
 

เร่ืองและภาพ พงัเดือน (แทน)  

 ภูเกต็-หรอยอย่างแรง 

 

“หน่ึงหน่ึง สองหน่ึง สองสอง” ไม่ใช่รหสัลบัใดๆ แต่เป็นการสั่งเมนูอาหารเชา้ท่ีร้านโรตี
แถวน า้ จงัหวดัภูเกต็ 

 คร้ังน้ี พังเดือน ลูกทีมเถ่าช่ิวสุทศัน ์คอลมันตู์ก้บัขา้ว เดินสายล่องใต ้ ไปจงัหวดัท่ีเป็น
เกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย อนัมีลกัษณะต่างจากจงัหวดัอ่ืนอยา่งส้ินเชิง เพราะเป็น
จงัหวดัเดียวในประเทศท่ีพื้นท่ีของจงัหวดัทั้งหมดเป็นเกาะ อยูฝ่ั่งทะเลอนัดามนั ค  าวา่ ภเูกต็  คาด
วา่น่าจะเพี้ยนมาจากค าวา่ บกิูต (ในภาษามลาย ูแปลวา่ ภูเขา) และค าวา่ “ภูเขา” ในภาษาอุรักลา
โวย้ เรียกวา่ “บเูก๊ะ” หรือท่ีเคยรู้จกัแต่โบราณในนาม เมืองถลาง (วกิิพิเดีย) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9


จงัหวดัภูเกต็ยงัมีวฒันธรรม ประเพณี หลากหลาย ท่ีผสมผสานวฒันธรรมจีน ไทย มุสลิม 
และชาวเล ท่ียงัคงสืบสานช่ือเสียงถึงปัจจุบนั เช่น ประเพณีถือศีลกินผกั ประเพณีลอยเรือชาวเล 
วฒันธรรมการแต่งกายยา่หยา บาบ่า (ลกูคร่ึงจีน-มาเลย์)  

ในตวัเมืองภูเกต็นั้น ส่วนมากจะเป็นตึกสมยัเก่า มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบยโุรป 
สร้างข้ึนเกือบร้อยปีมาแลว้ อาคารบางส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลทางดา้นสถาปัตยกรรมแบบจีนและ
ปอร์ตุเกตุมาผสมผสาน เรียกวา่ สถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน – โปรตุกีส” (Chinois Postugess) 
ลกัษณะตวัอาคารจะมีส่วนลึกมากกวา่ส่วนกวา้งและไม่สูงนกั ดา้นหนา้อาคารเป็นทางเดินกวา้งมี
กนัสาดกนัแดดกนัฝน สามารถหาชมไดบ้ริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพงังา ถนนเยาวราช ท่ี
ผสมผสานวฒันธรรมท่ีเรียกวา่สไตลโ์คโลเนียลไดอ้ยา่งลงตวั การไปเท่ียวใหส้นุก ตอ้งเดินชม
อาคารบา้นเรือนในยา่นเมืองเก่า พร้อมทั้งแวะชิมและช็อป ไปดว้ยพร้อมๆ กนั 

นอกจากน้ี ท่ีสนามบินนานาชาติภูเกต็ ตรงบริเวณทางวิง่จะอยูติ่ดกบัหาดไมข้าว ท าให้
เวลาท่ีเคร่ืองบินลงจอดนั้น จะมีระยะประชิดกบัหาดทราย สร้างความต่ืนเตน้ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีอยู่
บริเวณนั้นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมีบรรยากาศท่ีสวยงามแปลกตา กลายเป็นท่ีเท่ียวยอดนิยมของภูเกต็
ไปเลยทีเดียว 

การไปเยอืนภูเกต็คร้ังน้ี เราไปแวะไปชิมอะไรมาบา้ง ลองติดตามกนันะคะ 

ร้านโรตแีถวน า้ 

 

ร้านโรตีแถวน า้ ร้านอาหารท่ีชาวภูเกต็  มานัง่จิบชากาแฟคุยกนั ร้านน้ีจะอยูต่รงส่ีแยกแถวน ้า 
บริเวณท่ีถนนเทพกระษตัรีตดักบัถนนถลาง ตรงขา้มร้าน Honda ร้านจะเปิดคร่ึงวนั ตั้งแต่เชา้หกโมง



คร่ึงถึงเท่ียง ตามท่ีไดเ้กร่ินไวที้แรก หน่ึง:หน่ึง คือโรตีกบัไข่ดาวอยา่งละ1 สอง:หน่ึง โรตี2+ไข่ดาว1 
สอง:สอง โรตีกบัไข่ดาวอยา่งละสอง โรตีท่ีน่ีทอดดว้ยเตาถ่าน แป้งกรอบแต่ยงัคงความนุ่ม กินคู่กบัน ้า
แกงไก่ มสัมัน่ไก่ มสัมัน่เน้ือ โรตีหมดไปไม่รู้ตวั  

 

โรตีเตาถ่าน 

                 

โรตี กบัแกง อาหารเช้า มื้อแรก 

แกงท่ีน่ีเป็นน ้าใสๆ ไม่มีมะเขือหรือผกัใดๆ มีน ้ากบัเน้ือไก่เท่านั้น ส่วนตวัชอบมสัมัน่เน้ือ เน้ือ
นุ่มไม่เหนียว น ้าแกงมีรสหวาน มีแกงถัว่ใหชิ้มฟรีคลา้ยน ้าซุป ถา้ร้อนกวา่น้ีเป็นซดหมดถว้ยแน่ 



นอกจากโรตีกินกบัน ้าแกง เราสั่งใหร้าดนมและน ้าตาลแบบท่ีคุน้เคยกไ็ด ้สมาชิกสาว 4 คน สวาปาม
โรตีกนัไป 7 แผน่ แกง 3 ถว้ย ไข่ดาว 5 ฟอง พยายามเราย ั้งๆ กนัไว ้เพราะมีภาระตอ้งชิมอีกหลายร้าน 

Torry’s Ice cream    

 

  ร้านขายไอศกรีมของคนรุ่นใหม่ไฟแรง ท่ีน าเมนูไอศกรีมกบัขนมพื้นเมืองมาสร้างจุดขาย
เพิ่มเติม  พร้อมตกแต่งเมนูนั้นๆ ดว้ยขนมพื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ เช่นไอศกรีมอาโป๊ง (อาจอ่านวา่ อาโปง 
หรือ อาโป้ง) เป็นขนมเล่ืองช่ือของจงัหวดัภูเกต็ เดิมทีขนมอาโป้งเป็นขนมพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย 
ซ่ึงเรียกกนัวา่ “ขนมเบ้ือง” และต่อมาไดเ้ขา้มาแพร่หลายในจงัหวดัภูเกต็ เน่ืองจากชาวมาเลเซียปีนงัได้
ยา้ยเขา้มาอยูภู่เกต็ ขนมอาโป้งมีหนา้ตาคลา้ยขนมถงัแตก นอกจากเรียกอาโป้งแลว้ ส่วนใหญ่รู้จกัในช่ือ
ขนมเบ้ืองมาเลเซีย  

 
“ไอศกรีมโอวเอ๋ว” โอวเอ๋ว มีลกัษณะเป็นวุน้ใสไม่มีสีนั้นท ามาจากกลว้ยน ้าวา้สุก และเมลด็

สมุนไพรจีน เรียกวา่ เจียะกอ มีฤทธ์ิเยน็ แกร้้อนในไดแ้ละน ้าด่าง โดยน ากลว้ยมาตม้แลว้บดใหเ้น้ือ



ละเอียด น าเมลด็สมุนไพรมาตม้กบัน ้าด่าง ตั้งท้ิงไวส้ักพกั แลว้ผสมกบักลว้ยน ้าวา้บดตั้งไฟใหเ้ดือดท้ิง
ไวแ้ลว้กรองเอากากออก น ้าท่ีไดจ้ะค่อยๆ แขง็เป็นวุน้  

 

ร้านน้ีเป็นตึกท่ีผสมผสานสไตลโ์บราณ ชิโน-โปรตุเกส และจากปากต่อปากของผูค้นในโลก
โซเชียล ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย  

หมี่โกล้าน (ลกเทียน)  

 

ร้านท่ีคนในพื้นท่ีแนะน า เรา 4 คน สั่ง 3 ชาม ราดหนา้ 1 หม่ีผดั 2 เป็นเส้นบะหม่ีเหลือง 
ไม่ใช่เสน้หม่ีซัว่ท่ีเคยกินตอนเทศกาลเจ ชนิดแหง้กบัน ้าจะคลา้ยๆ กนั แหง้กจ็ะมีน ้าขลุกขลิก 
เจา้ของร้านมาคุยดว้ยวา่เส้นท าเอง ผดัแบบน้ีตกทอดมา 3 รุ่นแลว้ ถา้จะกินแหง้ตอ้งสั่งเส้นบะหม่ี
อร่อยค่ะ นุ่ม ไม่เหมน็หืน เพราะเส้นท าวนัต่อวนั เราไปถึงร้านตอนบ่ายอ่อนๆ ลูกคา้เร่ิมซา ร้าน
ก าลงัจะปิดแลว้ โก (ค  าใชเ้รียกแทนเฮียหรือพี่ชาย) เจา้ของร้านแนะน าร้านบุญรัตนต่ิ์มซ า ส าหรับ
ม้ือเชา้ และขนมจีนตอ้งมากินเชา้ๆ จะไดมี้ผกัครบๆ ร้านเร่ิมประเดิมเปิด 6โมงเชา้  



 

หมีแ่ห้งน า้ขลกุขลิกคล้ายราดหน้า 

 

หมีฮ่กเกีย้น 

จากร้านหม่ีผดั กลบัไปตั้งหลกัท่ีท่ีพกัจะไปชมววิพระอาทิตยต์กดิน นอกจากท่ีแหลม
พรหมเทพแลว้ หาดในหานกส็ามารถหาววิชมได ้มองเห็นทะเลทั้งอ่าว ระหว่างทางขบัรถไปเห็น
มีรถขายทุเรียนตลอดเส้นทาง เลยลองซ้ือแวะชิม สรุปเป็นทุเรียนหมอนทองท่ีมาจากจนัทบุรี กิน
ทุเรียนแกลม้ส้มต าริมชายหาดดูววิพระอาทิตยต์กดิน กแ็สนจะอ่ิมใจไม่นอ้ย 

 



เขารัง 

 

“เขารัง” เป็นเนินเขาเต้ียๆ อยูใ่นตวัเมืองภูเกต็ มีทางรถยนตข้ึ์นไปไดโ้ดยสะดวก ดา้นบน
เขารังเป็นจุดชมววิเมืองภูเกต็ มองเห็นบา้นเรือนท่ีอยูด่า้นล่าง และสามารถมองไปไดไ้กลถึงทะเล
แมก้ระทัง่เกาะเลก็ๆ ใกลภู้เกต็ เทศบาลเมืองภูเกต็ไดจ้ดัท าสวนสุขภาพ สวนสาธารณะส าหรับเป็น
ท่ีออกก าลงักายและพกัผ่อนใหก้บัชาวภูเกต็ มีบรรยากาศร่มร่ืน เหมาะกบัการมาสูดอากาศบริสุทธ์ิ   

นอกจากน้ีบนเขารังยงัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระยารัษฎาณุประดิษฐ ์(คอซิมบ๊ี ณ ระนอง)   
ผูส้ าเร็จราชการกรมมณฑลภูเกต็ ปกครองหวัเมืองปักษใ์ต ้7 เมือง ไดแ้ก่ ภูเกต็ ตรัง พงังา กระบ่ี 
ตะกัว่ป่า ระนอง สตูล ไดป้ระกอบคุณประโยชนแ์ก่ราชการ เป็นมรรคผลดีเลิศ ทะนุบ ารุงความ
เจริญนานปัการ เป็นรากฐานความกา้วหนา้สืบมาถึงปัจจุบนั เขารัง เดิมมีช่ือวา่ “เขาหลงั” 
เน่ืองจากอยูด่า้นหลงัตวัเมืองภูเกต็ เปรียบเสมือนหลงับา้นของภูเกต็ ส่วนหนา้บา้นของภูเกต็คือ
บริเวณตวัเมืองดา้นสะพานหิน 

 

อนุสาวรีย์พระยารัษฎาณุประดิษฐ์  (คอซิมบี ๊ณ ระนอง)   



 

ทัศนียภาพตัวเมืองภเูกต็ยามค า่ 

ข้าวต้มแห้งโกเบนซ์ 

 

ร้านน้ี มาตามเสียงลือเสียงเล่าอา้งวา่รอนานมาก ต่อแถวยาวเป็นกิโล เราผา่นร้านน้ี
ประมาณทุ่มคร่ึง เป็นร้านขนาดใหญ่มากมีกวา่ 50 โต๊ะ เตม็ทุกท่ีคนรอเขา้แถวประมาณดว้ยตาแลว้
มากกวา่ 50 คน แต่เราตกลงกนัแลว้วา่นานแค่ไหนตอ้งขอลอง เราจึงตดัสินใจข้ึนไปชมววิบนเขา
รังก่อน หลงัลงมาจากเขารังประมาณ 3ทุ่ม เหมือนโชคจะเขา้ขา้งเราไดท่ี้จอดรถหนา้ร้าน อีกทั้ง
แถวคนรอไม่มาก ระหวา่งท่ีรอเราสั่งขา้วตม้แหง้ ก๋วยจับ๊ ขา้วตม้กระดูกหมูและเลง้ ทั้งหมด 4 ชาม 
อีก 3 นาทีต่อมาเราไดโ้ต๊ะนัง่ แต่อาหารยงัไม่มา มองไปรอบๆ ร้านยงัเตม็ทุกโต๊ะ บางโต๊ะยงัไม่มี
อาหาร แถมยงัมีคนมาเพิ่มเร่ือยๆ ประมาณ 15 นาที กวา่จะไดอ้าหาร น ้าซุปหวานจากน ้าตม้กระดูก 
ขา้วตม้แหง้ ท่ีแยกน ้าซุปมาต่างหาก ก่อนสั่งทุกคนคุยกนัวา่ แค่อยากลองชิม สั่ง 4 ชาม จะหมด
ไหมหนอ แต่พอไดชิ้มขา้วตม้ เราคิดถูกแลว้ท่ีสั่ง 4 ชาม (เอ๊ะ หรือนอ้ยไป)  



แอบคุยกบันอ้งชายตวัโตท่ีเป็นคนเกบ็เงินวา่ ร้านเปิดตอนเยน็ๆ ไปปิดเอาตี 2 ตี 3 โน่น 
และคนรอกินแบบน้ีมาตลอด ราคาไม่แพง ธรรมดา 60 มีพิเศษขนาดจมัโบ ้หากถา้คืนพรุ่งน้ียงัอยู่
ภูเกต็อยากมาซ ้ าอีกสักคร้ัง 

7โมงเชา้ เราเดินตามอากู๋  (google) มาท่ีร้านบุญรัตน์ต่ิมซ า ตามค าแนะน าของโกลา้นหม่ีผดั 
คนพลุกพล่าน เราจ้ิมๆ สั่งๆ ไป 10 กวา่อยา่ง รสชาติกป็กติ ไม่มีอะไรโดดเด่น แต่พวกเรากลบัไป
ติดใจไตปลาแหง้และหมูสับปลาเคม็ท่ีเจ๊เจา้ของร้านน ามาใหล้องชิม พร้อมทั้งขา้วสวย ขา้วหอม
มะลิหุงสุกใหม่ ร้อนๆ เขา้กนักบัไตปลาแหง้และหมูสับปลาเคม็เป็นท่ีสุด พวกเราอุดหนุนกนัไป
คนละหลายกระปุก  

ขนมจนีป้ามาลยั 

 

 น ้าแกง 8 อย่าง  

ออกจากร้านต่ิมซ า เราเดินกลบัไปท่ีพกัและเตรียมเดินทางเพื่อจะไปชิมขนมจีนร้านป้า
มาลยัท่ีมีน ้าแกงใหเ้ลือก 8 อยา่ง ไดข้นมจีนคนละ 1 จาน แม่คา้วา่ใหเ้ลือกตกัน ้ าแกงไดเ้องตามใจ
ชอบ เป็นท่ีถูกใจพวกเราเป็นยิง่นกั เราชิมน ้าพริกเป็นอนัดบัแรก ไม่หวานน าเหมือนกินใน
กรุงเทพฯ ผกัแกลม้มีใหเ้ลือกมากมาย แต่พวกเราหนกัไปทางสับปะรดท่ีมีใหกิ้นแกลม้เหมือนผกั 
ตามดว้ยแกงหอยใบชะพลู เป็นแกงท่ีติดใจกนัทุกคน เน้ือหอยหยุน่นุ่มกลมกล่อม ปิดทา้ยดว้ยน ้า
คลา้ยน ้าพริกกะปิแต่ใสกวา่ มีหอมแดงซอยและพริกเหมือนน ้าหย  า  



 

ผกัขนมจีนใส่กระจาดไม่อ้ัน 

มะเกีย๋ง 

 

น ้ามะเกีย๋ง สีม่วง 

ออกจากร้านขนมจีน สาวๆ มองหากาแฟลา้งปาก เจอร้านกาแฟสดน่านัง่ เพื่อนๆ สั่งกาแฟ 
บา้งลองน ้ามะเก๋ียง 

 มะเกีย๋ง จดัเป็นผลไมป่้าท่ีมีรูปร่างและรสคลา้ยลูกหวา้ แต่ผลป้อมกวา่ นิยมใชกิ้นสด 
น ามาใส่ตม้ย  า และแปรรูปเป็นไวนม์ะเก๋ียง มะเก๋ียงดอง มะเก๋ียงแช่อ่ิม เป็นตน้ ทั้งน้ี มะเก๋ียงเป็น
ผลไมท่ี้มีสารตา้นอนุมูลอิสระหลายชนิดจึงเป็นยาสมุนไพรไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้น ยงัสามารถ
น าสารสกดัเป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอางไดด้ว้ย รสชาติ เปร้ียวๆ หวานๆ อร่อยถกูใจ 
 



ปล. อาหารต่างๆ ทีไ่ด้ไปชิมมา เป็นร้านข้างทางธรรมดาๆ ทีค่นเดินดินกนิข้าวแกง เป็นประจ า 

สามารถลองลิม้ชิมรสได้ทุกม้ือ  เป็นความคดิเห็น และรสนิยมส่วนตัว ไม่มีแสตนอิน ไม่มีสลงิ 
ใดๆ นะ  

 

 


