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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

แม้ว่าโลกเราทุกวันนี้จะเจริญรุดหน้าเพียงใดก็ตาม แต่เราก็ยังได้ยินเรื่องราว

ลกึลบัเหลอืเชือ่ทีแ่มแ้ตว่ทิยาศาสตรก์ย็งัไมอ่าจพสิจูน์ได้เรือ่ยมา  น่ันคือเรือ่งราวท่ีผู้คน

ทุกชาติทุกภาษาต่างก็รู้จักกันดี  เรื่องของ “ภูต ผี ปีศาจ”

การ์ตูนชุด  เรื่องผีๆ รอบโลก  เล่ม  ผีไทย  จะพาผู้อ่านดำาดิ่งสู่บรรยากาศ

น่าขนลุกผ่านเร่ืองราวสยองขวัญจากแดนสยามท่ีทุกคนอาจยังไม่รู้  เช่น ตำานานแม่นาก 

เรือ่งสยองในห้องวทิยาศาสตร์ โทษของขีข้โมย โคง้รอ้ยศพ และความเชือ่เรือ่งโชคลาง

ของคนไทย  เป็นต้น  รวมถึงเร่ืองเล่าลึกลับเขย่าขวัญอื่น ๆ  อีกมากมายที่น่าติดตาม

ไม่แพ้กัน

เรื่องผีๆ รอบโลก  เล่ม ผีไทย นำาเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ  ในรูปแบบการ์ตูนและ

เรือ่งสัน้  โดยสอดแทรกเกรด็ความรูต้ำานานตา่ง ๆ  เอาไว ้ซึง่นอกจากผูอ้า่นจะไดล้ิ้มลอง

ความตื่นเต้นน่ากลัวชวนขนลุกแล้ว ยังได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์อีกด้วย

“หึ หึ หึ...”

เสียงหัวเราะน่าขนลุกดังแว่วมาจากท่ีไหนสักแห่งใน

หนงัสอืเลม่นี ้ เตรยีมใจของคณุไว้ให้ด ี เพราะความหลอนรอ

คุณอยู่ในหน้าถัดไปแล้ว

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



ค�ำน�ำนักเขียน

ตามหลักฐานทางวรรณคดีหรือมุขปาฐะ  เร่ืองผี ๆ  หลอน ๆ  มีกันทุกชาติ

ทุกภาษา ทั้งที่ไม่มีใครพิสูจน์ ได้จะแจ้งเสียทีว่าผีที่เขาว่ากันนั้นมีตัวตนจริง ๆ  แบบ

พิสูจน์ ได้ทางวิทยาศาสตร์ น่าแปลกไหมเล่าว่าเพราะอะไร

เป็นไปได้ ไหมว่า ผีเก็บเรื่องราวหรือวัตถุประสงค์บางอย่างในทุกสังคม

มากกว่าแค่ความน่ากลัว ตื่นเต้น สยองขวัญ  ผีในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง

กันไป ทั้งรูปร่างหน้าตา  รูปแบบการปรากฏตัว  รวมถึงวิธีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์

ในแต่ละพื้นที่

ดังนั้น การอ่านหรือทำาความรู้จักกับบรรดาผี ๆ  ของแต่ละชาติ จึงเป็นโอกาส

ที่เราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละ

ประเทศไปในตัวด้วย

ลองมาดูเร่ืองผียอดฮิตในไทยเราดูบ้างไหมล่ะว่าแต่ละผีน้ันบอกเล่าอะไร

เกี่ยวกับพวกเราทั้งที่ยังอยู่และตายไปแล้วบ้าง

นทธี ศศิวิมล ผู้เขียนเรื่อง

ความเช่ือในเร่ืองเร้นลับหรือเรื่องผี  เป็นความเชื่อ

ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีต ในฐานะผู้เขียนภาพ ดิฉัน

เคยได้ยินได้ฟังเร่ืองราวของเหล่าภูตผีปีศาจมาต้ังแต่เด็ก 

ทุกครั้งเมื่อได้ฟังก็มักจะจินตนาการตามและรู้สึกสนุก

ตื่นเต้นไปด้วย

เม่ือมีโอกาสถ่ายทอดผลงานออกมาในส่วนของ

งานภาพ จึงรู้สึกยินดีมาก ๆ  ค่ะ

สิริน ผู้วาดภาพ
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มือสอง

อ้าว! โจ  
ได้ข่าวว่า
คอมพิวเตอร์
เสียนี่  
ซื้อเครื่องใหม่
แล้วเหรอ

ซื้อแล้วน่ะสิ  
ฉันเล่นอยู่นี่ไง  
อย่างเจ๋งเลย

เห็นเขาโพสต ์
ขายมือสอง 
ในอินเตอร์เน็ต 
สภาพดีมาก ๆ  
แค่ 5,000 เอง  
ก็เลยซื้อมา

โอ้โฮ!  
ถูกมาก มีอะไร 

ไม่ชอบมาพากล 
รึเปล่า

เป็นของที ่
ถูกขโมยมาละมั้ง

เจ้าแว่น!  
ปากเหรอ 

นั่นน่ะ
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ฮ่า ๆ  ล้อเล่นน่า  
แต่กล้องชัดแจ๋ว

เลยนะนี่

วันนี้นาย 
มีแขกนี่นา  

ไม่คิดจะแนะนำา 
กันบ้างเลยนะ  

แหม ๆ

แขกอะไร 
ของนาย!

ก็แหม…  
สาวผมแดง 
ที่อยู่บนเตียงน่ะ 
สวยไม่เบานี ่
ฮิ ๆ  เก็บเงียบ 
เลยนะเพื่อน

เอ๊ะ
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