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คํานําสํานักพิมพ

ขอเชิญผูอานเดินทางไปสํารวจปราสาทท่ัวโลกท้ังในประเทศไทยและตางแดน

ปราสาทและพระราชวังโบราณเหลานี้เต็มไปดวยตํานานและสิ่งลี้ลับชวนขนหัวลุก

พบกับเร่ืองสยองขวัญ เชน หลุมปริศนาในปราสาท กองทัพผีอัศวินโบราณ

วิญญาณเด็กแหงปราสาทเอดินบะระ นางรําคนท่ี 10 แหงปราสาทหินพนมรุง เรื่อง

ลี้ลับจากสวนวงกต บัตเลอร หัวหนาพอบานประจําปราสาทผูแสนซื่อสัตย ปราสาท

นครหลวง ปราสาทลึกลับแหงอยุธยา วิญญาณล้ีลับในเรือนขนมปงขิง และอีก

หลากหลายเรื่องราวสุดหลอน 

เรือ่งผีๆ  รอบโลก: ผปีราสาทสยอง นาํเสนอเรือ่งราวตาง ๆ  ในรปูแบบการตนู

และเรือ่งสัน้ โดยสอดแทรกคตสิอนใจ รวมทัง้แทรกเกรด็นารูเกีย่วกบัประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม ซ่ึงนอกจากผูอานจะไดลิ้มรสความต่ืนเตนนากลัวแลว ยังไดขอคิดสอนใจ

และความรูอีกดวย 

“áÍ�´´´´´” เสียงประตูปราสาทเปดแลว ความสยองกําลังรอคอยเราอยู...

นานมีบุคส



คํานํานักเขียน

เมื่อนึกถึงเร่ืองผี วิญญาณ และสิ่งลี้ลับ ทีมทองปราย สตูดิโอก็มาคิดกันวา

สถานที่และสถานการณแบบไหนกันนะที่จะสงใหเรื่องราวเหลานี้นาคนหาติดตาม

และเขยาขวัญผูอานไดมากที่สุด

สุดทาย...พวกเราเลือกที่จะถายทอดเรื่องราวชวนขนลุกเหลานั้นผานฉาก

อันอลังการของปราสาทและเรือนโบราณตาง ๆ  เพราะสถานที่เหลานี้ไมไดมีเพียงแต

สิ่งสวยงามชวนฝนอยางเชนในเทพนิยายที่มีปราสาทสวย ๆ  เจาชาย เจาหญิง และ

ความรัก หากแตแอบซอนความตาย ความนาสะพรึงกลัว ผีสาง และส่ิงเหนือ

ธรรมชาติไวมากมาย

ทั้งเรื่องราว ความรู  ภาพวาด และการลงสีที่สรางสรรคไวในเลมนี้เปนไป

ดวยความตั้งใจที่จะรายมนตรสะกดความสยองไวในใจของผูอาน ถาพรอมกันแลว

พี่ ๆ  ทีมทองปราย สตูดิโอขอชวนทุกคนรวมกันผลักประตูเขาไปสูมิติสยองท่ีแฝงเรน

อยูในปราสาทแสนสวยรอบโลกกันเถอะ

 ทองปราย สตูดิโอ ทองปราย สตูดิโอ



หลุมมรณะ ............................................................... 8

หลุมปริศนา ............................................................18

เกร็ดสยอง 1: ปราสาทโฮชกา.......................................28

ªÕÇÔµ¹ÔÃÑ¹´Ã� ...................................................30

คนเดียวหัวหาย ....................................................... 34

เกร็ดสยอง 2: ปราสาทเอดินบะระ .................................. 44

»ÃÐµÙÅÑº .....................................................46

กองถายสยอง .........................................................50กองถายสยอง .........................................................

สารบัญ

8



¤¹ËÒÂ .......................................................60

เกร็ดสยอง 3: ปราสาทยุคกลางในยุโรป .......................... 64

ปราสาทหิน ............................................................66

¹Ò§ÃíÒ¤¹·Õè 10 ............................................... 76

เกร็ดสยอง 4: ปราสาทหินพนมรุง ................................. 80

ดอกแกลดิโอลัส........................................................82

เกร็ดสยอง 5: ตํานานดอกแกลดิโอลัส ..............................91

´Í¡äÁŒª‹ÍÊØ´·ŒÒÂ ............................................ 92

·Ò§ÍÍ¡ ...................................................... 96

เกร็ดสยอง 6: สวนวงกต ...........................................100

แมวดํา ...............................................................102

สารบัญ



á¡ÅŒ§à¾×èÍ¹ ................................................ 112

เกร็ดสยอง 7: ปราสาทนครหลวง อยุธยา ........................116

หัวหนาพอบาน ......................................................118

เกร็ดสยอง 8: อาชีพหัวหนาพอบาน ..............................128

คุณหนูที่รัก ............................................................130

หอคอยเฮี้ยน .........................................................140

ËŒÒÁ¶‹ÒÂÀÒ¾ ............................................... 150

เกร็ดสยอง 9: หอคอยแหงลอนดอน ..............................154

ลมหายใจ ............................................................156

Ê‹§»�›¹âµ .................................................... 166

เกร็ดสยอง 10: เรือนขนมปงขิง ...................................170



วาว!
เคยอานแตในนิยาย

ไมคิดเลยวาจะมีโอกาส
มาพักในปราสาทสวย ๆ  

แบบนี้

วันหยุดทั้งที
พี่ก็อยากพานองสาว

มาพักผอนบางสิ
ที่นี่จองยากมากเลยนะ 
เคาเปดใหคนขางนอก

เขาพักไดปละ
ครั้งเดียวเอง

แตปนี้พี่จองได
แลวก็ไดราคาพิเศษ

ดวยนะเลอา
เจงไหมละ

พี่โจของหนู
นารักที่สุดเลย

ขอบคุณคะ

วาแต
ทําไมเงียบจัง
คิดวาจะมีคน
เขาพักจนเต็ม

ซะอีก

¡ÃÔê§

หลุมมรณะ
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สวสัดคีรบั พวกพีเ่ปนแขกของทีน่ีใ่ชไหม 
พอผมเปนคนดูแลปราสาทนี้ 
ใหผมนาํกญุแจมาใหครบั

ถาพี่จะเช็กเอาต
ก็แคเอากุญแจ
ใสไวในกลอง

ไปรษณีย

พักผอนกัน
ตามสบายนะครับ
แตผมขอเตือนไว

สักหนอย

ตอนกลางคืน
พวกพี่อยาออกไป

ปวนเปยนแถวสนามหญา
ฝงตะวันตกของปราสาท

ผมไปกอนนะ
จะมืดแลว

อาว พูดใหเราสงสัย
แลวก็ไปเฉยเลย

พิลึกจริง ๆ  เจาหนูนี่
©Ö¡
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