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Chapter 2 

Flirting  

 

การเลอืกใช้ประโยคในการจีบ (Flirting) ต้องดสูถานะความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัเขาด้วยวา่เป็นอยา่งไรบ้าง เช่น สนิท

กนัมากน้อยแคไ่หน? คยุมานานแคไ่หนแล้ว? นอกจากนีพ้ืน้ฐานวฒันธรรมของคูส่นทนาก็เป็นสิง่ส าคญัในการน ามา

พิจารณาวา่สิง่ไหนควรพดูหรือไมค่วรพดู แตอ่ยา่งไรก็ตามมารยาทสากลพืน้ฐานทีจ่ะกลา่วดงัตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ที่ควรท า 

1. Respect Personal Space เคารพพืน้ท่ีสว่นตวั หมายถงึหากพดูคยุตอ่หน้า เราไมค่วรยืนตดิเขามากเกินไป ควร

ยืนในระยะหา่งที่พอเหมาะ หรือไมค่วรถามละลาบละล้วงเร่ืองสว่นตวัจนเกินไป  

2. Respect people’s decision เคารพการตดัสนิใจของผู้อื่น หมายถึง หากเราเข้าไปจีบ แล้วเขาไมส่นใจ ก็ควร

หยดุ ไมค่วรตามตือ้ให้ตอ่ไป เสยีเวลา เสยีมารยาท  

3. Keep good eye contact/ always smile/ interested in the conversation สบตาอยา่งเหมาะสม และ 

ยิม้แย้มแจ่มใส นอกจากนีค้วรสนใจในสิง่ที่คูส่นทนาพดูด้วย 

4. Don’t give comments on sexual body parts อยา่พดูช่ืนชมสว่นของร่างกายที่ไมค่วรพดู แตส่ามารถชม 

การยิม้ ดวงตา เสือ้ผ้า หรือบคุลกิที่นา่ประทบัใจได้ แตท่ัง้นีค้วรพดูชมในเวลาที่เหมาะสม หมายถงึ หากเราคยุ

กบัเขามาได้สกัพกัและรู้สกึสนิทพอที่จะพดูออกไปได้  

5. Be polite ใช้ค าพดูและทา่ทางทีส่ภุาพ  

 

ถามเบอร์โทร หรือ ข้อมูลติดต่อ 

I was wondering, could I get your number? 

Can I give you a call sometime? 

I was wondering if I could give you a call sometime? 

I love chatting with you. Could I get your number? 

Are you on Facebook? 

Do you have Twitter/Whatsapp? 

It was nice to meet you. Would you like to stay in touch? 

I know we’ve just met, but I’d really like to stay in touch. 
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Dan: You are so funny. I love chatting with you. I was wondering if I could give you a call 

sometime? 

Kate: Sure. Why not. We can go for a coffee. 

 

ประโยคชื่นชมรอยยิม้ ดวงตา และผม 

I love your smile/ eyes/ hair. 

Can I just say, I love your eyes? They look so bright and pretty. 

Has anybody ever told you that you have the best smile? (เปลีย่นประโยคที่ขดีเส้นใต้เป็นการชมอยา่งอื่นได้) 

 

ประโยคชื่นชมหากคนๆ นัน้เป็นคนตลก สนุกสนาน 

Your laugh is contagious.  

You’re so much fun to be around. 

 

ประโยคชื่นชมหากคนๆ นัน้เป็นเจ๋ง 

You’re super cool. 

I like the way your mind works. 

You’re a badass. 

 

Dan: Has anybody ever told you that you’re so much fun to be around. 

Kate: Really? Thank you. 

 

ประโยคถามและตอบว่าหัวใจยงัว่างไหม 

Are you seeing anyone at the moment? 

Do you have a girlfriend/ a boyfriend? 

No, I’m not. I haven’t met the right person yet. Any you? 

No, but I have my eye on someone right now. 

No, but I have someone I’m interested in right now. 
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How can you be single? You are so handsome/ beautiful. 

 

Dan: I was wondering, are you seeing someone at the moment? 

Kate: No, I’m not.  

Dan: How can you be single? You are so beautiful. 

Kate: I just haven’t met the right person yet. And you? 

Dan: No, but I have my eye on someone right now. 

Kate: Who’s that? Do I know her? 

Dan: Look in the mirror and you will see her.  

 

สารภาพว่าชอบ 

I’m falling for you. 

I think we were meant for each other. 

I’m totally into you. 

It looks like we have some real chemistry.  

 

ประโยคสุภาพๆ ที่เอาไว้บอกว่ายนิดีที่ได้พบ 

I’m so glad I met you. 

It’s nice to meet you. 

 

Dan: For the past few months, I have enjoyed chatting with you a lot. I think you are very 

attractive. 

Kate: Thank you. You are super cool too.  

Dan: Kate. I have something to confess to you, I’m totally into you. 

Kate: Well… I feel like we have some real chemistry. 


