






“Believe. Even if  you’re the only one.”

“จงเชื่่�อมั่่�นให้้ถึึงที่่�สุุด แมั่้จะเห้ลื่อเพี่ยงตั่วคนเด่ยวก็็ตัามั่“



えんとつ町のプペル
ปููเปลล์ มนุษย์ขยะแห่งเมืองปล่องควัน

Nishino Akihiro เรื่่�องและภาพ
ภัทรื่สรื่ คููรื่์พิพัฒน์์ แปล 

กอปรื่กาน์ต์์ ปัทมสิรื่ิวััฒน์์ บรื่รื่ณาธิิการื่ต์้น์ฉบับ

พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2564

รื่าคูา 245 บาท

Original Title: ENTOTSUMACHI NO POUPELLE  
Copyright © 2016 Akihiro Nishino

Thai translation rights arranged with GENTOSHA INC.
through Japan UNI Agency, Inc. 

© ลิขสิทธิิ์ภาษาไทย 2564: บรื่ิษัท น์าน์มีบุ๊คูส์ จำากัด
สงวัน์ลิขสิทธิิ์ต์ามพรื่ะรื่าชบัญญัต์ิลิขสิทธิิ์ (ฉบับเพิ�มเต์ิม) พ.ศ. 2558

 ข้อมูลทางบรื่รื่ณาน์ุกรื่มของหอสมุดแห่งชาต์ิ 
 นิชิโนะ, อะกิฮิโระ.  
  ปููเปลล์ มน์ุษย์ขยะแห่งเม่องปล่องคูวััน์. -- กรืุ่งเทพฯ: น์าน์มีบุ๊คูส์, 2564. 
  96 หน์้า.  
  1. วัรื่รื่ณกรื่รื่มสำาหรื่ับเด็ก. I. ภัทรื่สรื่ คููรื่์พิพัฒน์์, ผู้แปล. II. ช่�อเรื่่�อง.
 398.2
 ISBN 978-616-04-5144-9

ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร คิม จงสถิตย์วัฒนา ● บรื่รื่ณาธิิการื่ที �ปรื่ึกษา เอ่ ้อยจิต์รื่ บุน์น์าคู ● บรื่รื่ณาธิิการื่บรื่ิหารื่ สุวัพัน์ธิ์ ชัยปัจชา ● บรื่รื่ณาธิิการื่เล่ม ภาวัิต์า ใจดี ● หัวัหน์้าพิสูจน์์อักษรื่ 
รื่ณชัย ทุมรื่ัต์น์์ ● พิสูจน์์อักษรื่ ต์รื่ีโรื่จน์์ ไพบูลย์พงษ์ ● ออกแบบปก ธีรวัฒน์ เอี ่ยมพิทักษ์พร ● กรื่าฟิก สุนัดดา เนตยานันท์ ● หัวัหน์้าปรื่ะสาน์งาน์การื่ผลิต์ จรื่ัสศรื่ี พรื่หมเทพ ● ประสานงาน 
การผลิต สรัสศวัล ทองแก้ว

เพลตและพิมพ์ท่ี กรีน ไลฟ์์ พร้ินต้ิง เฮ้าส์ โทร. 0-2892-1940-2

จััดจัำ�หน่�ยโดย

บริษิทั น�นมีบุ�คส์ ์จัำ�กััด
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000 โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com ● www.nanmeebooks.com ● www.facebook.com/nanmeebooksfan

????

หนังสือเล่มน้ีปลอดสารพิษ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง และพิมพ์ด้วย 
หมึกธรรมชาติจากถ่ัวเหลือง จึงปลอดภััยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO

2
 เทียบเท่ากับการปลูกต้นราชพฤกษ์ 

จำานวน 192 ต้น เป็นเวลา 1 ปี (เพ่ือช่วยในการดูดซับ CO
2
 ในอากาศ)

หากหนงัสือเลม่นี้ผลติไม่ได้มาตรฐาน สำานักพมิพ์ยินดีรับผิดชอบเปล่ียนเลม่ใหม่ให้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน
โปรดส่งไปเปลี่ยนตามท่ีอยู่บริษัท หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1



 บางคูน์ถููกต์ัดสิน์และผลักไสด้วัยรืู่ปลักษณ์ภายน์อก

 บางคูน์ก็ถููกโดดเดี�ยวัเพียงเพรื่าะเช่�อใน์สิ�งที�ต์่างจากผู้อ่�น์

 จะดีแคู่ไหน์หากเขาได้พบใคูรื่สักคูน์ที�มองเห็น์และเข้าใจ

 เหม่อน์กับเด็กชายกำาพรื่้าพ่อและมนุ์ษย์ขยะใน์ ปููเปูลล์ มนุุษย์์ขย์ะแห่่งเมืองปูล่องควัันุ

เล่มน์ี้ 

 ผลงาน์อัน์เป็น์ที�รื่ักของน์ิชิโน์ะ อะกิฮิิโรื่ะ น์ักแสดงต์ลกช่�อดังชาวัญี�ปุ�น์ ซึ่ึ�งใช้เวัลา

รื่ังสรื่รื่คู์น์าน์ถูึง 4 ปีจากปลายปากกาและพู่กัน์รื่่วัมกับทีมศิลปิน์กวั่า 30 ท่าน์ การื่ัน์ต์ีคูวัาม

ปรื่ะทับใจด้วัยยอดขายทะลุ 400,000 เล่มใน์ดิน์แดน์บ้าน์เกิด

  ขอเชิญคูุณผู้อ่าน์ก้าวัสู่โลกจิน์ต์น์าการื่อัน์พรื่่างพรื่าวั และเร่ื่�องรื่าวั

ที�เป็น์มากกว่ัาน์ิทาน์เม่�ออ่าน์จบแล้วั ไม่แน์่วั่าคูุณอาจคู้น์พบคูุณคู่าบาง

อย่างที�สุกสกาวัดั�งดวังดาวัหลังหมอกคูวััน์

นุานุมีบุุ๊�คส์์

คํํานํำาสํำานัำกพิิมพ์ิ



There was a town isolated from the outside world, surrounded by a 4,000 meter tall cliff. 
The town was full of  chimneys. 
Smoke rose from everywhere, clouding the sky above. 
Smoke, smoke, from morning till night. 
The people living in the chimney town were encaged in black smoke, 
and did not know about the blue sky. 
They did not know about the shining stars. 

ณ เมั่่องแห้่งห้นึ�งที่่�ลื้อมั่รอบด้วยห้น้าผาสุูง 4,000 เมั่ตัรแลืะถึูก็ตั่ดขาดจาก็โลืก็ภายนอก็

เมั่่องแห้่งน่�นเตั็มั่ไปด้วยปลื่องคว่น

คว่นลือยโขมั่งออก็มั่าจาก็ทีุ่ก็ห้นแห้่ง ขมัุ่ก็ขมั่่วเตั็มั่ที่้องฟ้้าเบ่�องบน

มั่่แตั่คว่นปก็คลืุมั่ตั่�งแตั่เชื่้าจดคำ�า

ชื่าวเมั่่องปลื่องคว่นโดนก็่ก็ข่งอยู่ในก็ลืุ่มั่คว่นสุ่ดำา

ไมั่่รู้จ่ก็ที่้องฟ้้าสุ่ครามั่

ไมั่่รู้จ่ก็ดวงดาวที่่�สุ่องประก็าย





The town was in the midst of  the Halloween festival. 
Joined by the smoke for warding off  evil spirits, the town was even smokier than usual. 
One day, 
A deliveryman dashing across the night sky choked on the smoke 
and carelessly dropped a heart he was delivering. 
With such terrible visibility, there was no way to know where it fell. 
The deliveryman quickly gave up and ran off  into the night. 
Thump thump, thump thump, thumpity thump thump.
The heart was beating in one corner of  the chimney town. 

ตัอนน่�ที่่�งเมั่่องก็ำาลื่งเฉลืิมั่ฉลืองเที่ศก็าลืฮั่ลืโลืว่น

คว่นที่่�คนจุดไลื่ภูตัผ่ยิ�งซ้ำำ�าเตัิมั่ให้้เมั่่องขมัุ่ก็ขมั่่วก็ว่าเดิมั่
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พีน่ก็งานสุ่งของผู้เดินที่างข้ามั่ที่้องฟ้้ายามั่ราตัร่สุูดคว่นเข้าไปจนสุำาลื่ก็

แลืะเผลือที่ำาห้่วใจที่่�ก็ำาลื่งนำาไปสุ่งห้ลื่นปุ�ลืงมั่า

ที่่ศนวิสุ่ยแย่เสุ่ยเห้ลื่อเก็ินจนไมั่่รู้เลืยว่าห้่วใจน่�นตัก็ลืงไปตัรงไห้น

พีน่ก็งานสุ่งของพีลื่นยอมั่แพี้แลืะพีุ่งที่ะยานห้ายไปในที่้องฟ้้ายามั่คำ�าค่น

ตัึ�ก็ตั่�ก็ ตัึ�ก็ตั่�ก็ ตัึ�ก็ ตัึ�ก็ตั่�ก็

ห้่วใจดวงน่�นสุ่งเสุ่ยงเตั้นอยู่ ณ มัุ่มั่ห้นึ�งของเมั่่องปลื่องคว่น




