
ทุกคนรู้วิธีที่จะกลายเป็นเด็กสาวที่น่ารักที่สุดมั้ย? 
โฮะ ๆ ๆ

1
คณุหนจูอม
เอาแต่ใจ



คงงั้น
มั้ง?

แน่นอนว่า 
สิ่งส�าคัญที่สุด
คือการแต่งตัว

นี่แหละ!

นี่คือพิ้งกี้ 
หนึ่งในคุณหนู 
จากครอบครัวที่
ร�่ารวยที่สุดของ 

รร.   ชอบท�าตัวเด่น

ไม่ใช่แค่นั้นนะ 
เราต้องตามเทรนด์

และแต่งตัวให้ทันสมัย
ที่สุดด้วย

แม้พวกเรา 
จะเป็นเด็ก
ก็ต้องสนใจ
แฟชั่น!

นี่เธอรู้มั้ยว่า
เสื้อผ้าเรียบ ๆ นั่น
ท�าให้ตัวเองดูเชย

แค่ไหน

มันแย่
ขนาดนั้นเลย

เหรอ!?

ว้า
ว 
!

ว้า
ว 
!

จริงเหรอ?
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เธอก็ด้วย!

ถ้าเธอออกไป
เดินข้างนอก

ก็คงไม่มีใครมอง

และเดาไม่ออกหรอก
ว่าเธอเป็นผู้หญิง

หรือผู้ชาย

มะ... 
ไม่นะ!

ถ้าไม่รู้จักแต่งตัวให้ดี 
มันก็น่าอายพอ ๆ กับ
การเดินแก้ผ้านั่นแหละ!

พูดเกินไป
แล้วนะ!

เรื่องการแต่งตัว
ไม่มีใครสู้พิ้งกี้

ได้หรอก

ดูสิ! 
สไตล์ของพิ้งกี้น่ะ
โดดเด่นที่สุด

มีคนมาขอถ่ายรูป 
ไปลงนิตยสารแฟชั่น 

ด้วยนะ!

ฉะ...
 

ฉันเห
รอ?



เครื่อ
งหน

ัง ขน
สัตว ์

 ลาย
สัตว.์

..

เขาบอกว่า

เป็นช่างภาพ

นิตยสาร!

พิ้งกี้ 

อาย
 ุ11 ป

ี

เครื่อ
งหน

ัง ขน
สัตว ์

 ลาย
สัตว.์

..

น�ำเท
รนด์ตั้ง

แต่ห
วัจร

ดเท
้ำ

เคร
ื่องป

ระด
บัเข

้ำกนั
อย่ำ

งลง
ตวั

ชุดกระ
โปรงล

ายเสือ
ดาว

สไตล
์ที่นิยม

ตลอดก
าล

เสน่ห์ของ
คณุ!

ว้าว! 
ยอดไปเลยพิ้งกี้!

พิ้งกี้ก็เป็นเด็ก
ประถมเหมือนเรา 
แต่ได้ลงนิตยสาร

ด้วยละ

ใช่ ๆ 
เจ๋งมาก!

เธอท�ายังไงน่ะ?

ฉันก็แค่เดินเล่น
ที่ห้าง แล้วจู่ ๆ ก็มี
คนมาขอถ่ายรูปน่ะ

โดด
เด่น

ไม่เ
หมือ

นใคร
!!

เสือ้เช
ิต้ลำย

เสอืด
ำวคูก่บักระโป

รง

สสีนัสดใส
 ปังม

ำก!
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ฉันไม่ได้คิดอะไรหรอก 
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้

ลงรูปในนิตยสาร 
โฮะ ๆ ๆ

หวัดดีจ้า! 
ท�าอะไรกันอยู่น่ะ?

โอ๊ะ...มาได้
จังหวะพอดีเลย!

คนนี้คือเจเจ 
เพื่อนร่วมชั้น
ของพิ้งกี้ 

และเป็นสมาชิก
กลุ่มคิตตี้แคนดี้

พิ้งกี้ได้ลงนิตยสาร  
แฟชั่นด้วยละ ดูสิ!

สุดยอดไปเลย
เนอะ

โอ
้ โห
 !!

โอ
้ โห
 !

...

โอ้โห! เป็นตัวของตัวเองได้ง่ายจัง  13 



นี่ไม่ใช่เรื่อง
ที่ใคร ๆ 
ก็ท�าได้นะ

หนังสือ
เล่มนี้มัน!

ดูสิหว่าหวา 
นิตยสารเล่มนี้

ออกแล้ว!

สาวน้อยคนนี้คือ
หว่าหวา สมาชิกอีก
คนของกลุ่มคิตตี้
แคนดี้ เป็นคุณหนู
จากครอบครัวที่
ร�่ารวยเหมือนพิ้งกี้

โอ๊ะ! 
นั่นมัน...

นี่อยากดูรูปฉัน
ขนาดนั้นเลยเหรอ 

งั้นฉันให้ยืมดูจนกว่า
จะพอใจเลยละกัน

นี่ไง...
เจอแล้ว!

หมับ
หมับ

แ
ห
ะ แ
ห
ะ

แ
ห
ะ แ
ห
ะ

พ
ั่บ

พ
ั่บ

นี่เจเจ!



 โบ
สีชมพูหวาน 

เพื่อ
นสน

ิทยืน
ยัน!

สวยเก๋ลงตัวกับ
สไตล์โมเดิร์น!

เครื่องประดับสีทอง

ที่ก�าลังฮิต!

ราวกับอากาศ
อันแสนบริสุทธ์ิ

เจเจ 
อายุ 11 ปี

โบติดผมเล็ก
 ๆ  

ช่วยเพิ่มควา
มน่ารัก

สไตล์ของเธอ
ช่างน่ารัก

ความเห็น
จาก บ.ก.

เช็ก
จดุเด่น!

อะไรกัน! 
พวกเขาให้เธอลงเต็มหน้า

เลยเรอะ!?

รูปก็ใหญ่ด้วย...

ว้าว! 
หลินน่ารักจังเลย

หลิน 

อาย ุ11 ปี

ลุคเรียบง่ายช่วยเสริมเสน่ห์!

นางฟ ้าตัวน ้อย
ในเมือง

โอ้โห! เป็นตัวของตัวเองได้ง่ายจัง  15 



พวกเธออย่าดูเลย
มันน่าอายออก!

นี่คือหลิน สมาชิก 
กลุ่มคิตตี้แคนดี้
อีกคนหนึ่ง เป็น
คนเรียบร้อยและ
ดงัมากในโรงเรยีน

หลินลงนิตยสาร
ได้ยังไงเหรอ?

เอ่อ...บ.ก. 
บังเอิญมาเจอฉัน

ใช่ แถมเขายังชมสไตล์
ของเธอด้วย แล้วยัง
บอกอีกว่าโตขึ้นเป็น

ดาราได้เลย

ใช่แล้ว 
ไม่ว่าใครก็ชอบ

เธอทั้งนั้น

แน่นอน! นอกจากหลิน
จะน่ารักแล้ว ยังใจดีและ
อ่อนหวาน ใคร  ๆ  ก็ต้อง

ชอบเธออยู่แล้ว

น่าขยะแขยงจริง...

ไม่ต้องถ่อมตัว
หรอกน่า!

หลนิของฉนั

หลนิ



ไม่ยุติธรรมเลย! 
ฉันก็ได้ลงนิตยสาร
นั่นเหมือนกัน...

ท�าไมทุกคนถึง
สนใจแต่หลินล่ะ!?

ใจเย็นนะ
บ้าที่สุด!

พิ้งกี้...

ฮึ่ม
มม

! 

ฮึ่ม
มม

! 

โอ้โห! เป็นตัวของตัวเองได้ง่ายจัง  17 



หลิน! เธอมีอะไร
ที่ฉันไม่มีฮ้า? 

ฉันทั้งรวย ทั้งเป็นคุณหนู 
ส่วนเธอเป็นแค่คนธรรมดา 

ท�าไมทุกคนถึงได้
ชอบเธอกันนัก!?

คือ... 
ฉัน...

มันเกินไป
แล้วนะพิ้งกี้! 

ทุกคนรักหลิน
ที่ภายใน 

ไม่ใช่รูปลักษณ์
ภายนอกนะ

ถ้าเธอหัดเคารพ
คนอื่นบ้างก็จะ...

เข้าใจละ!
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รอด้ว
ยสิ

พิ้งกี้

โฮ
ะ โ
ฮะ โ

ฮะ โฮะ โฮะ

โฮะ

โฮะ

โฮะ

โฮะ

โฮ
ะ โ
ฮะ โ

ฮะ โฮะ โฮะ

หลิน...ฉันขอท้าเธอ! 
ทุกคนจะได้รู้กันซักที
ว่าใครน่ารักที่สุด

ในโรงเรียน

หลินของ
ฉัน

ไม่แพ้ห
รอกน่า!

ท�าไมถึงหันไป
ทางนั้นล่ะ?

ออร่าด�ามืดนี่
ยังกับแม่เลี้ยง

ใจร้ายของเจ้าหญิง
นิทราเลย

ผิดคนแล้ว!

สโนว์ไวต์กับ
ซินเดอเรลล่าต่างหาก
ที่มีแม่เลี้ยงใจร้าย

...

!

โอ้โห! เป็นตัวของตัวเองได้ง่ายจัง  19 



กรอ
ด

กลับมาแล้ว
เหรอคะ

คุณหนูพิ้งกี้

อารมณ์เสีย!

ไม่อยากเชื่อว่า
คนอย่างฉันจะ
แพ้เธอ ต้องหา
ทางเอาชนะให้ได้



กลับมาแล้วเหรอจ๊ะ 
ลูกรัก เพื่อนของแม่กับ
ลูกชายมาเยี่ยมน่ะจ้ะ!

เขาอยู่โรงเรียน
เดียวกับลูก
ด้วยละ

มาทักทายพวกเขา
หน่อยนะจ๊ะ

ไม่! หนูไม่สนใจ
เรื่องไร้สาระ
แบบนี้หรอก!

หนูจะขึ้นห้องแล้ว
ไม่ต้องมากวนจนกว่า 
จะถึงมื้อเย็นนะคะ!

นะ...นั่นลูกสาว
เธอเหรอ?

โอ้โห! เป็นตัวของตัวเองได้ง่ายจัง  21 



ขอโทษด้วยนะจ๊ะ

พิ้งกี้เป็นลูกคนเดียว
พวกเราเลยตามใจมา

ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ
ฉันต้องขอโทษ
แทนลูกด้วยนะ

อ๊ะ! ไม่เป็นไร
หรอกจ้ะ

คุณน
ายให

้ฉัน

ท�าเถ
อะค่ะ

!



เธอน่ารักเหมือนตุ๊กตา 
ฉันก็เลยรู้สึกเสียดาย 

นิดหน่อยน่ะ...

บางทีเด็ก ๆ ก็
ท�าให้เราปวดหัว
ได้เหมือนกัน

ขอโทษนะจ๊ะ 
ป้าอยากจะแนะน�า
ลูกสาวให้เธอรู้จัก...

แต่ลูกป้าไม่ยอมฟัง
เลยน่ะจ้ะ

ไม่เป็นไรครับคุณป้า 
พวกเราเรียนที่เดียวกัน
ยังไงก็ต้องได้เจอกัน

อยู่แล้วครับ

  23 



แหม ๆ ถ้าพิ้งกี้ได้
อย่างหนูซักนิด

ฉันค่อนข้างภูมิใจ
ในตัวลูกฉันอยู่นะ

คงจะน่าดีใจ
กว่านี้แน่ ๆ

...เนอะริกกี้




