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ËอคอยผีสÔง
ในประเทศอังกฤษ มีสถานท่ีหลายแห่งซึ่งว่ากันว่ามักมี

วิญญาณออกมาหลอกหลอนผู้คน โดยเฉพาะตามป้อมปราการ 
วัง หรือหอคอยต่าง ๆ  รวมทั้งหอคอยลอนดอนที่สร้างมาเกือบ
พันปีแล้ว ก็เป็นอีกสถานที่หนึง่ที่ร�่าลือกันว่าผีดุสุด ๆ

หอคอยลอนดอนตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
เคยเป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ ตัวหอคอยใช้เป็น          
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งที่คุมขังนักโทษระดับ
ชนชั้นสูง แต่ท่ีฟังแล้วชวนขนหัวลุกคือ ที่นีเ่คยใช้เป็นที่ทรมาน
และลานประหารนักโทษด้วย ซ่ึงผีที่คนร�่าลือว่ามาปรากฏร่าง
บ่อย ๆ ก็มักเป็นวิญญาณของเจ้านายชั้นสูง ซึ่งมาตายในป้อม
แห่งนี ้แถมส่วนใหญ่ยังเป็นผีตายโหงจากการถูกประหารชีวิต

อาคารที่ถูกกล่าวขวัญกันมากคือ หอคอยเลือด สถานที่
คุมขังเจ้าชายน้อย 2 พระองค์ คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 5 กับ         
เจ้าชายริชาร์ด ซึ่งถูกลุงแย่งชิงบัลลังก์ เจ้าชายทั้งสองได้หาย
สาบสูญไปในคืนหนึง่ แล้วมาปรากฏเป็นวิญญาณให้พวกทหาร
พบเห็น คนทั่วไปเช่ือว่า ทุกวันนี้วิญญาณของทั้งคู ่ก็ยังคง        
ล่องลอยอยู่ในหอคอยเลือดนัน่เอง
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ยงัมวิีญญาณอกีหลายดวงท่ีวนเวยีนอยูท่ี่นี ่เชน่ วิญญาณ 
ของเลดี้เจน เกรย์ ผู้มาปรากฏร่างในชุดสีขาว ตรงชั้นใต้ดินของ
หอคอย และวิญญาณของเลดี้มาร์กาเรต โพล ซึ่งหลอกหลอน
ผู้คนด้วยเสียงร้องอันโหยหวนและเสียงว่ิงในยามค�่าคืน 

แต่วิญญาณที่มาปรากฏตัวแบบสยดสยองท่ีสุด และมา
บ่อยกว่าใคร คือวิญญาณของพระนางแอนน์ โบลีน พระมเหสี
องค์ที่ 2 ของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ซึ่งถูกประหารชีวิตด้วยวิธีตัดคอ 
คนท่ีเห็นมักเล่าว่า พระนางจะปรากฏตัวในชุดสตรีสูงศักดิìแต่ 
ไร้หัว!
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«ำกเÁือง
áË่งควำÁµำย

ปอมเปอเีป็นช่ือเมอืงโรมนัโบราณ ตัง้อยูใ่นประเทศอิตาลี 
เคยสาบสูญไปเกือบสองพันปี แต่พอมีการส�ารวจพบ ก็กลาย
เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเที่ยวท่ี ได้รับความนยิมมากของอิตาลี 

เหตุผลส่วนหนึง่ที่ท�าให้คนทั่วโลกอยากไปเที่ยวชมที่นี ่ก็
เพราะมันเป็นเมืองสยองขวัญติดอันดับโลก เนื่องจากเมือง
ปอมเปอีได้ถูกท�าลายไปบางส่วน และยังถูกฝังอยู่ใต้เถ้าถ่าน 
และหินภูเขาไฟ จากเหตุภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดในปี ค.ศ. 79 

ที่จริงก่อนหน้านั้น ปอมเปอีถือเป็นเมืองที่มั่งคั่ง บรรดา
เศรษฐีชาวโรมนัพากนัมาสร้างบ้านพักตากอากาศไว้ที่นี ่ทั่วเมือง 
มีสิ่งก่อสร้างหรูหราเต็มไปหมด เช่น วิหาร บ่อน�้าพุสาธารณะ 
โรงละคร เรียกได้ว่าเจริญรุ่งเรืองมาก แต่วันหนึง่ก็เกิดภัยพิบัติ 
ใหญ่ขึ้น เมื่อภูเขาไฟวิสุเวียสที่หลับใหลมานานเกิดระเบิดรุนแรง   
เถ้าถ่านภเูขาไฟและหนิร้อนจัดเข้าถล่มเมอืง จนประชาชนบางส่วน 
หนตีายไม่ทัน และถูกฝังกลบไปในวันนั้นหลายพันคน 
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ใครไปเที่ยวเมืองปอมเปอี ซึ่งปัจจุบันมีช่ือเรียกอีกอย่าง
หนึง่ว่า ซากเมอืงแห่งความตาย จะได้เหน็รปูหล่อปูนปลาสเตอร์ 
ของคนตาย ในท่าที่ถูกเถ้าถ่านร้อน ๆ ทับไว้ บางซากนัง่เอา       
มือปิดหน้า มือหงิกงอ หรือซบกับก�าแพง ใบหน้าที่แสดง        
ความหวาดกลัวสุดขีดของพวกเขา ท�าให้พอนึกภาพออกว่า         
ช่วงก่อนตายพวกเขาได้เจอเรื่องน่ากลัวเพียงใด 

แล้วลองคิดดูสิว่า ในเมืองที่มีแต่ซากคนตายแบบนี ้     
พอตกตอนกลางคืนท่ีทั้งเมืองเงียบสงัด บรรยากาศจะยิ่งน่า 
สยองขวัญมากขึ้นขนาดไหน
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โรงพยำบำลรŒำง
áË่งเกำËลี ãµŒ

ทุกคนคงเคยเห็นตึกร้างกันมาบ้าง และรู้สึกได้ว่า สภาพ
ที่เก่าทรุดโทรมไร้ผู้คน ท�าให้มันดูหลอนน่ากลัวได้แม้แต่ใน      
ตอนกลางวัน แล้วถ้าตึกร้างที่ว่า เคยเป็นโรงพยาบาลเก่าซึ่ง          
ยังไง ๆ ก็ต้องเคยมีคนตายอยู่ที่นัน่ ความน่ากลัวจะยิ่งเพิ่มขึ้น 
ไปอีกแค่ไหน มาลองฟังกัน

โรงพยาบาลจิตเวชคนจีอัม ในประเทศเกาหลี ใต้ คือ        
สถานที่ดังกล่าว ก่อนกลายเป็นโรงพยาบาลร้าง มีคนเล่าว่า           
ที่นี่เคยเป็นสถานรักษาผู ้มีอาการป่วยทางจิต มีคุณหมอ          
นางพยาบาล และคนไข้ท่ีมารับการรักษามากพอควร ทว่า        
โรงพยาบาลก็ต้องปิดตัวลง เนือ่งจากกิจการมีปัญหา แต่กลับมี         
ข่าวลือออกมาว่า เจ้าของโรงพยาบาลหนีไปอยู่อเมริกา ตอน
ทางการมาตรวจสอบเรื่องที่มีคนไข้ตายปริศนาในขณะรักษาตวั
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จากนั้นก็มีข่าวลือชวนหลอนอื่น ๆ ตามมาอีก ไม่ว่าจะ  
เป็นข่าวที่ว่า เคยมีหมอและนางพยาบาลตายโดยไม่รู้สาเหตุ
หลายคน หรือเจ้าของเป็นโรคจิตถึงขนาดจับคนไข้มาทรมานเล่น 
จนปัจจุบันเมื่อกลายเป็นโรงพยาบาลร้าง ก็ยังมีคนลือว่า ได้ยิน
เสียงร้องโหยหวนดังออกมา และเห็นดวงวิญญาณล่องลอย      
วนเวียนอยู่แถวนีบ้่อย ๆ

เคยมคีนลองเข้าไปส�ารวจภายในนัน้แล้วพบว่า ห้องตรวจ
รักษาแต่ละห้องถูกทิ้งร้าง ไม่มี ใครมาดูแล เอกสารต่าง ๆ ก็
ถูกทิ้งไว้อย่างนั้น เช่นเดียวกับเคร่ืองมือต่าง ๆ  ที่ โดนสนมิเกาะ
จนผุพัง ความรกร้างนีเ้องที่ท�าให้สถานที่แห่งนีดู้น่าสะพรึงกลัว
ราวกับฉากในหนังผี แต่ถึงบรรยากาศจะชวนขนลุกแค่ไหน         
ก็ยังมีพวกตากล้องและพวกนักล่าผี มาท้าพิสูจน์เพื่อค้นหาผี         
ในโรงพยาบาลอยู่เป็นประจ�าตวั

อย
า่ง



ÊØ´ÂÍ´Ê¶Ò¹·ÕèÍÒ¶ÃÃ¾�¢ÇÑÞ¼ÇÒ 15

เกำÐµุ�กµำผี
ทางใต้ของกรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก มีเกาะ     

กลางน�้าแห่งหนึง่ท่ีชาวบ้านเรียกว่า เกาะตุ๊กตา มีเรื่องเล่าว่า         
เมื่อ 50 กว่าปีก่อน ชายคนหนึง่ช่ือ ดอน จูเลียน ซานตานา 
บาร์เรรา ได้ไปพบศพเด็กหญิงจมอยู่ในน�้า จากนั้นเขาก็รู้สึกว่า 
ตนถูกวิญญาณของเด็กน้อยติดตาม พอเจอตุ๊กตาลอยมาตาม
ล�าน�้า เขาจึงเอามันไปแขวนที่ต้นไม้ หวังจะให้วิญญาณของเด็ก 
พอใจ 

แต่ดูเหมือนตุ๊กตาตัวเดียวจะไม่เพียงพอ เพราะจูเลียน     
ยังคงถูกวิญญาณหลอกหลอนไม่หยุดหย่อน เขาจึงไปเสาะหา    
ตุ๊กตาที่ถูกทิ้งตามที่ต่าง ๆ แล้วน�าไปแขวนตามกิ่งไม้ จนเพิ่ม  
จากหนึง่ตัวเป็นหลายร้อยตัวในเวลาต่อมา

เนือ่งจากตุ๊กตาที่เก็บมาได้ มีแต่พัง ๆ หรือช�ารุดแล้ว  
ดังนั้น นับวันเกาะนีก้็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมองไป
ทางไหนก็เห็นแต่ตุ ๊กตาคอขาด แขนขาขาด หรือมีแต่หัว       
แขวนห้อยต่องแต่งอยู่ทุกที่ตวั
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เรื่องชวนหลอนไม่จบอยู่เพียงเท่านั้น วันหนึง่มีคนพบ      
ศพจูเลียนจมน�้าตายตรงจุดที่เขาพบศพเด็กหญิง ชาวบ้าน        
บนเกาะล้วนเช่ือว่า เป็นฝีมอืของวิญญาณร้ายท่ีตามหลอกหลอน
เขานัน่เอง 

หลังจากนั้นเกาะนีก้็ โด่งดังขึ้นมา เพราะมีสถานโีทรทัศน์
เข้าไปถ่ายท�ารายการ และน�าเรื่องราวสยอง ๆ ของมันออกมา 
เผยแพร่ จนท�าให้มนีกัท่องเท่ียวแห่ไปชมเกาะตุก๊ตากนัใหญ่ และ 
ยังยกให้ที่นีเ่ป็นสถานที่สยองขวัญอีกแห่งหนึง่ของโลกไปเลย

แม้สภาพตุ๊กตาเก่า ๆ จะชวนให้หดหู่และเสียวสันหลัง 
แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนท่ีหลงใหลในความน่ากลัว ไปเยือนเกาะ
ตุ๊กตาอยู่เสมอ และต่างก็ขนหัวลุกไปตาม ๆ กัน เมื่ออยู่
ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนวังเวง มีตุ๊กตาหน้าผีแขวนห้อยเต็ม
ไปหมด คิดดูเถอะว่ากลางวันแสก ๆ ยังดูน่ากลัว แล้วกลางคืน
จะหลอนขนาดไหน 

ใครอยากรู้ต้องลองไปพิสูจน์เองนะตวั
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บŒำนผี โËดอÁÔµีéวÔลล์
ถ้าเอ่ยถงึบ้านผีสงิ รับรองว่าช่ืออมติีวิ้ลล์จะเป็นช่ือแรก ๆ  

ที่ทุกคนนึกถึง เพราะมันติดอันดับบ้านผีสิงท่ีน่าสะพรึงกลัว     
ของโลกไปแล้ว วงการฮอลลีวู้ดก็เคยเอาไปสร้างหนัง เนือ่งจาก 
ประวัติของมันไม่ธรรมดาเลยละ

บ้านอมติีวิ้ลล์ตัง้อยู่ในเมอืงนวิยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ตัวบ้านมีลักษณะคล้ายโรงนาทรงสูง ชั้นบนมีหน้าต่าง 2 บาน 
มองดูเหมือนลูกตาขนาดใหญ่ ส่วนที่หลังบ้านมีสระว่ายน�้าสวย 
ตามประวัติแล้วบ้านอมิตี้วิลล์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924            
จากนั้นก็มีคนเข้ามาอาศัยและย้ายออกไปถึง 6 ครอบครัว และ
ครอบครัวเดอฟีโนย้ายเข้ามาอยู่ในปี ค.ศ. 1965

อีก 9 ปีต่อมา ต�ารวจได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้น 
ที่บ้านหลังนี ้พอไปถึงก็พบว่าสามีภรรยาเจ้าของบ้านและลูก ๆ  
อีก 4 คน ถูกยิงตายอยู่บนเตียงในห้องนอนของตัวเอง และท่ี
ท�าให้ทุกคนตกตะลึงยิ่งกว่านั้นคือ ฆาตกรไม่ใช่ใครท่ี ไหน แต่
เป็นรอนนี ่ลูกชายคนโตของครอบครัวตวั
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รอนนีส่ารภาพว่าเป็นคนยิงพ่อแม่และน้อง ๆ ด้วยปืน
ไรเฟิล แต่เขาบอกทุกคนว่า มีคนกระซิบให้ท�า และยังมีคนยื่น 
ปืนให้ด้วย จากนัน้กจ็�าอะไรไม่ได้ รูแ้ต่มเีสยีงดงัก้องในหวัตลอด 
รอนนีต่ิดคุก ส่วนบ้านผีสิงหลังนีก้็มีคนย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ แต่ 
ไม่นานครอบครัวนั้นก็ย้ายออก โดยหัวหน้าครอบครัวบอกกับ 
ใคร ๆ ว่า พวกเขาได้เจอเรื่องสยองและเสียงหลอนจากปีศาจ 
จนทนอยู่ต่อไปไม่ไหว 

และนีค่ือประวัติของอมิตี้วิลล์ บ้านผีสิงในต�านานท่ีคุณ
ต้องไม่อยากเข้าไปอยู่แน่ ๆ
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