
ผีสำวปำกฉีก
ผีสาวปากฉีก หรือคุจิซะเกะอนนะ เป็นผีสาวสุดสยอง

ของชาวญี่ปุ่นที่มีต้นก�าเนดิมาจากยุคเฮอัน 

ในต�านานกล่าวว่า สาวปากฉีกคนนีเ้ดิมเคยเป็นหญิง
งาม และเป็นภรรยาของซามไูรหนุม่ขี้หงึ ทีว่นัดีคืนดีเกดิระแวง
ว่าภรรยาจะไปมชู้ี เขาจงึบนัดาลโทสะ คว้าดาบมากรีดปากของ
ภรรยายาวไปจนถึงใบหูทั้งสองข้าง ก่อนจะพูดทิ้งท้ายด้วย
ความสะใจว่า “ฮ่า ๆ ยังจะมี ใครหน้าไหนชมเธอสวยอีกมั้ย” 

บาดแผลฉกรรจ์น้ันสร้างความเจ็บปวด และความเคยีดแค้น  
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผีสาวไม่ได้ไปผุดไปเกิด แต่กลายเป็น 
ผีร้ายที่ยังออกมาหลอกหลอนและท�าร้ายผู ้คนในญ่ีปุ ่น 
ว่ากนัว่าหากใครไปเดนิบนถนนเปลีย่ว ๆ  มดื ๆ  คนเดียว แล้ว
ได้พบกับหญิงสาวสวมเสื้อคลุมยาวสีครีม ผมยาว และสวม
หน้ากากอนามัยอ�าพรางใบหน้า ให้รู้เลยว่านัน่คือสาวปากฉีก
ที่ ใครต่อใครหวาดกลัว 
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หากสบตากัน เธอจะเดินมาถามว่า “ฉันสวยม้ัย”  
ถ้าตอบว่า “ไม่” เธอจะล้วงกรรไกรเล่มใหญ่ยักษ์ออกมากรีด
ปากของเหยือ่ แต่ถ้าตอบว่า “สวย” ผีสาวจะถามต่อว่า “แล้ว
แบบนีล่้ะสวยมัย้” พร้อมกบักระชากหน้ากากอนามัยออก เผย
ให้เห็นแผลเหวอะหวะตั้งแต่ปากจนถึงใบหูทั้งสองข้าง 

ถ้าคราวนีต้อบว่า “ไม่” สาวปากฉีกก็จะล้วงกรรไกรมา
ตัดร่างของเหยื่อขาดเป็นสองท่อน โทษฐานที่ โกหกว่าสวยใน
ตอนแรก ถ้าตอบว่า “ ใช่ ยงัสวยอยู”่ เธอจะแสยะย้ิมอย่างพอใจ 
แล้วล้วงกรรไกรมากรีดปากเหยื่อให้ “สวย” เหมือนกับเธอ 

แต่ถงึจะวิ่งหนกีอ็ย่าคิดว่ารอด เพราะผีสาวจอมอาฆาต
จะวิ่งตามไปจนถงึหน้าบ้าน แล้วใช้กรรไกรเล่มนัน้ฆ่าเหย่ือ ห ึๆ   
ได้ยนิแบบนีแ้ล้ว ยงัมี ใครคดิจะไปเดนิชมวิวประเทศญ่ีปุน่ ใน
ตอนดึก ๆ คนเดียวอีกมั้ย

รวมเฮี้ยนผีจีน เกาหลี ญี่ปุ่น8

ตวั
อย
า่ง



ผี โครงกระดูก
ผีโครงกระดูก หรือแฮ-กล-กวชีนิ เป็นผีร้ายชวนสยอง

ของเกาหลี ที่มักจะออกล่าสาวสวย เพื่อฆ่าและถลกหนังของ
เจ้าหล่อนมาสวม จากนั้นก็หลอกล่อให้ผู้ชายตกหลุมรัก เพื่อ
ดดูกลนืพลงัชีวิต เมือ่หมดประโยชน์ผีโครงกระดกูกฆ่็าชายคน
นั้นทิ้งและไปหาเหยื่อรายใหม่ 

ในต�านานเล่าว่า มีชายหนุ่มฐานะร�่ารวยคนหนึง่ครอง
ตัวเป็นโสดมานาน วันหนึง่เขาออกไปเดินเล่นในป่า ขณะ
เพลิดเพลินกับการชมพรรณไม้ จู่ ๆ กลับมีผีเสื้อขาวตัวหนึง่
บินมาวนเวียนอยู่รอบตัว เศรษฐีหนุ่มเดินตามผีเสื้อตัวนั้น 
จนไปพบหญิงสาวคนหนึง่ 

เขาตะลงึในความงามของเธอ จนอดไมไ่ด้ทีจ่ะสอบถาม
ความเป็นมา หญิงสาวเล่าชีวิตอันแสนรันทดของตวัเอง พร้อม
กบัร้องไห้ไม่หยดุ เศรษฐหีนุม่จงึเกดิความสงสาร ประกอบกบั
มี ใจรัก เลยพาเธอไปอยู่ด้วยในฐานะภรรยา ชายหนุม่ลุม่หลง
ภรรยาคนนีม้าก จนถงึกบัไม่เป็นอนักนิอันนอน แต่นบัวนัเงนิทอง 
กเ็ริ่มร่อยหรอ แถมเรี่ยวแรงกช็กัจะหดหายตามไปด้วย เขาจงึ
เข้าไปหาหมอในเมอืง 
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ขณะนั้นมีนักพรตคนหนึง่เดินผ ่านมาและทักว่า “มี
วิญญาณร้ายสิงอยู่ ในบ้านของเจ้า” ชายหนุ่มเก็บความสงสัย
มาตลอด เมือ่กลบัถงึบ้าน เขาได้ตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของ
บ้าน ไม่เว้นแม้แต่ห้องของภรรยา 

เศรษฐีหนุ่มแอบมองผ่านรอยแยกของประตู แล้วตก
ตะลงึ เมือ่พบผีโครงกระดกูตนหนึง่เข้าไปอยู่ ในร่างของภรรยา 
และหันมาแสยะยิ้มให้อย่างน่าสยอง เขารีบหาเครื่องรางมา
ป้องกันตัว ทว่าผีโครงกระดูกมีพลังร้ายกาจมาก เศรษฐีหนุ่ม
เกือบโดนฆ่า แต่โชคดีที่นักพรตมาช่วยไว้ได้ทัน 

นักพรตคว้ามีดลงอาคมฟันฉับเข้าที่ร่าง ท�าให้เจ้าผี
ร้ายกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะหายวับไป และนับแต่นั้นมา
เศรษฐีหนุ่มก็ไม่คิดหาภรรยามาอยู่ข้างกายอีกเลย เจอแบบนี้
เข้าไปเป็นใครก็ต้องเข็ดกันทั้งนั้น บร๋ือ...อ!
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ผีเรียกฝน
“อุแว้ ๆ” เสียงนีอ้าจท�าให้บางคนถึงขั้นกุมขมับ หรือ

ปวดฟันจี๊ดขึ้นไปถึงสมอง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี ใครชอบฟังเสียง
เด็กร้องงอแง เห็นจะมีแต่ผีเรียกฝนเท่านั้นที่ชอบ ว่าแต่ผี
เรียกฝนเป็นใครกันนะ 

ผีเรียกฝน หรืออะเมะอนนะ เป็นผีร้ายในต�านาน
ของญ่ีปุ ่น ที่ชอบปรากฏตัวพร้อมสายฝน ทว่าชาวนา
บางคนกลับยกย่องให้ผีเรียกฝนเป็นเทพเจ้า เพราะสาย
ฝนของเธอได้น�าประโยชน์มาสู ่ผืนนาที่พวกเขาปลูก ทั้ง
ที่ความจริงแล้ว ผี เรียกฝนไม่ได ้มีน�้าใจอย่างที่หลาย   
คนคดิ เธอมาปรากฏตวักเ็พ่ือจะขโมยเด็กทารกไปจากอ้อมอก
ของพ่อและแม่ต่างหาก 

ในต�านานเล่าว่า ผีเรียกฝนเป็นผีหญิงชราที่มีร่างกาย
ผอมแห้ง สวมเสือ้ผ้าขาดวิ่นและเก่าคล้ายผ้าขี้ริ้ว ตัวเปียกปอน 
ไปด้วยฝน และคอยแลบลิ้นออกมาเลียเนื้อตัวที่เปียกตลอด  
ผีเรียกฝนมักถือกระสอบใบใหญ่ ๆ ไว้ ในมือ เพื่อจับเด็กที่
ก�าลังร้องงอแงมาใส่ ในกระสอบ แล้วลากหายไปในความมืด 
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แต่บางคนแย้งว่า จริง ๆ  แล้วต�านานนีม้ีต้นก�าเนดิมา
จากประเทศจีน และผีเรียกฝนก็คือเทพธิดาแห่งภูเขาอูซัน  
ที่มักเดินทางสลับไปมาระหว่างโลกกับสวรรค์ ทว่าวันหนึง่ 
สายฝนที่เธอน�ามากลับสร้างความเสียหายแก่ โลกมนุษย์ 
เทพธิดาองค์นีจ้ึงถูกเนรเทศ และกลายเป็นผีร้ายนับแต่นั้น 

บ้างกบ็อกว่า แต่เดมิผีเรียกฝนเคยเป็นคุณแม่ทีส่ญูเสยี
ลูกให้แก่โจรลักพาตัว เมื่อตกอยู่ ในความเศร้า ไม่นานเธอก็
เริ่มเสียสติ เที่ยวเดินเตร็ดเตร่ไปบนท้องถนน พร้อมกับถือ
กระสอบใบใหญ่ เพื่อใช้ลักพาตัวเด็กเอาไปเป็นลูก  

แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่คนญีปุ่่นยงัคงพดูถงึผีตนนี้
อยู่เสมอ หากมีฝนตกลงมาในเวลาจัดงานแต่งงาน และงาน
แขง่กฬีาทีห่ลายคนตัง้ตารอ พวกเขาจะพากนัถอนหายใจและ
พูดว่า “เฮ้อ! ผีเรียกฝนแผลงฤทธิ์อีกแล้ว” 
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ผีกินสมอง
รู้จักผีกินสมองหรือเปล่า กึ๋ย! แค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้ว 

เจ้าผีกนิสมองตนนีเ้ป็นผีร้ายในต�านานของเกาหล ีมชีือ่
เรียกอีกอย่างหนึง่ว่า ชีกิน-กวีชิน มันมีรปูร่างใหญ่โต ล�าตัว
เตม็ไปด้วยขนสัน้หรอ็มแหรม็ ใบหน้าบิดเบี้ยวอัปลกัษณ์ ปาก
กว้าง แถมยังมีเข้ียวแหลมคมส�าหรับบดเคี้ยวอาหารที่แสน
โปรดปราน นัน่คือสมองคน 

ผีกินสมองมักไปปรากฏตัวตามสุสาน หรือสนามรบ
ที่เต็มไปด้วยซากศพ ก่อนที่ชาวเกาหลจีะรู้จักเจ้าผีร้ายตนนี ้
พวกชาวบ้านที่เข้าไปเก็บศพทหารต่างพากันสงสัยว่า ทั้งที่
ศพมีอวัยวะอื่นอยู่ครบ แต่ท�าไมถึงมีแค่สมองที่หายไป บาง
คนเดาว่าเป็นฝีมอืของสัตวป์่า แตบ่างคนแย้งว่าน่าจะเป็นผล
จากการต่อสู้มากกว่า

จนกระท่ังมีชายคนหนึง่อาสาออกรบ เพื่อแลกข้าวสาร 
10 กระสอบไปให้ครอบครัว ครั้งนั้นเกาหลีมีทหารน้อยกว่า
ศัตรหูลายสิบเท่า ต่อให้พยายามแค่ไหน สุดท้ายก็มีทหารล้ม
ตายเป็นจ�านวนมาก แต่โชคดีที่ชายคนนีย้ังมีลมหายใจ 
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ขณะที่นอนเจ็บอยู่กลางสนามรบ เขาก็ได้ยินเสียงร้อง
อย่างเจบ็ปวดดังมาจากเพือ่นทหารที่นอนอยูข้่าง ๆ   ชายหนุม่
จงึผงกหวัขึน้มอง แล้วแทบไม่เชือ่สายตาตวัเอง เม่ือเหน็ผีร้าย
ตนหนึง่ก�าลังใช้เขี้ยวอันแหลมคม ขย�้าหัวและกัดกินสมอง 
ของทหารคนนั้นอย่างตะกละตะกลาม 

ชายหนุ่มตกใจและรีบล้มตัวลงนอน แต่เจ้าผีร้ายกลับ
กระโจนเข้าใส่เขา ก่อนจะอ้าปากกว้าง ๆ เพื่อกินสมอง ยังดี
ที่เขาคว้าหินมาอุดปากของมันได้ทัน แล้วตะเกียกตะกายหนี
มาได้ 

หลังจากนั้นเรื่องราวของผีกินสมองก็ โด่งดังไปทั่ว
เกาหล ีท�าให้ผูค้นในสมยันัน้รูว่้า ทีจ่ริงสมองของศพไม่ได้หาย
ไปไหน แต่มันกลายเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าผีร้ายไปแล้ว
นัน่เอง  
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ปีศำจจิ้งจอกเก้ำหำง
สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่มีไหวพริบ และเจ้าเล่ห์เพทุบาย

เหมือนมนษุย์ ชาวจีนจึงเชื่อว่า หากสุนัขจ้ิงจอกตัวใดบ�าเพ็ญ
ตบะจนมีอายุถึง 50 ปี พวกมันจะแปลงร่างเป็นมนษุย์ได้ 
หากครบ 100 ปี จะแปลงร่างเป็นสาวสวย แต่หากครบ 
1,000 ปี ก็จะกลายเป็นปีศาจจ้ิงจอกเก้าหาง 

จิ้งจอกเก้าหางเป็นปีศาจที่ โด่งดังมากในจีน เกาหลี 
และญี่ปุ ่น คนจีนเรียกว่า หูหลีจิ ง คนเกาหลีเรียกว่า  
คูมโีฮ และคนญี่ปุ่นเรียกว่า คิทซึเนะ 

ว่ากนัว่า ปีศาจจ้ิงจอกเก้าหางต้องการมชีีวิตเป็นอมตะ 
จึงมักแปลงร่างเป็นสาวสวยไปย่ัวยวนให้บัณฑิตหนุ่มหลงรัก 
แรก ๆ  พวกเธอจะปรนนบิตัชิายหนุม่อย่างดี แต่เมือ่สบโอกาส
ก็เริ่มฉกชิงพลังชีวิต ปัญญา หรือพละก�าลัง แล้วเผ่นหนไีป 
แต่บางต�านานบอกว่า จ้ิงจอกเก้าหางจะกินตับสด ๆ ของ
เหยื่อเป็นอาหาร 

บางครั้งจิ้งจอกเก้าหาง อาจไม่ต้องการแค่เป็นอมตะ
เท่านั้น แต่ยังมีนสิัยรักสนกุ ชอบยุยงปลุกปั่นให้คนทะเลาะ
กัน ซึ่งบางครั้งก็อาจเกินเลย ถึงขั้นท�าให้บ้านเมืองพังพินาศ 
ตามที่ปรากฏในต�านานจีนเรื่องนี ้
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กษัตริย์โจ้วหวังแห่งราชวงศ์ซังลุ่มหลงในสตรีและสุรา 
จนเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อน แถมยังพูดจาลบหลู่เจ้าแม่
หนวี่วา เทพีผู้ปกครองสวรรค์ นางจึงส่งปีศาจจ้ิงจอกเก้าหาง
ลงไปยังโลกมนษุย์ เพื่อยั่วยุให้ผู้คนเกลียดชังกษัตริย์โจ้วหวัง 

ปีศาจจิ้งจอกจึงสังหารต๋าจี่ บุตรสาวแสนสวยของ
ขุนนางผู้หนึง่ ก่อนจะสิงร่างและปลอมเข้าไปเป็นสนมในวัง 
กษัตริย์โจ้วหวังถูกใจความงาม ประกอบกับต้องมนตร์เสน่ห์
ของจิ้งจอกสาว ดังนั้นไม่ว่านางทูลขอสิ่งใดพระองค์ก็จะมอบ
ให้ทุกอย่าง 

จากนั้นนางปีศาจก็เริ่มแผนที่จะท�าให้ผู้คนเกลียดชัง
กษัตริย์ โดยยั่วยุให้พระองค์รังแกประชาชนด้วยการขูดรีด
ภาษ ีจนบ้านเมอืงมแีต่ความวุน่วาย พวกขนุนางจงึรวมตัวกนั
โค่นล้มอ�านาจของกษัตริย์โจ้วหวัง เมื่อร่างของนางต๋าจี่ โดน
ประหาร วิญญาณของปีศาจจ้ิงจอกเก้าหาง จึงรีบขึ้นสวรรค์
เพื่อรับรางวัล แต่กลับถูกลงโทษแทน เนือ่งจากท�าเกินค�าสั่ง 
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