
แวมไพร์
หลายคนคงรูจั้กแวมไพร์เป็นอย่างดี เพราะเรื่องราวของ

ผีตนนี้ ได้ถกูน�าไปท�าภาพยนตร์ การ์ตนู และหนังสอืมากมาย 
จนโด่งดังไปทั่วโลก แม้ว่าหลายประเทศจะมตี�านานผีดดูเลอืด
ปรากฏอยู่ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่า ต้นก�าเนดิแท้จริงของ
แวมไพร์น่าจะมาจากทางยุโรป

ต�านานความสยองของผีดูดเลือดเกิดขึ้นมานานกว่า
พันปีแล้ว ว่ากันว่าแวมไพร์จะมีรปูร่างหน้าตาเหมือนมนษุย์ 
แต่มผิีวขาวซดีเหมอืนศพ เขี้ยวและกรงเลบ็แหลมคม ไม่มเีงา
สะท้อนในกระจก มีพละก�าลังมหาศาล ดื่มเลือดเป็นอาหาร 
และมีอายุยืนยาวหลายร้อยปี 

ลักษณะพิเศษของผีดูดเลือดกลุ่มนี้คือ พวกมันกลัว
แสงแดดมาก จึงนอนเก็บตัวเงียบ ๆ ภายในโลงหรือถ�้าอัน
มืดมิดในตอนกลางวัน แต่ออกมาล่าเหย่ือในเวลากลางคืน 
โดยจะแปลงร่างเป็นสัตว์อื่น ๆ เช่น ค้างคาว นกฮูก หมาป่า 
เพื่อเข้าประชิดตัวเหยื่อ จากนั้นก็ดูดเลือดจากคอของเหยื่อ 
แล้วเผ่นหนไีป 
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เหยือ่บางรายอาจถกูดดูเลอืดจนหมดตวัและตาย แต่
บางรายอาจตื่นข้ึนมาในตอนเช้า และพบว่ามรีเูลก็ ๆ  2 รปูรากฏ
อยูบ่นคอโดยไม่รูส้าเหต ุเหยือ่อาจกลายร่างเป็นแวมไพร์ได้จาก
การถกูกดั แต่บางต�านานกลบับอกว่า ต้องให้เหยือ่ดืม่เลอืดของ
แวมไพร์เท่านัน้ ถงึจะกลายร่างเป็นแวมไพร์ได้ 

เห็นแข็งแรงและแปลงร่างได้สารพัดอย่างแบบนี ้ แต่
แวมไพร์ก็มจุีดอ่อนที่น่าตลกเหมือนกันนั่นคือ พวกมันกลัว
กระเทียมที่มีกลิ่นฉุนมาก นอกจากนี้ก็ยังกลัวไม้กางเขน 
น�า้มนต์ แสงแดด ไฟ และอาวุธทีท่�าจากเงนิแท้ วิธฆ่ีาแวมไพร์
ให้ตายสนทิกค็อื ต้องเอาล่ิมหรือไม้ปลายแหลมตอกทะลหุวัใจ
ของแวมไพร์ หรือจุดไฟเผาร่าง 

ยังมีคนบอกอีกว่า แวมไพร์ไม่สามารถเข้าไปท�าร้าย
คนในบ้านได้ หากเจ้าของบ้านไม่เชิญ ดังนั้นอย่าเชิญคน 
แปลกหน้าเข้าบ้านล่ะ เกดิเป็นแวมไพร์ปลอมตวัมา มหีวงัโดน
ดูดเลือดหมดทั้งบ้านแน่ ๆ
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สาเหตุที่วิญญาณบางดวงไม่ยอมไปผุดไปเกิด ก็เพราะ
ยังมีเรื่องติดค้างในใจก่อนตาย ส่วนใหญ่มักจะเป็นความโกรธ 
แค้นหรืออาฆาตพยาบาท แต่ไม่น่าเช่ือว่า จะมีวิญญาณบาง
ดวงไม่ยอมไปผุดไปเกิด เพียงเพราะหลงใหลในการเต้นร�า 
วิญญาณสาวตนนีม้ีชื่อว่า แมรี่

เหตุการณ์นีเ้กิดขึ้นในปี ค.ศ. 1939 ชายหนุ่มที่เคย
เต้นร�ากบัเธอเล่าว่า ผีสาวแมรี่เป็นลกูครึ่งอเมริกนั-โปแลนด์
ทีม่ี ใบหน้างดงามมาก ผมของเธอหยกิเป็นลอนยาวสลวย และ
ปรากฏตวัในชดุกระโปรงยาวสขีาว ชายหนุม่ชื่นชอบในความงาม
ของแมรี่ จงึชวนเธอเต้นร�าอย่างสนกุสนานตลอดชว่งเยน็ แต่
ขณะที่เต้นอยู่ เขาเริ่มสังเกตว่ามือและแผ่นหลังของเธอช่าง
เย็นเฉียบราวกับน�้าแข็ง 

เมื่องานเต้นร�าจบลง ชายหนุ่มก็อาสาไปส่งที่บ้าน ซึ่ง
เธอก็ตอบตกลง และบอกให้เขาช่วยไปส่งเธอที่ถนนสายหนึง่  
เม่ือชายหนุ่มขับรถมาถึงสุสานที่ตั้งอยู่บนถนนสายนั้น เธอ
ก็ขอให้เขาจอด ก่อนจะลงจากรถแล้วเดินผ่านประตูรั้วที่ปิด
สนทิ จากนั้นก็หายวับไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งท�าให้ชายหนุ่มเข้าใจ
ในที่สุดว่า ท�าไมหญิงสาวจึงมีเนื้อตัวเย็นเฉียบ และไม่สงสัย
อีกแล้วว่าเธอเป็นใคร 

แมร่ีคืนชีพ
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นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าสุดสยองเกี่ยวกับผีแมรี่อีก
มากมาย ว่ากันว่ามีชายสองคนขับรถผ่านมาแถวสุสาน จาก
นัน้กม็ผีูห้ญิงวิ่งตดัหน้าจนต้องหยุดรถกะทันหนั แต่เมือ่มอง
ไปรอบ ๆ พวกเขากลับไม่เห็นอะไรเลย หรือเรื่องของสารวัตร
คนหนึง่ ที่ ได้รับโทรศพัท์แจ้งว่า มหีญิงสาวใสช่ดุกระโปรงยาว
สีขาวถูกขังอยู่ ในสุสาน แต่พอไปถึงที่เกิดเหตุกลับไม่พบอะไร
เหมือนกัน 

สารวัตรคนนั้นจึงกลับไปด้วยความงงงวย ไม่นานเขาก็ 
ได้ทราบความจริงว่า นี่ ไม่ ใช่ครั้งแรกที่มีคนเห็นหญิงสาว 
ชดุขาวคนนี ้และดูเหมือนเธอจะไม่ ใช่คนซะด้วย 
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ซอมบี้
ในยุคนี้คงไม่มี ใครไม่รู้จักเจ้าผีดิบที่เดินเชื่องช้า แต่

สามารถสร้างหายนะอย่างใหญ่หลวง อย่างเจ้าตวัทีช่ือ่ซอมบี้แน่ ๆ   
ลองคิดดูสิว่า ถ้าคุณเป็นมนษุย์เพียงหนึง่เดียวท่ามกลางฝูง
ซอมบ้ีจอมกระหาย จะเอาตัวรอดยังไง ก่อนจะคิดหาวิธีนั้น 
ลองมาท�าความรู้จักกับพวกมันก่อนดีมั้ย 

ตามความเชื่อของลัทธิวูดู ซอมบี้หมายถึงคนที่ตายไป
แล้ว แต่กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะถูกปลุกด้วยเวทมนตร์
ของหมอผี จุดประสงค์ก็เพื่อเอามาใช้งานหรือแก้แค้นศัตร ู
ผีดิบที่ฟื้นขึ้นมาเหล่านีจ้ึงมีสภาพเหมือนศพที่เดินได้ ร่างกาย
ผอมโซซีดเซียว ฟันเหลือง สายตาเหม่อลอย เนื้อตัวเน่าเฟะ 
และมีเลือดชุ่มตัว 

แม้จะฟ้ืนขึน้มาจากความตายและกลบัมาเดนิได้เหมือน
ปกติ แต่ซอมบี้กลับไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง และไม่เหลือ
ความทรงจ�าเกี่ยวกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลย พวกมันจะเชื่อฟัง
และท�าตามค�าสั่งของหมอผีเท่านั้น 

ผีฝรั่งสุดหลอน 45

ตวั
อย
า่ง



46

ตวั
อย
า่ง



นัน่คอืความเชือ่ดัง้เดมิ แต่ผูค้นในปัจจุบนัเชือ่ว่า สาเหตุ
ที่มนษุย์ธรรมดาต้องกลายเป็นซอมบี้ เพราะได้รับเชื้อไวรัส 
ช่วงแรก ๆ พวกมันจะนอนนิง่เหมือนตาย แต่ไม่นานก็จะ
กลายร่างเป็นซอมบี้ ที่ลุกขึ้นมาเดินหามนษุย์หรือสัตว์อื่น ๆ 
กินเป็นอาหาร 

ว่ากนัว่าเช้ือพวกนีจ้ะระบาดได้เรว็มาก หากใครถกูซอมบี้
กัด ไม่นานก็จะกลายเป็นซอมบี้ต่อ หากไม่มีวิธีรักษา เกรงว่า
อีกไม่นานทุกคนบนโลกนีก้็จะกลายเป็นซอมบี้กันหมด 

พวกซอมบี้ ไม่รู้จักเหนือ่ย ไม่รู้สึกเจ็บปวด แถมยังไม่
กลัวแสงแดด ถ้าอยากก�าจัดพวกมันก็ต้องอาศัยฝีมือล้วน ๆ 
อย่างเช่นใช้อาวุธหรือของมีคมแทงเข้าไปตรง ๆ ที่สมองของ
พวกมัน หากไม่มีอาวุธอยู่ ในมือละก็ ขอแนะน�าว่าให้คุณรีบ
เผ่นให้ไวที่สุด 
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มัมมี่
มัมมี่เป็นอสุรกายอีกตัวที่ โด่งดังไปทั่วโลกพอ ๆ กับ

เคานต์แดรกคูลา หรือแวมไพร์ จนถูกน�าไปสร้างภาพยนตร์
มาแล้วหลายเรื่อง ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพของเจ้าตัว
ประหลาด ที่มีผ้าพันแผลเก่า ๆ สกปรก ๆ พันรอบตัว เดิน
ตวัแขง็ทือ่ แต่เคลือ่นไหวได้เรว็ แถมยงัชอบไล่จับมนษุย์มาฉกี
เนื้อเป็นชิ้น ๆ ดูสิ อึ๋ย! แค่คิดภาพก็หลอนแล้วใช่มั้ย 

เชือ่หรือเปล่าว่ามมัมี่ ไม่ได้มแีค่ ในโลกภาพยนตร์ นยิาย 
หรือในการ์ตูนเท่านั้น แต่มันเป็นอสุรกายสุดสยองที่มีตัวตน
อยู่จริง ในต�านานความเชื่อดั้งเดิมของชาวอียิปต์ 

ชาวอียิปต์เช่ือว่า เมื่อเจ้าของร่างตายลง วิญญาณของ
คนคนนัน้จะออกจากร่าง เพือ่เดนิทางไปยงัโลกแห่งความตาย 
แต่เมื่อนานไป วิญญาณก็จะกลับมาเข้าร่างเดิมอีกครั้ง ดังนั้น
ชาวอยีปิต์จงึคดิหาวิธป้ีองกนัไม่ ให้ศพของคนตายเน่าเป่ือย ซึง่
วิธีที่ว่าก็คือ การท�าให้เป็นมัมมี่
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ว่ากันว่าวิธีการท�ามัมมี่ค่อนข้างสยดสยองพอสมควร 
เพราะต้องกรีดร่างศพ เพื่อเอาของเหลวและอวัยวะทั้งหมด
ออกมา เหลือไว้แค่หัวใจและไต เย็บปากแผล แล้วเอาศพ 
ไปดอง เมื่อศพแห้งสนทิ ก็ค่อยน�าผ้าลินนิสีขาวที่ตัดเป็น
แถบยาว ๆ มาพันรอบตัว จากนั้นก็น�าไปใส่โลงและตั้งทิ้งไว้ 
ในสุสาน

ปัจจุบนัเราสามารถพบมมัมีต่วัเป็น ๆ  ได้ตามพพิธิภัณฑ์ 
ซึ่งอาจดูไม่น่ากลัวเท่ากับอสุรกายในภาพยนตร์ ที่ลุกมาวิ่งไล่
จับคนจนผ้าลินนิที่ ใช้พันร่างปลิวว่อน หรือไล่ฆ่าคนที่บุกรุก
เข้าไปในพีระมิดศักดิ์สิทธิ์ 

แม้มัมมี่จะเป็นแค่ศพและลุกขึ้นมาบีบคอเราไม่ได้อีก 
แต่ถ้าให้ไปยืนอยู่ ในพิพิธภัณฑ์คนเดียว ท่ามกลางร่างมัมม่ี
อายุเป็นพัน ๆ ปีเหล่านั้นละก็ คงต้องขอตัวก่อนนะ เพราะ
แค่จ้องมองร่างของมันก็ท�าเอาขนลุกแล้ว บรื๋อ...อ!
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อัศวินหัวขำด
หากได้ยินเสียงควบเท้าของม้าดังขึ้นจากความมืด ก็

อย่าเผลอไปแอบดูที่ริมหน้าต่างล่ะ ไม่เช่นนั้นคุณจะถูกผีร้าย
ในต�านานของชาวไอริชทีช่ือ่ ดลุลาฮาน เอาเลอืดมาสาดใสห่น้า
โดยไม่รู้ตัว  

ดุลลาฮานเป็นเรื่องที่ โด่งดังมากในแถบชานเมืองของ
ประเทศไอร์แลนด์ เจ้าผีร้ายตนนีม้กัปรากฏตวัในคนืวนัฉลอง
เทศกาลของชาวไอริช ในร่างของอัศวินชายหวัขาด สวมชดุเกราะ 
ถือขวานหรือแส้ที่ท�ามาจากกระดูกมนษุย์ ในมือซ้าย และหิ้ว
หัวเน่า ๆ ของตัวเองในมือขวา หากดูดี ๆ จะพบว่าดุลลาฮาน 
มี ใบหน้าน่ากลัวมาก มันมีแค่ตาด�าไม่มีตาขาว และชอบยิ้ม
ปากกว้างไปจนถึงใบหูทั้งสองข้าง      

ผีหัวขาดตนนีม้ักจะนัง่อยู่บนหลังม้าสีด�า ที่ชอบพ่นไฟ 
ออกมาจากจมกูอย่างบ้าคลัง่ หรือบนรถม้าทีต่กแต่งไปด้วยหวั
กะโหลก เทยีนไข และผ้าคลมุโลงศพเก่า ๆ  ในต�านานยงักล่าว
อีกว่า ดุลลาฮานกับม้าคู่ ใจของมันเคลื่อนไหวได้เร็วมาก และ
ไม่มสีิง่ใดสามารถหยดุพวกมนัได้ ดลุลาฮานจะขี่ม้าฝ่าความมืด
ไปเรื่อย ๆ  จนกว่าจะมาถึงจุดหมาย หากหยุดยืนอยู่หน้าบ้าน
ของใคร แสดงว่าบ้านนั้นจะต้องมีคนตาย 
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ผีหัวขาดตนนีม้ีสายตาดีมาก มันอาศัยความได้เปรียบ
นี้มองฝ่าความมืด และแอบดูเหย่ือที่อยู่ภายในบ้านได้อย่าง
สบาย ๆ หากใครสังเกตเห็นและแอบดูมันกลับ ดุลลาฮาน 
ก็จะเอาชามใส่เลือดไปสาดที่หน้า จนคนคนนั้นต้องตาบอด 
บางครั้งเจ้าผีร้ายจะไม่ท�าแค่แอบดู แต่อาจตะโกนเรียกชื่อ
ของเหยื่อที่หน้าบ้านซะเลย จากนั้นเจ้าของชื่อก็จะพบเจอกับ
ความตาย 

ถึงมีที่มาไม่แน่ชัด แต่ชาวไอริชเชื่อว่าดุลลาฮานคือ  
ครอมดบูห์ เทพเจ้าทีช่าวไอริชให้ความเคารพ  ในอดีตจะมกีารจับ 
มนษุย์มาบูชายัญเพื่อสักการะเทพองค์นี ้แต่หลัง ๆ  ผู้คนกลับ
คิดว่า การบูชายัญด้วยมนษุย์เป็นเรื่องผิดบาป จึงยกเลิกไป
ในที่สุด ท�าให้เทพครอมดูบห์ไม่พอใจ เขาจึงแปลงร่างเป็นผี
หัวขาด เพื่อลงโทษมนษุย์ โดยจะขี่ม้าและหิ้วหัวของตัวเอง
ออกมาล่าเหยื่อในทุก ๆ ปี
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