ตําราดูแมว
แมว เป็ นสัตว์เลียงประจําบ้านในสังคมไทยมาตังแต่ดึกดําบรรพ์ซึงได้อภิ สิทธิ ให้ ขึนไปอยู่บ นเรื อนได้ ดังเห็ นได้
จากประเพณี การขึนบ้านใหม่ของคนไทยที นิ ยมมอบข้าวของที เป็ นสิ งของมงคลต่างๆ แก่เจ้าของเรื อน ซึ งรวมถึงสัตว์เลียง 2
ชนิ ด คือ ไก่ และ แมวนอกจากนี ในสุภาษิตหรื อสํานวนไทยต่างๆ มีการกล่าวถึงแมวซึ งเป็ นสัตว์เลียงประจําบ้านอยูม่ ากมาย
เช่นหุ งข้าวประชดหมา-ปิ งปลาประชดแมว ฝากปลาย่างไว้กบั แมว หรื อแมวนอนหวด ก็ส ะท้อนให้ เห็ น ว่าแมว เป็ นสัตว์
เลียงใกล้ชิดของคนไทยมาตังแต่สมัยโบราณ โดยคนไทยโบราณเชือว่าการเลียงแมวทีมีลกั ษณะดีจะทําให้เกิ ดคุณแก่เ จ้าของ
บ้านจนกลายเป็ นค่านิ ยมสื บต่อกันมา และได้บนั ทึกลายลักษณ์อกั ษรจนเกิดเป็ นตําราดูแมว
สันนิ ษ ฐานว่า ตํา ราดู แมวมี มาตังแต่ส มัยอยุธยา ซึ งเป็ นหนึ งในตําราพรหมชาติ กล่าวกันว่า เป็ นตํา ราโบราณที
คัดลอกสื บต่อกันมาซึ งมีฉบับหนึ งอยูใ่ นความครอบครองของสมเด็จพระพุ ฒาจารย์ (นวม)สมเด็จพระราชาคณะผูใ้ หญ่ รูป
หนึ งในรัชกาลปั จจุบนั ท่านเป็ นพระเถระทีโปรดการเลียงแมวเป็ นพิเศษตําราดูแมวดังกล่า วเป็ นสมุดข่อย มี เนื อหาแต่งเป็ น
โคลง และมีภาพวาดพัน ธุ์แมวต่างๆ ประกอบ ในตํารานี กล่าวถึ งแมวพันธุ์ต่างๆ 23 สายพัน ธุ์ แบ่งเป็ นแมวมงคล 17 สาย
พันธุ์ และแมวให้โทษอีก 6 สายพันธุ์
แมวที เป็ นมงคล ได้แก่ เช่น แมววิ เชี ยรมาศมี ขนสี เหลื องนวล มี แต้ม สี นําตาลออกนําตาลเข้ม 9 จุ ด และตาสี ฟ้ า
สวยงามมาก แมวศุภลักษณ์ หรื อแมวทองแดง ขนเป็ นสี นําตาลเข้มหรื อนําตาลแดงทังตัว แมวมาเลศ หรื อแมวโคราช มี สี เทา
ทังตัว แมวนิลรั ตน์ หรื อแมวโกนจา เรี ยกทัวๆ ไปว่าแมวดําปลอด มีสีดาํ ทังตัวและมีหางยาว แมวเก้ าแต้ม เป็ นแมวสี ขาวแต่มี
จุดแต้มสี ดาํ ตามลําตัว 9 จุด แมวปั ดเศวต เป็ นแมวดําแต่มีขนบริ เวณหน้าอกเป็ นสี ขาวโดยรอบไปถึงหลัง แมวแซมเสวตร
เป็ นแมวสี ดาํ แต่จะมีขนสี ขาวแซมทังตัว แมวขาวมณี หรื อขาวปลอด มี สีขาวทังตัว นอกจากนี ยังมี แมวที ตํารากล่าวถึงอี ก
อย่างเช่น แมวกระจอก แมวสิ งหเสพย์ แมวการเวก แมวจตุบทเป็ นต้น แมวต่างๆ เหล่านี จะให้ คุณแก่ผ เู ้ ลี ยงแตกต่างกันไป
ทังในเรื องโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ หรื อการเสริ มสร้างเสน่ ห์
แมวที เป็ นโทษ ได้แก่แมวทุพ ลเพศเกิ ดมาพิ การ แมวพรรณพยัคฆ์ หรื อแมวลายเสื อ แมวปี ศาจคือแมวที กินลูก
ตัวเอง แมวหิ ณโทษ คือแมวทีลูกตายในท้องด้วย แมวกอบเพลิง เป็ นแมวที ชอบซุ กตัวอยู่ตามมุมต่างๆ ไม่รับ แขกและแมว
เหน็บเสนียดมีหางลักษณะคดงอ มักเอาหางเหน็บไว้ใต้ทอ้ ง ซึงเชือกันว่าแมวเหล่านี จะนําความเดือดร้อนมาให้แก่ผเู ้ ลียง
นอกจากตําราดูแมวพรหมชาติแล้วยังมีตาํ ราดูแมวสําคัญอีกฉบับหนึ งซึ งสัน นิ ษฐานว่าได้รับอิ ทธิ พ ลความเชื อมา
จากตําราตะวันตก กล่าวถึงรู ปพรรณสัณฐานของแมวมงคลที แต่งต่างจากตําราเดิ ม ตัวอย่างเช่นแมวลายเสื อ กลายเป็ นแมว
มงคลเนื องจากสามารถเลียงไว้ปราบหนู นก งูภายในบ้านได้เป็ นอย่างดีแมวสี ทอง หรื อแมวจิ งเจอร์ เลียงไว้ในบ้านจะทําให้
มีเสน่ ห์แมวสี เทาเป็ นแมวนักปราชญ์ รวมถึงแมวด่างและแมวสี ทองแดงก็เป็ นแมวให้คุณ
หากวิเคราะห์ ตาํ ราดูแมวทีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะพบว่าแมวทีให้คุณล้วนแต่มีรูปพรรณสัณฐานที ดีในขณะที แมวที
ไม่ควรเลียงจะมีลกั ษณะไม่พึ งประสงค์ ซึ งสะท้อนให้เห็ นถึงค่านิ ยมของคนไทยในเรื องรู ปลักษณ์ โดยเฉพาะการเลี ยงแมว
ซึงเป็ น สัตว์อยูใ่ นเรื อนก็ถือเป็ นหน้าเป็ นตาของบ้านอย่างหนึ งคนไทยจึ งนิ ยมเลี ยงแมวที มี ลกั ษณะชวนมองและเป็ นที นิ ยม
ชมชอบแก่ผพู ้ บเห็ น

