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บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ที่มำและควำมสำคัญ
คนไทยนิยมเลี้ยงแมวมำตั้งแต่สมัยโบรำณ มีกำรบันทึกลักษณะแมวที่เป็ นมงคลและแมวให้
โทษในสมุดข่อย ซึ่ งเชื่อว่ำเป็ นสำนวนที่คดั ต่อๆกันมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ(นวภรรณ ภัทรมูล, ๒๕๕๙)
กำรเลี้ยงแมวในสังคมไทยสมัยก่อนมีควำมเชื่ อมโยงกับควำมเชื่อเรื่ องลักษณะแมวมงคลให้โชครวมถึง
แมวให้โทษที่อยูใ่ นสมุดข่อยโบรำณ และชื่อของแมวเหล่ำนั้นก็มีส่วนทำให้แมวมงคลเป็ นที่นิยมเลี้ยง
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่ อเรื่ องโชคลำงและกำลกิณีของคนไทยในอดีต แต่ในปั จจุบนั วัตถุประสงค์
ในกำรเลี้ยงแมวของคนไทยแตกต่ำงไปจำกอดีต รวมถึงกำรเข้ำมำของแมวสำยพันธุ์ต่ำงชำติ ทำให้ควำม
เชื่อเรื่ องแมวมงคลของคนไทยค่อยๆหำยสำบสู ญไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษำควำมหมำยของชื่อแมวมงคลและแมวให้โทษที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อของคน
ไทย

๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ
ศึกษำเฉพำะชื่อของสำยพันธุ์แมวที่ปรำกฏในสมุดข่อยโบรำณ จึงไม่นบั ชื่ ออื่นของแมวชนิด
เดียวกับ เช่น แมวโครำช ซึ่ งเป็ นชื่ออีกชื่ อหนึ่งของแมวมำเลศ รวมถึงแมวไทยชนิดอื่นที่ไม่มีชื่อปรำกฎ
ในสมุดข่อย ได้แก่ แมวขำวมณี

๒

บทที่ ๒

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ สมุดข่อย : ทรัพย์สินทำงปั ญญำของคนไทย
สมุดข่อย คือ หนังสื อโบรำณที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรม เกิดขึ้นจำกกำรสร้ำงสรรค์ดว้ ยภูมิปัญญำและ
ควำมสำมำรถของบรรพบุรุษไทย โดยกำรนำเอำวัสดุที่มีอยูใ่ นธรรมชำติ คือเปลือกของต้นข่อยมำทำ
เป็ นแผ่นกระดำษตำมกรรมวิธี แล้วนำเอำด้ำนกับด้ำนมำต่อกันด้วยกำวติดกันเป็ นพืด สำเร็ จรู ปเป็ นผืน
ยำวเท่ำที่ผใู ้ ช้ตอ้ งกำรจะใช้ในกำรบันทึกข้อมูล แล้วพับทบกลับมำเป็ นเล่มสมุด
ลักษณะของเล่มสมุดข่อยมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพำะตัว ไม่เย็บเป็ นเล่มมีสันปกดังเช่นหนังสื อที่เห็นกัน
ทัว่ ไปในปั จจุบนั แต่เป็ นเล่มสมุดประกอบด้วยรู ปทรงเป็ นปึ กหนำ มีดำ้ นกว้ำงและด้ำนยำวเป็ น
สี่ เหลี่ยมผืนผ้ำ
อุปกรณ์ที่เขียนบันทึกลงบนกระดำษสมุดข่อย เป็ นวัสดุที่ได้จำกธรรมชำติ ได้แก่ ปำกกำ ปำกไก่ ขนนก
ดินสอและน้ ำหมึก เป็ นต้น สมุดข่อยนับเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำที่มีคุณค่ำทำงวิชำกำรอย่ำงยิง่ ที่คน
ไทยทุกคนพึงภำคภูมิใจ สนใจศึกษำค้นคว้ำและช่วยกันเก็บรักษำเอำไว้เป็ นสมบัติของชำติตลอดไป
สมุดข่อย มีชื่อเรี ยกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ สมุดไทย พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช ๒๔๙๓
ได้ให้คำจำกัดควำมของสมุดข่อยไว้วำ่ สมุดที่ทำด้วยกระดำษข่อยพับเป็ นชั้น ๆ
จิตร ภูมิศกั ดิ์(๒๕๕๐) กล่ำวถึงควำมสำคัญของสมุดข่อยไว้ในหนังสื อ ภำษำและนิ รุกติศำสตร์ ว่ำ
“...จริ งอยูส่ มัยโบรำณเมื่อเรำใช้กระดำษข่อยเรำเรี ยกว่ำสมุดไทย หรื อถ้ำเป็ นสี ดำเรำเรี ยกว่ำสมุดดำ ถ้ำ
เป็ นสี ขำวก็เรี ยกว่ำสมุดขำว ครั้นเมื่อกระดำษฝรั่งตกเข้ำมำในเมืองไทยใช้พิมพ์ทำหนังสื อเป็ นเล่ม ๆ
ขำย เรี ยกว่ำ สมุดฝรั่งบ้ำง สมุดพิมพ์บำ้ ง แต่มำภำยหลังสมุดไม่ได้หมำยถึงหนังสื อที่พิมพ์เป็ นเล่มอีก
แล้ว แต่แยกไปหมำยถึงเล่มกระดำษเปล่ำ ๆ สำหรับเขียน ส่ วนที่พิมพ์หนังสื อเป็ นเล่มเรำเรี ยกว่ำ
หนังสื อ อย่ำงที่เรำใช้ในปั จจุบนั ...”

๓

ข้อมูลควำมรู ้ต่ำง ๆ ที่บนั ทึกไว้ในสมุดข่อยมีท้ งั ประวัติศำสตร์ วรรณคดี ตำรำยำ โหรำศำสตร์ และ
เรื่ องรำวทำงพระพุทธศำสนำ เช่น พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ยอ่ เป็ นต้น ศำสตร์ ท้ งั หลำยเหล่ำนี้นบั เป็ น
ข้อมูลทำงวิชำกำรขั้นประถมภูมิที่สำมำรถอ้ำงอิง และสอบสวนเรื่ องรำวของบรรพชนได้อย่ำงชัดเจน
นอกจำกนี้ยงั อำจใช้เป็ นเอกสำรในกำรศึกษำเปรี ยบเทียบทำงด้ำนภำษำและตัวอักษรได้อีกด้วย สมุด
ข่อยและจิตรกรรมรวมทั้งศำสตร์ ต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในสมุดข่อยเหล่ำนี้เป็ นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นคติ
ควำมเชื่อ สภำพสังคม วิถีชีวติ ไทย และควำมเจริ ญรุ่ งเรื องด้ำนอักษรศำสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของ
ชำติ
คนไทยรู ้จกั ใช้สมุดข่อย และเครื่ องเขียนที่ได้จำกธรรมชำติ ในกำรบันทึกตำรับตำรำต่ำง ๆ มำนำนแล้ว
ดังปรำกฏหลักฐำนในหนังสื อรำชอำณำจักรสยำม ของ มร.เดอ ลำลูแบร์ หนึ่งในคณะรำชทูตฝรั่งเศส
ซึ่ งเข้ำมำยังรำชสำนักอยุธยำ ในรัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชได้บนั ทึกไว้วำ่
“...ชำวสยำมทำกระดำษจำกผ้ำฝ้ำยเก่ำ ๆ และยังทำจำกเปลือกต้นไม้ชนิ ดหนึ่งชื่ อต้นข่อย (Ton
Coe) อีกด้วย ซึ่ งต้องนำมำบดย่อยให้ละเอียด เช่นอย่ำงย่อยผ้ำขี้ริ้ว แต่กระดำษเหล่ำนี้ มีควำมหนำบำง
ไม่สม่ำเสมอ ทั้งเนื้อกระดำษและควำมขำวผ่องก็หย่อนกว่ำเรำ ฉะนั้น ชำวสยำมจึงไม่ใช้หมึกจีน (สี ดำ)
เขียนบนกระดำษของพวกเขำ ส่ วนมำกมักชุบหมึกให้ดำ ซึ่ งทำให้เนื้อกระดำษแน่นขึ้น แล้วใช้เขียน
ด้วยดินสอ (สอ แปลว่ำ ขำว) ชนิดหนึ่งซึ่ งเป็ นดินเหนียวปั้ นตำกแดด หนังสื อของพวกเขำไม่มีกำรเข้ำ
เล่ม เย็บสัน หำกทำเป็ นแผ่นยำวเหยียดไม่ใช้วธิ ี มว้ นเก็บเช่นบรรพบุรุษของเรำ หำกพับทบไปมำอย่ำง
พับพัดด้ำมจิ้ว และทำงที่ตีเส้นบรรทัดเขียนตัวอักษรนั้น เป็ นไปตำมทำงยำวของรอยพับ หำได้เขียน
ทำงด้ำนขวำงไม่”
๒.๒ แมวไทยที่ปรำกฏในสมุดข่อย
คนไทยในสมัยก่อนนิยมเลี้ยงแมวมำก จนถึงกับแต่งตำรำแมวไทยไว้เพื่อดูลกั ษณะของ
แมวแต่ละตัว โดยตำรำเล่มที่เก่ำแก่ที่สุดถูกเก็บไว้ที่วดั อนงคำรำม ไม่ปรำกฏหลักฐำนชื่ อผูแ้ ต่ง แต่
รวบรวมโดย สมเด็จพระพุฒำจำรย์ พุทธสรมหำเถระ ตำรำนี้เป็ นสมุดข่อยโบรำณ บอกถึงลักษณะแมว
ซึ่ งบำงชนิดไม่เคยมีผใู ้ ดได้พบเห็น โดยแต่งเป็ น โคลง ฉันท์ และกลอนอย่ำงไพเรำะ โดยแบ่งเป็ นแมวดี
ให้คุณ ๑๗ ชนิด หมำยถึง แมวซึ่ งนำพำควำมเป็ นมงคล และโชคลำภมำสู่ ผเู ้ ป็ นเจ้ำของและแมวร้ำยให้
โทษ ๖ ชนิด หมำยถึง แมวที่จะนำภัยร้ำย รวมไปถึงควำมอัปมงคลต่ำงๆ มำสู่ ผเู ้ ป็ นเจ้ำของ ไม่ควรนำมำ
เลี้ยงไว้ ดังต่อไปนี้

๔

๒.๒.๑ แมวไทยให้คุณ
- รัตนกัมพล
แมวรัตนกัมพล มีลกั ษณะขนสี ขำวนวลเหมือนหอยสังข์ รอบตัวตรงส่ วนอกมีลกั ษณะ
คล้ำยสำยคำดสี ดำ ดวงตำเป็ นประกำย หำกเลี้ยงไว้จะทำให้มียศถำบรรดำศักดิ์ เดชำนุ ภำพผูค้ นจะเกรง
กลัวให้ควำมเคำรพ โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
สมยำกำเยศย้อม

สี สังข์

ชื่อรัตนกำพลหวัง

วำดไว้

ดำรัดรอบกำยจัง

หวัดอก หลังนำ

ตำดัง่ เนื้ อทอง

หักน้ ำเนียนแสง

- วิเชียรมำศ
แมววิเชียรมำศ เป็ นแมวที่มีแต้มสี เข้มอยูท่ ี่ หู ท้ งั สองข้ำง ใบหน้ำ เท้ำทั้งสี่ ขำ้ ง และ หำง
นัยน์ตำสี ฟ้ำสดใส หำกเลี้ยงไว้จะให้คุณมำกมำย นำทรัพย์สินเงินทองมำให้ผเู ้ ป็ นเจ้ำของ โดยมีบท
ประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
ปำกบนหำงสี่ เท้ำ

โสตสอง

แปดแห่งดำดุจปอง

กล่ำวไว้

สี เนตรดัง่ เรื อนรอง

นำคสวำดิ ไว้เอย

นำมวิเชียรมำศไซร้

สอดพื้นขนขำว

- ศุภลักษณ์ หรื อ ทองแดง
แมวศุภลักษณ์เป็ นแมวที่มีขนสี ทองแดงทัว่ ทั้งลำตัว ดวงตำสี เหลืองทองเป็ นประกำย หำกเลี้ยง
ไว้จะได้ยศถำบรรดำศักดิ์เป็ นถึงขุนนำง โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
เฉิ ดโฉมศุภลักษณ์ล้ ำ

วิลำวรรณ

๕

สี ดงั ทองแดงฉัน

เพริ ศแพร้ว

แสงเนตรเฉกแสงพรร

โณภำส

กันสรรพโทษแคล้ว

สิ่ งร้ำยคืนเกษม

- เก้ำแต้ม
แมวเก้ำแต้มเป็ นแมวที่มีลกั ษณะขนลำตัวสี ขำว และมีแต้มสี ดำรวมกัน 9 แห่ง คือที่คอ
หัว ต้นขำหน้ำทั้งสอง ไหล่ท้ งั สอง ต้นขำหลังทั้งสอง และที่ทำ้ ยตัว โดยในปั จจุบนั ได้อนุโลมให้ไม่
จำเป็ นต้องมีตำมลักษณะที่กล่ำวไว้ แต่ตอ้ งมีให้ครบทั้งหมด 9 แต้ม หำกเลี้ยงไว้จะทำให้กำรค้ำขำย
เจริ ญรุ่ งเรื อง โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
สลับดวงคอศิระต้น

ขำหลัง

สองไหล่กำหนดทั้ง

บำทหน้ำ

มีโลมดำบดบัง

ปลำยบำท สองแฮ

เก้ำแห่งดำดุจม้ำ

ผ่ำนพื้นขำวเสมอ

- มำเลศ หรื อ ดอกเลำ
แมวมำเลศ เป็ นแมวที่มีลกั ษณะขนสี ดอกเลำ หรื อ สี เทำหม่น ตลอดลำตัว บำงแห่งอำจเรี ยกว่ำ
แมวโครำช เป็ นแมวแห่งโชคลำภ หำกเลี้ยงไว้จะทำให้ผเู ้ ป็ นเจ้ำของมีแต่ควำมสวัสดี มงคล โดยมีบท
ประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
วิลำมำเลศพื้น

พรรณกำย

ขนดังดอกเลำรำย

เรี ยบร้อย

โคนขนเมฆปอปลำย

ปลอมเศวต

ตำดัง่ น้ ำค้ำงย้อย

หยำดต้องสัตบง

๖

- แซมเศวต
แมวแซมเศวต เป็ นแมวที่ขนดำแซมขนขำวตลอดทั้งตัว ขนบำงสั้น นัยน์ตำเหมือนแสงหิ่ งห้อย
หำกเลี้ยงไว้จะให้โชคแก่ผเู ้ ป็ นเจ้ำของ โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
ขนดำแซมเศวต

สรรพำงค์

ขนคู่โลมกำยบำง

แบบน้อย

ทรงระเบียบเรี ยบสำอำง

เรี ยวรุ่ น งำมนำ

ตำดัง่ แสงหิ่ งห้อย

เปรี ยบน้ ำทองทำ

- นิลรัตน์
แมวนิลรัตน์ เป็ นแมวที่มีขนดำสนิท รวมทั้งฟัน เล็บ และ ลิ้น หำงยำวตวัดได้ถึงหัว หำกใคร
เลี้ยงไว้จะทำให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยเครื่ องอุปโภค บริ โภค โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
สมยำนำมชำติเชื้อ

นิลรัตน์

กำยดำสิ ทธิสำมรรถ

เลอศพร้อม

ฟันเนตรเล็บลิ้นทัด

นิลคู่ กำยนำ

หำงสุ ดเรี ยวยำวน้อม

นอบโน้มเสมอเศียร

- วิลำศ
แมววิลำศ เป็ นแมวที่มีลกั ษณะบริ เวณรำวคอลงมำถึงใต้ทอ้ งและสองหู รวมทั้งหำงและขำทั้งสี่
มีสีขำว นอกจำกนั้นเป็ นสี ดำ ดวงตำสี เขียว หำกใครเลี้ยงไว้จะได้เป็ นเจ้ำคนนำยคน ได้เลื่อนตำแหน่ง
หน้ำที่กำรงำน ทรัพย์สินจะเข้ำมำสู่ ผเู ้ ป็ นเจ้ำของ โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
รำวคอทับถงำดท้อง

สองหู

ขำวตลอดหำงดู

ดอกฝ้ำย

มีเศวตสี่ บำทตรู

สองเนตร เขียวแฮ

๗

นำมวิลำศงำมคล้ำย

โภคพื้นกำยดำ

- นิลจักร
แมวนิลจักรเป็ นแมวสี ดำสนิ ท รอบคอมีขนสี ขำวอยูร่ อบรำวกับสวมปลอกคอ หำกใครเลี้ยงไว้
จะทำให้มีทรัพย์สมบัติมำก โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
นิลจักรบอกชื่อช้อย

ลักขณำ

กำยดุจกลปิ กกำ

เทียบแท้

เศวตรอบรัดกรรฐำ

โดยที่

เนำประเทศได้แม้

ดัง่ นี้ควรถนอม

- มุลิลำ
แมวมุลิลำเป็ นแมวสี ดำ บริ เวณหู ท้ งั สองข้ำงเป็ นสี ขำว ดวงตำสี เหลือง แต่โบรำณเชื่อว่ำควรถูก
เลี้ยงโดยพระสงฆ์ เนื่องจำกทำให้ผเู ้ ป็ นเจ้ำของเล่ำเรี ยนหนังสื อเก่ง มีควำมจำที่ดี โดยมีบทประพันธ์ถึง
ลักษณะไว้ดงั นี้
มุลิลำปรำกฏแจ้ง

นำมสมำน

ใบโสตสองเศวตปำน

ปักล้วน

สี ตำผกำบำน

เบญจมำศ เหลืองนำ

หำงสุ ดโลมดำถ้วน

บำทพื้นกำยเศียร

- กรอบแว่น หรื อ อำนม้ำ
แมวกรอบแว่น หรื อ อำนม้ำ เป็ นแมวสี ขำว แต่มีขนสี เข้มตรงกลำงกลังเหมือนอำนม้ำ และที่
รอบดวงตำทั้งสองข้ำงก็มีขนสี เข้มเหมือนกรอบแว่น หำกใครเลี้ยงไว้จะนำเกียรติยศมำสู่ ผเู ้ ป็ นเจ้ำของ
โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
หนึ่งนำมกรอบแว่นพื้น เศวตผำ
ขนดำเวียนวงตำ

เฉกย้อม

๘

เหนื อหลังดัง่ อำนอำ

ชำชำติ

งำมดัง่ วงหมึกพร้อม

อยูด่ ำ้ วใดแสวง

- ปัดเศวต หรื อ ปัดตลอด
แมวปั ดเศวต หรื อ ปั ดตลอดเป็ นแมวสี ดำล้วน บริ เวณปลำยจมูกจนถึงปลำยหำงมีริ้วสี ขำวพำด
ดวงตำเป็ นประกำยสี เหลือง หำกใครเลี้ยงไว้จะทำให้ครอบครัววงศ์ตระกูลเจริ ญรุ่ งเรื อง โดยมีบท
ประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
ปั ดเศวตลักษณะนั้น

ปลำยนำ สำแล

ขำวตลอดหำงหำ

ยำกพร้อม

ระลุมเฉกสลับตำ

กำยเฟ็ ด เดียวแฮ

ตำดัง่ คำทรำยล้อม

บุษยน้ ำพลอยเหลือง

- กระจอก
แมวกระจอกเป็ นแมวตัวกลมงำม มีลกั ษณะขนสี ดำ มีลำยขำวรอบปำก ดวงตำเป็ นประกำยสี
เหลือง หำกใครเลี้ยงไว้จะได้ที่นำ ทรัพย์สิน และจะได้เป็ นเจ้ำคนนำยคน โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะ
ไว้ดงั นี้
มีนำมกระจอกนั้น

ตัวกลม งำมนำ

กำยดำสี สรรพสม

สอดพื้น

ขนขำวเฉกเมฆลม

ลอยรอบ ปำกแฮ

ตำประสมสี ช้ืน

เปรี ยบน้ ำรงผสำน

- สิ งหเสพย์
แมวสิ งหเสพย์เป็ นแมวที่มีลกั ษณะขนสี ดำ รอบคอ ริ มฝี ปำก และจมูก เป็ นสี ขำว ดวงตำเป็ น
ประกำยสี เหลือง หำกใครเลี้ยงไว้จะได้ทรัพย์สมบัติมำกมำย หำกเพำะปลูกอะไรก็จะได้ผลงำม โดยมี
บทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้

๙

นำมสิ งหเสพย์ชื่อเชื้อ

ดำกำย

ขำวที่ริมปำกรำย

รอบล้อม

เวียนเถลิงศอสังข์ปลำย

นำสิ ก อยูแ่ ฮ

ตำดัง่ สี รงย้อม

หยำดน้ ำจำงแสง

- กำรเวก
แมวกำรเวกเป็ นแมวที่มีลกั ษณะขนสี ดำ แต่มีจมูกขำว ดวงจำเป็ นประกำยสี ทอง หำกใครเลี้ยง
ไว้จะได้ลำภ และได้เลื่อนตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนใน ๗ เดือน โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
มีนำมกำรเวกพื้น

กำยดำ

ศรี สรลักษณนำ

แนะไว้

สองเนตรเลื่อมแสงคำ

คือมำศ

สันจมูกสี เศวตไซร้

ดุจแม้นแบบเขียน

- จตุบท
แมวจตุบท เป็ นแมวที่มีลกั ษณะขนสี ดำ เท้ำทั้ง ๔ เป็ นสี ขำว ดวงตำเป็ นสี เหลือง นิยมเลี้ยงกัน
ในหมู่รำชนิกุล หำกใครเลี้ยงไว้จะทำให้มียศถำบรรดำศักดิ์ โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
จตุบทหมดเฟ็ ดน้อม

นำมแสดง ไว้นำ

โลมสกลกำยแสง

หมึกล้ำย

สี่ บำทพิศเล่ห์แฝง

ลำยเศวต

ตำเหลื่อมสี เหลืองคล้ำย

เช่นแม้นดอกโสน

- โกญจำ
แมวโกญจำเป็ นแมวที่มีลกั ษณะขนสี ดำละเอียด ดวงตำสี เหมือนดอกบวบ หำงเรี ยว ท่วงท่ำเดิน
สง่ำงำมเหมือนสิ งโต หำกใครเลี้ยงไว้จะทำให้มีมงคล และ โชคลำภ โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้
ดังนี้

๑๐

กำยดำคอสุ ดท้อง

ขำขน เลอียดแฮ

ตำดัง่ สี บวบกล

ดอกแย้ม

โกญจำพจน์นิพนธ์

นำมกล่ำว ไว้นำ

ปำกและหำงเรี ยวแฉล้ม

ทอดเท้ำคือสิ งห์

แมวไทยให้คุณเหล่ำนี้ ยังเชื่ อกันว่ำหำกเมื่อแมวตำยลงแล้ว ให้ฝังทิ้งไว้ เมื่อเวลำผ่ำนไป ให้นำ
อัฐิของแมวนั้นมำเก็บไว้เป็ นเครื่ องรำงของขลัง เพื่อป้ องกันภยันอันตรำยได้อีกด้วย โดยมีบทประพันธ์
ถึงไว้ดงั นี้
สิ บเจ็ดลักษณเชื้อ

วิลำ นี้นำ

ควรจะเสำะแสวงหำ

สื บไว้

จะกอบเกียรติยศถำ

วรสวัสดิ์ ยิง่ แฮ

ทรัพย์จะพูนเพิ่มให้

เพรำะเลี้ยงแมวศรี

แม้วำยชีพอย่ำทิ้ง

ซำกผี

ใส่ ที่ฝังแรมปี

ขวบขั้น

อัฐิแมวนั้นมี

คุณยิง่ นักแฮ

อำจประหำรภัยกั้น

กอบเกื้อพูลผล

๑๑

๒.๒.๒ แมวไทยให้โทษ
- กอบเพลิง
แมวกอบเพลิงเป็ นแมวที่มกั จะคอยหลบซ่อนกำย เมื่อมีคนมำก็รีบวิง่ หนี เป็ นแมวที่ให้โทษถ้ำ
เลี้ยงไว้ โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
มักนอนยุง้ อยูซ่ ุ ม้

ซ่อนกำย

เห็นแต่คนเดินชำย

วิง่ คล้ำย

กอบเพลิงกำหนดหมำย

นำมบอก ไว้เอย

ทรลักษณชำติเชื้อร้ำย

โทษแท้พลันถึง

- พรรณพยัคฆ์ หรื อ ลำยเสื อ
มวพรรณพยัคฆ์ หรื อ ลำยเสื อ มีลำยเหมือนเสื อ ขนเหมือนชุบด้วยเกลือกับแกลบ ดวงตำสี แดง
เสี ยงร้องเหมือนเสี ยงผีโป่ งร้องตำมป่ ำเขำ โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
มีพรรณพยัคฆ์เพศพื้น

ลำยเสื อ

ขนดัง่ ชุบครำเกลือ

แกลบกล้วง

สี ตำโสดแดงเจือ

เจิมเปื อก ตมแฮ

เสี ยงดัง่ ผีโป่ งร้อง

เรี ยกแคว้นพงไศล

- ปี ศำจ
แมวปี ศำจเป็ นแมวที่เมื่อคลอดลูกแล้วจะกินลูกตัวเอง มีขนที่สำก ลำตัวผอม หนังยำน โดยมีบท
ประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
ปี ศำจจำพวกนี้

อำจิณ โทษนำ

เกิดซึ่ งลูกออกกิน

ไป่ เว้น

หำงขดดัง่ งูดิน

ยอบขนด

๑๒

ขนดูสำกสยำยเส้น

ซู บเนื้อยำนหนัง

- หินโทษ
แมวหิ นโทษเป็ นแมวที่ลูกมักตำยในท้อง หำกเลี้ยงไว้จะนำภัยพิบตั ิมำสู่ บำ้ น โดยมีบทประพันธ์
ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
หิ นโทษโหดชำติเชื้ อ

ลักขณำ

เกิดลูกตำยออกมำ

แต่ทอ้ ง

สันดำนเพศกำยปรำ

กฎโทษ อยูแ่ ฮ

ภัยพิบตั ิพำนต้อง

สิ่ งร้ำยมำสถำน

- ทุพพลเพศ
แมวทุพพลเพศเป็ นแมวที่มีขนสี ขำว แต่ดวงตำสี แดงเหมือนสี โลหิ ต ชอบลักปลำไปกินตอน
กลำงคืน โดยมีบทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
ตัวขำวตำเล่ห์ยอ้ ม

ชำนสลำ

หนึ่งดัง่ โลหิ ตทำ

เนตรไว้

ปลอมลักคำบมัศยำ

ทุกค่ำ คืนแฮ

ชื่อทุพพลเพศให้

โทษร้อนแรงผลำญ

- เหน็บเสนียด
แมวเหน็บเสนียด มีลกั ษณะเหมือนค่ำง มักเอำหำงขอดไว้ใต้กน้ เสมอ รู ปร่ ำงพิกลพิกำร โดยมี
บทประพันธ์ถึงลักษณะไว้ดงั นี้
เหน็บเสนียดนำมโทษร้ำย

เริ งเข็ญ

ค่ำงที่ทุยหำงเห็น

โหดร้ำย

ทรงรู ปพิกลเบญ

จำเพศ

๑๓

แมวดัง่ นี้ อย่ำไว้

ถิ่นบ้ำนเสี ยศรี

แมวไทยให้โทษเหล่ำนี้ หำกเลี้ยงไว้ทรัพย์สิน และ ยศถำบรรดำศักดิ์จะหำยไปจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
จึงไม่ควรเลี้ยงไว้ในบ้ำน โดยมีบทประพันธ์ไว้ดงั นี้
วิลำหิ นชำติเชื้ อ

ทุพพล ร่ ำงแฮ

โดยศำสตร์ เวทำงค์ยล

ยำกรู ้

อย่ำควรประกอบปน

ของชัว่ ไว้นำ

ทรัพย์และยศศักดิ์ผู ้

ที่เลี้ยงสู ญเกษม

แมวมีลกั ษณพร้อม

เพรำกำย

หำงดังบ่วงเบ็ดทำย

โทษไว้

เฉกพลอยเพ็ชร์ รำนสลำย

โดยกล่ำว มำแฮ

จงปล่อยเสี ยอย่ำได้

คิดเลี้ยงยังสถำน

๑๔

บทที่ ๓

วิธีกำรศึกษำ

๓.๑ วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
๓.๑.๑ รวบรวมรำยชื่อและแมวไทย
๓.๑.๒ วิเครำะห์ควำมหมำยของชื่อแมวไทยโดยอ้ำงอิงจำกควำมหมำยในพจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน
๓.๑.๓ ศึกษำควำมสัมพันธุ์ของชื่อแมวไทยกับควำมเชื่อเรื่ องลักษณะมงคลและอัปมงคล
๓.๒ แนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ
ผูจ้ ดั ทำได้ใช้วธิ ีกำรทำงอรรถศำสตร์ชำติพนั ธุ์ในกำรวิเครำะห์ควำมหมำยของชื่อแมวไทย

๑๕

บทที่ ๔

ผลกำรศึกษำ

จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ชื่อของแมวไทยที่ปรำกฏในสมุดข่อย สำมำรถวิเครำะห์ควำมหมำย
ของชื่อได้ดงั นี้
๔.๑ แมวให้คุณ
๔.๑.๑ วิเชียรมำศ
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “วิเชียร” ที่แปลว่ำ เพชร กับคำว่ำ “มำศ” ที่แปลว่ำ ทอง ซึ่ งทั้ง
สองคำนี้เป็ นคำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและของมีค่ำ
๔.๑.๒ รัตนกำพล
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “รัตน-” ที่แปลว่ำ อัญมณี กับคำว่ำ “กำพล” ที่แปลว่ำ ผ้ำทอ
ด้วยขนสัตว์ ซึ่ งทั้งสองคำนี้ เป็ นคำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและของมีค่ำ
๔.๑.๓ ศุภลักษณ์
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “ศุภ-” ที่แปลว่ำ ดี กับคำว่ำ “ลักษณ-” ที่แปลว่ำ รู ปร่ ำง ซึ่ ง
ทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ รู ปร่ ำงดี ซึ่ งเกี่ยวข้องกับรู ปร่ ำงลักษณะ
๔.๑.๔ เก้ำแต้ม
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “เก้ำ” ที่แปลว่ำ เลขเก้ำ กับคำว่ำ “แต้ม” ที่หมำยถึง จุด ซึ่ งทั้ง
สองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ จุดเก้ำแห่ง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับรู ปร่ ำงลักษณะ
๔.๑.๕ แซมเศวตร

๑๖

ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “แซม” ที่แปลว่ำ แทรกขึ้นมำในระหว่ำง กับคำว่ำ “เศวตร” ที่
แปลว่ำ สี ขำว ซึ่ งทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ มีสีขำวแทรก ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับรู ปร่ ำงลักษณะ
๔.๑.๖ นิลรัตน์
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “นิล” ที่แปลว่ำ พลอยสี ดำชนิดหนึ่ง กับคำว่ำ “รัตน-” ที่
แปลว่ำ อัญมณี ซึ่ งทั้งสองคำนี้เป็ นคำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและของมีค่ำ
๔.๑.๗ วิลำศ
ชื่อแมวชนิ ดนี้หมำยควำมว่ำ เป็ นของยุโรป เป็ นคำที่ชำวอินเดียในสมัยก่อนเรี ยกชำวตะวันตก
โดยเฉพำะชำวอังกฤษ เช่น สำคูวลิ ำด เหล็กวิลำด ผ้ำวิลำศ เป็ นต้น (กิจมำโนชญ์ โรจนทรัพย์,
๒๕๕๘) ซึ่ งผูจ้ ดั ทำไม่ทรำบสำเหตุที่ใช้ชื่อนี้ จึงไม่สำมำรถจัดกลุ่มควำมหมำยได้
๔.๑.๘ นิลจักร
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “นิล” ที่แปลว่ำ พลอยสี ดำชนิดหนึ่ง กับคำว่ำ “จักร” ที่แปลว่ำ
อำวุธในนิยำย รู ปเป็ นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ ซึ่ งทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มี
ควำมหมำยว่ำ อำวุธที่มีสีนิล ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและของมีค่ำ
๔.๑.๙ มุลิลำ
ชื่อแมวชนิ ดนี้ไม่มีควำมหมำยในพจนำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน จึงไม่สำมำรถจัด
กลุ่มควำมหมำยได้
๔.๑.๑๐ กรอบแว่น
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “กรอบ” ที่แปลว่ำ สิ่ งที่ประกอบตำมริ มวัตถุ กับคำว่ำ “แว่น”
ที่แปลว่ำ สิ่ งที่เป็ นแผ่นเป็ นวงหรื อเป็ นดวง ซึ่ งทั้งสองคำนี้ เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มี
ควำมหมำยว่ำ กรอบของแว่น ซึ่ งเป็ นลักษณะที่สำมำรถเห็นได้ชดั ของแมวพันธุ์น้ ี จึงเกี่ยวข้อง
กับรู ปร่ ำงลักษณะ
๔.๑.๑๑ ปัดเศวตร

๑๗

ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “ปัด” ที่แปลว่ำ ทำให้หมดไปพ้นไปด้วยกำรพัดหรื อโบกเป็ น
ต้น กับคำว่ำ “เศวตร” ที่แปลว่ำ สี ขำว ซึ่ งทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ
ทำให้สีขำวหำยไป ซึ่ งเกี่ยวข้องกับรู ปร่ ำงลักษณะ
๔.๑.๑๒ กระจอก
ชื่อแมวชนิ ดนี้มีควำมหมำยว่ำ เล็บ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับรู ปร่ ำงลักษณะ
๔.๑.๑๓ สิ งหเสพย์
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “สิ งห-” ที่แปลว่ำ รำชสี ห์ กับคำว่ำ “เสพย-” ที่แปลว่ำ กิน ซึ่ง
ทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ กินรำชสี ห์ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัตว์
๔.๑.๑๔ กำรเวก
ชื่อแมวชนิ ดนี้มีควำมหมำยว่ำ ชื่อนกในเรื่ องปรัมปรำ เชื่ อกันว่ำมีอยูใ่ นป่ ำหิ มพำนต์ บินสู ง
เหนื อเมฆ ร้องเพรำะ สัตว์ท้ งั หลำยได้ยนิ ก็หยุดชะงักไป จึงเกี่ยวข้องกับสัตว์
๔.๑.๑๕ จตุบท
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “จตุ” ที่แปลว่ำ สี่ กับคำว่ำ “บท” ที่แปลว่ำ เท้ำ ซึ่ งทั้งสองคำ
นี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ สัตว์สี่เท้ำ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัตว์
๔.๑.๑๖ โกญจำ
ชื่อแมวชนิ ดนี้มีควำมหมำยว่ำ นกกระเรี ยน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัตว์
๔.๑.๑๗ มำเลศ
ชื่อแมวชนิ ดนี้ไม่มีควำมหมำยในพจนำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน จึงไม่สำมำรถจัด
กลุ่มควำมหมำยได้

๔.๒ แมวให้โทษ
๔.๒.๑ ทุพลเพศ

๑๘

ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “ทุ” ที่แปลว่ำ ชัว่ กับคำว่ำ “พล-” ที่แปลว่ำ กำลัง และคำว่ำ
“เพศ” ที่แปลว่ำรู ปร่ ำง ซึ่ งทั้งสำมคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ ร่ ำงกำยที่ไม่ดี
อำจหมำยถึง โรคภัยไข้เจ็บ จึงเกี่ยวข้องกับภัย
๔.๒.๒ พรรณพยัคฆ์
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “พรรณ” ที่แปลว่ำ ชนิด กับคำว่ำ “พยัคฆ์” ที่แปลว่ำ เสื อ ซึ่ ง
ทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ ชนิดของเสื อ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัตว์
๔.๒.๓ หิณโทษ
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “หิณ” ที่แปลว่ำ เลว ต่ำช้ำ กับคำว่ำ “โทษ” ที่แปลว่ำ ควำมไม่
ดี ควำมชัว่ ซึ่ งทั้งสองคำนี้มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับสิ่ งไม่ดี
๔.๑.๔ ปี ศำจ
ชื่อแมวชนิ ดนี้มีควำมหมำยว่ำ ผี ซึ่ งเกี่ยวข้องกับภูติผปี ี ศำจ
๔.๒.๕ กอบเพลิง
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “กอบ” ที่แปลว่ำ เอำมือ ๒ ข้ำงรวบสิ่ งของเข้ำมำจนนิ้วก้อย
ของมือชิดกันแล้วยกขึ้น กับคำว่ำ “เพลิง” ที่แปลว่ำ ไฟ ซึ่ งทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำ
ที่มีควำมหมำยว่ำ ทำให้เกิดไฟ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภัย
๔.๒.๖ เหน็บเสนียด
ชื่อแมวชนิ ดนี้ประกอบด้วยคำว่ำ “เหน็บ” ที่แปลว่ำ เสี ยบ สอดไว้ในที่บงั คับ กับคำว่ำ “เสนียด”
ที่แปลว่ำ ควำมอัปมงคล ซึ่ งทั้งสองคำนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้คำที่มีควำมหมำยว่ำ มีสิ่งไม่ดีติด
ตัว ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ่ งไม่ดี

จำกผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ชื่อแมวข้ำงต้น สำมำรถจัดกลุ่มควำมหมำยและควำมถี่ของคำที่ใช้ในกำร
ตั้งชื่อแมวโดยแยกกลุ่มแมวให้คุณและแมวให้โทษได้ดงั นี้

๑๙

- แมวดี
กลุ่มที่ ๑ ทรัพย์สมบัติและของมีค่ำ พบ ๔ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๒๓.๕๓
กลุ่มที่ ๒ รู ปร่ ำงลักษณะ พบ ๖ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๓๕.๓
กลุ่มที่ ๓ สัตว์ พบ ๔ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๒๓.๕๓
กลุ่มที่ ๔ อื่นๆ พบ ๓ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๑๗.๖๔

- แมวร้ำย
กลุ่มที่ ๑ ภัย พบ ๒ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๓๓.๓๓
กลุ่มที่ ๒ สิ่ งไม่ดี พบ ๒ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๓๓.๓๓
กลุ่มที่ ๓ สัตว์ พบ ๑ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๖๗
กลุ่มที่ ๔ ภูติผปี ี ศำจ พบ ๑ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๖๗

๒๐

บทที่ ๕

สรุ ปผล

ผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำและวิเครำะห์ชื่อแมวทั้งหมด ๒๓ ชนิด และจำกผลกำรศึกษำ สำมำรถอธิบำยควำม
เชื่อมโยงของกำรตั้งชื่อแมวไทยกับควำมคิดควำมเชื่อของคนไทยได้ดงั ต่อไปนี้
๕.๑ คนไทยแสวงหำควำมร่ ำรวย
จำกกำรที่ชื่อของแมวไทยเป็ นชื่อของอัญมณี หรื อของมีค่ำอยูห่ ลำยชื่อ แสดงให้เห็นว่ำคนไทยมีควำม
ปรำรถนำถึงควำมร่ ำรวย กำรมีฐำนะทำงกำรเงินที่ดีเพรำะเชื่อว่ำจะทำให้ชีวิตมีควำมสุ ขสบำย จะเห็นได้
จำกคำอวยพรเนื่องในโอกำสต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ น ขอให้ร่ ำให้รวย ขอให้เงินทองไหลมำเทมำ ขอให้ทำมำ
ค้ำขึ้น เป็ นต้น ดังนั้นคนไทยจึงเห็นคุณค่ำของเงินมำกกว่ำหลำยสิ่ ง เช่นกำรคำดหวังให้ลูกหลำนของตน
เป็ นแพทย์เนื่ องจำกได้เงินเดือนมำก โดยที่ไม่คำนึงถึงภำระงำนของคนที่เป็ นแพทย์เมื่อเทียบกับ
เงินเดือนเลย และอีกหนึ่งสิ่ งที่คนไทยสนใจคือกำรรวยทำงลัดเช่นกำรเล่นพนันและสลำกกินแบ่งทั้งบน
ดินและใต้ดิน ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ เสำวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์(๒๕๔๙) คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ออกบทวิจยั เชิงเศรษฐศำสตร์ เรื่ อง "หวยใต้ดิน-หวยบนดิน: พฤติกรรมกำรบริ โภคของ
คนไทย" หวยใต้ดินเป็ นกำรพนันที่คนไทยนิยมเล่นกันมำกว่ำ 170 ปี เป็ นธุ รกิจ ผิดกฎหมำยที่มีมูลค่ำ
มหำศำล และเกี่ยวพันกับคนจำนวนมำก โดยอ้ำงอิงกำรศึกษำของนำยสังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ
เมื่อปี 2544 พบว่ำ มีผเู ้ ล่นหวยใต้ดินทัว่ ประเทศ 23.7 ล้ำนคน คิดเป็ น 51% ของประชำกรที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 15 ปี ขึ้นไป และมีวงเงินที่เล่นหวยใต้ดินไม่ต่ำกว่ำ 542,000 ล้ำนบำท สู งกว่ำสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลถึง 15.7 เท่ำ โดยวงเงินที่เล่นนี้ ประมำณ 30% หรื อ 162,000 ล้ำนบำท เป็ นกำไรของเจ้ำมือ และ
ยังพบว่ำ มูลค่ำกำรเล่นในแต่ละปี สู งขึ้นเรื่ อยๆ เห็นได้จำกมูลค่ำกำรเล่นในปี 2536-2538 เทียบกับปี
2544 พบว่ำ มีมูลค่ำกำรเล่นเพิ่มขึ้นถึง 67% (เสำวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์, ๒๕๔๙)
๕.๒ คนไทยให้ควำมสำคัญกับรู ปลักษณ์ภำยนอก
ชื่อแมวไทยหลำยชนิดเป็ นชื่ อที่มีควำมหมำยถึงรู ปลักษณะต่ำงๆ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำคนไทยให้
ควำมสำคัญกับรู ปลักษณ์ภำยนอกและชื่นชมรู ปลักษณ์ที่สวยงำม เนื่องจำกชื่อแมวที่ใช้คำที่สื่อถึงรู ปร่ ำง
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ลักษณะจะมีเฉพำะกับแมวมงคลเท่ำนั้น และคนไทยก็ยงั นิยมตัดสิ นคนจำกรู ปลักษณ์ภำยนอกด้วย
เช่นกัน จะเห็นได้จำกมุมมองของคนไทยที่มีต่อคนที่มีรอยสัก นำยไชโย ใบบัวเผือ่ น เจ้ำของร้ำนสัก
Full all line tattoo มองว่ำ ทัศนคติของคนยุคเก่ำก็ยงั คงติดลบกับภำพคนมีรอยสัก ผูใ้ หญ่มกั ยึดติดกับ
ควำมคิด ค่ำนิยมเก่ำๆ ชอบคิดว่ำพวกมีรอยสักเป็ นพวกขี้คุก (ไชโย ใบบัวเผือ่ น, ๒๕๕๗) และหลำยๆ
หน่วยงำนรำชกำรหรื อบริ ษทั เอกชนก็ปฏิเสธที่จะรับบุคคลเหล่ำนี้เข้ำทำงำน นอกจำกนี้ กำรมีรูปลักษณ์
ที่สวยงำมก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่คนไทยให้ควำมสำคัญ เพรำะคนไทยมักจะตัดสิ นคนจำกรู ปลัฏษณ์ภำยนอก
กำรมีรูปลักษณ์ที่ดีจะทำให้คนอื่นมีมุมมองที่ดีกบั ตนเอง จึงเป็ นสำเหตุให้คนไทยใส่ ใจกับกำร
เปลี่ยนแปลงรู ปลักษณ์ตวั เองให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม ตัวอย่ำงเช่นกำรทำศัลยกรรม นำยแพทย์ธนัญชัย
อัศดำมงคล แพทย์เฉพำะทำงด้ำนศัลยกรรมตกแต่งและควำมงำม โรงพยำบำลบำงมด เปิ ดเผยข้อมูลทำง
สถิติวำ่ ปั จจุบนั คนไทยให้ควำมสนใจเรื่ องกำรศัลยกรรมอย่ำงมำกในระดับไม่แพ้ประเทศไหนในโลก
อย่ำงกรณี โรงพยำบำลบำงมดต้องให้บริ กำรทำศัลยกรรมปี ละกว่ำ 1 หมื่นรำย โดยจุดที่มีกำร
ทำศัลยกรรมมำกที่สุด ได้แก่ ศัลยกรรมจมูก มำกถึง 40-50% ตำ 20-30% หน้ำอก 20% และบริ เวณอื่นๆ
เช่น ปำก คำง เป็ นต้น ขณะที่ตวั เลขของตลำดศัลยกรรมควำมงำมปั จจุบนั มีมูลค่ำสู งถึง 2-3 หมื่นล้ำน
บำท หรื อคิดเป็ นเติบโตในอัตรำ 10% ต่อปี แสดงให้เห็นว่ำถึงแม้สภำพเศรษฐกิจในปั จจุบนั จะไม่ดีนกั
แต่คนไทยก็ยงั สนใจและเลือกทำศัลยกรรมอยูต่ ลอดเวลำ (ธนัญชัย อัศดำมงคล, ๒๕๕๙)
๕.๓ คนไทยมีควำมเชื่ อเรื่ องกำรตั้งชื่อโดยอิงจำกควำมหมำย
ชื่อมีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อมุมมองของคนไทย คนไทยมีควำมเชื่อว่ำถ้ำชื่ อมีควำมหมำยดีก็จะนำโชคดี
มำให้ แต่ถำ้ ชื่อมีควำมหมำยไม่ดีหรื ออัปมงคลก็อำจจะนำโชคร้ำยมำให้ ซึ่ งชื่อแมวมงคลส่ วนใหญ่มกั จะ
มีควำมหมำยที่ดี ในขณะที่ชื่อแมวให้โทษทั้งหมดเป็ นชื่อที่มีควำมหมำยไม่ดี เช่น เหน็บเสนียด หิณโทษ
หรื อเป็ นชื่ อที่สื่อถึงสิ่ งที่เป็ นภัยหรื อทำอันตรำยต่อชีวติ เช่น กอบเพลิง พรรณพยัคฆ์ ปี ศำจ เป็ นต้น ใน
ส่ วนชื่อชื่อ พรรณพยัคฆ์ ที่หมำยถึงเสื อ คนไทยสมัยก่อนยังอำศัยอยำใกล้ชิดกับป่ ำ และเสื อก็เป็ นภัย
สำหรับผูท้ ี่เข้ำไปในป่ ำ นอกจำกนี้ยงั อำจออกมำจำกป่ ำเพื่อมำสังหำรสัตว์เลี้ยงหรื อผูท้ ี่อยูอ่ ำศัยใน
ละแวกนั้นด้วย จึงทำให้คนไทยมีทศั นคติต่อเสื อในทำงที่ไม่ดี ตัวอย่ำงเช่นสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับ
เสื อ มักจะกำหนดบทบำทให้เสื อเป็ นสัตว์อนั ตรำย เช่น เขียนเสื อให้ววั กลัว เข้ำป่ ำอย่ำถำมหำเสื อ ขี่หลัง
เสื อ ใจดีสู้เสื อ เป็ นต้น ส่ วนชื่อปี ศำจนั้นมำจำกควำมเชื่อเรื่ องภูติผแี ละวิญญำณ ในยุคที่มนุษย์ยงั ไม่
สำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติดว้ ยหลักวิทยำศำสตร์ ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติทุกอย่ำง ไม่ ฝนตก
ฟ้ำร้อง แผ่นดินไหว โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ เกิดจำกผีหรื อวิญญำณที่สถิตในธรรมชำติ ท้องฟ้ำ ดิน น้ ำ ป่ ำ
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เขำ ฯลฯ ล้วนมีผสี ำงเทวดำ สิ่ งเหนือธรรมชำติ เป็ นผูก้ ำหนดทำให้เกิด นี่คือควำมเชื่อ วิญญำณนิยม
(Animism) ที่มีมำยำวนำน (ยุรชัฏ ชำติสุทธิชยั , ๒๕๕๔) ผีและวิญญำณเหล่ำนี้ก็มีท้ งั ผีที่ให้คุณและผีที่
ให้โทษหรื อที่เรี ยกว่ำปี ศำจ ซึ่ งผีที่ให้คุณนั้น คนโบรำณเชื่ อว่ำในบริ เวณบ้ำนของตนมีวิญญำณของเทพ
ซึ่ งเรี ยกกันทัว่ ไปว่ำ พระภูมิอำศัยอยู่ หำกได้จดั หำที่อยูท่ ี่เหมำะสมให้ และให้ควำมเคำรพนับถือ
บวงสรวงบูชำเป็ นประจำแล้ว จะทำให้เจ้ำของบ้ำนและคนในครอบครัวมีควำมสุ ข ปลอดภัยและมีโชค
ลำภ มีควำมเจริ ญรุ่ งเรื อง (ยุรชัฏ ชำติสุทธิชยั , ๒๕๕๔) แต่ผที ี่ให้โทษหรื อปี ศำจจะนำภัยอันตรำยมำให้
เพรำะเหตุน้ ีคนไทยจึงหลีกเลี่ยงสิ่ งใดก็ตำมที่มีชื่อไม่ดีหรื อออกเสี ยงคล้ำยกับคำที่หมำยถึงควำมไม่ดี
เช่น เมื่อก่อนต้นลีลำวดีมีชื่อว่ำต้นลัน่ ทม ซึ่ งออกเสี ยงคล้ำยกับคำว่ำ ระทม ที่หมำยควำมว่ำ เศร้ำโศก คน
ไทยจึงไม่นิยมปลูกไว้ที่บำ้ น เช่นเดียวกับชื่ อของแมวให้โทษที่มีควำมหมำยสื่ อถึงสิ่ งไม่ดี จึงทำให้คน
ไทยไม่นิยมเลี้ยงไว้เพรำะเกรงว่ำจะนำโชคร้ำยมำสู่ ตน
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