
ตวั
อย
า่ง
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หลายพันปีก่อน มนุษย์ทั้งชายและหญิงยังไม่มีขนต่างๆ ขึ้นตามร่างกาย

นอกจากผมบนหัว ทางด้านพระเจ้าเห็นมนุษย์นี่แลดูโล้นๆ เกินไป จึงประทาน

ขนมาให้ 3 เส้น ในขณะที่ขนทั้ง 3 เส้นลอยลงมานั้น พวกเขาก็ได้คุยกันว่า... 

ขนเส้นที่ 1 มีนิสัยชอบความซาดิสม์ ถามขนเส้นที่ 2 นั้นชอบกลิ่นคาว

อันน่าอาเจียนว่า…

ขนเส้นที่ 1 : ที่เราถูกพระเจ้าส่งให้ไปเกิดในตัวมนุษย์เพราะอะไรเจ้ารู้มั้ย

ขนเส้นที่ 2 : ก็พระเจ้าเห็นว่า มนุษย์มีแต่ผมบนหัว แลดูไม่น่าสนใจมั้ง 

เจ้าขนเส้นที่ 3 ผู้ซึ่งมีแต่ความหยิ่งยโสและใฝ่สูง ได้กล่าวเสริมว่า

ขนเส้นที่ 3 : หรือไม่พระเจ้าก็คงจะเบื่อเรามากกว่า

เรื èองขนๆ

ตวั
อย
า่ง
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และเมื่อมาถึงโลกมนุษย์ เจ้าขนทั้ง 3 เส้น

ก็ได้ไปเกิดยังส่วนที่ตัวเองปรารถนา และได้ขยาย

เผ่าพันธุ์ของมัน 

เจ้าขนเส้นที่ 1 ได้ไปเกิดเป็น "ฮามอย" ของผู้ชาย
เพราะมันชอบความซาดิสม์

   ส่วนเจ้าขนเส้นที่ 2 ก็ได้ไปเกิดเป็น "ฮามอย" 

   ของผู้หญิง เพราะว่ามันชอบกลิ่นคาวของสาวๆ

ส่วนเจ้าขนเส้นที่ 3 ก็ไปเกิดบนปากของพวกคุณๆ ไง 
ตวั
อย
า่ง
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อืม...ปล่อยตรงนี้ละ

ตวั
อย
า่ง
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ข้าวขาหมู

ตวั
อย
า่ง
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“วิทย์” ชายหนุ่มร่างกายบึกบึน ได้ท�างานที่สถานีขุดเจาะน�้ามันในอลาสก้า

ที่นี่ห่างไกลความเจริญมาก ในรัศมีร้อยไมล์ ซึ่งก็ไม่มีผู้หญิงให้เค้าได้เดท

หรือฟีเจอริ่งด้วยเลย เขาจึงถาม “เอนก” หัวหน้างานของเค้าเรื่องผู้หญิง

เอนกจึงให้ค�าแนะน�าว่า

เอนก : ถ้าทนไม่ไหว ที่หลังห้องมีถังอยู่ใบหนึ่งที่มีรู นายใช้รูนั่นแก้ขัดได้

วันถัดมา วิทย์เริ่มรู้สึกกลัดมัน เขาจึงตัดสินใจใช้บริการรูที่ถัง

เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ แล้วมันก็ให้อารมณ์เหมือนจริงจนเขาติดใจ

เมื่อเสร็จสมอารมณ์หมาย วันรุ่งขึ้นวิทย์จึงมาเล่าให้หัวหน้าเค้าฟัง 

ตัวช†วย

ตวั
อย
า่ง



         9

วิทย์ : รูนี่ดีจริงๆ ผมใช้มันได้ทุกวันไหมครับ 

เอนก : ได้สิ ยกเว้นวันอาทิตย์นะ 

วิทย์ : อ่าว ท�าไมเหรอครับ? 

เอนก : ก็วันอาทิตย์ นายต้องอยู่เวรในถังนั่นน่ะสิ!

ตวั
อย
า่ง
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ผู้หญิงคันหู ผู้ชายกินตับ

สองคนเจอกันในผับ

ผู้ชายได้ กินตับ
ผู้หญิงหาย คันหู

ตวั
อย
า่ง
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คิดถึงเพื่อนจัง

หลังจากที่เจ้าขนทั้ง 3 ได้ไปเกิดยังที่ที่ตนเองต้องการ และขยายเผ่าพันธุ์

ลูกหลานเรียบร้อยแล้ว ก็มีความรู้สึกคิดถึงเพื่อนของมัน 

แล้ววันหนึ่ง ขณะที่เจ้าขนเส้นที่ 1 มีความต้องการที่จะพบเพื่อน ก็เกิดอาเพศ

ขึ้น เจ้าขนเส้นที่ 1 ก็มาพบกับเจ้าขนเส้นที่ 2 โดยบังเอิญ

 

ขนเส้นที่ 1: เป็นไง..สบายดีมั้ยเพื่อน 

ขนเส้นที่ 2 : ก็สบายดี เพราะฉันได้มาเกิดยังที่ที่ฉันต้องการ 

   ขนเส้นที่ 1 : นี่เจ้าขนเส้นที่ 2 ฉันรู้สึกคิดถึงเจ้าขน

          เส้นที่  3 เหลือเกิน ไม่รู้มันจะสบายดีหรือ 

             เปล่า 

   ขนเส้นที่ 2 : มันสบายดี ไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอก

ตวั
อย
า่ง
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ขนเส้นที่ 1 : อ้าว...แล้วแกรู้ได้ยังไงล่ะ

ขนเส้นที่ 2 : ฉันจะไม่รู้ได้ยังไง ก็ฉันเพิ่งเจอกับมันก่อนหน้าเจอกับ

แกเมื่อตะกี้นี้เอง

ตวั
อย
า่ง



มันคือ ศิลปะ
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ตวั
อย
า่ง
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กรี๊ดตรึม

ตวั
อย
า่ง
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ขอยากินหน †อย

“วิชัย” ชายชราอายุประมาณ 80 ปี เดินเข้าไปในร้านขายยาและขอซื้อ

ยาไวอากร้าจากเภสัชกร เภสัชกรเลยถามว่า 

เภสัชกร : คุณต้องการกี่เม็ดครับ? 

วิชัย : ไม่มากหรอก เอา 4 เม็ดก็พอ แล้วช่วยแบ่งแต่ละเม็ด

ออกเป็น 4 ส่วนด้วยนะ 

เภสัชกร : แต่ขนาดแค่นั้น มันไม่ช่วยในเรื่องอย่างว่าหรอกนะครับ

วิชัย : ผมรู้ครับ ผมไม่ได้อยากกินเพราะไอ้เรื่องอย่างว่าหรอก ผมน่ะมันแก่

แล้ว ปาเข้าไป 80 กว่าแล้ว ผมแค่อยากให้มันโด่ออกไปอีกหน่อย

จะได้ไม่ฉี่รดรองเท้าน่ะตวั
อย
า่ง
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เมียที่ดีต้องเชื่อใจผัว
ตลอดเวลา

เมียสมัยชาติพัฒนา
จะน�าพาครอบครัวให้เจริญ…

ตวั
อย
า่ง
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สงสัยจะเจ็บ

“ไม้” มีภรรยาชื่อ “แต้ว” เธอสวยมาก และไม้มีอาชีพเป็นเซลส์แมน ออกขาย

ของตามบ้าน

เช้าวันหนึ่งเขาก็ออกไปขายของตามปกติ เมื่อไม้ออกจากบ้าน แต้วก็พา “หมี” 

ชายชู้เข้าบ้าน หมีเป็นหนุ่มฮิปปี้ ซึ่งไว้ผมยาวทรงผมเหมือนๆ ของแต้ว ภรรยา

ของไม้ เมื่อหมีเข้าบ้านก็จัดการซั่มกับภรรยาไม้ 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็หมดแรงจนหลับไป ส่วนแต้วภรรยาของไม้ก็เข้า

ห้องน�้าอาบน�้า ส่วนไม้เผอิญลืมของไว้ที่บ้าน นึกได้เลยกลับมา

เมื่อมาถึงเห็นหมี ซึ่งเป็นชายชู้นอนคว�่าหน้าอยู่ ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลย ก็นึกว่า

เป็นแต้วจึงเกิดมีอารมณ์ขึ้นมา รีบถอดเสื้อผ้าออกเตรียมจัดการซั่มซะ ตวั
อย
า่ง
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แต่ว่าเขาคิดที่จะทดลองแบบใหม่เลยจัดการทางประตูหลัง ฝ่ายหมีชายชู้หมด

แรงไม่อาจขัดขืน เมื่อโดนเล่นข้างหลัง ด้วยความเจ็บจึงมีเสียงร้องออกมา ไม้

ได้ยินก็พูดว่า

ไม้ : สงสัยน้องจะเจ็บ

ว่าแล้วก็เอามือคล�าไปข้างหน้าของเจ้าชายชู้ แล้วไม้ก็เจอกับสิ่งหนึ่งเข้า

จึงอุทานออกมาว่า

ไม้ : นั่นไง เจ็บจริงๆ ก็ของกูทะลุข้างหน้าเลยนี่

ตวั
อย
า่ง




