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“โต้ง” หลำนชำยที่เข้ำสู่วัยรุ่น ได้รบเร้ำให ้“บุญ” ผู้ซึ่งเป็นคุณตำเลำ่

ประสบกำรณ์ควำมเป็นชำยช่วงวัยรุ่นให้ฟัง คุณตำก็ไม่ปฏิเสธพร้อมยืดอก

ภูมิใจในควำมเป็นชำยจึงเล่ำเรื่องช่วงวัยรุ่นให้ฟัง

ตาบุญ : สมัยวัยรุ่น ตำเข้ำป่ำไปเที่ยวกับเพื่อน มันสุดๆ 

หลานโต้ง : เป็นยังไงบ้ำงครับ เจออะไรสนุกๆ บ้ำง 

ตาบุญ : ตำเจอช้ำง เจอเต็มๆ เลย แต่ก็นะแมนๆ อยำ่งเรำเอำตัวรอดได้สบำยๆ

หลานโต้ง : โห... ตำมีวิชำควำญช้ำงหรือฮะ

ตาบุญ : ไม่ยากเลยหลาน ตาก็แค่ถอดกางเกงนอกกางเกงใน

ออก กางขาแล้วยืดให้เต็มที่ แล้วก็ตะโกนบอกช้างไปว่า “เฮ้ย!

ดูนี่ เราพวกเดียวกัน”

เราพวกเดียวกัน
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เค้านั่งเล่นรอเธอตรงนี้ก็ได้...
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“ควายตัวผู้ ”

ย่อมคู่กับ “แรดตัวเมีย”
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เกือบมีเรื่องแล้ว!...
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เพื่อนซี้ 3 สำว “ก้อย” “แก้ม” และ “แป้ง” ก�ำลังนั่งจิบกำแฟยำมบ่ำย

พร้อมถกกันเรื่องชีวิตหลังแต่งงำน ซึ่งก้อยและแก้ม ผู้มีประสบกำรณ์เรื่องกำร

มีครอบครัวมำหลำยปีก�ำลังจะบอกถึงควำมวุ่นวำยหลังแต่งงำนให้แป้ง ที่ก�ำลัง

จะเตรียมเป็นเจ้ำสำวป้ำยแดงฟัง ระหว่ำงนั้นแป้งก็เปิดค�ำถำมขึ้นมำว่ำ

แป้ง : พวกเธอคิดว่ำ ถ้ำแต่งงำนแล้วฉันควรจะรีบมีลูกเลยดีมั้ย

ก้อย : ฉันวำ่ อยำ่เพิ่งรีบมีลูกเลย มีลูกเร็ว หน้ำอกหย่อนยำนเร็วนะเธอ

เก็บอกเด้งๆ ไว้โชว์สำมีก่อนดีกว่ำ 

แป้ง : จริงเหรอ! แต่ฉันว่ำ

มีลูกทันทีจะได้โตทันใช้นะ 

ดูแลลูก ดูแลสำมีไปพร้อมๆ กัน

ยาน
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แก้ม : นี่! ฉันว่ามันก็ไม่ต่างกันนะ เพราะทั้งลูกและผัวก็ดูดนม

ฉัน มีลูกก็ยาน ไม่มีลูก ผัวก็ท�ายานได้เหมือนกันแหละ

ตวั
อย
่าง



         10

ชวนสาวออกเดต...
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อืม... เซ็กซี่พอมั้ยคะ
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ถึงกูไม่ค่อยมี นม

แต่เรื่อง อม กูเต็มร้อย
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เบื่อผัว ต้องเล่นชู้ อย่าให้รู้ ถึงผัวได้ 

เล่นชู้ ต้องไวไฟ อ่อยเข้าไว้ ไม่เสียแรง 

รักชู้ ต้องเข้มแข็ง ชู้เล่นแรง ต้องทนไหว

รักชู้ ต้องเข้ำใจ เล่นแบบไหน ต้องรู้ทัน 

รักชู้ ต้องแข็งแรง ต้องเหลือแรง เผื่อชู้มำ 

รักชู้ อย่ำลีลำ เมื่อชู้มำ อย่ำเล่นตัว 

รักชู้ ต้องมารยา ผัวไม่มา สงสัยได้ 

รักชู้ ให้แนบเนียน อย่าผิดเพี้ยน ให้ผัวเห็น 

รักชู้ ต้องใจเย็น ร้อนใจเล่น จะเสียการ 
รักชู้ ควรจะรู้ อย่ำให้ชู้ ต้องคอยนำน 

รักชู้ ต้องจัดสรร เพรำะชู้นั้น ส�ำคัญกว่ำ 

รักชู้ อย่าจู้จี้ ถ้าชู้หนี จะเสียศูนย์ 
รักชู้ ต้องทุ่มทุน คอยเกื้อหนุน และส่งเสีย 

รักชู้ อย่ำอ่อนเพลีย ชู้อำจเขี่ย ทิ้งก็ได้ 

ส�ำหรับคนเบื่อผัว
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รักชู้ รู้เวลำ ชู้จะมำ ผัวต้องไป 

รักชู้ ต้องปั่นหัว อย่าให้ผัว ฉุกคิดได้ 
รักชู้ ต้องเอำใจ เหงำเมื่อไหร่ ต้องรีบมำ 

รักชู้ ต้องยอมชู้ ไม่งั้นชู้ จะชิ่งไป 

รักชู้ ต้องปันใจ รักผัวให้ น้อยกว่าเดิม 

รักชู้ ต้องหน้ำตำย หลอกผัวได้ ไม่เคลือบแคลง 

รักชู้ อย่ำอ่อนแรง หมั่นพลิกแพลง อำรมณ์ได้

รักชู้ อย่านอกใจ ชู้ของใคร ชู้ของมัน 

รักชู้ ต้องใจกล้า หากผัวมา ซ่อนชู้ไว้ 

รักชู้ ต้องหัวไว ผัวจับได้ ตายแน่เอย!!!ตวั
อย
่าง



1 2 3 อู้ยยย (พอดีเป๊ะ)
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รักชู้ ต้องยอมชู้ ไม่งั้นชู้ จะชิ่งไป 

รักชู้ ต้องปันใจ รักผัวให้ น้อยกว่าเดิม 

รักชู้ ต้องหน้ำตำย หลอกผัวได้ ไม่เคลือบแคลง 

รักชู้ อย่ำอ่อนแรง หมั่นพลิกแพลง อำรมณ์ได้
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“หญิง” โทรไปปรึกษำปัญหำครอบครัวกับเพื่อนรัก

หญิง : แกขอปรึกษำหน่อยนะ คือผัวฉันนอกใจ แล้วเค้ำจะชอบพำหญิงอื่น

มำหวำนใส่กันในบ้ำน แล้วยังสั่งให้ฉันท�ำต้มย�ำกุ้งให้ผู้หญิงคนนั้นกิน แต่ด้วย

ควำมที่ฉันรักเคำ้มำก ฉันก็ต้องทนท�ำให้เค้ำกินกันโดยไม่คิดจะชวนฉันสักค�ำ

วันที่ 2 เค้ำก็พำผู้หญิงคนนั้นมำอีก แล้วสั่งให้ฉันท�ำแกงส้มให้กิน ฉันก็ทนท�ำไป

ให้เค้ำ

และที่ร้ำยที่สุด เมื่อวำนนี้ ก่อนที่เค้ำทั้งสองคนจะออกจำกบ้ำนไป เค้ำได้สั่งวำ่

วันนี้ให้ฉันท�ำขนมจีนน�้ำพริกไว้รอด้วย ฉันเองเริ่มทนไม่ไหวแล้วอะ มันเหมือน

จะหยำมหน้ำกันมำกเกินไป ฉันเลยอยำกขอค�ำปรึกษำกับแกว่ำ...

“ขนมจีนน�้าพริก เค้าท�ายังไงอะ”

จะท�ายังไงดี
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ก็มักจะแพ้ ลักหลับ

บางที รักแท้
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