
กรÐสือ
เมื่อพูดถึงกระสือ ทุกคนคงนึกถึงÀาพผีผู้หÞิงที่ลอยมา

แต่หัวกับไส้ ดวงตาแดงก�่า รอบปากเปรอะไปด้วยเลือดสด ๆ 
คนโบราณเช่ือว่า ใครที่ชอบหลอกลวงคนอ่ืนหรือขโมยของกิน
ของใช้จากวัด พอตายไปจะต้องกลายเปšนเปรต จากนั้นก็จะเกิด
มาเปšนผีที่ชอบกนิแต่ของสกปรกเน่าเหมน็ «่ึงเรียกกนัว่า กระสอื

ว่ากันว่ากระสือจะสิงเ©พาะร่างของผู้หÞิงทั้งแก่และสาว 
แต่มักพบกระสือในร่างยายแก่ ๆ มากกว่า คนท่ีเปšนกระสือ        
มักใช้ชี วิตตอนกลางวันเหมือนคนปกติ แต่จะคอยหลบเลี่ยง         
แสงสว่าง พอตกกลางคืนจึงจะถอดหัวกับตับไตไส้พุงออกไป
หากิน ท้ิงร่างไร้หัวไว้ท่ีบ้าน แต่ส่วนใหÞ่คนท่ีเคยเห็นกระสือ      
จะเล่าว่า พวกเขามองเหน็เปšนแค่ดวงไฟลกูโตและมแีสงเรืองวาม  
ลอยไปในความมืด

กระสอืชอบกนิของสด ๆ  คาว ๆ  เชน่ รกเดก็ ของเน่าเหม็น 
สมัยก่อนบ้านไหนมีผู้หÞิงคลอดลูก คนในครอบครัวมักกลัว 
กระสือจะมากินตับไตไส้พุงของแม่และเด็ก จึงต้องเอาหนาม
พุทราหรือไม้ ไผ ่เหลาปลาย ไปวางรอบบ้านกับตามใต้ถุน            
พอกระสือมาเห็นจะได้รีบหนไีปไกล ๆ เพราะกลัวหนามจะเกี่ยว 
ไส้มัน 
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ชาวบ้านบางถิ่นไม่กล้าตากผ้าไว้นอกบ้านในตอนกลางคนื  
เพราะเช่ือว่า พอกระสือที่ เพ่ิงกินของเน่าเหม็นผ ่านมาเห็น            
จะเอาปากไปเช็ด แล้วยังเช่ือว่าถ้าเอาผ้าผืนนั้นไปต้มหรือเผาไฟ 
กระสือจะปวดแสบปวดร้อน ทรุนทรุายด้วยความเจบ็ปวดทรมาน 
แทบขาดใจตาย

แต่เนื่องจากกระสือคือผีที่มาสิงอยู่ในร่างคน ดังนั้น        
เมื่อคนที่ถูกสิงใกล้ตาย มันจะรีบหาร่างใหม่ โดยบังคับให้        
ลูกหลานคนใดคนหนึง่กินน�้าลายของตน เพ่ือสืบทายาทเปšน
กระสือต่อ 

ทุกวันนี ้ ก็ยังมีข่าวคนเห็นกระสืออยู่เรื่อย ๆ บางคน        
ถึงกับยืนยันว่าถ่ายรูปกระสือได้ แล้วส่งต่อไปตามโ«เชียล
เน็ตเวิร์ก อ่านแล้วหลอนไปตาม ๆ กันเลยละ

8 ¼Õä·ÂÊØ´àÎÕéÂ¹

ตวั
อย
า่ง



»อบ
นอกจากกระสือแล้ว ยังมีผีอีกพวกหนึง่ที่ชอบเข้าสิงร่าง

คน และกินแต่ของดิบ ๆ สด ๆ โดยเ©พาะเลือดกับเคร่ืองใน 
แล้วบางทียังกินตับไตไส้พุงของคนที่ตนไปสิงร่างด้วย ผีพวกนี้
เรียกว่า ปอบ 

มตี�านานเล่าว่า คนท่ีเรียนคาถาอาคม แล้วไปละเมดิข้อห้าม  
ที่ครูอาจารย์สั่งไว้ จะถูกลงโทÉให้กลายเปšนปอบ พวกปอบจึง         
มทัี้งชายและหÞงิ แต่มกัเปšนคนแก่มากกว่าหนุม่สาว คนที่ โดน 
ปอบสิง กลางวันจะหลบหน้าผู้คนอยู่แต่ในบ้าน แล้วออกไปกิน
เปšดไก่หรือสตัว์เลีย้งชาวบ้านในตอนกลางคนื เมือ่ปอบเข้าสงิใคร  
คนคนนั้นจะตาขวาง เสียงเปลี่ยน และมีท่าทางดุร้าย อยากกิน
แต่ของดิบ ๆ แถมยังกินเยอะผิดปกติ คนในบ้านต้องรีบ            
ไปตามพระหรือหมอผีมาไล่ เพราะถ้าช้าเกินไป ปอบอาจกิน          
ตับไตไส้พุงคนที่ถูกสิงจนตาย                       

ถ้าจู่ ๆ เปšดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เกิดตาย โดยมีแผล 
เหวอะหวะที่คอเหมือนถูกตัวอะไรกัด หรือถูกแหวะท้องแล้ว
เคร่ืองในหายไปหมด ชาวบ้านจะเช่ือไว้ก่อนว่าโดนปอบกิน แล้ว
ก็ช่วยกันค้นหาว่าใครเปšนปอบ เพ่ือก�าจัดหรือขับไล่ออกไปจาก
หมู่บ้าน 
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คนที่จะปราบผีปอบได้ต้องมวิีชาอาคม โดยวิธกี�าจัดปอบ
มอียูห่ลายวิธ ีแต่ท่ีนยิมท่ีสดุคอื การใช้หวายลงอาคมเ¦ี่ยนปอบ 
«ึ่งเท่ากับเ¦ี่ยนคนถูกสิงนั่นแหละ ดูÀายนอกเนื้อตัวคนถูกสิง 
จะเขียวช�า้หรือมเีลอืดออก«บิ ๆ ด้วยคมหวายท่ีหมอผีกระหน�า่ตี  
แต่ท่ีน่าแปลกคือ พอปอบออกจากร่าง รอยหวายรอยแผล 
ทั้งหมดจะจางหายไปทันที ส่วนปอบท่ีจับได้มักถูกจับใส่หม้อ  
แล้วเอาไปฝังดินหรือเผาไฟ 

อีกวิธีที่นยิมใช้กันคือการเอาหม้อดิน กะลา หรือขันน�้า       
มาครอบหัวคนที่ โดนปอบสิง แล้วใช้มีดโกนโกนรอบ ๆ ของที่ 
น�ามาครอบเหมือนการโกนผม กะว่าได้สักครึ่งหัวก็ปล่อยปอบ
ออกจากร่าง คราวนีต้่อให้คนเปšนปอบไม่สารÀาพว่าตัวเองเปšน
ใคร ก็จะต้องหลบ«่อนอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหน หรือใช้
ผ้าคลุมผมตลอดเวลา เพราะเส้นผมที่แหว่งหายไปคร่ึงหัว คือ
เคร่ืองประจานว่าเจ้าตัวเปšนผีปอบ!
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ว่ากันว่าใครก็ตามที่กล้าก้มลงมองลอดหว่างขาตัวเอง  

ขณะยืนหันหลังให้เมรุเผาศพตอนดึก ๆ โดยเ©พาะในคืนก่อน
วันพระ จะสามารถมองเห็นร่างอันสูงปรีêดยิ่งกว่าเสาไฟฟ้า            
หัวโต ตัวด�าทะมึน มือสองข้างใหÞโ่ตราวกับใบลาน แน่นอนว่า  
เจ้าสิ่งที่ว่าไม่ใช่คน แต่เปšนผีชนดิหนึง่ที่เรียกว่า เปรต

สิ่งที่ตามติดมากับÀาพอันน่าสะพรึงกลัวของเปรต คือ 
เสียงหวีดร้องแหลมยาวบาดแก้วหู ดังลอยลมมาท่ามกลาง     
ความเงียบสงัด «ึ่งคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์นี ้ล้วนพูดเปšน
เสียงเดียวกันว่า ฟังแล้วเย็นเยียบไปถึงขั้วหัวใจ แค่ได้ยินเสียง 
ก็พอเดาออกว่าเปšนเสียงของผีจ�าพวกไหน เพราะเสียงโหยหวน
ชวนสยองไม่มีอะไรเหมือน แถมมาพร้อมความวังเวงยะเยือก      
จนคนที่ ได้ยินรู้สึกขนลุกขนพอง ต้องมุดผ้าห่มคลุมโปงกันเลย 
ทีเดียว

คนเ²่าคนแก่มักเล่าว่า ใครที่ท�ากรรมหนัก เช่น ดุด่า 
ทุบตีพ ่อแม่และผู้มีพระคุณ ¦่าสัตว์ตัดชีวิต ชอบคดโกงหรือ
ท�าร้ายผู้อื่น พอตายไปจะต้องกลายเปšนเปรต 
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พวกเปรตมร่ีางกายสงูชะลดูเท่าต้นตาล ตากบัจมูกกลวงโบŽ  
ตัวผอมแห้งจนเห็น«่ี โครง ต้องอดอยากหิวโหยตลอดเวลา           
เพราะมีปากเท่ารูเข็ม ถึงหิวแค่ไหนก็กินอะไรไม่ได้ พูดก็ไม่ได้          
ได้แต่ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาด้วยความทุกข์ทรมานเท่านั้น

การท่ีเปรตปราก¯ตัว หรือส่งเสียงหวีดร้องยามค�่าคืน  
จึงไม่ใช่การหลอกหลอนให้ผู้คนหวาดกลัว แต่หวังให้คนคนนั้น
อุทิศส่วนบุÞให้ เพื่อว่าเมื่อถึงวันท่ีสะสมบุÞได้มากพอ ตนจะ
สามารถหลุดพ้นจากการเปšนเปรต 

สถานที่ที่คนจะได้พบเห็นเปรตก็มักเปšนตามบริเวณวัด 
หรือในเวลาที่มีงานบุÞต่าง ๆ แต่คนส่วนใหÞ่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี ้
แค่เห็นร่างสูงทะมึนของเปรตอยู่ตรงหน้า ก็วิ่งกันป่าราบจับไข้ 
หัวโกรŽน«ะแล้ว 
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ผีกองกอย
เรื่องราวของผีกองกอยเปšนที่รู้จักกันดี ในหมู่นายพราน

และนักเดินป่า ถึงขั้นท่ีมีค�าเตือนว่า ถ้าใครจะไปพักค้างแรม          
ในป่า ต้องคอยระวังเท้าตัวเองให้ดี ไม่งั้นเช้ามาอาจกลายเปšน   
ศพหน้า«ีดตัว«ีด เพราะถูกพวกมันดูดเลือดจนหมดตัว 

กองกอยจัดเปšนผีป่าพวกหนึง่ ว่ากนัว่ามนัมรีปูร่างหน้าตา 
แสนประหลาด หัวกลม หน้าเล็กราวกับเด็กทว่าเหี่ยวย่น           
มีดวงตากลมใหÞ่สีแดงจัด และมีเขี้ยวแหลมยาวเหมือนงู             
ตัวไม่ใหÞ่แต่กลิ่นสาบสางรุนแรงมาก 

ชาวบ้านที่เคยเห็นเล่าว่า พวกกองกอยมีขาข้างเดียว      
เวลาไปไหนก็ใช้วิธีก้าวเขย่งไป บางคนยังบอกว่า นอกจากมีเท้า 
ข้างเดียวแล้ว เท้านั้นยังหันกลับด้านด้วย ดงันัน้ถ้าใครพบเหน็ 
รอยเท้าประหลาดกลางป่าลึก โดยเห็นรอยเท้าแค่ข้างเดียว              
ขอให้รู้ว่าก�าลังจะโชคดี ได้เจอผีกองกอยตัวจริงแล้วนะ

อาหารของกองกอยคือของดิบของคาว เช่น ปลา กบ       
เขียด แต่ถ้าเจอคนเข้าไปค้างแรมในป่า มันจะย่องมาแอบ«ุ่มดู           
ใครนอนดิ้นจนขาโผล่ออกมานอกเต็นท์ ผีกองกอยจะย่องมา           
ดูดเลือดที่หัวแม่เท้ากิน
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แต่มจุีดสังเกตอย่างหนึ่งคือ เวลาผีชนดินี้ออกหากิน         
มันจะส่งเสียงร้องดัง กองกอย ๆ หรือบางทีก็ได้ยินเสียงดัง             
จุ� ๆ  เหมอืนเสยีงจ้ิงจกแต่ดงักว่ามาก ถ้าใครได้ยนิให้รีบตะโกน 
ไล่เสียงดัง ๆ เจ้ากองกอยจะตกใจและหนไีปทันที

แม้คนส่วนใหÞ่จะเช่ือว่ากองกอยเปšนผี แต่ก็มีคนเช่ือว่า
ความจริงมนัเปšนเพียงสตัว์ป่าลกัÉณะคล้ายลงิหรือค่าง และกนิ
เลือดเปšนอาหาร ไม่ก็เช่ือว่ากองกอยคือคนป่ากลุ่มหนึง่«ึ่งตัว       
เล็กมาก ๆ อาศัยอยู่ในป่าลึกโดยไม่ยอมให้ใครเห็นตัว แต่ถึง
เปšนคนก็ ใช่ว่าจะน่ากลัวน้อยกว่าผี เพราะคนป่ากลุ่มนี้ชอบกิน 
ของดิบ ๆ คาว ๆ แถมยังโปรดปรานเนื้อคนอีกด้วย ©ะนั้น           
ถ้าใครไปเจอ แนะน�าว่าให้วิ่งหนไีด้เลย ไม่ต้องมัวแต่พิสูจน์ว่า
เปšนผีหรือคนหรอกนะ
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ถ้าถามว่าผีตนใดมช่ืีอเสยีงเปšนที่รูจั้กของคนไทยมากท่ีสดุ 
ช่ือของแม่นาคหรือนางนาคพระโขนง คงเปšนค�าตอบแรกในใจ
ของหลาย ๆ คน Àาพผีแม่นาคในชุดไทยโบราณ ยืนอุ้มลูกรอ
สามีอยู่ที่ศาลาริมน�้ายามดึกสงัด และตอนยืดมือยาว ๆ ลงไป
เก็บมะนาวท่ีตกลงไปใต้ถุนบ้าน คงเปšนÀาพที่หลอนติดตา         
ทุกคนเปšนอย่างดี 

ต�านานความรักของแม่นาค เปšนเรื่องจริงที่เกดิขึน้เมือ่กว่า 
สองร้อยป‚มาแล้ว โดยมเีรื่องเล่าขานว่า แถวย่านพระโขนง มีสามี
Àรรยาคู่หนึง่ช่ือนายมากกับนางนาค อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมี   
ความสุข จนวันหนึง่นายมากได้รับหมายเรียกไปเปšนทหาร จึง 
ฝากฝังให้ลุงกับป้าคอยดูแลÀรรยาของตน«ึ่งก�าลังตั้งท้องอยู่ 

วันเวลาผ่านไป นางนาคปวดท้องใกล้จะคลอดลูก ลุงป้า
จงึตามหมอต�าแยมาท�าคลอด แต่เด็กคลอดยาก จนนางนาคทน  
ความเจ็บปวดไม่ไหว ขาดใจตายพร้อมลูกในท้องแบบที่ชาวบ้าน 
เรียกว่า ตายท้องกลม

áÁ่นำค
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ความเÎ้ียนของนางนาคปราก¯ขึ้นหลังจากนั้น ชาวบ้าน 
ร�่าลือกันว่า ผีนางนาคไม่ยอมไปผุดไปเกิด เมื่อสามีกลับจากรบ 
นางยังอุ้มลูกมารอรับท่ีหน้าบ้าน เมื่อนายมากรู้ความจริงและ   
หนีไปอาศัยอยู่ที่วัดมหาบุศย์ นางนาคก็ตามไปอ้อนวอนให้     
นายมากกลบับ้าน และหลอกหลอนชาวบ้านแถวนัน้ จนแทบไม่มี
ใครกล้าออกนอกบ้านในตอนดึก ๆ สุดท้ายต�านานก็จบลงที่  
นางนาคถกูหมอผีจับใส่หม้อดินถ่วงน�า้ บ้างกว่็าสมเดจ็โต วดัระ¦ัง  
เปšนผู้ท�าให้ผีนางนาคสงบลงได้ 

แต่ไม่ว่าเรื่องราวจะผ่านมานานแค่ไหน ความน่ากลัวของ 
ผีแม่นาคก็ยังถูกกล่าวขานเรื่อยมา แถมยังมีคนน�ามาสร้างหนัง 
และละครหลายต่อหลายครั้ง จนเด็ก ๆ ทั้งประเทศรู้จักผี          
แม่นาคดีกว่าผีตวัอื่น ๆ  สว่นที่วดัมหาบศุย์ก็ได้สร้างศาลแม่นาค
พระโขนงขึ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังที่ศรัทธาในความรักของแม่นาค 
ได้มากราบไหว้บูชา 
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