
จันทำรี๊์ เด็กหนุ่ม่ผÙ้ม่องเห็นผ่

ก่ ก่ อ อ งง

ก๊�ก๊� งง



หมอนี่่�  โผล่่มาท‚ไร
ก็็ฮอตตล่อด

ฉัันี่ด้อย
ก็ว่่าหมอนี่ั�นี่
ตรงไหนี่

สวััสดีีจ้้ะ คัังริิม!
นายมาทำำาอะไริทำี�ห้้องนี�

เห้ริอ

ฮาริี  เม่�อวัานจ้็องอึน
เห้็นผีีอีกแล้้วั

ห้่ม

อยากไปกินข้้าวั
กล้างวัันกับฉัันมั�ย

ให้้ฉัันช่่วัยทำำาการิบ้าน
ก็ไดี้นะ 

กรี๊๊�ด!
คัังรี๊ิมมาแล้้ว!

คค  
      รืืรื ื 
        ดด

จอจอแจแจ
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จ้จ้อกอก

แจ้แจ้กก

ฮ่�มฮ่�ม



เด่�ยว่ก็่อนี่...
ทุก็คนี่สนี่ใจ
คังริมก็ับจ็องอ่นี่
แถมทั�งค่่ก็็เห็นี่ผ่
เหมือนี่ก็ันี่

ผ่เผออะไรก็ันี่
โล่ก็นี่่�ม่ผ่ซะท่� ไหนี่

จ้ริิงเห้ริอจ้็องอึน
คัริาวันี�เธอเห้็นทำี�ไห้น

นั�นสิ  เป็นผีี
แบบไห้นเห้ริอ

คั่อวั่าฉััน...

ผีีมีอย่่จ้ริิงนะ

ว้าก!

ทำำาอะไรี๊
ของนายเน๊�ย
ตกใจหมด!

บบ

พพ
รื่�รื่� ตึ่ตึ่กก

ตึ่ตึ่กก



ถ้าเราเห็นี่ผ่
ต่อไปทุก็คนี่คงจะ
หันี่มาสนี่ใจเรา
แบบ 2 คนี่นี่ั�นี่!

มินคัย็อง

เดี็กทำี�ย่นอย่่ข้้างเธอ
คั่อใคัริน่ะ

ขข  วัั บวัั บ
ข วัั บข วัั บ

ด่ล่ะ ไหนี่ล่องด่ซิ

10



น...นายพู่ดีอะไริ!
ไม่มีใคัริย่นอย่่
ตริงนี�นะ!

แต่ฉัันเห้็นวั่ามีเดี็ก
ผีมยาวัย่นอย่่ข้้างเธอ
แถมยังพู่ดีกับเธอดี้วัย

จ้็องอึน!  เธอเห้็น
อะไริริึเปล้่า

มีผีีอย่่กับมินคัย็อง

งั�นเห้ริอ!ริ...ห้ริ่อวั่า
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บบ
รืืร๋ืื๋ ëë
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ม...ไม่นะ
ฉัันไม่เห้็นอะไริเล้ย

จุ้นซอเห้็นผีีจ้ริิง
ห้ริ่อเปล้่า

ทำำาไมเข้าเห้็นผีี
มากกวั่าคันอ่�น

จุ้นซอ!
นายเห้็นอย่างอ่�นอีกมั�ย นายเห้็นผีี

แบบไห้นเห้ริอ

แล้้วัเห้็นผีีตั�งแต่เม่�อไห้ริ่ 
ทำำาไมไม่บอกพูวักเริาเล้ย

คัวัามจ้ริิงฉััน...

พู่ดีโกห้กอย่างนี�
มันไม่ดีีนะ

ห่ ๆ  ส�เร็จ!

จ้อกจ้อกแจ้กแจ้ก
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จอจอแจแจ

แแ ซ่่ซ่่ ดด



บ๊ายบาย
ไวั้พูริุ่งนี�เจ้อกัน

ไดี้สิ พูริุ่งนี�
อย่าล้่มมาอีกนะ

นายเห้็นมั�ยวั่า
จุ้นซอคัุยกับใคัริ

ทำี�นี�ช่ั�น 3
จ้ะไปมีคันอย่่นอก
ห้น้าต่างไดี้ยังไง 

 ห้มอนั�นคังเห้็น
ผีีล้ะมั�ง!

ใคัริวั่าล้่ะ ห้มอนั�น
โกห้กต่างห้าก

ก่ ก่ อ อ งง
ก๊� ก๊� งง

แแ
กก
รืรื
กก

ซุ่บซุ่บซ่๊บซ่๊บ ซุ่บซุ่บซ๊่บซ๊่บ



ตล้อดีเวัล้าทำี�ผี่านมา
ฉัันไม่เคัยไดี้ยินจุ้นซอ
พู่ดีสักคัริั�งวั่าเห้็นผีี

แต่ฉัันไม่ไดี้โกห้กนะ!

งั�นทำำาไมนายถึงบอกวั่า
เพูิ�งเริิ�มเห้็นผีีล้่ะ จ้ะให้้ฉััน
เช่่�อเริ่�องแบบนั�นไดี้ยังไง

เฮ้ นายพู่ดีแริง
ไป ริึเปล้่า

แต่ฉัันพู่ดีคัวัามจ้ริิง
พูวักนายไม่คัิดีวั่า

มันแปล้กริึ
พูวักเริาก็...

ถ้าคัิดีวั่าฉัันใส่ริ้าย
ก็พูิส่จ้น์สิ

งั�นริ่้มั�ยวั่าทำำาไมนาย
ถึงคัันต้นคัออย่่ตล้อดี
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ฮ่าฮ่า

แกแกรืกรืก  
แกแกรืกรืก  

แกรืก แกรืก 

แกแกรืกรืก  

ฮ่าฮ่า



  มันเป็นเพูริาะผีม 
  ผีีผี่้ห้ญิิงทำี�เกาะนาย

ปล้ิวัมาโดีนคัอนาย
ตล้อดีเวัล้าไง

ฉัันวั่าผีีทำี�จุ้นซอเห้็น
น่ากล้ัวัข้ึ�นนะ

นั�นสิ น่ากล้ัวั
กวั่าเริ่�องทำี�จ้็องอึน
เล้่าให้้ฟัังอีก

จุ้นซอ นายเห้็น
ผีีแบบอ่�นอีกมั�ย

ช่่วัยเล้่าให้้ฟััง
บ้างสิ

ก็ไดี้  เริ่�องนี�เพูิ�งเกิดีข้ึ�น
ตอนฉัันเดีินไป
มินิมาริ์ต...

ฮ่ หล่อก็ง่าย
ชะมัด!

ว้าก!
อย่ามาเกาะนะ
ออกไป ให้พ้้น!

ตึ่กตึ่ก
ตึ่กตึ่ก

ตึ่กตึ่ก
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ก็ารโก็หก็
นี่่�มันี่สนีุ่ก็จริง ๆ  จุ้นซอ

น...นายเห้็นผีี
จ้ริิงเห้ริอ

ฉัันเป็นห้่วังเล้ย
มาถามให้้แน่ใจ้

จ้...จ้ริิงสิ  ฉัันจ้ะ
โกห้กไปทำำาไม

ถ้าห้ากนายไม่เห้็นผีี
แต่โกห้กวั่ามองเห้็นผีี

อย่่เริ่�อย ๆ ...
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โรงโรง
เรียนเรียน
ประประ
ถมถม
แสงแสง
ดาวดาว

เฮืเฮอืกอก



กล้ับบ้านกันเถอะ
จุ้นซอ

อ่อ ดี...ไดี้สิ!

ไม่มีอะไริห้ริอก
แคั่คัุยเริ่�องผีีกันนิดีห้น่อย

เม่�อกี�นายคัุยอะไริ
กับจ้็องอึนเห้ริอ

โอ้โฮ สมกับทำี�
เห้็นผีีทำั�งคั่่เล้ย

ต่อไปผีีจ้ะตาม
มาเกาะติดีนายนะ

เหล้วไหล้!
เธอคัิดว่าฉััน
จะเชื่่�อเธอรี๊ึ
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แย่ท่�สุด! 
คงอิจฉัาท่�คนี่อื�นี่
สนี่ใจเรามาก็ก็ว่่า
โล่ก็นี่่�ม่ผ่ท่� ไหนี่ก็ันี่!

พูวักเริาแวัะกิน
แฮมเบอริ์เกอริ์กัน
ก่อนกล้ับดีีมั�ย

เอาสิ!
กำาล้ังห้ิวัอย่่พูอดีี

ข้อแฮมเบอริ์เกอริ์
คันล้ะ 1 ช่ิ�นคัริับ

4 ช่ิ�นเห้ริอ แต่พูวักเริา
มากัน 3 คันนะคัริับ

1สกุล้เงินเกาห้ล้ีใต้ จ้ำานวัน 1,000 วัอน เทำ่ากับ 26.30 บาทำ

แฮมเบอริ์เกอริ์ 4 ช่ิ�น
ริาคัา 4,600 วัอน1จ้้ะ

ร้าน
แฮมเบอ

ร์์เกอร์์
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อุ๊ย! ไม่ใช่่งั�นเห้ริอ
แต่ตอนเดีินเข้้ามา
พูี�เห้็นมี 4 คันนะ

จ้ำาไดี้วั่ามีเดี็กผี่้ห้ญิิง
ตามมาดี้วัยคันห้นึ�ง

ไม่ไดี้มาดี้วัยกันห้ริ่อจ้๊ะ

เอ๊ะ! ห้ริ่อวั่า...

ไม่คัริับ พูวักเริามากัน
แคั่ 3 คัน

ห้า

จุ้นซอ นายเห้็นอะไริ
ห้ริ่อเปล้่า เป็นไปไดี้ไห้ม

วั่าทำี�นี�จ้ะมีผีี

19



ไม่เป็นไริ ฉัันกำาล้ัง
อยากกินแฮมเบอริ์เกอริ์
2 ช่ิ�นพูอดีี  เดีี�ยวัวัันนี�

ฉัันเล้ี�ยงเอง!

วั้าวั!
เยี�ยมไปเล้ย

ไม่มีห้ริอก ทำี�นี�ไม่มีผีีเล้ย
พูี�พูนักงานคังตาฝาดีน่ะ

แฮมเบอริ์เกอริ์
มาแล้้วัจ้้ะ!

ข้อบใจ้มากนะ
จุ้นซอ

เอ๊ะ วั่าแต่นาย
สั�งแฮมเบอริ์เกอริ์

มา 4 ช่ิ�นไม่ใช่่เห้ริอ

ทำำาไมถึงมี
แฮมเบอริ์เกอริ์
แคั่ 3 ช่ิ�นล้่ะ
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ผ่เหรอผ่เหรอ



เม่�อกี�ฉัันคังสั�งผีิดีมั�ง

แปล่ก็จังแฮะ
ว่ันี่นี่่�ร่้ส่ก็ไม่ค่อยด่เล่ย

ร่บก็ล่ับบ้านี่ด่ก็ว่่า
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บ๊ายบายบ๊ายบาย

ไว่้พรุ่งนี่่�เจ
อก็ันี่

ไว่้พรุ่งนี่่�เจ
อก็ันี่



อ๊ะ จุ้นซอ
กำาล้ังกล้ับบ้านห้ริ่อจ้๊ะ

ใช่่คัริับ คัุณป้า

ไดี้คัริับ
ข้ี�จ้ักริยานริะวัังดี้วัยล้่ะ

ดีีเล้ย งั�นช่่วัยไปบอก
คัุณแม่ดี้วัยนะ วั่าวัันห้ล้ัง
ป้าจ้ะแวัะไปห้าทำี�บ้าน

จะกลัับบ้านแลั้วเหรอ
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อ อ กก
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มีเพู่�อนผี่้ห้ญิิงซ้อนทำ้าย
มาดี้วัยแบบนี� ยิ�งต้อง
ริะวัังให้้มากข้ึ�น

เอ๋  เพู่�อนผี่้ห้ญิิง
เห้ริอคัริับ...

อ้าวั คัุณนายย่ริิ!

คัุณนายซึงฮี!

ป้าไปก่อนนะ 
เธอก็กล้ับบ้านดีี ๆ

ข้...เข้้าใจ้
แล้้วัคัริับ
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ทำำาไมวัันนี�โดีนทำัก
แปล้ก ๆ  ตล้อดี

ไริ้สาริะ  ไม่มีทำาง
เกิดีเริ่�องแบบนั�นห้ริอก

ต่อไป ผ่จะตาม
มาเก็าะติดนี่ายนี่ะ

โล่ก็นี่่� ไม่ม่ผ่สัก็หนี่่อย
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ว้าก!
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อ...อะไริกันเนี�ย  เม่�อกี�
มีคันนั�งซ้อนทำ้ายเริา...

ไม่จ้ริิงน่า
เริาตาฝาดีไปแน่ ๆ

น่�!

ฉัันเจ็บนะ  ขี่่�ระวังหน่อยสิิ
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โโ รืรื
มม
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เอ้า น้าช่่วัยดีึงจ้ักริยาน
ทำี�ล้้มข้ึ�นมาให้้

เป็นอะไริห้ริ่อเปล้่า

อ...อา...

เหวอ
อ...ออกไป
ให้พ้้น!
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แซ่่ดแซ่่ด
แซ่่ดแซ่่ด



เจ็บตุรงไหนม่ัéยจ�ะ

ลัุกไหวม่ัéย ม่าให้น้าª่วยด่กว่า

อ๊ากกก!
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