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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ล่าขุมทรัพย์อาเซียนเล่มนี้ จะพาเพื่อน ๆ เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านทาง
ทิศใต้ของไทยใน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดินแดนสุดล�้ำหน้าแห่งภูมิภาคอาเซียน
ตะลุยและสาคู ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไปดูนิทรรศการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทสี่ งิ คโปร์รว่ มกับครูใหญ่ไพบูลย์ แต่แล้วทัง้ สองกลับต้องมาแข่งขันรายการ
เรียลลิตี้เกมโชว์วีอาร์สิงคโปร์ เพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาลมาให้ครูใหญ่จอมงกเสียนี่
งานนีค้ งต้องพึง่ ซันนีเพือ่ นเก่าชาวสิงคโปร์ของสาคูอกี แรงซะแล้ว ทัง้ สามต้องปัน่ จักรยาน
ตามหาสถานทีป่ ริศนาไปทัว่ เกาะสิงคโปร์ ขึน้ สิงคโปร์ฟลายเออร์ ตามล่าบัตรผูเ้ ข้าแข่งขัน
ที่ตึกแสนล้านมารินาเบย์แซนดส์ คุ้ยความลับของดินแห่งเกาะขยะเซมาเกา ไขปริศนา
อักษรไขว้บนร่มชูชีพ และผจญกับคู่ปรับจอมโกงวิกเตอร์และแดนนี งานนี้ท�ำเอาสาคู
สูญเสียความมัน่ ใจ ภารกิจสุดหินครัง้ นี้ สองตัวแทนแก๊งบ๊วยเค็มจะท�ำส�ำเร็จหรือไม่นะ!
ส่วนเล่มต่อไป แก๊งบ๊วยเค็มจะเดินทางไปยังประเทศเพือ่ นบ้านแห่งใดในภูมภิ าค
อาเซียน อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะ
นานมีบุ๊คส์

ค�ำน�ำนักเขียน
สวัสดีครับน้อง ๆ “ล่าขุมทรัพย์อาเซียน” เดินทางมาถึงเล่ม 6 ตอน สิงคโปร์
ประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียนแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่าที่นี่กลับมีอะไรที่ใหญ่ ๆ และใหม่ ๆ
ให้พวกเราได้แปลกใจอยูเ่ สมอ
ในเล่มนี้ ครูใหญ่ไพบูลย์ ผอ.สุดเฮีย้ บจอมเจ้าเล่หไ์ ด้คดั เลือกนักเรียนทีม่ ผี ลการ
เรียนดีที่สุด 2 คน ไปดูงานยังประเทศสิงคโปร์ แต่เบื้องหลังที่แท้จริงคือการไปแข่งขัน
“วีอาร์สิงคโปร์” สุดยอดเกมโชว์ทดสอบสติปัญญา ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องไขปริศนาให้ได้
ทัง้ หมด เพือ่ คว้าเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท ซึง่ 2 นักเรียนไทยทีต่ อ้ งรับบทหนักครัง้ นี้
ก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ตะลุยจอมแสบ และสาคู อัจฉริยะผูต้ กอับนัน่ เอง
การผจญภัยครัง้ ใหม่ของสองคูห่ จู ะพาเราไปรูจ้ กั สิงคโปร์ในแง่มมุ ใหม่ ๆ ทีร่ บั รองว่า
สนุกสนาน ตื่นเต้น ครบรส และมีสาระ ว่าแล้วก็อย่ารอช้า มาร่วมกันไขปริศนาไป
ทีละหน้าและลุน้ กันว่าสุดท้ายผูช้ นะวีอาร์สงิ คโปร์จะเป็นใคร!
ป๋าสนิท (สิวะพงษ์ บุญกอง)
สิงคโปร์ ประเทศเล็กจิว๋ ขนาดใกล้เคียงกับภูเก็ตบ้านเรา แต่ในความเล็กจิว๋ นัน้ มี
ยักษ์ใหญ่ตนื่ อยู่ ภายหลังจากการแยกตัวออกจากมาเลเซีย สิงคโปร์เริม่ สร้างชาติขนึ้ จาก
พื้นที่ที่เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ จวบจนปัจจุบัน สิงคโปร์ถูกยกย่องให้เป็นประเทศที่ไม่เคย
หยุดนิ่ง มีการพัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง คราวนี้แก๊งบ๊วยเค็มของตะลุยจะต้องไป
ท�ำภารกิจอะไรที่สิงคโปร์กันนะ ติดตามความสนุกสนานกันต่อในเล่มได้เลย
กฤษดา พึงปิติพรชัย (กุ๊ก)

หลังจากที่ได้วาด ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: อินโดนีเซีย ออกสู่สายตาของน้อง ๆ
แล้ว พี่ก็มีโอกาสได้มาวาดให้เล่ม ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ ต่อทันที เนื้อเรื่อง
ในตอนนี้ ตะลุย สาคู และครูใหญ่ไพบูลย์ต้องออกไปผจญภัยที่สิงคโปร์ ประเทศที่มี
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดในโลก มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจและมี
ชีวิตชีวาที่สุดประเทศหนึ่งของอาเซียน การวาดและหาข้อมูลของสถานที่ที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นเช่นนี้จึงสนุกอย่างบอกไม่ถูก
หวังว่าเมื่อ ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ เล่มนี้ ได้ไปอยู่ในมือน้อง ๆ การ
ผจญภัยแก้ไขปริศนาอันท้าทายของตะลุยและสาคู จะท�ำให้นอ้ ง ๆ ได้รบั ความรูแ้ ละสนุก
ไปด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็ดีต่อใจของนักเขียนมากมายแล้วละครับ
ยินดีที่ได้ร่วมทางกันไปสิงคโปร์นะครับ
มนต์ชัย ภู่แสงสะอาด
สวัสดีครับ ผมได้มีโอกาสร่วมลงสีใน ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: กัมพูชา และ
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ ในเล่มนี้เราจะได้เห็นการร่วมมือของคู่กัด ตะลุย
จอมป่วนกับสาคูเด็กอัจฉริยะ ถึงจะชอบทะเลาะกันเป็นประจ�ำแต่ก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยม
เลยทีเดียว พวกเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคในสิงคโปร์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความก้าวหน้า
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของอาเซียนได้หรือไม่ ขอให้น้อง ๆ ทุกคน
ติดตามอ่านและลุ้นไปด้วยกันครับ
คนจิตป่วย (สมภพ สมสา)
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