
1   รกุล�ำ้
ความเป็น
 ส่วนตวั

 ยินดีต้อนรับ
ค่ะคุณหนู

 แม่กลับมาแล้ว
เหรอคะ?

 โฮะ ๆ ๆ ๆ หว่าหวา 1 ใน 4
“คุณหนู” จากตระกูล
ที่รวยที่สุด เธอทั้ง
ฉลาดและพึ่งพาได้
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 แม่ของหว่าหวา 
นายหญิงของบ้าน 
ชอบวุ่นวายกับชีวิต
ของลูกสาวมาก

 หว่าหวาของดิฉันไม่มี
ปัญหาหรอกค่า!

 เธอเรียนเก่งค่ะ 
ท�าอะไรก็เพอร์เฟกต์

ไปหมด

 ไม่เคยต้องหนักใจ
อะไรเลยค่า!

หืม?

 อะไรนะ คุณไม่รู้
ว่าลูกสาวตัวเอง
คิดอะไรอยู่
งั้นเหรอคะ!

 ไม่ดีเลยค่ะ พ่อแม่
มีหน้าที่ควบคุม
ทางเดินของลูก

 เวลามีอะไรเกิดขึ้น
เราต้องเป็นคนแรก

ที่รู้ก่อน ต้องรู้ก่อนที่เขา
จะเลือกทางผิดนะค้า

...
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ห้องฉันเอง

!!
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วันนี้ก็ถูกแอบอ่าน
อีกแล้ว...

วิธีตรวจสอบการบุกรุก
วางเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ 
ไว้ที่ขอบล้ินชักก่อนปิด 
ถ้าลิ้นชักถูกเปิด  
เศษกระดาษจะตกลงมา
บนพื้น ท�าให้เรารู้ว่า
มีคนแอบมาเปิดล้ินชัก

บ้านหลิน หลิน
สาวน้อยอ่อนโยน 
ช่างคิด และมีฝีมือ
ในงานประดิษฐ์
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 แม่คะ! หนูจะ
อาบน�้าละนะคะ!

จ้า

 ไม่มีอะไร
จะดีไปกว่า…

ได้อาบน�า้อุน่ ๆ 
หลงักลบัจาก
โรงเรยีน

 หลินจ๊ะ…

ปัง

ครืด

!!

อาา...ใช
้ได้ละ

โอ้โห! เคารพความเป็นส่วนตัวได้ง่ายจัง  13 



 กรี๊ดดดด!!!

 เกิดอะ
ไรขึ้น?

 แม่คะ!! 
ท�าไมอยู่ ๆ 

ก็เปิดประตูล่ะคะ!?

 แม่ลืมวาง
ผ้าขนหนูผืนใหม่

ไว้ให้น่ะจ้ะ  ก็เลยเอามาให้

 ตะ…แต่แม่ก็น่าจะ
เคาะประตูก่อนนี่คะ

 แทนที่จะพรวด
เข้ามาเลย
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 บ้านเจเจ  ฮ่า ๆ ๆ ๆ 
ตลกชะมัด!

 ไม่ข�ามากไป
หน่อยเหรอ...

 ก็นายเข้าใจผิดว่า
ซอสพริกเป็นซอส

มะเขือเทศ เลยไออยู่
ตั้ง 2 นาทีนี่ ตลกดี

นี่คือเจเจ สาวน้อย
ร่าเริงวัย 11 ปี

เป็นหนึ่งในสมาชิก
กลุ่มคิตตี้แคนดี้

 แต่ก็โชคดีที่มี
สาวเอาน�้าเย็น
มาให้ละนะ

 พวกเขาเป็นห่วง
ฉันน่าดูเลย

 หึ ๆ! 
หึงใช่มั้ยล่ะ

...
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 แค่เนี้ยะ? ไม่มี
อะไรข�า ๆ กว่านี้

อีกเหรอ?

...

?

 มีแค่นี้แหละ!

 เฮ้อ… 

ท�าไมต้อง
โมโหด้วย

 เฮ้ เจเจ!

 ใจร้าย

 เอาพุดดิ้งฉันไปกิน
อีกแล้วใช่มั้ย?
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 ซ่อนอะไรไว้น่ะ?

 ปะ…
เปล่า

 จริงเรอะ

 เย้ย!

 นี่มันอะไรกัน…...

...

...



 ดูหนังน่ะ…

 คิดว่าหลอก

 นายเป็นใคร?

เพื่อนคนพิเศษ
ของเจเจ นายล่ะ

เป็นใคร?

 ฉันคือ… อึก

ฉึบ!

ใครอยู่ฮ้า?!
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 ท�าไมฉันต้องบอก
คนไม่ส�าคัญอย่างนาย 

แบร้!
 ท�าไมอยู่ ๆ 

มาดึงปลั๊กคอมฯ 
หนูล่ะ?

คุยกับผู้ชาย
แปลกหน้า
มันอันตราย

 ไม่เคยเรียน
มารึไง?

 ไม่ได้แปลกหน้านะ
แล้วมันกงการอะไร
ของพี่ ที่อยู่ ๆ เข้ามา
ในห้อง แล้วมาดึง
ปลั๊กคอมฯ หนู?!

 ว่าไงนะ?

 เฮ้ย?!
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 ที่โรงเรียน
 ขอลอก
การบ้าน
หน่อยสิ

 ไม่ให้

 ฉันจะบ้าตาย!

 พี่จินไม่ต้อง
สนใจที่ฉันพูด
ก็ได้ นี่ยังต้องมา
ฟังค�าจิกกัดอีก

ใจร้า
ย

ชะม
ัด!

ฉันก็เหมือนกัน
แค่อยากได้

ความเป็นส่วนตัว
   ที่บ้านมั่ง...

 แต่แม่ไม่ยอมให้ฉัน
ล็อกประตู

 อย่าล็อกประตูนะ!

ห้อง A

ช้ันประถมปีท่ี 5

เฮ้อ...
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 แล้วพวกเธอเคย
พยายามบอกมั้ยว่า

รู้สึกยังไง?
 ท�าไมจะไม่เคย!

 ไม่ใช่แค่
ครั้งเดียวนะจ๊ะ

ใช่ นี่ก็บอก
ตลอดเลย

แต่เธอ/หนูยัง
เด็กอยู่นี่

เฮ้อ...

เจอบอกแบบนี้
ตลอดเลย 

แต่ฉันก็ยังรู้สึกว่า
นี่มันไม่ปกตินะ...
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หรือนั่นจะ
หมายถึง...

เด็กไม่ควรมี
ความเป็นส่วนตัว?

ที่จริงสถานการณ์
ของฉันแย่กว่าอีก...

แต่ถ้าบอกไป 
ก็เหมือนเอาแม่มานินทา

ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
หว่าหวาเคยเจอ
แบบนี้บ้างมั้ย?
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เงียบ ๆ 
ไว้ดีกว่า

แต่มันก็ยังโอเค
ไม่ใช่เหรอ?

ยังไงก็เป็น
ครอบครัว
เดียวกัน...

 ที่ท�าไปก็เพราะ
ห่วงเรานั่นแหละ

พอเธอพูดแบบนี้ 
ฉันก็รู้สึก...

ไม่ต้องไปคิด
มากหรอก

ไม่จริง! จะปล่อย
ไว้ไม่ได้นะ!
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 พิ้งกี้!?
 ถึงเราจะเป็นเด็ก 

 พิ้งกี้เคยเป็นศัตรู
กับกลุ่มคิตตี้แคนดี้ 
แต่ตอนนี้เป็นเพื่อน

กันแล้ว

 จะ...จริง
เหรอ?

 แน่นอน

 ฉันเองก็ก�าลังอยู่ใน
ช่วงปกป้องความเป็น

ส่วนตัวอยู่

แต่ก็ต้องมีความเป็น
ส่วนตัวเหมือนกัน
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