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ออกผจญภัยกับครอบครัวตึ๋งหนืดในป่าดงดิบอะเมซอน

ครอบครัวตึ๋งหนืดได้รับภารกิจพิทักษ์ป่าอะเมซอน ปอดของโลก ป่าดิบชื้น 
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งอเมริกาใต้  ซึ่งกำาลังถูกคุกคามจากการตัดไม้  เผาป่า หรือล่าสัตว์ 
ครอบครัวตึ๋งหนืดต้องพกความมุ่งมั่นและความตึ๋งหนืดไปปกป้องป่าให้จงได้

แตข่ึน้ชือ่วา่ตึง๋หนดืทีไ่หนกต็อ้งมปีว่นทีน่ัน่  โดยเฉพาะโทร ุจอมเขมอืบท่ีจะมา
ป่วนป่าอะเมซอนให้อลหม่านจนป่าแตก  ตั้งแต่พาไปบุกหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ  ใน 
อะเมซอน เช่น เผ่ายารูโบ เผ่านักรบท่ีมีแต่ผู้หญิง โซอี เผ่าเจ้าเสน่ห์ และเผ่ายาโนมามี 
นักอนุรักษ์ป่าอะเมซอน เผชิญหน้าเหล่าสิงสาราสัตว์ทั้งน่ารักและน่าสยอง อย่างเช่น 
โบโต โลมาสีชมพูที่แสนน่ารัก เสือจากัวร์ นักล่าแห่งป่า และปลาปิรันยาจอมเขมือบ 
รวมทั้งยังพาไปค้นหาเมืองโบราณในตำานาน อย่างมาชูปิกชู  เมืองกลางเวหา และ 
เอลโดราโด นครแห่งทองคำา 

ครอบครวัตึง๋หนดื ตอน อลหมา่นอะเมซอน  นอกจากจะให้ความรูท้ั้งเรือ่ง
ภูมปิระเทศ วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และธรรมชาตทิีน่า่สนใจของปา่อะเมซอนแลว้ 
ยังพกเคล็ดลับความตึ๋งหนืดและเสียงฮามาฝากเช่นเดิม อ่านแล้วรับรองว่าฮาป่าล่ัน
อย่างแน่นอน

ถ้าพร้อมแล้วก็ไปบุกตะลุยป่าดงดิบ กับโทรุ นักรบแห่งอะเมซอนได้เลย

ค�ำน�ำส�ำนกัพิมพ์



ถ้าพูดถึงอะเมซอนทุกคนจะคิดถึงอะไรบ้าง ป่าดงดิบรกทึบ สัตว์ป่า
ดุร้าย คนพื้นเมืองที่ไม่สวมเสื้อผ้า ทุกคนคิดแบบนี้กันอยู่ใช่หรือเปล่า 

สัตว์และพืชของโลก 10% อาศัยอยู่ในป่าอะเมซอน นำ้าจืด  20%  
ของโลกก็ไหลอยู่ในแม่นำ้าอะเมซอน แม้แต่แม่นำ้าที่กว้างที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่ 
ออกซิเจนกว่า 20% ของโลกก็เกิดจากปอดของโลกแห่งนี้  นอกจากนี้ป่า 
อะเมซอนยังเป็นคลังวัตถุดิบปรุงยาขนาดใหญ่ แพทย์ตั้งความหวังเอาไว้ว่า
วตัถดุบิเหลา่นีจ้ะช่วยรกัษาโรคภยัตา่ง ๆ  ใหห้ายขาดได ้ ปา่อะเมซอนจงึเปน็
คลังสมบัติที่ลำ้าค่าของโลก 

แตต่อนนีอ้ะเมซอนกำาลงัปว่ยหนกั เพราะถกูรกุรานจากความโลภของ
มนุษย์ ต้นไม้ใหญ่ถูกตัด ป่าถูกเผา สัตว์และพืชท่ีอาศัยอยู่ในอะเมซอนต้อง
ลม้ตายเป็นจำานวนมาก  ถา้ปา่ดบิชืน้อะเมซอนยงัคงถกูทำาลายดงัเชน่ปจัจบุนั 
สิง่แวดลอ้มของโลกกจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลง มนษุยท์ีม่ชีวีติอยูอ่ยา่งสะดวก
สบายก็จะขาดอาหาร ยา และออกซิเจน  หัวหน้าเผ่ายาโนมามีเคยพูดไว้ว่า  
“การสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเร่ิมต้นจากส่ิงเล็กน้อยเท่าน้ัน จากแมลง 
ตัวเล็ก ๆ  1 ตัว ต้นไม้ 1 ต้น ชนเผ่า 1 ชนเผ่าจนขยายออกเป็นโลกใบน้ีท้ังใบ”  
สิ่งนี้ทำาให้เรารู้ว่าปัญหาที่กำาลังเกิดนั้นรุนแรงแค่ไหน

เหตุผลท่ีครอบครัวต๋ึงหนืดมาตะลุยอะเมซอน ก็เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูอะเมซอน
จากเหตุการณ์เหล่านี้นี่เอง แต่ลำาพังแค่พลังของพวกเขาคงแก้ไขปัญหานี้ 
ไม่ได้  เราทุกคนในโลกจึงต้องช่วยผนึกกำาลังเพื่อรักษาคลังสมบัติของมนุษย์
และโลกใบนีเ้อาไว ้ เรามาคดิหาวธิปีอ้งกนัและฟืน้ฟอูะเมซอนไปพรอ้ม ๆ  กบั
ครอบครัวตึ๋งหนืดกันเถอะ

ควอนชานโฮ

ค�ำน�ำผู้เขยีน

* เกโต :   เป็นภาษาของเผ่าโซอี  เป็นคำาที่ใช้แสดงความเคารพ มีหลายความหมาย ในที่นี่

แปลว่า สวัสดี

เกโต  อะเมซอน
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อยู่ตรงนั้นค่ะ หา!

ใครนะเอาเด็ก 
มาทิ้งในป่าได้   
น่าสงสารจริง

โอ๋ ๆ   ไม่เป็นไร 
แล้วนะจ๊ะ

แม่ครับ 
อันตราย!

เด็กนั่นอาจเป็นปีศาจ
แปลงกายมาก็ได้  โอ๊ย...

ตื่นได้แล้ว
ย่ะ!

แง้ โป๊ก
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อา... กรี๊ด!  
คุณคะ

เหวอ!

ถูกแล้ว  เผ่ายารูโบ 
จะดูแลแต่ผู้หญิงเท่านั้น   
เป็นประเพณีดั้งเดิม 
ของเรา

หา เพราะเด็กคนนี้เป็นผู้ชาย 
เลยจะส่งให้เผ่าอื่นเหรอ

อะไรกัน...

เกินไปแล้วนะ เห็นเป็นผู้ชายก็จะ
ทิ้งขว้าง ไร้มนุษยธรรมสุด ๆ

นี่!

เราไม่รู้เหตุผล 
ของเขา

แอ๊

อย่าพูดจา
แบบนี้นะ

โค รม
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ทําไมเผ่ายารูโบ   
ถึงไม่ยอมเลี้ยง 
เด็กผู้ชายกันนะ

ยารโูบเปน็ชนพืน้เมอืงในเขตปา่ดิบชืน้อะเมซอน 
ท้ังเผ่าจะมีแต่ผู้หญิงเท่าน้ัน หากมีเด็กผู้ชายถือกําเนิดข้ึน 
เด็กจะถูกส่งคืนให้กับพ่อ หรือถูกส่งต่อให้ชนเผ่าอ่ืนเล้ียงดู
แทน

เวลาออกนอกเผ่า   
ผู้หญิงจะเขียนคิ้วให้เข้ม 
เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม

ในอดตีผูช้ายถกูเกณฑ์
ไปเก็บยางพาราให้ชาวยุโรปที่
บุกรุกเข้ามาในอะเมซอนจนหมด 
ทั้งหมู่บ้านเหลือเพียงผู้หญิง 
10 กว่าคน  เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ถูกจับไปเป็นแรงงาน ชนเผ่า
จึงอพยพเข้าป่าลึก ตั้งเป็นเผ่า
ที่มีแต่ผู้หญิง

ยารโูบ เผ่าที่มแีต่ผู้หญิง
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พอได้ยินเสียงเด็กร้อง 
ทุกคนต่างมาดู 
ด้วยความดีใจ แต่...

หา ผู้ชาย 
งั้นเหรอ

ใช่ ชาช่า 
เสียใจมาก นํ้า 
ก็ไม่ยอมกิน

ข้าเลยรับหน้าที่พาโตโต้ 
ลูกของชาช่าไปส่งให้ 

พ่อของเขา

บู

แต่กลับถูกงูพิษกัด 
ซะก่อน...โอ๊ย

อย่าขยับ 
นะครับ!

ในป่าดงดิบ 
มีที่ไหนล่ะครับ

ใช่แล้ว ที่แคมป์ของเรา 
มีหมอประจําอยู่   
ต้องรักษาเธอได้แน่

นั่นไง จริงด้วย  
หมอมากับ 
ทีมงานนี่นา

ขอบคุณ แต่พ่อเด็ก 
จะเข้าเมืองพรุ่งนี้   

ข้าต้องรีบ...

เรื่องนั้น 
ไม่ต้องห่วง

ถูกงูกัดแบบนี้ไม่ดีแน่ 
ต้องรีบส่งโรงพยาบาลป

บล๊
แ

เป๊าะ
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ครอบครัวตึ๋งหนืด 
จะรับจัดส่งโตโต้ถึงมือ

พ่อของเขาเอง วางใจได้เลยค่ะ

เร็ว แรง ขนาด 
3G ยังชิดซ้าย

ที่รัก ต้องรอผม
กลับมานะ

ฉันจะรอ 
คุณด้วยใจ
จดจ่อค่ะ

พอกันสักที 
เถอะครับ

พ่อคะ   
ยังไม่ถึงอีกเหรอ   
หนูเหนื่อยแล้วนะ

นั่นสิ... มาถูกทาง 
รึเปล่าหว่า

เอ๊ะ!

แต่น

แต๊น

กี้
กี้

รับจัดส่ง

ทั่วโลก
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