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1.  บทนําประวตัคิวามเป็นมาของแมว 
 
Kingdom :  Animalia 
Phylum :  Chordata 
Class :   Mammalia 
Order :   Carnivore 
Family :  Felidae 
ชือวทิยาศาสตร์  Felis catus (or Felis domesticus) 
ชือสามัญ  cat  
ชือไทย   แมว  หรือ วฬิาร  หรือ ชมา 
 
 แมวมีความสมัพนัธ์กบัมนุษยม์านานแลว้  จากการพบหลกัฐานมมัมีแมว  รูปปันแมว
สมัฤทธิ  และรูปเขียนแมวบนผนงัทีมีอยูใ่นอียปิต ์   ชาวอียปิตโ์บราณมีความเชือวา่แมวเป็นสตัว์
ศกัดิสิทธิ   เป็นเทพเจา้จาํแลงมาเกิด   มีร่างกายเป็นสตรี  ศีรษะเป็นแมว ชือ Pasht   เป็นสญัลกัษณ์
แห่งแสงสวา่ง  ความร้อนและพลงัแสงอาทิตย ์  รวมทงัเป็นสญัลกัษณ์แห่งดวงจนัทร์ดว้ย  พบ
หลกัฐานคือรูปปันเทพเจา้ Pasht ขนาดใหญ่มหึมาสร้างจากหิน   ประดิษฐานบนแท่นทีเมืองบบูา
สติส (ปัจจุบนัคือเมืองเตลบาสตา)   ในฤดูใบไมผ้ลิชาวอียปิตจ์ะทาํพิธีบวงสรวงเทพเจา้แมว  ดว้ย
เนือสตัว ์ นาํผงึ และผลไม ้ มีสาวมาร่ายรําร้องเพลงบูชาเทพเจา้    ชาวอียปิตจึ์งเป็นชนชาติแรกทีนาํ
แมวมาเลียงและฝึกใหเ้ชือง  ชาวอียปิตเ์รียกแมววา่ เมียว  (mau)    ต่อมาแมวไดถู้กขยายพนัธุ์ไปทุก
แห่งทวัโลก  สนันิษฐานวา่แมวติดไปกบัเรือสินคา้  โดยเรือสินคา้นาํแมวติดไปดว้ยเพือกาํจดัหนู   
อยา่งไรกต็าม  ตน้กาํเนิดของแมวไม่ใช่อียปิต ์  แต่เป็นรัฐนูเบีย  (ปัจจุบนัอยูใ่นประเทศซูดาน)   เชือ
กนัวา่  ฟาโรห์แห่งอิยปิตไ์ดบุ้กนูเบียและนาํแมวมาสู่อิยปิต ์  พร้อมกบัสตัวเ์ลียงและทรัพยส์มบติั
ต่างๆทียดึมาได ้ แมวนูเบียมีลกัษณะขายาว  ขนสนัและศีรษะเลก็  ต่อมาไดมี้การขยายและปรับปรุง
พนัธุ์เกิดแมวพนัธุ์ต่างๆตามมามากมาย 
 เชือกนัวา่  แมวมีความสาํคญัต่อความเจริญและการขยายอาํนาจของอียปิต ์  เพราะแมวช่วย
ควบคุมหนูซึงเป็นศตัรูทาํลายพืชผลทางเกษตร  และเป็นตวัแพร่เชือกาฬโรค  ซึงเป็นโรคระบาด
สาํคญัในสมยัโบราณ   เมืออียปิตมี์แมวจึงสามารถควบคุมหนู ทาํใหก้ารผลิตพืชพรรณธญัญาหาร
อุดมสมบูรณ์   พลเมืองมีจาํนวนมากเพราะไม่มีโรคระบาด   สามารถขยายอาํนาจไปไดก้วา้งใหญ่
ไพศาลเป็นเวลาหลายพนัปี  อียปิตโ์บราณจึงมีกฎหมายคุม้ครองแมว   หา้มนาํแมวออกนอกประเทศ  
และหากพบแมวในต่างประเทศจะตอ้งนาํกลบัมาสู่ประเทศดว้ย  หา้มผูใ้ดทาํร้ายหรือฆ่าแมวโดย
เดด็ขาด   หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษประหารชึวิต  หากแมวตายคนในบา้นจะตอ้งไวทุ้กข ์  โกนคิว  
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และตอ้งนาํซากแมวไปทาํมมัมีเพือเกบ็รักษาไว ้    บา้นทีมีฐานะดีจะห่อมมัมีแมวดว้ยผา้ลินิน 2 สี 
มดัและทาํลวดลายสวยงาม   ใส่ในหีบบรอนซ์ประดบัเพชรพลอย  แลว้นาํไปฝังทีสุสานใกลก้บั
โบสถ ์ Pasht  เมืองบูบาสติส   ทงันีมีรายงานวา่นกัโบราณคดีพบมมัมีแมวมากกวา่ สามแสนตวัใน
สุสานโบราณของอียปิต ์  ในปัจจุบนัยงัมีมมัมีแมวเกบ็รักษาไวที้พิพิธภณัฑที์กรุงไคโร  และทีกรุง
ลอนดอน 
 โดยทวัไปแมวต่างพนัธุ์จะมีลกัษณะต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม เช่น แมวเมืองหนาวจะมี
ขนยาวกวา่แมวเมืองร้อน   แต่มีแมว 3 พนัธุ์ทียงัคงลกัษณะเดิมของแมวโบราณ  คือ รูปร่าง
เพรียว  หนา้แหลม   ตาคม  คือ แมวอบิสซาเนีย  แมวอิยปิต ์ และแมวไทย   แมวทงัสามพนัธุ์นีจะมี
ลกัษณะไม่ต่างกนัมากนกั   แต่แมวอบิสซาเนียและแมวอิยปิต ์  หายากในปัจจุบนั  จึงคงมีแต่แมว
ไทยทีเป็นแมวพนัธุ์เก่าแก่ทียงัเลียงแพร่หลายอยู ่ เป็นทีรู้จกักนัดีทวัโลก  สนันิษฐานวา่แมวอิยปิต์
อาจเป็นบรรพบุรุษของแมวไทย  โดยพบวา่ แมวไทยมีลกัษณะรูปร่างใกลเ้คียงกบัแมวทีพบใน
สุสานของอิยปิตโ์บราณ 
 แมวไทยพนัธุ์แรกทีต่างประเทศรู้จกัและตงัชือวา่ Siamese cat คือ แมววิเชียรมาศ  ซึงตาม
ประวติัศาสตร์กล่าววา่ พระบาทสทเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลที 5 พระราชทานแมว
วิเชียรมาศคูห่นึงใหแ้ก่นาย Owen Gould  กงสุลองักฤษประจาํกรุงเทพฯ  ต่อมา นาย Owen Gould 
ไดน้าํแมวคู่นีไปฝากนอ้งสาวทีองักฤษ  แมวคูนี่ไดถู้กส่งเขา้ประกวดในงานประกวดแมวที The 
Crystal Palace กรุงลอนดอน  และไดรั้บรางวลัที 1   ทาํใหช้าวองักฤษพากนัตืนเตน้และหนัมานิยม
เลียงแมวแมวไทยกนัมากจนจดัตงัเป็นสโมสรแมวไทยขึน    รัชกาลที 5  ทรงเห็นวา่แมวไทยนาํ
ชือเสียงมาสู่ประเทศ  ทาํใหค้นรู้จกัประเทศไทยมากขึน  จึงไดพ้ระราชทานแมวไทยไปใหช้าติต่างๆ 
เช่น  สหรัฐอเมริกา   ทาํใหชื้อเสียงแมวไทยและประเทศไทยแพร่หลายออกไปทวัโลก 
 

 

พาชต ์เทพเจา้แหง่อยิปิต ์
มมัมแีมว 
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2. สายพนัธ์ุแมว 
 

โดยทวัไปแมวบา้น (Felis domesticus)  แบ่งไดเ้ป็น   2  กลุ่มใหญ่  คือ 
1. แมวพนัธุ์ขนยาว (long haired breeds)  เช่น แมวพนัธุ์เปอร์เซีย 
2. แมวพนัธ์ขนสนั (short haired breeds)   กลุ่มนีแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ  

 ประเภทกระดูกใหญ่โครงร่างลาํสนั (large boned and stocky breeds)   
เช่น  แมวพนัธุอ์เมริกนัขนสนั 
 ประเภทกระดูกเลก็โครงร่างระหง (fine boned and elegant breeds) 
เช่น แมวสีสวาด 
แสดงรูปร่างของแมว  3 ประเภท 
 

A. แมวพนัธ์ขนยาว     

       
 B. แมวพนัธ์ขนสัน กระดูกใหญ่ ลาํสัน     

       
 C. แมวพนัธ์ขนสัน กระดูกเลก็ ระหง    
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A. แมวพนัธ์ุขนยาว     
รูปด้านหน้า   รูปด้านข้าง 

 
 
 
 
 

             
 
  
 

B. แมวพนัธ์ุขนสัน กระดูกใหญ่ ลาํสัน     
รูปด้านหน้า   รูปด้านข้าง 
 
 
 
 
 
 
 

C. แมวพนัธ์ุขนสัน กระดูกเลก็ ระหง     
รูปด้านหน้า   รูปด้านข้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 ลกัษณะของแมวพนัธุ์ขนยาว (A)  และแมวพนัธุ์ขนสนักระดูกใหญ่ ลาํสนั (B)    จะ
คลา้ยกนั  คือ ทงัสองประเภทจะมีโครงสร้างใหญ่ ลาํสนั  หวักลมโต  ตากลมกวา้ง   สนัจมูกสนัและ
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ปลายจมูกรันขึน    หูเลก็แต่ฐานกวา้ง  และแยกห่างกนั รับกบัส่วนหวัทีกลมใหญ่     สาํหรับแมว
พนัธุ์ขนสนั กระดูกเลก็ระหง (C)  จะมีรูปร่างเพรียวระหง  ลกัษณะหวัยาว  แคบกวา่   แต่หูใหญ่  
ลกัษณะรายละเอียดของส่วนหวัแตกต่างกนัไปตามสายพนัธุ์ 
 แมวบางพนัธุ์เท่านนัทีผูค้นนิยมเลียง  และเป็นทีรู้จกักนัทวัไป    มีแมวอีกหลายพนัธุ์ทีคน
ส่วนใหญ่ไม่รู้จกั และไม่เคยพบเห็น  ในทีนีจะกล่าวถึงเฉพาะพนัธุ์ทีรู้จกักนัทวัไป   โดยเฉพาะพนัธุ์
ทีนิยมเลียงกนัทวัไปในประเทศไทย      โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แมวพนัธุ์ไทย   แมวพนัธุ์
ต่างประเทศขนสนั และ แมวพนัธุ์ต่างประเทศขนยาว 
 
แมวพนัธ์ุไทย 
นิสัยแมวไทย 
 แมวไทยมีนิสยัรักอิสระ  เป็นตวัของตวัเอง  ทาํอะไรตามใจตวัเอง  มกัไม่พึงพาเจา้ของ  
เช่น  ไปไหนตามใจตนเอง  ไปหากินนอกบา้นได ้   ชาวต่างประเทศกล่าววา่     แมวไทยเป็นแมว
ชนิดเดียวทีเลียงไดอ้ยา่งเพือนจะเลียงอยา่งทาสไม่ได ้     แมวไทยตวัไหนทีไดรั้บการกดขีอยา่งทาส   
แมวนนัจะไม่อยูด่ว้ย   มนัจะอยูก่บัเจา้ของทีใหค้วามรักใหค้วามเป็นเพือนแก่มนัเท่านนั   ซึงคลา้ย
กบันิสยัของคนไทย   ทีรักความเป็นไท  และรักอิสระเสรี 
 แมวไทยมีความผกูพนักบัเจา้ของ  มนัจะแสดงความดีใจเมือเห็นเจา้ของโดยการแกวง่หาง  
เอียงคอมอง และส่งเสียงร้อง  ชอบใหค้นลูบไล ้    แต่แมวจะแสดงความรักเจา้ของเพยีงบางครังบาง
คราวเท่านนั   ไม่สมาํเสมอเมือเทียบกบัสุนขั   บางทีเจา้ของเรียกมนักลบัทาํเฉย  หรือเจา้ของอุม้  
มนัอาจยกเทา้ตบหรือข่วน  แต่ถา้มนัอารมณ์ดีอาจเขา้มาหาและซุกอยูบ่นตกัโดยไม่ไดเ้รียก  แต่ไม่
นานมนัอาจลุกพรวดพราดหนีไปเฉยๆ 
 แมวไทยมีนิสยัชอบโออ้วดถา้จบัหนูหรือจิงจกมาไดม้นัจะคาบมาอวดเจา้ของ  เพืออวดวา่
มนัเก่ง  จนกวา่เจา้ของจะชืนชม    มนัจึงจะวางเหยอืลงหรือเล่นกบัเหยอืทีตายแลว้นนั    แต่จะไม่กิน
เหยอืนนั 
 แมวไทยมีความเฉลียวฉลาดและรอบคอบ   มนัจะเตรียมพร้อมถา้มนัทอ้ง   มนัจะเตรียมหา
ทีคลอดและทีเลียงลูกเพือใหไ้ดที้ทีปลอดภยัทีสุด    มนัมกัไม่ชอบสถานทีทีเจา้ของเตรียมไวใ้ห ้  
แมวไทยชอบคลอดลูกในทีสูง  เช่นชนัหนงัสือ   ตูเ้สือผา้  ลินชกั  ซอกตู ้ บนหลงัคา  ถา้แมวไทยไม่
พอใจมนัจะแสดงอาการปากยนืใหเ้ห็น   และมกัแสดงความรู้สึกใหเ้ห็น     แสดงวา่มนัรู้ภาษา     
แมวไทยจึงไดรั้บความชมเชยวา่สวยงามและเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ    หากนาํแมวไทยผสมกบัแมว
ต่างประเทศ  อาจไดลู้กแมวทีมีสีขนหรือแตม้สี  นยัน์ตาสีฟ้าแบบแมวไทย   แต่รูปร่างไม่สง่างาม
และอุปนิสยัไม่เหมือนแมวไทย 
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การแบ่งชนิดแมวพนัธ์ุไทย 
 แมวไทยโบราณ 
 ตามหลกัฐานบนัทึกในสมุดข่อยโบราณเกียวกบัตาํราดูลกัษณะแมว  ตงัแต่สมยัอยธุยา  
กล่าว ถึงแมวไทย  23 ชนิด  แบ่งเป็นแมวลกัษณะดีทีใหคุ้ณ 17 ชนิด  และแมวลกัษณะร้ายทีใหโ้ทษ 
6 ชนิด  ตามตาํราของสมเดจ็พระพทุธาจารย ์ (พทุธสรมหาเถระ)  ระบุลกัษณะของแมวทีใหคุ้ณไว ้ 
ดงันี 
 1. แมวรัตนกาํพล  มีสีขาวเหมือนหอยสงัข ์  แต่รอบตวัตรงส่วนอกมีลกัษณะคลา้ยสายคาด
สีดาํ  นยัน์ตาเป็นประกายสีเหลือง  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะมียศถาบรรดาศกัดิ   มีเดชานุภาพ   มีคน
เกรงกลวั 
 2. แมววิเชียรมาศ  มีสีขาว   ส่วนปาก  หาง  เทา้ทงัสี  หูทงัสอง  รวม 8 แห่งมีสีดาํ  นยัน์ตามี
ประกายสดใส  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะนาํโภคาพิพฒันสมบติัเพิมพนูมาให ้
 3. แมวศุภลกัษณ์ หรือทองแดง  มีสีทองแดงลว้น  นยัน์ตาเป็นประกาย  เชือกนัวา่ ใครเลียง
จะมียศถามากมาย  ไดเ้ป็นอาํมาตยม์นตรี 
 4. แมวเกา้แตม้  มีขนสีขาวและมีแตม้สีดาํ 9 แตม้  คือ ทีคอ หวั  ตน้ขาหนา้ทงัสอง   ไหล่ทงั
สอง  ตน้ขาหลงัทงัสอง  และทีทา้ยตวั  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะคา้ขายไดโ้ภคา 
 5. แมวมาเลศ  หรือดอกเลา  มีขนสีดอกเลาเหมือนเมฆสีเทายาม  นยันต์าหยาดเยมิเหมือน
นาํคา้งบนใบบวั   เชือกนัวา่ ใครเลียงจะนาํความสุขสวสัดิมงคลมาให ้
 6. แมวแซมเศวต  มีขนดาํแซมขาว  ขนบางสนั รูปร่างเพรียว  นยัน์ตาดงัแสงหิงหอ้ย   เชือ
กนัวา่ ใครเลียงจะมีคุณนกัหนา 
 7. แมวนิลรัตน์  มีขนดาํสนิท  รวมทงัฟัน  นยัน์ตา และเลบ็กมี็สีดาํ   หางยาวตวดัไดถึ้งหวั  
เชือกนัวา่ ใครเลียงจะมีคุณอเนก  มีทงัศฤงคาร  โภคาบริบูรณ์เป็นนิตย ์
 8. แมววิลาศ  มีสีดาํตลอดลาํตวั  ยกเวน้ส่วนราวคอ ลงมาถึงใตท้อ้ง  หูสองขา้ง  หางและขา
ทงัสีมีสีขาวเหมือนดอกฝ้าย  นยัน์ตาสีเขียว  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะไดเ้ป็นนายผูใ้หญ่  ไดเ้ลือนฐานะ
มีศฤงคารโภคา  จะไดท้รัพยสิ์นมาเนืองๆ 
 9. แมวนิลจกัร  มีขนดาํสนิทรอบคอมีขนสีขาวโดยรอบ  คลา้ยกบัสวมปลอกคอสีขาว  เชือ
กนัวา่ ใครเลียงจะมีทรัพยสิ์นสมบติัมากมาย 
 10. แมวมุลิลา  มีขนสีดาํ  หู 2 ขา้งสีขาว  นยัน์ตาสีเหลืองคลา้ยดอกเบญจมาศ  เชือกนัวา่ ผู ้
เลียงควรเป็นพระสงฆ ์ จะทาํใหเ้ล่าเรียนประสบความสาํเร็จดงัปรารถนา 
 11. แมวกรอบแวน่ หรืออานมา้ มีสีขาว  แต่มีขนสีดาํตรงกลางหลงัคลา้ยอานมา้  และรอบ
ดวงตาทงัสองขา้ง  มีสีดาํคลา้ยกรอบแวน่ตา  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะนาํเกียรติยศมาให ้
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 12. แมวปัศเวต  หรือปัดตลอด  มีสีดาํตงัแต่ปลายจมกูมาจดปลายหางมีริวขาว  นยัน์ตาเป็น
ประกายพลอยสีเหลือง  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะไดดี้  มีความเจริญยงิกวา่ยาติพีนอ้งในตระกลูเดียวกนั  
จะมียศถาบรรดาศกัดิสูง   จะมงัคงัสมบูรณ์ตลอดกาล 
 13. แมวกระจอก  มีสีดาํ  ตวักลม  มีลายขาวเหมือนเมฆทีรอบปาก นยันต์าสีเหลือง  เชือกนั
วา่ ใครเลียงจะไดที้ดินไร่นา  ไดท้รัพยสิ์นสมบติั  ถา้เป็นไพร่กจ็ะไดเ้ป็นนาย 

14. แมวโสงหเสพย  มีสีดาํ  ริมฝีปาก  จมูก และรอบคอมีสีขาว  นยัน์ตาเป็นประกายสี
เหลือง  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะเกิดผล  ทรัพยสิ์นสมบติัมากมี 
 15. แมวการเวก  มีสีดาํ  จมกูขาวราวกบัเขียนไว ้ นยัน์ตาเป้นประกายสีทอง  เชือกนัวา่ ใคร
เลียงจะไดย้ศถาบรรดาศกัดิภายใน  7  เดือน  จะไดล้าภเป็นจาํนวนมาก 
 16. แมวจตุบท  มีสีดาํ  เทา้ทงัสีมีสีขาว  นยัน์ตาสีเหลืองเหมือนดอกโสน  เชือกนัวา่ ผูที้ถือ
กาํเนิดในราชนิกลุเท่านนัจึงสมควรเลียงแมวลกัษณะนี  และจะใหคุ้ณแก่ผูเ้ลียง 
 17. แมวโกนจา  มีสีดาํ  ขนละเอียด  นยันต์าสีดอกบวบแรกแยม้  หางเรียว  ท่าทางเดินสง่า
เหมือนสิงโต  เชือกนัวา่ ใครเลียงจะมีคุณนกัหนา 
 แมวทงั 17 ชนิดนี ควรเลียงไวเ้พราะเป็นแมวใหคุ้ณ 

แสดงรูปวาดแมวไทยโบราณทใีห้คุณ 
ตามตาํราดูลกัษณะแมวของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (พุทธสรมหาเถระ) 

 

 
แมวรัตนกมัพล   

 
 

แมวมาเลศ  
แมวแซมเสวตร 
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แมวนิลรัตน ์           แมววิลาศ แมวนิลจกัร 

 
แมวมุลิลา   

 
  

  
 

สาํหรับตาํราลกัษณะแมวใหโ้ทษ  กาํหนดไว ้ 6 ชนิด ดงันี 
1. แมวกอบเพลิง  เป็นแมวทีมกัหลบซ่อนกายอยูใ่นยุง้ขา้ว  พอเห็นคนเดินมารีบวิงหนี  ถา้

เลียงไวจ้ะใหโ้ทษ   
2. แมวพรรณพยคัฆ ์หรือลายเสือ  มีลายเหมือนเสือ ขนสีเหมือนชุบเกลือกบัแกลบ  นยัน์ตา

และหูสีคลาํ  เสียงร้องเหมือนผโีป่งร้องเรียกกนัในป่า 
3. แมวปีศาจ  เป็นแมวทีออกลูกมาแลว้กินลูกหมด  หางขดเหมือนงูดิน  ขนสากไม่เรียบ  

ตวัผอม  หนงัยาน 
4. แมวหินโทษ  เป็นแมวทีลูกตายตงัแต่อยูใ่นทอ้ง  มกันาํภยัพิบติัมาสู่บา้น 
5. แมวทุพพลเพศ  มีสีขาว  นยัน์ตาสีแดงเหมือนทาดว้ยโลหิต  กลางคืนชอบขโมยปลาไป

กิน  เป็นแมวใหโ้ทษทาํใหทุ้กขร้์อน 
6. แมวเหน็บเสนียด  เหมือนค่างหางขดงอซ่อนไวใ้ตก้น้  รูปร่างพิกลพิการ  เป็นแมวให้

โทษ  จะทาํใหเ้สือมความเจริญ 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
มีสีข
จดัแ

ตา

แมวไทย
จากประ

ขาวและมีสีเข้
แบ่งแมวไทย  

1. Blue

มตาํราดูลกัษ

ยในต่างประเท
วติัความเป็นม
ม้ เช่น ดาํ ที
  ตามลกัษณะ
e pointed   ขน

แสดงรูปวาด
ษณะแมวของส

ทศ 
มาของแมวไท
ทีบริเวณ ปาก 
ะสี   ความเขม้
ลาํตวัสีดอกเล

10

ดแมวไทยโบร
สมเด็จพระพุ

 

ทยทีแพร่หลา
 หาง เทา้ทงัสี
มของสีขน  แล
ลา  แตม้สีฟ้าห

ราณทใีห้โทษ 
ทธาจารย์ (พุ

ายไปในต่างป
สี  และหูทงัส
ละแตม้สีทีแต
หม่น 

 
ทธสรมหาเถ

ประเทศคือแม
สอง  จึงทาํใ
ตกต่างกนั  เป็น

ระ) 

ววิเชียรมาศ 
ใหช้าวต่างปร
น  8  ชนิด  ดั

 

 

  ซึง
ะเทศ
งันี 
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2. Chocolate pointed  ขนลาํตวัสีครีมหรือสีงาชา้ง    แตม้สีช็อกโกแลตอ่อนหรือสีนาํตาล 
3. Lilac pointed  (หรือ Frost pointed)  ขนลาํตวัสีขาว   แตม้สีกลีบบวัสีนาํเงิน หรือสีม่วง 
4. Red pointed  ขนลาํตวัสีขาว  แตม้สีแดง 
5. Seal pointed  ขนลาํตวัสีนวล   แตม้สีนาํตาลไหมห้รือสีครัง 
6. White Siamese cat  ขนลาํตวัสีขาวบริสุทธิ  ตาสีฟ้า 
7. Korat ( หรือ Sisawat)  ขนลาํตวัสีดอกเลา 
8. Copper ( หรือ Burmese cat)  ลาํตวัสีทองแดง 

 
แมวไทยพนัธ์ุแท้ 
ปัจจุบนัพนัธุ์แมวไทยพนัธุ์แทที้ยงัเหลืออยู ่ และนิยมเลียงกนั  มี  5 ชนิด  ดงันี 

1. แมววิเชียรมาศ  (Siamese cat) 
2. แมวโคราชหรือแมวมาเลศ  (Korat) 
3. แมวศุภลกัษณ์หรือแมวทองแดง  (Burmese cat) 
4. แมวขาวมณีหรือแมวขาวปลอด 
5. แมวโกญจา  

  
แมววเิชียรมาศ (หรือวิเชียรมาส) 
 ลกัษณะ 
ลาํตัวและหาง : ขนาดลาํตวัยาว  คอยาวระหง   ขนยาวบางไดส่้วน  ขาหลงัยาวกวา่ขาหนา้
เลก็นอ้ย  ทาํใหเ้วลาเดินส่วนหลงัลาดเอียงขึนเลก็นอ้ย  เวลาเคลือนไหวจะเห็นกลา้มเนือเคลือนเป็น
มดัๆ     รูปเทา้เรียวเลก็และฝ่าเทา้อวบ    มองจากดา้นบนทุกส่วนของร่างกายไม่กวา้งกวา่ซีโครง  
ซีโครงตอ้งไม่บานจนกวา้งกวา่ไหล่  หางยาวเรียว  ความยาวของหางควรเท่ากบัระยะวดัจากโคน
หางไปจุดทีคอต่อกบัหวัไหล่  ปลายหางชีตรง  ไม่งอหรือหกั คด 
หัวและหู : หวัยาวเป็นรูปลิมหรือสามเหลียม    ส่วนกวา้งของลิมเป็นทีตงัของหู 2 
ขา้ง   ซึงอยูเ่หนือมุมขากรรไกร       ส่วนแหลมของลิมเป็นจมูกมีลกัษณะเป็นรูปลิมปลายตดั   ความ
ยาวของหวัควรเป็น 1.33 ของความกวา้งของหวั     โดยคิดทีส่วนกวา้งสุดของรูปลิมทีเป็นทีตงัของ
หู    กะโหลกแบน  ส่วนหลงัของกะโหลกตงัอยูห่ลงัหู    กระดูกบริเวณใตต้าจะตอ้งไม่แคบ    คาง
อยูใ่นแนวเดียวกบัขอบจมกู    แนวทีลากจากกึงกลางหนา้ผากไปยงัจมกูควรจะเป็นเสน้ตรง   หูใหญ่
เปิดกวา้งทีฐาน  มีขนอยูภ่ายในเพียงเลก็นอ้ย   ช่วยเนน้ส่วนหวัเป็นรูปลิม   แต่ไม่แผเ่ป็นหูลา  ฟัน
ล่างและฟันบนขบกนัเกือบเป็นเสน้ตรง  ไม่มีลกัษณะของริมฝีปากยนืลาํคางมากน ั
ตา  : สีฟ้า    เป็นประกายแจ่มใส  ดวงตาเรียวชีไปทางปลายจมกู  มุมตาดา้นล่าง
ตาํกวา่มุมตาดา้นบน  สีของตาดาํเป็นสีนิลครามในส่วนลึกของตา   เมือสะทอ้นออกมาเป็นสีนาํเงิน   
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ขน  : ขนสนัเรียบเป็นมนัแนบลาํตวั    ละเอียดแน่นและนุ่ม  แต่ไม่ฟ ู
สีลาํตัว  : ลาํตวัสีนาํตาลอ่อนแกมเหลืองจางๆ  ไม่ใช่สีครีมหรือสีงาชา้ง  (ชาว
ต่างประเทศ  เรียกสีลูกกวางอ่อน)   ขณะเป็นลูกแมวจะมีสีลาํตวัอ่อนกวา่  และมีสีเขม้ขึนเมืออายุ
มากขึน 
แต้ม  : แตม้สีนาํตาลไหม ้หรือสีครัง  มี 9 แตม้  คือ  ใบหู 2 ขา้ง  บริเวณหนา้ช่วง
จมูกปาก  ปลายเทา้ 4 ขา้ง  หาง   และอวยัวะเพศ      แตม้ทีหนา้เหมือนหนา้กาก  จะตอ้งเชือม
ระหวา่งหูทงัสองขา้ง   ยกเวน้ในลูกแมว      แตม้ทีหนา้จะอยูเ่พียงทีหนา้เท่านนั  ไม่เลยไปถึงลาํคอ
หรือบนหวั    โดยทีบริเวณหนา้หูบนส่วนหวั  ส่วนล่างของแตม้จะตอ้งมีสีเหมือนลาํตวั   แตม้ทีหาง
จะตอ้งเป้นสีเขม้ตลอด    ไม่มีรอยจุดสีขาวหรือเป็นวงสีจาง   และตอ้งไม่มีลายทีตน้ขาหรือเอว 
สุขภาพ  : แขง็แรง  ไม่อว้นหรือผอมเกินไป    ควรมีหุ่นเป็นแมวนกักลา้ม    
 นิสยั 
 ฉลาด  ปราดเปรียว   ร่าเริง  ซุกซน   ชอบสนุก   ฝึกหดัง่าย  รักบา้น  รักเจา้ของ  ชอบ
ประจบ  เป็นตวัของตวัเอง 
 ลกัษณะดอ้ย 
 จุดสีเขม้บริเวณทอ้ง  ยกเวน้แมวทีเพิงเลียงลูกมา  แตม้ไม่ครบหรือสีแตม้เพียน  ขนยาว   ตา
สองขา้งคนละสี   หูหลุบ  หางสนั(เมือแมวอยูใ่นท่ายนืพกั  หางทอดขนานกบัขาหลงัแลว้ความยาว
ของหางสนักวา่ขาเกินกวา่ 3  นิว)  หางกดุ   หางคดหงิกงอ   หางดว้นหรือหางขอดมาก  ตาบอดหรือ
อวยัวะไม่ครบบริบูรณ์  ดุหรืออารมณ์ร้าย   ฉุนเฉียว 
 อืนๆ 
 ไดมี้การคดัเลือกพนัธุ์และผสมแมววเิชียรมาศกบัแมวไทยอืนๆ  ไดแ้มวทีมีสีขนและแตม้สี
ต่างๆ  เช่น  แตม้สีนาํตาล  สีกลีบบวั  สีฟ้า   สีแดง  และจดัไวใ้นกลุ่มแมวไทยดว้ย 



 13

    แมววเิชียร
มาศ 

แมวโคราช (หรือแมวมาเลศ) 
ลกัษณะ 

ลาํตัวและหาง : ลาํตวัแขง็แรง  หลงัโคง้  ขาไดส้ดัส่วนกบัลาํตวั  เทา้รูปไข่  หางยาวปาน
กลาง   โคนหางใหญ่  แลว้คอ่ยๆเรียวกลมจนสุดปลายหาง 
หัวและหู : ดูจากดา้นหนา้หวัเป็นรูปหวัใจ   หนา้ผากใหญ่และแบน   ในแมวตวัผู ้
หนา้ผากมีรอยหยกั   ทาํใหเ้ห็นเป็นรูปหวัใจชดัขึน   จมูกสนั   คางและกรามแขง็แรง   รูปหนา้
ดา้นขา้งมีมุมหกันอ้ยๆ   ระหวา่งหนา้ผากและจมูก   หูใหญ่ตงัสูงเด่น  ปลายหูมน  โคนหูกวา้งทาํให้
ใบหูป้องมาดา้นหนา้  
ตา  :   ดวงตาใหญ่  เบิกกวา้งเป็นประกายแวววาวเด่นชดั   เมือเป็นลูกแมวสีของ
ตาเป็นสีฟ้า   เมือโตขึนจะเป็นสีเหลืองสด  และเมือโตเตม็ทีจะเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือเหลือง
อาํพนั     สีตาจะคงทีเมืออาย ุ2 ปี   ลูกตาเวลาลืมตาเตม็ทีจะมีลกัษณะกลม  แต่ถา้หรีตาหรือหลบัตา  
นยัน์ตาจะเฉียงขึนเลก็นอ้ย 
ขน  : ขนสนัถึงยาวปานกลาง  เป็นเสน้เดียวๆแนบลาํตวั 
สีลาํตัว  : เป็นสีสวาดทงัตวั  ปลายเสน้ขนเป็นสีเงิน  ขนเป็นเงามนัเลือม  เมือถูก
แดดจะเขม้ออกประกายสีม่วง    ถา้มีสีอืนปะปนถือวา่ไม่เป็นพนัธุ์แท ้  บริเวณทีขนสนัจะเห็นสีเงิน
ชดัเจน   ส่วนอุง้เทา้มีสีเงินปนม่วงอ่อนอมชมพ ู  หนงัทีจมูกและริมฝีปากสีเงินหรือม่วงอ่อน 
สุขภาพ  : กลา้มเนือสมบูรณ์  ท่าทางวอ่งไว 
 นิสยั 
 อ่อนโยน  ขีเล่น  มีความรู้สึกไวในการตอบสนองต่อการหยอกเยา้ของผูเ้ป็นเจา้ของ 
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 ลกัษณะดอ้ย 
 ขนมีสีอืนปะปน  ขนยาว  สีตาสองขา้งต่างกนั  ตาเอียงจมูกหกังุม้  หูหลุบไม่ตงั  หางสนั  หาง
คด  หางงอ  หางขอด  อารมณ์ร้าย   

อืนๆ 
 โบราณเรียกแมวมาเลศหรือแมวดอกเลา  เพราะขนสีดอกเลา  ส่วนทีเรียกวา่แมวสีสวาด  
เพราะมีสีเทาแก่เหมือนสีลูกสวาด   และมีถินกาํเนิดอยูที่อาํเภอพมิาย  จงัหวดันครราชสีมา  จึงเรียกวา่
แมวโคราช   แมวโคราชเป็นสญัลกัษณ์แห่งโชคลาภ  จึงนิยมนาํไปมอบเป็นของขวญัใหผู้ใ้หญ่ทีเคารพ
นบัถือ   ชาวบา้นใชแ้มวโคราชในพิธีแห่นางแมวขอฝน  เพราะสีขนคลา้ยสีเมฆฝน  และสีตาเป็นสี
เขียวทองเหมือนสีขา้วในนาทีออกรวงเป็นสีทอง  หวัแมวโคราชเป็นรูปหวัใจ  แสดงถึง  ความรัก  
ความสุข  และความงาม   แมวโคราชแพร่ไปในต่างประเทศเนืองจาก  นาง Jean Johnson  ไดติ้ดตาม
สามีมาทาํงานทีกรุงเทพฯ  และไดน้าํแมวโคราชกลบัไปเลียงทีรัฐ Oregon  สหรัฐอเมริกา  เมือปี พ.ศ. 
2502  แมวโคราชจึงแพร่หลายไปยงัประเทศต่างๆ  และมีการตงัสมาคมผูนิ้ยมแมวโคราชที
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2508 

 
แมวโคราชหรือแมวสีสวาด 

 
แมวศุภลกัษณ์ (หรือแมวทองแดง)   

ลกัษณะ 
ลาํตัวและหาง : ขนาดปานกลาง  สง่า  ขายาวเรียว    ฝ่าเทา้อวบนุ่ม   หางตรง  รูปร่างลาํ
สนั   กลา้มเนือแน่นโดยเฉพาะทีไหล่กบัสะโพก   นาํหนกัค่อนขา้งมากเมือเทียบกบัขนาดตวั 
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หัวและหู : หวักลมกวา้ง  หูใหญ่เห็นชดัเจน 
ตา  : ตากลมโต  อยูค่่อนขา้งห่างกนั  นยัน์ตาสีออกเหลือง  หรือเหลืองอาํพนั 
ขน  : ขนลาํตวัมีสีนาํตาลเขม้คลา้ยทองแดง   สีขนทีใบหู  ใบหนา้   ปลายขาและ
หาง   จะมีสีเขม้กวา่ส่วนอืนๆ  หนวดมีสีเหมือนลวดทองแดง 
สีลาํตัว  : สีลาํตวัสมาํเสมอ 
แต้ม  : _ 
สุขภาพ  : _ 
 นิสยั 
 กระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา  อยากรู้อยากเห็น   สนใจสิงรอบตวั  ใจกลา้ รักอิสระ  ชอบล่า
เหยอืเป็นพิเศษ  ขีเล่น  ซุกซน 
 ลกัษณะดอ้ย 
 สีขนจาง หรืออ่อนไป  สีไม่เป็นเนือเดียวกนัหรือไม่สมาํเสมอ  มีแตม้สีขาวปะปนอยูบ่ริเวณ
หนา้อก    หรือช่องทอ้ง   ลายทางตามลาํตวั   โดยเฉพาะตามใบหนา้   ขาและหาง  หางหงิกงอ    ขน
ยาวไป  สีตา 2 ขา้งไม่เหมือนกนั    หูหลุบ  และหางสนั 
 อืนๆ 
 ชาวต่างประเทศเรียกแมวศุภลกัษณ์วา่  แมวพม่า (Burmese cat)  เนืองจากในปี 2473 
Doctor  Joseph C.  Tompson  ชาวอเมริกนั   ไดน้าํลูกแมวสีนาํตาลอ่อนจากพม่ากลบัไปที
สหรัฐอเมริกา  และไปจดทะเบียนทีประเทศองักฤษ  ตงัชือวา่  Burmese cat  และไดแ้พร่หลายจน
เป็นพนัธุ์ทีนิยมเลียงกนั   มีการสนันิษฐานวา่  แมวศุภลกัษณ์ถูกนาํไปสู่ประเทศพม่า  โดยคนไทยที
ถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยในสมยัเสียกรุงศรีอยธุยาครังที 2    ปี พ.ศ. 2310  คงนาํแมวติดไปดว้ย  ทาํ
ใหแ้มวศุภลกัษณ์แพร่ไปในประเทศพม่า  ชาวต่างประเทศจึงเขา้ใจวา่เป็นแมวพม่า  เนืองจากเดิม
พม่าไม่เคยมีแมว  และไม่พบตาํราใดๆเกียวกบัแมวศุภลกัษณ์     ในขณะทีประเทศไทยมีตาํราดู
ลกัษณะแมวทีกล่าวถึงแมวศุภลกัษณ์ดว้ย 
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แมวศุภลกัษณ์หรือแมวทองแดง 
 
 
 
แมวขาวมณ ี(หรือแมวขาวปลอด) 

ลกัษณะ 
ลาํตัวและหาง : ขนาดปานกลาง  ลาํตวัยาว ขายาวเรียวไดส้ดัส่วนกบัลาํตวั  ทรงเพรียวลม  
ไม่อว้นหรือผอมเกินไป  หางยาวปลายแหลมชีตรง 
หัวและหู : หวัคลา้ยรูปหวัใจ  หนา้ผากใหญ่แบน  จมกูสนั   หูใหญ่ตงัสูงเด่น 
ตา  : ดวงตาไม่กลมนกั  รีเลก็นอ้ย  มีสีใดสีหนึง ใน 2 สี  คือ  สีฟ้า  หรือ สี
เหลืองอาํพนั 
ขน  : ขนสนัแน่นอ่อนนุ่ม 
สีลาํตัว  : สีขาวตลอดตวั 
แต้ม  : - 
สุขภาพ  : - 
 นิสยั 
 เชือง  รักความสะอาด  เหมาะทีจะเลียงไวเ้ป็นเพือน 
 ลกัษณะดอ้ย 
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 สีขาวไม่ปลอด  มีขนสีอืนแซม  ตาสองขา้งคนละสีกนั (Odd eyes)  หรือเป็นสีอืนทีไม่ใช่สี
ฟ้าหรือเหลืองอาํพนั  ขนยาวมากเกิน  หางคด  หางขอด  หางงอ  และหางสนั 
 อืนๆ 
 แมวขาวมณีมีสีขาวปลอดตลอดตวั  แมมิ้ไดก้ล่าวถึงในตาํราแมวไทยโบราณ 17 พนัธุ์  แต่
ในวงการผูเ้ลียงแมว   จดัแมวขาวมณีเป็นแมวไทยพนัธุ์แทพ้นัธ์หนึง 
 

        
 

แมวขาวมณ ี
 
 
แมวโกญจา (หรือโกนจา) 

ลกัษณะ 
ลาํตัวและหาง : รูปร่างสะโอดสะอง  คล่องแคล่ว  หางยาว  ปลายหางแหลมตรง  อุง้เทา้
ทอดคลา้ยตีนสิงห์  มีความสง่าขณะเคลือนไหว 
หัวและหู : หวักลมแต่ไม่โต  ปากเรียวแหลม  หูตงั 
ตา  : นยัน์ตาเป็นสีเหลืองอมเขียว  หรือทองอ่อน  (สีดอกบวบแรกแยม้) 
ขน  : ขนสนั  มีลกัษณะเป็นขนเสน้เลก็  ละเอียดนุ่ม 
สีลาํตัว  : สีดาํสนิทตลอดทงัตวั  ไม่มีขนสีอืนปน 
แต้ม  : - 
สุขภาพ  : - 
 นิสยั 
 - 
 ลกัษณะดอ้ย 
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 ขนมีสีอืนแซม  ขนยาว  ตาสองสี  ตาเอียง  จมูกหกั  หูหลุบ  หางสนั  หางขอด  หงิก  คด  
และบิด   หรือเป็นแมวเจา้อารมณ์  ทิงลูก 

อืนๆ 
 - 

 
 
 

แมวโกญจา 
 
แมวพนัธ์ุต่างประเทศ 
 ลกัษณะทีใชใ้นการพิจารณาสายพนัธุ์แมวนนั  นอกจากการดูลกัษณะมาตรฐานตามสาย
พนัธุ์แลว้      ในแมวพนัธุ์ต่างประเทศจะพจิารณาละเอียดลงไปอีก    โดยดูจากลกัษณะตาและขน   
ลกัษณะตา  

1. รูปร่างของตา  ซึงแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 
- almond shape  
- slanted shape  
- round shape 

2.  สีของนยัน์ตา  มีความหลากหลาย  โดยปกติตาดาํของแมว หรือรูม่านตา (pupil) จะมี
รูปร่างเป็นรูปไข่หรือแนวตงั (elliptic or vertical)  แต่ในส่วนของม่านตาจะเป็นสีต่างๆ   
โดยปกติสีตา  2 ขา้งจะเหมือนกนั     

แสดงรูปร่างตาแมว 3 แบบ 
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ลกัษณะขน 

1. ขนของแมวแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
- top coat หรือ guard hairs 
- bristly awn hairs  
-    undercoat  หรือ down hairs 

 
แสดงตัวอย่างลกัษณะขนแมว  3 ประเภท  ในแมวพนัธ์ุต่างๆ 
                                                                                     Guard hairs 
                                                                                     Awn hairs      
                  Down hairs                          
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 2.   สีของเสน้ขน  เสน้ขนแต่ละเสน้ของแมวพนัธุ์ต่างๆ  จะมีแถบสีแตกต่างกนั  ซึง
แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ   
  A. Ticked 
  B. Smoke 
  C. Shade 
  D. Shell 
  E.  untipped 
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 แมวพนัธ์ุขนสัน 
 แมวต่างประเทศพนัธุ์ขนสนั  ไดแ้ก่ 

1. American Shorthair 
2. Scotish Fold 
3. Abyssinian 
4. Japanese Bobtail 
5. Russian Blue 
6. Egyptian Mau 
7. Tonkinese 
8. Sphinx 

 
American Shorthair 
 แมวพนัธุ์อเมริกนัขนสนั   เป็นแมวขนาดปานกลาง  มีรูปร่างลาํสนับึกบึน   ขนสนัหนาและ
หยาบ  ใบหนา้กลม  หวัโต   ตามีหลายสี  เช่น สีฟ้า  สีนตัาล  สีเขียว  หรือสีเหลืองอาํพนั   ตีนใหญ่  
ขาและหางยาว   แมวพนัธุนี์มีความหลากหลายของสีขนและลายมากมาย  สีหลกั  เช่น  สีเงิน  สี
ฟ้า  สีนาํตาล  สีขาว  สีฟ้า  ครีม   เป็นแมวทีเหมาะสาํหรับเลียงในบา้นทีดี  เพราะมีนิสยัเป็นมิตร  ขี
เล่น  ฉลาด   แมข้นจะสนั  แต่ทนความหนาวเยน็ไดดี้   จดัเป็นแมวคู่บา้นคู่เมืองของชาวอเมริกนั   
ชาวอเมริกนัทีลงเรืออพยพจากยโุรปมาตงัรกรากในทวีปอเมริกายคุแรก  ไดพ้าแมวพนัธุ์นีลงเรือมา
ดว้ย  ช่วยล่าหนูในเรือ  เป็นการกาํจดัพาหะของโรค  และกาํจดัตวัขโมยอาหารในเรือดว้ย  แมวพนัธุ์
นีจึงเป็นเพือนของพวกอพยพชาวอเมริกนั 
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Scottish Fold 
 แมวพนัธุ์สก๊อตติชโฟลดห์รือแมวสก๊อตติชหูหลุบ   เป็นแมวขนาดปานกลาง   รูปร่างป้อม
มน  คอสนั  หวักลม  หนา้ค่อนขา้งสนั   ตากลมโต   หูทีปกคลุมมาทางดา้นหนา้มีปลายมนกลม     ขน
ของแมวพนัธุ์นีมีทงัสนัและยาว   แต่ขนค่อนขา้งหนา    ขนมีทุกสี  ยกเวน้  สีช็อกโกแลตทีเป็นดวง
หรือจุด   แมวพนัธุ์นีชอบอยูก่บัคน   คอยเคลา้คลอเคลียกบัคน    สามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมมนุษย์
ไดดี้     เพราะใบหูพบัลงมาทางดา้นหนา้ทงัสองขา้งทาํใหแ้มวพนัธุ์นีหนา้แปลกพิสดาร  แมวพนัธุ์นี
เพิงเกิดในประเทศสกอ็ตแลนด ์ เมือประมาณปี ค.ศ. 1961     

                                        แมว Scotish Fold 
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Abyssinian 
 แมวอบิสซีเนียน เป็นแมวขนสนั   รูปร่าเลก็สะโอดสะอง  ออ้นแอน้   หางยาวและเรียวเลก็  
หวัยาวแหลมกวา่แมวไทย  หูใหญ่ปลายแหลม  ตาใหญ่สีเขียว   เหลือง  หรือนาํตาลแดง   ขนสนั
ละเอียดเป็นลายกระรอก   ลาํตวัสีนาํตาลสด  หรือนาํตาลอมแดง   อุง้เทา้เลก็รูปไข่  นิสยั  รักเจา้ของ   
ไม่ชอบถูกกกัขงัหรือกกับริเวณ   ถา้มีแถบหรือแตม้ถือเป็นลกัษณะดอ้ย  แต่ถา้เป็นเสน้สีเขม้ตาม
แนวกระดูกสนัหลงัไม่ถือวา่เป็นลกัษณะดอ้ย 
 แมวอบิสซีเนียน มีถินกาํเนิดในประเทศอิยปิต ์  เชือกนัวา่เป็นแมวเลียงพนัธุ์ทีเก่าแก่ทีสุด  
แมวพนัธุ์นีถูกนาํไปเลียงทีประเทศองักฤษ  โดยนายทหารทีกลบัมาจากสงครามอบิสซีเนียน  ในปี 
ค.ศ. 1868    ต่อมา ไดมี้การพฒันาพนัธุ์โดยผสมขา้มพนัธุ์กบัแมวองักฤษขนสนั (British shorthair)    
จนไดเ้ป็นแมวอบิสซีเนียนพนัธุ์แท ้  และไดจ้ดทะเบียนรับรองพนัธุ์ในปีค.ศ. 1882   แมวอบิสซี
เนียนมี 2 ชนิด  คือ ชนิดธรรมดา ขนสีนาํตาลสด (ruddy brown)  จะมีแถบ 2-3 แถบสีดาํหรือสี
นาํตาลเขม้   อีกชนิดเป็นขนสีแดง (red)  ขนส่วนใหญ่เป็นสีนาํตาลอมแดง (copper red)    สาํหรับ
ชนิดขนสีครีมไม่ไดรั้บรองพนัธุ์ 
 

               
แมว Abyssinisn 

 
Japanese Bobtail 
 แมวพนัธุ์เจแปนนิสบอ๊บเทล  มีรูปร่างขนาดกลาง  ลาํตวัยาว  มีกลา้มเนือสวยงาม  หวัยาว
ไดรู้ปทรงเป็นรูปสามเหลียมดา้นเท่า  โหนกแกม้สูง  จมกูยาว  ตารูปไข่ขนาดใหญ่  กวา้งและตืนตวั
อยูเ่สมอ  ขาหลงัยาวกวา่ขาหนา้  ขณะยนืขาหลงัจะงอ  ขาหนา้และไหล่ตรง   หางยาวประมาณ 2-3  
นิว  หางแขง็แกร่ง  เมือแมวนอนมนัจะมว้นหางติดกบัลาํตวั  แต่เมือมนัเดินหางจะตงัตรง  ขนนุ่ม
คลา้ยไหม  สีลาํตวัมี 3 สี  คือ ดาํ  แดง และขาว  หรือ 2 สี  คือ ดาํและขาว  หรือ  แดงและขาว     ซึง
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สีทีนิยมคือแดง และขาว   นิสยัน่ารัก  ฉลาด เรียนรู้ไดเ้ร็ว  ชอบอยูก่บัหมู่และพวกพอ้ง   ตวัเมียจะ
เป็นแม่แมวทีดีมาก 
 แมวพนัธุ์เจแปนนิสบอ๊บเทลมีถินกาํเนิดในประเทศญีปุ่นมานานร่วมร้อยปีแลว้  มีหลกัฐาน
เป็นภาพวาดหรือรูปแกะสลกัทงัทีเป็นวตัถุโบราณและภาพปัจจุบนั    ภาพแมวนางกวกัมิเกะ (Mike)  
ทียกอุง้เทา้ขึน   เป็นสญัญลกัษณะของความโชคดี  ความรํารวย  แมวพนัธุ์นีมีลกัษณะหางทีแปลก  
เกิดจากการกลายพนัธุ์ของยนีส์  จากแมวทีมาจากเมืองจีนเมือประมาณ 1000  ปีมาแลว้  เผยแพร่ไป
ในญีปุ่นเป็นครังแรกเมือปี ค.ศ. 1968  แมวพนัธุ์นีถูกนาํไปสู่สหรัฐอเมริกาโดยนาง Judy Crawford  
ชาวอเมริกนัทีเคยอยูใ่นประเทศญีปุ่น  

    
แมว Japanese Bobtail 

Russian Blue 
 แมวรัสเซียนบลูมีถินกาํเนิดในประเทศรัสเซีย  และแพร่หลายไปในประเทศฝังตะวนัตก  
โดยพระเจา้ซาร์ไดพ้ระราชทานแมวพนัธุ์นีใหแ้ก่นกัการเมืองชาวองักฤษ    แมวรัสเซียนบลูรูปร่าง
สง่างาม  ลาํตวัยาว  หวัสนัรูปลิม  หูใหญ่กวา้งชีตงัตรง  ตารูปผลอลัมอนตสี์เขียวสดใส   จมูกและอุง้
เทา้สีเดียวกบัลาํตวั  ขนสนัหนานุ่มคลา้ยกาํมะหย ี  ลาํตวัสีฟ้า-เงินตลอดลาํตวั  นิสยัอ่อนนอ้ม  สอน
ง่าย  สุภาพ  น่ารัก      แมวRussian Blue 
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Egyptian Mau 
 แมวอิยปิเทียนเมียว  มีถินกาํเนิดในประเทศอิยปิต ์  แต่ไดรั้บการพฒันาพนุั์ในทวีปอเมริกา
เหนือ  รูปร่างขนาดปานกลาง  ลาํตวัและคอมีมดักลา้มเนือ  หวัรูปลิมค่อนขา้งกลม   หนา้ผากกวา้ง  
มีแตม้รูปตวั M ตรงหนา้ผาก  หูใหญ่ ตาสีเขียว  มีเสน้มาสคาร่าขยายออกจากมุมหวัตามาเชือมต่อ
กบัเสน้ทีเริมจากจุดศนูยก์ลางของแกม้   โคนหางหนาเรียวไปตามยาว  ความยาวของหางเท่ากบั
ความยาวของลาํตวั   เลบ็เทา้ดา้นหลงัยาว  ขนหนาแน่น ละเอียดคลา้ยเสน้ไหม  มีแตม้สีดาํทวั
ร่างกาย  มี 3 สี  คือ เงิน  บรอนซ์ และควนับุหรี  นิสยัร่าเริงกระฉบักระเฉง     

 
แมวEgyptian Mau 

 
Tonkinese 
 แมวตองกินเนสมีถินกาํเนิดในประเทศพม่า  มีบรรพบุรุษมาจากแมวพม่ากบัแมวไทย  ผสม
ขึนในประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นแมวขนาดกลาง  หวักลมนูนตรงกลาง   หนา้ผากรูปสีเหลียม  ปลาย
หางเรียวเลก็  ตาเรียวแหลมสีนาํเงินแกมเขียว   ขนคลา้ยขนพงัพอน    สีลาํตวัมีหลายสี  เช่น  
ช็อกโกแลต   นาํตาล  นาํเงินแกมเทา  นิสยักระฉบักระเฉง  น่ารัก  ไม่ชอบทาํความสะอาด 
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Sphinx 
 แมวสฟิงซ์มีถินกาํเนิดในประเทศแคนาดา  เป็นแมวทีไม่น่ามองเหมือนแมวพนัธุ์อืนๆ  
เพราะเป็นแมวทีไม่มีขน   (สมาคมผูเ้ลียงแมวยงัไม่ยอมรับแมวพนัธุ์นี  เพราะเชือวา่ไม่เป็น
ลกัษณะเฉพาะ  แต่เกิดจากการกลายพนัธุ์   และการทีแมวไม่มีขนทาํใหเ้ปราะบางต่อความหนาวเยน็
และอากาศร้อน  อาจเกิดอนัตรายต่อแมวได)้   แมวพนัธุนี์ลกัษณะลาํตวัยาว  หางยาวเรียว  ปลายหาง
มีขนยาวปกคลุม   ขายาวปานกลาง  หวัลกัษณะคลา้ยลิม  หูเป็นรูปสามเหลียม  ปลายหูกลม  ลาํตวัสี
นาํตาลขาว  หรือดาํขาว  พืนทอ้งเป็นแถบขาวยาวตลอดลาํตวัตงัแต่ปาก  ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะไม่
เหมือนแมวพนัธุ์อืน  ตาสีอาํพนั  นิสยัรักเจา้ของ  
 

 
แมว Sphynx 

 
 แมวพนัธ์ุขนยาว 

แมวต่างประเทศพนัธุ์ขนยาว  ไดแ้ก่ 
1. Persian Longhair 
2. Himalayan 
3. Angora 
4. Turkish 
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5. Maine Coon 
6. Birman 
7. Somali 
8. Balinese 

Persian Longhair 
 แมวเปอร์เซียมีขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่   ช่วงคอสนั    ลาํตวัป้อมสนัแต่ดูแน่น  ขา
สนัๆแขง็แรง   เทา้อวบใหญ่     หวัโต  หนา้กลมและกวา้ง  ดวงตากลมโต    ใบหูเลก็ปลายกลม  จมกู
สนั  กวา้งและแบน   ดูเป็นเหมือนรอยหกัฉากลงมา  กรามกวา้งแขง็แรง    คางไดรู้ป   หางสนัเป็นพวง
ระยา้  ขนเสน้ยาวละเอียดคลา้ยเสน้ไหมและอ่อนนุ่มสลวยปกคลุมทวัตวั  มีหลายสี เช่น ขาว  ดาํ  ฟ้า  
เทาอ่อน  ครีม  ควนับุหรี  แดง  นาํตาล  เงิน  และสีผสม 2-3 สี    เนืองจากเป็นแมวขนยาว  การดูแลขน
เป็นสิงจาํเป็นมาก    การเลียงในประเทศเขตร้อนชืน เช่น ประเทศไทย  มกัมีปัญหาโรคผวิหนงัอกัเสบ  
หากไม่มีการแปรงขนสมาํเสมอ และการรักษาขนใหส้ะอาด   รวมทงัปัญหาจากหมดัแมวดว้ย    

 แมวเปอร์เซียมีนิสยัดี  อ่อนโยน  สุขมุ  เป็นมิตร  ร่าเริง   ไม่กา้วร้าว   มีชีวิตเรียบง่ายและมี
ความสงบเงียบ  จดัเป็นแมวทีเหมาะในการเลียงในบา้นหรือในทีอาศยัทีมีพืนทีจาํกดั  เช่น อพาร์ต
เมนท ์   

ไม่มีการแยกพนัธุ์ยอ่ยของแมวเปอร์เซีย    แต่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม  เพือประโยชนใ์นการ
จดัแสดงหรือประกวด   โดยใชสี้ขนในการแบ่ง  ดงันี 

1. แมวเปอร์เซียสีปลอดหรือสีเดียว (Solid หรือ  Self-colored Persian)  เช่น ขาว ดาํ เทา ชอก
โกแลต  สีทีพบไดบ่้อย คือ สีดาํและนาํตาลแดง 

2. แมวเปอร์เซียหลายสี (Multicolored Persian)  มีทงั 2 สี เช่น นาํตาลแดงและดาํ   และ 3  สี 
คือ สีครีมเทาและขาว 

3. แมวเปอร์เซียลาย (Tabby Persian) เป็นสายพนัธุ์เก่า    รูปแบบลายเกิดขึนไดใ้นหลายๆสี
แตกต่างกนั   เป็นลกัษณะเฉพาะทีเรียกวา่ ticking  คือ ขนแต่ละเสน้มีแถบสีเขม้และจาง 2-3 แถบ โดย
ทีปลายขนจะเป็นสีเขม้ 

4. แมวเปอร์เซียทีมีสีขนเฉพาะปลายเสน้ขน (Tipped)  ขึนอยูก่บัการกระจายตวัของขน  และ
ระดบัของสีทีปลายขน  รวมทงัสีทีปลายขนวา่เป็นสีทีโดดเด่นมากเพียงใด 

5. แมวเปอร์เซียแตม้สี (Colorpoint)  กคื็อแมวพนัธุ์หิมาลายนั  ซึงคลา้ยแมวเปอร์เซียมาก
เนืองจากเกิดจากการผสมระหวา่งแมวไทยกบัแมวเปอร์เซีย   จึงไดเ้ป็นแมวทีมีโครงสร้างและขนยาว
แบบแมวเปอร์เซียแต่มีสีและแตม้แบบแมวไทย  FIFe จดัแมวกลุ่มนีเป็นแมวเปอร์เซีย  แต่ชมรมผูนิ้ยม
แมวแห่งอเมริกา (CFA) จดัเป็นพนัธุ์หิมาลายนัแยกออกไปจากแมวเปอร์เซีย 

 แมวพนัธุ์นีสีตาส่วนใหญ่เป็นสีทองแดงใส หรือสีเหลืองเขียว     แต่หากเป็นแมวสีขาวลว้น
หรือสีพืนขาวมีแตม้สีอืนๆ  มกัพบแมวพนัธุ์นีมีตาสีฟ้า  หรือตาขา้งละสี  คือ ฟ้า กบั เหลืองเขียว  อาจ
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พบแมวพนัธุ์เปอร์เซียมีปัญหาความผดิปกติของระบบต่างๆ เช่น  หายใจขดั   หอบ  หรือท่อนาํตาอุด
ตนั       
 แมวพนัธุ์เปอร์เซียมีถินกาํเนิดในประเทศอิหร่าน  ถูกนาํไปเลียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ยโุรปเป็นเวลานานแลว้  ประมาณ 200-300 ปี ตงัแต่สมยัวคิตอเรีย  ไดรั้บการผสมจนมีสีต่างๆเพมิขึน
มากมาย  แมวเปอร์เซียเป็นแมวต่างประเทศพนัธุ์แรกทีถูกนาํเขา้มาเลียงในประเทศไทย   

 
แมวPersian 

Himalayan 
 แมวหิมาลายนัหรือแมวหิมาลยั   เป็นแมวทีเกิดจากการผสมขา้มพนัธุ์แบบ 3 สายเลือดใน
ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา เมือปีค.ศ. 1930  โดยนาํแมววเิชียรมาศมาผสมกบัแมวเปอร์เซีย  
และแมวเบอร์แมน (Birman cat)   ไดเ้ป็นแมวพนัธุ์หิมาลายนั  ซึงมีลกัษณะผสมผสาน คือ ขนยาวและ
รูปทรงแบบแมวเปอร์เซีย   แตม้และสีแบบแมววเิชียรมาศและแมวเบอร์แมน    แมวหิมาลายนัเป็นแมว
พนัธุ์ขนยาวขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่  ลาํตวัสนักระชบั   หวัใหญ่  คอสนั  จมูกแบน  แกม้
นูนเตม็  ส่วนหูค่อนขา้งตาํ  นยัน์ตาสีฟ้า  กลมโต    ขนยาวอ่อนนุ่ม  รอบๆคอและแกม้มีขนหอ้ยยอ้ย  
หูมีขนยาวเป้นกระจุกหอ้ยยอ้ย  บริเวณหางขนหนาทึบ  เมือยงัเป็นลูกแมวสีแตม้อ่อน  โตขึนสีแตม้จะ
ชดัขึน   และมีสีเขม้เมือโตเมที    เนืองลกัษณะรูปทรงคลา้ยแมวเปอร์เซีย  จึงมีปัญหาหายใจลาํบากและ
การอุดตนัของท่อนาํตาคลา้ยกบัแมวเปอร์เซีย    แมวหิมาลายนั เป็นแมวเลียงง่าย  เขา้กบัมนุษยไ์ดดี้  
ชอบประจบประแจง  มกัชอบใหค้นลูบไลข้น  เกาคาง   มีความฉลาด และชอบออกเทียวนอกบา้น   มี
เสียงร้องดงักวา่แมวเปอร์เซีย 
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แมวHimalayan 

 
Angora 
 แมวแองโกรา   มีลกัษณะลาํตวัยาว   หางยาว   ขายาว  อุง้เทา้ค่อนขา้งเลก็กลมมน   สะโพก
ใหญ่      เมือเคลือนไหว   ตวัและหางจะกระเพือม    หวัเลก็   หูตงั   ริมฝีปากและสนัจมูกสีชมพ ู  
ตากลมรีสีเหลืองอาํพนั    หรือฟ้า     หรือขา้งหนึงสีฟ้าขา้งหนึงสีเหลืองอาํพนั   ขนยาวละเอียดเป็น
มนัวาวคลา้ยเสน้ไหม    และหนาเหมือนขนแกะ     ขนหนา้ทอ้งตก    ทีนิวเทา้และปลายหูมีขนเป็น
กระจุก   นิสยัขีเล่น   ซุกซน  เป็นเพือนกบัคนไดดี้           แมวแองโกรามีถินกาํเนิดในเมืองแองการ่า  
ประเทศตุรกี    ในปีค.ศ. 1963   สวนสตัวเ์มืองแองการาไดม้อบแมวแองโกราใหแ้ก่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 1 คู่    ต่อมาสหรัฐอเมริกาไดท้าํการผสมพนัธุ์แลว้ส่งไปประเทศองักฤษ         ต่อมา
ไดมี้การปรับปรุงพนัธุ์จนเป็นทียอมรับวา่เป็นพนัธุ์แทใ้นปีค.ศ. 1970    โดย  The Cat Fanciers 
Association ในสหรัฐอเมริกา   
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แมว  Angora 

 
 

 
แมว  Angora 

Turkish 
 แมวเตอร์กีส  เป็นแมวขนยาว   ลกัษณะลาํตวัยาว  สูงปานกลาง    ขายาวปานกลาง   หาง
ยาวปานกลางมีขนปกคลุมเตม็   หวัสนัมีสนันูนกลางหวั   หูใหญ่ตงัมีขนขึนเป็นปุยฟ ู   ตากลมสี
อาํพนั   จมูกค่อนขา้งยาว  ขนยาวอ่อนนุ่มเหมือนเสน้ไหม  ขนรอบคอยาว    สีลาํตวัสีขาว   บางตวัมี
แตม้สีนาํตาลอมแดงทีหนา้   และหางเป็นวงแหวน   นิสยัชอบวา่ยนาํ  โดยเฉพาะบริเวณทีมีนาํอุ่น     
และในแม่นาํตืนๆ   สามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเยน็     แมใ้นสภาพหิมะตก    แมวเตอร์กีสมี
ถินกาํเนิดในประเทศตุรกี   ตน้ตระกลูมีมีสายเลือดเกียวพนักบัแมวพนุัแ์องโกรา     ถูกนาํไปเผยแพร่
ในยโุรปโดยทหารทีไปรบทีประเทศตุรกี   
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แมว Turkish 
 
 
 
Maine Coon 
            แมวเมียวคูน   เป็นแมวขนาดใหญ่   ตวัผูมี้นาํหนกัประมาณ  8  กิโลกรัม  ตวัเมียนาํหนกัเบากวา่
เลก็นอ้ย    แมวเมียวคูนมีลกัษณะลาํตวัยาว   คอและหลงัยาว   หวัรูปลิมขนาดเลก็    หูใหญ่เด่นสะดุดตา   
บริเวณรอบลาํคอและโคนของหูมีขนเป็นกระจุก   ใบหนา้ราบแบน   แกม้อยูใ่นตาํแหน่งทีสูง   โครง
กระดูกแกม้ใหญ่    ตารูปไข่สีทอง   จมูกเลก็   หางมีขนขึนหนาแต่ไม่ยาวมาก   อุง้เทา้มีขนปุยเป็น
กระจุก   หนา้อกกวา้งเตม็ไปดว้ยกลา้มเนือ   ขาแขง็แรง   ลาํตวัมีหลายสี  เช่น   ขาว  ดาํ  นาํเงินขาว   ลาย
ทางเงิน  นาํตาลลาย     นิสยัรักอิสระ   รักเจา้ของ  ชอบอยูน่อกบา้น  เหมาะทีจะเลียงในแถบชนบท  นิสยั
ชอบไล่ล่า  มกันอนในซอกมุมเลก็ๆ   แมวเมียวคูนมีถินกาํเนิดในอเมริกาเหนือ    บรรพบุรุษเป็นแมวขน
ยาวมาจากแถบยโุรปและเอเชีย   ในระหวา่งศตวรรษที 18  
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แมว Maine Coon 
Birman 
 แมวเบอร์แมน  มีลาํตวัยาวกวา่แมวขนยาวทวัไป   และมีแตม้คลา้ยแมวไทย   อาจเป็น
ลูกผสมระหวา่งแมวไทยกบัแมวเปอร์เซีย   อุง้เทา้สีขาว  ตาสีฟ้า   หวั  หางและขาสีนาํตาล   ขน
ตลอดลาํตวัสีทอง    นิสยัฉลาดมีไหวพริบดี  สุภาพอ่อนโยน       แมวเบอร์แมนมีถินกาํเนิดใน
ประเทศพม่า     มีตาํนานวา่บรรพบุรุษของแมวเบอร์แมนเป็นแมววดัสีขาว  ชือวา่  Sinh      เมือวดั
พม่าถูกโจมตีและพระถูกฆ่า   แมววดัตวันีกระโดดลงบนศีรษะของพระและเปลียนแปลงไปเป็น
แมวพนัธุ์เบอร์แมน    อุง้เทา้ทีแตะถูกพระกลายเป็นสีขาว   และเกิดปาฏิหาริยพ์ระฟืนขึนมาและขบั
ไล่ผูบุ้กรุกไดส้าํเร็จ      
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แมว Birman 
Somali 
 แมวโซมาลี  มีรูปร่างขนาดกลาง  ลาํตวัยาวเตม็ไปดว้ยกลา้มเนือ  หวัรูปลิมลาดกลม   จมูก
เรียวแหลม     หูตงัชนักวา้ง   ส่วนปลายมีขนปุย        ตากลมรี   หนงัตาเขม้  ขนหนาทึบอ่อนนุ่ม
คลา้ยเสน้ไหม    หางยาวเป็นพูค่ลา้ยแปรง    ลาํตวัมีหลายสี   เช่นแดงอมนาํตาล   ฟ้า  เงิน   นิสยั
น่ารัก  ชอบแสดงออก  ชอบอยูก่บัคน    แมวโซมาลีมีถินกาํเนิดอยูใ่นสหรัฐอเมริกา   บรรพบุรุษคือ
แมวอบิสซิเนีย   ไดรั้บการปรับปรุงพนัธุ์เป็นพนัธุ์ใหม่เมือปีค.ศ. 1967    
 

แมว Somali 
Balinese 
 แมวบาหลีเนส   เป็นแมวขนยาวมีถินกาํเนิดในอเมริกาเหนือ    มีบรรพบุรุษเป็นแมวไทย  
กบัแมวแองโกรา  มีลกัษณะลาํตวัยาว  รูปร่างสง่างาม   หวัรูปลิม   ตาสีนาํเงินเขม้    ลกัษณะลาํตวั   
ช่วงขาและหางมีลกัษณะคลา้ยแมวไทย    ส่วนขนคลา้ยแมวแองโกรา   หางยาว  ผอม  มีเสน้ขนยาว
คลา้ยขนนก  ขนอาจยาวถึง 5 เซนติเมตร ( 2 นิว )   ขาหนา้สนักวา่ขาหลงั   ขนลาํตวัยาวถึง 5 
เซนติเมตร ( 2 นิว )  ละเอียดและคลา้ยเสน้ไหม  อุง้เทา้สีม่วงอ่อน-ชมพถึูง 5 เซนติเมตร ( 2 นิว )     
นิสยัลาด  มีไหวพริบ  มีความเชือมนั      
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แมว Balinese 
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3. ธุรกจิฟาร์มแมว 
 
 

ธุรกิจการเพาะแมวขายแมจ้ะไม่กวา้งขวางเท่าสุนขั    แต่ปัจจุบนัคนกเ็ริมหนัมาเพาะแมว
ขายมากขึน   ทงัแมวไทยพนัธุ์แทแ้ละแมวพนัธุ์ต่างประเทศ    โดยเฉพาะแมวไทยพนัธุแ์ทเ้ช่น  
วิเชียรมาศ   ศุภลกัษณ์   ขาวมณี   โคราช   และโกญจา    ทาํใหค้นไทยเริมตืนตวัหนัมาอนุรักษแ์ละ
พฒันาพนัธุ์แมวไทยมากขึน   ธุรกิจฟาร์มแมวแบ่งไดเ้ป็น  2  กลุ่ม   คือ  กลุ่มแรกเป็นกลุ่มอนุรักษ์
พนัธุ์ไทยแทค้วบคู่ไปกบัการพฒันาพนัธุ์อยา่งถูกตอ้ง   เพราะเกรงวา่แมวไทยพนัธุ์แทจ้ะสูญหาย
หรือกลายพนัธุ์ไป    กลุ่มหลงัเป็นกลุ่มผูเ้พาะเลียงแมวพนัธุ์ต่างประเทศทงัแมวขนยาวเช่นแมว
เปอร์เซีย  และแมวขนสนัเช่น  Scottish Fold   และ  American Shorthair   
 คุณสมบติัผูเ้พาะพนัธุ์แมวทีดีมี 4 ประการ  คือ 
1. มีความรักหรือชอบแมวเป็นพืนฐานสาํคญัเป็นอนัดบัแรก   เนืองจากแมวเป็นสตัวเ์ลียงทีตอ้งการ
ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ   ซึงมีผลต่อสภาพจิตใจและอุปนิสยัของแมว 
2. มีความรู้และศึกษาเกียวกบัแมวเป็นอยา่งดี   เช่น พนัธุ์แมว   พฤติกรรมแมว  และการดูแลเลียง
แมวในช่วงอายตุ่างๆ 
3. มีจรรยาบรรณของผูข้าย  มีความซือสตัย ์  และจริงใจต่อลูกคา้   ขายสินคา้ตามคุณภาพ   สามารถ
อธิบายขอ้ดีและขอ้บกพร่องของแมว   เพือใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกได ้
4. บริการหลงัการขาย  ผูข้ายทีดีควรติดตามผลหลงัจากทีลูกคา้ซือแมวจากฟาร์มไปเลียงวา่  มีปัญหา
อะไรบา้ง   และช่วยใหค้าํปรึกษาไดต้ลอดเวลา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

4. การประกวดแมว 
 
 สมาคมหรือชมรมผูเ้ลียงแมว  จดัตงัขึนเพอืเป็นตวัแทนของผูเ้ลียงแมว  ผูเ้พาะพนัธุ์   และผู ้
ทีนิยมชมชอบแมว   สมาคมจะมีความสนใจในแมวทุกสายพนัธุ์     โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
สนบัสนุนการสร้างแมวพนัธุแ์ทที้มีเพด็ดีกรี    และเพือส่งเสริมสภาพทีอยูอ่าศยัของแมวทีเลียงเป็น
สตัวเ์ลียง     ในการนีจาํเป็นตอ้งมีการพบปะกนัระหวา่งผูเ้พาะพนัธุ์และผูนิ้ยมชมชอบเลียงแมว  
เพือแลกเปลียนประสบการณ์   และการใหค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเลียงแมว  เช่น  การ
เพาะพนัธุ์   พนัธุกรรม  การแต่งขน   สารอาหาร ฯลฯ    การประกวดแมวนบัเป็นกิจกรรมทีส่งเสริม
จุดประสงคข์องสมาคมหรือชมรมผูเ้ลียงแมวไดเ้ป็นอยา่งดี         FIFe  เป็นองคก์รระหวา่งประเทศ
ของผูรั้กแมวทีดูแลสมาคมผูเ้ลียงแมวในประเทศแถบยโุรป   อเมริกาเหนือและออสเตรเลีย      
สาํหรับ  CFA (Cat Fanciers Association)  คือสมาคมผูเ้ลียงแมวทีใหญ่ทีสุดในสหรัฐ  ซึงมีสมาชิก
อยูใ่นแคนาดาและญีปุ่นดว้ย    ทงั FIFe และ CFA ทาํงานร่วมกนั    สาํหรับประเทศไทยมีชมรมผู ้
เลียงแมวไทย  3  ชมรม คือ ชมรมคนรักแมวสยาม   ชมรมอนุรักษแ์มวโคราช  เมืองพิมาย   และ
ชมรมอนุรักษแ์มวไทย 
 
การประกวดแมวพนัธ์ุไทย 
 การจดัประกวดแมวโดยเฉพาะแมวไทย  มีประโยชนแ์ละวตัถุประสงคเ์พือ 
1. เพือดึงดูดคนไทยใหห้นัมานิยมเลียงแมวไทยและอนุรักษแ์มวไทยพนัธุ์แทม้ากขึน  และผูที้กาํลงั
เลียงอยูก่มี็กาํลงัใจทีจะเลียงเพือร่วมส่งประกวด   และพฒันาพนัธุ์แมวใหดี้ขึน 
2. เปิดโอกาสใหผู้เ้ลียงแมวไทยไดรั้บความรู้เรืองราวของแมวไทย   จากการแสดงนิทรรศการหรือ
การบรรยายในงานประกวดแมว  รวมทงัไดป้ระสบการณ์ในการนาํแมวเขา้ประกวด 
3. เป็นการประชาสมัพนัธ์ ฟาร์มแมวใหผู้ส้นใจรู้จกั       และมีการพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งผูเ้ลียง
แมวเป็นการแลกเปลียนประสบการณ์ 
4. ผูน้าํแมวเขา้ประกวดจะไดรั้บความสุขใจทีมีโอกาสนาํแมวของตนมาใหผู้อื้นชืนชม    และภูมิใจ
มากขึนเมือแมวของตนไดรั้บรางวลั 

โดยทวัไปประเภทของแมวทีจดัประกวดมี      แมวไทยพนัธุ์แท ้  5  พนัธุ์  (วิเชียรมาศ สี
สวาด  ศุภลกัษณ์  โกญจา  และขาวมณี)        และอาจมีการประกวดอีก 2 ประเภทเพือเอาใจคนรัก
แมว  คือ แมวทาํหมนั (แมวตอน)  และแมวแฟนซี (แมวลูกผสมทวัไป  สีอะไรกไ็ด)้ 
 การเตรียมตวัก่อนส่งแมวเขา้ประกวด   
1. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นแมวทีมีลกัษณะถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานพนัธุ์    หรือประเภทที
จะส่งเขา้ประกวด 
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2. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดตอ้งมีความพร้อม  คือ มีลกัษณะดี  สุขภาพสมบูรณ์  หางยาวตรง  ไม่มี
ตาํหนิหรือแผลตามร่างกาย 
3. ควรกกับริเวณแมวทีจะส่งเขา้ประกวด  เพือป้องกนัไม่ใหแ้มวกดัหรือต่อสูก้นัทาํใหเ้กิดบาดแผล
ตามร่างกายหรือขนหลุดร่วง 
4. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดไม่ควรอว้นมากเกินไป (ยกเวน้เขา้ประกวดประเภทแมวทาํหมนั)   หรือ
ผอมเกินไป   แมวอว้นจะดูอุย้อา้ย  ไม่ปราดเปรียว 
5. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดตอ้งสะอาด  ตรวจดูหู ตา คอ จมูก หรือตามร่างกาย  ถา้สกปรกตอ้ง
จดัการอาบนาํล่วงหนา้ทาํความสะอาดแปรงขนใหส้วยงาม   (การอาบนาํตอ้งระวงั  อยา่ใหแ้มวป่วย
ก่อนเขา้ประกวด) 
6. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดบางตวัเคยแต่อยูใ่นกรงเลก็ๆ     บางตวัอาจไม่เคยเดินทางและอาจเมารถ  
ได ้ ดงันนัควรฝึกแมวใหคุ้น้เคยกบัการเดินทางไวบ้า้ง   เพือไม่ใหเ้กิดปัญหาในวนัประกวด 
7. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดควรใหอ้าหารแต่เชา้ในวนัประกวด   เพือใหแ้มวขบัถ่ายใหเ้รียบร้อย   
เพือจะไดไ้ม่มีปัญหาในระหวา่งการไปประกวด 
8. เมือไปถึงสนามประกวด ไม่ควรนาํแมวทีจะส่งเขา้ประกวดไปตงัชิดกบัแมวตวัอืน    อาจเกิดการ
ขู่หรือไม่พอใจทาํใหแ้มวอารมณ์เสีย      เวลากรรมการจบัแมวเพือตรวจดูลกัษณะ  แมวอาจกดัหรือ
ขู่จะทาํใหเ้สียคะแนนได ้
9. ในการประกวดจะมีประชาชนผูส้นใจและชืนชอบแมวมาดูหรือชม  และมกัจะจบัตอ้งหรือแหย่
แมวทีจะส่งเขา้ประกวดดว้ยความเอน็ดู    แต่อาจทาํใหแ้มวตกใจ   หงุดหงิด   อารมณ์เสีย  เจา้ของ
ควรชีแจงหรือขอร้องดว้ยความนิมนวล  เพอืป้องกนัไม่ใหแ้มวชาํ 
10. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดจะตอ้งจากบา้นมาอยูใ่นสถานทีประกวดซึงแมวไม่คุน้เคย  หรืออาจเจอ
แมวแปลกหนา้   แมวอาจหวาดกลวั  วา้เหว ่ ดงันนัเจา้ของควรอยูใ่กลเ้พือปลอบโยนและใหแ้มวเกิด
ความวางใจ  และอบอุ่น   ไม่ควรปล่อยแมวไวต้ามลาํพงั 
11. ขณะนาํแมวทีจะส่งเขา้ประกวดออกจากกรงใหก้รรมการตรวจดูลกัษณะ  เจา้ของตอ้งระวงัให้
มากเพราะแมวอาจตกใจดินหลุดหนีไปได ้  กวา่จะจบักย็าก  หรืออาจหายไปเลยกไ็ด ้
12. การนาํแมวเขา้ประกวดไม่ควรตงัความหวงัไวม้ากวา่แมวของเราจะชนะ    ควรทาํใจเผอืเอาไวว้า่
อาจมีแมวตวัอืนทีสวยกวา่  ลกัษณะดีกวา่  หรือมีความพร้อมในดา้นอืนมากกวา่แมวของเรา   ขอให้
คิดวา่แพห้รือชนะกไ็ม่เป็นไร    อยา่งนอ้ยกไ็ดป้ระสบการณ์เพิมมากขึน  ไดพ้บกบัเพือนฝงูนิยมและ
ชืนชอบแมวเหมือนกนั    และไดมี้โอกาสพบแมวพนัธุ์ต่างๆทีสวยงาม 
 การตดัสินการประกวดแมวโดยทวัไป  กรรมการจะพจิารณาตามหลกัเกณฑใ์หญ่ๆ  2 
ประการ คือ   
1. ความพร้อมในการเขา้ประกวด   แมวทีจะส่งเขา้ประกวดจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์   ไม่ป่วย  ไม่มี
บาดแผลตามร่างกาย    หางจะตอ้งยาวตรง  ไม่กดุ งอ  หรือสะดุดตรงปลาย 
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2. แมวทีจะส่งเขา้ประกวดจะตอ้งมีลกัษณะตรงตามมาตรฐานของพนัธุ์ทีจะส่งเขา้ประกวด  
 
 ลกัษณะแมวทีไม่ควรส่งเขา้ประกวดเพราะถือเป็นขอ้บกพร่องร้ายแรง (แมจ้ะมีลกัษณะตรง
ตามมาตรฐานของพนัธุ์ทีแมวทีส่งเขา้ประกวดกต็าม)     
1. หางมีตาํหนิ  คด งอ ขาด หรือขอด 
2. ขนมีสีอืนแซมเป็นหยอ่มๆ  มองเห็นไดช้ดัเจนวา่เป็นรอยด่าง  โดยเฉพาะในแมวไทยพนัธุ์แท ้
3. หูแหวง่  หูขาด  หรือไม่ตงั 
4. แมวป่วยมีอาการซึม  ขนพอง มีนาํมูก  จาม หรือไอ 
5. แมวเพศผูมี้อณัฑะไม่ครบ 2 ขา้ง 
6. แมวทีมีเขียวไม่ครบ 4 ซี 
  การตัดสินจะมีคะแนนให้เตม็ 100 คะแนน  โดยแยกรายละเอยีดดังนี 
ตา ฟัน หู หนา้ เลบ็และขา ลาํตวั หาง ขนและ 

สีขน 
ความ 
สง่างาม 

ภาพรวม 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

ในการประกวดแมวโดยทวัไปจะมีรางวลัแต่ละประเภท 5 รางวลั  คือ รางวลัที 1, 2 และ 3  
และรางวลัชมเชย  2 รางวลั       แมวทีไดร้างวลัที 1 ของแต่ละประเภทจะนาํมาประกวดกนัอีกครัง    
เพือคดัเลือกแมวทีสวยทีสุดเพือรับรางวลัยอดเยยีมของการประกวด 

ลกัษณะมาตรฐานแมวไทยพนัธุ์แทที้ใชใ้นการพิจารณาตดัสินในการประกวดแมวตาม
ความตกลงร่วมกนัระหวา่ง  ชมรมคนรักแมวสยาม   ชมรมอนุรักษแ์มวโคราช  เมืองพิมาย  และ 
ชมรมอนุรักษแ์มวไทย 
แมววเิชียรมาศ 

1. สีตวัเป็นสีนวลอ่อนๆ  มีแตม้สีนาํตาลเขม้เด่นชดั  9  แห่ง   คือ ทีขา 4   หู 2   หาง 1   
หนา้ 1   อวยัวะเพศ 1 

2. ตามีสีฟ้า 
3. หนา้มีสีเขม้ลกัษณะเป็นรูปยกัษ ์  คือ เขม้บริเวณจมูก   ตา  และทีหนา้ผากจะเขม้ลกัษณะ

เป็นรูปสามเหลียม 
4. ขนสนัถึงยาวปานกลาง 
5. หางยาวพอประมาณ   ความยาวของหางเมือเทียบกบัความยาวของลาํตวัแลว้จะยาวถึง

ช่วงไหล่ 
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แมวสีสวา ด 
 1. สีตวัมีสีเทาเงิน  เทานาก  เทาเขียว  และออกดอกเลา    คือปลายขนจะมีสีขาวคลา้ยดอก
เลา 
 2. ตามีสีเขียว  สีเหลืองอาํพนั  สีรวงขา้ว 

3. หนา้เป็นรูปหวัใจ 
4. ขนสนัถึงยาวปานกลาง 
5. หางยาวพอประมาณ   ความยาวของหางเมือเทียบกบัความยาวของลาํตวัแลว้จะยาวถึง

ช่วงไหล่ 
แมวศุภลกัษณ์ 
 1. สีตวัเป็นสีนาํตาลอมแดง   หรือสีสนิมเหลก็      สีเมด็มะขาม    สีนาํตาลอ่อน   โดยสีจะ
เสมอกนัทงัตวั   รวมทงัขา   หู     หนา้   และหางดว้ย   
 2. ตาสีเหลือง   หรือ สีเขียวอมเหลือง 

3. หนวดสีนาํตาลอ่อน  (อ่อนกวา่สีตวัเลก็นอ้ย) 
4. ขนสนัถึงยาวปานกลาง 
5. หางยาวพอประมาณ   ความยาวของหางเมือเทียบกบัความยาวของลาํตวัแลว้จะยาวถึง

ช่วงไหล่ 
แมวขาวมณ ี
 1. สีตวัเป็นสีขาวทวัทงัตวั 

2. ตาสีฟ้า หรือ สีเหลือง หรือสีทบัทิม  (หรือขา้งหนึงสีฟ้า ขา้งหนึงสีเหลือง) 
3. หนา้เป็นรูปหวัใจ 
4. ขนสนัถึงยาวปานกลาง 
5. หางยาวพอประมาณ   ความยาวของหางเมือเทียบกบัความยาวของลาํตวัแลว้จะยาวถึง

ช่วงไหล่ 
แมวโกญจา 
 1. สีตวัดาํสนิททวัทงัตวั  รวมถึงหนวด และขนในใบหู   หรือสีดาํอมนาํตาล 

2. ตาสีเหลืองดอกบวบแรกแยม้   สีเหลืองทอง  สีเขียว 
3. ขนสนัถึงยาวปานกลาง 
4. หางยาวพอประมาณ   ความยาวของหางเมือเทียบกบัความยาวของลาํตวัแลว้จะยาวถึง

ช่วงไหล่ 
การประกวดแมวในต่างประเทศ 
 การประกวดแมวครังแรกจดัทีกรุงลอนดอน  เมือปีค.ศ. 1871   การประกวดแมวทวัโลกจะ
จดัในรูปแบบเดียวกนั   โดยหากเป็นการจดัระดบัสากลจะใชเ้วลา 2 วนัมกัเป็นวนัหยดุสุดสปัดาห์
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คือเสาร์อาทิตย ์    จาํนวนแมวทีส่งเขา้ประกวดขึนกบัขนาดสถานทีทีจดัดว้ย   โดยทวัไปมีแมวเขา้
ประกวดตงัแต่  200  ถึง 1000 ตวั  ในการตดัสินกรรมการจะประเมินแมวโดยการเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานของสายพนัธุ์     การส่งแมวเขา้ประกวดจะช่วยใหเ้จา้ของสามารถประเมินจุดดีและจุด
ดอ้ยของแมวไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยไม่มีการลาํเอียงหรืออคติ  หากเจา้ของแมวเป็นสมาชิกของชมรมที
จดัหรือสนบัสนุนการประกวดกส็ามารถส่งแมวเขา้ประกวดได ้  และหากชมรมผูเ้ลียงแมวของ
ประเทศนนัเป็นสมาชิกหรืออยูภ่ายใตอ้งคก์รระหวา่งประเทศอนัเดียวกบั CFA   สมาชิกของชมรม
นนักส็ามารถส่งแมวเขา้ร่วมประกวดในการประกวดทีจดัขึนในต่างประเทศได ้  อยา่งไรกต็าม  การ
ส่งแมวพนัธุแ์ทเ้ขา้ประกวดจะตอ้งมีใบรับรองเพด็ดีกรีดว้ย     
 ในวนัแรกของการประกวด  แมวจะตอ้งรายงานตวัเขา้ประกวดในช่วง 7 – 9 โมงเชา้   โดย 
ตอ้งแสดงใบสมคัรและบนัทึกการฉีดวคัซีนทีทางเขา้      จะมีการติดหมายเลขกรง    แมวจะถูก
ตรวจสุขภาพอยา่งคร่าวๆ   โดยสตัวแพทย ์  หลงัจากนนักรงจะถกูฆ่าเชือและทาํความสะอาด   และ
ใหน้าํม่านยาวๆทีพอดีกบักรงไปดว้ย (กรงขนาด 28x28x28 นิว)      โดยกนัแขวนไวด้า้นในกรง  มี
ผา้รองใหแ้มวนอนพร้อมกะบะขบัถ่าย     แปรงขนแมวเป็นครังสุดทา้ยแลว้จบัเขา้กรงปล่อยใหม้นั
สงบอยูภ่ายในกรง 
 การตดัสินจะเริมประมาณ 10 โมงเชา้  ทีโตะ๊กรรมการ   โดยเจา้หนา้ทีจะอุม้แมวแต่ละตวั
มาใหก้รรมการดูทีละตวั     การตดัสินอยูบ่นพืนฐานของความยติุธรรมเพราะกรรมการจะไม่ทราบ
วา่แมวตวัไหนเป็นของใคร   กรรมการจะเขียนผลการประเมินลงในแบบประเมิน     การใหค้ะแนน
จะขึนกบัวา่แมวมีลกัษณะถกูตอ้งตรงตามมาตรฐานพนัธุ์มากนอ้ยเพยีงใด    แมวอาจไดค้ะแนน
ระดบั ยอดเยยีม  ดีมาก  หรือ ดี  โดยคะแนนสูงสุดคือ 100 คะแนน  ตามรายละเอียดดงันี 
มาตรฐานในการประกวดอย่างเป็นทางการของ  CFA 

รายการ คะแนน 
หวั (รวมทงัขนาดและรูปทรงของดวงตา ลกัษณะและตาํแหน่งของหู) 30 
ลกัษณะ (ไดแ้ก่ รูปร่าง ขนาด โครงกระดูก และความยาวของหาง) 20 
ขน 10 
สมดุล 5 
ความสง่างาม 5 
สีขน*** 20 
สีตา 10 
รวม 100 
 
***ในประเภทแมวลายทุกลาย  คะแนน 20 คะแนนของสีขน  จะแบ่งเป็น 10 คะแนนสาํหรับแตม้
บนตวั    และ 10 คะแนนสาํหรับสี 
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 สาํหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. Non-Championship   ไดแ้ก่   
 1.1 ประเภทลกูแมว 
 1.2 ประเภทคละสายพนัธุ์  (AOV = Any Other Variety Class) 
 1.3 ประเภทพนัธุ์หายาก 
 1.4 ประเภทพนัธ์ผสม 
 1.5 ประเภทสตัวเ์ลียงในบา้น 
2. Championship  ไดแ้ก่  
 2.1 ประเภท Open 
 2.2 ประเภท Champ 
 2.3 ประเภท Grandchampion 
3. Premiership  ไดแ้ก่ 
 3.1 ประเภทแมวทีทาํหมนัหรือตอนแลว้ ซึงขึนทะเบียนไวก้บั CFA  มีอาย ุ  8 เดือนหรือ
มากกวา่   ซึงแมวทงัหมดจะสามารถเขา้แข่งในประเภท Championship ได ้
 3.2 ประเภทจาํกดัเฉพาะ Championship ทีทาํหมนัหรือตอนแลว้ซึงแบ่งยอ่ยเป็น 
  - Open  
  - Premier 
  - Grandpremier 

สาํหรับคุณสมบติัในการเขา้ประกวดของแต่ละประเภทยอ่ย  จะถูกกาํหนดใน
ลกัษณะเดียวกนักบัคุณสมบติัในการเขา้ประกวดประเภท Championship    แต่แมวทีเขา้
แข่งขนัในประเภท Championship แลว้คะแนนทีชนะในการแข่งขนัประเภท 
Championship ไม่สามารถโอนไปยงัประเภท Premiership  ได ้

 
 การประกวดสุดยอดของสายพนัธุ์    เป็นการนาํแมวทุกระดบัอาย ุ  รวมถึง Junior  ของสาย
พนัธุ์นนั (ยกเวน้แมวทีตอนหรือทาํหมนัแลว้)   มาหาแมวตวัทีสวยทีสุด   แลว้นาํตวัแทนทีสวยทีสุด
ของแต่ละสายพนัธุ์มาแข่งขนักนั  กจ็ะไดต้าํแหน่งสุดยอดของสายพนัธุ์ทีเรียกวา่  Best of the Breed 

สาํหรับแมวพนัธุ์ต่างประเทศทีเป็นทีนิยมประกวดกนัทวัไปในประเทศไทยกคื็อ แมวพนัธุ์
เปอร์เซียและแมวหิมาลายนั   ซึงมีลกัษณะมาตรฐานพนัธุ์ทีใชใ้นการตดัสินใหค้ะแนน  ดงันี 
 หัว : กลมและป้อม   มีกะโหลกกวา้งมาก   หนา้กลมมีโครงสร้างของกระดูก
ขา้งใตโ้คง้มน   คอสนัหนา 
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 หู  : เลก็ ปลายมน  ชีไปขา้งหนา้   และทีโคนหูไม่เปิดจนเกินไป   อยูห่่างกนั
และอยูต่าํ   บนหวั    พอดี (ไม่บิดเบียว) กบัส่วนโคง้ของหวั  
 ตา : ใหญ่  กลม  และเตม็   อยูห่่างกนั  แต่สดใส   ใหสี้หนา้อ่อนหวาน 
 จมูก : สนั  เชิด   และกวา้ง  มีรอยผา่ 
 แก้ม : เตม็ 
 กราม : กวา้งและแขง็แรง 
 คาง : เตม็และรูปทรงสวย 
 ลาํตัว : เตีย  ขาสนั  อกลึก   หนาหอๆกนัจากหวัไหล่ถึงสะโพก    มีลกัษณะป่อง
ตรงกลางเลก็นอ้ย   ขนาดใหญ่หรือปานกลาง    คุณสมบติัเป็นสิงทีคาํนึงถึงมากกวา่ขนาด 
 หลงั : สมดุล 
 ขา : สนั   หนา   และแขง็แรง   ขาหนา้ตรง 
 อุ้งเท้า : ใหญ่   กลม   และแน่น   นิวเทา้ชิดกนั  มี 5 นิวทีเทา้หนา้ และ 4 นิวทีเทา้
หลงั 
 หาง : สนัแต่ไดส้ดัส่วนกบัความยาวของลาํตวั   ชีขึนโดยไม่มีลกัษณะโคง้   และ
ตงัอยูต่รงมุมทีตาํกวา่หลงั 
 ขน : ยาวและหนา   ชีออกมาจากร่างกาย   เสน้ขนสวยเป็นประกายและมี
ชีวิตชีวา   ยาวตลอดทงัตวัรวมถึงไหล่   ขนรอบคอมากและต่อเนืองไปจนถึงร่องลึกระหวา่งขาหนา้   
ขนปอยหูและขนนิวเทา้ยาว  หนาฟ ู
 สิงด้อย  : หางงอหรือหางทีผดิปกติ   จาํนวนนิวไม่ถูกตอ้ง   ความอ่อนแอใดๆทีเห็น
ในขาหลงั   รูปทรงทีผดิปกติใดๆของกระดูกสนัหลงั   รูปทรงทีผดิปกติของกะโหลก   ซึงส่งผลให้
ใบหนา้หรือหวัไม่สมมาตร   และสีขนไม่ตรงตามเกณฑข์องสายพนัธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


