันขามถาเปนดอนฮวนจะพดูวา  "ผมคิดวาเรานาจะทําความรูจักกนัไวนะครับเพราะวาอยางนอยเราคงจะ
เปนเพื่อนทีด่ีตอกันได เบอรโทรศัพทคุณเบอรอะไรครับ?" จากนั้นนิ่งแลวรอเธอตอบกลับมา ถาคุณอานเธอถูก
วาเธอพอจะสนใจในตวัคุณ เธอจะใหเบอรคุณมาเพราะคณุไมไดให ตัวเลือกปฎิเสธสําหรับเธอ คุณแคบอกสิ่ง
ที่ดีที่จะเกิดขึน้ถาเธอปฏิบัติตามจากนัน้คุณก็สันนิษฐานเอาเองเลยวาเธอจะตองใหเบอรคุณ  หรือวาจะเปนตอน
ที่คุณชวนเธอออกเดท "เรานาจะไปหาอะไรสนุก ๆ ทํากันวนัเสารนี่นะ เธออยากทีจ่ะไปโยนโบวหรือไปดูหนัง
มากกวากัน"  "ออม อยากจะไปทานขาวกนัตอนกลางวนัหรือตอนเยน็" "หนิง สะดวกวันเสารหรือวันอาทิตย" 
ถาเธอสนใจคุณอยูบาง โอกาสที่เธอจะเลือกอยางใดอยางหนึ่งมีมากกวา 70 % และก็ ขอแสดงความยนิดีดวย
ครับ!!!! คณุจะไดไปออกเดทกับสาวคนทีคุ่ณชอบแลว หรือถาเธอลังเล ปฎิเสธคุณก็ไมเปนไร ไมตองกังวล นี่
เปนธรรมชาติของผูหญิงที่ไมสามารถจะตอบตกลงผูชายไดในครั้งแรก รอจนกวาคณุคิดวาความสนใจเธอ
เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม ทําใหเธอรูวาคุณไมไดรีบเรงจะใหเธอตอบตกลง ใหเธอรูวาคุณกไ็มไดอยากจะฝนใหบาง
ส่ิงบางอยางมันเกิดขึน้ โชวใหเธอเหน็วาคุณเปนคนที่สบาย ๆ  รีแลกซ และเมื่อเวลาที่ดีมาถึงคอยลองถามเธอ
ใหมอีกครั้งนึง  ส่ิงที่ตองจําไวอีกอยางนึงกค็ือคุณตองไมลังเล สีหนา นํ้าเสียง แววตา ตองแสดงออกมาวาคุณ
มั่นใจวา  เธอจะตองตกลง คณุตองเชื่ออยางเต็มที่วาเธอจะเลือกอยางใดอยางหนึ่ง และเมื่อนั้นเทคนคินี้ก็จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อยาลืมนะครับ สันนษิฐานไวกอนวาเธอสนใจ!!! 
 
 
6-8  Keyword listening 
 

เอาละครับ คราวนี้เราจะมาพดูกันถึงเทคนคิที่จะทําใหคณุคุยกับสาว ๆ ไดอยางไมตองกังวลวาไมมี
อะไรจะใหคยุ ผูชายหลายคนมีปญหามากครับ ในการคุยกับสาว ๆ แลว อ้ึง พูดอะไรไมออก ไมรูจะคุยอะไรด ี
คุณคิดวาเวลาเราคุยกับสาว ๆ นั้นเราควรจะคุยเร่ืองอะไรดีครับ เราควรจะคุยเร่ืองอะไรที่จะทําใหเธอไมเบื่อ? 
ไมยากครับ คยุเร่ืองเธอไงละ!!!   
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กฎขอที่ 1 ของการคุย คุณคยุเร่ืองของเธอ ไมใชเร่ืองคนอืน่ ไมใชเร่ืองตวัคุณเอง แตคณุคุยเร่ืองของ

เธอ!!! ผูหญิงถาไดคุยเร่ืองของตัวเองสวนมากจะสามารถเมาทไดอยางยาวนานขามป บางครั้งเราแทบจะไมมี
โอกาสไดอาปากเลยดวยซํา เร่ืองของคุณและของคนอื่น คุณคอยคุยเมื่อเวลาโอกาสมันมาถึงเทานั้น เชนเธอเลา
วาเธอชอบไปทะเล คุณอาจจะเสริมเรื่องของคุณวาคณุชอบไปทะเลเหมือนกัน อะไรแบบนี้ โดยปกติแลวการ
คุยที่ดีเราควรจะคุยเร่ืองของเธอประมาณ 70 % ของการคุยทั้งหมด 
การคุยเร่ืองของเธอ นอกจากมันจะทําใหเธอไมเบื่อแลวยงัมีอีกเหตุผลนงึที่ทําใหเราควรจะคุยเร่ืองของเธอ คุณ
รูมั้ยครับวามันคืออะไร?  ลองคิดดูสิครับ ผมเฉลยใหคณุทางดานลางแลว แตอยาเพิ่งไปดูเฉลยนะ ลองคิด
ดูกอน   

ถึงตอนนี้เรารูแลววาเราควรจะคุยเร่ืองของเธอ คราวนี้จะทํายังไงไมใหการคุยมันขาดชวง  ปญหาทีผ่ม
ไดยนิผูชายถามบอย ๆ  ก็คือ เวลาคุยกับสาว ๆ  ไปไดสักพัก มักจะหมดเรื่องคุย บทสนทนาจะขาดชวง ทําให
รูสึกอึดอัดทั้งคุณและเธอ ปญหานี้พบบอยมากครับ ยิ่งถาคุณเปนคนทีเ่งยีบ ๆ  พูดนอย ๆ  อยูแลวเนีย่ก็ยิ่งจะ
รูสึกลําบากมากในการคุยกับสาว ๆ ไมเปนไร ทางแกมีอยูแลว งายนิดเดยีว เพียงแคขอใหเราตั้งใจฟงสิ่งที่เธอ
พูดมา เราก็จะพบวา ประโยคที่เธอพูดออกมานั้นโดยสวนใหญเธอไดบอกใบถึงสิ่งที่เธออยากจะคุยตอไปใหเรา
มาแลว วิธีนีใ้ชการสังเกตคําในประโยคทีเ่รียกวา keyword ที่เธอพูดออกมาเทานั้นเอง keyword คือคําที่เดน
ออกมาในประโยคที่เราสามารถนํามาตั้งเปนคําถามใหมได เพียงเทานี้คณุก็สามารถคุยไดโดยทีไ่มตองกังวลวา
จะไมมีอะไรใหพูดอีกตอไป วิธีนี้ผมเรียกมันวา keyword listenning  
 
 
ตัวอยางที่ 1  
เธอ " วันนีไ้ปเดินชอปปงที่สยามกับผ้ึงสองคน" 
ถาคุณตั้งใจฟง คุณก็จะรูวาเธอให keyword คุณมา 3 คํา 
1. สยาม 
2.ชอปปง 
3. ผ้ึง 
คําสามคํานี้แหละที่คุณสามารถนํามันมาตั้งคําถามใหมได คุณอาจจะถามเธอตอไปวา 
 
 
สยาม-------- "ทําไมถึงชอบไปสยาม?" 
ชอปปง-----"เวลาไปชอปปงชอบซื้ออะไร?" 
ผ้ึง-----------"ไปชอปปงกับผ้ึงบอยแคไหน ทําไมชอบไปกับผ้ึง?" 
เห็นมัย้ครับวาแคประโยคเดยีวที่เธอพดูมา เราสามารถเอามาตั้งคําถามไดตั้งหลายอยางงายนิดเดียวครับครับ แค
จับ keyword ที่เธอพูดมาใหได จะวาไปแลวคลาย ๆ เลนตอคํา เธอพูดถึงอะไรเราก็ถามตอไปถึงสิ่งนั้น เจาะลึก
เขาไป 
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ตัวอยางที่ 2  
เธอ " อาทิตยกอนไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนมา" 
เธอใหทางเลือกคุณ 2 ทาง 
1.ภูเก็ต 
2. เพื่อน 
ภูเก็ต------"ภูเก็ตมีอะไรนาสนใจบาง? ชอบตรงไหน?" 
เพื่อน------"ไปกับใครบาง?" 
 
ตัวอยางที่ 3  
เธอ "ชอบไปดหูนังที่เมเจอรเวลาวาง" 
ทางเลือก 3 ทางอีกแลว 
1. ดูหนัง-----"ชอบดูหนังแนวไหน?" 
2.เมเจอร----"ทําไมชอบไปเมเจอร?" 
3.เวลาวาง--"แลวเวลาวางทําอยางอื่นหรือเปลา?" 

ไมยากเลยครับแคตั้งใจฟง จับ keyword ที่เธอพูดมา คุณก็จะมีคําถามที่สามารถถามเธอไดมากมาย 
เทานี้คุณก็จะเปนคนที่คุยเกงขึ้นอีกมากทีเดยีว!!! 
 
เฉลยคําถาม  

เวลาที่เราคุยเร่ืองของเธอมันจะทําใหเธอเผยตัวตนของเธอออกมา ทําใหเธอรูสึกวาเปดใจกับเรามาก
ขึ้น เคยรูสึกกนัใชมั้ยครับวา เวลาเราบอกเรื่องของเราใหใครฟงก็ตาม ถาเคาตั้งใจฟงเรื่องของเราเปนอยางดี เรา
จะรูสึกวาเราเริ่มสนิทกับคนนั้นมากขึ้น เปนจิตวิทยาครับ เพราะเวลาเราเลาเรื่องสวนตวัของเราใหคนอืนฟงเนีย่ 
จิตใตสํานึกมนัจะรูสึกเองเลยวา "โอเคขณะนี้ฉันกําลังเปดเผยเรื่องของฉันอยู เพราะฉะนั้นคนที่คุยอยูดวยเปน
คนที่ฉันไวใจได เปนคนที่ฉนัสนิทดวย " จิตใตสํานึกเรามันจะคดิไปเองเลยครับ เพราะฉะนัน้ถาเราทําใหเธอ
คุยเร่ืองของเธอไดมากเทาไหร เธอก็จะเปดใจใหกับเรามากเทานั้น และมันจะไดผลยิ่งขึ้น ถาเรื่องของเธอนั้น
เปนเรื่องความรูสึกของเธอ ชอบ ไมชอบอะไร มีความรูสึกตอเร่ืองนั้น เร่ืองนี้ยังไง ถาคุณทําใหเธอเผยเรื่อง
ความรูสึกเธอออกมามาก ๆ โอกาสที่เธอจะสนิทกับคณุก็จะเร็วยิ่งขึน้  
 
อยาลืมนะครบั คุยเร่ืองของเธอประมาณ 70 % ของการคุยทั้งหมด และถาจะใหดีคุยเร่ืองความรูสึกของเธอ 
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6-9  Cocky Funny and Sexual : Cocky Funny and Neg hit 
 

ชวงที่ผานมา ผมไดรับ e-mail จากหลาย ๆ ทานเขียนมาบอกวา อยากที่จะใหเพิ่มเติมในสวนของ 
cocky funny เพราะรูสึกวามนั สนุกและไดผลดี ครับ ผมก็คิดเหมือนกนั สาว 2-3 คนที่ผมจีบติดชวงหลัง ๆ  มา
นี่  cocky funny (CF) มีสวนสําคัญมากครับ ผมมาคิดดูแลวถาไมมี CF นี่ผมคงจีบไมติดอยางแนนอน 
กอนอื่นผมอยากจะพูดถึงทัศนคติที่คุณตองมีเวลาที่ใช CF กันกอน 
ส่ิงแรกที่คุณตองมีซ่ึงเหมือนกับการใชเทคนิคอื่น ๆ  ก็คือ คุณตองไมสนใจผลลัพธเพราะอยางที่รู ๆ กันอยูวา 
ถาเราสนใจผลลัพธ เราก็มั่นใจแคเปลือกนอก แตขางในยังหวังที่จะใหเธอมาชอบ ถาเปนอยางนัน้ คุณก็จะไม
สามารถ CF ไดเต็มที่เพราะคุณกดดันตวัเองคุณไมจําเปนตองกดดันตวัเองวาจะตองจีบสาวคนนีใ้หติดใหได 
คุณไมจําเปนเลยครับ เพราะมันไมมีประโยชนอะไรเลย คุณควบคุมเธอไมได คุณมีอิทธิพลกับเธอบางเทา
นั้นเอง  
 
สอง คุณควรจะอยูในอารมณที่ดี อันนี้เห็นกนัไดชัด ๆ  เพราะเวลาที่คุณ CF เธอ คุณกําลังจะทําใหเธอขํา 
ถาคุณกําลังอารมณไมดีอยู คุณจะทําใหเธอขําไดหรือครับ? 

เวลาจะใช CF กับสาว ๆ  ใหคุณคิดวา "อืมม ช้ันรูวาเธอจะตองชอบเพราะชั้นเปนคน cocky funny  
เธอจะตองหวัเราะแน ๆ " ใหคุณคิดแคนีเ้วลาจะใชมันทกุครั้ง ซ่ึงพอคุณบอกตัวเองอยางนี้นาน ๆ เขา ตอไปคุณ
ไมตองคิดอยางนี้อีกเลย เพราะคุณจะรูสึกเอง มันจะซึมเขาไปเปนธรรมชาติของคุณเอง คุณก็จะเริม่เปน dj โดย
ธรรมชาติ focus อยูที่ความสนุกของ CF อยาไป focus ที่ตัวผูหญิงวาเธอจะตอบสนองยังไง 
 
เอาละครับ เมื่อทศันคติถูกตองแลวผมก็อยากจะใหคณุรูถึง concept อีกอันนึงคือ  Be Sexual คือ การที่เปนคน
เปดในเรื่องเพศ ไมซอนมันไวขางใน การทีเ่ราเลนหูเลนตากับผูหญิง , สัมผัสเธอ, พูดเรื่อง sex กับผูหญิง (พูด
เฉพาะเมื่อมันเหมาะสมเทานัน้) อยางนี้ถือเปนการที่เรา sexual ทั้งหมด ดูงาย ๆ  เลยกค็ือ Nice guy เปนพวกที่
ปดในเรื่องเพศ เปนพวก Non-sexual Nice guy จะไมกลาทําในสิ่งที่ผมบอกขางตน เพราะพวกเคานึกวามนัจะ
ทําใหผูหญิงกลัว ตกใจ และหนีไปจากเคานาสงสาร nice guy นะครับทีไ่มรูวาผูหญิงชอบผูชาย sexual 
แตการที่เรา sexual ไมใชการที่เราหื่นกาม สองอยางนี้ตางกันนะครับ ถาคุณเดินไปเจอผูหญิงคนนึงยังไมได
รูจักกันเลย คณุไปบอกเธอ "หนาอกคณุใหญจังเลยครับ ผมชอบ"  เออ... ถาไปพูดอยางนี้ก็ตวัใครตวัมันครับ 
เพราะมันไมใช sexual แลว มันเกินไปกลายเปนพวกบากาม โรคจิต เพราะฉะนัน้ทําความเขาใจใหดกีอนนะ
ครับ 
 
 
โอเค คราวนี้ผมอยากจะใหคณุใชเทคนิค CF แตวานํามันมารวมกับ Sexual ดวย เปน CF + Sexual 
"เอะ! แลวมันทํายังนะ" คุณอาจจะยังสงสัยอยู  กอไมยากครับ CF+ Sexual คือการพูดตลก แบบกวน ๆ  แซว 
นิด ๆ  และกแ็ฝงเรื่องเพศ เร่ือง sex เขาไปดวย 



 

หลอไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ียวแรง 

- 99 - 
ทําไมถึงตองใช CF + Sexual ? 

จําไดมัย้วา ถาผูหญิงรูสึกสบาย ๆ กับเราอยางเดียวแตไมรูสึกวาเราเปดในเรื่องเพศ เราจะเปนไดแค
เพื่อน ถาผูหญิงรูสึกวาเราเปดในเรื่องเพศแตไมรูสึกสบาย ๆ  relax เมื่ออยูกับเรา เราจะกลายเปน ไอโรคจิต  
บากาม แตถามันมีทั้งสองอยาง เธอรูสึกสบาย ๆ  กับเรา และเราเปนคนที่เปดในเรื่องเพศ ผูหญิงจะจัดเราไปอยู
ในกลุมที่อยากจะเปนแฟนดวย CF+Sexual ทําใหเรามีทัง้สองอยางครับ เจงมั้ยละครบั อิอิ และเมื่อไรที่คุณถนัด
การพูดแบบ CF+Sexual แลวละก็ เตรียมตวัโดนสาว ๆ เขามารุมไดเลย!!! 
 
CF + Sexual 
1. ผมไปเที่ยวผับนึงกับสาวที่ผมกําลังจีบอยู ซ่ึงวันนัน้เธอรินเหลาใหผมบอยมาก ๆ  ผมเลยบอก 
ผม : "จะมอมเหลาชั้นเหรอ?" 
เธอ : "ใช ไดมัย้ละ?" เธอพูดและกริ็นเหลาสงใหผม 
ผม : "เสียใจดวย ไมได ช้ันไมยอมใหเธอขมขืนชั้นหรอกนะ" สบตาพรอมยิ้มดวยความมั่นใจ กวน ๆ  
เธอ : ยิ้มและสงสายตา sexy  
2. ผมไดนัดสาวไปทานขาวทีร่านอาหาร ทานเสร็จผมก็ขับรถจะไปสงเธอระหวางที่ขับอยูนั้น เธอกไ็ดเอ
นมาซบไหลผม บรรยากาศเริ่มเปนใจพอดรีถติดไฟแดง ผมเลยกมลงไปจูบหนาผากเธอ เธอสบตากับผมครูนึง 
แลวเรากจ็ูบกนั (ตอนนัน้ตอนกลางคืนครบั ดึกแลวดวย รถผมติดไฟแดงอยูคันเดียว ไมมีรถขาง ๆ  และขาง
หลังครับ ^_^ ) จากนั้นเธอกถ็ามผมวา 
เธอ : "เปนยังไง พอจะสูสาว ๆ คนอื่นไดมั้ย?" 
ผม : "อืมม อันนี้ตองขอพิสูจนดูอีกครั้งนึงกอน" 
ผมกมลงไปจูบเธออีกสักพกันึง แลวก็พดูวา 
ผม : "โอววว ทางสถาบันของเราขอมอบประกาศนยีบตัรพรอมทั้งโลหดีเดนใหคณุในฐานะที่คุณเปนนักเรียนที่
ทําคะแนนไดสูงสุด ทิ้งหางคนอื่น ๆ ขาดลอย" 
เธอ : หัวเราะพรอมทั้งเขามากอดผม 
ผม : เห็นรถ taxi แลนผานรถผมไปหนึ่งคัน ผมหันกลับไปมองสัญญาณไฟ พรอมคดิในใจวา  
"ไฟแม_เขียวตั้งนานแลวนีห่วา 55" 
3.ผมไดคุยโทรศัพทกับสาวคนนึงที่ผมจีบมาสักระยะแลว เร่ิมที่จะรูสึกสบาย ๆ กันแลวคุยกันสกัพกั ผมบอก 
ผม : "โอเค ไวแคนี้กอนละกนั เธอก็ไปนอนไดแลว มันดกึแลว" 
เธอ : "อืม แลวคอยคุยกนัใหม" 
ผม : "ไดครับ แตวาคืนนี้ไมตองนอนฝนถึงผมก็ไดนะครับ" พูดทีเลนทจีริงเธอหัวเราะนิดนึงแลวพดูวา : "เดี๋ยว
คืนนี้จะตามไปหลอกในฝนซะใหเขด็" 
4. ผมนัดสาวไปเที่ยว เธอแตงชุดเกาะอกมา ผมเลยใส cocky funny ไปวา 
ผม : "แตงชุดแบบนี้ ผมวามนัอันตรายนะครับ" ทําทีเหมือนจะพดูจรงิจัง 
เธอ : "เหรอ มันโปเกินไปเหรอ" 
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ผม : "คือมันกไ็มมากหรอก แตกลัววาอีกสกัพัก จากเกาะอกมันจะมาเกาะที่เอวนะสิ" ยิ้มกวน ๆ พรอมสายหัว 
เธอทุบผม : "หาวาชั้นหนาอกเล็กเหรอ" 
5. อันนี้เอามาจากหนังเรื่อง FAKE เปนฉากที่พระเอกคือลีโอ พุฒ เจออั้ม นางเอกเปนครั้งแรกในผับ 
พระเอกเห็นนางเอกนั่งอยูคนเดียว ทาทางเศรา ๆ  จึงเขาไปนั่งคุย คุยอะไรไมรู จําไมได สักพักนางเอกก็พูด 
นางเอก : "คณุรูเหรอวาชั้นเปนคนยังไง?" 
พระเอก : "รู คณุเปนผูหญิง ผมยาว ที่กําลังผิดหวังกับความรัก" 
นางเอก : "แลวอะไรอีกละ?" 
พระเอก : "แลว..คุณกก็ําลังสนใจผม" ยิ้มที่มุมปากนิดนงึ สีหนา แววตานิ่งมองที่ตานางเอก 
นางเอก : เซ็นสไดวาพระเอกไมใช nice guy 
6. อันนี้ก็มาจาก FAKE หลังจากที่พระเอก ลีโอ พุฒมีอะไรกับนางเอกแลว ตอนเชาตืน่ขึ้นมาพระเอกก็หอม
นางเอกแลวกค็ุยกันสักพัก นางเอกกพ็ูดวา  
นางเอก : "คณุชอบชั้นตรงไหน?" 
พระเอก : "ใครบอกวาผมชอบคุณ?" ยิ้มนิด ๆ  
แตพระเอกก็เจอเอาคืนเพราะดันไปถามเธอกลับวา 
พระเอก : "แลวคุณละชอบผมตรงไหน?" 
นางเอก : "ใครบอกวาชั้นชอบคุณ?"  
***ใครไดดหูนังเรื่องนี้จะเหน็วาลีโอ พุฒ พระเอกที่ตอนแรกมีลักษณะกึ่ง jerk กึ่ง donjuan กลับกลาย 
เปน nice guy เต็มตัวหลังจากที่รูจักนางเอกไมนาน (การเปน nice guy ไมใชเร่ืองผิดแตตองทําในเวลาที่
เหมาะสมพระเอกคอนขางจะเปนแมนมากโดยปกติ แตหลังจากเจอนางเอกแลวกลับเฝาเพอถึงนางเอก 
ตลอดเวลากลายเปนโคตร nice guy) หรือบางครั้งถาเราอยากจะดดัแปลงใหเปน CF + Neg hit ก็สามารถทําได
ได (พดูตลก เสียดสีที่แฝงไวดวยการแซวขอบกพรองของเธอ) 
 
CF + Neg hit  
7. ผมชวนสาวไปเที่ยว ระหวางที่นั่งอยูในรถ เธอก็โชวรูปที่เธอไปถายมาใหผมด ู
เธอ: "เปนไง นารักมั้ย?" 
ผม : "อันนี้ คณุปาที่ไหนมายืนโพสทาอยูเนี่ย?" 
เธอ : ทําหนางอน ๆ  แตอมยิม้ 
ผม : "โอ ๆ  ๆ  ๆ  ไมเอานา ดูสิ งอนมาก ๆ  ตีนกาขึ้นเลยนะ" เอามือไปแตะที่ตาของเธอ 
เธอ : ทุบแขนผม (อีกแลว) 
8. อันนี้ผมใชตอนที่เธอถามผมวาทําไมผมถึงเขาไปขอเบอรเธอ 
เธอ: "ทําไมถึงมาขอเบอร(ช่ือเธอ)ละ เพื่อน(ช่ือเธอ) สวยกวา(ช่ือเธอ) อีกนะ เปลีย่นใจยังทนันะ" 
ผม : "ก็(ช่ือเธอ) เปนผูหญิงที่สะดุดตามากที่สุด" พูดเหมอืนจะจริงจังอกีแลว ^_^ 
เธอ: "เหรอ สะดุดตายังไง?" ทําเสียงดีใจ 



 

หลอไมหลอ ไมเก่ียว อาศัยทางเปลี่ยวและเร่ียวแรง 

- 101 -
ผม : "ก็พอมองเขาไปในกลุมแลว (ช่ือเธอ)เตะตามาก ตวัใหญ บกึบึน บดบังรัศมีคนอื่น ๆ หมดเลย 
เห็นครั้งแรกแลวรูเลยวา..ปกปองเราไดทั้งชีวิต" ยิ้มกวน 
***มุขปกปองเราไดทั้งชีวิต ยืมมาจากเดี่ยวไมโครโฟนของ โนต อุดม 
9. ผมไปเที่ยวผับกับเธอ เธอหยิบบุหร่ีขึน้มาสูบ ผมมองไปที่คําเตือนบนซองเขียนวา "สูบบุหร่ีทําใหแกเร็ว" ผม
ช้ีใหเธอดูคําเตอืน เธอยิ้มนิดนึง ผมเอื้อมมือไปจับแกมเธอ แลวก็พดู 
ผม : "ไมนาเชือ่ การสูบบุหร่ีทําใหคนเราแกเร็วจริง ๆ " ผมสายหัวพรอมกับถอนหายใจ  
เธอ : หัวเราะแลวก็แซวผมกลับวา ผมก็แกพอ ๆ กับเธอนั่นแหละ 
คําเตือน : หามใช cocky funny มากเกินไป มิฉะนั้นอาจจะมีสาว ๆ มากมายมารุมลอมโดยไมรูตัวได ^_^ 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : จงใชไปในทางที่ถูก ไมแนะนําใหใชเพื่อหวังหลอกสาว ๆ และตวัของผูที่นําไปใชเอง จะตอง 
ระมัดระวังในเรื่องของความเปนคนเจาชู 
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เคล็ดลับการจีบสาวมีแฟนแลว 
ใชไดดกีับผูหญิงที่ออนกวา 
 
1. อยายอมรับวาเรากําลังจีบเขาอยู  

ถึงแมวาเขาจะถามมาตรงๆ หรือถาม วก วน อยางไรก็ตามบอกแควาไมคิดอะไร แคเปนเพื่อนคนหนึง่
คบแลวสบายใจดี ผิดดวยหรือ ทําใหเขารูสึกผิดที่ถามมา (ถาตอบไปวาใช ก็แหวกหญาใหงูตื่นสิครับ เธอก็ไม
กลาพูดคุยดวยพอดี ผูหญิงกรู็สึกผิดตอแฟนเปนนะ) 
2. พยายามทําดีดวยใหมากทีสุ่ด พูดจากใหกําลังใจ 

ทําตัวใหเปนผูใหญ (สําคัญนะ) หามหึงหวง ทําดีไปเถอะตอนนี้ ทําไปมากๆ เหมือนการหาเสียงพอเคา
เปลี่ยนใจจากคนที่เคาคบแลวเราก็คอยเปลี่ยนพฤติกรรมบางก็ได ไมผิดนิ โดยปกติ 80% 
ขึ้นไป แฟนเกาเขาจะมีอายุพอๆกัน (เพราะคบกันตอนเรยีน) ดังนัน้จําเปนอยางยิ่งที่คณุจะตองทําตวัเปนผูใหญ
มีความรบัผิดชอบใจเยน็ และทําทุกอยางใหเธอได ไปรบัไปสง โทรไปหาอยาขัดใจเธอนัก แตก็มแีซวๆบางได
ใหเธอรูสึกเปนกันเอง และชื่นชมในตวัคณุ 
3. อยาพูดถึงแฟนเขานัก 

แมวาเธอจะพยายามชกัจูงเขาไปหาเรื่องแฟนเธออยางไรก็พยายามทําเหมือนไมไดยนิ หรืออาจจะพูด
วา อือ อือ แตไมใสใจ ทําเหมอืนวามันไมมตีัวตนอยูในโลกหรือนานๆทีจะเลนมุขชมไปบางวา ดูรักกันดีจังนะ
ดูเธอรักเขาจัง เขาคงเหมือนกันใชหรือปาวใหสาวเจาเริ่มลังเล แตอยาทําใหเหมือนดปูระชดนะครับตอนนี้เธอ
ยังภูมใิจ และยงัรักแฟนเกาเธออยู 
4. ใหกําลังใจ และปลอบใจเมื่อเคาทะเลาะกับแฟน  

อยาเพิ่งไปยุเขาใหเลิกกับแฟนอยางโจงแจงนะครับคอยปลอบเขา บอกเขาวาถาไมสบายใจก็พูดคยุกัน
ไดถาเขาบอกวาไมคอยสบาย ไมคอยอยากคุยก็อยาคะยัน้คะยอ รอไปกอน แลวคอยโทรไปใหมชวนออกไปหา
อะไรทําใหเขาสบายใจขึ้นวนัหลัง  พอวนัหลังเขาไปคุยกับแฟนแฟนเขาก็จะหึงอีกทีม่าคุยกับเรา แลวก็จะ
ทะเลาะกนัอีก ก็กลับมาในรปูแบบเดิมครบั ปลอบตอสรางฐานคะแนนเสียงไปเรื่อยๆ 
5. รอเวลา  

สําคัญมากครับ อยาทําอะไรบูมบามรอใหเขาจะเลาะกันใหพอ เร่ิมใหสาวเจารูสึกวาแฟนในปจจุบันรัก
เธอจริงหรือปาวทําไมทําใหเธอไมสบายใจยันเลย (แลวเธอละ ทําอยางนี้ แฟนคงสบายใจดวยหละนะก็มันหึงนี่
หวา) 
6. ทําความดีตอไปเรื่อยๆครับ 

ทําใหสาวเจาสบายใจที่สุดทีอ่ยูกับคุณ ถาโอกาสดี ๆ ก็แกลงคุยไปถามวาความรักเปนอยางไรบาง เคา
รักเธอจริงหรือปาวนะเหน็หมูนี้ไมคอยสบายใจนี่ทําไมเขาทําใหเธอเปนอยางนี้ละ ก็รักจริงไมใชหรือ ที่สําคัญ 
ทําใหแนบเนยีนนะครับ วางมาดดี ๆ ทําใหคุณดูเปนผูใหญมากกวาเธอประมาณ 10 ป ใหเธอรูสึกเหมือนกับวา
ปรึกษาผูใหญที่เธอไวใจอยู 
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7. เมื่อโอกาสมาถึง สาวเจาจะสง signal 

ประมาณวาขอเปนเพื่อนกับแฟนเธอสาวเจาจะบอกแฟนเธอวา ยังรักอยู รอกลับมาทําดีดวย 
แลวกลับไปเปนเหมือนเดิมหรือวา เธอรักเราจริงหรือปาวทําไมตองทําตวัเปนเจาของเราดวยละ 
ทําไมตองทําใหเราไมสบายใจดวย 
8. ครับ... ผูชายพอไดฟงก็จะอึ้ง 

ยิ่งคบกันมานานเทาไหร ก็จะอึ้งนานเทานัน้แฟนจะเริ่มรูสึกวาสาวเจาเริม่ทําตัวออกหาง 
แลวกจ็ะหึงหนักและทะเลาะกันครับแลวเร่ืองก็จะบานปลายมากขึ้น คณุพอคุณแมเธอเห็นเธอรองไหหรือครับ
แฟนในปจจุบนัก็จะเปนคนเลวในทันที ไมตองมีการแกตวัและก็จะชวยกีดกนัมันออกไปจากชวีิตเธอใหคุณ
โดยอัตโนมัต ิ
9. เมื่อปจจัยอ่ืนๆมันมากขึ้นเปนเงาตามตวั ปญหามาก 

แฟนเขาก็ตองมีทอบางครับเริ่มรูสึกวาเราไมดีพอหรือปาว ไมรักเธอจรงิหรือปาว (ใชไดดีมากสาํหรับ
แฟนเกาที่รักเธอยางจริงใจหรือคบกันมานานมาก) เร่ิมรูสึกวาควรจะใหเธอลองทําตามความตองการ (ที่โดนยุ
แหยจากคณุ) ซักหนอยดีไหมสุดทายเขากต็องยอมรับกบัการคบเธอเปนเพื่อนสวนเรื่องที่เขาจะแยงเธอคืนมา
จากคุณหรือครับก็เขาเหนื่อยกับสิ่งที่ทําใหเธอแลวและเกิดความทอใจเพราะคิดวาสิ่งที่เคาทําที่มันดทีี่สุดแลว
มันยังไมมีคาพอที่จะเหนีย่วร้ังตัวเธอเอาไวได 
กวาเคาจะเรยีกกําลังใจคนืมาไดปานนัน้คณุก็เขาไปนั่งในตําแหนงของเขาในใจเธอเรียบ รอยแลวหละ 
10. คราวนี้ตาคุณแลว 

คอยๆเขาไปใหความสบายใจเรื่อยๆเหมือนปกติในใจคณุตอนนีก้็จะไดกระหยิ่มยิ้มยองกับความสําเร็จ
ของคุณรอเวลาอีกนิด กจ็ะไดเธอมาครอบครองสมใจโดยไมมีแฟนเกาของเธอเปนกางขวางคออีกตอไป ขอ
แสดงความยินดีครับกับความสําเร็จของคุณ...... 
 
 
จีบสาว 47 ขอ 
1.goodnightคนดีขอใหนอนหลับฝนดีคืนนี้จะไปเขาฝน  
2.พี่ไปสงมั้ยนองตองเดินอีกไกลนะกวาจะพนใจพี่  
3.เร่ืองเนี้ยะเริม่ตนดวยรายแตลงทายดวยรักนะจะ  
4.ไขพะโลหนะสีดําแตคนทาํอะหวัใจสีชมพู  
5.ติดกาแฟเลิกไดติดบหุร่ีเลิกไดแตตดิใจเธอเลิกไมไดจริงๆ  
6.มีใจแค1ดวงครึ่งแรกบอกวาคิดถึงอีกครึ่งหนึ่งบอกวารัก  
7.ที่หายหนาไปไมใชไมรักแตหมอใหพักลดน้ําตาลในหัวใจจะ  
8.ฉันเกิดมาอาภัพตองอยูแบบหลบๆซอนๆก็ซอนในหวัใจเธองัย  
9.หัวใจไมวางเหมือนเดิมเพราะมีเธอมาเพิม่เติมในใจ  
10.อยากรูมั้ยฉันรักใครสองกระจกสิจะไดคาํตอบ  
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11.ยังตัดสินใจไมไดใชไหมเอางี้โยนหวักอยกันถาออกหัวเธอมาเปนแฟนฉัน ถาออกกอยฉันจะยอมเปนแฟน
เธอ  
12.อยากจะเขยีนคําวารักตัวเทาบาน คงตองหากระดานแผนใหญๆอันสมุดเลมนี้มันเล็กไป คงตองเอา หัวใจมา
เขียนแทน  
13.ไมไดคิดถึงเธอทุกนาที แตคิดถึงเธอตลอดที่มีลมหายใจ  
14.ถาพรุงนี้ผมตายไปก็คงไมแปลก เพราะชีวิตผมที่เกิดมามีหนาที่เพยีงแคมาพบคุณในวันนี้เทานัน้เอง  
15.ผมมันคนใจแคบ ในนั้นเลยมีที่วางพอสําหรับคุณเพยีงคนเดยีว  
16.เปนการยากที่จะเขาใจในคําวารัก แตยากยิ่งนกัหากจะรักอยางเขาใจ  
17.ผมมันเปนคนไมมีหวัใจ ก็เพราะหัวใจของผมนั้นดันไปอยูที่คุณ 
18.ความรักของเราเหมือนเสนขนาน แมจะไมมีวันมาบรรจบกัน แตก็จะเคียงคูกันตลอดไป  
19.ถึงผมจะเปนคนหลายใจ แตในทกุ ๆ หวัใจก็มีแตเธอ  
20.โทรศพัทมือถือยิ่งโทรยิ่งกินเงิน แตโทรหาคุณยิ่งโทรยิ่งกินใจ  
21.ผมขอถามทางคุณหนอยไดไหมครับ? ทางไปหัวใจคณุ  
22.ชวยกดลิฟทใหหนอยครบั? ผมจะไป ช้ัน..รักเธอ  
23.คุณไดยินเสียงอะไรมั๊ยครับ....เสียงหัวใจผมมันบอกวารักเธอ  
24.เออ..ไมทราบวาเราเคยเจอกันที่ไหนมากอนรึปาวครบั ออ คงจะเปนในฝนของผม 
25.ทําไมวันนีท้องฟาไมสวยเหมือนทุกวัน คงเปนเพราะคณุสินะ  
26.ผมชักอึกอัดแลวสิ ก็คณุเลนเขามาเบียดอยูในใจผมตลอดเวลาเลย  
27.เดินดีๆนะครับ...ระวังจะสะดุดรักผม  
28.ตั้งแตผมไดรูจักกับคณุ ทําใหผมไดเจออะไรบางอยาง เจอละไม ใจละเมอ  
29.เผอิญผมมันพวกคนใจแคบหนะครับ ในนั้นเลยมีทีว่างใหคุณไดเพียงคนเดียว  
30.ความรักของผมกับคุณเหมือนเสนขนาน แมมันอาจจะไมมีวนัมาบรรจบกัน แตมนัจะเคยีงคูกนัตลอดไป  
31.ถึงผมจะเปนคนหลายใจ แตในทกุๆหวัใจก็มแีตคุณ  
32.ผมทําใหคณุไดทกุอยาง ยกเวนแคเหาะขึ้นไปบนฟา กับการไมรักคณุ  
33.ผมมันเปนคนไมมีหวัใจ... เพราะผมเอาใหคุณไปแลว ตั้งแตวนัที่เราพบกัน  
34.เมื่อคืนที่บานไฟดับ แตผมไมตองใชไฟฉาย หรือเทียนเลยครับ เพราะแคนกึถึงคุณ โลกของผมก็สวาง ไสว
ไปหมดแลว  
35.ตลอดชวีิตที่ผานมาของผม.... คุณไปอยูไหนมาครับ? 
36.ผมยอมอายส้ัุนลงไป 1 ป... แลกกับการคุยกับคุณ 1 นาที  
37.ผมไมหวังอะไร ขอแคไดเห็นหนาคณุ ถึงตองอายุส้ัน ตายไปตอหนาคุณ ผมก็ยอม  
38.รูตัวไหม วาคุณคือผูหญิงคนแรก ที่เห็นแลวผมนึกอยากปลูกตนรัก  
39.คุณทําใหขาผมแพลง เพราะตกหลุมรักคุณไมเปนทา  
40.ไมสบายไป x-ray หัวใจมา หมอบอกวาขางในหวัใจมีแตเธอ  
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41.รอนจัง อาบน้ํา ก็ยังไมหาย นอนไมหลับกระสับกระสาย ก็ยังไมหายคิดถึงเธอ  
42.โทษครับ กี่โมงแลวครับ วันเวลาของผม มันหยดุไปหมดเมื่อพบคณุ  
43.ถาคิดถึงคุณแลวตองเสียตังคคร้ังละบาทผมคงหมดเนื้อหมดตวัภายในวันเดียว  
44.คุณทาทางจะมีโชคนะ ผมเปนหมอดู ดดูวงจากเบอรโทรศัพท บอกเบอรมาสิครับ ผมจะทายให  
45.ผมคงตองไปรับลอตเตอรี่มาขายซะแลว เพราะความรกัของคุณมันทําใหผมตาบอด  
46.ถาเธอเปนโคลน ฉันจะยอมเปนควาย จะไดจมปลักรักเธอตลอดไป 
47.เวลาเห็นหนาคุณทีไร ผมมักจะเปนโรคชักทุกทีเลยอะชักใจออน 
 
 
เทคนิคการจีบสาว ผาน Msn ^^ 
อันนี้เปน เทคนิคการจีบสาว ผาน MSN ของคนๆ นึงซึ่งเปนลูกครึ่ง(ไทย-อีสาน ) 
 
ช่ือ seenb มันไมสันทัดภาษาไทยเทาไหรนัก เวลาพิมพจึงสะกดไมคอยถูก ทําใหบางครั้งสื่อความหมายผิด 
 
seenb says : หวักลีขรับ อยูบ? 
เจนนี่ says : คะ อยูคะ ใครคะ 
 
seenb says : อะแฮม เจดสะดาพอนครับ 
เจนนี่ says : แอดมาไดยังไงอะคะ? 
 
seenb says : แอดไมไดมา มาแตเล็ก 
เจนนี่ says : อะไรคะ เล็ก งง? 
 
seenb says : ฮวยย ขอยปลอยมุข แอด คาราบาวไมมา มาแตเล็ก คาราบาว เกทบ? 
เจนนี่ says : = = ' 
 
seenb says : อายุเทาไหรแยวเอย? 
เจนนี่ says : ใครคะเอย นี่เจนนี่นะ.. 
 
seenb says : เช็ด!!! เลนยิงมขุนี้ผมก็แยสิ 
เจนนี่ says : คุณจะแยไดไงคะ คนที่แยตองเปนแซมสิ ภรรยาเขาโดนยิงนะคะ 
 
seenb says : = = ' (คิดในใจ กรูไมนาไปเลนมุขกะแมรงกอนเลยยย) 
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seenb says : อาย?ุ 
เจนนี่ says : อาไมไดยุคะ คณุแมย ุ
 
seenb says : เช็ดเข!!!! 
เจนนี่ says : แปลวาอะไรคะ เช็ดเข? 
 
seenb says : ออ สะดุงมุขคุณนะครับ! ปลาราเลยหกใสจะเขที่บาน เลยตองเช็ดเสียหนอย เออ How old is u? 
เจนนี่ says : ตายยย แกรมมั่วเอนเตอเทนเมนตจริงๆนะคะ กะแดะสปกอิงลิชยังพูดผิดอีก 
 
seenb says : ฮวย จะบอกขอยบ!!! 
เจนนี่ says : ลอเลนอะคะ คคิ ิอายุ 15หยกๆ 16หยอนๆคะ 
 
seenb says : แหะๆ อะไรหยอนครับ (ทําหนาหื่น) 
เจนนี่ says : รองเทาอีช้ันอะคะ จะหยอนลงหนาคุณ.... 
 
seenb says : อุยส คุณนนี่ชางมีอารมณฝกบวัจริงๆนะครับ 
เจนนี่ says : อะไรอะคะ งง? 
 
seenb says : อารมณขัน นั่นแน!!! งงละเซเจอมุขนี้ พอดทีี่บานผมไมใชขันนะ ใชฝกบัว อะแฮมๆ 
เจนนี่ says : = = ' 
 
seenb says : เรียนที่ไหนครับ? 
เจนนี่ says : อนบุาลหมีนอยคะ 
 
seenb says : อนุบาล!!!! ไหนบอกอายุ 15หยกๆ16หยอนๆไง 
เจนนี่ says : กไ็มไดถามนี่คะวาเรียนตอนไหน คิค ิ
 
seenb says : ฝากไวกอนเดอมุขแบบนี้... ตอนนี้เรียนที่ไหนครับ 
เจนนี่ says : อออ โรงเรียนโรเก ซานตาครูซคอนแวนตคะ 
 
seenb says : หยูย ช่ือเทจริงๆครับ ระวังเอกนะครับ 
เจนนี่ says : ทําไมอะคะ งงอกีแรววว 
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seenb says : คุณเรียนเอกชนนี่นา เอกมนักะชนนะ อะมาแลวจับมือผมไวดดีี ผมจะปกปองคุณเอง เพลงเตะแมง
งอด!!!!!!!! 
เจนนี่ says : ทาจะบา.... 
 
seenb says : ดาผมรึ? 
เจนนี่ says : อุย พิมผิดคะ จะพิมวานารักเปนบา 
 
seenb says : ดาผมวาเปนคนบารึ ฮือฮือ ทําดีไมไดด ี
เจนนี่ says : ....(ระบายอารมณดวยการทําคียบอรด) 
 
seenb says : ขอลูบไดบ? 
เจนนี่ says : ......อีตาบา ลามก 
 
seenb says : ฮวย!!!ผูสาวกุงเตบสมัยนี้ ขอลูบแคนี้ทําเปนงก สาวๆที่บานขอยใหลูบตั้งแยะ 
เจนนี่ says : ช้ันจะblockเธอแลวนะ ขืนยังพูดจาแบบนี้อีก 
 
seenb says : อีโดวส บงามละสิ เลยไมใหลูบ กิ๊วๆ ผูสาวบงามๆๆๆๆ 
seenb says : แลวเสี่ยวจะเสยีใจทีบใหเฮาดลููบ 
seenb says : ฮัน12 ฮัลโหล อยูบ? 




