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ล่าขุมทรัพย์อาเซียนเล่มแรกจะพาเพื่อน ๆ เดินทางไปประเทศบ้านพี่เมืองน้องของ
ไทยกบั ล่าขมุทรพัย์อาเซยีน: ลาว ดนิแดนแห่งความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาติและความ
งดงามของผู้คน

ตะลุย หัวหน้าห้องจอมป่วน สาคู ผู้รอบรู้ แว่นคุง จอมข้ีแย และข้าวจี่ จอมกินดะ 
ออกผจญภัยไปกับครูฟ้าครูประจ�าชั้นคนใหม่ของห้อง ป.4/9 เพื่อช่วยกันไขปริศนาของ 
ครูใหญ่ไพบูลย์ ผู้ต้องการยุบห้องเรียน ปริศนาสุดโหดหินต่าง ๆ ถูกงัดออกมาเพื่อหาทาง 
ขับไล่ครูฟ้า และแก๊งบ๊วยเค็มคะแนนที่โหล่แห่งโรงเรียนเลิศปัญญาศึกษา  เช่น ปริศนาแห่ง
เวียงจันทน์  และปริศนาแห่งลาวใต้  โดยมีครูเดช  ครูพละใจดี  และพี่ค�าลี่ ไกด์สาว 
ชาวลาวคอยช่วยเหลือ แถมงานนี้ยังมีกลุ่มวายร้ายลึกลับปรากฏตัวขึ้นด้วย  แก๊งบ๊วยเค็ม 
จะช่วยครฟู้าไขปรศินาเพือ่รกัษาวนัเปิดเทอมของห้อง ป.4/9 ไว้ได้หรอืไม่ รบัรองการผจญภยั
ไขปริศนาครั้งนี้ต้องสนุกแน ่ๆ

ส่วนเล่มต่อไป แก๊งบ๊วยเคม็จะพาบนิไปยงัเมยีนมาร์  ประเทศเมยีนมาร์มอีะไรน่าสนใจ
บ้างน้อง  ๆต้องลองติดตามกัน

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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สวัสดีครับน้อง ๆ ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: ลาวประเดิมเปิดตัวเล่มแรกต้อนรับ
ศักราชใหม่ก้าวเข้าสูย่คุ AEC  น้อง ๆ จะได้ตดิตามร่วมลุน้ไปกบั "ตะลยุ" และผองเพือ่น 
“แก๊งบ๊วยเค็ม”  ในการรับมือกับปริศนาของครูใหญ่สุดเฮี้ยบของโรงเรียน การชิงไหว 
ชงิพรบิและประลองปัญญา น�ามาซึง่การผจญภัยครัง้ยิง่ใหญ่ทีพ่วกเขาคาดไม่ถงึ

ไม่เพยีงเท่านัน้ การไขปรศินาครัง้นีก้ลุม่ครฟู้าและลกูศษิย์ยงัได้เดนิทางท่องเทีย่ว
ไปทั่วประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้  น�ามาซ่ึงการเข้าไปพัวพันกับคดีโจรกรรมโครง
กระดูกไดโนเสาร์จากพิพิธภัณฑ์แขวงสะหวันนะเขตมูลค่ากว่า  100 ล้านบาท  โดย 
3 วายร้าย จอห์น  เจย์ และเดวิด  แก๊งบ๊วยเค็มจะช่วยกันแกะรอยคนร้ายได้หรือไม ่
ปริศนาของครูใหญ่จะยากและโหดขนาดไหน ร่วมผจญภัยและเอาใจช่วยคุณครูสาว 
และบรรดาลูกศิษย์ทั้ง 4 ด้วยนะครับ

ป๋าสนิท

AEC  (Asean  Economics Community)  หมายถึง  ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันและกัน การเกิดข้ึนของ 
เออีซีหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นเช่นนั้น  เพื่อร่วมมือกันให้เกิดผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคไปจนถึงการแข่งขันเศรษฐกิจในระดับโลก

ส�าหรับตัวผู้เขียนเองหากพูดถึงความสนใจในประเทศเพื่อนบ้านของเรา คงเป็น
เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็น
สิง่สวยงามและมคีณุค่าอย่างยิง่ส�าหรบัประเทศนัน้ ๆ เมือ่มโีอกาสได้เขยีนล่าขุมทรพัย์ 
อาเซยีน: ลาว ก็ได้รับรู้ถึงสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทราบมาก่อน จึงเป็นการเขียนที่
สนุกและได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหนังสือเล่มนี้ และที่ส�าคัญ
คือน้อง ๆ นกัอ่านทกุคนทีม่ใีจรกัการอ่าน ขอให้สนกุสนานกบัการผจญภยัในอาเซยีนของ
ตะลุยจอมแสบและเพื่อน ๆ นะครับ

กฤษดา พึงปิติพรชัย

ค�ำน�ำนักเขียน
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ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจหยิบล่าขุมทรัพย์อาเซียน: ลาวเล่มนี้ 
ขึ้นมา การ์ตูนเล่มนี้เป็นก้าวส�าคัญก้าวหนึ่งในอาชีพนักวาดของผมและเพื่อนนักวาด 
ในทีม พวกเราตั้งใจร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน  ใส่ความสนุกสนานลงไปในตัวละคร 
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงและความรู้เรื่องอาเซียนไปพร้อม ๆ กับเรา

ผมหวงัว่าล่าขุมทรัพย์อาเซียน: ลาว จะเป็นการ์ตนูทีท่�าให้ทกุท่านอมยิม้และ 
รบัรูถ้งึเรือ่งราวต่าง ๆ ระหว่างร่วมเดนิทางไปกบัตวัละครทัง้หลาย หลงัจากอ่านเรือ่งราว
ในประเทศลาวจบแล้ว อย่าลืมติดตามเร่ืองราวของตะลุยและเพื่อน  ๆ  ในเล่มต่อไป 
นะครับ

  ขอบคุณที่ร่วมเดินทางด้วนกันครับ
  จตุรงค์ จิตวัฒนาธรรม

ผมหนอน  (Nonworld)  เป็นคนลงสีในล่าขุมทรัพย์อาเซียน: ลาว ครับผม 
แน่นอนว่าตอนลงสีก็ต้องได้อ่านงานไปด้วย ผมขอการันตีว่าการ์ตูนชุดนี้สนุกเฮฮา 
น่าติดตามทุก ๆ ตอน แถมมีหักมุมในหลายช่วงจนผมเองยังตกใจและลุ้นตามไปด้วย 
และยังมีการทิ้งปมให้ต้องติดตามอ่านล่าขุมทรัพย์อาเซียนเล่มต่อไปอีกมากมาย

ยงัไงกข็อฝากผลงานชิน้นีแ้ละฝากตดิตามผลงานเล่มต่อไปนะครบั ขอบคุณมาก
คร้าบ

วชิระ  เพชรมณีนิลใสตวั
อย
่าง
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แก๊ง
แก๊ง

แฮก
	 	 แฮก

แฮก
แฮก

โอ้เอ้จริง	ๆ

ตวั
อย
่าง
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รถไฟขบวน
กรุงเทพฯ- 
หนองคาย ก�าลังจะ

ออกจาก
ชานชาลา

บ๊ายบาย…

ไปนะคะ
ครูเดช

ผมจะ
หมั่นท�าบุญ
ขอพร

ขอให้ครูฟ้า
ท�าภารกิจส�าเร็จ

นะครับ

1 เดือนก่อน

กิ๊ว ๆ
ครูฟ้า

อึ๋ย…

คิก คิก
ฮะ ฮะ

ฉึกฉัก
ฉึกฉัก

แฮก
แฮก

ตวั
อย
่าง
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โรงเรียน
เลิศปัญญาศึกษา ต๊าย! ดูครู

คนใหม่สิ ยังเด็ก
อยู่เลย

ได้ประจ�า
ห้อง ป.4/9 จะ
ไหวมั้ยล่ะคะคุณ

อะไรของ
ที่นี่นะ

ห้องครูใหญ่

ก๊อกก๊อก
แกร๊ก

ซุบซิบ
ซุบซิบ

ก๊อก เข้ามาได้

ขออนุญาต
ค่ะตวั

อย
่าง
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ไพบูลย์
ครูใหญ่

เชิญนั่ง

ค่ะ

นับจากวันนี้ไป คุณคือ
ครูคนใหม่ของห้อง ป.4/9

ป.4/9...
อุ๊ย...

ไมเกรนขึ้น

ปี๊ด!
กึก

ชิ้ง

กึก
ตวั
อย
่าง
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ห้อง ป.4/9
มีอะไรหรือคะ เดิมทีห้องนี้

เป็นของ
ครูปรียา

ที่เกษียณ
ไปแล้วยาแก้ปวด

คุณรู้อะไร
เกี่ยวกับ ป.4/9 

บ้าง

เอ่อ…ก็เป็น
ห้องสุดท้ายค่ะ

ใช่! นั่นคือ
ห้องบ๊วยเค็ม

ห้องเด็ก
ไม่ได้เรื่อง

ว้าย!

ฉัน...เอ๊ย!
ทางโรงเรียน
มีนโยบายจะ
ยุบห้องนี้ซะ

แต่ติดที่ครูปรียา
คิดจะปกป้อง

ห้องบ๊วยนี้เอาไว้

ตวั
อย
่าง



ปั ง
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เพราะฉะนั้น
เราจึงมี

ธรรมเนียม
ในการรับ
ครูคนใหม่

ค...คะ!

บททดสอบ
ความเป็นครูพันธุ์อึด

เล็ก ๆ น้อย ๆ

หึ ๆ  ๆ  ๆชิ้ง

กิ๊งก่องตวั
อย
่าง
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ท�าไมทุกคน
เอาแต่ต�าหนิ

ห้อง	ป.4/9	นะ
ถึงจะยังไง
พวกเขา
กเ็ป็นเดก็ เจี๊ยวจ๊าว

ฟ้ิววว ฟ้ิววว

เจี๊ยวจ๊าว

เด็ก ๆ  ก็ท�าเสียงดังบ้าง
เป็นธรรมดา

มีพับจรวดเล่นบ้าง
เป็นธรรมดา

ล�าเลียงฐาน
ยงิจรวดมสิไซล!์

พรืดดด
ผ่างตวั
อย
่าง



สวัสดีจ้ะ
ครูชื่อฟ้า

เป็นครูประจ�าชั้น
คนใหม่

ของนักเรียนจ้ะ

วันนี้ครูมีข่าวดี
มาบอก

ปิดเทอมนี้
ครูใหญ่จะให้
ตัวแทนของ
ห้องเรา

สวัสดีครับ/ค่ะ
คุณครู

ไปเที่ยว
กัน

ที่ประเทศ
ลาวจ้ะ

คว้างง

ตวั
อย
่าง




