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บทคัดยอ 
บทความวิชาการฉบับน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการศึกษาเก่ียวกับลักษณะของแมวโคราชโดยแมวชนิดนี้มีช่ือทองถิ่นวา แมว

โคราชหรือแมวสีสวาด (Korat cat ,Silver Blue)  ช่ือแมวโคราชเปนช่ือท่ีไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย โดยลักษณะของแมวโคราชจะมีขนสั้น สีสวาด (silver blue) ทั่วท้ังตัวและเปนสีสวาดต้ังแตเกิดจนตาย ลักษณะของสวน
หัวเมื่อดูจากดานหนาจะเปนรูปหัวใจ หูตั้ง  นัยนตามีสีเขียวสดใสเปนประกาย หรือสีเหลืองอำพัน มีหางยาวปลายแหลมชี้ตรง การ
นำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นยังเปนเพียงการนำเอาแมวสายพันธุตางประเทศเขามาดึงดูดนักทองเท่ียวในรูปแบบ
ของรานที่บริการดานอาหารและเคร่ืองดื่มโดยเมื่อเปรียบเทียบการนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนไดมีการอนุรักษ
แมวตามเกาะตางๆเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีและเปนการสรางรายไดทางการทองเที่ยวใหกับชุมชนไดเปนอยางดี
ความสำคัญในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเท่ียวเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวควรมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน การ
พัฒนาการทองเท่ียวจากปจจัยภายนอกการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว ไดแกการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  การปลูกฝง
จิตสำนึกและใหความรูความเขาใจในความสำคัญของการอนุรักษแมวโคราช  
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Abstract 

This article was to study the characteristics of the Korat cat. Its name Korat cat or Silver Blue, was 
received by Majesty the King, Phrabat Somdet Phra Boromratchapongchet Mahetsawarasunthon Phra 
Buddha Loetla Nabhalai (Rama II). Korat cat has short hairs with silver-blue color all whole body until it’s 
death.Looking at the the Korat cat straight-on,it has heart-shaped head, ears set ,and bright green or amber 
eyes with a painting long straight tail.In Thailand, cats are introduced to the tourists as cat café in some 
restuarents, and they are only foreign cat. In comparisons with tourism in Japan, the preservation of japan 
cats around the country is introduced to promote the tourism, and it can make a great community’s 
oncome. The importance of bringing Korat cat as the tourist attraction should be development the basic 
infrastructure, the development of external factor for tourism management, such as sustainable tourism 
management, raising awareness and understanding on the importance of Korat cat preservation. 

 บทนำ 
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 259 กิโลเมตร 

เปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางทรัพยากรการทองเที่ยว  โดยจากการสรุป
จำนวนแหลงทองเที่ยวของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา แหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาท่ีเปนโบราณสถานมีจำนวน 24 แหง แหลงทองเที่ยวทางศาสนาจำนวน 14 แหง แหลงทองเที่ยวทาง
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“วิลามาเลศพื้น พรรณกาย 
ขนดังดอกเลาราย เรียบรอย 

โคนขนเมฆมอปลาย ปลอมเสวตร 
ตาดั่งน้ำคางยอย หยาดตองสตับง” 

ภาพท่ี 1 แมวโคราช 

วัตถุประสงค 
บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเก่ียวกับลักษณะของแมวโคราช การนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในประเทศ

ไทยเปรียบเทียบการนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในตางประเทศ ความสำคัญในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเที่ยว 

 ลักษณะของแมวโคราช 
จากขอมูลของกลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กองบำรุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว (มปป,ออนไลน) ไดระบุวา แมวชนิด

นี้มีช่ือทองถ่ินวา แมวโคราชหรือแมวสีสวาด (Silver Blue)  มีช่ือสามัญคือ แมวโคราช (Korat Cat) มีถิ่นกำเนิดที่ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา แมวพันธุน้ีมีชื่อเรียกหลายช่ือ ไมวาจะแมวสีสวาด แมวโคราช แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา มีหลักฐานบันทึกเกี่ยวกับ
แมวโคราชในสมุดขอย (Smud Khoi of Cats) ที่เขียนขึ้นในระหวางป ค.ศ. 1350-1767 หรือประมาณ พ.ศ. 1893-2310 ในบันทึก
ไดกลาวถึงแมวที่ใหโชคลาภท่ีดี 17 ตัวของประเทศไทย รวมถึงแมวโคราชดวย ปจจุบันสมุดขอยนี้ถูกเก็บไวที่หอสมุดแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ช่ือแมวโคราชเปนช่ือที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  โดยใชแหลงกำเนิดของ
แมวเปนช่ือเรียกพันธุแมว มีเรื่องเลาหรือเปนตำนานเกี่ยวกับแมวโคราช รวมถึงตำนานพ้ืนบานท่ีกลาวถึงการที่แมวโคราชมีหางหงิก
งอมากเทาไหรจะมีโชคลาภมากเทานั้น คนไทยบางกลุมจะเรียกแมวโคราชวา แมวสีสวาดคนสมัยโบราณมีความเช่ือวา แมวสีสวาด
เปนแมวนำโชคลาภของคนโคราช และคนเลี้ยงท่ัว ๆ ไป จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์มงคลแกผูเลี้ยง แมวสีสวาดเคยประกวดชนะเลิศ

ศิลปวัฒนธรรมจำนวน 6 แหง และแหลงทองเที่ยวทางพิพิธภัณฑจำนวน 5 แหง(วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ,2557) นอกจากน้ี
จังหวัดนครราชสีมายังมีสัตวชนิดหนึ่งซึ่งถือไดวาเปนวัตถุโบราณที่ยังมีชีวิต คือ “แมวโคราช” จากบันทึกในสมุดขอยโบราณมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือกวา 300 ปมาแลว (กรุงเทพธุรกิจ,ออนไลน,มปป) เปนบทกวีที่มีใจความเกี่ยวกับแมวโคราชหรือแมวสีสวาท 
วา 
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ในระดับโลกมาแลวในป พ.ศ. 2503 ที่สหรัฐอเมริกา เปนแมวตัวเมียช่ือวาสนั่น และเปนที่นิยมของชาวตางประเทศมาก จึงนับวา
แมวไทยไดทำช่ือเสียงใหแกประเทศไทยเปนอันมาก 

ลักษณะของแมวโคราชน้ันมีขนสั้น สีสวาด (silver blue) ทั่วทั้งตัวและเปนสีสวาดต้ังแตเกิดจนตาย ลักษณะของสวนหัว
เมื่อดูจากดานหนาจะเปนรูปหัวใจ หนาผากใหญและแบน หูตั้ง  ในแมวตัวผูหนาผากมีรอยหยักทำใหเปนรูปหัวใจเดนชัดมากข้ึน หู
ใหญตั้ง ปลายหูมน โคนหูใหญ   ผิวหนังท่ีบริเวณจมูกและริมฝปากสีเงิน หรือมวงออน  ลักษณะของนัยนตามีสีเขียวสดใสเปน
ประกาย หรือสีเหลืองอำพัน ขณะยังเปนลูกแมวตาจะเปนสีฟา เมื่อโตขึ้นจะคอย ๆ เปล่ียนเปนสีเหลืองสด และเมื่อเติบโตเต็มที่ตา
จะเปลี่ยนเปนสีเขียวใบไมหรือสเีหลอืงอำพัน ลักษณะของหางจะมีหางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญและคอย ๆ เล็กเรียวกลม
ไปจนสุดปลายหาง  ขายาวเรียวไดสัดสวนกับลำตัว นอกจากน้ี คุณพรเทพ ชูศักดิ์คณาเดช รักษาการประธานชมรมอนุรักษแมว
โคราช และคณะกรรมการประกวดแมวโคราชเมืองพิมาย ยังไดกลาวถึงอุปนิสัยแมวโคราชหรือแมวสีสวาทไววา เปนแมวฉลาด 
ความจำดี ชอบประจบประแจง ชอบมาคลอเคลียเมื่ออยูกับเจาของ เปนสเหนที่แมวโคราชมี ทำใหแตกตางจากสายพันธุอื่น 
(Human Library)  

คุณภากร ยศไกร เจาของเพจ  Yosakrai Korat Cattery/บานแมวโคราช WCF and CFA Member ยังไดใหขอมูลวา ป 
1959 Mrs Jean Johnson ชาวอเมริกันคนแรกที่ไดนำแมวโคราช 2 ตัวแรกไดเขาไปสรางตำนานในประเทศ อเมริกา แมเวลาจะ
ผานไป หนาตาโครงสราง ก็ยังเหมือนเดิมไมมีเปลี่ยนแปลงแมเวลาจะผานไปถึง 60 ปและคุณภากร ยังไดระบุวา ไดนำ ฉลอง และ 
ฉันทนา ทายาทแมวโคราช ที่เมื่อเกือบ 60 ปกอน คุณหญิงรื่นคอกมหาไชย มอบใหเพื่อน Mrs Elfi Klieve ชาวนอรเวย กลับมา
เมืองไทย เพื่อรักษาสายพันธแมวโคราชใหเปนมรดกแกคนรุนหลังตอไป และคุณภากร ยังไดระบุลักษณะของแมวโคราชไวดังน้ี 

1.หัวใหญ กรามใหญ จะมีรอง ผากลางจากดานหนาไปหลัง
2. ตาสีเขียว สากลจะเรียกวา เขียว Peridot ยอมรับ เขียวอมเหลือง เหลือง แตนิยมที่สุด เขียว peridot
3.โครงสราง ล่ำ กลามเนื้อเยอะ แข็งแรง หางยาวสมสวน
4.ขนสั้นช้ันเดียวเปนเสนตรง แนบลำตัว สีเทาออนถึงเขม ถาออนเกินไป ทำใหเห็นดอกเลาไมชัด ขนตองไมมีอันเดอรโค็ท

เด็ดขาด 
5.เอกลักษณของแมวโคราช หัวตองเปนรูปหัวใจ เสนรองกลางกระโหลก ทำใหเปนรูปหัวใจสมบูรณ
อีกทั้ง คุณภากร ยศไกร ไดพัฒนาสายพันธุแมวโคราชใหสมบูรณและไดสงแมวโคราชเขาประกวดจนไดรางวัลจากหลาย

เวที ดังที่ไดระบุไวในเพจ Yosakrai Korat Cattery/บานแมวโคราช WCF and CFA Member วา “ในที่สุด ฉลอง ก็กาวขึ้นสูงสุด
ในการประกวด ถือเปนความสำเร็จที่สุดของฉลอง ที่ไดตำแหนง Best of General ช่ึงเปนตำแหนงสูงสุดของงานประกวด ของ
World Cat Federation ซึ่งจัดในประเทศไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2019 ซึ่งย่ิงกวานั่น ฉลอง เปนแมวไทยพันธโคราชและเปนแมว
สายพันธไทย ตัวแรกท่ีไดตำแหนงนี้มาครองนับจากอดีตสูปจจุบัน วันนี้แมวไทยเราสามารถยืนรวมกับแมวสายพันธตางชาติไดแลว 
ภูมิใจกับแมวไทย” (ออนไลน,2019) 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเล้ียงแมวโคราช 
นอกจากการเลี้ยงแมวโคราชเพราะมีความสวยงามและเปนการอนุรักษพันธุแมวแลว คุณพรเทพ ชูศักดิ์คณาเดช ไดให

ขอมูลเพิ่มเติมวา “แมวโคราชจะเก่ียวโยงกับเรื่องโชคลาภ วากันวาใครเลี้ยงแมวโคราชไวจะนำมาซึ่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ 
โดยเช่ือกันวาแมวโครชที่หางงอเขาจะเปนการกวักโชคลาภ แตในเวทีการประกวดจะตองเปนแมวที่หางงอตรง ในสวนประเพณีแห
นางแมว ที่จะใชแมวโคราชเพ่ือขอฟาขอฝนใหตกตองตามฤดูกาลเพ่ือใชในการทำนา เหตุที่นำไปแหนางแมวเพราะวาความเช่ือวา 
แมวโคราชสีเทาคลายกับปุยเมฆ และปุยเมฆก็แสดงถึงเมฆฝนที่จะตกลงมา พอโดดน้ำ โดดความช้ืนก็จะกลั่นเปนฝนลงมาใหน้ำ
เปนไปใช ในชีวิตประจำวัน หรือใชทำการเกษตร ทำนา ทั้งนี้แมวโคราชไดถูกนำมาเปนสัตวประจำจังหวัดหรือสัตวนำโชค โดยขอมูล
จากสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสดา (มปป,ออนไลน) ไดนำแมวโคราชมาใชเปนโลโกและมีฉายาวา "สวาทแคท" หรือ "เจาแมว
พิฆาต" นอกจากนี้ยังมีกีฬาประเภทวอลเลบอลก็ไดนำแมวโคราชมาเปนสัญลักษณและเปนโลโกเชนกัน โดย สโมสรวอลเลยบอล
นครราชสีมา เดอะมอลล และมีฉายาวา แคทเดวิล (กรมประชาสัมพันธ,2562) 
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ปญหาท่ีเกิดขึ้นดานการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อกลาวถึงการเดินทางมาทองเที่ยวยังจังหวัดนครราชสีมา นักทองเที่ยวสวนใหญจะนิยมเดินทางทองเที่ยวในแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติเปนสวนใหญ ทำใหเกิดการกระจุกตัวของนักทองเท่ียวท่ีอำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะชวง
หนาหนาวและชวงวันหยุดยาว จากการศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักทองเที่ยวชาวไทย (ปริณา ลาปะ
,2558) ไดพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมาในวันหยุดสุดสัปดาห การทองเที่ยวธรรมชาติสวนใหญเลือกมาท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
การทองเท่ียววัฒนธรรมสวนใหญเลือกมาที่อนุสาวรียทาวสุรนารี การทองเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬาเลือกมาท่ีปาลิโอเขาใหญ  
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวานักทองเที่ยวสวนใหญยังไมไดรับรูวานอกจากแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติประทางประวัตศิาสตรแลว 
จังหวัดนครราชสีมายังมีแมวโคราชหรือแมวสีสวาทท่ีสนใจและควรอนุรักษแมวโคราชไวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเที่ยวยัง
จัดหวัดนครราชสีมาได  

แตในปจจุบันจำนวนของแมวโคราชมีจำนวนนอย และหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนหนวยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ยังไมมีการสนับสนุนการอนุรักษแมวโคราชอยางเปนรูปธรรม มีเพียงการตั้งชมรมอนุรักษแมวโคราชข้ึน เปนชมรมเล็กๆ
ตั้งอยูที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอมูลจากหองสมุดมนุษย (มปป,ออนไลน)  โดยคุณครูพรเทพ ชูศักด์ิคณาเดช ระบุวา มี
การกอตั้งชมรมแมวโคราชขึ้นโดยมีวัตถุประสงคคือ เพาะเลี้ยงแมวโคราชใหไดมาตรฐานและเพื่อเปนการอนุรักษแมวโคราชใหอยูคู
กับจังหวัดนครราชสีมา โดยชมรมกอตั้งมาแลวประมาณ 20 ป โดยในป พศ 2538 คุณหมอไทบุญ จงจิตสถิตม่ัน สัตวแพทยประจำ
อำเภอพิมาย รวมกับคุณชูชัย วิเศษจินดาวัฒน เปนประธานชมรม มีสมาชิกในชมรม 35 คน โดยทางชมรมไดริเริ่มในการประกวด
แมวโคราชขึ้น เพื่อใหแมวโคราชเปนที่รูจักแกคนท่ัวไปทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ไดมีการแบงการประกวดเปน 3 ประเภท 
ไดแก 

1.แมวโคราชหรือแมวสีสวาดอายุต่ำกวา 6 เดือน ไมแยกเพศ
2.แมวโคราชหรือแมวสีสวาดเพศผู
3.แมวโคราชหรือแมวสีสวาดเพศเมีย
ผูเขาประกวดสวนมากเปนคนใน อำเภอพิมาย โดยแรกๆจะมีการสงแมวเขาประกวดจำนวน 40 ตัว ภายหลังเมื่อมีการชิง

ถวยประราชทานจะเปนคนตางจังหวัดไดนำแมวสีสวาทมาเขารวมประกวดเปนจำนวนมาก จนเปนการแขงระดับประเทศแลว การ
แบงคะแนน สายพันธ 70 คะแนน นิสัย 30 คะแนน รวมทั้งดูสุขภาพของแมวดวย  

นอกจากการประกวดแลว ยังมีการชักจูงคนในเพ่ือนท่ีอำเภอพิมายใหเพาะเลี้ยงแมวโคราชเพ่ือเปนการอนุรักษพันธุแมว 
โดยทางชมรมไดนำเอาพอพันธุแมพันธุแมวไปใหคนในพื้นที่ตำบลลังกาใหญไดเลี้ยง โดยการผสมพันธุแมว ทางเทศบาลไดเป น
ผูสนับสนุนคาใชจาย เชน กรง อาหาร และยังมีการจัดจำหนายพันธุแมวโคราชดวยดวย อีกทั้งมีการปลูกจิตสำนึกใหเยาวชนไดรู
คุณคา จึงไดมีการใชศิลปะ โดยการวาดภาพแมวโคราช โดยมีการดำเนินการจัดงานดวย 15 คน เปนขาราชการครูทั้งหมด โดยผู
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพแมวราชจะไดรับทุนการศึกษาเปนรางวัลใหนักเรียน โดยรูปแบบการประกวดมีการทำหนังสือออกจาก
ชมรมไปยัง รร ใน อ พิมายเขารวมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ โดยไดรับการตอบรับเปนอยางดี ในระดับ ป 1-3 ,ป 4-6 , มัธยม
ตน,มัธยมปลาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 140 คน  

การนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวในประเทศไทยเปรียบเทียบการนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวในตางประเทศ 
สำหรับการนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวในประเทศไทย ขอมูลจาก SMEleader (ออนไลน,มปป) ไดระบุถึงธุรกิจ คาเฟ

แมว “Cat Up Cafe” วา เปนธุรกิจที่มาแรง และสรางรายไดจำนวนมาก โดยเปนธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม และมีการนำแมว
สายพันธุตางๆ เชน เอ็กซโซติคชอรตแฮร, เบงกอล, สก็อตติชโฟลด, เปอรเซีย, อเมริกันเคิรล, อเมริกันช็อตแฮร, บริติชช็อตแฮร, 
มันชกิ้น, สิงหปุระ, ขาวมณี, วิเชียรมาศ มาใหนักทองเท่ียวหรือลูกคาสามารถเลนกับแมวได ปจจุบันมีธุรกิจคาเฟแมวนี้กระจายตัว
ตามจังหวัดตางๆในประเทศไทยท่ีมีจำนวนนักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต  
ชลบุรี จะเห็นไดวาการนำแมวสายพันธุตางๆ โดยเฉพาะสายพันธุตางประเทศ ท่ีผูประกอบการธุรกิจรานขายอาหารและเครื่องดื่มมา
ดูดดูดนักทองเที่ยวนั้น ยังอยูในรูปแบบของการทำธุรกิจในภาคสวนของเอกชน แตในประเทศไทยเองยังไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีนำแมว
สายพันธุในประเทศไทยมาดึงดูดนักทองเที่ยวเลย เมื่อเปรียบเทียบกับการนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในตางประเทศ คือ ประเทศ
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ญี่ปุน ซึ่งถือไดวาเปนประเทศหน่ึงที่เปนจุดหมายปลายทางในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวท่ัวโดย เพราะประเทศญ่ีปุนมี
ความหลากหลายทางทรัพยากรทางการทองเที่ยว และประเทศญ่ีปุนยังไดนำ “แมว” มาดึงดูดนักทองเที่ยวดวย โดยขอมูลจาก 
เว็บไซต ตะลอน เจแปน (ออนไลน,มปป) ไดระบุถึง 10 เกาะแมวของประเทศญี่ปุน ไดแก  

1.เกาะแมว ทาชิโระ(Tashiro Island), จังหวัด Iwate, ภูมิภาค Tohoku เปนเกาะขนาดเล็กต้ังอยูนอกชายฝงของ
เมืองอิชิโนมากิ (Ishinomaki City) ในจังหวัดมิยากิ มีช่ือเรียกเลนๆวา “เกาะแมว” เนื่องจากบนเกาะแหงนี้เปนที่อยูอาศัยของแมว
หลายรอยตัว และไดรับการดูแลจากชาวบานที่อาศัยอยูบนเกาะ โดยเริ่มจากการนำแมวมาชวยควบคุมศัตรูพืชในฟารมไหมบนเกาะ 
จากนั้นประชากรแมวก็เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก คิดเปนอัตราสวนเกือบ 4:1 จึงทำใหคนรักแมวจากท่ัวทุกมุมโลกตางเดินทางมาเยี่ยม
ชมเกาะทาชิโระแหงน้ี 

2. เกาะแมว เอโอชิมา (Aoshima Cat island), จังหวัด Ehime, ภูมิภาค Shikoku เปนหนึ่งในเกาะแมวท่ีมีช่ือเสียง
มากที่สุดของประเทศญ่ีปุน เพราะมีคนอาศัยอยูบนเกาะเพียง 15 คน (ป 2013) แตกลับมีแมวอาศัยอยูหลายรอยตัว ปลอยใหเดินได
ทั่วไปอยางอิสระท้ังเกาะ ทำใหเหลาคนรักแมวมากมายเดินทางกันมาท่ีเกาะแหงนี้ 

3. เกาะเอโนชิมา (Enoshima), จังหวัด Kanagawa, ภูมิภาค Kanto เปนเกาะแมวท่ีอยูใกลกับเมืองโตเกียวที่สุด อยูที่
จังหวัดคานากะวะที่อยูทางตอนใตของเมืองโตเกียว เปนเกาะที่ไมตองน่ังเรือไปเพราะเช่ือตอกับแผนดินดวยทางเดินเช่ือมท่ีอยูใกลๆ
กับสถานีรถไฟ Katase Enoshima Station บนเกาะจะเปนเหมือนสวนสาธารณะท่ีมีทางเดินวนข้ึนไปท่ียอดของภูเขาเตี้ยบนเกาะ
ซึ่งบริเวณทางเดินนี้จะมีแมวมากมายอาศัยอยู 

4. เกาะโอกิชิมา (Okishima), จังหวัด Shiga, ภูมิภาค Kansai เปนเกาะแมวท่ีอยูบนเกาะของทะเลสาบบิวะ (Biwa) ที่
เปนทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศญ่ีปุน บนเกาะหมูบานชาวประมงที่มีคนอยูอาศัยเพียง 350 คน เกาะมีขนาดเล็ก
จนการเดินทางภายในเกาะมีเพียงจักรยานเทานั้น และที่สำคัญยังมีแมวอยูหลายสิบตัวซึ่งปลอดภัยจากการถูกรถชน 

5. เกาะมูซูกิจิมา (Muzukijima), จังหวัด Ehime, จังหวัด Shikoku เปนเกาะแมวที่ไมไดอยูในหมูบานชาวประมง
เหมือนเกาะแมวอ่ืนๆ แตเกาะนี้เปนแหลงเพาะปลูกสมที่มีช่ือเสียง และมีการทองเท่ียวเชิงเกษตรเกี่ยวกับไรสมอยูดวย 

6. เกาะมานะเบะชิมา (Manabeshima), จังหวัด Okayama, ภูมิภาค Kansai เปนเกาะท่ีอยูหางจากชายฝงออกไป
ประมาณ 31 กิโลเมตร ดวยความแปลกแยกออกมาทำใหมีธรรชาติที่สมบูรณสวยงาม และมีบรรยากาศอบอุน เงียบสงบ ทำใหเปน
สถานท่ีถายทำภาพยนตรหลายๆเรื่อง และท่ีนี่ก็มีแมวอยูมากมาย 

7. เกาะอิวาอิชิมา (Iwaishima), จังหวัด Yamaguchi, ภูมภิาค Chugoku เปนเกาะที่อยูในทะเล Inland ของญี่ปุน ซึ่ง
เปนเกาะขนาดคอนขางใหญมีประชากรอยูหนาแนนอยูท่ีปลายสุดของทางตอนใตของจังหวัดยามากูจิที่มีแมวอยูมาก 

8. เกาะเออิจิมา (Aijima), จังหวัด Fukuoka, ภูมิภาค Kyushu เปนเกาะในทะเลญ่ีปุนของจังหวัดฟุกุโอกะ เปนหนึ่งใน
เกาะแมวท่ีเดินทางมาไดงายกวาเกาะแมวอ่ืนๆ เพราะมีทาเรือที่ขามไปเกาะเออิจิมาอยูใกลกับสถานรีถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซน 

9. เกาะเออิชิมา (Aishima), จังหวัด Fukuoka, ภูมิภาค Kyushu เปนอีกหนึ่งเกาะท่ีอยูในจังหวัดฟุกุโอกะ โดยเปนเกาะ
ที่มีรูปรางคลายกับรูปหัวใจและก็มีแมวอยูมาก 

10.เกาะคาดะระชิมา(Kadarashima), จังหวัด Saga, ภูมิภาค Kyushu เปนเกาะที่มีเรื่องเลาวา สุนัขบนเกาะทั้งหมดได
ถูกเทพบนเกาะนี้ขับไลออกไปจนหมดทำใหปจจุบันไมมีสุนัขอาศัยอยูซักตัว เปนที่มาของการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรแมวบน
เกาะจนมีอยูมากมาย 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนไดใหความสำคัญตอการนำแมวมาเปนสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูบนเกาะท้ัง 10 เกาะดังกลาว ใหความรวมมือในการดูแล อนุรักษแมว และนำความนารักของแมวมาดึงดูด
นักทองเที่ยวและสรางรายไดจากการทองเท่ียวไดเปนจำนวนมาก 

ความสำคัญในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเท่ียว 
เนื่องจากสถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในปจจุบันน้ัน เกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

19 ทั่วโลก และในประเทศไทยดวยเชนกัน ในปลายเดือนกุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา ทำใหทางรัฐบาลมีมาตรควบคุมการระบาดของ
โรค ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับการทองเที่ยว โดยจังหวัดนครราชสีมาไดมีการประกาศเลื่อนและงดกิจกรรมทางการทองเที่ยว อีก
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ทั้งแหลงทองเท่ียวและที่พักแรมในจังหวัดนครราชสีมาทุกแหงงดใหบริการ ทำใหการเดินทางทองเท่ียวไดหยุดชะงักท้ังหมด จึงสงผล
โดยตรงกับรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในป 2563 น้ี จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองนำทรัพยากรทางการทองเที่ยวท่ีมี
อยูในจังหวัดนครราชสีมา ที่เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวในแบบท่ีตางออกไปจากเดิมคือแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร คือ การนำแมวโคราชมาชวยดึงดูดนักทองเที่ยวอีกทางหน่ึง  เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเท่ียวยังจังหวัดนครราชสีมามากข้ึน 

บทสรุป 
จากขอมูลของตน จะเห็นไดวาในประเทศญ่ีปุน ที่ไดนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวที่ไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวท่ัว

โลกและเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีและสามารถสรางรายไดทางการทองเที่ยวได เปนจำนวนมาก ในสวนของถ่ินกำเนิด
ของแมวโคราชเอง มีถิ่นกำเนิดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอำเภอพิมายมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สำคัญเปน
อันดับตนของประเทศไทย กลาวคือเปนที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตรพิมาย ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวซึ่งเปนศาสนสถานในพุทธ
ศาสนานิกายมหายานท่ีมีความสำคัญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย มีอายุราว 1,000 ปมาแลว (Museum Thailand ,ออนไลน) ซึ่ง
ถาหากมีการสงเสริมการทองเที่ยวดวยการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวไดรูจักเรื่องราวและความสวยงาม ความเชื่อในการนำโชค
ของแมวโคราช ซึ่งถือไดวาแมวโคราชน้ันเปนวัตถุโบราณท่ีมีชีวิตมาเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวดวยการผนวกกับการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรโดยการนำหลักเกณฑและมาตรฐานในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โดย ธนกร สุวุฒิกุล (2552) ได
กลาวถึงเกณฑและมาตรฐานในการสงเสริมการทองเที่ยวเชงิประวัติศาสตรไดแก  

1.สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
2.ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวจากปจจัยภายนอกการบริหารจัดการแหลงทองเที่ ยว หมายถึง

ความสามารถในการจัดสถานท่ีทองเท่ียวโดยสามารถควบคุมและดูแลใหเปนไปตามที่กำหนดได โดยมีองคประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
2.1 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวยการอนุรักษสถานที่ทองเท่ียวและการจัดการ

การทองเทีย่ว 
2.2 การปลูกฝงจิตสำนึกและใหความรูความเขาใจ ซึ่งจะพิจารณาจากองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในดาน

การพัฒนาและดูแลในเรื่องของการทองเที่ยวในชุมชนนั้นๆ  
โดยสามารถนำมาปรับใชกับการดึงดูดนักทองเที่ยวดวยแมวโคราชของอำเภอพิมาย ไดดังนี้ 

1.การพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันการเดินทางไปยังยังเภอพิมายนอกจากใชรถยนตสวนตัวและ
จะมีรถโดยสารประจำทางท่ีใหบริการจากอำเภอเมืองนครราชสีมาไปยังอำเภอพิมาย แตรถโดยสารประจำทางท่ีใหบริการมีสภาพ
เกา ทำใหนักทองเที่ยวไมนิยมใชรถโดยสารประจำทาง จึงทำใหมีจำนวนนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวยังอำเภอพิมายจำนวน
นอย หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรใหความสำคัญในการพัฒนาดานการเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวใหมากขึ้น 

2.การพัฒนาการทองเท่ียวจากปจจัยภายนอกการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว ไดแก
2.1 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวยการอนุรักษสถานที่ทองเท่ียวและการจัดการ

การทองเที่ยว โดยสอดคลองกับขอมูลจากคุณพรเทพ ชูศักดิ์คณาเดช ที่ระบุวาในสวนของแมวโคราชไดมีการจัดต้ังชมรมอนุรักษแมว
โคราช เพื่อการอนุรักษแมวโคราชใหอยูคูกับชาวอำเภอพิมาย โดยมีการเพาะพันธุแมวโคราชและไดแจกจาย หรือจำหนายใหผูที่มี
ความสนใจไดนำพันธุไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุและอนุรักษแมวโคราชตอไป  และท่ีสำคัญอยางยิ่งหนวยงานที่เกี่ยวของตองให
ความสำคัญในการอนุรักษแมวโคราชและสนับสนุนในการสรางศูนยการเรียนรูเรื่องแมวโคราชเพ่ือปลูกฝงใหคน ในชุมชนเกิดการ
อนุรักษและหวงแหนสมบัติล้ำคาที่ยังมีชีวิตของชาวพิมายทุกคน 

2.2 การปลูกฝงจิตสำนึกสรางความรูความเขาใจแกเยาวชนและคนในชุมชน ในความสำคัญของการ
อนุรักษแมวโคราช และความรูความเขาใจในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเที่ยว อันจะเปนการสรางรายไดจากการทองเท่ียวให
คนในชุมชน 

การที่จะรักษาของมีคุณคาทางประวัติศาตรของหลงทองเท่ียวหรือสิง่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวนั้นเปนเรือ่งที่ผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวนตองรวมมือกัน แตปจจุบัน การอนุรักษแมวโคราชนั้น  สวนใหญเปนการขยายพันธุแมวโคราชในรู ปแบบของการ
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จำหนายแมวโคราชตามฟารมตางๆ ท่ัวประเทศ คนในพ้ืนท่ีอำเภอพิมายที่เปนแหลงกำเนิดแมวโคราชเอง ยังไมไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีเพียงคุณครูพรเทพ ชูศักด์ิคณาเดช ที่ปจจุบันยังรับราชการอยู ไดพยายามอนุรักษ และขยายพันธุแมว
โคราชเพื่อเปนมรดกและเปนแหลงความรูเรื่องแมวโคราชเพ่ือลูกหลานชาวโคราชสืบไป 
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