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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัย “การเปรียบเทียบความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1. เพื่อศึกษาความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ของ
ประเทศญี่ปุ่น 2. เพ่ือศึกษาความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เก่ียวกับสัตว์ของประเทศไทย 3. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่างของความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศไทยและของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ทำการค้นหาข้อมูลจากงานวิจัย วารสารวิชาการ และข้อมูลจากเว็บไซด์ทาง
อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสัตว์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และคัดเลือกศึกษาสัตว์
จำนวน 6 ชนิด โดยใช้วิธีการเลือกวิธีเก็บข้อมูลแบบเจาะจง (Purposing Sampling) 
 ผลการศึกษาจากการที่เลือกสัตว์มาเปรียบเทียบพบว่า ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเชื่อเกี่ยวกับ
แมวในด้านการเรียกเงินเรียกทอง ส่วนของประเทศไทยจะมีเพียงความเชื่อที่ว่าแมวสีนี้ดีหรือไม่ดี
เท่านั้น ประเทศญี่ปุ่นเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นปีศาจที่ดุร้ายกลืนกินพลังชีวิตของมนุษย์ แต่สำหรับไทย
สุนัขเป็นเหมอืนกับสื่อกลางของโลกวิญญาณ ประเทศญี่ปุ่นเชื่อว่ามังกรเป็นเทพแห่งน้ำขอพรเกี่ยวกับ
น้ำ และประเทศไทยเชื่อว่าพญานาคที่มีลักษณะคล้ายมังกรนั้นเป็นเทพแห่งน้ำ ประเทศญี่ปุ่นเชื่อว่า
ปลาโดยเฉพาะปลาคาร์ปเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ส่วนประเทศไทยจะเลี้ยงดูหรือปล่อยปลา
บางสายพันธุ์เพ่ือเสริมดวง หรือด้านอ่ืน ๆ  ทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องนกฮูกที่
เหมือนกัน และกวางไม่ค่อยมีความเชื่อแต่แตกต่างกัน ประเทศญี่ปุ่นมองว่ากวางเป็นพาหนะของเทพ 
แต่ประเทศไทยมองว่าเป็นอาหารและสัตว์สงวน จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ความเชื่อของประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศไทยนั้นมีทั้งท่ีคล้ายคลึงและแตกต่างกัน 
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1.บทนำ 

 ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีต การดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณที่ยังไม่
ม ีความเจริญทางวิทยาการนั ้น ทำให้มนุษย์สร ้างความเชื ่อขึ ้นมาเพื ่อตอบคำถามเกี ่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน มนุษย์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูก
บันดาลจากอำนาจของพระเจ้า เทพ ภูติผี ปีศาจ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ เมื่อเกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติใด ๆ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ลมพายุ เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต
อยู่ของมนุษย์ แตม่นุษย์ไม่สามารถกำหนดด้วยตัวเอง เหตุการณ์บางอย่างก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต
มนุษย์ แต่บางเหตุการณ์กลับเป็นอันตรายร้ายแรง มนุษย์จึงพยายามคิดหาวิธีที ่จะทำให้เกิดแต่
ปรากฏการณ์ที่เกิดผลในทางที่ดีและเกิดความสุขต่อตนเอง เกิดเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่ออ้อน
วอนต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้ดลบันดาลแต่สิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม ความ
เชื่อเหล่านั้นล้วนเกิดจากบริบทแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ความเชื่อหลายสิ่งที่มีแก่นสารสาระเดียวกัน
อาจแตกต่างกันในรายละเอียด หรือเกิดความแตกต่างในแก่นสารและรูปแบบความเชื่อของแต่ละ
พ้ืนที่  
 สำหรับญี่ปุ่นตำนานและความเชื่อในสิ่งลี้ลับเป็นหนึ่งในพื้นฐานของสังคมมาตั้งแต่อดีต เป็น
ที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และมีที่มาที่ไปอย่างลึกซ้ึง 
นอกจากนี้หากค้นคว้าให้ลึกลงไปจะทำให้พบเรื่องราวที่ชวนให้ประหลาดใจอยู่เสมอ คนญี่ปุ่นมีความ
เชื่อมากมาย เช่น ตำนานบรรพบุรุษ เทพเจ้า ภูติ  ผี ปีศาจ เป็นไปในทั้งทางที่ดีและไม่ดี คนญี่ปุ่น
มักจะใช้ความเชื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือความสบายใจในเวลาทุกข์ยากและต้องการที่พ่ึงหรือพัก
พิงทางใจ จึงมีหลายความเชื่อเพ่ือตอบโจทย์กับปัญหาหลากหลายรูปแบบ เช่น ตำนานความเชื่อของ
เทพเจ้านิฮนชินวะที่ถูกใช้ในการปลุกใจประชาชนให้รักชาติและพร้อมสู้เพื่อจักรพรรดิซึ่งเป็นทายาท
ของสุริยะเทพีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำนานภูตผีตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การที่
สถานที่เก่าแก่มีประวัติเกี่ยวกับวิญญาณ เป็นเหมือนกับการที่วิญญาณของบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ที่นั้น
ปกป้องบางสิ่งอยู่ การสร้างความเชื่อเช่นนี้จะทำให้ สิ่งของหรือสถานที่นั้นปลอดภัยจากผู้คน ตำนาน
สัตว์มงคลญี่ปุ่น เช่น แมว มีความหมายในทางโชคลาภ เงินทอง แมวกวักจะหมายถึงการเรียกเงิน
เรียกผู้คน เป็นต้น ในขณะเดียวกันสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างประเทศไทยก็มีพื้นฐานความเชื่อในเชิง
วัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่น แต่ความเชื่อของคนไทยที่ถูกสอนมา จะอธิบายด้วย
เหตุผลได้ยากต่างจากญี่ปุ่นที่มีเหตุผลอธิบายอย่างชัดเจน แต่ลูกหลานคนไทยที่ถูกสอนก็มักยอมทำ
ตามแม้ในใจอาจจะคัดค้านหรือนึกสงสัยอยู่บ้าง คนไทยเชื่อว่าหากเรารู้สึกยึดมั่นถือมั่น ศรั ทธาของ
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มนุษยว์่าเทพจะบันดาลอะไรให้เราก็ได้หากกระทำและปฏิบัติต่อความเชื่อในทางที่ถูก แล้วความสุขก็
ก็จะเกิดตามมาหากละเลยความทุกข์ร้อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การกราบไว้บูชาพระจะทำให้ชาติ
หน้าเกิดมาสุขสบาย อยู่ดีมีกิน การทำบุญบั้งไฟเพ่ือขอฝนในช่วงหน้าแล้ง ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ต่าง 
ๆ นกแสกมีความหมายถึงอันตราย แมวดำเป็นความหมายในทางที่ดี แต่ในยุคหลังจะหมายถึงความ
อัปมงคล ความเชื่อที่มีรูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างชัดเจน มีการเล่าขานหรือจดบันทึก
ในทุกชนชาติและโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย คือความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ 
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศไทย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเชิงสัญลักษณ์
เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาความ
เชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น 2. เพื่อศึกษาความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์
ของประเทศไทย 3.  เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศไทยและของ
ประเทศญี่ปุ ่น และใช้วิธีเก็บข้อมูลความเชื ่อของสัตว์แบบเจาะจง (Purposing Sampling) เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลสัตว์ชนิดเดียวกันหรือสายพันธุ์เดียวกันเพื่อมาเปรียบเทียบความเชื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจน จากนั้นทำการเปรียบเทียบข้อมูลและบันทึกผลลงในตาราง จากวัตถุประสงค์การศึกษาและ
วิธีการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้จะนำไปสู่ผลการศึกษาซึ่งจะสามารถตอบคำถามการวิจัยคือ ความ
เชื่อเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดเดียวระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน
หรือไม่ และเหมือนแตกต่างกันอย่างไร 
 

2. พื้นฐานการก่อตัวของความเชื่อเรื่องสัตว์ 

 เอเชียนับเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และมี
ประชากรมากที่สุดในโลกส่งผลให้ทวีปเอเชียมีวัฒนธรรมที่หลากหลายไปตามแต่ละพื้นที่ เมื่อ
กาลเวลาผ่านไปผู้คนสามารถสร้างสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมจากการติดต่อค้าขาย การขยายอาณานคิม 
จนก่อให้เกิดการเผยแพร่และรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจนทำให้เอเชียมีการแลกเปลี่ยน ผสมผสาน
วัฒนธรรมที่หลากหลายขึ้น และบางวัฒนธรรมที่ถึงแม้จะอยู่คนละพื้นที่แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมี
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมมาจากแหล่งเดียวกัน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมและความเชื่อความญี่ปุ่น
และไทยที่มีทฤษฎีสันนิษฐานว่า วัฒนธรรมและความเชื่อของทั้งสองประเทศนั้นมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความเชื่อของจีนด้วย 

 ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปรับใช้
ภายในประเทศ โดยวัฒนธรรมกระแสหลักท่ีรับมา คือ วัฒนธรรมจีน เกิดความผสมผสานกับความคิด 
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ความเชื่อ และวิถีชีวิต จนกลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
ความเชื่อเรื่องสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์มงคล ได้แก่ มังกร เต่า กิเลน ปลา นก นับเป็นความเชื่อหนึ่งที่มี
พ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมจีน  

 สัตว์มีความสำคัญในหลายพ้ืนที่มาเป็นพันปี คนในยุคโบราณมักจะบอกเล่าราวเกี่ยวกับสัตว์
ที่พวกเขานับถือผ่านภาพวาดที่สื่อออกมาเป็นสัญลักษณ์บนฝาผนังถ้ำ หรือในแถบยุโรปจะใช้นิทาน
อีสปในการใช้สัตว์เป็นตัวอย่างสำหรับการสอนทางศีลธรรม ในปัจจุบันสัตว์หลายชนิดทำหน้าที่เป็น
สัญลักษณ์สำหรับทีมกีฬาหรือสถาบันต่าง ๆ ซึ ่งการนำสัตว์มาใช้เป็นสัญลักษณ์ถือเป็นการใช้
คุณลักษณะและพฤติกรรมร่วมกันระหว่างสัตว์และมนุษย์ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมสมัยนิยม ในหลาย
วัฒนธรรมสัตว์บางชนิดมีลักษณะเฉพาะ ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ของมนุษย์ยังคงมีต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน  

  

3. ความเชื่อเรื่องสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น 

 ความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ที่ผู้ศึกษาเลือกอย่างเจาะจงเพื่อนำมาศึกษาในครั้งนี้เป็น

ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น จึงถือว่าเป็นสัตว์ที่ทุกคนรู้จักและ

คุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่เพียงเฉพาะในชีวิตจริงแต่รวมถึงสัตว์ในเทพนิยายหรือตำนานด้วย 

 3.1 แมว หรือ มะเนะกิเนะโกะ  

คนญี่ปุ่นเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์มงคลการเลี้ยงแมวไว้นั้นเชื่อว่าจะมีแต่ความโชคดี ความสุข 
ความร่ำรวย จากบันทึกสมัยโบราณสันนิษฐานว่าแมวถูกนำมาเข้าสู่เกาะญี่ปุ่นตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 
500 โดยชาวจีน โดยชาวญี่ปุ ่นใช้แมวในการทำหน้าที่ปกป้องคลังเก็บอาหารของมนุษย์ และยัง
ปกป้องเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เก็บไว้ในปราสาทหรือวัด เพราะว่าหนูไม่เพียงแต่จะกัดกิน
อาหารแต่ยังแทะเอกสารหรือหนังสืออีกด้วย คนญี่ปุ่นจึงใช้แมวคอยช่วยจับหนู ต่อมาแมวจึงเป็นที่
รู้จักในฐานะผู้ปกป้องเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหน้าที่นี้ทำให้แมวได้รับการยกย่องและ
ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 

 วัฒนธรรมญี่ปุ่นเชื่อว่าแมวเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี มีตำนานมากมายที่กล่าวถึงแมวใน
ความหมายที่ดี เช่น ตำนานที่เล่าว่า มีขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งกำลังเดินอยู่บนถนนแห่งหนึ่ง ในขณะ
นั้นก็ได้มีแมวอยู่ตัวหนึ่ง กำลังทำท่าเหมือนกวักมือเรียกหาขุนนางท่านนั้น ด้วยความน่าเอ็นดูและ
ความอยากรู้ ขุนนางผู้นั้นจึงเดินเข้าไปหาแมวที่กำลังวักมือเรียก ทันใดนั้น ก็มีสายฟ้าผ่าลงมาตรงที่
ขุนนางยืนอยู่ก่อนหน้า ขุนนางประหลาดใจมากที่รอดมาได้ จึงเชื่อว่าแมวเป็นผู้ช่วยชีวิตขุนนางท่าน
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นั้นไว้ จึงถือว่าแมวเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี  และยังมีอีกตำนานที่ให้ความหมายของแมวว่า
หมายถึง การเรียกเงินทอง ตำนานนี้มีมากว่า 400 ปี เล่ากันว่ามีหญิงชราท่านหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจน
มาก อาศัยอยู่กับแมวหนึ่งตัว ถึงแม้เธอจะอดมื้อกินมื้อแต่ก็ยังพยายามที่จะแบ่งอาหารให้กับแมวที่
เธอรัก แต่อยู่มาวันนึง ในวันที่เธอไม่สามารถเลี้ยงดูแมวที่เธอรักได้อีกเธอจึงนำแมวไปปล่อย ในคืน
นั้นเธอร้องไห้ด้วยความรักและคิดถึงแมวของเธอ หลังจากท่ีเธอหลับไปเธอก็ได้ฝันเห็นแมว ซึ่งแมวตัว
นั้นได้มาบอกว่า ให้ปั้นรูปปั้นแมวด้วยดินเหนียว แล้วจะทำให้โชคดี หญิงชราหลังจากตื่นขึ้นมาก็ได้
ปั้นรูปปั้นแมวด้วยดินเหนียวตามที่เธอฝัน ในวันนั้นเองได้มีแขกมาหา แขกท่านนั้นได้เห็นแมวที่ปั้น
ด้วยดินเหนียว จึงขอซื้อรูปปั้นแมวตัวนั้นไป หญิงชราจึงได้ปั้นแมวเพิ่มขึ้น ยิ่งหญิงชราปั้นขึ้นมามาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งมีคนมาขอซื้อต่อมากเท่านั้น จนในที่สุดหญิงชราก็สามารถเก็บเงินเพื่อที่จะเลี้ยงดูแมวที่
เธอรักได้ตลอดไป 

 จากตำนานดังกล่าวทำให้คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าแมวเป็นสัตว์นำโชค จึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไป
ตามที่ต่าง ๆ แต่เชื่อกันว่าถ้าเป็นแมวทำท่ากวักมือจะหมายถึงโชคดีมากที่สุด  ยิ่งกวักสูงยิ่งดี แต่มี
ข้อสังเกตอีกว่า ถ้ากวักด้วยมือซ้ายจะเป็นการเรียกคน แต่ถ้ามือขวาจะเป็นการเรียกเงินเรียกความ
โชคดี และยังเชื่อกันว่า แมวที่มีสามสีกวักด้วยมือซ้ายจะโชคดีที่สุด ส่วนแมวสีดำจะหมายถึงการ
ป้องกันจากภัยอันตราย รูปปั้นตุ๊กตาแมวกวักโดยทั่วไปมักจะอยู่ในท่ายกมือ (ขา) ข้างเดียวขึ้นมา ราว
กับว่ากำลังกวักเชื้อเชิญลูกค้า โชคลาภ เงินทอง ฯลฯ ตามของเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคล้ายคลึงกับ
ความเชื่อเรื่อง “นางกวัก” ของประเทศไทย ในความเชื่อของชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าแมวกวักนำโชคท่ียกมือ
ขวาจะ “เพิ่มเงินทองและโชคลาภ” มักนิยมใช้รูปปั้นตุ๊กตาแมวเพศผู้ ส่วนแมวกกวักที่ยกมือซ้ายจะ 
“เรียกแขก เรียกลูกค้า” ซึ่งแมวกวักท้ัง 2 แบบต่างก็มีความหมายด้านโชคลาภเงินทองในการค้าขาย
เช่นเดียวกัน ส่วนแมวกวักที่ยกมือขึ้นทั้งสองข้าง มีความหมายเหมือนนำแมวกวักที่ยกมือขวาและ
ซ้ายมารวมกัน คือ “เพิ่มเงินทองโชคลาภและเรียกลูกค้า”แต่การยกมือขึ้นสองข้างพร้อมกันเป็น
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่า “Banzai wo suru” (การโห่ร้องไชโย), “Ote 
a ge” (การยกมือทั้งสองข้างขึ้นเพื่อแสดงท่าทางว่าเราหมดตัว/ยอมจำนนแล้ว) ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าผู้ทำ
กิจการค้าขายก็มักจะพูดว่า “Banzai wo suru” หรือ “Oteage” ในกรณีที่กิจการร้านค้าขายไม่ดี
อีกด้วย เพราะฉะนั้น แมวกวักที่ยกมือขึ้นทั้งสองข้างจึงไม่นิยมนำมาตั้งที่หน้าร้านค้าด้วยเหตุนี้เอง 
และมักจะนำแมวกวักสองข้างไปตั้งไว้ที่บ้านพักเสียมากกว่า 

 ความหมายของสีแมวกวัก ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

1) แมวกวักสีขาว หมายถึง กวักเรียกโชค ลาภ ความสุข (หันหน้าแมวไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือเพ่ือเพ่ิมโชค) 
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2) แมวกวักสีดำ หมายถึง คุ้มครองจากภัยอันตราย (หันหน้าแมวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เพ่ือเพ่ิมโชค) 

3) แมวกวักสีแดง หมายถึง คุ้มครองป้องกันจากโรคและความเจ็บป่วย (หันหน้าแมวกวักไป
ทิศตะวันตกเพ่ือเพ่ิมโชค) 

4) แมวกวักสีฟ้า หมายถึง เพิ ่มโชคด้านการศึกษาหาความรู ้ (หันหน้าแมวกวักไปทิศ
ตะวันออกเพ่ือเพ่ิมโชค) 

5) แมวกวักสีเหลือง หมายถึง เพิ่มโชคให้ได้พบคู่ครองที่ดี (หันหน้าอมวไปทางทิศตะวันตก
เพ่ือเพ่ิมโชค) 

6) แมวกวักสีเขียว หมายถึง  คุ้มครองให้ชีวิตสงบสุข ร่มเย็น ปลอดภัย (หันหน้าแมวกวักไป
ทางทิศใต้เพ่ือเพ่ิมโชค) 

7) แมวกวักสีชมพู หมายถึง เพิ่มโชคด้านความรัก (หันหน้าแมวไปทางทิศเหนือหรือทิศ
ตะวันตกเพ่ือเพ่ิมโชค)ฃ 

8) แมวกวักสีทอง หมายถึง เพิ่มโชคด้านการเงิน (หันหน้าแมวไปทางทิศตะวันตกเพื่อเพ่ิม
โชค) 

9) แมวกวักลายเสือดาว หมายถึง เพ่ิมโชคด้านผลการโหวตหรือเลือกตั้งต่าง ๆ (วางตาม
ตำแหน่งวางแมวกวักพ้ืนฐาน) 

 ทั้งนี้ยังมีเรื่องของสถานที่ตั้งแมวกวัก เพราะเชื่อว่าแมวกวักนั้นชอบอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คน
รวมตัวกันเยอะ เพราะฉะนั้น การตั้งแมวกวักไว้ในบ้านให้ตั้งไว้ที่ ห้องนั่งเล่น จะดีที่สุด และต้องคอย
ทักทายแมวกวักว่า “อรุณสวัสดิ์,ราตรีสวัสดิ์”เปรียบเสมือนแมวกวักเป็นสมาชิกหนึ่งในบ้านด้วย 
เพ่ือที่แมวกวักจะเรียกโชคได้มากที่สุด 

 3.2 สุนัขจิ้งจอก หรือ คิทสึเนะ 

  ตำนานสุนัขจิ้งจอกนั้นปรากฏเรื่องเล่าขึ้นในหลายประเทศได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ทั้งนี้
ตำนานสุนัขจิ้งจอกมีเรื่องเล่าหลายแบบซึ่งจะแบ่งไปในทางที่เป็นปีศาจและเทพปกป้องศาล โดย
ตำนานสุนัขจิ้งจอกเก้าหางซึ่งเป็นปีศาจที่ดุร้าย น่ากลัว ในญี่ปุ่น ทั้งนี้สันนิษฐานกันว่ าจุดเริ่มต้นมา
จากอินเดีย แล้วเดินทางมายังประเทศจีน และจบที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากตำนานจิ้งจอกเก้าหาง
ของอินเดียนั้นไม่ค่อยแน่ชัดนัก คนทั่วโลกรู้จักสุนัขจิ้งจอกเก้าหางจากจีนและญี่ปุ่นมากกว่า สำหรับ
จิ้งจอกเก้าหางในตำนานจีนที่โด่งดังที่สุด คือตัวที่ปรากฏในพงศาวดารอิงประวัติศาสตร์จีนเรื่อง 'ห้อง
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สิน' ซึ่งมีที่มาจากการทำสงครามระหว่างราชวงศ์ซาง (อิน) และแคว้นโจว ซึ่งจบลงด้วยการล่มสลาย
ของซาง แล้วก่อตั้งราชวงศ์โจวได้สำเร็จ 

 สำหรับที่มาของเรื่องเล่าปีศาจสุนัขจิ้งจอกเก้าหางนั้นมาจาก สุนัขจิ้งจอกที่อยากเป็นมนุษย์ 
จึงบำเพ็ญเพียรเพื่อให้มีวิชาอาคม และเมื่อบำเพ็ญเพียรครบ 100 ปี ทำให้มีหางงอกขึ้นมาเพิ่มอีก 1 
หางและเมื่อบำเพ็ญเพียรจนครบ 900 ปี ว่ากันว่าจะมีอาคมแกร่งกล้าเป็นอย่างมากและสามารถ
แปลงกลายเป็นมนุษย์ได้ ทั้งนี้จิ้งจอกเก้าหางยังเป็นผู้ศรัทธาของเจ้าแม่หนี่วา 1 ตามความเชื่อเรื่อง
ห้องสินของประเทศจีนเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่าง เซียน เทพ มาร และมนุษย์ โดยจุดเริ่มมาจาก
โจ้วหวัง2 แห่งราชวงศ์ชาง ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถมาก แต่ก็ทรงมีความหลงใหลในหญิงงามมาก
เช่นกัน ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงต้องทำพิธีบูชาบวงสรวงเจ้าแม่หนี่วา เมื่อโจ้วหวังได้เห็นเทวรูปเจ้าแม่
แล้ว ก็กล่าวชื่นชมว่าอยากได้นางเป็นพระมเหสี เมื่อข่าวถึงเจ้าแม่ทรงโกรธมากจึงหมายที่จะทำลาย
ราชวงศ์ชาง โดยการส่งจิ้งจอกเก้าหางเข้าไปสิงนางสนมคนสนิทของโจ้วหวังที่มีชื่อว่า ต้าจี๋3 แล้วใช้
เสน่ห์หว่านล้อมเพื่อหวังให้โจ้วหวังเป็นทรราช ไม่สนใจบ้านเมือง ทั้งยังสั่งประหารผู้คนเป็นจำนวน
มาก ต่อมาจีซางเจ้าเมืองโจวได้ระดมกำลังไพร่พลขึ้นลุกฮือต่อต้าน จากนั้นภารกิจก็ได้ส่งต่อมายัง
บุตรชายคือจีพาซึ่งได้ตั้งตนขึ้นเป็น โจวอู่หวัง เนื่องจากเจ้าแม่หนี่วาเห็นว่าต้าจี๋ทำเกินเลยไป จึงได้
บัญชาให้เหล่าเทพเซียนแห่งเขาคุนลุ ้นให้ความช่วยเหลือโจวอู ่หวัง รวมถึงมนุษย์กึ ่งเซียนที ่มี
ความสามารถพิเศษมากมาย ในขณะที่ต้าจี๋เองก็รวบรวมเหล่าปีศาจและเซียนจำนวนหนึ่ง ทำให้
กลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างเหล่าเซียน ผลสรุปของสงครามคือ โจวอู่หวัง สามารถสังหารโจ้วห
วัง แล้วสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้นมาได้ ขณะที่ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางนั้นก็ถูกจัดการไปเช่นกัน แต่บ้างก็
เชื่อว่า สามารถหลบหนีไปท่ีญี่ปุ่น 

 ตำนานสุนัขจิ้งจอกเก้าหางของญี่ปุ่นเชื่อกันว่า สุนัขจิ้งจอกแฝงตัวเข้ามาใสราชสำนักของ
ญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยจักรพรรดิโทบะ หลังจากท่ีหนีจากประเทศจีนมาเกาะญี่ปุ่น ได้แปลงกายเป็นหญิงงาม
ที่มีชื่อว่า ทามาโมะ โนะ มาเอะ ต่อมาได้กลายเป็นประสนมคนโปรดของจักรพรรดิโทบะ4 สร้างความ
ลุ่มหลงจนทำให้พระจักรพรรดิละเลยจากหน้าที่และสูบพลังชีวิตจนทำให้จักรพรรดิสุขภาพทรุดโทรม
ลง ทางราชสำนักจึงได้เชิญนักพรตที่มีวิชาอาคมแข็งแกร่ง ตามตำนานเชื่อกันว่า นักพรตผู้นี้สืบเชื้อ
สายมาจากสุนัขจิ้งจอกครึ่งหนึ่งเพ่ือที่จะหาสาเหตุของพระจักรพรรดิจึงทำพิธีปัดรังควาน ในระหว่าง

 
1 เจา้แม่หนี่วา หรือ หนึ่งออ ตามส าเนียงฮกเกีย้น เป็นผูใ้หก้  าเนิดสรรพสิ่งตามประมวลเรื่องปรมัปราจีน 
2 โจว้หวงั หรือ ติวอ๋อง ตามส าเนียงฮกเกีย้น เป็นชื่อใชเ้รียกเชิงเหยียดหยามส าหรบัเรียก ตีซ้ิน กษัตริยอ์งคส์ดุทา้ยของ
ราชวงศช์าง 
3 ตา้จี๋ หรือ ถนักี ตามส าเนียงฮกเกีย้น เป็นชายาคนโปรดของโจว้หวงั 
4 สมเด็จพระจักรพรรดิโทบะ : เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่ 74 ครองราชย์ในช่วงปี ค.ศ. 1107-1123 
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นั้นทามาโมะเกิดดิ้นทุรนทุรายส่งเสียงดังทรมานตลอด นางทนไม่ไหวจึงเผยร่างของสุนัขจิ้งจอกเก้า
หางสีทองแล้วบินหนีไป หลังจากนั้นคนในราชสำนักหวาดกลัวกันมากว่ามีปีศาจแฝงตัวอยู่จึงวางแผน
กันล่าปีศาจตนนี้ให้ได้ กองทหารของจักรพรรดิได้ไล่ตามปีศาจไปจนถึงเขานาสุ กองทหารได้ใช้ธนูลง
อาคมยิงไปที่ปีศาจสุนัขจิ้งจอกปีศาจจึงได้สิ้นชีพลง 

 หลังจากปีศาจได้สิ้นชีพลงซากของจิ้งจอกได้กลายเป็นหินสีดำและแผ่ควันพิษออกมารอบ ๆ 
ทำให้ทำลายสิ่งมีชีวิตโดยรอบ ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ได้ จึงกลายเป็นพื้นที่ต้องห้าม หลายร้อยปี
ต่อมา ได้มีนักบวชนามว่าเก็นโนเดินทางมาพบหินก้อนนี้และพบวิญญาณของหญิงสาว วิญญาณได้
เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นและบอกนักบวชห้ามเข้าใกล้หินก้อนนั้นจากนั้นวิญญาณได้หาย
เข้าไปในหินก้อนนั้น นักบวชจึงได้จดบันทึกเรื่องราวทั้งหมด แล้วเทศนาให้กับหินก้อนนั้นฟังแล้วจึงใช้
ค้อนทุบหินจนแตกเพ่ือทำลายอาถรรพ์และความเคียดแค้นของปีศาจ จากนั้นใช้เชือกขาวผูกไว้กับหิน  

 ทั้งนี้ก็ยังมีตำนานที่เล่าอีกแบบว่าจิ้งจอกที่ถูกสั่งให้มาปกป้องศาลเจ้าซึ่งในตำนานพื้นบ้าน
ญี่ปุ่นที่พูดถึงเทพจิ้งจอก ว่ากันว่าเป็นตัวแทนของ เทพเจ้าอินาริ5 ที่ถูกมอบหมายให้ลงมายังบนโลก
มนุษย์เพื่อดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้รูปปั้นเทพสุนัขจิ้งจอกจะมีสองแบบ สังเกตได้
จากสิ่งที่รูปปั้นคาบไว้ จะมีแบบที่เป็น สาส์น และ รวงข้าว สาส์นจะหมายถึงการที่เป็นตัวแทน
สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าอินาริ ส่วนรวงข้าวจะหมายถึงตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์  บาง
คนก็มองว่าสุนัขจิ้งจอกคือสัญลักษณ์ของความร่ำรวย เพราะเชื่อว่าบ้านไหนมีวิญญาณของเทพสุนัข
จิ้งจอกจะสามารถหาเงินได้ตลอด โดยรวมแล้วความเชื่อของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกจะหมายถึง
ทางด้านบวกมากกว่าที่จะมองเป็นปีศาจ เพราะมีทั้งความหมายถึงตัวแทนของเทพ ความอุดมสม
บูรณื ความร่ำรวย 

 3.3 มังกร หรือ ริวจิน  

 ตามความเชื่อโดยกำเนิดนั้นมีพื้นฐานมาจากประเทศจีน ความเชื่อของชาวจีนโบราณจะมี
สัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ 4 ชนิด คือ กิเลน หงส์ เต่า มังกร ซึ่งชาวจีนโบราณจะถือมังกรว่าเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในบรรดา 4 ชนิดนี้ เนื่องจากมังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าในสรวงสรรค์และเป็น
ตัวแทนของจักรพรรดิ ซึ่งเชื่อว่าถ้าใครได้เห็นจะโชคดี เป็นสิริมงคล คนที่ได้ขึ้นขี่หลังมังกรจะเป็นคน
ที่มีจิตใจดี ซื่อสัตย์ จิตใจบริสุทธิ์ ในสมัยโบราณจีนได้ทำตำรามังกร ซึ่งรวบรวมลักษณะ เผ่าพันธุ์
มังกร ไว้อย่างละเอียด แต่ตำราได้เสื่อมไปตามกาลเวลา ปัจจุบันทำได้เพียงแค่ศึกษาตามหลักฐานที่
ยังคงหลงเหลือยู่เท่านั้น 

 
5 เทพเจา้อินาริ : เป็นหนึ่งในทวยเทพเก่าแก่ที่ไม่มีต้นกำเนิดจากเทพเจ้าองค์อื่น เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเก็บเกี่ยว 
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 เทพเจ้ามังกรทางประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า โอวาทะทสึมิ หรือ เรียวจิน หรือ ริวจิน ซึ่งตำนาน
ของญี่ปุ ่น ริวจินเป็นเทพเจ้าผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเล ริวจินถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจของ
มหาสมุทร คาดว่ามีลักษณะเหมือนงู ปากมีขนาดใหญ่ และมีความสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ มี
ที่อยู่อาศัยเป็นพระราชวังอยู่ที่ก้นมหาสมุทร เรียกว่า ริวกุโจ ซ่ึงสร้างข้ึนจากสาหร่ายทะเลสีแดงและสี
ขาว และมีบริวารเป็นเต่าทะเล ฝูงปลา และแมงกะพรุน เหมือนกับที่ปรากฎในภาพยนตร์หรือการ์ตูน
ที่เกี่ยวกับเทพแห่งท้องทะเลและมีผู ้ส่งสาร คือ ริวจะ เป็นงูตัวสีขาวรูปร่างเล็กและมีใบหน้าเป็น
มนุษย ์

  นอกจากริวจินจะเป็นเทพแห่งท้องมหาสมุทรแล้ว ศาสนาชินโตยังเชื่อมโยงเทพเจ้ามังกรเข้า
กับการเกษตร ทำให้เทพริวจินเป็นเสมือนเทพแห่งน้ำด้วย ริวจินมีหน้าที่ดูแลน้ำตามสถานที่ต่าง ๆ 
แม่น้ำ คลอง และบึง สำหรับใครที่จะขอฝนก็สามารถทำได้เช่นกัน บ้างก็เชื่อกันว่าริวจินยังเกี่ยวพัน
กับเทพไรจิน เทพเจ้าผู้นำมาซึ่งสายฝนหรือเทพเจ้าแห่งสายฟ้า บ้างก็เรียก คามินาริซามะ หรือ ไร
เด็นซามะ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเกิดพายุคะนองจะหมายถึงเทพเจ้ามังกรกำลังลงมาจากสวรรค์ ชาวประมง
ญี่ปุ ่นจึงมักจะขอพรจากเทพเจ้ามังกรก่อนออกเรือ โดยหวังให้คลื่นทะเลสงบและจับปลาได้ ใน
ปริมาณมาก 

  3.4 กวาง  

 คนญี่ปุ่นเชื่อว่ากวางเป็นบริวารของเทพเจ้า ซึ่งความเชื่อนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัย โบราณแต่
เรื่องเล่าเริ่มต้นขึ้นช่วงปี ค.ศ. 710 ช่วงจักรพรรดิเก็มเม ซึ่งได้มีรับสั่งให้สร้างเมืองหลวงขึ้นในพื้นที่
หนึ่ง ชื่อเมืองหลวงคือ เฮโจเคียว หรือ นาราในปัจจุบัน (ปัจจุบันเมืองหลวง คือ เกียวโต) แต่เมื่อได้
สร้างเมืองขึ้นได้เกิดมีพิธีกรรมย้ายเทพเจ้าจากศาลเจ้าในบริเวณเขตคันโตเพ่ือมาสถิตอยู่ที่เมืองหลวง
เฮโจเคียว ณ ที่ศาลเจ้าคาซุงะไทฉะ ซึ่งเป็นที่ลือกันว่าเทพเจ้าได้มาสถิตที่ศาลเจ้าโดยมีกวางเป็น
พาหนะประจำตัว ซึ่งที่มาของผู้เล่าไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เรื่องเล่านี้ทำให้กวางที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ศาลเจ้า
คาซุงะไทฉะกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่น รวมกับความเชื่อของศาสนาชินโตที่เคารพธรรมชาติ
อยู่แต่เดิมก็ยิ่งตอกย้ำให้ชาวญี่ปุ่นเคารพกวางมากขึ้นไปอีก จากนั้นกวางก็ไม่ได้รับการรบกวนจากคน
ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่และอยู่อย่างสงบมาหลายร้อยปี หลังจากนั้นจนเข้าสู่ยุคโรมาจิ ปี ค.ศ. 1336-
1573 ได้มีกฎหมายออกมาคุ้มครองกวาง ระบุไว้ว่า “หากผู้ใดทำการฆ่ากวางแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตาม จะโดนประหารชีวิต” ด้วยกฎหมายนี้ยิ่งทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับกวางเลย หลังจาก
ผ่านช่วงยุคไปจนถึงยุคปฏิวัติเมจิ ช่วงปี ค.ศ. 1868-1912 กวางในเมืองเฮโจเคียวเกือบสูญพันธุ์ไป
จากเมือง โดยคาดว่าตอนนั้นเหลือเพียง 30 ตัวเท่านั้น สาเหตุที่เกือบทำให้กวางสูญพันธุ์เป็นเพราะว่า
การปฏิวัติจากการเกษตรเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด และการ
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แบ่งแยกพื้นที่ประกอบศาสนกิจระหว่างชินโตกับพุทธออกจากกันจึงทำให้ชาวญี่ปุ่นที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาชินโตไม่ได้เกรงกลัวว่ากวางเป็นสัตว์ประจำตัวของเทพเจ้าอีก จึงส่งผลให้เกิดการล่ากวางมา
ทำเป็นอาหารจนในที่สุดกวางลนจำนวนลงในจำนวนมากจนเกือบสูญพันธุ์  และหลังจากเข้าสู่
สงครามโลกครั้งที่ 2 กวางที่นาราเองก็เกือบที่จะไม่รอดเพราะพิษของสงครามที่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
ให้กับฝ่ายพันธมิตร แม้แต่ชาวบ้านญี่ปุ่นก็ไม่รอด หลังจากผ่านพ้นช่วงสงครามจนกลับมาแพร่พันธุ์ได้
อีกครั้งก็ถูกล่าเนื้อจนเกือบสูญพันธุ์อีก แต่ภายหลังญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายคุ้มครองอีกครั้ง ทำให้กวาง
กลายเป็นสัตว์คุ้มครองและเป็นมรดกของชาติญี่ปุ่น 

 3.5 ปลาคาร์ป หรือ โคะอ ิ 

 ตามความเชื่อของคนญี่ปุ ่นนั้นเชื่อว่าปลาคาร์ปเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์เรื ่องความอดทน 
ความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ  และความมั่งคั่ง เพราะปลาคาร์ปนั้นเป็นปลาที่ว่ายท่ามกลางกรแส
น้ำเชียว และเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์จะว่ายทวนกระแสน้ำเพ่ือวางไข่ที่ต้นน้ำ ในตำนานบางที่ก็เล่าว่า
เมื่อปลาคารป์ว่ายถึงต้นน้ำสำเร็จก็ได้กลายเป็นมังกร ปลาคาร์ปจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส่วนใหญ่จะ
พบเห็นได้ในวันเด็กของญี่ปุ่น เป็นธงรูปปลาคาร์ปแขวนอยู่บนหลังคาบ้าน ปลิวโต้ลมจะเหมือนกับ
ปลาคาร์ปว่ายสวนกระแสน้ำ และธงเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นความหวังและความปรารถนาของพ่อแม่
ที่อยากให้ลูกชายเติบโตมาอย่างเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ร่ำรวย และประสบความสำเร็จ 

 ความหมายของธงปลาคาร์ปในแต่ละบ้านหลัก ๆ จะหมายถึงจำนวนสมาชิกผู้ชายภายใน
บ้าน และสีจะหมายถึงตำแหน่งภายในบ้าน ได้แก่ พ่อ จะเป็นสีดำและมีขนาดปลาที่ใหญ่สุด และอยู่
ลำดับแรก ต่อมาคือ ลูกชายคนโต จะมีสีแดงมีขนาดรองลงมา หากมีลูกชายลำดับถัดมาจะแทนด้วยสี
น้ำเงิน สีเขียว สีม่วง และสีส้ม และขนาดจะเล็กลงมาเรื่อย ๆ ตามลำดับ แต่เมื่อใกล้ช่วงจะถึงยุค
ปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้วันเด็กเป็นวันของชาติด้วย ทำให้ธงปลาคาร์ปมีความหมายที่กว้าง
ขึ้น โดยปลาคาร์ปสีแดงจะหมายถึง แม่ แล้วจึงเริ่มนับปลาคาร์ปสีน้ำเงินเป็นลูกชายคนโต และปลา
คารป์สีอื่นจะหมายถึงลูกชายและลูกสาวด้วย 

 ยังมีอีกตำนานที่กันว่าปลาคาร์ป หรือ Koi เป็นปลาที่มีความอดทน ซึ่งเป็นปลาที่พยายามจะ
ว่ายน้ำไปถึงต้นน้ำเพื่อวางไข่ ปลาคาร์ปต้องต่อสู่กับสายน้ำที่เชี่ยวเป็นอย่างมากของแม่น้ำ ระหว่าง
ทางปลาคาร์ปต้องกระโดดน้ำตกที่เรียกว่าประตูมังกร มีไม่ก่ีตัวที่ทำสำเร็จ เมื่อไปถึงต้นน้ำปลาคาร์ป
ตัวนั้นก็กลายเป็นมังกรอันยิ่งใหญ่ ปลาคาร์ปจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ในวัน
เด็กผู้ชายของญี่ปุ่นจึงมักมีธงประดับด้วยปลาคาร์ป เพราะพ่อแม่ต่างคาดหวังให้ลูกโตขึ้นไปเป็นคน
อดทน แข็งแกร่ง และเก่งดั่งมังกร  
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 3.6 นกฮูก หรือ ฟุคุโร่  

 คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี เพราะนกฮูกในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Fukurou 
แปลว่า ไร้ความลำบากและบวกกับโอมะโมะริ หรือเครื่องรางนกฮูก ยิ่งทำให้นกฮูกเป็นสัตว์นำโชค
มากยิ่งขึ้น เครื่องรางนกฮูกเป็นเหมือนกับตัวช่วยนำทางแสงสว่างติดตัวคนญี่ปุ่นแทบทุกคน นกฮูกมี
หลายความเชื่อมากในญี่ปุ่น โดยหลัก ๆ มีดังนี้ 

 ความเชื่อเรื ่องทำให้ชีวิตปราศจากหนี้และนำมาซึ่งเงินทอง สุภาษิตของญี่ปุ่ นกล่าวไว้ว่า 
“kubi ga mawarannai” หมายถึงคนที่มีหนี้สินเยอะจนหมุนคอไม่ได้แต่นกฮูกสามารถหมุนคอได้ 
180 องศา คนญี่ปุ่นจึงนิยมพกโอมะโมะริรูปนกฮูกด้วยความเชื่อที่ว่าจะไม่มีหนี้สิน และมีแต่เงินทอง
ไหลมาเทมาสู่ชีวิตของตน และด้วยความเชื่อท่ีว่านกฮูกเป็นสัตว์ที่ฉลาด หลักแหลม และขยันเข้มแข็ง 
นักเรียนญี่ปุ่นจึงนิยมพกเครื่องรางนกฮูกติดตัวไว้ ด้วยคความเชื่อที่ว่าตะส่งเสริมโชคเรื่องการเรียน 
ทำให้ขยัน มีสติปัญญาที่ดี และฉลาดเหมือนนกฮูก ในบางพ้ืนที่เชื่อว่านกฮูกเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถ
ทำนายสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำไม่แพ้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเลย  

 แต่ใช่ว่านกฮูกจะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีอย่างเดียวในมุมมองของคนญี่ปุ ่นไปซะ
ทั้งหมด เพราะนูกฮูกบางสายพันธุ์ เช่น นกแสก ก็เป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายเหมือนกัน 
เหมือนกันกับความเชื่อของประเทศไทย โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่า นกแสก จะนำมาซึ่งสิ่งชั่วร้าย เชื่อว่าเป็น
นกปีศาจส่วนนกฮูกเหยี่ยวจะมีแต่คนชอบและนับถือ เพราะเชื่อว่าเป็นผู้นำสารจากเทพเจ้า จึงนำมา
แต่สิ่งที่ด ี

  

4. ความเชื่อเรื่องสัตว์ของประเทศไทย 

 สำหรับความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เก่ียวกับสัตว์ของประเทศไทยนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกสัตว์อย่าง

เจาะจงให้ใกล้เคียงกับสัตว์ของประเทศญี่ปุ่นที่ทำการเลือกมามากที่สุด เพ่ือสามารถเปรียบเทียบให้

เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างของความเชื่อได้ 

 4.1 แมว  

 คนไทยมีความเชื่อเรื่องแมวแตกต่างกันออกไปตามสีของแมว แต่สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือ แมวที่มี
สีดำของเมืองไทยนั้นจะถูกมองว่าเป็นสีของความอัปมงคลมีแต่เรื่องที่ไม่ดี ไม่ควรมีเลี้ยงไว้ที่บ้าน แต่
สำหรับที่ต่างประเทศกลับมองว่าแมวสีดำเป็นสิ่งที่ดี นำมาซึ่งแต่ความโชคดี เงินทอง เหตุผลที่ทำให้
แมวดำในแถวนี้กลายเป็นแมวไม่ดีนั้น หาที่มาได้อย่างไม่ชัดเจน แต่บ้างว่าสาเหตุมาจากตำนานเรื่อง 
“พระแม่ษัษฐี” (Shashthi) เทพเจ้าผู้ดูแลเด็ก ตามคติของฮินดู เพราะตามเรื่องเล่าระบุไว้ว่า มี
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พาหนะเป็นแมวสีดำ ซึ่งแมวดำตัวนี้ตามเรื่องเล่าเคยถูกผู้หญิงคนหนึ่งใส่ร้ายว่าขโมยอาหาร จนถูกตี
จนตาย เมื่อได้เกิดใหม่เป็นเทพพาหนะจึงแก้แค้นด้วยการกลับไปขโมยลูกของหญิงคนนั้นหลายครั้ง
หลายหน แมวดำจึงถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ปลอดภัย 

 

 

"พระแม่ษัษฐี” (Shashthi) บางตำนานระบุว่าเป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมา ใช้แมวเป็นพาหนะ 

ที่มา : https://www.voicetv.co.th/read/rkd_hkELm 

 แมวดำขึ ้นชื่อว่าเป็นสิ่งอัปมงคลในเมืองไทย แต่ว่าเป็นความเชื ่อที ่เกิดในยุคหลัง โดย
สันนิษฐานกันว่าแมวดำเป็นแมวที่ดีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตาม
ตำราดูลักษณะแมวของวัดอนงคาราม พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
พุทธสรมหาเถระ ในปี พ.ศ. 2500 หรือ 64 ปีที่แล้ว หรือที่เรียกกันว่า “สมุดข่อย” ในตำราได้ระบุไว้
ว่า ในจำนวนแมวดี 17 ชนิด เป็นแมวสีพ้ืนดำถึง 9 ชนิด ได้แก่ 

 1.แมวนิลรัตน์ มีสีดำทั้งตัว หางยาวอ้อมถึงหัว 

 2. แมวนิจจักร มีสีดำสนิททั้งตัว แต่รอบคอขาว 

 3. แมวมุลิลา มีสีดำทั้งตัว แต่หูสองข้างเป็นสีขาว 

 4. แมวปัดเศวต มีสีดำทั้งตัว มีแถบขาวยาวจากสันจมูกยาวไปตลอดหลังถึงปลายหาง 

 5. แมวกระจอก มีสีดำทั้งตัว แต่รอบปากขาว 
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 6. แมวสิงหเสพย์ มีสีดำทั้งตัว แต่รอบปากขาวและรอบคอขาว 

 7. แมวการเวก มีสีดำทั้งตัว สันจมูกสีขาว 

 8. แมวจตุบท มีสีดำทั้งตัว เท้าท้ังสี่ข้างมีสีขาว 

 9. แมวโกญจา มีสีดำทั้งตัว ปากหางเรียว เท้าสิงห์ ตาเหลืองอำพัน 

 ตามตำราระบุว่าแมวทั้ง 9 ชนิดที่ได้กล่าวมาเป็น “แมวศรี” หรือแมวมงคล ตอนมีชีวิตต้อง
เลี้ยงดูอย่างดี ตอนตายก็ต้องรักษาซากเพราะเชื่อว่ามีคุณ โดยมีกาพย์แต่งไว้ว่า 

แม้นตายอย่างทิ้งซากผี ฝังไว้แรมปี แล้วเก็บกระดูกแมวมา ฯ 
ใส่หม้อพิทักษ์รักษา จะมีคุณา รุคุณดั่งเป็นเหมือนกัน ฯ 

เลี้ยงแล้วอย่าได้เดียดฉัน ทุบโบยตีรัน ถนอมจงรักหนักหนา ฯ 
บันจงอาหารโภชนา เข้าน้ำผักปลา ทุกสิ่งบำเรอบริบูรณ ฯ 

 
ส่วนแมวร้ายให้โทษตามตำรามีถึง 5 ชนิด ได้แก่ 
 1. แมวทุพลเพศ มีสีขาวหม่น หางขอด หรือม้วน นัยน์ตาสีแดงเหมือนเลือด ผู้ใดเลี้ยงไว้จะ
เกิดความเดือดร้อนเป็นประจำ แมวชนิดนี้ได้ชื่อว่าเป็นชนิดที่ให้โทษมากสุด ท่านว่าไม่ให้เลี้ยงเอาไป
ปล่อยทิ้งเสียทีเดียว (ปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว) 
 2. แมวพรรณพยัคฆ์ หรือลายเสือ มีสายและลายคล้ายเสือ มีขนสีมะกอกเขียว หรือมะกอก
แดงหยาบกระด้าง นัยน์ตาสีแดงดั ่งสีเลือด เสียงร้องโหยหวนเหมือนเสียงผีโป่งร้องตามป่าเขา  
(ปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว) 
 3. แมวหิณโทษ เป็นแมวเพศเมียอีกชนิดที่ไม่ควรเลี้ยง แม้ว่าจะมีลักษณะดีสีน้ำตาลอ่อน เข้า
กับเจ้าของได้ดี แต่มีข้อเสียคือเมื่อใดที่ตั้งท้อง ลูกแมวมักจะตายในท้องเสมอ ใครเลี้ยงไว้จะนำภัย
พิบัติมาสู่บ้าน (ปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว) 
 4. แมวกอบเพลิง เป็นแมวที่ชอบอยู่ตามยุ้งข้าว ตามป่าไม่ค่อยจะพบผู้คน เวลาพบผู้คน
มักจะหนีทำตัวลึกลับ ให้โทษแก่ผู้นำมาเลี้ยง(ปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว) 
 5. แมวเหน็บเสนียด เป็นแมวที่พิการมาตั้งแต่กำเนิด โคนหางเป็นสีต่าง ๆ เวลานั่งมักเอา
หางซ่อนไว้ใต้ก้นเหมือนกับตัวค่างในป่า มีนิสัยโหดร้าย เที่ยวไล่กัดแมวตัวอื่นอยู่เสมอ ถ้านำมาเลี้ยง
จะทำให้เสื่อมเสียวงศ์ตระกูล(ปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว) 
 สุดท้าย เป็นแมวไทยโบราณที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดข่อย จึงเชื่อว่าเป็นแมวที่พึ่งถือกำเนิดใน
ต้นยุครัตนโกสินทร์ คือ แมวขาวมณี หรือ ขาวปลอด เป็นสายพันธุ์ที่พบเห็นได้มากท่ีสุดใน นิยมเลี้ยง
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ไว้ในราชสำนักครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 แมวขาวมณีหากมีสีใดแทรกเข้ามา รวมถึงตาสองข้างต้องสี
เดียวกัน จะไม่เป็นที่ยอมรับ 
 ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องแมวถือเป็นส่วนน้อยที่จะได้เห็นว่าเลี้ยงเพราะความเชื่อ เพราะ
ปัจจุบันนั้นคนไทยนิยมเลี้ยงแมวตามความสวยงาม ความน่ารัก และเน้นสายพันธุ์ไปทางยุโรป
มากกว่า เนื่องด้วยมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่ ขนยาวและลักษณะที่แปลก เช่น หูสั้น หน้าสั้น ขาสั้น 
ตาสองสี แมวไทยจึงเป็นเรื่องยากที่จะพบเห็นสายพันธุ์ที่หายาก และเลี้ยงดูเพราะความเชื่อ 
  

 4.2 หมา หรือ จอ  

 นักภาษาศาสตร์เชื่อว่ามาจากภาษาส่วยหรือกูย ซึ่งเป็นภาษาตระกูลเดียวกับภาษามอญ-
เขมร ในอดีตหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทต่อชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยมีหลักฐานปรากฎให้เห็นได้ที่ เขาจันทร์งาม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปรากฏภาพ 
“หมาตัวผู้”ในตำแหน่งสำคัญของพิธีกรรมท่ามกลางหญิง ชาย ผู้ใหญ่และเด็ก ใต้ภาพวาดหมายังมี
ผู้หญิงอุ้มท้อง จึงเชื่อว่าหมาเป็นบรรพชนของมนุษย์ด้วย และยังพบกระดูกหมาที่แหล่งโบราณสถาน
อีกหลายแห่ง ฝังร่วมกับศพ ที่ “บ้านเชียง” จังหวัดอุดรธานี ไม่เพียงแต่หมาเป็นบรรพชนแต่ยังเป็น
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ โดยตำนานของหลายชนเผ่า “หญิงม่าย” 
และ “แม่ย่า” ซึ่งเป็นตัวแทนของสตรีที่ไม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ถึงจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่
หมาก็ทำให้ท้องได ้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการสืบพันธุ์ของมนุษย์ 
 การที่หมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่จะได้รับการบูชารูปเคารพหรือมีบทบาทในพิธีกรรม
เท่านั้น แต่ผู้คนยังกินเนื้อหมา โดยถือว่าเป็นการเพิ่มพลังในวาระหรือโอกาสพิเศษอีกด้วย เมื่อคน
เคารพยกย่องหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ คนจึงมีพิธีกรรมฆ่าหมาเซ่นวักเลี้ยงผี แล้วคนกินหมาที่เลี้ยงผีนั้น
ด้วยความเชื่อว่าเพิ่มพูนพลังศักดิ์สิทธิ์ เพื่อป้องกันสิ่งชั ่วร้ายที่คุกคาม ยุคดึกดำบรรพ์คนกินหมา
เฉพาะโอกาสพิเศษในพิธีเซ่นวักเลี้ยงผี เช่น ปีละครั้ง ไม่กินเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ซึ่งในอดีต
หลักฐานจากการขุดหลุมขุดค้น คือ กระดูกหมาซ่ึงส่วนหนึ่งถูกสับเป็นชิ้น และ เผาไฟ 
 ความเชื่อของไทยเป็นเรื่องเล่าที่มีมาจากคนเก่าคนแก่สมัยก่อน มีอยู่หลายความเชื่อ เช่น 
ความเชื่อที่ว่าหมาลิ้นดำ โดนงูกัดจะไม่ตาย เพราะว่าเป็นสุนัขที่ฉลาด และรักเจ้านาย และจะนำพา
โชคลาภมาให้เจ้าของ และท่ีพิเศษคือหมาเหล่านี้จะสามารถสู้กับงูได้เก่ง ถ้าถูกงูกัดก็จะไม่ตาย แต่ใน
ความเป็นจริงไม่ว่าจะสัตว์อะไรถ้าถูกงูพิษกัดก็สามารถตายได้เหมือนกันทั้งหมด เพราะหมาจะต่างกับ
สัตว์อย่างพังพอนและนกอินทรีที่มีกลไกในการลดพิษงูได้ และความเชื่อเกี่ยวกับเรื ่องผีสาง เช่น 
น้ำตาหมาดำทำให้เห็นผีได้ ถ้านำน้ำตาหมาดำมาทาเปลือกตาจะสามารถมองเห็นผีได้ ซึ่งบางความ
เชื่อจะมีการเพิ่มเข้าไปว่า ให้มองลอดใต้ระหว่างขาถึงจะมองเห็น ส่งผลให้ความเชื่อเชื่อมโยงกันว่า 
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หมาดำสามารถเชื่อมโยงกับภพคนตายได้ และความเชื่อเรื่องเลือดของหมาสามารถล้างอาคมมนต์ดำ
ได้  
 แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องหมาในไทยจะเหลือแต่คนสมัยก่อนที่ยังคงเชื่อ
เรื่องหมาดำต่าง ๆ อยู่ คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการดูแลเลี้ยงดูให้หมาเป็นเพื่อนตา่ง
สายพันธุ์ที่อยู่เป็นเหมือนกับสมาชิกหนึ่งในครอบครัวมากกว่าที่จะเลี้ยงเพ่ือความเชื่อส่วนบุคคล 
 

 4.3 พญานาค  

 สำหรับในประเทศไทย ความเชื่อในเรื่องการขอน้ำขอฝนนั้นคือ พญานาค ซึ่งสำหรับประเทศ
ไทยนั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือโดยส่วนใหญ่ สามารถพบเห็นประเพณีส่วนใหญ่ได้ในแถบ
อีสาน มีกปรากฏในดินแดนที่ติดกับแม่น้ำโขง โดยเชื่อกันว่าเป็นเมืองบาดาล อันเป็นที่ อยู่อาศัยของ
พญานาค โดยจะมีประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีบั้งไฟพญานาค พญานาค ณ ป่าคำชะโนด และตาม
บ้านจะมีการบูชารูปปั้นพญานาค แต่รูปลักษณ์ของพญานาคและชื่อเรียกจะต่างกันออกไปตามความ
เชื่อของแต่ละภูมิภาค แต่มีลักษณะพ้ืนฐานเหมือนกัน คือ เป็นงูตัวใหญ่ มีหงอนสีทอง ตาสีแดง เกล็ด
เหมือนปลา มีหลายสีแตกต่างกันตามบารมี ทั้งสีเขียวสีดำ หรือ 7 สี เหมือนสีรุ่ ง ลักษณะสำคัญที่บ่ง
บอกตระกูลของพญานาค คือ “เศียร” ถ้าตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว ส่วนตระกูลที่สูงขึ้นก็จะมี
เศียร 3,5,7,9 เศียรเรียงตามลำดับสำหรับพญานาคที่มีเศียร 9 เศียร จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษ
นาคราช (อนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังค์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาท ณ เกษียรสมุทร อีกทั้ง
พญานาคยังเกิดได้ทั้งในน้ำและบนบก เกิดจากครรภ์จากไข่มีอิทธิฤทธิ์บันดาลให้เกิดคุณและโทษต่าง 
ๆ ทั้งัยงสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามได้ 
 ความเชื่อเรื่องพญานาคของไทยนั้น ได้รับอิทธิพลมากจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ซึ่งโดย
ดั้งเดิมนั้นเชื่อว่า พญานาค เป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่าง ๆ และเป็นเทพแห่งน้ำซึ่งจะเห็นได้จากคำ
พยากรณ์  เช่นปีน้ำญานาคจะให้น้ำ 1 ตัว แปลว่าน้ำจะมามากจนท่วมที่ทำเกษตร ถ้าปีไหนพญานาค
ให้น้ำ 7 ตัว หมายถึงน้ำจะมาน้อย เพราะนาคกลืนน้ำไว้ (จำนวนพญานาคกับปริมาณน้ำจะสลบักัน) 
เมื่อไม่นานนี้ได้มีเรื ่องเล่าเกี่ยวกับการได้ไปเมืองบาดาล โดยเรื่องเล่านี้มาจากที่ อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งมีเรื่องเล่าดังนี้ “ในหน้าแล้งจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขง
แถบบ้านโดน วันหนึ่งหญิงสาวชาวบ้านโดนลงมาตักน้ำที่หาดทราย เพราะบริเ วณนั้นจะมีน้ำ
ออกบ่อ (น้ำริน) แล้วหายตัวไป พ่อแม่ญาติพี่น้องตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ จนครบ 7 วัน คิดว่า
เสียชีวิตแล้ว จึงจัดทำบุญอุทิศให้ ในราวเที่ยงคืนของวันดังกล่าว หญิงสาวคนนั้นก็ปรากฏตัว
ขึ้น สร้างความตระหนกตกใจเป็นอันมาก สุดท้ายนางได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่า ต อนไปตักน้ำ 
เห็นหมูตัวหนึ่งยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปหา เมื่อเดินเข้าไปหมูตัวนั้นก็บอกให้หลับตาจะพาลง
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ไปเมืองบาดาล สักพักหนึ่งเมื่อลืมตาปรากฏว่าตนมาอยู่อีกเมืองหนึ่งเหมือนๆ กับเมืองมนุษย์ 
แต่แปลกตรงที่ทุกคนนุ่งผ้าแดงและมีผ้าพันศีรษะสีแดงเหมือนกัน โดยด้านหน้าปล่ อยให้ผ้าแดง
ห้อยลงเหมือนกับหัวงู เมื่อเดินตามชายคนนั้นไป (หมูกลายเป็นคน) ผู้คนก็จะถามว่า “นำ
มนุษย์ลงมาทำไม” ชายคนนั้นก็บอกว่า “พามาเที่ยวดูเมือง” และได้บอกแก่หญิงสาวว่าเมือง
บาดาลนี้จะมีงานสมโภชในวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ โดยตลอด 3 เดือนที่เข้าพรรษา
ชาวเมืองจะจำศีลปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นพุทธบูชา หลังจากเดินชมเมืองอยู่ไม่นาน ชายคนนั้นก็ได้
นำขึ้นมาส่งบริเวณหาดทรายเหมือนเดิม พ่อแม่ญาติพี่น้องได้ฟังดังนั้น จึงจัดงานบุญทำพิธีสู่
ขวัญให้ หลังจากนั้น 7 วัน หญิงสาวก็ได้ล้มเจ็บลงและเสียชีวิตในที่สุด” 
 ทั้งนี้พญานาคยังเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามีจริงหรือไม่มีจริง ถึงแม้จะมีปรากฏการณืเกิด
ขึ้นมาบ่อย ๆ ว่าชาวบ้านนั้นได้เห็นลูกไฟโผล่ขึ้นมาจากเหนือนน้ำ หรือ พบเห็นพญานาคออกมาเล่น
อยู่บนผิวน้ำก็ตาม แต่ก็ถูกนักวิทยาศาสตร์ตอบกลับมาว่าเป็นปรากฏการณธรรมชาติที่แก๊สมีเทน
สะสมอยู่ในดินใต้น้ำเลยขึ้นมา หรืออาจจะเป็นขอนไม้หรือสิ่งมีชีวิตเช่นปลาตัวใหญ่ลอยขึ้นมารับ
ออกซิเจน ทำให้ปัจจุบันยังคงมีการถกเถียงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล 
  

 4.4 นกฮูก  

 โดยมากแล้วในทางความเชื่อของมนุษย์ไม่ว่าชนชาติไหน ๆ มักจัดให้นกเค้าแมวเป็นนก
ปีศาจเช่นเดียวกับแร้ง นำมาซึ่งความโชคร้ายและความตาย เช่น ความเชื่อของคนไทย เชื่อว่าถ้านก
เค้าแมวหรือนกแสกบินข้ามหลังคาบ้านใครหรือไปเกาะอยู่ใกล้ ๆ บ้านใคร บ้านนั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิต 
เพราะถือว่าเป็นยมทูตส่งวิญญาณคนตายไปสู่สัมปรายภพ (ซึ่งตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าไม่มีบ้านหลังใดที่ไม่เคยมีคนตาย)แต่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ บ้างก็ว่าเป็นสัตว์แห่ง
ความสุข และความโชคดี นกฮูกเป็นนกท่ีมีลักษณะหูตาไว ตาใส มองเห็นได้ไกล และมีประสาทสัมผัส
ที่ดีเยี่ยม ในบางตำรานกฮูกก็ถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญา หรือ ความรอบรู้ 
 ความเชื่อว่านกแสกเป็น “นกผี” หรือ “สัญลักษณ์แห่งความตาย” ถ้าบินวนและร้องเสียง
ดังที่บ้านหลังไหน ก็มักจะมีคนตาย แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลยืนยันเลยในทางวิทยาศาสตร์  ความเชื่อ
เกี่ยวกับนกแสกแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ขณะที่คนไทยเชื่อว่านกแสกเป็นนกอัปมงคล คน
อินเดียกลับเชื่อว่านกขนาดกลางชนิดนี้เป็นนกของพระลักษมีผู้เป็นเทวีแห่งโภคทรัพย์และความเจริญ
งอกงามทางการเกษตร ชาวฮินดูในแคว้นเบงกอลเชื่อว่าถ้านกแสกมาทำรังที่บ้านใคร จะนำโชคดีมา
ให้ เจ้าของบ้านจะได้รับทรัพย์สินเงินทอง อันเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับคนไทย 
ความเชื่อที่ว่านกแสกเป็นนกผีมีที่มาจากเหตุผลบบางประการ เช่น พฤติกรรมของนกแสกที่เวลาออก
จากโพรงอาศัยจะส่งเสียงร้องหวีดแหลม 2-3 ครั้ง ก่อนออกบินไปตามจุดมืดของหลังคา โบสถ์ ยอด
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เมรุ หรือต้นไม้  ก่อนที่จะบินต่อไปล่าเหยื่อ ดวงตาสีดำของนกแสกเมื่อกระทบกับแสงจะเห็นเป็นสี
แดงดูน่ากลัว ทั้งท่ีจริงแล้วนกแสกไม่ได้เป็นนกที่มีพิษภัย อีกท้ังยังช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติด้วย
การจับหนูกินเป็นอาหา 

 4.5 ปลา  

 ความเชื ่อเรื ่องปลาของคนไทยนั ้นผูกพันธุ ์กันมาตั ้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั ้งนี้
ประกอบด้วยคติความเชื่อบางอย่าง สภาพแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม และรสนิยมของชนในแต่ละ
กลุ่ม คนไทยโบราณเชื่อว่า ในระบบจักรวาลของไทย โลกมนุษย์ถูกหนุนด้วยปลา “อานนท์” เมื่อปลา
อานนท์เคลื่อนไหว จะทำให้โลกเกิดการเคลื่อนไหวตามไป ในความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าปลาเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และในจังหวัด สุโขทัย “ปลา” ยังจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทและ
อิทธิพลต่อชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสุโขทัยมาตั่งแต่อดีต จะเห็นได้จากงาน  ศิลปะในสมัยนั้นเช่น 
ลวดลายที่เขียนในเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก ซึ่งลวดลายที่เป็นของสุโขทัยก็คือลายปลาซึ่งเป็นที่
นิยมมาก จนลายปลานี้เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบสังคโลกไปแล้ว และอีกคํากล่าวที่ว่า " ในน้ำ
มีปลา ในนามีข้าว" ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอก อย่างชัดเจนว่าชีวิตของประชาชนไทยในสมัยสุโขทัยมีความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุข คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ จึงมีพิธีปล่อยนกปล่อยปลา ซึ่งเชื่อกันว่า นอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการ  สะเดาะ
เคราะห์ด้วย อีกท้ังปลาบางชนิดถ้าหากได้มีไว้ครอบครอง ก็จะช่วยส่งเสริมสิริมงคล โดยแบ่งประเภท
ไว้ดังนี้ 
 
 1) ความเชื่อเสริมดวงชะตา ได้แก่ ปลามังกร ปลากัด 
  ปลามังกร เป็นปลาที่มีลีลาการว่ายน้ำที่งดงามเด่น เป็นสง่าดุจพญามังกรในเทพ
นิยาย จึงทำให้มันมีชื่อเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าปลามังกร ดังนั้นปลามังกร ที่มีลักษณะดังเทพมังกรก็จะ
เป็นการเสริมบารมีและดวงให้แก่ผู้เลี้ยง รวมทั้งป้องกันภัยอันตรายที่จะ มาย่ามกายเข้ามาในบ้านอีก 
  ปลากัด เป็นที ่รู ้จักกันดีของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน เนื ่องจากว่าปลากัดมี
ลักษณะพิเศษ คือ เป็นปลานักสู้ทรหด อดทน มีนิสัยสู้ไม่ถอย จนกว่าจะตายไป ดังนั้น ความเชื่อที่คน
ไทยมีต่อปลากัดหมายถึง จะมีนิสัยสู้ทำมาหากิน สู้ชีวิต สู้กับอุปสรรค นานาประการ ส่งเสริมดวง
ชะตาให้แคล้วคลาด ปลอดภัย แถมยังมี เสน่ห์และเมตตามหานิยมอีกด้วย 
 2) ความเชื่อส่งเสริมความร่ำรวย ได้แก่ ปลาทอง ปลานิล 
  ปลาทอง เชื่อกันว่าถ้าบ้านเรือนใดเลี้ยงปลาทองอยู่ใน บ้านจะเปรียบเสมือนมีทอง
อยู่ในบ้านและจะนําความร่มเย็น,โชค ลาภ,อำนาจและบารมีให้แก่ผู้ที่เลี้ยงโดยดังจะกล่าวได้ว่า น้ำ 
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คือ ความ ร่มเย็นเป็นสุขและการไหลเวียนของน้ำคือการทำให้การค้า ราบรื่นสุดท้ายคือปลาทองจะ
นําความ มั่งคั่งมาสู่คนเลี้ยง สรุปได้ ว่าผู้ใดเลี้ยงปลาทองไว้ในบ้านจะนําความร่มเย็นเป็นสุขทำมา 
ค้าขายขึ้นเงินทองไหลมาเทมา 
  ปลานิล เป็นปลาที่ได้รับพระราชทานชื่อ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง
ตามความเชื่อของคนไทย เชื่อ ว่าถ้าการทำบุญด้วยการปล่อยปลาประเภทปลานิลนั้น จะช่วย 
ส่งเสริมในเรื่องของความร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา ทรัพย์สิน เพ่ิมพูน อาจเพราะคําว่า นิล นั้นพ้อง
กับ อัญมณีเพชรนิลจินดา ซึ่ง เป็นของมีค่าราคาแพงจึงมีค่านิยมปล่อยปลานิลสืบต่อมา 
 3) ความเชื่อเสริมความเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ ปลาคาร์ป ปลาตะเพียน 
  ชาวจีนเรียกปลาคาร์ปว่า หลี่ เนื่องจากคํานี้มี เสียงใกล้เคียงกับคําว่า ลี่ ที่หมายถึง
ผลกําไรหรือประโยชน์ ปลาคาร์ปจึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะได้ผลกําไรหรือประโยชน์
จากการทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเพิ่มเติมว่า ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่แข็งแรง และหลากสีจึงมี
พลังแฝงด้วยกําลังที่หลากหลาย ส่วนหนวดปลานั้นเป็นเครื่องหมายของพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ
และพลังวิเศษเหมาะกับผู้ที่ค้าขายช่วยให้มีผล กําไรและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ 
  ปลาตะเพียน คนไทยเชื่อกันว่าปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
เพราะช่วงที่ปลาโตเต็มที่กินได้อร่อยเป็นช่วงที่ข้าวตกรวงพร้อมเก็บเกี่ยว บ้างก็มีความเชื่อว่า ปลา
ตะเพียนเป็นสิ่งสิริมงคล ทำให้เงินทองไหลมาเทมา บ้างก็ว่าหากบ้านไหนแขวนปลาตะเพียนไว้หน้า
บ้านจะทำให้บ้านนั้นมั่งมีศรีสุข ทำมาค้าขึ้น นอกจากนี้ปลาตะเพียนยังมีนัยยะที่บ่งบอกถึงเรื ่อง  
ความขยันหมั่นเพียรอีกด้วย 
  

4) ความเชื่อท่ีช่วยให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ปลาไหล ปลาสังกะวาด 
  ปลาไหล ตามความเชื ่อของคนไทย เชื ่อว่าถ้าการทำบุญด้วยการปล่อยปลา 
ประเภทปลาไหลจะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต การงาน การเรียนจะราบรื่นอาจเพราะ
คําว่า ไหล นั้นมีความหมายว่า ลื่นไหล สะดวกไม่ติดขัดต่ออุปสรรคใด ๆ ทำให้คนไทยนิยมปล่อยกัน
อย่างแพร่หลาย 
  ปลาสังกะวาด เนื่องจากเป็นปลาที่ชอบหากินอยู่ตามผิวน้ำ ปลาชนิดนี้จึงต้องอาศัย
ความรวดเร็วและปราดเปรียวเพ่ือการเอาตัวรอด อีกท้ังรูปร่างของปลาสังกะวาดมีลักษณะพิเศษคือมี
หนวดที่ยาวและมีหลายเส้นซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคล เป็นลักษณะที่มีอำนาจพลังวิเศษ สิริ
มงคลเช่นเดียวกับมังกร ซึ่งเป็น สัตว์ที่ชาวจีนนับถือมากที่สุด ตามความเชื่อของคนไทย เชื่อว่าถ้า 
การทำบุญด้วยการปล่อยปลาประเภทปลาสังกะวาด จะช่วย ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต 
การได้เป็นเจ้านายใหญ่โต เจริญในหน้าที่การงาน 
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 5) ความเชื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอสี 
  ปลาดุก ตามความเชื่อของคนไทย เชื่อว่าถ้าการทำบุญด้วยการ ปล่อยปลาประเภท
ปลาดุกจะช่วยส่งเสริมในด้านด้านสุขภาพ อดทน แข็งแกร่ง ไม่แพ้ใคร ศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย หรือแพ้ภัย
ตัวเองเนื่องจากลักษณะของปลาดุกนั้นมีความแข็งแกร่งดูได้จากศีรษะ ที่มีความแข็งมากสามารถ
ป้องกันอันตรายต่าง ๆ และมีครีบแข็งปลายแหลมคมขอบหยักเป็นฟันเลื่อย เรียกว่า “เงี่ยง” ซึ่งเป็น
อวัยวะที่สามารถป้องกันอันตรายให้กับตัวมันเองและ เป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้อีกด้วย 
  ปลาหมอสี ตามความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าจะส่งผลให้อายุยืน บังเกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ลักษณะของปลาหมอสีที่ดีคือแข็งแรงและสีสวยดูเด่นสง่า จัดเป็นปลาที่มี  ลักษณะหัวโหนก
ใหญ่ ซึ่งไปคล้ายกับเทพเจ้า ซิ่ว (ฮก ลก ซิ่ว) อันเป็น สัญลักษณ์ของการมีอายุมั่นขวัญยืน สุขภาพ
แข็งแรง อายุยืนนาน อีกทั้ง สีสันของปลาที่เป็นสีแดง ในความเชื่อของจีนถือว่าเป็นสีมงคล เป็นสีแห่ง 
ความกล้าหาญ รุ่งเรือง อีกทั้งลวดลายบนตัวปลาหมอสีที่มีลักษณะดี หากมองแล้วจะเหมือนอักษร
จีนคําว่า “ฮวด”ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง 
  

5. การเปรียบเทียบความเชื่อระหว่าง 2 ประเทศ 

ตารางท่ี 1 ความเชื่อของสัตว์แต่ละประเทศแบบสรุป 

ลำดับที่ ชนิด ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

แมว 

สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น ความเชื่อ
เรื ่องแมวเริ่มต้นมาจากการใช้แมว
เป็นผู ้ปกป้องเอกสารสำคัญทาง
ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต ร ์ จ ึ ง ก ล า ย เป็ น
เหมือนกับส ัตว ์ช ั ้นส ูงท ี ่ม ีหน ้าที่
สำคัญในการดูแลเอกสาร ต่อมาใน
ยุคกลางตามตำนานเชื่อว่าเป็นแมว
ที่เกี ่ยวข้องกับความโชคดี เพราะ
ช ่ วย เหล ื อข ุ นนาง ให ้ รอดจาก
อันตรายโดยการกวักเรียกตามเรื่อง
เล่า ถัดมาในปัจจุบัน เป็นความเชื่อ
เรื ่องแมวกวักกับการค้าขายและ

ความเชื่อเรื่องแมวของประเทศไทย
นั ้นจะแตกต่างจากญี ่ป ุ ่น ซ ึ ่งจะ
เกี่ยวกับความโชคดี คุ้มครอง ตาม
สายพันธุ์โบราณที่ ณ ปัจจุบันเริ่ม
สูญพันธุ์ไปหลายสายพันธุ์ ความเชื่อ
เรื่องแมวของไทยจะได้รับอิทธิพลมา
จากศาสนาฮินดูว่าเป็นพาหนะของ
เทพ ในส่วนเรื่องการค้าขายจะเป็น
เจ้าแม่นางกวักมากกว่าที ่จะเป็น
แมวกวักตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น
คนไทยจะใช้เจ้าแม่นางกวักในการ
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แบ่งประเภทตามสีของแมวกวัก 
เสริมโชคในด้านต่าง ๆ และทำให้
แมวกวักเป็นเสมือนกับสมาชิกหนึ่ง
ในครอบครัว 

เรียกลูกค้า และถวายน้ำแดงเพ่ือ
เป็นการตอบแทนในการเรียกลูกค้า 

 
2 

 
สุนัข 

ความเช ื ่อเร ื ่องส ุน ัขจ ิ ้ งจอกของ
ประเทศญี่ปุ่น มีหลายความเชื่อโดย
หลัก ๆ แบ่งเป็นสองความเชื่อ โดย
ความเชื่อแรกเชื่อกันว่าเป็นปีศาจที่
ดุร้ายที่สุด เพราะกลืนกินพลังชีวิต 
ตามเร ื ่องเล ่าของตำนานเช ื ่อว่า
ปีศาจจิ้งจอกหนีจากอินเดียไปที่จีน
และถูกไล่ล่าจนสุดท้ายหนีมาอยู่
ญี ่ปุ ่น และอีกความเชื ่อคือ สุนัข
จิ ้งจอกเป็นตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ์ หรือเป็นตัวแทนของเทพ
เจ้าในการส่งสารระหว่างเทพกับ
มนุษย์ ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ตาม
ศาลเจ้าทั่วเกาะญี่ปุ่น 

ความเชื่อเรื่องสุนัขของประเทศไทย
นั้นมีมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยมัหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์เป็นถาพวาด
บนผนังถ้ำ โดยคนสมัยก่อนเชื่อว่า
หมาเป็นสัญลักษณ์ของการสืบพันธุ์ 
การ ให ้กำ เน ิด  และความอ ุดม
สมบูรณ์ และเชิดชูให้หมาเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด แต่ในปัจจุบัน ความ
เชื่อเรื่องหมาว่าหมาเป็นตัวแทนของ
โลกแห ่งว ิญญาณเป ็นต ัว เช ื ่ อม
ระหว่างโลกของมนุษย์และโลกของ
วิญญาณ ทั ้งนี ้ความเชื ่อเรื ่องที ่ว่า
หมาเป็นตัวแทนระหว่างโลกนั้นเป็น
ความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคหลัง เกิดขึ้น
ได้ไม่นาน 

3 มังกร 

ความเชื่อเรื่องมังกรของคนญี่ปุ่นนั้น
เชื่อว่าเป็นเทพแห่งมหาสมุทร เทพ
แห ่ ง ค ว ามอ ุ ด มสมบ ู รณ ์ ด ้ า น
การเกษตร เทพแห่งน้ำ ถ้าจะขอให้
การเกษตรเจริญเติบโต คนญี่ปุ่นเชื่อ
ว่าต้องขอกับเทพเจ้าริวจิน หรือถ้า
จะออกเรือประมงก็จะมีการไหว้ขอ
พรจากเทพริวจินเพื่อที่จะได้จับปลา
ได้เยอะ ๆ และคลื่นสงบ ไม่มีพายุ 
ในปัจจุบันก็ยังมีความเชื ่อนี ้อย่าง
กว ้ างขวางสำหร ับคนทำอาชีพ

ความเชื่อเรื่องพญานาคของประเทศ
ไทยนั้นมีความคล้ายกับของประเทศ
ญี่ปุ ่นอยู ่ไม่น้อย เพราะความเชื่อ
เ ร ื ่ องการทำการ เกษตรก ็ จ ะมี
ประเพณีขอน้ำขอฝนกับพญานาค
โดยการจัดประเพณีทำบุญบั ้งไฟ
พญานาค เพื่อให้มีน้ำมากพอในการ
ทำการเกษตร พญานาคก็มีลักษณะ
คล้ายงูเช่นกัน ใครที่พบเห็นจะมีแต่
เรื ่องโชคดีเกิดขึ ้น พญานาคนั ้นมี
ล ักษณะคล้ายกับงู และสามารถ
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เกษตรและประมง และยังมีความ
เชื่อสมัยก่อนอีกว่าใครที่ได้พบเห็น
มังกรจะมีเรื ่องโชคดีเกิดขึ้นกับตน 
และสำหรับคนที่ได้ขึ้นหลังมังกรได้
นั้น คือ คนที่มีความซื่อสัตย์ กตัญญู 
ม ีจ ิตใจที ่ด ีงาม เทพริวจ ินน ั ้นมี
ลักษณะคล้ายงู ปากขนาดใหญ่และ
สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ 
คล้ายกับความเชื่อของประเทศไทย 

แปลงกายเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาดี
ได้ คล้ายกับความเชื่อของประเทศ
ญี่ปุ่น 

4 นกฮูก 

ส ำ ห ร ั บ ค น ญ ี ่ ป ุ ่ น น ก ฮ ู ก เ ป็ น
สัญลักษณ์ของความโชคดี นกฮูก
เป็นเหมือนตัวช่วยนำทางแสงสว่าง
มาสู่คนญี่ปุ่น จนถึงขั้นพกเครื่องราง
นกฮูก จึงกลายเป็นสัตว์นำโชคมาก
ย ิ ่ งข ึ ้น ท ั ้ งน ี ้นกฮ ูกย ังหมายถึ ง
สัญลักษณ์ของความไร้หนี ้สิน ให้
โชคลาภ และในหมู่นักเรียนญี่ปุ่นยัง
เช ื ่ออีกว ่านกฮูกหมายถึงนกแห่ง
ความรอบรู้ จึงนิยมพกเครื่องรางนก
ฮูกเพ่ือทำให้ตัวเองขยัน อดทน และ
ฉลาดรอบรู้ และในบางพื้นที่เชื่อว่า
นกฮูกสามารถทำนายสภาพอากาศ
ได้อย่างแม่นยำ แต่นกแสกสำหรับ
คนญี ่ปุ่นก็หมายถึงความโชคร้าย
คล้ายกับความเชื่อของประเทศไทย 

ความเชื ่อเรื ่องนกฮูกของประเทศ
ไทยน ั ้ น  เ ช ื ่ อ ก ั น ว ่ า เป ็ นนกผี  
สัญลักษณ์แห่งความตาย โดยเฉพาะ
นกแสก ถ้านกชนิดนี้ได้ไปเกาะอยู่ที่
หลังคาบ้านใคร บ้านหลังนั้นจะมีคน
ตาย แม้จะไม่มีเหตุผลมารองรับ แต่
ด้วยเหตุผลบางประการทำให้นก
แสกเป็นนกผีคือ เวลาที่นกแสกออก
จากโพรงจะส่งเสียงหวีดร้องน่ากลัว
ก่อนออกบิน แต่แท้จริงแล้วนกแสก
ไม่ได้ม ีข ้อเส ีย แต่มีข ้อดีค ือช่วย
รักษาสมดุลของธรรมชาติ โดยการ
จับหนูไปกินเป็นอาหาร  
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5 ปลา 

ความเชื ่อเร ื ่องปลาคาร์ปของคน
ญี่ปุ ่นนั้นเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
ความอดทน ความแข็งแกร่ง ความ
กล ้าหาญ และความม ั ่ งค ั ่ ง เป็น
สัญลักษณ์ในวันเด็กโดยคนญี่ปุ่นจะ
แขวนธงปลาคาร์ปตามจำนวน
สมาชิกภายในบ้านไว้บนหลังคาบ้าน 
เพื่อสื่อถึงจำนวนและเพศและลำดับ
ของสมาชิกภายในบ้าน และความ
เชื่อที่ว่าเพื่อให้ลูกของตนนั้นอดทน 
แ ล ะ แ ข ็ ง แ ก ร ่ ง  เ ม ื ่ อ ป ร ะ ส บ
ความสำเร็จก็จะกลายเป็นมังกรผู้
ย ิ ่ ง ใหญ ่ เหม ือนก ับการประสบ
ความสำเร็จในชีวิต 

ความเชื ่อเรื ่องปลาของคนไทยนั้น
เชื่อว่าปลาเป็นสัญลักษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ และยังเชื ่อว่าระบบ
จักรวาลของไทยโลกมนุษย์ถูกหนุน
ด ้วยปลา “อานนท ์” เม ื ่ อปลา
อานนท์เคลื่อนไหวจะทำให้โลกเกิด
การเคล ื ่อนไหวไปด ้วยท ั ้ งน ี ้ ใน
ปัจจุบันความเชื่อจะเป็นไปตามสาย
พันธุ์และสีของปลา และผลที่ได้จาก
การปล่อยปลาจะได ้แตกต่างกัน
ออกไปอีกด้วยเช่น การปล่อยปลา
เพ ื ่อเสร ิมดวงชะตา เสร ิมความ
ร ่ ำ ร ว ย  ห ร ื อ ช ่ ว ย ใ ห ้ ป ร ะ ส บ
ความสำเร็จ หรือสุขภาพ 

6 กวาง ความเชื ่อของคนญี ่ปุ ่นนั ้นมองว่า
กวางเป็นพาหนะส่วนตัวของเทพ 
เป็นพาหนะที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ได้มี
ความเชื่อที่มีความหมายโดยเฉพาะ 

ความเชื่อเรื่องกวางของคนไทยนั้น
ไม่มีความเชื่อเรื่องกวาง แต่มองว่า
กวางเป็นสัตว์สงวน เพราะใกล้จะ
สูญพันธุ์ 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของความเชื่อทั้ง 2 ประเทศ 

ลำดับ
ที ่

ชนิด
ของ
สัตว์ 

เหมือน ต่าง 
ไม่สามารถ 
เปรียบเทียบ

ได้ 
ความแตกต่างท่ีสังเกตได้ 

1 แมว 
 
 

 
x  

คนญี่ปุ่นมีความเชื่อที่ว่าแมวแต่ละสี
จะมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน และ
จะให้ความหมายของแต่ละส ีตาม
ความเชื่อที่ต่างกันออกไป  กลับกัน
สำหรับความเชื ่อของประเทศไทย
แมวจะแบ่งแยกแค่ส ีท ี ่ด ีและไม่ดี
เท่านั้น และไม่มีความหมายของแต่
ละสี 

2 สุนัข 
 
 

 
x  

คนญี่ปุ่นเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นปีศาจ
ที่ชั ่วร้ายมากแต่สำหรับของคนไทย
เชื ่อว่าสุนัขเป็นสัตว์ที ่ข ึ ้นชื ่อเรื ่อง
ความอุดมสมบูรณ์ เกี่ยวกับเพศ และ
การให้กำเนิด 

3 มังกร 
 

x 
 

  

คนญี่ปุ่นมองว่ามังกรเป็นเทพแห่งน้ำ
ขอน้ำในการทำเกษตร ขอเกี ่ยวกับ
ทะเล เช่นเดียวกับคนไทยที ่น ับถือ
พญานาคที่ขึ ้นชื่อเรื ่องการขอน้ำขอ
ฝนเช่นกัน 

4 นกฮูก 
 

x 
 

  

คนญี่ปุ่นมองว่านกฮูกหลายๆชนิด
เป็นสัตว์นำโชคแต่มองว่าบางชนิด
เช่นนกแสกเป็นนกที่ไม่ดี เกี่ยวกับ
ความตาย เช่นเดียวกับความเชื่อของ
คนไทยที่มองว่านกแสกไปเกาะ
หลังคาบ้านใครบ้านนั้นจะมีคนตาย 

5 ปลา 
 

 
x  

คนญี ่ป ุ ่นมีความเชื ่อเกี ่ยวกับปลา
คาร์ปว่าเป็นปลาแห่งความสำเร็จและ
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 เติบโตกลายเป็นมังกรที ่ย ิ ่งใหญ่จึง
แขวนปลาคาร์ปเพื่อให้ลูกได้เติบโต
เป็นดั่งมังกร แต่สำหรับความเชื่อของ
ประเทศไทยนั้นเชื่อว่าการปล่อยปลา
บางสายพันธุ์นั ้นจะช่วยเสริมโชคใน
ด้านต่าง ๆ เช่น โชคลาภ เสริมดวง
ชะตา สุขภาพ บริวาร เป็นต้น 

6 กวาง 
 
 
 

 x 

เนื่องจากทั้งประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ ่นไม่ค่อยที่จะนับถือหรือมีความ
เชื ่อเร ื ่องกวางอยู ่แล้ว สำหรับคน
ญี่ปุ่นมองว่าเป็นพาหนะของเทพ แต่
คนไทยมองว ่าเป ็นอาหาร จ ึงไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

 

6.สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากตารางการศึกษาพบว่ามีสัตวที่ผู้ศึกษาเลือกมาเปรียบเทียบแตกต่างกันมีอยู่ 3 ชนิด คือ 
แมว ประเทศญี่ปุ ่นเชื ่อว่าแมวเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกคนเรียกลูกค้า เรียกเงินทอง ทั ้งนี้
ความหมายยังขึ้นอยู่กับสีของแมวอีกด้วย สำหรับประเทศไทยจะมีมุมมองแค่สีและพันธุ์ไหนดี พัน ธุ์
ไหนให้คุณให้โทษซึ่งตามตำราที่มีการบันทึกส่วนใหญ่ล้วนแล้วสูญพันธุ์มีแค่บางสายพันธุ์ที่ยังมีให้เห็น
อยู่ในปัจจุบัน และประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสุนัขโดยเฉพาะจิ้งจอกเป็นปีศาจที่ดุร้ายที่กลืนกินพลัง
ชีวิตมนุษย์ หนีมาจากหลายประเทศ แต่ของไทยในอดีตมีความเชื่อว่าสุนัขเป็นสัตว์แห่งการให้กำเนิด 
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นเสมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปัจจุบันสุนัขเชื่ออว่าเป็นสื่อกลางระหว่างโลก
วิญญาณกับโลกของมนุษย์ และสุดท้าย ปลา ประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับปลาโดยเฉพาะปลา
คาร์ปว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความขยัน อดทน และเติบโตเป็นมังกร โดยจะพบเห็นได้ในวันเด็กเพราะ
พ่อแม่มักที่จะแขวนธงปลาคาร์ปไว้บนหลังคาบ้านเพราะเชื่อว่าลูกจะขยันและอดทนจนเติบโตสำเร็จ
ในหน้าที่การงานเป็นดั่งมังกร แต่สำหรับประเทศไทยนั้นเชื่อว่าปลาในหลายสายพันธุ์ให้ความหมายที่
ไม่เหมือนกัน โดยจะมีการเลี้ยงหรือปล่อยปลาปลาเพื่อเสริมดวง เสริมโชคชะตา เรื่องทรัพย์สินเงิน
ทอง ทั้งนี้ยังมีสัตว์ที่ผู้ศึกษาเลือกมาเปรียบเทียบมีความคล้ายคลึงกัน 2 ชนิด คือ มังกร ทั้งประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศไทยมีความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งน้ำ การจะทำการเกษตรหรือการประมงจะอธิษฐาน
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เพื่อขอให้ฝนตกหรือลมพายุสงบ และสัตว์อีกชนิดที่เหมือนกันคือ นกฮูก โดยทั้งสองประเทศนั้นเชื่อ
ว่าเป็นแสกเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย โดยประเทศไทยเชื่อว่าถ้านกแสกไปเกาะที่หลังคาบ้านใคร
บ้านนั้นจะมีคนตาย เป็นเหมือนกับของประเทศญี่ปุ่นว่านกแสกเป็นนกท่ีมานำวิญญาณไปยังโลกของ
คนตาย และสัตว์ชนิดสุดท้ายที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้แต่มีให้เห็นได้ทั้งสองประเทศคือ กวาง โดย
ประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ากวางเป็นแค่พาหนะของเทพเท่านั้นไม่มีความหมายใด ๆ แต่กลับมองว่า
เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับประเทศไทยมองว่าเป็นสัตว์สงวนหรือเป็นแค่สัตว์ที่นำมาประกอบ
อาหารเท่านั้น 
 เราสามารถเห็นได้ว่าความเชื่อเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ของทั้งคนไทยและคนญี่ปุ ่นนั้น
ถึงแม้จะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน แต่ก็มีมุมมองที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ ต่างกันไป ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับ
ว่าแต่ละประเทศพบเจอสัตว์ชนิดไหนบ่อยก็จะสร้างความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น 
ความเชื่อเกี่ยวกับปลาที่คนญี่ปุ ่นจะนับถือปลาคาร์ปซึ่งให้ความหมายสำคัญเกี่ยวกับความเป็น
ครอบครัว ในขณะที่คนไทยไม่ได้เน้นหนักไปที่ชนิดของปลาแต่มีความเชื่อเกี่ยวกับปลาในเชิงของ
ศาสนาและการทำบุญด้วยการปล่อยปลาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต หรือความเชื่อที่เกี่ยวกับกวางที่
ประเทศญี่ปุ่นนั้นให้ความเชื่อเกี่ยวกับกวางไว้ว่า ความเชื่อของคนญี่ปุ่นนั้นมองว่ากวางเป็นพาหนะ
ศักดิ์สิทธิ์ของเทพแต่คนไทยกลับไม่มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกวางเลย เนื่องมาจากคำพูดของคน
ญี่ปุ่นที่ให้ความเชื่อเกี่ยวกับกวางโดยไม่มีมูลเหตุและคนญี่ปุ่นก็เชื่อตามนั้นเป็นต้นมา เป็นต้น ทั้งนี้ผู้
ศึกษามองว่าอีกปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นคือ รากฐาน
ของความเชื่อที่เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากความเชื่อของจีน ทำให้ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความเชื่อ
บางประการที่คล้ายคลึงกันหรือเป็นไปในทำนองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับแมว
ถึงแม้คนญี่ปุ่นและคนไทยจะให้ความหมายของสีแมวแตกต่างกันไปแต่ทัศนคติต่อสีของแมวของทั้ง
สองประเทศส่วนใหญ่ก็ไปในเชิงบวกเหมือนกันว่าแมวเป็นสัตว์ที่ดี ยกเว้นแมวสีดำที่คนไทยได้รับ
อิทธิพลความเชื่อเรื่องแมวดำมาว่าเป็นสัตว์ที่นำพาโชคร้ายมาให้ โดยสรุปแล้วความเชื่อเชิงสัญลักษณ์
เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาสัตว์ 6 ชนิดนั้น ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อไปในเชิงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่พบเห็นได้ในแต่ละประเทศ 
และความเชื่อที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่ที่คนในอดีตได้กำหนดความเชื่อไว้เพื่อตอบรับกับคำถามที่ไม่มี
คำตอบในอดีต 
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