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นิวเทร์ริทอรี่ส์
New

Territories

เขตเมืองใหม่ทางตอนเหนือของเกาลูน 

เดิมทีเป็นชนบท ต่อมาได้รับการพัฒนาจนเติบโตเป็นเมืองขนาดใหญ่ 

นอกจากเป็นแหล่งขุมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

เพราะมีสถานที่สำคัญหลายแห่งซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 

อย่างพิพิธภัณฑ์รถไฟฮ่องกง (Hong Kong Railway Museum) 

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมฮ่องกง (Hong Kong Heritage Museum) 

สนามเด็กเล่นสนูปปี้เวิลด์ (Snoopy World) รวมไปถึงแหล่งช็อปและชิม

ย่านไทโผ (Tai Po) ย่านฉื่นว้าน (Tsuen Wan) 

และอาหารทะเลสด ๆ ที่ย่านไซ้กง (Sai Kung) 

นอกจากนี้ยังมีหลายวัดที่ควรแวะไปกราบไหว้ให้ได้สักครั้ง
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การเดินทางมาฮ่องกงคงจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไร ถ้าไม่มีวัดกังหัน
หรือวัดแชกงหมิวอยู่ในแผนการเดินทาง ที่นี่ถือเป็นวัดที่นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้ และยังเป็นหมุดหมายของบรรดา
นักธุรกิจที่อยากสมหวังในเรื่องการงาน ทำธุรกิจราบรื่น 
เนื่องจาก “แชกง” ขึ้นชื่อว่าเป็นเซียนผู้ผดุงความยุติธรรม 

ซื่อสัตย์ และรบชนะเสมอ สาเหตุที่วัดนี้มีชื่อว่า “กังหัน” เพราะเป็น 
สัญลักษณ์ในการปัดเป่าเรื่องร้ายให้ออกจากผู้ที่มาไหว้นั่นเอง
นอกจากนี้เหตุผลที่นักท่องเที่ยวไทยแทบทุกคนต้องจัดวัดนี้

เข้าไปในทริป เป็นเพราะการเดินทางมาที่นี่สะดวกสบาย 
แถมเจ้าหน้าที่วัดยังต้อนรับคนไทยเป็นอย่างดีอีกด้วย 

คนที่เกิดปีชงที่ไม่ได้ไปฝากดวงไว้กับวัดไหนสามารถมาไหว้ขอพรที่นี่ได้

(Che Kung Temple - 
Sha Tin)

วัดกังหัน - 
ซ้าถี่น

沙
田
車
公
廟



จุดเด่น : การงาน
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วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน
1.	 เตรียมธูปและเครื่องบูชา หากซื้อชุดไหว้จากทางวัดจะได้ธูปสีแดง  

3 ดอก ธปูดอกเลก็ 1 กำ และกระดาษเงนิกระดาษทอง 1 ชดุ (ธปู 
ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและกำลังทรัพย์ ไม่จำเป็นต้อง 
ซื้อก็ได้)

2.	 เตรียมไหว้ด้วยการนำธูปให้เจ้าหน้าที่วัดช่วยจุด ส่วนกระดาษเงิน 
กระดาษทองที่ได้มานั้นให้เขียนชื่อ  - นามสกุลลงไปเพื่อช่วยเสริม 
สิริมงคลและปัดเป่าเรื่องร้ายออกไปจากชีวิต จากนั้นถือกำธูป 
และกระดาษเงินกระดาษทองไว้ในมือ โดยให้ธูปอยู่ด้านใน ส่วน 
กระดาษเงินกระดาษทองอยู่ด้านนอก พยายามยกธูปให้สูงเพื่อ 
ไม่ให้ควันธูปเข้าตาและโดนคนรอบข้าง

3.	 หันหน้าออกนอกวัด กล่าวแจ้งฟ้าดิน โดยบอกชื่อ นามสกุล  
วันเดือนปีเกิด และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญวัดนี้ ไหว้ 3 ครั้งแล้ว 
หันกลับมาด้านในวัด ไหว ้ 3 ครั้ง

4.	 เจ้าหน้าที่นำไหว้จะช่วยกล่าวนำอธิษฐานเป็นภาษากวางตุ้ง  
เมื่อจบประโยคอธิษฐาน เจ้าหน้าที่จะกล่าวประโยคปิดท้ายว่า  
“เฮง ๆ รวย ๆ” และ “สาธุ” ให้พูดตามด้วยเสียงดังฟังชัด จากนั้น 
เจ้าหน้าที่จะพูดเป็นภาษาไทยว่า  “ปักธูป” (ถึงตอนนี้ไม่ต้องกล่าว 
คำว่าปักธูปตาม) ให้เอาธูปไปปักไว้ในกระถางให้ครบทุกกระถาง  
กระถางละ 3 ดอก

ระมัดระวังการถือธูปบูชาขนาดใหญ่ให้ดี พยายามอย่าถ่ายรูป 
ขณะถือธูป เพราะอาจเกิดอันตรายได้Note!
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วิธีการไหว้เทพเจ้าแชกง
1.	 ถือธูป 3 ดอกที่เหลือพร้อมกับชุดกระดาษเงินกระดาษทองเข้าไป 

ในอุโบสถหลัก พยายามสำรวมกายและใจเพื่อให้มีสมาธิและมี 
พลังในการไหว้ขอพร

2.	 อธิษฐานขอพรในสิ่งที่ปรารถนาด้วยความสงบและความตั้งใจมั่น 
ที่จะทำความดีเหมือนที่เทพเจ้าแชกงทำมา ห้ามส่งเสียงดังหรือ 
ตะโกนอธิษฐานเป็นอันขาด

3.	 นำธูปทั้ง 3 ดอกไปปักที่กระถาง แล้วนำกระดาษเงินกระดาษทอง 
ไปวางในจุดที่ทางวัดเตรียมไว้

4.	 เข้าคิวหมุนกังหัน ซึ่งเป็นเคล็ดที่ช่วยให้เกิด 
ความสบายใจ  โดยหมุน  3 ครั้งในทิศตาม 
เข็มนาฬิกาเพียงทางเดียว ไม่ควรหมุนแรงมาก  
เนื่องจากรอบการหมุนจะนานขึ้น อาจจะทำให้ 
คนด้านหลังรอนาน จากนั้นอธิษฐานสิ่งที่เรา 
ปรารถนา

5.	 ลั่นกลองที่อยู่ด้านหลังอุโบสถ 3 ครั้งเพื่อเป็น 
การบอกกล่าวกับเทพเจ้าให้รู้กันทั่วฟ้าดินและ 
ให้พรนั้นสมประสงค์ แต่ไม่ควรตีเสียงดังมาก  
ใช้ความตั้งใจของเราเป็นตัวส่งสัญญาณแทน

กังหันลมมีใบพัดทั้งหมด 4 ใบ แต่ละใบล้วนมีความหมายที่ดี
ใบที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

ใบที่ 2 สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

ใบที่ 4 คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ

Did you

know?
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ในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดที่หลายคนมองข้าม คือ จุดไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย และ 
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

 เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้า 
คุ้มครองดวงชะตา อยู่ด้านซ้ายมือ 
ของเทพเจ้าแชกง เจ้าหน้าที่วัดจะนำ 
ของไหว้ ได้แก่ ชุดกระดาษสำหรับ 
ไหว้บูชาเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตา 
ของเรา เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตา 
ประจำปีนั้น และเทพเจ้าที่เป็นมารดา 
ของดวงดาว  พร้อมกับฮู้หรือยันต์  
ในแบบจนี และลกูอมมาให ้ พรอ้มกบั 
แนะนำวิธีการไหว้ทีละขั้นตอน

 เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย หรือเทพเจ้า 
แห่งโชคลาภทั้ง  5 องค์  อยู่ด้าน 
ขวามือของเทพเจ้าแชกง  ในจุดนี้  
จะมีก้อนทองหรือเงินในแบบจีนให้ 
เรานำกลับไปตั้งบูชาไว้ที่บ้านได้ด้วย  
โดยเจ้าหน้าที่จะนำก้อนทองไปวนรอบ 
ควันธูปและให้เราอธิษฐานขอพร
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เครื่องราง
ประจำ
วัดกังหัน

เครื่องรางที่เป็นที่นิยมในวัดกังหัน 
ก็คงหนี ไม่พ้นกังหัน  ซึ่ งมีแบบ 
ให้เลือกตามใจชอบ ดังนี้

 กังหันแบบตั้งโต๊ะ  เหมาะ 
สำหรบันำมาตัง้โตะ๊ทำงาน แนะนำ 
ให้หันหน้ากังหันเข้าหาตัวเรา

 กังหันแบบริบบิ้น  เหมาะ  
สำหรับนำไปประดับไว้ท่ีระเบียงบ้าน  
แต่ละชิ้นมีคำอวยพรที่แตกต่างกัน  
เช่น เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย  
สุขภาพแข็งแรง เป็นต้น

Che Kung Miu Road, Tai Wai, New Territories
MTR สถานี Che Kung Temple ทางออก B 
เดินตามป้ายบอกทางประมาณ 10 นาที
หรือ MTR สายตะวันออก (สายสีฟ้าอ่อน)
สถานี Tai Wai ทางออก B
7.00 - 18.00 น. ทุกวัน
ฟรี
(852) 2697 2660



 

ร้านอาหารเด็ดใกล้วัด

Lung Wah Foods 
นกพิราบร้านดังและเต้าฮวยสดนุ่มละมุนลิ้น

Lei Garden 
หมูกรอบและหมูแดงสุดอร่อย

Tasty Congee & Noodle Wantun Shop 
โจ๊กและบะหมี่รสเด็ด

ห้องอาหาร  Lung Wah Foods ตั้งอยู่ในโรงแรม  
Lung Wah เสิร์ฟเมนูเด่นเป็นสารพันอาหารจาน 
นกพิราบ  นอกจากนี้ยังมีอีกเมนูของหวานขึ้นชื่อ  
คือ เต้าฮวยเย็น หรือ Tofu Pudding เนื้อเนียน  
รสชาติหวานกำลังดี

ชาวฮ่องกงยกตำแหนง่ “ตำนานเส้าหลิน” ให ้ นอกจาก 
มีติ่มซำรสชาติเยี่ยมแล้ว หมูแดงและหมูกรอบยังเป็น 
เมนูแนะนำที่ห้ามพลาด และอย่าลืมสั่งสาคูมะม่วง 
ส้มโอเป็นขนมหวานปิดท้าย ถ้าได้ลองสักเมนูจะไม่ 
สงสัยเลยว่าทำไมลูกค้าแน่นขนัดเกือบทุกสาขา

เมนูโจ๊กและบะหมี่ของร้านนี้การันตีความอร่อยด้วย 
การมหีลายสาขาและมดีาวมชิลนิประดบัรา้น ในราคา 
ที่ใคร  ๆ  ก็เอื้อมถึง  เมนู เด็ดคือโจ๊กกุ้งสดตัวใหญ่   
เมล็ดข้าวร่วนกำลังดี  เป็นสีเหลืองส้มจาง  ๆ  จาก 
เปลือกกุ้ง แค่เห็นรูปก็เรียกน้ำย่อยได้แล้ว

22, Ha Wo Che Village, Sha Tin  
MTR สถานี Sha Tin ทางออก B 
เดินประมาณ 10 นาที
6.00 - 16.00 น. และ
19.00 - 23.00 น. ทุกวัน

628 & 631, 6/F, Phase 1,  
New Town Plaza, Sha Tin 
MTR สถานี Sha Tin ทางออก A1
11.30 - 15.00 น. และ 
18.00 - 23.00 น. ทุกวัน

Shop 119, Level 1, New Town  
Plaza Phase 1, Sha Tin  
MTR สถานี Sha Tin ทางออก A1
11.00 - 23.00 น. ทุกวัน
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หลายคนอาจจะคุ้นเคยภาพความสวยงามของวัดหยวนหยวน 
กันมาบ้างแล้ว เพราะเคยมีละครไทยใช้สถานที่วัดแห่งนี้ในการถ่ายทำ  

นอกจากช่ือวัดน้ีจะฟังดูประนีประนอม รอมชอม น่าเข้ามากราบไหว้แล้ว  
ความพิเศษที่ทำให้วัดแห่งนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือ เป็นวัดแห่งเดียว 
ในฮ่องกงที่เผยแผ่ศาสนาและลัทธิหลักของจีนในวัดเดียวกัน ได้แก่  

ศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิเต๋า นอกจากคนนิยม 
มากราบไหว้ขอพร เสริมดวง และต่อชะตาแล้ว ชาวฮ่องกงยังนิยม 

นำบรรพบุรุษมาฝังไว้ที่ฮวงซุ้ยของวัดนี้ เนื่องจากเชื่อกันว่า 
เป็นสถานที่ที่ฮวงจุ้ยดี เพราะมีภูเขาหนุนอยู่ด้านหลัง

ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่ถือเป็นไฮไลต์สำคัญอีกอย่างของวัดหยวนหยวน 
คือ ภายในวัดมีวิหารฟ้า หรือบางคนเรียกว่าวิหารสวรรค์  

ซึ่งเป็นอาคารรูปทรงหกเหลี่ยมที่สร้างขึ้นเลียนแบบหอฟ้าเทียนถาน  
(Tian Tan หรือ Temple of Heaven) ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ- 

ประชาชนจีน ภายในมีเทพเจ้าและพระศาสดาของทั้งศาสนาพุทธ  
ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิเต๋า และยังมีเทพเจ้าตามโหราศาสตร์ดวงจีน 

ที่สัมพันธ์กับปีนักษัตร หรือที่เรารู้จักกันในนามไท้ส่วยเอี๊ย  
ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาครบทั้ง 60 องค์อีกด้วย

(Yuen Yuen
Institute)

วัดหยวนหยวน 圆
玄
学
院



ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและช่วงเริ่มต้นปีใหม่ วัดนี้ 
จะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาทำบุญ แก้ปีชง 
ปัดเป่าเคราะห์  และคุ้มครองดวงชะตา  ตาม 
ความเชื่อในปีนักษัตรจีน  รวมไปถึง เทศกาล 
เช็งเม้ง ชาวจีนก็พร้อมใจกันมาไหว้บรรพบุรุษ  
ในช่วงเทศกาลเหล่านี้ ทางวัดอาจจะปิดเตาเผา 
กระดาษขนาดเล็กด้านล่างแล้วย้ายไปใช้เตาเผา 
กระดาษขนาดใหญ่ด้านบนเขา ซึ่งอาจจะต้องใช้ 
เวลาในการเดินขึ้นไปพอสมควร

จุดเด่น : 
แก้ชง 
เสริมดวง 
ต่อชะตา

ข้อแนะนำในการไหว้
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วิธีการไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย
1.	 บูชาชุดไหว้ในจุดจำหน่ายของวัด (แม้เจ้าหน้าที่ที่นี่จะพูดและฟัง 
ภาษาไทยไม่ได้ แต่ถ้าเอ่ยคำว่า “ไท้ส่วย” ก็สามารถสื่อสารกัน 
รู้เรื่องแล้ว) ชุดไหว้ประกอบด้วยธูปใหญ่  3 ดอก ธูปเล็ก 1 กำ  
และชุดกระดาษเงินกระดาษทอง ส่วนใครอยากบูชาด้วยของไหว้ 
ก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได ้ โดยจะได้ถั่วและลูกอมมาอย่างละห่อ

2. เจ้าหน้าที่จะถามวันเดือนปีเกิดเรา ต้องจำให้แม่นว่า ให้พูดเรียง 
ลำดับจากเดือน วัน และปี (ค.ศ.) ตามแบบจีน จากนั้นเจ้าหน้าที่ 
จะเขียนตัวเลข 2 ชุดลงในกระดาษ ชุดหนึ่งเป็นเลขของไท้ส่วยเอี๊ย 
ประจำปีนี้ อีกหนึ่งชุดเป็นเลขของไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดของเรา  
พร้อมกับให้เรากรอกชื่อ - สกุลลงบนกระดาษนั้น

3.	 นำของไหว้วางพักไว้บนโต๊ะที่ทางวัดจัดไว้ จากนั้นหยิบธูปใหญ่  
จดุไหวฟ้า้ดนิ โดยหนัหนา้ออกนอกวดั กลา่วแจง้ฟา้ดนิ โดยบอกชือ่  
นามสกุล วันเดือนปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญวัดนี้  
ไหว้ 3 ครั้ง แล้วหันกลับมาด้านในวัด ไหว้ 3 ครั้ง จากนั้นปักธูป 
ให้เรียบร้อย ห้ามถือธูปเข้าไปด้านในวิหารเด็ดขาด

ตรวจสอบไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดของเราได้ที่ป้ายด้านนอกวัด 
ในป้ายจะระบุตำแหน่งของเทพเจ้า 60 องค์ไว้ตามปีเกิด (ไท้ส่วยเอี๊ย 

ประจำปีเกิดและไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีมีโอกาสที่จะเป็นเลขเดียวกันได้)

Note!
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4.	 ถือธูปเล็ก ของไหว้ และกระดาษเข้าไปในวิหาร ยืนอยู่กลางวิหาร  
หันหน้าไหว้องค์โต้วหมู่หยวนจุน (องค์เต้าบ้อหยวนกุน) เทพมารดา 
ขององค์ไท้ส่วยเอี๊ยทั้ง 60 องค์ จากนั้นนำธูป 3 ดอก (ไม่ต้องจุด)  
วางไวด้า้นหนา้ขององคโ์ตว้หมูห่ยวนจนุ แลว้แบง่ของไหว ้ ไดแ้ก ่ ถัว่ 
และลกูอมเปน็ 3 สว่น สว่นหนึง่มาวางดา้นหนา้องคโ์ตว้หมูห่ยวนจนุ  
ส่วนที่สองให้นำไปวางไว้หน้าไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีนี้ พร้อมกับนำธูป 
หนึ่งดอกวางด้านหน้าท่าน ของไหว้ส่วนที่สามให้นำไปวางไว้หน้า 
ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดของเรา โดยใช้หลักการเดียวกัน

5.	สว่นธปูที่เหลือให้นำไปวางด้านหน้าของไท้ส่วยเอี๊ย โดยเรียงจาก 
องค์ที่หนึ่งจนถึงองค์ที่ 60 องค์ละ 1 ดอก องค์ไหนที่ไหว้ไปแล้ว 
ก็ข้ามไป ไม่ต้องไหว้ซ้ำ

6.	ส่วนกระดาษที่ได้มา ให้นำมาใส่ซองที่แนบมากับชุดกระดาษเพื่อ 
นำไปเผา เปรียบเหมือนส่งจดหมายไปถึงสวรรค์

บางคนนิยมลาของไหว้บางส่วนมารับประทานเพื่อความเป็น 
สิริมงคล แอบบอกว่า ถั่ววัดนี้จัดเป็นของไหว้ที่อร่อยมาก ๆ Note!
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ไหว้ศาสดาของศาสนาพุทธ 
ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิเต๋า

ในวัดนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดไหว้สำคัญที่ไม่ควรพลาด ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 ด้านใน 
จะมีเทพเจ้าและพระศาสดาศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิเต๋า  
ให้ไหว้ขอพร ได้แก่

1.	 พระศากยมุนีแห่งศาสนาพุทธ ขอพรด้านศีล สมาธ ิ ปัญญา

2.	ขงจื๊อแห่งลัทธิขงจื๊อ ขอพรด้านปรัชญา การศึกษาหาความรู้

3.	ไท้เสียงเหล่ากุงแห่งลัทธิเต๋า ขอพรด้านพลัง ความสมดุล เข้าถึง 
หลักธรรมชาติ
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Lo Wai, Tsuen Wan, New Territories
MTR สถานี Tsuen Wan ทางออก B1 จากนั้นเดินไปยังถนน Shiu Wo ประมาณ 5 นาที 
แล้วขึ้นรถมินิบัสสาย 81 ต่อไปยังวัดหยวนหยวน หรือจาก MTR สถานี Tsuen Wan ทางออก B1 
นั่งแท็กซี่ไปยังวัดหยวนหยวน ค่าโดยสารประมาณ 50 ดอลลาร์ฮ่องกง
8.30 น. - 17.30 น. ทุกวัน
ฟรี
(852) 2492 2220



ร้านอาหารเด็ดใกล้วัด

Jin Xiang Yunnan Ricenoodle
บะหมี่ยูนนานเจ้าเด็ด

Shu Restaurant 
hot Pot สไตล์ฮ่องกง

ร้านอาหารใกล้  ๆ  วัดหยวนหยวนส่วนใหญ่เป็น 
อาหารทอ้งถิน่ รา้นนีค้อืหนึง่ในรา้นทีอ่ยากแนะนำ  
ชื่อร้านก็บ่งบอกถึงเมนูไฮไลต์  บะหมี่ยูนนาน 
เจ้านี้เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปมีกลิ่นหอม รสชาติ 
เผ็ดหน่อย แต่อร่อย กลมกล่อม

ช่วงไหนอากาศเย็น  ๆ  อยากให้ลองมานั่งกิน  
Hot  Pot  สไตล์ฮ่องกงให้อุ่นท้องกันที่ ร้ านนี้   
วัตถุดิบแต่ละอย่างคุณภาพชั้นดี  มีให้ เลือก 
หลากหลาย แถมยังนั่งสบาย  ได้บรรยากาศ 
ขนาดนี ้ น่าจะลองแวะมาดูสักครั้ง

G/F, Wah Hing House,
341 Sha Tsui Road, Tsuen Wan 
MTR สถานี Tsuen Wan 
ทางออก B1 เดินประมาณ 9 นาที
11.00 - 21.30 น. ทุกวัน
(852) 2433 1188

Shop E1, G/F, Dao Shing Building, 
43 - 49 & 53 - 59 Heung Wo Street, 
Tsuen Wan
MTR สถานี Tsuen Wan West 
ทางออก E2 เดินประมาณ 9 นาที
จันทร์ - พฤหัสบดี 12.00 - 23.00 น. 
ศุกร์ - อาทิตย์ 12.00 - 24.00 น.
(852) 3590 8838




