
Before Your Read
มาทำาความรู้จักตัวละครในเรื่อง
ปีศาจปริศนาแห่งโรงละคร กันดีกว่า

Erik (the Ghost)

I was born with a very ugly face. No                     
one can look at me with love, not                      
even my own mother. Even                                 
though my face is very ugly, I have a                                    

beautiful voice and I am very smart.       
I built the Opera House, with its                          

many secret doors and passageways.                         
Most people at the Opera House                                   

think I am a ghost.

Christine

I am a singer at the Opera 
House. My voice was not                     
great, so I was an average                          
singer. One night, Erik came                             
to me and has helped me to                                   
improve my own voice. However, 
Erik wants me to love him,                                    
and I cannot. I love another man.

ghost (n) ปีศาจ
be born (v) เกิด
ugly (adj) 

อัปลักษณ์
love (n) ความรัก
even (adv)           

แม้กระทั่ง
even though 

(conj) ถึงแม้
beautiful (adj) 

ไพเราะ
voice (n) เสียง
smart (adj) ฉลาด
secret (adj) ลับ
passageway (n) 

ทางเดิน
singer (n) นักร้อง
average (adj) 

ธรรมดา
help (v) ช่วย
improve (v) พัฒนา
however (adv) 

อย่างไรก็ตาม
love (v) รัก
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Raoul

I am a young man who is about 
to join the French Navy. When I 

was young, I was in love with 
Christine. However, I lost contact with her. One 
night in Paris, I saw her again as she sang at the          
Opera House. During this story I find out what 
happened to her and that she really does still                       
love me!

The Persian

I used to be a policeman in                  
Persia. I have known Erik for                     
a long time. I feel sorry for                        

him, but I know he can be very 
dangerous. So I live in Paris and keep an eye on                 
Erik.

join (v) เข้าร่วม
the navy (n) 

กองทัพเรือ
in love with sb 

รักกับ...
lost contact with 

(pt ของ lose)          
ขาดการติดต่อ

during (prep) ระหวา่ง
find out (v) รู้
happen (v) เกิดขึ้น
really (adv) จริง ๆ
still (adv) ยังคง
used to (v) เคย
policeman (n) 

ตำารวจ
feel sorry for sb 

สงสาร...
dangerous (adj) 

อันตราย
keep an eye on 

sb จับตาดู... 
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important (adj) 
สำาคัญ

dancer (n) นักเต้น
dressing room 

(n) ห้องแต่งตัว
get ready (v) 

เตรียมพร้อม
gala performance 

(n) การแสดง             
ในงานเลี้ยง

retiring (adj)             
กำาลังจะเกษียณ

manager (n) ผูจ้ดัการ
peace (n) ความสงบ
quiet (n) ความเงียบ
suddenly (adv)  

ในทันใด
interrupt (v) รบกวน
run into (v) 

พรวดพราดเข้ามา
excitedly (adv) 

อย่างตื่นเต้น
cried out (pt ของ cry) 

ร้องตะโกน
superstitious 

(adj) เชื่อเรื่องผีสาง
easily (adv)          

อย่างง่ายดาย
frightened (adj) 

ตื่นตกใจ
stories (pl ของ story) 

เรื่องราว
tried to (pt ของ try) 

พยายาม
brave (adj) กล้า

1 เธอกำาลังเตรียมตัวรอขึ้นแสดงในงานเลี้ยงอำาลาผู้จัดการโรงละครทั้งสองคน
ที่กำาลังจะเกษียณอายุ

2 เธอกำาลงัอยูเ่งยีบ ๆ  คนเดยีวอยา่งเพลนิใจ แตส่าว ๆ  กลุม่หน่ึงก็พรวดพราด
เข้ามาขัดจังหวะเธอในห้องเสียก่อน 

3  นักร้องหญิงประสานเสียงทั้งหมดต่างอ้างว่าเห็นเขา

The Opera Ghost

Sorelli, one of the most important dancers               
at the Opera, sat in her dressing room. She 

was getting ready for the gala performance for the 
two retiring  managers of the Opera.1 She was enjoying 
the peace and quiet, but was suddenly interrupted when 
a group of young girls came running into her room.2 The 
girls were talking excitedly. 

“The Ghost! We’ve seen him!” one of them cried out. 
“We’ve seen the ghost!” 

Sorelli was very superstitious. She was easily              
frightened by stories of the ghost, but she tried to be brave. 

Chapter One
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ridiculous (adj) 
เหลวไหล

foolish (adj) งมงาย
chorus girl (n)  

นักร้องหญิงประสาน
เสียง 

claim to (v) อ้างว่า
in fact อันที่จริง 
whenever (conj) 

เมื่อใดก็ตาม
unfortunate (adj) 

เลวร้าย  
building (n) อาคาร
for a while           

ชั่วขณะหนึ่ง
believe (v) เชื่อ
thought (pt ของ 

think) คิด
crazy (adj) บ้าบอ
imagination (n) 

จินตนาการ
however (adv) 

อย่างไรก็ตาม
change (v) เปลี่ยน
scene-shifter (n) 

พนักงานเปลี่ยนฉาก 
terrible (adj) น่ากลัว
corridor (n)          

ทางเดินหน้าห้อง
figure (n) ร่าง
wear (v) สวม
dress-suit (n) ชดุสทู
audience (n) ผู้ชม
closely (adv)    

อย่างใกล้ชิด
skull (n) กะโหลก
skin (n) ผิวหนัง 
hole (n) โพรง
terribly (adv)  

อย่างน่ากลัว
thin (adj) ผอม
reliable (adj)          

เชื่อถือได้
doubt (v) เคลือบแคลง

“That’s ridiculous!” she told the girls. “You are just 
being foolish.”

“No, no! It’s true. We really all saw 
him,” the girls cried out. The chorus 
girls all claimed to have seen him.3 
In fact, whenever anything 
unfortunate happened in the 
building, the girls always said, 
“It was the ghost!”4

For a while, many didn’t           
believe the girls. Some thought it was 
just their crazy imaginations. However, this changed 
when Joseph Buquet, one of the scene-shifters, said,  
“I saw the most terrible thing in the corridor.5 It was a 
figure wearing a dress-suit. At first, I thought he was from 
the audience. Then, I looked at him more closely. It had 
no face – it was a skull! The skin was yellow, the eyes 
were black holes, and the whole figure was terribly thin.” 

Joseph was a very reliable man, so no one doubted him.6 
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4  อันที่จริง ไม่ว่าเรื่องแย ่ๆ  อะไรก็ตามที่เกิดในอาคารหลังนี้ พวกสาว ๆ  ก็มัก
พูดกันว่า “เป็นฝีมือปีศาจ !”

5 อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้ก็เปล่ียนไป เม่ือพนักงานเปลี่ยนฉากที่ชื่อโยเซฟ 
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6  โยเซฟเป็นคนที่เชื่อถือได้ จึงไม่มีใครสงสัยว่าเขาจะพูดเหลวไหล

Sam
ple



soon (adv) ในไม่ช้า
began (pt ของ 

begin) เริ่ม
strange (adj) แปลก 
firemen             

(pl ของ fireman) 
พนักงานดับไฟ

cellar (n) ห้องใต้ดิน
horrifying (adj)  

น่าสยดสยอง
toward (prep) มาทาง
clear (adj) ชัดเจน
remember (v) 

จดจำา
distinctively (adv) 

อย่างชัดเจน
body (n) ลำาตัว
at all แต่อย่างใด
continue (v) (เลา่) ตอ่
insist (v) ยืนยัน
ghost (n) ปีศาจ

Soon everyone at the Opera began to see strange 
things. One of the firemen, Pampin, said, “I went down 
into the cellars yesterday morning. When I was down 
there, I saw the most horrifying thing. I saw a head of 
fire coming toward me!1 It was so clear. I remember it 
very distinctly. It had a head of fire, but the head had 
no body at all!”

In Sorelli’s dressing room, the girls continued their 
story. “We really saw him!” one of the girls insisted.                 
“It was the ghost!” 
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became (pt ของ 
become) กลายเป็น 

deathly quiet 
เงียบกริบ

heard (pp ของ hear) 
ได้ยิน

frightened (adj) 
ตื่นตกใจ

breathing (n)   
การหายใจ

noise (n) เสียงดัง
outside (n) ด้านนอก
turn white ซีด
whisper (v) กระซิบ
voice (n) น้ำาเสียง
terrified (adj)  

หวาดกลัว
rustling (adj)               

ดังกรอบแกรบ
sound (n) เสียง
suddenly (adv)  

ในทันใด
call out (v) ร้องเรียก
answer (n) คำาตอบ
listen to sb (v) 

ฟัง...

1  ฉันเห็นศีรษะที่ไฟลุกท่วมเดินมาทางฉัน !
2  จะได้ยินก็เพียงเสียงลมหายใจของสาว ๆ  ที่ตื่นตกใจ
3  หญิงสาวคนหนึ่งแนบหูกับกำาแพงเพื่อลองฟังเสียงจากข้างนอก
4  ใบหน้าของเธอซีดเผือด
5  มีใครอยู่ตรงประตูหรือเปล่าน่ะ

Sorelli’s dressing room became deathly quiet. All 
that could be heard was the breathing of the frightened 
girls.2 One of the girls put her ear to the wall to try to 
hear any noise from outside.3 Her face turned white.4

“Listen!” she whispered in a terrified voice. There 
was a rustling sound outside the door. Then, suddenly, 
it stopped.

Sorelli slowly walked to the door and called out, 
“Who... who... is there?” There was no answer. “Is there 
anyone at my door?”5 

“There is. There is,” said Meg, one of the girls. “We 
all heard the noise. But don’t open the door. He can come 
in if you open the door.” Sorelli did not listen to her.
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always (adv) มักจะ
kept (pt ของ keep) 

พก, เก็บ
knife (n) มีด
took sth out          

(pt ของ take)  
เอา...ออกมา

ankle sheath (n) 
ปลอกมีดที่ข้อเท้า

held (pt ของ hold) 
ถือ

cautiously (adv) 
อย่างระมัดระวัง

gather into (v) 
รวมตัว

corner (n) มุม
corridor (n)    

ทางเดินหน้าห้อง
nothing (pron) 

ไม่มีอะไร
brave (adj) ใจกล้า
calm down (v) 

ใจเย็น ๆ
too (adv) เช่นกัน
add (v) พูดเสริม
chorus-master 

(n) หัวหน้าคณะ  
นักร้องประสานเสียง

Sorelli always kept a knife with her and she now took 
this out from her ankle sheath.1 She held it in one hand 
while she cautiously opened the door.2 All of the chorus 
girls had gathered into a corner of the room. Sorelli 
looked in the corridor, but she saw nothing. “There is 
nothing there,” she told the girls. 

Sorelli, trying to be brave, said, “Calm down girls. 
No one has seen a ghost.”

“But we did see him.3 And Gabriel saw him, too,” 
another girl added. 

“Gabriel, the chorus-master?” asked Sorelli. “What 
did he say?” 

1  โซเรลลีมักจะพกมีดไว้กับตัว แล้วตอนนี้เธอก็หยิบมันออกมาจากปลอกมีด 
ที่ข้อเท้า

2  เธอถือมันไว้ในมือข้างหนึ่งในขณะที่เธอค่อย ๆ  เปิดประตูอย่างระมัดระวัง
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stage manager 
(n) ผู้กำากับเวที

office (n) ห้องทำางาน
strange (adj) แปลก
Persian (adj)             

ซึ่งเป็นชาวเปอร์เซีย
Persian (n)          

ชาวเปอร์เซีย
everyone (pron) 

ทุก ๆ  คน
afraid of (adj) กลัว
as soon as ทันทีที่
crazy (adj) เสียสติ
rush out (v)             

รีบร้อนออกไป
unfortunately 

(adv) โชคไม่ดี
slip (v) ลื่น
stairwell (n)           

ช่องบันได
all the way       

รวดเดียว
stairs (pl) บันได
found (pt ของ find) 

พบ
bottom (n) ด้านล่าง
cover with (v)  

เต็มไปด้วย
blood (n) เลือด
bruise (n) รอยฟกช้ำา
finally (adv) ในที่สุด
look over (v)   

มองข้าม
shoulder (n) ไหล่
behind (prep)  

ด้านหลัง
terrified (adj)  

หวาดกลัว

“He was in the stage manager’s office when that strange 
Persian man... you know the one, came into the room...”4

“Yes,” said Sorelli, “I know the Persian.” Everyone 
at the Opera House knew the Persian. The girls were 
afraid of him. 

“So what happened?” Sorelli asked. 
“As soon as he saw the Persian, Gabriel became crazy 

and he rushed out of the office. Unfortunately, he slipped 
in the stairwell and fell all the way down the stairs.5 
Mother and I found him at the bottom of the stairs. He 
was covered with blood and bruises. He finally told us 
why he was so frightened. You see, he had looked over 
the Persian’s shoulder, and he saw the ghost standing 
behind him! Gabriel was terrified!”

3  แต่เราเห็นเขาจริง ๆ
4  เขาอยู่ในห้องของผู้กำากับเวทีตอนที่คนเปอร์เซียท่าทางแปลก ๆ ... เธอก็รู้จัก

เขานี่... เข้ามาในห้อง
5  โชคไม่ดีเลย เขาลื่นลงไปตรงช่องบันได แล้วตกพรวดถึงขั้นสุดท้าย
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“What did the ghost look like?” Sorelli wanted to know. 
“He was wearing a dress-suit, just like Joseph Buquet 

described him. And his head was like a skull!” the girl said.
“My mother says Joseph Buquet shouldn’t talk so 

much,” Meg said quietly.1 Meg’s mother, Madame Giry, 
also worked at the Opera as a box keeper.

“What did your mother tell you?” the girls asked Meg. 
“She said the ghost didn’t like people talking about 

him,” Meg replied slowly. “It’s because of Box 5. Mom’s 
in charge of Box 5, you see. Box 5 is the ghost’s box,” she 
told them. “That’s where he goes during performances.2 

No one else can go there.” 
“Has your mother seen him, then?” the girls asked. 

look like (v)           
มีลักษณะ

describe (v) อธบิาย
quietly (adv)  

(พูด) เบา ๆ
madame (n)   

คุณผู้หญิง
also (adv) ด้วย
box keeper (n) 

พนักงานพาผู้ชม 
ไปยังที่นั่ง 

talk about (v)  
พูดเกี่ยวกับ

people (n) คน
replied             
 (pt ของ reply) ตอบ
slowly (adv) 

(ตอบ) อย่างช้า ๆ
box (n) คอกที่นั่ง
be in charge of 

รับผิดชอบ (หน้าที่)
during (prep) 

ระหว่าง
performance (n) 

การแสดง
else (adv) อื่น ๆ  

1  “แม่ของฉันบอกว่า โยเซฟ บูเกต์ไม่ควรพูดมาก” เม็กพูดเบา ๆ
2 ตรงนั้นละที่ที่เขาไปตอนมีการแสดง
3  เรื่องเล่าทั้งหมดเกี่ยวกับชุดสูท โครงกระดูก หรือศีรษะที่ลุกเป็นไฟเป็นเรื่อง 

ไร้สาระทั้งนั้น
4  แม่แค่ได้ยินเสียงเขาตอนที่เขาอยู่ในคอกที่นั่ง
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“No,” Meg explained, “you can’t see him. All that 
talk about his dress-suit, and the skeleton, and the head 
of fire, is all just nonsense.3 Mother’s never seen him. 
She just hears him when he’s in the box.4 She also gives 
him his program.”

The girls looked at each other. They could not make 
sense of Meg’s story at all.

explain (v) อธิบาย
skeleton (n)      

โครงกระดูก
head of fire (n) 

ศีรษะที่ไฟลุกไหม้ 
nonsense (adj)   

ไร้สาระ
program (n) 

กำาหนดการ
each other (pron) 

ซึ่งกันและกัน
make sense เข้าใจ
not at all ไม่เลย
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Suddenly, the dressing-room door opened, and a 
woman came rushing in. Her eyes were wide open, and 
full of terror. “Joseph Buquet!” she gasped. “He’s dead. 
Someone found his body in the cellar. He was hanged!” 

The room was full of shocked faces.
“The ghost did it,” Meg blurted out. She then quickly 

covered her mouth trying to take back her words.1 She 
feared the ghost might hurt her, too. “I didn’t say that,” 
she said. “I didn’t say anything at all.” But other people 
agreed with her. “Yes, it must have been the ghost.”2

rush in (v) 
พรวดพราดเข้ามา

wide open เบิกกว้าง
terror (n) ความกลัว
gasp (v) หอบหายใจ
dead (adj) ตายแล้ว
body (n) ศพ
cellar (n) ห้องใต้ดิน
hang (v) ถูกแขวนคอ
shocked (adj) 

ตะลึงงัน
blurt out (v) โพล่ง
cover (v) ปิด
take back one’s 

word ถอนคำาพูด
fear (v) กลัว
might (pt ของ may) 

อาจจะ
hurt (v) ทำาร้าย
agree (v) เห็นด้วย
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Later, there was an investigation. However, it was 
decided that it was ‘natural suicide.’3 Then the strangest 
thing happened. The rope by which Joseph was hanged 
suddenly disappeared!4 The managers said, “Somebody 
must have taken it for a souvenir. We will find out what 
happened to it eventually.”

later (adv) ต่อมา
investigation (n) 

การสืบสวน
decide (v) ตัดสิน
natural (adj) ธรรมดา
suicide (n)               

การฆ่าตัวตาย
strangest (adj) 

แปลกที่สุด
happen (v) เกิดขึ้น
rope (n) เชือก
disappear (v) 

หายไป
souvenir (n)   

ของที่ระลึก
find out (v) ค้นพบ
eventually (adv) 

ท้ายที่สุด

1  เธอรีบปิดปากแล้วพยายามถอนคำาพูด
2  ใช่แล้ว มันต้องเป็นปีศาจแน ่ๆ  เลย 
3  อย่างไรก็ตาม การตายของเขานั้นถูกลงความเห็นว่าเป็น “การฆ่าตัวตาย

ธรรมดา” 
4  เชือกเส้นที่โยเซฟผูกคอตายหายไปเสียเฉย ๆ  !
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วา่กนัวา่ กสัตง เลอรซู ์พรรณนาฉากเรือ่งนีจ้ากลกัษณะภายใน                                                                    
และสิ่งประดับประดาในโรงละครโอเปร่าปารีสจริง ๆ  ลองมาดู
ลักษณะภายในโรงละครที่เป็นฉากของหนังสือเล่มนี้กัน

Understanding 
the Story 

The Paris Opera House

Gaston Leroux’s story is set in the world–famous Paris 

Opera House. Many of Leroux’s readers thought that 

such a building with its huge stage, famous chandelier, secret 

underground passages, and even an underground lake could 

not exist. However, the Paris Opera House actually has all 

these features! 

There are seats for more than 2,000 

people. In the back wall of the theater 

there are ‘boxes’ on each floor. Leroux 

chose Box 5, which really does exist, 

as the Phantom’s private seat because 

it is near the exit.
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โอเปร่าเฮาส์แห่งกรุงปารีส เรื่องของกัสตง เลอรูซ์นั้นเกิดขึ้นที่โรงละครโอเปร่าปารีสที่มีชื่อเสียง        
ระดับโลก บรรดาผู้อ่านของเลอรูซ์ต่างก็คิดว่า อาคารที่มีทั้งเวทีใหญ่โต คมไฟระย้าอันเลื่องชื่อ                                    
ทางเดินลึกลับชั้นใต้ดิน และบึงขนาดใหญ่ใต้ดินนั้นไม่มีทางมีอยู่จริง แต่อันท่ีจริงโรงละครโอเปร่า 
แห่งปารีสกลับมีทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาทุกประการ !

โรงละครแห่งนี้มีที่นั่งสำาหรับผู้ชมกว่า 2,000 คน ที่ผนังท้ายโรงละครจะมีคอกที่นั่งอยู่ทุกชั้น เลอรูซ์
เลือกคอกหมายเลข 5 ซึ่งมีอยู่จริง เป็นที่นั่งส่วนตัวของปีศาจ เนื่องจากเป็นคอกที่อยู่ใกล้ทางออก
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A massive chandelier does hang over the theater, and in 1896, 

it fell during a performance. It killed the person sitting in seat 

13, and many people think this event inspired Leroux to write 

his novel. 

There is also a lake under the House, which is used as ‘ballast’ 

for the weight of the stage. However, this lake is not very large, 

and there is no island in the middle where the Phantom has 

his house! Perhaps this is the only 

feature of Leroux’s story that does 

not correspond to the actual 

Opera House in Paris.

เมื่อ ค.ศ. 1896 โคมไฟระย้าขนาดมหึมาซึ่งแขวนอยู่ในโรงละครเคยหล่นลงมาในระหว่างการแสดง                
เปน็เหตใุหผู้ช้มทีน่ัง่ตรงทีน่ัง่หมายเลข 13 เสยีชวีติ ผูค้นมากมายเชือ่วา่เหตกุารณน์ัน้เปน็แรงบนัดาลใจ                                                                                      
ให้เลอรูซ์เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา 

ใต้โรงละครมีบึง ซึ่งทำาหน้าที่ถ่วงน้ำาหนักเวที แต่บึงนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนัก และตรงกลางบึงก็                                                                      
ไม่ได้มีเกาะที่ปีศาจสร้างที่พำานักเอาไว้ บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งเดียวในเรื่องที่ไม่ตรงกับลักษณะจริง ๆ  
ของโอเปร่าเฮาส์แห่งกรุงปารีส
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