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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

แม้ว่าโลกเราทุกวันน้ีจะเจริญรุดหน้าเพียงใดก็ตาม แต่เราก็ยังได้ยินเรื่องราว

ลึกลับเหลือเช่ือที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจพิสูจน์ได้เรื่อยมา  น่ันคือเรื่องราวท่ี

ผู้คนทุกชาติทุกภาษาต่างก็รู้จักกันดี  เรื่องของ “ภูตผีปีศาจ”

การ์ตูนชุด เรื่องผีๆ รอบโลก: ผีเฝ้าสมบัติ จะพาผู้อ่านด�าดิ่งสู่บรรยากาศ

น่าขนลุก ผ่านเรื่องราวลึกลับของกรุสมบัติรอบโลกท่ีทุกคนอาจยังไม่รู้  เช่น  ตุ่มทอง 

ถ�้าพญานาค สมบัติของแม่  อุ้งเท้าสฟิงซ์ ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ความเชื่อสุดหลอนท่ีเล่าสืบ

ต่อกันมา รวมถึงเรื่องเล่าลึกลับเขย่าขวัญอื่น ๆ  อีกมากมายที่น่าติดตามไม่แพ้กัน

เรื่องผีๆ รอบโลก: ผีเฝ้าสมบัติ น�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ  ในรูปแบบการ์ตูน

และเรื่องสั้น  โดยสอดแทรกเกร็ดความรู้ต�านานต่าง ๆ  เอาไว้ ซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้

ลิ้มลองความตื่นเต้นน่ากลัวชวนขนลุกแล้ว ยังได้ความรู้ในเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย

“หึ หึ หึ...”  เสียงหัวเราะน่าขนลุกดังแว่วมาจากท่ีไหนสักแห่งในหนังสือเล่มน้ี 
เตรียมใจของคุณไว้ให้ดี  เพราะความหลอนรอคุณอยู่ในหน้าถัดไปแล้ว

นานมีบุ๊คส์



ค�ำน�ำนักเขียน

“พวกเราไปผจญภัยตามล่าหาสมบัติกันเถอะ!” 

ในโลกนี้มีต�านานหรือเร่ืองเล่าที่เกี่ยวกับการตามล่าหาสมบัติมาแต่โบราณ 

เพราะเรื่องราวการผจญภัยมักเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและเป็นที่กล่าวขานสืบมา

เสมอ  ในต่างประเทศ การตามหาสมบัติที่โด่งดัง ได้แก่ การขุดค้นพีระมิดของฟาโรห์

ในอียิปต์ การตามล่าหาสมบัติโจรสลัดที่หายสาบสูญไปในทะเลอันกว้างใหญ่  ใน

ประเทศไทยก็มีเรื่องเล่าท่ีเกี่ยวกับสมบัติไม่น้อย ทั้งที่เป็นเรื่องเล่าโดยพระเกจิอาจารย์

ชื่อดัง และต�านานที่เล่าขานกันปากต่อปาก  หลาย ๆ  เร่ืองเมื่อเก่ียวพันกับสมบัติ 

ก็มักจะมี  “ความโลภ”  เข้ามาเกี่ยวข้อง  เกือบทุกเรื่องมักกล่าวถึงปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือ

ภูตผีปีศาจผู้เฝ้าสมบัติ  ซ่ึงท�าให้เหล่าโจรหรือขโมยที่อยากครอบครองสมบัติของผู้อื่น 

ต้องพบกับจุดจบที่เลวร้ายเสมอ

ต�านานสมบัติหลาย ๆ  เรื่องทั่วโลกจึงมักเป็น 

เรื่องเล่าในเชิงคติสอนใจเพื่อสอนให้คนรุ่นหลังไม่ตก 

เป็นเหยือ่ของความโลภ รวมทัง้สมบตัใินทีนี่ไ้ม่จ�าเป็น 

ต้องอยู่ในรูปแบบของเงินทอง เครื่องประดับเสมอไป 

เพราะความหวงแหนในสมบตัขิองคนเราไม่เหมอืนกนั 

เช่น ความรักลูก  รักของสะสม หรือสัตว์เล้ียง  เรื่อง 

ของสมบตัจึิงไม่ใช่เรือ่งไกลตวั ดังน้ันเมือ่เอ่ยถงึสมบติั 

จึงมักจะต้องมีข้อเตือนใจไม่ให้เราเกิดความโลภใน

สมบัติของผู้อื่นด้วย พวกเราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข

สิริน  เรื่องและภาพ
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วันเสำร์

เมืองซีอาน จีน สุสานองค์จักรพรรดิ

แนน 
กวาง 
ปุ๊กปิ๊ก

แฮก

พวกเธอ
เดินเร็วจัง 
รอฉัน
หน่อยสิ
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แหม เอ้นี่
เดินช้าจัง

ก็สุสานนี่กว้างมากเลย 
ฉันเดินจนเมื่อยขา
ไปหมดแล้ว

หมดแรงเดิน
ง่าย ๆ  เพราะ
เกิดวันเสาร์
หรือเปล่าเอ้

คนที่มาที่นี่ 
หากเกิด
วันเสาร์...

ระวังจะต้อง
กลายเป็นทหาร
เฝ้าสมบัติให้

องค์จักรพรรดินะ!

ปุ๊กปิ๊ก 
เธอพูดเรื่อง
อะไรน่ะ!

ก็ที่นี่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาน่ะสิ 
เขาว่าองค์จักรพรรดิประสูติวันเสาร์
พอพระองค์สวรรคต ทหารที่เกิด
ในวันเสาร์เหมือนกับพระองค์
ต้องถูกฝังทั้งเป็นหลายหมื่นนาย
เพื่อเป็นทหารเฝ้าสมบัติของพระองค์
ในสุสานแห่งนี้
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แล้วตอนนี้ทหารเหล่านั้นก็
ทุกข์ทรมาน อยากไปเกิดใหม่
เต็มทีแล้ว...

เอ้
เกิดวันเสาร์
หรือเปล่า 
ถ้าใช่ก็
ระวังตัว
น้า…

ว้าย 
น่ากลัวจัง

ปุ๊กปิ๊ก! อย่าเล่าเรื่อง
น่ากลัวแบบนี้
ในสุสานสิ เธอก็รู้อยู่
ว่าเอ้กลัวผี 
ไม่ใช่เหรอ

ฮะ ฮะ ฮะ

จะได้เข้ากับบรรยากาศไง 
แค่เรื่องต�านานเก่า ๆ  
ไม่มีอะไรหรอกน่า

ฉันกลัวจังกวาง 
จะก้าวขาไม่ออก
แล้ว…

ไม่ต้อง
กลัวน่าเอ้

ฉันก็เกิดวันเสาร์
เหมือนกันยังไม่เห็น
กลัวเลย เธอก็ไม่
ต้องกลัวไปหรอกนะ

อ๊ะ!
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แผ่นดินไหว!

ครืน

ครนื

พึ่บ

 
กรี๊ด

ไฟดับ!

กรี๊ด!

แนน 
ปุ๊กปิ๊ก

พวกเธอ
เป็นอะไร
หรือเปล่า

กวาง!

ฉันรู้สึก
เหมือนถูกหิน
ทับที่หลัง
เจ็บมากเลย

หิน
เหรอ

รอเดี๋ยวนะ 
ขอฉันหา
โทรศัพท์

ก่อน

ฟึ่บ

ว้าย! เอ้ถูก
ก้อนหินทับที่
ตัวจริงๆ ด้วย
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แย่แล้ว!

ก�าแพงถล่ม
ลงมานี่เอง ปุ๊กปิ๊ก! 

แนน!

พวกเธออยู่
แถวนั้นหรือ
เปล่า มาช่วย

กันเร็ว!

เอ้เป็นอะไรเหรอกวาง

เอ้ถูกหินทับ
มาช่วยกัน
หน่อย

ว้าย

แผ่นดินไหว
อีกแล้ว!

รีบหนีเร็ว

ครืน

ครืน
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ขอโทษนะกวาง แต่ถ้า
ขืนอยู่ที่นี่พวกเราคง
ตายด้วยแน่ๆ

ปุ๊กปิ๊ก 
แนน

กรี๊ด ครืน

ครืน

ย...

หยุดไหว
แล้ว

ขอโทษนะกวาง 
เพราะฉันชักช้า

ท�าให้กวาง
ต้องมาพลอย
เดือดร้อน
ไปด้วย เอ้

ฮอื ฮอื ท�าไมถึงเป็น
แบบนี้ไปได้นะ
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ฉนัไม่ได้เกดิวนัเสาร์สกัหน่อย 
ไม่น่าต้องมาตายที่นี่เลย

อ๊ะ!  เธอไม่ได้
เกิดวันเสาร์เหรอ

ฉันก็เหมือนกัน
เอ๋! แต่ตอนแรก

กวางบอก
ฉันว่า...

ฉันแค่พูดให้เธอ
สบายใจน่ะ

เพราะจริง ๆ  แล้ว 
ฉันรู้ว่าคนที่กลัว
คือปุ๊กปิ๊กกับแนน

ต่างหากล่ะ

เพราะ 2 คนนั้น
เกิดวันเสาร์ ก็เลย
แกล้งพูดให้เธอกลัว 
พวกเขาจะได้
หายกลัวไงล่ะ

เพราะแบบนี้
2 คนนั้น

ถึงรีบหนีไป
งั้นเหรอ...

ครืนนน
น
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ว้าย! 
ไหวอีกแล้ว

นั่นเสียง
ปุ๊กปิ๊กกับ
แนนนี่นา

 ครนื

กึก

ย...หยุด
แล้ว

จะไหว
อีกไหมนะ
 น่ากลัวจัง

พรึ่บ

ว้าย!

ครืนนน
น

กรี๊ดดด
ด
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