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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ล่าขุมทรัพย์อาเซียนเล่มนี้ จะพาเพื่อน ๆ เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านทางใต้
ของไทยนั่นคือประเทศมาเลเซีย ดินแดนแห่งแหลมมลายูและตึกแฝดปิโตรนาสที่
โด่งดังไปทั่วโลก
เรื่องวุ่น ๆ เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันแรลลี่ที่มาเลเซีย แก๊งบ๊วยเค็มและครูฟ้า
ถูกสามโจรเดวิด จอห์น เจ จับตัวไปเพื่อให้ช่วยไขปริศนาสมบัติจากลายแทงหนังสือ
โบราณ ภารกิจนี้ตะลุยและเพื่อนมีผู้ช่วยที่คาดไม่ถึงคือครูใหญ่ไพบูลย์คู่ปรับเก่าที่
จ�ำใจต้องมาช่วยอีกแรง พวกเขาต้องไขปริศนาให้ชายลึกลับ หัวหน้าของแก๊งโจรกรรม
ข้ามชาติอย่างยากล�ำบาก เริม่ ตัง้ แต่สำ� รวจหมูบ่ า้ นเผ่านักล่าหัวมนุษย์ ผจญภัยสูงเสียด
ฟ้าบนยอดเขากินะบะลู ค้นหาอักษรในความมืดที่เกาะลังกาวี และตามหาย่าหยา
บนเกาะปีนังการผจญภัยสุดแสนอลวนครั้งนี้จะลงเอยเช่นไร แก๊งบ๊วยเค็ม ครูฟ้า และ
ครูใหญ่จะท�ำภารกิจสุดหินส�ำเร็จหรือไม่ ค้นหาค�ำตอบได้ในล่าขุมทรัพย์อาเซียน:
มาเลเซียกันเลย!
ส่วนเล่มต่อไป แก๊งบ๊วยเค็มจะพาบินไปยังอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียมีอะไร
น่าสนใจบ้าง น้อง ๆ ต้องลองติดตามกัน
นานมีบุ๊คส์

ค�ำน�ำนักเขียน
สวัสดีครับน้อง ๆ ในล่าขุมทรัพย์อาเซียน: มาเลเซีย ระหว่างทีค่ รูฟา้ และบรรดา
ลูกศิษย์ห้อง ป.5/9 น�ำโดย ตะลุย หัวหน้าห้อง สาคู แว่นคุง และนาซีม นักเรียน
แลกเปลี่ยนชาวมาเลเซีย ก�ำลังท�ำภารกิจของครูใหญ่ที่ประเทศมาเลเซีย แต่กลับถูก
แก๊งวายร้าย JJD จอห์น เจ และเดวิด ยอดนักโจรกรรมคูป่ รับส�ำคัญจับตัวและบังคับ
ให้ร่วมไขปรศิ นาลายแทงขุมทรัพย์ โบราณให้กับหัวหน้าแก๊งวายร้าย ไม่เพียงเท่านั้น
จอห์นยังดึงครูใหญ่ไพบูลย์เข้ามาพัวพันด้วย
ครูและนักเรียนโรงเรียนเลิศปัญญาศึกษาจะรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้อย่างไร
และบทสรุปสุดท้ายของปรศิ นาลายแทงขุมทรัพย์จะลงเอยเช่นไร มาร่วมลุน้ และไขปริศนา
ไปด้วยกันนะครับ
ป๋าสนิท
แก๊งบ๊วยเค็มน�ำทัพโดยตะลุยจอมป่วน เดินทางมาถึงการผจญภัยครัง้ ที่ 3 แล้ว
นั่นคือมาเลเซียแห่งนี้นี่เอง...
การเขียนการ์ตนู ชุดล่าขุมทรัพย์อาเซียนได้เปิดโลกทัศน์แก่ผเู้ ขียนเป็นอย่างยิง่
ในหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น มาเลเซียมีสองแผ่นดิน เมื่อก่อนผู้เขียนเคยคิดว่า
มาเลเซียมีแผ่นดินอยู่เฉพาะทางใต้ของไทยเท่านั้น แต่ความจริงมาเลเซียมีทั้งมาเลเซีย
ตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก ซึ่งทั้งสองฝั่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกัน และ
แก๊งบ๊วยเค็มของเราจะเดินทางไปป่วนทัง้ 2 ฟากฝัง่ เลยทีเดียว ภารกิจนีจ้ ะโหด มัน ฮา
ขนาดไหน อย่ารอช้า พลิกหน้าถัดไปให้ว่องไวเลยครับ
กฤษดา พึงปิติพรชัย (กุ๊ก)

ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: มาเลเซีย ซึ่งเป็นเล่ม 3 นี้ เหล่าเด็ก ๆ จอมแสบกับ
คุณครูสาวสุดเฮี้ยวยังคงบุกตะลุยไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง เรื่องราวในทุกตอนล้วน
เต็มไปด้วยการผจญภัยที่เสี่ยงอันตรายและปริศนาที่คาดไม่ถึง ทั้งยังได้พบกับความรู้
จากดินแดนอาเซียนทีส่ วยงาม ลึกลับ น่าประทับใจ และต้องเผชิญหน้ากับสามวายร้าย
คู่ปรับเก่าที่เริ่มแสดงฝีมือมากขึ้นอีกด้วย
พวกเราทุกคนตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ให้ดีขึ้นและใส่ ความตั้งใจทั้งหมดลงใน
ผลงาน เพื่อให้ผู้อ่านสนุกสนานและมีความสุขกับการ์ตูน ชุด ล่าขุมทรัพย์อาเซียน
ให้มากที่สุด หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะชื่นชอบและช่วยกันติดตามผลงานของพวกเรา
ต่อไปนะครับ อ้อ! แล้วอย่าลืมอุดหนุนล่าขุมทรัพย์อาเซียน: ลาวและล่าขุมทรัพย์
อาเซียน: เมียนมาร์กันด้วยนะ
ขอบคุณครับ
จตุรงค์ จิตวัฒนาธรรม (asdj)
สวัสดีอีกครั้งในล่าขุมทรัพย์อาเซียน: มาเลเซีย ผมหนอนครับ หน้าที่ของผม
คือลงสีปิดท้ายรายการ หลังจากที่พวกเราตะลุยกันมาทั้งลาวและเมียนมาร์แล้ว
ก็ถึงเวลาตะลุยทิศใต้ของไทยกันบ้าง นั่นคือมาเลเซียนั่นเอง! แน่นอนว่าความตื่นเต้น
ความสนุกเหนือความคาดหมาย รวมถึงเกร็ดความรู้ สถานที่ส�ำคัญในมาเลเซีย และ
ปรศิ นาที่บรรดาตัวละครต้องไขยังมีครบรสตลอดทั้งเล่ม ผมลงสีไปอ่านไปก็ยังอด
แปลกใจไม่ได้ทุกที ขนาดเคยอ่านสตอรี่บอร์ดล่วงหน้าก็ยังไม่วายตื่นเต้นเลย จึงขอ
การันตีว่าสนุกชัวร์ ป๊าบครับ
สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณมากครับ
วชิระ เพชรมณีนิลใส (หนอน)
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