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เบิกฤกษ์การ์ตูนเรื่องแรกของสำนักพิมพ์ด้วยเรื่องราวของนักวาด 

การ์ตูนหนุ่มและเด็กหนุ่มหูแมวซึ่งเป็น  “ชนเผ่าหู” การ์ตูนช่องอ่านง่าย 

เป็นแนวฟีลกู๊ดที่เหมาะกับทุกเพศวัย เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งทาสแมวทุกท่าน โดยที่เรื่องราวของทั้งคู่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านได้ 

เข้าใจว่า ไม่ว่ามนุษย์หรือแมว (?!) ก็มีความสำคัญและมีคุณค่าในตัวเอง 

เฉกเช่นเด็กหนุ่มชนเผ่าหูแมวที่ดูอ่อนแอเมื่อเทียบกับคนในชนเผ่าเดียวกัน 

แต่ก็มีสิ่งพิเศษที่ซ่อนไว้ในตัว

การต์นูเลม่นีเ้ปน็ปฐมบทของการเดนิทางของ อาซู ่และ อาเหมยีว ทีเ่พิง่ 

เริ่มต้น ยังไม่อาจจบลงภายในระยะเวลาสั้น  ๆ  ภายในเล่มนี้เล่มเดียว ทาง 

สำนักพิมพ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อม ๆ กัน
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แนะนำตัวละคร
ต้าซู่ ㊚
อายุ 22 ปี นักวาดการ์ตูนโนเนม

อาศัยและเติบโตอยู่ในสถานสงเคราะห์

อุปนิสัย อบอุ่น มีเมตตา แต่ไม่มั่นใจในตัวเอง

อาเหมียว (เซี่ยเหมียวเหมี่ยว) ㊚
เด็กหนุ่มชนเผ่าหู อายุ 16 ปี เป็นออทิสติกนิด ๆ

อุปนิสัย นิสัยแบบแมวเหมียวภายในตัวปรากฏเด่นชัด

เซี่ยตง ㊚
พี่ชายของอาเหมียว ชนเผ่าหู อายุ 19 ป ี

อุปนิสัย ขี้สงสัย รักสนุก ปกป้องดูแลน้องชาย

เป็นอย่างดี แต่กลับเชื่อใจต้าซู่มาก

จินจู่ ♀
อายุ 25 ปี เป็นบรรณาธิการนิตยสารการ์ตูนผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบดูแลต้าซู่ นอกจากด้านหน้าที่การงานแล้ว

ก็ดูแลช่วยเหลือต้าซู่ไว้ไม่น้อย นับเป็นเพื่อนที่ดี

คอยเอาใจใส่



แล้วนะ!
เห็นหู ตอนที่ 1นี่

 ม้าว!
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เหมียว…

ครอกฟี้… 

โซฟา  1
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นี่ ฉันว่า...

?

วื้ด

เข้าใจนะว่า
แมวน่ะชอบคลอเคลีย 

แต่ก็ต้องคิดหน่อย
ว่าตอนนี้นายน่ะ...

อื้อ ๆ ๆ นอนๆ…

ถึงฉันจะรับเลี้ยงนาย 
แต่ก็ต้องมีช่องว่าง

กันบ้างมั้ย…

…

โซฟา 1
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ทำไม่เหมาะ…

เอ๋?
เอ๋?

เอ๋?

ฮึ่ก

แค่แป๊บเดียวนะ

ไม่ว่าจะทำตัวไม่เหมาะยังไง 

แต่แมวก็คือแมว… 

ขี้โกงจริง ๆ

โซฟา1



11

ครอกฟี้…

ครอกฟี้…

แย่แล้ว… อยากลูบ
ขนฟู ๆ นี่จังเลย…

อึก

ครอก…

เปลี่ยนร่าง 2
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ครอกฟี้…

แค่...แค่ลูบนิดเดียว
พอ…

อย่างที่คิดเลย…

เปลี่ยนร่าง2
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ฟึ่บ

อ่า…
น่ารัก…

อะฮิ~~

ไอ ้
โรคจิต

เค้าขอโทษ...

เปลี่ยนร่าง 2
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นายไม่ต้องกัดแรง
ขนาดนั้นก็ได้มั้ง... เฮอะ!

ต้องโทษ
หัวนายนั่นแหละ

ถ้าไม่มีขนฟู ๆ ฉันคง 
ไม่ทำแบบนั้นแน่...

ได้!

โรคจิต
ไม่ยุติธรรม...

ได้... 
อะไร

อื้อ ๆ ๆ ๆ ๆ
อืม ๆ ๆ...

ไม่มีขนฟูๆ?

ไม่เอาขน3
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แว้ก  ตัวอะไร!!

ทะดา! 
ไม่มีขนแล้ว!

ชักสังหรณ์ ใจไม่ดีแล้วสิ...

ฟิ้ว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

 ไม่เอาขน   3
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...ในเมื่อ
นายเปลี่ยน

หัวได ้
งั้นก็เปลี่ยน
เป็นอะไรที่

มันสะดวก ๆ 
หน่อยดีกว่า

สะดวก ๆ
เหรอ

ถ้าเป็นคนออกไป
ข้างนอกจะได้ไม่ต้อง

ปกปิดเยอะไง

คนเหรอ
ร่างเดิมของผมก็
คล้าย ๆ คนนะ

รอแป๊บ

ฟิ้ ว ว ว 

ฟิ้ ว ว ว
ฟิ้ ว ว ว

ขอร้อง อย่า
ออกมาเป็นอะไร

แปลก ๆ เลย

พอเปลี่ยน
เป็นคนแล้วน่าจะ
เลี่ยงเรื่องโรคจิต

แบบเมื่อกี้ได้มั้ง...

แบบที่น่ารักเกินไป

ต้าซู ่
ต้าซู่!

ไม่ใช่ร่างเดิม
เหรอเนี่ย...

ร่างเดิม4



17

เสร็จ
แล้ว

นี่ไง

ร่างเดิม
ของผม

เป็นแบบนี้
ใช้ได้มั้ย

อ่า…

ใช้ได้
  เลย...

แต่ว่าเก็บหู
ไม่ได้…

ดุกดิก
 ดุกดิก

โรคจิต
โรคจิต

โรคจิต

โรคจิต

ทำไงดี
น่ารักกว่าเดิม

อีก...

ร่างเดิม 4
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อาเหมียว

ลา ล้า ลา
ซุปหม่าล่า~~

หู...

เดี๋ยว ๆ
เราต้องจัดการ

เรื่องนี้ก่อน

?

หมับ

จะไป
ร้านสะดวกซื้อ

ด้วยกันมั้ย

ไป ไป!

อย่ามาจับ5
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อืม...ให้สวมหมวก
ตลอดคงไม่ได้

ลองพยายามดูซิ
ว่าเก็บได้มั้ย

อื้อ...

จะลอง
ดูนะ...

อื้อ ๆ ๆ... อืม ๆ ๆ...

กระดิก กระดิก

อย่ามาจับ 5
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ฟึ่บ ฟึ่บ ฟึ่บ

ฟู่…

ทำได้แล้ว!

เก่งมาก
เก่งมาก!

แปะ ๆ แปะ ๆ

อย่ามาจับ5
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ลา ล้า ลา
ซุปหม่าล่า~~

ดะ...
เดี๋ยว... เดี๋ยวก่อน!!

หมับ !!!

งํำ่ งํำ่ งํำ่

ขอโทษ
ขอโทษ!!

ใส่หมวกก็แล้วกัน

อย่ามาจับ 5
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คนเยอะจัง...

อาเหมียว
อย่าขยับมาก

หมวกจะหลุด...

หงึก
หงึก

ก็เสื้อคลุม
ของต้าซู่มัน

หลวมนี่!

ไม่มีวิธีอื่นนี่นา
กลัวว่าเดี๋ยวหางจะโผล่
ทำได้แค่หาเสื้อตัวใหญ่

หน่อย

จะว่าไปหมวกก็ดู
หลวม ๆ... ก่อนออกมา

น่าจะปรับสักหน่อย

ลา ล้า ลา
ซุปหม่าล่า~~

คง...ไม่มี
ปัญหาอะไรม้ัง...
กังวลจริง ๆ เลย!

หมวกร่วงแล้ว6
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หาว~ ขอโทษครับ!

!

กึก

ห  วื  อ
เอ๋? แย่่

แล้ว!!

หมวกร่วงแล้ว 6
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ฟู่ หวุดหวิด

ตุ้บ

หมวกร่วงแล้ว6
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คือ... 
คือว่า

วื้ ด
ต้าซู่! 

เสื้อจะหลุดแล้ว!

ไม่เป็นไร... 
แค่โดนมองเท่านั้น

เดี๋ยวก็ไปกัน
แล้ว...

แชะ

น่ารักอะ!

แชะ
แชะ

แชะ

ลา ล้า ลา

ซุปหม่าล่า~~

พิมพ์ ๆ ๆ ๆ

อัปๆ

หมวกร่วงแล้ว 6
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ร้านสะดวกซื้อ

เอ๋?

ร้านนี้มีเบส
หม้อไฟด้วยแฮะ

เป็นยี่ห้อขายดีที่ไม่ค่อย
มีเหลือซะด้วย...

รส
หม่าล่าหอม

สด!!!

จะว่าไป
ในตู้เย็นก็ยังมี
วัตถุดิบอยู่นะ

อาเหมียว นายบ่น
ถึงซุปหม่าล่าตลอดเลยนี่

งั้นมื้อเย็นวันนี้
เป็นหม้อไฟดีมั้ย

ตุ้บ!

ในร้านสะดวกซื้อ7
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อาเหมียว?

หืม? 
อาเหมียว?

เป็นอะไรไป 
ไม่สบายเหรอ

อือ... 
เจ็บหูจัง...

เอ๋?

หู?
หูเหรอ

อื้อ ๆ ๆ...

กึก

ในร้านสะดวกซื้อ 7
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ฮือ ๆ ๆ ๆ ฮือ ๆ ๆ

เจ็บมาก
เลยเหรอ...

ไม่ต้องร้องนะ

กลัวหมวกหลุดเลยปรับ
ให้แน่น พับหูก็เลยเจ็บ...

คิดไม่รอบคอบเลยเรา

ในร้านสะดวกซื้อ7
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ช่วยไม่ได้แฮะ
วันหลังไปซื้อแบบที่

พอดีกว่านี้เถอะ

เอาละ ๆ
ไม่ต้องนวดแล้ว

หมับ

ตอนนี้ยัง
ถอดหมวกออกไม่ได้ 
ยิ่งนวดจะยิ่งเจ็บนะ

น่าสงสาร~

อดทนอีกนิด
เดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้ว

โอเคมั้ย

ในร้านสะดวกซื้อ 7
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ครับ

อือ...

ตั้ก

?

ต้ึก
แม้จะไม่ใช่

เวลาพูดประโยคนี้ 
แต่ว่า...

น่ารักอะ...

ในร้านสะดวกซื้อ7
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 จุ๊ ๆ O M G !

แชะแชะ
แชะแชะ

ในร้านสะดวกซื้อ 7
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ตะ…ต้าซู่
…อื้อ…

ทนหน่อยนะ!

เก็บหมวกตอน
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