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รวมทั้งยังพาไปค้นหาเมืองโบราณในตำ�นาน อย่างมาชูปิกชู เมืองกลางเวหา และ
เอลโดราโด นครแห่งทองคำ� 
ครอบครัวตึง๋ หนืด ตอน อลหม่านอะเมซอน นอกจากจะให้ความรูท้ งั้ เรือ่ ง
ภูมปิ ระเทศ วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และธรรมชาติทนี่ า่ สนใจของป่าอะเมซอนแล้ว
ยังพกเคล็ดลับความตึ๋งหนืดและเสียงฮามาฝากเช่นเดิม อ่านแล้วรับรองว่าฮาป่าลั่น
อย่างแน่นอน
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปบุกตะลุยป่าดงดิบ กับโทรุ นักรบแห่งอะเมซอนได้เลย
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เกโต อะเมซอน
ถ้าพูดถึงอะเมซอนทุกคนจะคิดถึงอะไรบ้าง ป่าดงดิบรกทึบ สัตว์ป่า
ดุร้าย คนพื้นเมืองที่ไม่สวมเสื้อผ้า ทุกคนคิดแบบนี้กันอยู่ใช่หรือเปล่า
สัตว์และพืชของโลก 10% อาศัยอยู่ในป่าอะเมซอน นํ้าจืด 20%
ของโลกก็ไหลอยู่ในแม่นํ้าอะเมซอน แม้แต่แม่นํ้าที่กว้างที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่
ออกซิเจนกว่า 20% ของโลกก็เกิดจากปอดของโลกแห่งนี้ นอกจากนี้ป่า
อะเมซอนยังเป็นคลังวัตถุดิบปรุงยาขนาดใหญ่ แพทย์ตั้งความหวังเอาไว้ว่า
วัตถุดบิ เหล่านีจ้ ะช่วยรักษาโรคภัยต่าง ๆ ให้หายขาดได้ ป่าอะเมซอนจึงเป็น
คลังสมบัติที่ลํ้าค่าของโลก
แต่ตอนนีอ้ ะเมซอนกำ�ลังป่วยหนัก เพราะถูกรุกรานจากความโลภของ
มนุษย์ ต้นไม้ใหญ่ถูกตัด ป่าถูกเผา สัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในอะเมซอนต้อง
ล้มตายเป็นจำ�นวนมาก ถ้าป่าดิบชืน้ อะเมซอนยังคงถูกทำ�ลายดังเช่นปัจจุบนั
สิง่ แวดล้อมของโลกก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลง มนุษย์ทมี่ ชี วี ติ อยูอ่ ย่างสะดวก
สบายก็จะขาดอาหาร ยา และออกซิเจน หัวหน้าเผ่ายาโนมามีเคยพูดไว้ว่า 
“การสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น จากแมลง
ตัวเล็ก ๆ 1 ตัว ต้นไม้ 1 ต้น ชนเผ่า 1 ชนเผ่าจนขยายออกเป็นโลกใบนีท้ ง้ั ใบ” 
สิ่งนี้ทำ�ให้เรารู้ว่าปัญหาที่กำ�ลังเกิดนั้นรุนแรงแค่ไหน
เหตุผลทีค่ รอบครัวตึง๋ หนืดมาตะลุยอะเมซอน ก็เพือ่ ช่วยฟืน้ ฟูอะเมซอน
จากเหตุการณ์เหล่านี้นี่เอง แต่ลำ�พังแค่พลังของพวกเขาคงแก้ไขปัญหานี้
ไม่ได้ เราทุกคนในโลกจึงต้องช่วยผนึกกำ�ลังเพื่อรักษาคลังสมบัติของมนุษย์
และโลกใบนีเ้ อาไว้ เรามาคิดหาวิธปี อ้ งกันและฟืน้ ฟูอะเมซอนไปพร้อม ๆ กับ
ครอบครัวตึ๋งหนืดกันเถอะ
ควอนชานโฮ
*
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ของเรา
หา เพราะเด็กคนนี้เป็นผู้ชาย
เลยจะส่งให้เผ่าอื่นเหรอ

อะไรกัน...
เกินไปแล้วนะ เห็นเป็นผู้ชายก็จะ
ทิ้งขว้าง ไร้มนุษยธรรมสุด ๆ

นี่!
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เราไม่รู้เหตุผล
ของเขา
แอ๊

อย่าพูดจา
แบบนี้นะ

ยารูโบ เผ่าที่มีแต่ผู้หญิง
ท�ำไมเผ่ายารูโบ
ถึงไม่ยอมเลี้ยง
เด็กผู้ชายกันนะ

ในอดีตผูช้ ายถูกเกณฑ์
ไปเก็บยางพาราให้ชาวยุโรปที่
บุกรุกเข้ามาในอะเมซอนจนหมด
ทั้ ง หมู่ บ้ า นเหลื อ เพี ย งผู้ ห ญิ ง
10 กว่าคน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ถูกจับไปเป็นแรงงาน ชนเผ่า
จึงอพยพเข้าป่าลึก ตั้งเป็นเผ่า
ที่มีแต่ผู้หญิง

ยารูโบเป็นชนพืน้ เมืองในเขตป่าดิบชืน้ อะเมซอน
ทัง้ เผ่าจะมีแต่ผหู้ ญิงเท่านัน้ หากมีเด็กผูช้ ายถือกำ�เนิดขึน้
เด็กจะถูกส่งคืนให้กบั พ่อ หรือถูกส่งต่อให้ชนเผ่าอืน่ เลีย้ งดู
แทน

เวลาออกนอกเผ่า
ผู้หญิงจะเขียนคิ้วให้เข้ม
เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม

15

พอได้ยินเสียงเด็กร้อง
ทุกคนต่างมาดู
ด้วยความดีใจ แต่...

แป
ลบ๊

ใช่ ชาช่า
หา ผู้ชาย
งั้นเหรอ เสียใจมาก นํ้า
ก็ไม่ยอมกิน

แต่กลับถูกงูพิษกัด
ซะก่อน...โอ๊ย

ใช่แล้ว ที่แคมป์ของเรา นั่นไง
มีหมอประจ�ำอยู่
ต้องรักษาเธอได้แน่

อย่าขยับ
นะครับ!
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ถูกงูกัดแบบนี้ไม่ดีแน่
ต้องรีบส่งโรงพยาบาล

จริงด้วย
หมอมากับ
ทีมงานนี่นา

เป๊าะ

ข้าเลยรับหน้าที่พาโตโต้
ลูกของชาช่าไปส่งให้
พ่อของเขา
บู

ขอบคุณ แต่พ่อเด็ก
จะเข้าเมืองพรุ่งนี้
ข้าต้องรีบ...

ในป่าดงดิบ
มีที่ไหนล่ะครับ

เรื่องนั้น
ไม่ต้องห่วง

ครอบครัวตึ๋งหนืด
จะรับจัดส่งโตโต้ถึงมือ
พ่อของเขาเอง

แต๊น

วางใจได้เลยค่ะ

แต่น

ฉันจะรอ
ที่รัก ต้องรอผม
คุณด้วยใจ
กลับมานะ
จดจ่อค่ะ

ทั่วโ

ส่ง

ลก

ัด
รับจ

เร็ว แรง ขนาด
3G ยังชิดซ้าย

พอกันสักที
เถอะครับ

กี้

กี้
พ่อคะ
ยังไม่ถึงอีกเหรอ
หนูเหนื่อยแล้วนะ

นั่นสิ...

มาถูกทาง
รึเปล่าหว่า

เอ๊ะ!
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