
การเผชิญหน้ากับ “แดร็กคูลา ราชาผีดูดเลือด” ใกล้เปิดฉาก
เรามาท�าความรู้จักตัวละครในเรื่องกันดีกว่า

Before You Read

centuries (pl ของ 
century) ศตวรรษ

dark (n) ความมืด
castle (n) ปราสาท
villager (n) ชาวบ้าน
fear (v) กลัว
travel (v) เดินทาง
therefore (conj) ดังนั้น
sent for (pp ของ send) 

เรียกมา
young (adj) หนุ่ม
real estate (n) 

อสังหาริมทรัพย์
lawyer (n) ทนายความ
prepare (v) เตรียม
move (v) ย้าย
leave (v) ไปจาก
business (n) ธุรกิจ
boss (n) เจ้านาย
sent (pp ของ send) ส่ง
serve (v) รับใช้
wealthy (adj) มั่งคั่ง
client (n) ลูกค้า
count (n) ท่านเคานต์
property (n) บ้าน
specific (adj) เฉพาะ
need (n) ความต้องการ
beautiful (adj) สวย
fiancée (n) คู่หมั้นสาว
attend (v) เข้าร่วม
return (v) กลับมา
several (det) หลาย
get married แต่งงาน

Dracula
For centuries, I have lived in the 
dark in my Transylvania castle. 
The villagers all around know me 
and fear me. It’s time to travel to a 
new land where the people do not 
know me. Therefore, I have sent 
for a young real estate lawyer from 

London. He will help me prepare to move there, 
but he will never leave my castle! Haha!

Jonathan Harker 
I am a young lawyer in the real estate business. 
My boss has sent me to Transylvania to serve a 

very wealthy client named 
Count Dracula. This count 
wants to buy a property in 
London, and he has very 

specific needs. I must leave my beautiful fiancée, 
Mina, to attend this business. When I return after 
several weeks, we will get married.
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darling (adj) ที่รัก
call away (v) เรียกตัว
strange (adj) แปลก
country (n) ประเทศ
heard of (pp ของ 

hear) ได้ยิน
hope (v) หวัง
safe (adj) ปลอดภัย
marry (v) แต่งงาน
best friend (n)  

เพื่อนสนิท
wedding (n)  

งานแต่งงาน 
nice (adj) ใจดี
gentleman (n)  

สุภาพบุรุษ
estate (n) บ้าน
married (adj) แต่งงาน
soon (adv) เร็ว ๆ  นี้
lady (n) สุภาพสตรี
name (v) ชื่อว่า
fallen ill (pp ของ fall) 

ล้มป่วย
seriously (adv) หนัก
professor (n) 

ศาสตราจารย์
doctor (n) หมอ
specialize (v) เชี่ยวชาญ
illness (n) โรค
former (adj) (คน) ก่อน
student (n) นักเรียน
call (v) เรียก
care for (v) ดูแล
sick (adj) ป่วย
young (adj) สาว
wonder (v) สงสัย
happen (v) เกิดขึ้น

Mina
My darling Jonathan has been called 

away on business to a strange country 
I have never heard of. I do hope he 

will be safe! When he returns, we 
will marry! For now, I will help 
my best friend, Lucy, prepare for 

her own wedding to a nice English gentleman.

Arthur Holmwood
I am a wealthy English gentleman 
who has an estate in London.  

I am to be married soon, to a 
beautiful young lady named Lucy. 
However, she has fallen seriously ill. I 

would do anything to help her!

Van Helsing
I am a professor and doctor who 
live in Amsterdam. I specialize in 
strange illness. One of my former 
students, Dr. Jack (John) Seward 

has called me to London to help care for a sick 
young woman. I wonder what has happened to 
this young lady.
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Journey to Transylvania

  In early 1897, the London lawyer Jonathan 
Harker traveled from London to Transylvania to 
meet a client named Count Dracula. Harker work 

in real estate; the count wanted to buy some property 
in London.1 This is Harker’s Journal:

 3rd May

 Count Dracula told me to stay at the Golden Krone 
Hotel in Bistritz. This is a scenic town in the shadow 
of the Carpathian Mountains. As soon as I arrived, the 
innkeeper’s wife gave me a letter.
 It read,

 My friend,

 Welcome to the Carpathians. 
Sleep well tonight. At three tomorrow 
afternoon, a coach will leave for the 
town of Bukovina. I have reserved a 
seat for you. When you get to Borgo 
Pass, you will meet my driver, who 
will bring you to me.

Your friend, 
Dracula

Chapter One

journey (n) การเดินทาง
early (adj) ต้น (ปี)
lawyer (n) ทนายความ
travel (v) เดินทาง
client (n) ลูกค้า
count (n) ท่านเคานต์
real estate (n) 

อสังหาริมทรัพย์
property (n) บ้าน
journal (n) บันทึก
told (pt ของ tell) บอก
stay (v) อยู่, พัก
scenic (adj)  

มีทัศนียภาพงดงาม
town (n) เมือง
shadow (n) เงา
mountain (n) ภูเขา
as soon as ทันทีที่
arrive (v) มาถึง
innkeeper (n)  

เจ้าของโรงแรม
letter (n) จดหมาย
read (pt ของ read)  

เขียนไว้ว่า
sleep well  

นอนหลับให้สบาย
coach (n) รถม้า
leave for (v) ไปยัง
reserve (v) จอง
pass (n) ช่องเขา
driver (n) คนขับ
bring (v) พา
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 4th May

 When I asked the innkeeper about the Count, he 
acted strangely. Before, he understood my basic German 
well. But when I asked about Dracula, he told me he didn’t 
understand. He and his wife gave each other frightened 
looks.2 Finally, after I kept asking, they told me that they 
knew nothing. Then they made the sign of the cross. This 
was all very odd.
	 Just	as	I	had	finished	packing	my	suitcase	for	the	
trip, the old lady nervously came into my room.
 “Young Herr, do you really have to go?” she asked.
 I replied I had to go, as it was business. She asked 
me if I really knew where and what I was going to do. 
Finally, she got on her knees and begged me not to go.3 

“What silliness,” I thought. I helped her stand up and 
told	her	firmly	that	it	was	my	business	to	go,	and	nothing	
could interfere with that. She wiped tears from her eyes. 
Then	she	took	off	the	crucifix	that	hung	around	her	neck	
and put it around my neck.

act (v) แสดงท่าที
strangely (adv) 

แปลก ๆ
understood  

(pt ของ understand) 
เข้าใจ

basic (adj) ขัน้พืน้ฐาน
understand (v) 

เข้าใจ
frightened (adj) 

ตื่นตระหนก
finally (adv) สุดท้าย
sign (n) สัญลักษณ์
cross (n) ไม้กางเขน
odd (adj) แปลก
finish (v) เสร็จ
pack (v) จัดเก็บ
suitcase (n)  

กระเป๋าเดินทาง
trip (n) การเดินทาง
lady (n) ผู้หญิง
nervously (adv) 

อย่างวิตก
Herr (n) นายท่าน
replied (pt ของ reply) 

ตอบ
business (n) ธุรกิจ
got on one’s knees 

(pt ของ get) คกุเขา่ลง
beg (v) ขอร้อง
What silliness 

(interj) ไร้สาระ
thought (pt ของ 

think) คิด
firmly (adv)  

อย่างแน่วแน่
interfere (v)  

ขัดขวาง
wipe (v) เช็ด
took off (pt ของ 

take) ถอดออก
crucifix (n)  

ไม้กางเขน
hung (pt ของ hang) 

แขวน

1 ฮาร์เกอร์ท�างานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งท่านเคานต์ต้องการซื้อปราสาทใน
ลอนดอน

2 เจ้าของโรงแรมและภรรยามองหน้ากันด้วยท่าทีตื่นตระหนก
3 สุดท้าย ผู้หญิงคนนั้นก็ลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้น ขอร้องไม่ให้ผมไป
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 “For your mother’s sake,” she said before leaving 
my room.
 I am writing this as I wait for the coach. There are 
many townspeople around the inn talking about me.  
I looked up in my dictionary the few words I could catch.1 

If  I am right, these words are “Ordog,” which means 
Satan, and “vrolok,” which means something that is either 
wolf or vampire. These are quaint superstitions.
 Here comes the coach now. Better late than never!

 5th May
 I am at Count Dracula’s castle now. The journey 
took many hours, and it was strange one.
 We soon left the inn behind and entered a wild and 
beautiful countryside. Before us lay a green sloping land 
full of forests and woods, with steep hills to the right and 
left.2 The afternoon sun brought out all the glorious colors 
of this beautiful range.

for one’s sake 
เห็นแก่...

leave (v) ออกจาก
wait for (v) รอ
townspeople (pl) 

ชาวเมือง
inn (n) โรงแรม
look up (v) ค้นหา
catch (v) ได้ยิน
right (adj) เข้าใจถูก
mean (v) หมายถึง
either...or...  

ไม่... ก็...
vampire (n) ผดีดูเลอืด
quaint (adj) พิศวง
superstition (n) 

เรื่องงมงาย
castle (n) ปราสาท
strange (adj) แปลก
enter (v) เข้า
beautiful (adj) สวย
countryside (n) 

เขตชนบท
sloping land (n) 

พื้นที่ลาดเอียง
steep (adj) สูงชัน
glorious (adj) 

งดงาม
range (n) อาณาเขต
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 Soon the sun sank low behind us. At dark, the  
passengers	 became	 excited,	 and	 it	 seemed	 they	were	
urging the driver to go faster. He lashed the horses  
unmercifully with his long whip to pick up their speed. 
Then the mountains closed in on either side. We were 
entering the Borgo Pass.
	 It	was	obvious	 that	 something	very	exciting	was	
expected,	 but	 though	 I	 asked	 each	passenger,	 no	 one	
would	give	me	the	slightest	explanation.	I	was	looking	for	
a	driver	who	would	take	me	to	the	Count.	I	expected	to	
see lamps through the blackness, but all was dark. I was 
thinking about what I was going to do when the driver, 
looking at his watch, said, “There is no coach waiting for 
you	here.	Perhaps	the	Count	does	not	expect	you	after	all.	
You should come on to Bukovina and return tomorrow 
or	the	next	day,	or	even	better,	day	after	that.”
 But no sooner had he spoken these words than another 
coach came up from behind us.3 This caused our horses 
to become agitated, and my fellow passengers all shouted 
and made a sign of the cross. Four beautiful horses pulled 
the new coach alongside our own. The driver was a tall 
man with a long brown beard. A large black hat hid his 
face from view, but his eyes seemed to glow red in the 
light of our lamps. 

sank (pt ของ sink) 
เคลื่อนลง

dark (n) ความมืด
passenger (n)  

ผู้โดยสาร
excited (adj) ตื่นเต้น
urge (v) กระตุ้น
lash (v) เฆี่ยน
unmercifully (adv) 

อย่างไม่ปรานี
whip (n) แส้
pick up one’s
 speed เร่งความเร็ว
close in on sth 

ล้อมรอบ
obvious (adj) ชดัเจน
exciting (adj)  

น่าตื่นเต้น
expect (v) รอคอย
slightest (adj)  

เล็กน้อยที่สุด
explanation (n)  

ค�าอธิบาย
look for (v) มองหา
lamp (n) ตะเกียง
blackness (n) 

ความมืด
dark (adj) มืดสนิท
perhaps (adv) บางที
return (v) กลับมา
no sooner ในไม่ช้า
spoken (pp ของ 

speak) พูด
cause (v) ท�าให้
become (v) เริ่ม
agitated (adj)  

ตื่นตระหนก
fellow (adj) ที่ร่วมทาง
shout (v) ตะโกน
alongside (prep) 

ขนาบข้าง
beard (n) เครา
large (adj) ใหญ่
hid (pt ของ hide) บดบงั
view (n) การมองเห็น
glow (v) เรืองแสง

1 ผมค้นหาความหมายของค�าบางค�าที่ได้ยินมาจากในพจนานุกรม
2 เบื้องหน้าเรา คือ พื้นที่ลาดเอียงสีเขียวชอุ่ม ล้อมรอบด้วยป่าเขาล�าเนาไพรกับ

เนินเขาลาดชันทั้งซ้ายและขวา
3 แต่หลังจากเขาพูดจบประโยคได้ไม่นาน รถม้าอีกคันก็ปรากฏขึ้นด้านหลัง
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early (adj) ก่อนเวลา
stammer (v)  

พูดตะกุกตะกัก
reply (n) ค�าตอบ
in a hurry รีบร้อน
stranger (n)  

คนแปลกหน้า
suppose (v) คิดว่า
wish (v) อยาก 
deceive (v) หลอก
swift (adj) ว่องไว
smile (v) ยิ้ม
lamplight (n)  

แสงไฟจากตะเกียง
reveal (v) เผย
hard (adj) หนา
sharp-looking 

(adj) แหลมคม
ivory (n) งาช้าง
luggage (n)  

กระเป๋าเดินทาง
quickly (adv)  

อย่างรวดเร็ว
hand out (v) ส่ง

 He said to the driver, “You are early tonight, my 
friend.”
 The man stammered in reply, “The English Herr 
was in a hurry.”
 To which the stranger replied, “That is why, I  
suppose, you wished him to go on to Bukovina. You 
cannot deceive me, my friend. I know too much, and my 
horses are swift.”
 As he spoke, he smiled, and the lamplight revealed 
a hard mouth, with very red lips and sharp-looking teeth, 
as white as ivory.1 “Give me the Herr’s luggage,” he said, 
and my bag were quickly handed out and put in the other 
coach.

1 ขณะที่พูด เขาก็ยิ้มออกมา แสงไฟจากตะเกียงเผยให้เห็นริมฝีปากหนาสีแดง
สด และฟันแหลมคมสีขาวราวกับงาช้าง

2 ผมจอ้งมองไปยงัยอดเขาซึง่จรดกบัผนืฟา้ ถงึไดรู้ว้า่ทีจ่รงิแลว้ เราก�าลงัเคลือ่นที่
วนเป็นเส้นวงกลมขนาดใหญ่รอบช่องเขา

3 ขณะทีผ่มยนือยูค่นเดยีวและสงสยัว่าจะท�าอยา่งไรตอ่ ค�าถามมากมายกผ็ดุขึน้
ในหัว
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leapt (pt ของ leap) 
กระโดด

grip (n) การเกาะกุม
steel (n) เหล็กกล้า
rein (n) บังเหียน
lurch forward (v) 

พุ่งไปข้างหน้า
hurtle (v) ทะยาน
circle (n) วงกลม
fix (v) จับจ้อง
realize (v) ตระหนัก
make a circle วน
recall (v) ต้องการ
falling asleep (n) 

การงีบหลับ
suddenly (adv) 

กะทันหัน
snap to one’s 

senses รู้สึกตัว
courtyard (n) ลาน
ancient (adj) โบราณ
crumbling (adj) ผพุงั
disappear (v) หายไป
alone (adv) ล�าพัง
wonder (v) สงสัย
question (n) ค�าถาม
fill one’s head  

ผุดขึ้นในหัว
sort (n) ประเภท
grim (adj) น่ากลัว
adventure (n)  

การผจญภัย
interrupt (v) ขดัจงัหวะ
clean (adj) เกลีย้งเกลา
shaven (adj)  

ที่โกนเคราแล้ว
except (prep) ยกเว้น
mustache (n) หนวด
dress (v) แต่งตัว
pale (adj) ซีด
motion (v) เคลื่อนที่
formally (adv) 

อย่างเป็นทางการ
excellent (adj) ดเียีย่ม
intonation (n) 

ส�าเนียง

 As I changed coaches, my new driver leapt down 
and helped me in. He held my arm in a grip of steel. Then 
he leapt up to his seat, shook his reins, and we lurched 
forward, hurtling through the night.
 This is where my journey became even stranger. At 
first,	I	thought	we	were	going	around	in	a	circle.	I	fixed	
my eyes on the top of a mountain where it met the sky, 
and realized that we were indeed making a large circle 
around the pass.2 By this time, we were near the far side 
of the pass.
 I do not recall falling asleep, but I must have. It 
seemed like we traveled a long way before the coach 
suddenly stopped. I snapped to my senses and saw that 
we were in the courtyard of an ancient, crumbling castle, 
and were before a huge wooden door.
 The driver was already on the ground with my 
luggage. He helped me out with the same iron grip as 
before. Then he jumped up without a word, shook the 
reins, turned the coach around and disappeared.
 As I stood there alone wondering what to do, many 
questions	filled	my	head.3 What sort of place had I come 
to? What sort of grim adventure was I on?
 These questions were interrupted by the sound of 
the great door opening. There stood an old man, clean 
shaven	except	for	a	long	mustache,	dressed	all	in	black	and	
holding a lamp. There was not a drop of color anywhere 
about him, even in his pale, white face. He motioned to 
me very formally with his right hand. His English was 
excellent,	but	he	spoke	with	a	strange	intonation.
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 “Welcome to my house! Enter freely and of your 
own free will!”
 The instant that I had stepped over the threshold, 
he grasped my hand with his, which felt more dead than 
alive.1 However, it possessed the same unnatural strength 
as that of the driver. I was so surprised that for a minute, 
I thought that he was the driver. To make sure, I suddenly 
said, “Count Dracula?”
 He bowed formally as he replied, “I am Dracula, 
and I bid you welcome, Mr. Harker, to my house. Come 
in. You must need to eat and rest.”
 He carried my bags along the passage, saying it was 
late, so no servants were available.2 We went up a great 
winding stair and along a great passage. At the end of 
this, he threw open a heavy door, and I rejoiced to see 
within	a	well-lit	dining	 room.	 In	 the	 large	fireplace,	a	
bright,	hot	fire	flared.

of one’s own free 
will ตามใจ

instant (n) ชั่วขณะ
step over (v) กา้วขา้ม
threshold (n)  

ธรณีประตู
grasp (v) คว้า
dead (adj) ที่ตายแล้ว
alive (adj) ที่มีชีวิต
possess (v) มี
unnatural (adj)  

ผิดปกติ
strength (n) พละก�าลัง
surprised (adj) 

ประหลาดใจ
bid sb welcome 

ต้อนรับ
carried (pt ของ carry) 

ถือ, หิ้ว
passage (n) ทางเดิน
servant (n) คนรับใช้
available (adj) 

พร้อมใช้
winding stair (n) 

บันไดวน
rejoice (v) ดีใจ
well-lit (adj) สว่าง
flare (v) ลุกโชน
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 The Count opened another door, which led into a 
great	bedroom	warmed	with	another	log	fire.3 The Count 
left my luggage inside and said, “When you are ready, 
you	will	find	your	supper	prepared	in	the	dining	room.”
 All my doubts and fears vanished. I realized that I 
was starving. After washing up quickly, I went to eat. My 
host made a graceful wave to the table, and said, “Please 
enjoy	your	dinner.	Excuse	the	fact	 that	I	have	already	
eaten.”

led into (pt ของ lead) 
น�าไปสู่

warm (v) ท�าให้อุ่น
log fire (n) เตาผิง
inside (adv) ภายใน
ready (adj) พร้อม
supper (n) มื้อค่�า
prepare (v) เตรียม
doubt (n) ความสงสัย
fear (n) ความกลัว
vanish (v) หายไป
starve (v) หิวโหย
wash up (v) อาบน้�า
host (n) เจ้าของบ้าน
made a wave  

(pt ของ make) 
ผายมือเชิญ

graceful (adj) สง่า
enjoy (v) เพลิดเพลิน
excuse (v) ขออภัย
fact (n) ความจริง

1 ทันทีที่ก้าวข้ามธรณีประตู เขาก็คว้ามือผมไว้ด้วยมือของเขา ที่ให้ความรู้สึก
เหมือนตายแล้วมากกว่าจะยังมีชีวิตอยู่

2 เขาถือกระเป๋าของผมไปตามทางเดิน พลางบอกว่ามันดึกมากแล้ว จึงไม่มีคน
คอยรับใช้

3 ท่านเคานตเ์ปดิประตอูกีบาน ซึง่น�าไปสู่หอ้งนอนใหญท่ีอุ่น่เพราะเตาผงิอกีหลงั
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	After	dinner,	we	sat	together	by	the	fire.	
I studied him closely, for he had many 
strange features. His face was strong and 
long, and he had a high, thin nose. His 
forehead was high and domed, and his 
thick white hair was tightly pulled back. 

The Count’s eyebrows were very thick and almost met in 
the middle. His mouth looked cruel, even when he smiled. 
I could see two of his white teeth, which protruded out 
over his surprisingly red lips. The teeth were strangely 
pointed. In contrast to his lips, the rest of his face was 
quite	white.	His	fingers	were	short	and	broad,	and	they	
had	long	pointed	fingernails.	
 When he leaned close to me, I could smell a sort of 
decay on his breath. This nauseated me, and the Count 
drew back after seeing my reaction.1 
 “You must be tired,” he said. “Your bedroom is all 
ready, and tomorrow you may sleep as late as you want. 
I have to be away till the afternoon, so sleep well, and 
dream well!”

 7th May
	 After	my	late	breakfast	the	next	day,	I	met	the	Count	
in the library. There were many English books there. I 
asked if I could visit the library whenever I wanted.
 He answered, “Certainly.” And he added, “You 
may	go	anywhere	in	the	castle,	except	where	the	doors	
are locked.2 We are in Transylvania, and Transylvania is 
not England. Our ways are not your ways, and you may 
find	many	things	strange	here.”

studied (pt ของ study) 
ศึกษา

closely (adv)  
อย่างใกล้ชิด

feature (n) ลักษณะ
domed (adj) เหลี่ยม
thick (adj) หนา
tightly (adv) เรียบ
middle (n) ตรงกลาง
cruel (adj) โหดร้าย
protrude out (v) 

ยื่นออกมา
pointed (adj) แหลม
in contrast to  

ตรงกันข้ามกับ
broad (adj) แบน
lean (n) พิง
close (adv) ชิด, ใกล้
smell (v) ได้กลิ่น
decay (n)  

กลิ่นเหม็นเน่า
breath (n) ลมหายใจ
nauseate (v)  

ท�าให้คลื่นไส้
drew back (pt ของ 

draw) ถอยกลับ
reaction (n) ปฏกิริยิา
library (n) ห้องสมุด
visit (v) เยี่ยมเยียน
answer (v) ตอบ
certainly (adv) 

แน่นอน
add (v) พูดเสริม
except (conj) ยกเว้น
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 This led to much conversation. Finally our  
conversation turned to our business.

“Come,” he said, “tell me of London and the 
house you have prepared for me.”
 I produce the real estate papers 
for	a	large	estate	named	Carfax.
 The count had sent a description 
of	what	he	desired,	and	Carfax	was	a	

good match. It was an old house that 
had been built in the Middle Ages and had 

been added to since.3 One part of it looked like a small 
castle, with thick walls and heavy doors. I had him sign 
the necessary papers and then put them in an envelope 
with a letter I wrote to my boss.
	 When	I	had	finished,	he	said,	“I	am	glade	that	it	is	
old and big. My family is old, and to live in a new house 
would kill me. An old house has many darks, hidden 
places, and I love the shadows.”
 We talked some more, mostly about England.  
Suddenly, the Count jumped to his feet and said, “Why, 
it is morning already! It’s terrible of me to make you 
stay up so long. You must make your conversation less 
interesting	so	that	I	may	not	forget	how	time	flies.”  With 
a courtly bow, he quickly left me.

conversation (n) 
บทสนทนา

turn to (v) เปลี่ยนเป็น
business (n) ธุรกิจ
produce (v) แสดง
real estate (n) 

อสังหาริมทรัพย์
papers (pl) เอกสาร
estate (n) บ้าน
sent (pp ของ send) 

ส่ง
description (n)  

ค�าอธิบาย
desire (v) ต้องการ
be a good match 

เหมาะสม
built (pp ของ build)  

สร้าง
the Middle Ages 

(n) ยุคกลาง
sign (v) ลงนาม
necessary (adj)  

ที่จ�าเป็น
envelope (n)  

ซองจดหมาย
finish (v) ท�าเสร็จ
glad (adj) ดีใจ
kill (v) ฆ่า
hidden (adj) ลึกลับ
shadow (n) เงา
jump to one’s feet 

ลุกขึ้นยืน
terrible (adj) แย่
stay up (v) อยู่ดึก
interesting (adj) 

น่าสนใจ
forget (v) ลืม
courtly (adv)  

อย่างมีมารยาท

1 กลิ่นเน่านั้นท�าให้ผมคลื่นไส้ และพอท่านเคานต์เห็นปฏิกิริยานี้เข้า เขาก็ก้าว
ถอยหลังออกไป

2 เจ้าจะไปที่ไหนก็ได้ในปราสาทนี้ ยกเว้นห้องที่ใส่กุญแจไว้
3 มันเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นในยุคกลาง และถูกต่อเติมเรื่อยมาตั้งแต่นั้น
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วลาดกลายเป็นเคานต์แดร็กคูลา บราม สโตเกอร์ท�าให้แดร็กคูลามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่น้อย
คนนักที่จะรู้จักกับวลาด เทเปส เจ้าชายในศตวรรษที่ 15 พระองค์นี้ เป็นแรงบันดาลใจเรื่องปีศาจร้าย
แดร็กคูลาของสโตเกอร์ วลาด เทเปสเป็นเจ้าชายแห่งวัลลาเชีย ในเขตประเทศโรมาเนีย ใกล้กับเมือง
ทรานซลิเวเนยี ชวีติของพระองคไ์มค่อ่ยเปน็สขุนกั พระองคถ์กูชาวเตริก์ลกัพาตวัและจบัเปน็ตวัประกนั
นานหลายปี ขณะอยู่ในอิสตันบูล ทรงทราบข่าวว่าพระบิดาและพระเชษฐาถูกขุนนางประเทศเพื่อนบ้าน 
สังหาร พอพระชนมายุ 17 ชันษา ทรงน�ากองก�าลังเติร์กไปชิงบัลลังก์วัลลาเชียกลับมาเป็นของพระองค์

Vlad  becomes 
Count  Dracula

Bram Stoker made Dracula famous the 

world over, but not many people have 

heard of Vlad Tepes. This 15th century 

prince was Stoker’s inspiration for the evil 

Count Dracula. Vlad Tepes was a prince of 

Wallachia, a Romanian land near Transylvania. He did not 

lead a very happy life. He was kidnapped by the Turks and 

held hostage for many years. While he was in Istanbul, he 

got news that his father and older brother were killed by the 

nobles of a neighboring region. When he was 17 years old, 

he led a force of Turks to retake the throne of Wallachia for 

himself. 

แดร็กคูลา เป็นผีดูดเลือดที่มีชีวิตอยู่ถึงศตวรรษที่ 15
เราลองมาท�าความรูจ้กัปศีาจรา้ยกระหายเลอืดตนนีใ้หม้ากขึน้ 
กันเถอะ 

Understanding 
the Story 

Sam
ple
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หลังจากทวงบัลลังก์คืนได้ส�าเร็จ พระองค์ทรงแก้แค้นขุนนางที่สังหารพระบิดาและพระเชษฐาอย่าง
สาสม พระองค์รับส่ังให้เสียบขุนนางอาวุโสประจานด้วยแท่งไม้แหลมยาว ขณะขุนนางอายุน้อยและ
ครอบครัวถูกบังคับให้เดินทางไปอีกเมืองเพื่อสร้างปราสาท ซึ่งเป็นงานหนักจนหลายคนล้มตาย แต่
ท้ายที่สุด ปราสาทแดร็กคูลาก็สร้างจนเสร็จ ในยุคที่เจ้าชายวลาดปกครองนั้น พระองค์ประหารศัตรู
ด้วยการเสียบประจานไปหลายพันคน จึงเป็นที่มาของชื่อเล่นที่ว่า “วลาดจอมเสียบ” นี่อาจท�าให้ 
สโตเกอร์ได้แนวคิดวิธีการฆ่าแดร็กคูลา ที่ต้องตอกลิ่มไม้ทะลุหัวใจนั่นเอง

After he was successful, he 

got his terrible revenge on 

the nobles who had killed 

his father and brother. He 

impaled the old ones on long, 

sharp sticks. He then made 

the younger nobles and their  

families march to another 

town and build a castle there. The work was hard and 

many died, but at last, they built Castle Dracula. During 

his rule, Vlad killed thousands of his enemies by 

impaling them on sticks. This is how he 

earned the nickname “Vlad the Impaler”. 

It is also probably where Stoker got the 

idea that the only way to kill Dracula was 

to impale his heart with a wooden stake.
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