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ฟุกุ ผ้าเช็ดตัวล่ะ
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นี่! ฟุกุ ฉันคิด
ไอเดียเจ๋ง ๆ  
ขึ้นมาได้ละ

ผ้าเช็ดตัว
แชมพู ยาสีฟัน 
แปรงสีฟัน…

ให้ตายเหอะ 
กว่าจะได้อาบน�้าต้อง
วิ่งกลับไปกลับมา
กี่รอบล่ะเนี่ย

เช็กของให้
แน่ใจก่อนดีกว่า

เอ๋

 อ…ไอเดีย
อะไร

กุกกัก

กุกกัก

พึมพ�า

พึมพ�า

อืม
จ้อง

ป๊ิง
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รออีกนิด

ฉันปวดท้อง
จะแย่

สิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยแก้
นิสัยขี้ลืมของนายได้

ได้ยิน
รึเปล่า

อีกนานมั้ย

นี่คือผ้าเช็ดตัว
มีกระเป๋า

แต่น
แต๊น

ว่าเราขี้ลืม
งั้นเหรอ

ขวับ ขวับ

โครก

หน็อย

พึ่บ พึ่บ

ผ่าง
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รูปลักษณ์มัน
ท�าไมเหรอ หนอ็ย! หมอน่ีใช้อะไร

กด็ดีูไปซะหมดเลยแฮะ

สิ่งนี้จะช่วยให้เรา
พกพาอุปกรณ์อาบน�้าได้

สะดวกยิ่งขึ้น

วิธีท�า 
ติดเทปตีนตุ๊กแกที่ริม
ผ้าเช็ดตัว จากนั้นพับผ้าขึ้น
มา 1 ใน 3 ส่วน 

ขอบคุณนะ แต่
รูปลักษณ์มันดู...

น่าจะท�าให้ดู
หรูหน่อยพึ่บ

แควก
เอ๊ะ

เซ็ง
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ถ้างั้นฉันขอไปอาบน�้า
ก่อนแล้วกันนะ

ท�าไมห้องนี้ถึงมี 
3  เตียงล่ะ

ฉันมีเรื่องสงสัย
ตั้งแต่เมื่อกี้นี้
แล้ว...

ว่าแต่...

ฉันไปด้วยสิ

เตียง 1

ลั้ลลา
ลั้ลลา

ชะงัก

ขวับ

เตียง 2

เตียง 3
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ห้องเดี่ยว
เหรอ

นี่ห้องฉัน

ใครบังอาจเข้า
มาในห้องคุณชาย
พรินซ์โดยไม่ได้รับ

อนุญาต...
 โอ๊ย

ท�าไมพวก
นายมาอยู่

ที่นี่

ฉันสิต้อง
ถาม

คิดว่า
จะได้

ห้องเดี่ยว
ซะอีก

เข้ามา
ก่อนสิ

302

ผัวะ

โป๊ก ฮึ่ม

เฮ้

ชิ
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ถ้างั้นเจกับ
ทากะก็คงอยู่
ห้องเดียวกัน

เอาเถอะ อย่าง
น้อยก็ยังดีกว่าไป
อยู่กับคนอื่น

แต่อย่าหวังว่าจะ
แอบดูเทคนิคการ
ประดิษฐ์ของมือ
โปรแบบฉันก็
แล้วกัน

อยู่โรงเรียน
เดียวกัน  เลยจัด
ห้องปนกันมั้ง

คิดว่าอยาก
อยู่กับนาย
นักหรือ

 อ๊าก

เดือด

เขิน

ครืด
ฮึ่ย

ปึ้ก

กึก
ผ่าง



เอ๊ะเถอะน่า

งั้นก็ได้

ว่าแต่กางเกงใน
นายน่ารัก
ดีเนอะ

หยุดทะเลาะกันแล้ว
ไปอาบน�้าดีกว่ามั้ย

ว้าว! นายเอาหมอน
เพื่อสุขภาพที่ฟุกุท�าให้

มาด้วยเหรอ

ห้าม
แตะ

พวกมือโปรเขาพกของ
แบบนี้มาค้างคืนกันรึไง

ไม่ ท�าไมฉนัต้องไป
อาบน�า้กบัพวกนาย

ด้วย

เดี๋ยวนะ

เจ้าชายน้อย

พรินซ์

อุ๊บ

กุ๊กกิ๊ก

น่ารัก เขิน

นี่นาย
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นี่อาจจะเป็นโอกาส
ที่จะได้เห็นจุดอ่อนของอะตอมที่

ซ่อนอยู่ก็ได้นี่นา

หน้าตา
ดูมีพิรุธ

ตกลง ฉันไปด้วย

ไปกันเถอะ
 คราวนี้

แหละฉันจะ
แฉความลับ
ของนาย

ฟู่

ก้นด�า พุงโล สะดือจุ่น หึ

หึ หึ หึ

ลั้ลลา

ขนลุก

ซ่า ซ่า ซ่า


