
ผีสำวËลังโËว่
มารู้จักผีสาวตนหนึง่ของชาวอินโดนเีซีย ซึ่งร�่าลือกันว่า          

ท้ังดุร้ายและกระหายเลอืด มนัมีช่ือว่า กุนตลีานะก์ หรือบางคน 
ก็เรียก ผีสาวหลังโหว่

ว่ากนัว่า ผีตนนีจ้ะปราก¯ตวัในร่างผูห้ญงิหน้าตาซดีเซยีว  
ผมด�ายาว สวมชุดสีขาว ก่อนปราก¯ตัวมักมีสัญญาณบางอย่าง
บอกให้รู้ เช่น จู่ ๆ เด็กทารกที่ก�าลังแผดร้องก็หยุดร้องทันที 
หรือจากที่หมาก�าลังเห่าหอนเสียงดัง กลับกลายเปšนร้องคราง
หงิง ๆ แสดงว่าตอนนีผี้หลังโหว่อยู่แถว ๆ นั้นแล้ว แต่บางที
ก็มาเปšนกลิ่น เช่น ตอนแรกมีกลิ่นดอกไม้หอม ๆ แต่สักพัก       
จะกลายเปšนกลิ่นเหม็นเน่าแทน 

ในต�านานเล่าว่า ตอนกลางวนัผีสาวหลังโหว่จะแ½งตวัอยู่
ในต้นไม้ เช่น ต้นกล้วย และแปลงร่างเปšนนกได้ ถ้านกผีบิน
ผ่านผู้หญิงคนไหน หญิงคนนั้นจะล้มป่วยเพราะมนตร์ด�า สิ่งที่
ผีร้ายตนนี้ช่ืนชอบคือเลือดของหญิงสาว แต่บางทีก็แปลงกาย
เปšนสาวสวย เพื่อล่อลวงผู้ชายให้มาเปšนเหยื่อของพวกมัน
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พอผู้ชายโชคร้ายเดินตามไปยังที่เปลี่ยว ๆ ผีสาวตนนีจ้ะ
หันหลัง แล้วสะบัดผมยาว ๆ ที่คลุมแผ่นหลังออก เผยให้เห็น
รูโหว่น่าสยดสยองที่กลางหลัง ซึ่งตามต�านานเล่าว่า ผีหลังโหว่ 
คือหญิงที่ตายตอนท้องแก่ใกล้คลอด และรูโหว่นั้นก็เกิดจาก      
การผา่เอาเด็กที่ตายออกมานัน่เอง จากนัน้นางผีร้ายกจ็ะ¦่าเหยือ่  
อย่างโหดเหี้ยมด้วยการใช้เล็บจิกลงไปท่ีท้อง แล้วดึงเนื้อหนัง 
รวมทั้งอวัยวะÀายในออกมากิน

ชาวอนิโดนเีซยีบางถิ่นยงัเช่ือว่า หากผีหลงัโหว่ได้ดมกลิ่น 
เสื้อผ้าของใคร มันจะเล็งคนคนนั้นไว้เปšนเหยื่อรายต่อไป ดังนั้น
พวกเขาจึงสอนลูกหลานว่า ห้ามตากผ้าทิ้งไว้นอกบ้านในตอน
กลางคืนเด็ดขาด
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ผีกองกอย
ประเทศลาวก็มีต�านานเกี่ยวกับผีกองกอย เช่นเดียวกับ

ไทย โดยชาวลาวเช่ือว่า ผีกองกอย เปšนผีป่าและออกหากินตอน
กลางคืน ลักÉณะของมันจะเหมือนผู้หญิงแก่ ๆ ผมยาว ฟัน
แหลมคม ท้องป่อง ไม่นุ่งผ้า มีขาข้างเดียวหรือสองขา แต่เท้า 
หนักลบัด้าน ไปไหนมาไหนโดยอาศยัการกระโดด แต่บางต�านาน
ก็บอกว่าเหมือนลิง ซึ่งลักÉณะที่ว่ามานี ้ ดูคล้ายผีกองกอยของ
ไทยแทบทุกอย่าง

ต�านานผีกองกอยของชาวลาวมีหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่         
จะเล่าตรงกันว่า ผีกองกอยชอบมาแอบกินปลาที่ชาวบ้านดักไว้     
มันมีพละก�าลังมาก สามารถต่อสู้และเอาชนะผู้ชายตัวใหญ่ ๆ           
ได้สบาย 

ช่ือของผีกองกอย มาจากเสียงร้อง “กอย กอย” ของมัน
นัน่เอง ผีชนดินี้ชอบกินปลาสด ๆ แต่ก็กินเคร่ืองในมนÉุย์ด้วย  
พวกนายพรานและคนเดินป่า ล้วนรู้จักคุ้นเคยกับเสียงของผี
กองกอยเปšนอย่างดี เวลาได้ยินเสียงดังอยู่ใกล้ ๆ ทุกคนจะรีบ
หาของมาป�ดก้นเอาไว้ เพื่อกันไม่ให้เจ้าผีกองกอยล้วงแขนเข้าไป 
ดึงตับไตไส้พุงออกมาทางรูก้น
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ในต�านานยังเล่าว่า ผีกองกอยเคยจับมนÉุย์ผู้ชายไปเปšน
สาม ีแลว้ขงัไว้ในถ�า้ซึง่มทีรัพย์สมบตัมิากมาย พอชายคนนัน้หน ี
ออกจากถ�า้ พร้อมน�าทองค�าตดิตวัมาด้วย ผีกองกอยกอ็อกตาม
ล่าด้วยความโกรธแค้น แต่ชายคนนั้น©ลาด พอเห็นผีกองกอย
ตามมาทัน เขากท็�าเปšนแกล้งตาย ไม่กระดกุกระดกิตวัแม้มนัจะ
เอานิว้มาจิ้ม ทั้งยังผายลมออกมาจนผีกองกอยคิดว่ากลิ่นตุ ๆ  
นัน้เปšนกลิ่นศพ มนัเลยจากไป ชายคนนัน้จึงเอาทองค�ากลบับ้าน  
และกลายเปšนเศรÉ°ีขึ้นมาทันที 

แต่ตอนจบของต�านานนี้ออกจะน่ากลัว มีคนโลÀมาก   
เลียนแบบเข้าไปขโมยทองของผีกองกอย แล้วพอมันตามมาทัน
กแ็กล้งท�าเปšนตาย แต่ถกูจับได้ว่าไม่ได้ตายจริง สดุท้ายเลยถกู
มันลงโทÉ ด้วยการล้วงก้นควักตับไตไส้พุงออกมากิน แทนท่ี        
จะได้เปšนเศรÉ°ี กลับต้องมาเปšนผีซะนี่
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นอกจากแม่นาคพระโขนงแล้ว ยังมีผีผู้หญิงอีกหลายตน 
ที่ตายแล้วยังอยากอยู่กับสามี ไม่ยอมไปผุดไปเกิด หนึง่ในนั้น
คือ ผีมะขิ่น ซึ่งเปšนต�านานของชาวพม่า แต่ตอนจบของเรื่องนี ้
น่ากลัวกว่าผีแม่นาคของไทยมากทีเดียว 

ต�านานของผีมะขิ่นเล่าต่อ ๆ  กนัมาว่า ที่หมูบ้่านแห่งหนึง่
ของพม่าหรือเมียนมาร์ในปัจจุบัน มีสาวงามคนหนึง่ช่ือมะขิ่น 
เธอแต่งงานกับพ่อค้าคนหนึง่ และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
โดยพ่อค้าคนนีม้ักต้องเดินทางไปค้าขายที่ต่างเมืองเปšนประจ�า  
ส่วนมะขิ่นก็จะอยู่ดูแลบ้านให้เรียบร้อย รอสามีกลับมา

วันหนึง่สามีของเธอไปค้าขายที่ต่างเมืองตามปกติ แต่    
โชคร้าย เกิดโรคไข้ทรพิÉระบาดในหมู่บ้าน มะขิ่นเองก็ติดโรค
และตายเหมือนชาวบ้านคนอื่น ๆ เมื่อตายไปเธอก็ออกมา     
หลอกหลอนเพือ่นบ้าน จนคนแถวนัน้ต้องย้ายออก เพราะทนอยู่ 
อย่างหวาดกลัวต่อไปไม่ไหว

ผีÁÐขÔ่น
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ต่อมา เมือ่แมข่องพอ่ค้ารูว่้าลกูชายตนก�าลงัจะกลบัมายงั
หมูบ้่าน กรี็บเดนิทางไปหา เพ่ือจะแจ้งขา่วผีมะขิ่นให้รู ้แต่ไม่ทัน 
เพราะผีมะขิ่นไปดักหน้าสามีไว้ก่อน พ่อค้าดี ใจที่Àรรยามารับ          
จึงรีบพากันกลับบ้าน แต่พอไปถึงบ้าน เขาก็รู้สึกแปลกใจที่มือ 
ของมะขิ่นเยน็มาก แถมตวัยังมกีลิ่นเหมน็สาบรุนแรง จนกระทั่ง
ตอนที่เทียนดับแล้วเขาจุดเทียนให้ติดอีกครั้ง จึงพบว่าใบหน้า 
ของÀรรยาดูราวกับซากศพท่ีก�าลังเน่า เขาตกใจจนท�าช้อนร่วง  
ลงไปใต้ถุน ตอนนีเ้องที่มะขิ่นแสดงให้สามีรู้ว่าเธอเปšนผี ด้วย
การยืดลิ้นยาว ๆ ลงไปใต้ถุนเพื่อเก็บช้อนขึ้นมา

พอรู้เช่นนั้น พ่อค้าก็รีบวิ่งหนไีปยังบ้านแม่ของตนทันที 
โดยมผีีมะขิ่นตามมาตดิ ๆ  พอไปถึงเขากต็ะโกนเรียกให้คนในบ้าน  
มาเป�ดประตูรับ แต่ไม่มี ใครกล้า เพราะผีมะขิ่นขู่ไว้ไม่ให้ใครยุ่ง  
หลังจากพระอาทิตย์ขึ้น แม่ของพ่อค้าก็เป�ดประตูออกมาและ          
ได้พบศพลูกชายนอนตายอยู่หน้าบ้าน ดวงตาของเขาเบิกกว้าง                
ซึ่งทุกคนรู้ว่า มาจากความหวาดกลัวผีนางมะขิ่นนัน่เอง 
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มตี�านานเรื่องหนึง่โด่งดังมากในประเทศฟ�ลปิป�นส์ เพราะ
เช่ือกันว่ามันมาจากเรื่องจริง ต�านานเล่าถึงป‚ศาจกนิคนที่แปลง 
ร่างเปšนสาวสวยได้ แต่ร่างจริง ๆ ทั้งน่าเกลยีดและน่ากลัว ชอบ 
กินเนื้อมนÉุย์โดยเ©พาะเนื้อของเด็ก ๆ มันมีช่ือว่า มาเรียลาโบ

เรื่องราวของป‚ศาจตนนีม้อียู่ว่า มผู้ีหญงิคนหนึง่ช่ือ มาเรีย 
เธอแต่งงานกบัต�ารวจคนหนึง่และมลีกู 2 คน วนัหนึง่ครอบครัว
ของเธอประสบปัญหาเรื่องเงิน เธอจงึเดนิทางไปท�างานเปšนคน
ดูแลผู้ป่วยที่ประเทศแคนาดา แต่คนแถวนั้นเล่าลือว่า ชายแก่
ที่เธอดูแลอยู่เปšนแวมไพร์ หรือผีดิบกระหายเลือด

ว่ากนัว่า ก่อนที่ชายคนนัน้จะตาย เขาได้สบืทอดความเปšน
แวมไพร์ให้แก่มาเรีย และพอเขาตาย มาเรียก็ตัดสินใจเดินทาง
กลับฟ�ลิปป�นส์ เพราะหางานท�าใหม่ไม่ได้ ทว่ามาเรียในตอนนั้น 
ได้กลายเปšนป‚ศาจร้ายไปแล้ว และเหย่ือรายแรกของเธอก็ไม่ใช่
ใคร แต่เปšนลูกทั้งสองคนของเธอนัน่เอง 

Áำเรียลำโบ
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โดยคืนหนึง่ หลังจากสามีกลับมาจากท�างาน เขาก็ถาม
เธอว่า ลูก ๆ หายไปไหนกันหมด มาเรียไม่ตอบแต่ช้ี ไปที่หม้อ
ใบใหญ่ท่ีตัง้อยูบ่นเตา พอสามีได้เหน็ชิน้สว่นของเดก็ ๆ  ที่ถกูหั่น
และปรุงเปšนอาหารอยู่ในนั้น เขาก็ตกใจสุดขีด แล้วจึงหยิบมีด
ลาโบมาฟันที่ ใบหน้าของมาเรียจนเปšนแผลขนาดใหญ่ จากนั้นก็ 
ไล่เธอออกจากบ้านทันที

ตั้งแต่นั้นมา เธอก็ถูกเรียกว่า มาเรียลาโบ และออกล่า
เหยื่อตามเมืองต่าง ๆ จนชาวบ้านพากันหวาดผวา กลัวจะถูก
เธอจับ©ีกเนื้อกินเปšนอาหาร และท่ีลือกันมากคือ ป‚ศาจมาเรีย 
มักปราก¯ตัวช่วงท่ีมีงานเทศกาลต่าง ๆ โดยแปลงร่างเปšน       
หญิงชรา หลอกให้ผู้โชคร้ายพาข้ามถนนหรือถือของ แล้วจับกิน 

พอข่าวลือนี้แพร่ออกไป ก็แทบไม่มี ใครกล้าแวะช่วย       
หญิงชราหรือสาวสวยข้างทาง เพราะกลัวว่าจะกลายเปšนอาหาร   
แสนอร่อยของนางป‚ศาจแทน
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ในต�านานของชาวอินโดนีเซียกล่างถึงเทพีที่ มีหน้าตา
งดงาม ร่างกายท่อนบนเปšนมนÉุย์ ท่อนล่างเปšนงูหรือปลา        
แต่งชุดสีเขียวน�้าทะเล ผมสีด�ายาวสยาย และเปšนท่ีรู้จักกัน       
ในนาม ไญโรโรกีดุล หรือราชินแีห่งทะเลใต้

ตามต�านานเล่าว่า เทพีองค์นีเ้ดิมเปšนเจ้าหญิงแสนสวย 
ของอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึง่ในอินโดนเีซีย พ ่อของเธอเปšน
สุลต่าน เธอเปšนที่รักของทุกคน แต่กลับถูกมเหสีองค์ใหม่ของ 
สุลต่านอิจ©า จ้างแม่มดให้ใช้มนตร์ด�ากับเธอ จนกลายเปšน       
หญิงอัปลักÉณ์ ผิวหนังเปšนแผลเน่าเฟะแบบคนเปšนโรคเรื้อน 
จากนัน้สลุต่านกข็บัไล่เธอและแม่ออกจากวงั พอแม่ของเธอตาย 
ในระหว่างเดินทาง เธอจึงตัดสินใจกระโดดลงทะเลเพื่อจะตาย 
ตามแม่

แต่เมื่อร่างจมลงไปแล้ว เธอก็กลับผุดขึ้นจากน�้าในสÀาพ
ของคนคร่ึงงู หรือบ้างก็ว่าคนคร่ึงปลา มีอิทธิÄทธิìมากถึงขนาด
ว่า ได้รับการยกย่องให้เปšนราชินแีห่งท้องทะเล ปกครองเหล่า  
สัตว์ทะเลและดูแลทะเลในแถบนั้นทั้งหมด

รำªÔนáีË่ง·ÐเลãµŒ
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ในเวลาปกติ ราชินแีห่งทะเลใต้จะปราก¯กายในร่าง      
หญิงแก่ แต่พอถึงคืนพระจันทร์เต็มดวง เธอจะกลายเปšนเทพี
แสนสวย นัง่อยู่บนหลังพญานาคหรืองู ใหญ่ บางครั้งก็ขี่รถ      
เทียมม้าสขีาว ซึง่ว่ากนัว่าทกุครั้งที่ปราก¯ร่างพร้อมรถเทียมม้า 
จะเกดิพายแุละคลื่นลมแรงในทะเล จนแล่นเรือไม่ได้ ชาวประมง
จงึมกัท�าพธิบีวงสรวงองค์เทพี ในเวลาที่จะออกไปจับปลา เพราะ
เช่ือว่าจะช่วยให้คลื่นลมสงบ และยังโชคดีจับปลาได้มาก ๆ  อกีด้วย

บางต�านานบอกว่า เทพีองค์นี้ โปรดปรานสีเขียว เธอจึง
ปราก¯กายในชุดสีเขียวตลอด และถ้าเจอคนใส่ชุดสีเขียวอยู่       
แถวชายหาดหรือในทะเล เธอจะจับไปเปšนข้ารับใช้ที่ ใต้ทะเล ซึ่ง 
เรื่องนีม้ีคนเช่ือกันมาก ถงึขนาดมีค�าเตือน ไม่ให้ใส่เสื้อผ้าสีเขียว   
เวลาไปเที่ยวแถบชาย½ั›งทางใต้ของเกาะชวาเลยทีเดียว 
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