ประวัติ จังหวัดภูเก็ต
" ภูเก็ต " ไดมีการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บานกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดขุดพบ
เครื่องมือหินและขวานหินเปนการแสดงใหทราบวามี มนุษยอาศัยในดินแดนแถบนี้ไมต่ํากวา 3,000 ป มาแลว
และไดมีหลักฐานการ กลาวถึงดินแดนในแถบนี้อีกครั้ง เมื่อป พ .ศ.700 หรือ คริสตศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนัก
เดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี กลาวถึงผืนดินหรือแผนดินในสวนนี้วา แหลมตะโกลา เปนผืนดินที่ถูกดันออกมา
ทางใตกลายเปนแหลมยาวๆ อยูสวนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ของ
เปลือกโลกขนาดใหญ ที่เรียกวา รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเปนแนวยาวจากจังหวัดสุ
ราษฎรธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ตอมาไดถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกลาว
นี้ ออกจากผืนแผนดินใหญ จนกลายเปนเกาะโดยเกิดรองน้ําระหวางจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกวา ชอง
แคบปากพระ (เปนรองน้ําแคบ ๆ โดยสวนที่ลึกที่สุดลึกเพียง 8-9 เมตร ) ในปจจุบัน
สําหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวตางประเทศ ในอดีตนอกจากจะมีปรากฏในบันทึก เมื่อป พ .ศ.700
ของนักเดินเรือ คลอดิอุส ปโตเลมี ที่เรียกผืนดินในบริ เวณนี้วา แหลมตะโกลา แลว ไดมีปรากฏหลักฐานการ
กลาวถึง ผืนดินในบริเวณนี้อีกครั้ง จากบันทึก และแผนที่การเดินเรือมาเอเชียตะวันออก ของชาติยุโรป ระหวาง
พ.ศ.2054-2397 เรียกผืนดินนี้วา จังซีลอน นอกจากนี้ ไดมีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขาน ผืนดินนี้ของชาวทมิฬ
ในป พ.ศ.1568 วา มณิคราม หมายถึง เมืองแกว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็จ ที่ปรากฏในจดหมายเหตุเมือง
ถลาง ฉบับที่ 1 ในปพ.ศ .2328 และไดมีการเรียกขานเรื่อย ๆ จนกลายเปน ภูเก็ต ซึ่งไดปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษา มาตั้งแต พ.ศ.2450 เปนตนมา ดังนั้น จึงสรุปไดวา ชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ไดมีการกลาวขานตั้งแตใน
อดีตจนกระทั่งปจจุบันนั้น ประกอบดวย แหลมตะโกลา มณิคราม จังซีลอน ภูเก็จ และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งไดมี
การเรียกขานวา สิลัน ถลาง และทุงคารวมดวย

คําขวัญประจําจังหวัด
" ไขมุกอันดามัน สวรรคเมืองใต หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพอแชม "

ตราประจําจังหวัด

ตราประจําจังหวัดภูเก็ตในปจจุบันเริ่มใชเมื่อป พ.ศ.2528 เปนรูปอนุสาวรียสองวีรสตรี อยูในวงกลมลอม
ดวยลายกนก ซึ่งแสดงถึงวีรกรรมอันหาวหาญของทาวเทพกระษัตรี และทาวศรีสุนทรที่ไดปกปองเมืองถลางให
พน จากการรุกรานของพมา เมื่อปลายปมะเส็ง พ.ศ.2328 สําหรับอักษรยอของจังหวัดภูเก็ต ที่ ใชในทางราชการ
คือ " ภก "

ธงประจําจังหวัด

ธงประจําจังหวัดภูเก็ตทําดวยผาสีฟามีขอบสีขาว ตรงกลางปกภาพวาดรูปทาวเทพกระษัตรี และทาวศรี
สุนทร ดานหลัง เปนรูปภูเขาอยูในวงกลม

ประเพณี/วัฒนธรรม/เทศกาล
จังหวัดภูเก็ตในอดีตเจาถิ่นเดิม ไดแก เงาะซาไก และชาวน้ํา (ชาวเล หรือ ชาวไทยใหม) ตอมาไดมีชาว
อินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามา สําหรับชาวไทยไดมีการอพยพเขามา
อาศัยมากขึ้น ทําใหสามารถยึดครองภูเก็ตไดมากกวาชาติอื่น และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยูก็ไดนําเอาวัฒนธรรม
ของชาติตางๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเปนเอกลักษณของชาวภูเก็ตสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
จังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานเทศกาล ประเพณีที่สําคัญเปนประจําทุกป อันไดแก งานทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทร ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ในงานจะมีการบวงสรวงวีรสตรีทั้งสองทาน การจัดงานเฉลิมฉลอง และ
มีกิจกรรมตางๆ มากมาย เพื่อเปนการสดุดีวีรกรรมของทาน และรําลึกเหตุการณประวัติศาสตร ที่สองวีรสตรี
สามารถปกปองเมืองถลาง ใหรอดพนจากขาศึกพมา นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณีตางๆ ที่สืบทอดกันมา
แตโบราณและยึดถือปฏิบัติกันประจําทุกปจนถึงปจจุบัน ดังนี้

ประเพณีที่ปฏิบัติประจําทุกปของจังหวัดภูเก็ต

ประเพณีตรุษจีน
เปนการเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหมของคนจีน วันตรุษจีนตรงกับ วันแรกของเดือน 1 ของจีน หรือ เดือน 2
เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทัง้ หมด 3 วัน โดย
- วันแรก คือ วันที่ 29 เดือน 12 ของจีน มีการเตรียมอาหาร และ ของไหวตาง ๆ ไวสําหรับวันรุงขึ้น
- วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน 12 ของจีน มีการไหว 2 ชวง คือ ชวงเชา จะมีการไหวเทพเจา และชวง
บายจะมีการไหวบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีไหว จะมีการรับประทานอาหารรวมกันในครอบครัว และมีการแจก " อั่ง
เปา" (แตะเอีย) ใหแกเด็ก ๆ
- วันที่สาม คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ชาวจีนจะแตงกายดวยชุด ใหมเพื่อเปนสิริมงคล ไปไหวพระที่
ศาลเจา และวันนี้ถือวาเปน วันเที่ยว อาจจะไปเยี่ยมญาติในทองถิ่นอื่น ซึ่งในวันนี้จะไมมีการ ทํางานแตอยางใด
จะไมมีการพูดคําหยาบ หรือดุดาวากลาวกัน

ประเพณีไหวเทวดา
เปนการไหวตอนรับ และขอบคุณเทวดาที่ชวยพิทักษรักษามนุษย เวลาของการไหวจะเริ่มขึ้น หลังเที่ยง
คืนของ วันที่ 8 เดือน 1 ของจีนไปแลว หรือชวงเวลาเริ่มตนของ วันที่ 9 เดือน 1 ของไหวที่สําคัญ คือ ตนออย 2
ตน และของคาวหวานตาง ๆ

ประเพณีสารทจีน
เปนเดือนที่ชาวจีนถือวา ยมบาลมีการปลอยภูตผี หรือวิญญาณ ตาง ๆ ใหออกมารับสวนบุญประจําป มี
การไหวบรรพบุรุษของแตละครอบครัว ในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ " ไปปว " หรือ จัดตกแตงเครื่องเซนไหว
ภูตผีและวิญญาณ ดวยการทําขนม และแกะสลักผลไมเปนรูปสัตวตาง ๆ และของ ไหวที่สําคัญคือ "อัง่ กู" หรือ
ขนมเตาสีแดง ทําจากแปงขาวเหนียว มีไสถั่วเหลืองกวน หรือ ทําจากแปงสาลีไมมีไส ซึ่งเปนสัญลักษณ ของอายุ
ยืนนาน และมีการไหว ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้
- ในวัน 17 ค่ํา เดือน 6 ของจีน ณ ศาลเจาบานกะทู
- ในวัน 13 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบานตลาดใหญ
- ในวัน 16 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจาบานตลาดเหนือ
- ในวัน 17-18 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ ตลาดสดเทศบาล
- ในวัน 21 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ บานอาวเก (ถนนตะกั่วปา)
- ในวัน 19-30 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจาพอตอกอง (บานบางเหนียว )

งานพอตอ
เปนงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในชวงเดือน 7 ของจีนหรือเดือน 9 ของไทย โดยมี
พิธีเซนไหวบรรพบุรุษ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดวยเครื่องบวงสรวง เปนขนมชนิดหนึ่งทําดวยแปง เปนรูปเตาขนาด
ใหญบางเล็กบาง ทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อวาเตาเปนสัตวที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหวเตา จึงเปนการตออายุใหตนเอง
และถือกุศลที่ยิ่งใหญ

ประเพณีไหวพระจันทร
คือการไหวเทพเจาดวยขนมไหวพระจันทร(ตงชิวเปย ) และ ขนมโก ในวัน 15 ค่ํา เดือน 8 ของจีน

ประเพณีกินเจ
เปนการถือศีลชําระจิตใจ และงดเวนการบริโภคเนื้อสัตวทุกชนิด มีระยะเวลา 9 วัน เริ่มตั้งแต ขึ้น 1 ค่ํา
เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของทุกป ซึ่งอยูในชวง เดือนกันยายน-ตุลาคม เปนงานประเพณีซึ่งชาว
จีนที่เขามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิติมาชานานตั้งแต พ.ศ. 2368 จนถึงทุกวันนี้ จะมีพิธีกรรมตางๆ มากมาย
อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห พิธีสงพระ เปนตน งานเทศกาลนี้นับเปนงานที่ไดรับความ
สนใจ และเลื่อมในศรัทธาทั้งจากชาวไทย และชาวตางประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง

ประเพณีลอยเรือ
โดยกลุมชาวเลที่หาดราไวยและบานสะปา จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ํา กลุมชาวเลที่เกาะสิเหรจะมี
พิธีลอยเรือ ในวันขึ้น 14 ค่ํา และกลุมชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น
15 ค่ํา เดือน 6 และ เดือน 11 ซึ่งถือเปนพิธีสะเดาะเคราะหของชาวเล คลายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มี
การสรางเรือจากไมระกํา ตัดผมตัดเล็บ และทําตุกตาไมแทนคน ใสลงไปในเรือแลวนําไปลอย เพื่อนําเอาความ
ทุกขโศกเคราะหรายตางๆ ออกไปกับทะเล แลวมีการรายรํารอบเรือ หรือที่เรียกวา รํารองเง็ง นั่นเอง

ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ)
เปนเดือนที่ชาวไทยมีความเชื่อวา ยมบาลมีการปลอยภูตผี และวิญญาณตาง ๆ ใหออกมารับเอาสวนบุญ
จึงมีการนําของ คาวหวานตาง ๆ มาทําบุญและใหทานกันที่วัด สําหรับขนมที่ สําคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน
ขนมทอนใต ขนมตม ฯลฯ ตรงกับวันแรม 8 ค่ํา เดือน 10 และ วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ซึ่งแตละวัดจะกําหนด
ทําพิธีเพียงหนึ่งวัน แตกตางกันไป

งานทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร
ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกป มีการจัดงานเฉลิมฉลอง มีกิจกรรมตางๆ มากมาย เพื่อรําลึกถึง
เหตุการณประวัติศาสตร ที่สองวีรสตรีสามารถปกปองเมืองถลาง ใหรอดพันจากขาศึกพมาและสดุดีในวีรกรรม
ของทาน

ประเพณีเช็งเมง
เปนการรวมญาติครั้งใหญ เพื่อทํากิจกรรมบูชาบรรพบุรุษรวมกัน สวนใหญจะตรงกับ วันที่ 5 เมษายน
ของทุกป แตในการไหว นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหวได คือ กอนวันที่ 5 เมษายน 10 วัน และหลังวันที่ 5
เมษายน 10 วัน

ประเพณีปลอยเตา
เปนการทําบุญ และพระสวดมนตใหศีลใหพรเสร็จ ก็จะมีการปลอยเตาลงทะเล ณ อุทยานแหงชาติหาด
ไนยาง ในวันที่ 13 เมษายน ( วันสงกรานต ) ของทุกป

เทศกาลอาหารทะเล
เดือนพฤษภาคมของทุกปจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป มีวัตถุประสงคที่จะเผยแพรอาหาร
ทะเล ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต ชักชวนใหนักทองเที่ยว เดินทางมาทองเที่ยวภูเก็ตในฤดูฝน กิจกรรมของงานมี
การประกวด ขบวนแหทรัพยากรทองเที่ยวทางทะเล การออกรานจําหนายอาหารทะเล การสาธิตอาหารประจํา
ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคตางๆ

ภูเก็ตลากูนาไตรกีฬา
จัดการแขงขันในชวงเดือนตุลาคม ของทุกป

ประเพณีเดินเตา
เปนการสังเกตเตาขึ้นมาวางไขริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ํารุง ( ชวงน้ําทะเลขึ้น ) ระหวางเดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ หรือฤดูเตาวางไข เพื่อดูเตาตัวใหญ ๆ ที่หาดูไดยาก

เทศกาลเปดฤดูกาลทองเที่ยวภูเก็ต
ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ หาดปาตอง เพื่อตอนรับฤดูการทองเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเปนการ
สงเสริมความสามัคคี ระหวางผูประกอบธุรกิจสาขาตางๆ หนวยงานราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรม
ตางๆ มากมาย อาทิพิธีตักบาตรในตอนเชา การแขงขัน กีฬาทางน้ํา การประกวดสาวงาม จากนักทองเที่ยวชาติ
ตางๆ เปนตน

งานแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และหลังจากนั้นจึงถือกําหนดจัดงานขึ้น ในชวง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกป โดยมีเรือใบจากนานาประเทศทั่วโลก เขารวมการ
แขงขันบริเวณหาดในหาน เพื่อชิงถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

นอกจากประเพณีประจําปดังกลาวแลวจังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณี - วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เปนเอกลักษณของ
ตัวเองอีกมากมาย อันไดแก การอุปสมบท การแตงงาน เปนตน

ประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ
การอุปสมบท
ชาวภูเก็ตในปจจุบันจะนิยมรวบรัดพิธีอุปสมบท โดยใหมีการโกนผมนาคในตอนเชาตรูของวันอุปสมบท
และทําพิธีอุปสมบทในตอนสาย เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบทในเวลาฉันเพลก็จะเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆในวัด
เพื่อเปนการฉลองพระภิกษุที่บวชใหมไปพรอมกัน

การแตงงาน
ชาวภูเก็ตจะมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมไทยและจีนรวมกัน นั่นคือเมื่อมีการสูขอและกําหนดวัน
แตงงานเรียบรอยแลว ในตอนเชาของวันแตงงานเจาบาวจะแหขันหมากและของหมั้นตาง ๆ มาบานเจาสาว

พรอมการจุดประทัดตอนรับเจาบาวเมื่อมาถึงบานเจาสาว และเมื่อมีการหมั้นเจาสาวเรียบรอยแลว เจาบาวและ
เจา สาวจะตองไปสักการะเจาแมกวนอิม (ปุดจอ) ณ ศาลเจาปุดจอ และไปไหวหลวงพอแชม ณ วัดฉลอง เมื่อ
เสร็จพิธีดังกลาวแลวก็จะเปนการเลี้ยงฉลองการแตงงาน ซึ่งกอนการเลี้ยงฉลอง จะมีการเชิญญาติผูใหญของทั้ง
สองฝายรับการคาราวะน้ําชาจากเจาสาว และเจาบาว เรียกวา "ผั่งเต" เมื่อเสร็จการเลี้ยงฉลอง จะมีการสงตัว
เจาสาวเจาบาวเขาเรือนหอตามประเพณีทั่วไป

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
อาหารสวนใหญของชาวจังหวัดภูเก็ตจะเนนไปทางดานอาหารจีน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของ จังหวัดภูเก็ต
เอง นอกจากนี้ในการ การรับประทานอาหารเชา ชาวจังหวัดภูเก็ตจะนิยมรับประทานเปน ขนม น้ําชา - กาแฟ
หรือขนมจีน แทนการรับประทานขาว อาหารที่มีลักษณะเฉพาะของชาวภูเก็ต ไดแก หมี่ฮกเกี้ยน หมี่หุนปาฉาง
หมี่สั่ว กาหรี่ไหมขวัญ โอวตาว ปอเปยะสด เสี่ยวโบย โลบะ ขนมจีน น้ําชุบหยํา น้ําพริกกุงเสียบ และ แกงพุงปลา
เปนตนสําหรับขนมหวาน ไดแก อั่งกู ( ขนมเตาสีแดง ) ฮวดโกย ( ขนมฟู ) โอเอว ( คลายวุน ) ตูโบ เกียมโกย
และอาโปง ฯลฯ นอกจากนี้ภูเก็ตมีน้ําจิ้มมะมวงที่เปนลักษณะเฉพาะ คือ คลายน้ําปลาหวาน แตประกอบจาก
กะป น้ําตาล และซีอิ้วดําแทนน้ําปลา เรียกวา เกลือเคย

การละเลน
การละเลนพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต คือ ? รองเง็ง ? เปนการละเลน หรือ นาฎศิลปของชาวเล ที่มีการ
รายรํา และเตนรําดวยการเคลื่อนไหวของมือ เทา ลําตัว ที่สัมพันธและสอดคลองกัน ดวยทํานองและเนื้อรองของ
เพลงตนโยง ที่มีเ ครื่องดนตรี ไวโอลิน ฆอง ฉิ่ง และกรับไม เปนสวนประกอบสําคัญสําหรับการแตงกายใน
การละเลน รองเง็ง นั้น ชาวเลผูหญิงจะนุงผาปาเตะ สวมเสื้อลูกไมแขนยาวสีสรรฉูดฉาด ซึ่งชุดที่ใชสวมใสจะมี
ลักษณะคลายชุดยอหยา

