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คำานำาสำานักพิมพ์

อย่ำพยำยำมปฏิเสธเลย ทีจ่รงิคุณรู้ดีอยู่แล้วว่ำใครคอืเจำ้ของบ้ำน 

คุณหรือแมวของคุณกันแน่

ที่ส�ำคัญ มันไม่ใช่แค่เจ้ำของบ้ำนใดบ้ำนหนึ่ง แต่แมวก�ำลังขยำย

อิทธิพลไปทั่วท้ังโลก ไม่ว่ำจะโลกจริงหรือโลกเสมือนก็ตำม (ไม่เช่ือลอง

เปิดหน้ำต่ำง หรือเปิดหน้ำเว็บดูก็ได้)

เรียกได้ว่ำทุกท่ีท่ีมีมนุษย์ แมวต้องย่ืนอุ้งเท้ำเข้ำไปตะปบ และ

ยึดครองเป็นอำณำเขตของมันไม่ช้ำก็เร็ว

ส�ำหรบัมนุษย์ผูรั้กใคร่หรอืคล่ังไคล้ถงึขัน้เป็นทำสแมว ค�ำวำ่ “แมว

ก�ำลังจะครองโลก” ฟังแล้วอำจจะแค่รู้สึกข�ำขันก่ึงเอ็นดู กำรมีเจ้ำเหมียว

อยู่ทุกพื้นที่ในโลกไม่ถือเป็นเร่ืองเดือดร้อนอะไร ออกจะน่ำปลำบปลื้มใจ

ด้วยซ�้ำ

แตถ่ำ้มองลงไปลึกๆ จริงๆ ไม่ว่ำจะด้วยสำยตำของนกัวทิยำศำสตร์ 

นักนิเวศวิทยำ หมอ จิตแพทย์ ไปจนถึงคนรักนก นักอนุรักษ์พันธุ์หนู 

ฝูงวัลลำบีในออสเตรเลีย หรือแม้กระทั่งนักเขียนและนักวิชำกำรสื่อ กำร

แพร่กระจำยอย่ำงมหำศำลของเหล่ำแมวไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ ท่ีชวนย้ิมหัวเลย 

มันมีนัยส�ำคัญท่ีกระทบทุกภำคส่วนแบบท่ีคนธรรมดำอย่ำงเรำๆ ไม่มีทำง

จะคิดถึง

แอบีเกล ทักเกอร์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นคนที่เล้ียงแมวมำ

ต้ังแต่เกิด จะบอกว่ำเธอคือทำสแมวขนำนแท้และด้ังเดิมก็ได้ แต่เธอก็ยัง

ต้องกำรชักชวนผู้อ่ำนให้หันมำลองพิจำรณำแมวอย่ำงลึกซึ้ง มองผ่ำน

ขนนุ่มๆ ตำโตๆ และรูปลักษณ์ชวนหลงใหลไปดูเบ้ืองหลังอันน่ำขำมเกรง

ของเจ้ำเหมียว ตั้งแต่ประวัติควำมเป็นมำของแมวบ้ำนและญำติพี่น้อง

ชำวป่ำของมัน วิธีท่ีแมวมีอิทธิพลเหนือมนุษยชำติ ผลกระทบที่มันก่อ

ต่อส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงมำตรกำรหลำกหลำยที่มนุษย์ก�ำลังใช้รับมือกับ



พลเมืองแมว

ทั้งหมดคือข้อเท็จจริงท่ีเรำอำจมองข้ำมไป หรือไม่เคยคิดจะรับรู้ 

ขณะมัวลูบไล้สัตว์น้อยขนฟูที่นอนครำงครืดๆ อยู่บนตักเรำ

ข้อมูลหลำยอย่ำงที่คุณได้รับจะช่วยเปิดโลกทัศน์อย่ำงน่ำท่ึง และ

แน่นอนว่ำข้อมูลบำงอย่ำงอำจท�ำร้ำยหัวใจรักแมวอันอ่อนไหวของคุณ

ไปบ้ำง แต่เรำเชื่อว่ำเม่ือพลิกอ่ำนไปทีหน้ำๆ คุณจะพบว่ำนี่คือหนทำงสู่

กำรเลีย้งแมวอยำ่งใสใ่จมำกขึน้ ทัง้ใสใ่จตอ่แมว ใสใ่จตวัคุณเอง และใสใ่จ

สิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณกับแมว

และถำ้คุณไม่ใชค่นรักแมว หรอือำจถงึขัน้เกลยีดแมว หนงัสอืเล่มนี ้

ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นต้องอ่ำนอย่ำงยิ่งยวด มันจะช่วยให้คุณได้รู้จักและเข้ำใจ

เจ้ำเหมียวโดยละเอียดในทุกแง่มุม

เพรำะอย่ำลืมวำ่ยงัไงคณุก็ไม่มีทำงหนพีวกมันพน้ แมวคอืเจำ้ของ

โลก ไม่ใช่คุณ จงศึกษำและหำวิธีอยู่ร่วมกับมันอย่ำงสันติดีกว่ำ ; )

ส�านักพิมพ์ซอลท์



แด่แม่



“อ๋อ มันช่วยไม่ได้หรอก” เจ้าแมวว่า “ที่นี่เราบ้ากันหมดนั่นแหละ”
__  Alice’s Adventures in Wonderland (1865)
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ฤดูรอ้นปี 2012 เดนสี มำร์ตนิ และบ็อบ สำมีของเธอ ไปตัง้แคมป์กัน

ในชนบทของเอสเซกซ์ ห่ำงกรุงลอนดอนไปทำงตะวันออกรำว 80 

กิโลเมตร ไม่ไกลจำกเมืองพักผ่อนแสนสงบชื่อแคล็กตัน-ออน-ซี ยำมค�่ำ

เร่ิมกรำยมำในพื้นที่เม่ือเดนีสเหลือบเห็นอะไรบำงอย่ำงแปลกประหลำด

ผ่ำนม่ำนควันของกองไฟ พนักงำนโรงงำนวัย 52 ปี คว้ำกล้องส่องทำงไกล

เพื่อจะมองให้ชัด

“คุณว่ำมันคืออะไร” เธอถำมสำมี เขำเองก็ก�ำลังจ้องมองสิ่งมีชีวิต

สีน�้ำตำลอมส้มที่อ้อยอิ่งอยู่ในทุ่งห่ำงออกไปไม่กี่ร้อยเมตรด้วยเหมือนกัน

“นั่นมันสิงโตนี่” บ็อบพูด

พวกเขำมองสัตว์ตัวนั้นอยู่ครู่หนึ่ง ดูคล้ำยมันจ้องพวกเขำกลับ 

หูของมันกระดิก แล้วมันก็เร่ิมเลียตัวเอง ต่อมำมันเดินช้ำๆ ไปตำมรั้ว

พุ่มไม้ ปฏิกิริยำของคู่สำมีภรรยำคือสงบนิ่ง อำจถึงขั้นใจเย็นเสียด้วยซ�้ำ 

(“คุณไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นในป่ำบ่อยนักหรอก” เดนีสบอกหนังสือพิมพ์ 

Daily Mail ในภำยหลัง)

คนอื่นๆ ในแคมป์ดูจะสงบได้ไม่เท่ำพวกเขำ

บทน�ำ



ใครคือ เจ้ าของบ้าน ฉั นหรือแมว14

“พระเจ้ำ นั่นมันสิงโตนี่” เพื่อนบ้ำนคนหนึ่งพูดกับตัวเองขณะมอง

ผ่ำนกล้องส่องทำงไกลของเดนีส

“สิงโตมำ!” มีรำยงำนว่ำชำยอีกคนหนึ่งตะโกน แล้ววิ่งเข้ำไปยัง

รถบ้ำนของตัวเอง

ไม่ชำ้ เจำ้สัตวต์วันัน้ (ร�ำ่ลือกันว่ำใหญ่เท่ำกบัแกะ 2 ตวั) ก็หำยลับ

ไปในค�่ำคืน ควำมตื่นกลัวแพร่ไป ต�ำรวจนักแม่นปืนปูพรมไปในท้องทุ่ง

ชนบท เจ้ำหน้ำที่สวนสัตว์ก็มำพร้อมอำวุธเป็นปืนยำสลบ เฮลิคอปเตอร์

บินวนอยู่เหนือศีรษะ ใช้เทคโนโลยีตรวจจับควำมร้อนค้นหำ ชำวแคมป์

ถูกอพยพออกจำกพื้นที่ สื่อมำรำยงำนกำรตำมล่ำคร้ังใหญ่นี้ ทวิตเตอร์

ของอังกฤษระเบิดไปด้วยข่ำวของ “สิงโตแห่งเอสเซกซ์”

แต่ไม่มีใครพบร่องรอยอะไรของมันเลย

สิงโตแห่งเอสเซกซ์คือสิ่งที่เรียกกันว่ำแมวผี หรือ Phantom Cat  

หรือหำกจะให้ถูกต้องตำมหลักวิทยำสัตว์ลึกลับก็ต้องเรียกว่ำ ABC  

หรือ Alien Big Cat เช่นเดียวกับญำติๆ ของมันท่ียังหลบล้ีหนีหำย เช่น  

ปีศำจร้ำยแห่งโทรวบริดจ์และเสือด�ำแห่งฮัลลิงเบอรี พวกมันเป็นเหมือน

แมวจำกตำ่งดำว เป็นกำรมำเยอืนแปลกประหลำดท่ีพบเหน็ในส่วนตำ่งๆ 

ของอดีตจักรวรรดิอังกฤษ เช่น อังกฤษเอง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

ท่ีไม่มีสัตวจ์�ำพวกเสอืสิงโตเหลืออยูใ่นธรรมชำตแิล้ว หรือไม่เคยมีมำก่อน

เลย

แมวผีบำงตัวได้รับกำรเปิดเผยว่ำเป็นเร่ืองหลอกลวงที่วำงแผน

มำก่อนแล้ว หรือไม่ก็เป็นสัตว์ท่ีหนีออกมำจำกสวนสัตว์ แต่บ่อยคร้ังทีเดียว

ท่ีเสือด�ำและเสือดำวท่ีออกตระเวนไปท่ัวเหล่ำน้ีกลับกลำยเป็นสัตว์ท่ีคุ้นเคย

กันดี นัน่คอืแมวบ้ำนธรรมดำ แตค่นเขำ้ใจผดิว่ำเป็นญำตขิองมันเนือ่งจำก

หน้ำตำเหมือนกันมำก ต่ำงกันเพียงขนำดตัวเท่ำนั้น

สิงโตแห่งเอสเซกซ์ก็เป็นเช่นเดียวกัน แทบจะแน่นอนแล้วว่ำมัน

เป็นเพียงเจ้ำเหมียวลำยส้มตัวใหญ่ก�ำย�ำชื่อเทดดีแบร์ เจ้ำของเทดดีแบร์



บ ท นํ า 15

ก�ำลังไปพกัรอ้นตอนทีมี่กำรล่ำสิงโตกัน เม่ือเหน็ขำ่วภำคค�ำ่ พวกเขำสงสยั

ทันทีว่ำต้องเป็นเจ้ำเทดดีแบร์แน่

“มันเป็นอะไรตัวใหญ่ๆ สีส้มๆ เพียงตัวเดียวในแถบนั้น” พวกเขำ

บอกหนังสือพิมพ์

ดังนั้น ละครสัตว์ซำฟำรีจึงยุติลง

จริงๆ แล้วพวกผู้มำตั้งแคมป์อำจไม่ได้ตำฝำดหรืออะไร พวกเขำ

อำจแค่ช่ำงจินตนำกำร จะว่ำไปสิงโตตัวจริงๆ ก็ไม่ใช่สิ่งน่ำกลัวอีกต่อไป

แล้ว เรำหลำยคนอำจนึกเวทนำเจ้ำสัตว์น่ำสงสำรเหล่ำนี้ด้วยซ�้ำ ยังจ�ำ

เสียงประนำมจำกทัว่โลกตอนเจำ้เซซลิ สงิโตแหง่ซมิบับเว ถกูทนัตแพทย์

ชำวมินนิโซตำผู้ชอบล่ำสัตว์ในซำฟำรีสังหำรได้ไหม จำกอดีตเจ้ำป่ำ ปัจจุบัน

สิงโตกลำยเป็นเพียงอนุสรณ์ มันไม่ได้เป็นเจ้ำแห่งอะไรท้ังส้ิน มีเหลืออยู่

แทบไม่ถงึ 20,000 ตวัตำมเขตสงวนไม่ก่ีเขตในแอฟรกิำและในป่ำแหง่หนึง่

ของอินเดีย ต้องพึ่งพำงบประมำณอนุรักษ์และควำมเมตตำของเรำ ที่อยู่

อำศัยของพวกมันหดเล็กลงทุกปี และนักชีววิทยำก็หว่ันเกรงว่ำมันอำจ

สูญหำยไปในปลำยศตวรรษนี้ด้วยซ�้ำ

ในขณะเดียวกัน ญำติตัวน้อยผู้เปรียบเหมือนตลกหลวงในรำชส�ำนัก

ของสิงโต สตัว์ท่ีครัง้หนึง่เคยเป็นเพยีงผลพวงเล็กๆ ของวิวัฒนำกำร กลบั

มีอ�ำนำจข้ึนมำมหำศำล ประชำกรแมวบ้ำนท่ัวโลกมีมำกกวำ่ 600 ล้ำนตวั

และเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แต่ละวันมีแมวเกิดในสหรัฐอเมริกำมำกกว่ำจ�ำนวนสิงโต

ในป่ำ ลูกแมวท่ีเกิดในฤดูใบไม้ผลิของนิวยอร์กซิตีแต่ละปีมีจ�ำนวนสูสีกับ

เสือโคร่งในป่ำ แมวบ้ำนท่ัวโลกมีจ�ำนวนมำกกว่ำหมำ ซึ่งเป็นคู่แข่ง

รับควำมรักจำกมนุษย์ ถึงสำมต่อหนึ่ง จ�ำนวนแมวเล้ียงในอเมริกำพุ่งข้ึน

ถงึ 50 เปอร์เซ็นตใ์นช่วงปี 1986 ถงึ 2006 และทกุวนันีมี้จ�ำนวนแตะ 100 

ล้ำนตัว

ประชำกรแมวท่ัวโลกเพิ่มจ�ำนวนแบบก้ำวกระโดดเช่นกัน จ�ำนวน

แมวเล้ียงในบรำซิลที่เดียวมีอัตรำเพิ่มปีละล้ำนตัว แต่ในหลำยประเทศ 
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ปริมำณแมวท่ีมีเจ้ำของยงันอ้ยกว่ำแมวร่อนเร่อยำ่งเทยีบไม่ตดิ แมวจรใน

ออสเตรเลียมีอยู่ 18 ล้ำนตัว มำกกว่ำแมวเลี้ยงในอัตรำส่วนหกต่อหนึ่ง

จะดุหรือเชื่อง อยู่บ้ำนหรือพเนจร แมวเหล่ำนี้ล้วนมีบทบำทใน

ธรรมชำติและวัฒนธรรม ในป่ำคอนกรีตและป่ำจริงๆ มำกขึ้นเร่ือยๆ 

พวกมันยึดครองเมือง ทวีป และแม้กระทั่งโลกไซเบอร์ พวกมันก�ำลัง

ปกครองเรำหลำยทำงด้วยกัน

เม่ือมองผำ่นม่ำนควันจำกกองไฟ เดนสี มำร์ตนิ อำจเหน็ควำมจริง

นี้ก็ได้ นั่นคือแมวบ้ำนกลำยเป็นรำชำแห่งสัตว์ชนิดใหม่ไปแล้ว

ปัจจุบันจะเห็นได้ชดัวำ่วัฒนธรรมของเรำไม่ว่ำออนไลนห์รือออฟไลน ์ล้วน

ตกอยู่ในเงือ้มมือของลัทธคิล่ังแมว แมวบ้ำนโด่งดังได้เซน็สญัญำเล่นหนงั 

บริจำคเงินเพ่ือกำรกุศล และมีดำรำฮอลลีวูดมำติดตำมทำงทวิตเตอร์ ตุ๊กตำ

รูปจ�ำลองของพวกมันวำงเตม็ช้ันในหำ้งสรรพสนิค้ำ พวกมันมียีห่อ้เส้ือผำ้

และกำแฟเบลนด์รสชำติของตัวเอง ภำพของพวกมันเกลื่อนไปท่ัว

อินเทอร์เน็ต ที่จริงแล้ว แมวบ้ำนถึงกับคุมคำเฟแมว ซึ่งเป็นสถำนที่

แปลกประหลำดท่ีผู้คนจ่ำยเงินเพื่อไปนั่งด่ืมชำอยู่ท่ำมกลำงหมู่แมว 

ปัจจุบันนี้มีทั้งในนิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และเมืองต่ำงๆ ทั่วโลก

อย่ำงไรก็ตำม เร่ืองรำวทีดู่บ้ำๆ บอๆ เหล่ำนีเ้บ่ียงเบนเรำออกหำ่ง

จำกเร่ืองท่ีนำ่สนใจย่ิงกวำ่ แม้จะสำรภำพวำ่หมกมุ่นกับแมว แตเ่รำรู้นอ้ย

เหลอืเกินวำ่จริงๆ แล้วพวกมันคืออะไร หรือพวกมันมำอยูอ่ำศัยกับเรำได้

อย่ำงไร หรือท�ำไมพวกมันถึงได้ทรงอ�ำนำจนัก ไม่ว่ำจะในหรือนอกบ้ำน

เรำก็ตำม

เร่ืองรำวจะยิง่เขม้ขน้ขึน้เม่ือคณุลองคิดดูวำ่เรำแทบจะหำทำงออก

จำกควำมสัมพันธ์อันตรำยนี้ไม่ได้เลย มนุษย์คุ้นกับกำรเลี้ยงสัตว์แบบที่

พวกมันไม่มีอ�ำนำจต่อรองใดๆ เรำคำดหวังว่ำสัตว์เล้ียงท่ีต้องพึ่งพำเรำ


