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ความเชื อเรื องแมวไทย
แมวเอ๋ยแมวเหมียว
รูปร่างปราดเปรียวเป็ นนักหนา
ร้ องเรียกเหมียว ๆ เดียวก็มา
เคล้ าแข้ งเคล้ าขาน่าเอ็นดู
รู ้ จักเอารักเข้ าต่อตั ง
คําคํา ซํ านังระวังหนู
ควรคํานับว่ามันกตัญ ู
พอดูอย่างไว้ ใส่ใจเอย
บทอาขยายนี เป็ นบทท่องจําทีนักเรียนประถมศึกษาเมือสามสิบปี ก่อนต้ องท่องจําและจํากันได้ ทุก
คน วัตถุประสงค์ของบทร้ อยกรองนี นอกจากจะปลุกฝั งให้ เด็ก ๆ มีจิตใจอ่อนโยน เห็นแง่มุมละมุนละไมที
น่ารักของสัตว์เลี ยงร่วมบ้ านตัวเล็ก ๆ แล้ วยังสอนใจให้ เห็นว่าทุกคนควรมีความกตั ญ ูรู ้ คุ ณต่อผู ้ เลี ยงดูตน
มา แม้ แมวยังรู ้ จักทํางานเพือทดแทนคุณแก่เจ้ าของ
ประวัติแมวไทยโบราณปรากฎในสมุดข่อยสมั ยกรุงศรีอยุธยา มีแมวไทย 17 สายพันธุ์ ในสมั ย
รัชกาลที มีการเลี ยงแมว แต่ส่วนใหญ่จะมีอยู่แต่ในวังโดยมากจะเป็ น แมววิเชียรมาศ สมัยรัชกาลที 5 นี
เอง ได้ พระราชทานแมว ไทยพันธุว์ ิเชียรมาศเป็ นของขวัญให้ แก่กงสุลชาวอังกฤษ 1 คู่ตัวผู ้ กับตัวเมีย และ
ได้ นําเอาแมววิเชียรมาศกลับบ้ านเกิดทีประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ นําไปประกวดแมว ทีประเทศอังกฤษ ผล
ปรากฎออกมาว่า แมววิเชียรมาศหรื อเก้ าแต้ มเป็ นแมวของประเทศไทยชนะได้ รางวัลที 1 ประเภทแมวขน
สั นและในงานครั งนี เองทําให้ แมวไทยมีชือเสียงก้ องโลกในฐานะเช่นแมวพันธุ์ดีสวยทีสุในโลก
ด และ
ชาวต่างชาติยอมรับเป็ นเสียงเดียวกันว่าแมวไทยเป็ นแมวขนสั นทีสวยทีสุดในโลก
แมวเป็ นสัตว์เลี ยงตัวเล็กน่ารักขนนุ่ม แววตากลมโตสดใส นิสัยขี อ้ อนและซุกซนทําให้ คนเลี ยงแมว
หลงใหล และเป็ นสัตว์เลี ยงยอดนิยมของประเทศไทย ประวัติความเป็ นมาของแมวไทยสมั ยโบราณ ตาม
หลักฐานพบว่าแมวไทยทั งหมดมี ชนิด เป็ นแมวมงคล ชนิด และเป็ นแมวให้ โทษ ชนิด สิงเหล่านี
เป็ นเครืองแสดงให้ เห็นว่า คนไทยมีความเชือเกียวกับแมวหลายประการดังนี
คนไทยมีความเชือว่าหากเลี ยงแมวทีมีลักษณะดีเป็ นมงคลจะให้ คุณ ส่งเสริมส่งเสริมให้ เจ้ าของมี
วาสนาดี แมวมงคลทีนิยมเลี ยงกันมีลั กษณะดังนี
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1. แมวนิลรัตน์ มีสีดําทั งตัว รวมถึงเล็บ ลิ น ฟั น ดวงตาและกระดูกด้ วย หางยาวตวัดได้ จนถึง
หัว เชือกันว่าหากเลี ยงไว้ แล้ วจะมีความเจริญ มีทรัพย์สิน และปราศจากอันตราย
2. แมววิลาศ มีลําตัวสีดําจากคอไปตลอดท้ อง จากสองหูไปจนถึงหางและขาทั งสีมีสีขาว ตาสี
เขียว เชือว่าเลี ยงไว้ แล้ วจะได้เป็ นเจ้ าคนนายคน มีเงินทองมากมาย
3. แมวศุภลักษณ์ หรือ ทองแดง แมวพันธุ์นี มีสีขนเป็ นสีทองแดงตลอดตัว มีนัยน์ตาเป็ น
ประกาย หากใครเลี ยงไว้ จะมียศศักดิ รับราชการเจริญรุ่งเรือง
4. แมวเก้ าแต้ ม แมวพันธุ์นี จะมีสีขาวเป็ นพื น มีแต้ มสีดําเก้ าจุดทีคอ หัวต้ นขาหน้ าและหลั งทั ง
สองข้ างและทีท้ ายลําตัว เชือว่าหากเลี ยงไว้ แล้ วจะรุ่งเรืองทางการค้ าขาย
5. แมวมาเลศ หรือ แมวโคราช หรือ สีสวาด แมวพันธุ์นมีี ขนสีดอกเลาเปรียบเหมือนกับเมฆสี
เทาหากใครเลี ยงไว้ จะทําให้ เกิดความสุขและเป็ นมงคลแก่ชีวิต
6. แมวแซมเศวต เป็ นแมวมีขนสีดําแซมขาว มีขนบางและสั นรูปร่างเพรียว มีนัยน์ตาสีเหลือง
เลี ยงไว้ จะให้ คุ ณแก่เจ้ าของ
7. แมวรัตนกัมพล เป็ นแมวทีมีสีขาว แต่ส่วนรอบอกมีลักษณะคล้ ายสายคาดสีดํา ตาสีเหลือง
เชือว่าเลี ยงแล้ วจะมียศ ผู ้ อืนยําเกรง
8. แมววิเชียรมาศ เป็ นแมวพันธุ์สีครีมนํ าตาลอ่อนแต่ทีหน้ า หาง เท้ าทั งสีหูทั งสองข้ าง และที
อวัยวะเพศอีก 1 แห่งรวมเก้ าแห่งมีสีนํ าตาล มีนัยน์ตาประกายสีฟ้าสดใส ถ้ าผู ้ ใดเลี ยงไว้จะทําให้ ทรัพย์สิน
เพิมพูน
9. แมวนิลจักร เป็ นแมวสีดําตลอดทั งตัวแต่มที ีขนสีขาวอยู่รอบคอเหมือนกับปลอกคอ เชือว่าถ้ า
เลียงแล้ วจะมีทรัพย์มาก
10. แมวมุลิลา เป็ นแมวลําตัวดํา หูสองข้ างมีสีขาว ตามีสีเหลืองเหมือนดอกเบญจมาศ เชือว่า
หากเลี ยงไว้ จะทําให้มีการเล่าเรียนดีสม ปรารถนา
11. แมวกรอบแว่ นหรืออานม้ า เป็ นทีมีปานลั กษณะอานม้ าบนหลัง เชือว่าหากเลี ยงไว้ จะให้
เกียรติยศแก่เจ้ าของ
12. แมวปั ดเสวตรหรือปั ดตลอด เป็ นแมวมีสีดําเป็ นพื น ตั งแต่จมูกไปตามแนวสั นหลังถึง
ปลายหางมีสีขาว ตาเหลืองคล้ าย หากเลี ยงไว้ จะมีได้ ลาภยศ
13. แมวกระจอก เป็ นแมวสีดํารอบปากมีสีขาว ตาสีเหลือง เลี ยงแล้ วเชือกันว่าจะได้ทดิี นเงิน
ทอง
14. แมวสิงหเสพย์ เป็ นแมวลําตัวมีสีดําทีปาก รอบคอ จมูกมีสีขาว ตาสีเหลือง ท่าทางเดินสง่า
เหมือนสิงโต เลี ยงแล้ วมีสิริมงคล
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15. แมวการเวก เป็ นแมวลําตัวสีดํา จมู กสีขาว ตาสีทอง เชือกันว่าหากเลี ยงไว้จะได้ ยศศักดิ และ
มีลาภ
16. แมวจตุบท เป็ นแมวตัวสีดํา เท้ าทั งสีมีสีขาว ตาสีเหลืองเหมือนดอกโสนเหมาะกับชนชั นสูง
หรือราชนิกูลเลี ยงไว้ จะให้ คุ ณ
17. โกนจา หรือ ดําปลอด เป็ นแมวมีสีดําละเอียด ตาสีเหลือง หางเรียวยาว ท่าทางการเดิน
สง่าเหมือนสิงโต เลี ยงไว้ จะมีคุณ
ตําราดูลักษณะแมวมงคลตําราพรหมชาติยังได้ กล่าวถึงลักษณะแมวทีควรเลี ยงและไม่ควรเลี ยง
ไว้ เพือให้ เกิดมงคลภายในครอบครัว มีลั กษณะดังต่อไปนี
1. แมวลายเสือ ท่านว่า เลี ยงไว้จะปราบนกหนูงูเงี ยวภายในบ้ านดีนัก
2. แมวด่ าง ท่านว่า เป็ นแมวให้ คุ ณ ต้ องด่างและดูสะอาดตาไม่ด่างเปรอะเปื อนไปทัวตัวจึงจะดี
3. แมวสีดํา ท่านว่า ไม่ควรเลี ยงไว้ ในบ้ าน เพราะเป็ นแมวคราวมีผีสิงให้ เร่งเอาไปปล่อยตามวัดวาอาราม
เสีย เพราะจะทําให้ เจ้ าของและครอบครัวบริวาร มีความเจ็บไข้ ได้ ป่วยไม่ดีแล
4. แมวสีทอง ท่านว่า เป็ นแมวจ้ าวสําราญ เลี ยงไว้ ในบ้ านจะมีเสน่ห์ แต่ขาดลาภ แมวเองก็เกียจคร้ าน ไม่
ควรเลี ยงไว้ ในบ้ านเลย
5. แมวสีทองแดง ท่านว่า เป็ นแมวจ้ าวเสน่ห์ ไม่ควรเลี ยงไว้ เกิน2 ตัว ในเรือนเดียวกัน เพราะนอกจากจะ
ไม่ให้ คุณแล้ วยังให้ โทษแก่เจ้ าของมั นเอง ในการพนันขันต่อด้ วย
6. แมวสีเทา ท่านว่า เป็ นแมวนักปราชญ์ ควรเลี ยงไว้ ในบ้ านเรือนจะทําให้ ลูกหลานเรียนวิชาการก้ าวหน้ า
เป็ นบัญฑิตวิชาการท่านว่าดีนักแล
7. แมวสีขาวด่ างเหลืองหรือดํา ท่าน ว่า เป็ นแมวเจ้ าชู ้ ไม่ชอบทําการงานไม่จับหนู เอาแต่เทียวไม่ควร
เลี ยงไว้ ในบ้ านเรือน จะทําให้ เจ้ าของเกียจคร้ านและอับโชค ไม่ดีเลย
8. แมวปากมอมข้ อเท้าดํา ท่านว่า เป็ นแมวขโมย ไม่ควรเลี ยงไว้ ในบ้ านจะทําให้ เจ้ าของเสียทรัพย์สินเงิน
ทองของรัก ไม่คํ าคูณเลย
9. แมวสีขาวปลอด ท่านว่า เป็ นแมวเทพเจ้ า ควรเลี ยงไว้ในบ้ านเรือนจะคํ าคูณเจ้ าของและจะนําลาภมา
ให้ ดีนักแล
10. แมวสีสวาท ท่าน ว่า เป็ นแมวมหาเศรษฐี ควรเลี ยงไว้ ในบ้ านจะทําให้ เจ้ าของประสบโชคมีลาภและ
ค้ าขายหรือทํากิจการใด ๆ เจริญก้ าวหน้ าหาโรคาพยาธิไม่ได้ เลยดีนักแล
11. แมวสีเก้ าแต้ ม ท่านว่า จะมีสีอะไรก็ตาม แต่มีแต้ มตามร่างกายครบ 9 แห่ง ท่านว่า เป็ นแมวเก้ าชีวิต
จะนําความเจริญวัฒนาสถาพรมาให้ เจ้ าของดีนักแล
12. แมวหางขอดและสั น ท่านว่า เป็ นแมวหาเช้ ากินคํา ไม่ควรเลี ยงเลย เพราะจะทําให้ เจ้ าของอาภัพ
ทรัพย์สินและเสียลาภผล
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13. แมวหางขอดแต่ มีหางยาว ท่านว่า เป็ นแมวมหาอํานาจ เจ้ าของจะได้ เป็ นใหญ่กว่าใคร ๆ จะมีวาสนา
ชะตาดี บริวารมากดีนักแล
14. แมวหูดําตาดํา สันหลังดํา ท่านว่า เป็ นแมวยมทูต ไม่ควรเลี ยงไว้ ในบ้ านเกินกว่า2 ตัว ถ้ ามีตัวเดียวดี
ถ้ ามีมากท่านว่าจะทําให้ เจ้ าของมีแต่ความทุกข์ยากลําบากใจ ไม่สู ้ ดีเลย
15. แมวสีเทานัยน์ ตาหรี เล็ก ท่าน ว่า เป็ นแมวปั ญจมหาเศรษฐี เวลากลางวันจะออกทํามาหากิน จะไม่
ยอมเงยหน้ า เว้ นแต่เวลาจับอาหารในเวลากลางคืน จะมีขี ตาอยู่สมอ ๆ ท่านกล่าวว่าเป็ นแมวมีนัยน์ตาเป็ น
แก้ วค่าควรเมือง หรือทีเรียกว่า คดตาแมว หากมันจ้ องมองจิ งจก หรือนกบนทีสู ง สัตว์ทีมันมองอาจตกลง
มาให้ มันกิน ใครมีไว้ ในบ้ านเรือนพึงทะนุถนอมเลี ยงไว้ เถิด มีแต่ให้ คุ ณอย่างเดียวพันหรือหมืนตัวจะมี
ปรากฏมาสักตัวหนึง หาค่ามิได้ เลย ดีทีสุดแล
นอกจากนี ยังมีความเชือเรืองแมวทีไม่ควรเลี ยงเพราะจะนําความอัปมงคลมาให้ เจ้ าของตาม
ตําราโบราณได้ กล่าวไว้ ดังนี
1. ทุพพลเพศ มี ขนสีขาว ดวงตาสีแดงดังโลหิตทาตาไว้ มีนิสัยไม่ดีชอบลักขโมยปลาไปกินทุกคําคืน
ใครเลี ยงไว้ จะให้ โทษไม่เป็ นสุขเกิดความเดือดร้ อนแรงผลาญ
2. พรรณพยัคฆ์ หรือลายเสือ มี ขนลายเหมือนเสือ ลักษณะขนเหมือนชุบด้ วยเกลือกับแกลบมี
นัยน์ตาสีแดงเจือสีเปื อกตม มีเสียงร้ องเหมือนเสียงผีโป่ งร้ องอยู่ตามป่ าเขา ถือว่าเป็ นแมวให้ โทษอีกชนิด
หนึง
3. ปี ศาจ เป็ นแมวทีกินลูกตัวเอง ออกลูกมากีตัวกินหมด ลักษณะขนสาก ตัวผอม หนังยาน โบราณ
จัดเป็ นแมวร้ ายอย่านํามาเลี ยงไว้
4. หิณโทษ เป็ นแมวนํามาซึงสิงเลวร้ าย นําภัยพิบัติมาสู่บ้าน ใครเลี ยงไว้ จะไม่เป็ นมงคล
ออกลูกมามักจะมีลู กตายอยู่ในท้ อง
5. กอบเพลิง เป็ นแมวทีลึกลับชอบซ่อนตัวหลบหลีกผู ้ คน พอมันเห็นคนมั นจะเดินหรือรีบวิงหนี
ใครเลี ยงไว้ จะมีโทษถึงตัว
6. เหน็บเสนียด มีลักษณะเหมือนค่าง ชอบเอาหางขดซ่อนไว้ ใต้ ก้นเสมอ มีรูปร่างพิกลพิการ
อย่าเลี ยงไว้ในบ้ านจะทําให้ เสียชือเสียงและเกียรติยศ
จะเห็นได้ ว่าคนไทยมีความเชือเกียวกับแมวมงคลทีควรเลี ยงเป็ นแมวพันธุ์ไทยทีมีสีสัน
สวยงาม ได้ แก่ แมวสําดําปลอด แมวสีขาว แมวสีนํ าตาลแก่ และแมวสีนํ าตาลเข้ ม โดยเชือว่าหากเลี ยง
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แมวเหล่านีไว้ เจ้ าของจะมีโชคลาภ มีความเจริญรุ่งเรือง รํารวยเงินทอง และประการสําคัญจะเกื อกูลแก่
เจ้ าของทีมีอาชีพรับราชการด้ วย
ส่วนความเชือเรืองแมวไม่เป็ นมงคลทีไม่ควรเลี ยงนั น ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นแมวทีมีสีสั นไม่
สวยงาม มีสีผสม ไม่เป็ นสีเดียวกันทั งตัว โดยเฉพาะอย่างยิงแมวทีมีรูปร่างมาสมส่วน เช่น หางงอ ตาสี
แดง ถือเป็ นแมวทีไม่ควรเลี ยง เพราะจะนําความไม่เป็ นมงคล และภัยพิบัติต่างๆมาให้ ในปัจจุบันความ
เชือเหล่านี ไม่ได้ มีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจเลี ยงแมวของคนไทยมากนัก
นอกจากนี แมวยังมีความสําคั ญในพิธีกรรมของคนไทยเริมตั งแต่ประเพณีการเกิด เมือเด็กมี
อายุได้ เดือนกับวั นก็จะมีพิธีโกนผมไฟ แล้ วทําพิธีลงอู่หรือลงเปล ในพิธีจะต้ องมีสิงของประกอบพิธีสําคัญ
ได้ แก่ฟักเขียวหนึงลู กล้ างให้ สะอาดแล้ วทาแป้งให้ เป็ นสีขาว หินบดยา ถุงข้ าวบรรจุข้าวเปลือก ถัว งา และ
ประการสําคัญจะต้ องมีแมวคราวหนึงตัว ถ้ าเป็ นเด็กชายให้ มีสมุดดินสอด้ วย แต่ถ้าเป็ นเด็กผู ้ หญิงก็ต้องมี
ด้ ายและเข็ม เมือเริมทําพิธีลงอู่ให้ นําสิงของเหล่านี วางลงในเปลแล้ วเริมไกลทันที ครั ง เป็ นเสร็
จพิธี
การนําแมวใส่ลงในเปลนั น จะเป็ นเคล็ดทีมีคํากล่าวติดปากเป็ นพรว่า “ให้ เย็นเหมือนฟั กหนัก
เหมือนแฟง ให้ อยู่เรือนเหมือนก้ อนเส้ า เฝ้าเรือนเหมือนแมวคราว” แมวคราวคือแมวตัวผู ้ ขนาดเขือง เป็ น
แมวผู ้ ใหญ่มีหนวดมีเคราแล้ ว ถ้ าเปรียบกับคน ก็เหมือนผู ้บรรลุนิตภาวะโดยบริ
ิ
บูรณ์ จึงเป็ นแมวไม่ทิ งถิน
( เสฐียรโกเศศ,
น. – ) การใช้ แมวจึงเป็ นสั ญลักษณ์ว่าให้ เด็กอยู่กับบ้ านเรือนไม่ท่องเทียวไป
ทีใดเหมือนกับแมวคราวทีนอนอยู่กับบ้ านทั งวั น
ส่วนในประเพณีแต่งงานนั นแมวถูกนํามาใช้ ในพิธีแต่งงานในส่วนทีเป็ นการปูทีนอนและส่งตัว
เจ้ าสาว ( เสถียรโกเศศ,
น. )
ในพิธีปูทีนอนทีมีแมวตัวผู ้ สีขาวหนึงตัว หินบด ฟั กและของอืน ๆ อีกหลายอย่าง
ไม่ใช่มีเพียงเท่านี ลางรายยังไม่สะใจ ก็มีเงินบาทและเงินปลีกรวมอยู่ด้วยถุงหนึง
ลางรายก็มีหมากอ่อนเพิงสอยเป็ นลู กทะลายหนึงด้ วย แมวขาวนัน ลางตําราว่า
ให้ ใช้ แมวลาย ว่าจะมีอํานาจเหมือนเสือ ลางคนว่าต้ องเป็ นแมวเทา และต้ องผูกสร้ อยเล็ก ๆ
ทําด้ วยทองคําทีเท้ า และทีคอแมวด้ วย

การใช้ แมวในพิธีปูทีนอนและแต่งงานนั นอาจมีความหมายให้ คู่บ่าวสาวอยู่ประจําบ้ านเรือน ไม่ไป
เทียวทีไหนไกล ๆ เหมือนกับแมวตัวผู ้ ทีชอบนอนอยู่กับบ้ านไม่ออกไปไหน
อย่างไรก็ตามในประเพณีการตายนั น หากยังไม่ได้ นําศพใส่โลงต้ องระมัดระวังไม่ให้ แมวกระโดด
ข้ ามศพได้ ถือกันว่าถ้ าแมวกระโดดข้ ามศพ ศพนั นจะลุกขึ นได้ จึงต้ องปิ ดประตูหน้ าต่างให้ สนิทไม่ให้ แมว
เข้ าไปในห้ องนั นได้ ปัจจุบนความเชื
ั
อเหล่านี ยังพบเห็นได้เสมอในหนังผีของไทย
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ในสํานวนไทยนั นมีสํานวนทีเกียวกับแมวอยู่หลายสํานวนได้ แก่
หุงข้ าวประชดหมา ปิ งปลาประชดแมว เป็ นสํานวนทีมีความหมายว่าแกล้ งทําเพือประชดคน
อืนแต่กลับทําให้ ตัวเองเสียประโยชน์โดยไม่ได้ ผลดีอะไรเลย แต่กลับกลายเป็นผลดีกับคนอืนแทน
ยื นหมู ยื นแมวเป็ นสํานวนทีมีความหมายว่า สิงของแลกเปลียนต่อกันโดยทั งสองฝ่ ายต้ องส่ง
สิงของให้ กันและกันต่อหน้ า
ที เท่ าแมวดิ นตาย เป็ นสํานวนทีมีความหมายถึงทีดินเพียงเล็กน้ อย สํานวนนี มีทีมาจากเรือง
ศรีธนนชัยขอพระราชทานทีดินจากพระเจ้ าแผ่นดินว่าจะขอทีดินเท่าแมวดิ นตาย พระเจ้ าแผ่นดินคิดว่าเป็ น
ทีเพียงเล็กน้ อยจึงยกให้ ตามทีขอ แต่ศรีธนนชัยใช้ อุบายเอาแมวผูกคอแล้ วไล่ตีจนกว่าแมวจะตายจึงได้ทีดิน
เป็ นจํานวนมาก
ซื อเหมือนแมวนอนหวด เป็ นสํานวนทีมีความหมายว่าทําตัวเป็ นคนมีท่าทางซือ ๆ แต่พอคน
เผลอก็แสดงตัวตนทีแท้ จริงทีเป็ นคนไม่เรียบร้ อยมีลวดลายต่าง ๆ ออกมา เหมือนกับแมวทีนอนขดตัวอย่าง
เรียบร้ อยและนอนนิง ๆ ทั งวั นแต่พอคนเผลอแมวก็ลุกไปขโมยปลาไปทันที จึงเป็ นสํานวนทีใช้ ประชด
ประชันว่าไม่ใช่คนซือจริง ๆ
ฝากปลาย่ างไว้กับแมว เป็ นสํานวนทีมีความหมายว่าฝากสิงของไว้ กับคนทีปรารถนาจะได้ สิงนั น
เช่นกัน ดังนั นย่อมเป็ นไปได้ ทีคนทีรับฝากจะฉกฉวยสิงนั นไปเป้นของตนเอง เป็ นสํานวนทีเตือนใจว่าไม่ครว
ให้ ความไว้ วางใจกับคนทีไม่น่าไว้ วางใจ
ให้ อยู ่ เรือนเหมือนก้ อนเส้ าให้ เฝ้าเรือนเหมือนแมวคราว เป็ นคําพังเพยทีมักใช้ กับพิธี
แต่งงานหรือพิธีลงอู่ให้ มีความหมายว่าให้ ผู ้ แต่งงาน หรือเด็กทีจะทําพิธีลงอู่นั นเป็ นคนทีอยู่ติดบ้ าน
เช่นเดียวกับแมวคราว ซึงก็คือแมวทีมีอายุมากแล้ วมักจะนอนอยู่กับบ้ านไม่ไปเทียวเตร็ดเตร่ออกนอกบ้ าน
แมวขโมย มีความหมายว่าเป็ นคนขี ขโมย ไม่น่าไว้ วางใจเหมือนกับแมวทีชอบขโมยปลาย่าง
ปิ ดประตูตีแมว หมายถึงการรุมทําร้ ายโดยไม่สามารถหนีไปไหนได้
แมวเฝ้าปลาย่าง มีความหมายถึงชายหนุ่มทีหมายปองหญิงสาวจึงมักจะมาเฝ้าคอยติดตามอยู่
ไม่ห่าง
แมวไม่ อยู ่ หนูร่าเริง มีความหมายว่าเวลาทีผู ้ใหญ่หรือผู ้บังคับบัญชาไม่อยู่ น้ผูอ้ ยก็พากันละทิ ง
หน้ าที สนุกสนานร่าเริงโดยไม่ต้องกังวลกับกฎระเบียบหรือไม่ต้องเกรงกลัวอะไร
ในประเพณีไทยนั นมีพิธีกรรมหนึงทีแมวมีความสําคัญมาก นันคือประเพณีแห่นางแมว ในชนบท
ของไทยในปี ทีฝนฟ้าไม่ตกตามฤดู กาลคนไทยจะมีพิธีแห่นางแมว โดยชาวบ้ านจํานําแมวลายตัวเมียใส่
ตะกร้ าเดินร้ องรําทําเพลงไปตามหมู่บ้าน เมือถึงบ้ านใดเจ้ าของก็จะนํานํ ามาสาดใส่แมว พิธีนี อาจจะมา
จากธรรมชาติของแมวทีไม่ชอบนํ าเมือแมวต้ องมาถูกสาดนํ าใส่ เทวดาจึงสงสารดลบันดาลให้ ฝนตก
ปั จจุบันความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทําให้ คนไทยละเลยพิธีกรรมทีดู เหมือนไม่สามารถอธิบายได้ในเชิง
วิทยาศาสตร์ตามความคิดสมั ยใหม่แต่บางท้ องถินในชนบทก็ยังอนุรักษ์ ประเพณีนี ไว้
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แมวสัตว์เลี ยงขนฟูตัวเล็ก ๆ ทีมีความผูกพันกับคนไทยมานานได้ สะท้ อนความนึกคิดและ
ความสัมพันธ์ถึงวิถีชวี ิตของคนไทย อย่างน้ อยแมวไทยแท้ กเ็ ป็ นสัญลักษณ์หนึงของประเทศ ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์หนึงให้ คนไทยรู ้ จักประเทศไทยได้เป็ นอย่างดี แมวจึงเป็ นสิงทีสะท้ อนความรู ้ สึกนึกคิดของคน
ไทยทีมีต่อสิงต่าง ๆ รอบตัวได้ ดี และสามารถแสดงให้ เห็นถึงความเชือและวิถีชีวิตของคนไทยได้ เป็ นอย่างดี
พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
บรรณานุกรม
เสถียรโกเศศ . (
). ประเพณี เกียวกับชี วิต. พิมพ์ครั งที . กรุงเทพฯ,สํานักพิมพ์ศยาม.
www. http://pet.kapook.com/view51597.html
http://home.nakhon.net/amolwan/storycat_3.html
http://pet.kapook.com/view8345.html

