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งูกัด

นักส�ำรวจ 2 คน “แช่ม” กับ “จีน” ออกเดินป่ำ เดินกันไปได้สักพักแช่มก็รู้สึก

ปวดท้อง อยำกจะปลดปล่อยจึงแอบไปนั่งถ่ำยในพุ่มไม้

ทันใดนั้นงูตัวหนึ่งเลื้อยเขำ้มำฉกที่ก้นของแช่ม เมื่อรู้สึกได้ว่ำเหมือนมีอะไร

บำงอย่ำงมำฉกเขำ้ แช่มก็ร้องเสียงดังลั่น จีนเพื่อนของเขำได้ยินแช่มร้องเสียง

หลงจึงรีบวิ่งมำดูว่ำเกิดอะไรขึ้น

เมื่อเห็นอำกำรของเพื่อนแล้ว จีนจึงบอกว่ำ

จีน : เฮ้ย! ท�ำใจดีๆ ไว้ เดี๋ยวข้ำโทรถำมหมอก่อนว่ำจะท�ำไง

สักครู่ต่อมำ ทันทีที่หมอรับสำย จีนก็รีบถำมหมอว่ำ

จีน : โหลๆ หมอครับ เพื่อนผมถูกงูกัด ท�ำไงดีครับ

หมอ : เพื่อนคุณถูกงูกัดตรงไหน ให้เอำปำกดูดพิษจำกแผล แล้วเพื่อนคุณจะ

รอด แล้วรีบพำมำส่งที่โรงพยำบำลครับ 
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เมื่อรับฟังวิธีกำรช่วยเพื่อนจำกหมอแล้ว จีนก็มีท่ำทำงเคร่งเครียด แช่มเห็นจีน

เงียบไปจึงถำมขึ้นมำว่ำ

 

แช่ม : อ้ำวเฮ้ย! หมอบอกว่ำไงบ้ำงวะ

จีนนิ่งไปสักครู่ จึงตัดสินใจบอกแช่มไปว่า

จีน : หมอบอกว่า อาการแบบแกไม่รอดแน่ๆ ว่ะ
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 อย่าท�าอะไรเค้านะ
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ยังไม่มีแฟน?
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นอนหลับทับสิทธิ์ ยังพอให้อภัย

แต่ถ้า “นอนหลับทับศิษย์" เมื่อไร
ติดคุกทันใจได้นะคร้าบบบ...
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แต่ถ้า “นอนหลับทับศิษย์" เมื่อไร
ติดคุกทันใจได้นะคร้าบบบ...

“บัว” กับ “เอก” เพิ่งคบกันมำได้สักพัก แล้ววันนี้อยู่ๆ ระหว่ำงกิินข้ำวด้วยกัน

บัวก็พูดถึงสเปกผู้ชำยในฝันให้เอกฟัง

บัว : ตัวเอง เคำ้อยำกมีแฟนเหมือนพี่มำก

เอก : อำ้ว ท�ำไมเหรอ

บัว : ก็หล่ออะ

เอก : แต่ทุกวันนี้เค้ำก็เหมือนพี่มำกอยู่แล้วนะ

บัว : ไหนๆ ตรงไหนที่ตัวเองว่ำเหมือนพี่มำก?

เอก : ก็เหมือนตรงที่เค้าอยู่กับ “ผี” ทุกวันไง

บัว : 0#@%&*!!!

สเปกในฝัน
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 เค้าสวยป่ะตัวเธอ...
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ฝันดีนะ
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“เข้ม” กับ “แดง” 2 สำมีภรรยำ ทั้งคู่เดินทำงเข้ำไปหำของในป่ำ มำตุนไว้

ที่บ้ำน ระหว่ำงก�ำลังเดินหำของปำ่ไปเรื่อยๆ แดงก็มำพบเห็นซองยำที่เขียนเป็น

ภำษำอังกฤษทิ้งเอำไว้ ด้วยควำมสงสัยของแดงว่ำมันเป็นยำอะไร เพรำะมีแต่

ภำษำอังกฤษทั้งนั้นเลย แดงจึงถำมเข้มขึ้นมำว่ำ

 

แดง : พี่ๆ นี่ยำอะไรเหรอ ฉันอ่ำนไม่ออก มีแต่ภำษำอังกฤษพี่ช่วยอ่ำนให้

หน่อยสิ 

เข้ม : ไหนๆ มำดูดิ๊ แค่นี้จิ๊บจ้อย ข้ำจบ ตั้งป.4 ปี 8 

แดง : อะไรคือ ป.4 ปี 8 เหรอพี่เข้ม 

เข้ม : ก็ข้ำเรียน ป.4 มำ 8 ปี ไง

แดง : อ้ำว อยำ่งนี้พี่ก็สอบตกน่ะสิ

เข้ม : ไม่ๆ ข้ำไม่ตกนี่ ถ้ำตกข้ำก็ต้องอยู่ ป.3 สิ

ยาเมืองนอก
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แดง : งั้น ไอ้ซองยำนี่เค้ำเขียนว่ำอะไรล่ะ

เข้ม : อ๋อ... ก็อำ่นว่ำ มิสสะปำ อำริดะ ฟำริด้ำ แอ่น พ้อยติ้งนิมีอะคำต้ำออน

เดอะสปกคอดต์กำลิมิโอสปำตี้มีนะสะแมงกัส ไซกัน นิมัส 

แดง : อัยย่ะ แล้วมันแปลวำ่อะไรน่ะพี่ 

เข้ม : อืม...ก็แปลวำ่ กิน 3 เวลำ เช้ำ-กลำงวัน-เย็น หลังอำหำร 

วันต่อมำ ระหวำ่งทำงกลับบ้ำน เข้มก็เจอกับ “ด�า” เพื่อนของเขำ ด�ำจึงทักเข้ม

ขึ้นมำว่ำ

ด�า : เข้ม เอ็งหำยไปไหนหลำยวันวะ 

เข้ม : อ๋อ ก็เมียกูน่ะสิ มันเซ่อซำ่ดันกินยำประหลำดนั่นไปจริงๆ แล้วกูเลยต้อง

หำมมันเข้ำโรงพยำบำล 

ด�า : อ้าว แล้วยานั่นมันยาอะไร 

เข้ม : เห็นหมอบอกว่า ยาย้อมผมน่ะตวั
อย
า่ง
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ขาดกูมึงจะรู้สึก

พอตกดึก...มึงจะเสียใจ
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ข้ารู้ข้าเห็น

“เปรี้ยว” รู้สึกอยำกจะเช็กดวงควำมรักของตัวเองสักหน่อย จึงไปหำหมอดูที่

เพื่อนแนะน�ำว่ำโคตรแม่นมำให้

เมื่อถึงส�ำนักหมอดู เพียงเปรี้ยวนั่งลงตรงหน้ำหมอดูเท่ำนั้น หมอดูคนดังก็พูด

ขึ้นมำว่ำ

หมอดู : อืม... ขำ้รู้ ข้ำเห็น... แต่เจ้ำอย่ำเพิ่งชะโงกหนำ้มำดูเลย

เปรี้ยว : ท�ำไมถึงดูเองไม่ได้ ไหนๆ ใครวำ่แม่นนัก แม่นหนำไง

หมอดู : อืม... งั้นก็ตำมใจเจ้ำ เนื้อคู่ของเจ้ำ

มีภำพปรำกฏอยู่บนลูกแก้วนี้แล้ว
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เมื่อเปรี้ยวมองเขำ้ไปในลูกแก้ว เปรี้ยวก็ถึงกับชะงัก แล้วถำมหมอดูว่ำ

เปรี้ยว : อ้ำว แม่หมอ ท�ำไมฉันถึงเห็นหน้ำของตัวเองอยู่บนลูกแก้วบนนั้นล่ะ

หมอดู : อืม...ก็เพราะเจ้าไม่มีเนื้อคู่น่ะสิ
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ไม่ได้หลับนะ...แค่พักสายตา
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