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หนังสือเล่มนี้เป็นโอกาสให้เราสองคนไปเที่ยว

เดินเล ่นในเมืองที่ เรารักมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
ฮ่องกงอยู ่ไม ่ไกลจากเมืองไทย ไปสะดวก       
ไปแล้วก็เที่ยวสนุก อาหารก็สุดอร่อย อย่าลืมหา
เวลาไปเที่ยวกันนะคะ

ขอขอบคุณพี่วันดี น้องแตง แห่งการท่องเที่ยว

ฮ่องกงในประเทศไทย และ Hong Kong    
Tourism Board (HKTB) สําหรับข้อมูลและ 
day trip นําโดย Mr. Joe Lee ไกด์ที่รู้ลึกเรื่อง
วัฒนธรรมฮ่องกงที่นําเที่ยวได้สนุกถึงใจมาก

มาก 

ขอบคุณมากค่ะ

www.DiscoverHongKong.com/th

"อึ่มก๋อยซาย อึ่มก๋อยซาย"
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! ! ฮ่องกงเช้านี้ท้องฟ้าคร้ึม 
เมฆสีเทาปกคลุมระยอดตึกสูง 
ผู้คนยังเบาบางตามตรอกอันเป็น

ถนนสายหลักขนาดเล็กที่ลัดเลาะ

ตามซอกตึกสูงเหล่านั้น ที่นี่คือ

ย่านเช๊ิงหวาน ย่านการค้าเก่าแก่

ที่สุดของชาวฮ่องกงตั้งแต่มีการ

ก่อตั้งของชาวอังกฤษบนเกาะแห่ง

นี้ ในซอกมุมที่ยังคงสลึมสลือของ

ชุมชน ร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงปิด

ประตูเงียบ ร้านโจ๊กเล็กๆ สองร้าน

ที่อยู่ติดกันกําลังเตรียมการในครัว

อย ่างชุลมุน ไฟนีออนอันเป ็น

สัญลักษณ์ของร้านอาหารที่นี่เปิด

สว่างแล้ว โต๊ะเก้าอี้ที่ถูกเก็บวาง

ซ้อนกันเป็นแนวสูงเมื่อคืน ถูกนํา

มาประกอบร่างเรียงกันเข ้าชุด 
อย่างเนี๊ยบเป็นระเบียบ ตะเกียบสี
เขียวสด ช้อนสเตนเลส น้ําส้ม

สายชู ซีอิ้ว กระปุกพริกไทย ไม้จิ้ม
ฟัน ถูกเรียงอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะ

ตามรูปแบบที่ เ ห็นกันทุกๆ วัน    

หม่าม๊านเส็ก

iv



จนชินตา ร้านโจ๊กแห่งนี้อาจจะไม่

ได้อยู ่ในรายชื่อร้านแนะนําของ   
มิชลินไกด ์ แต่ชาวบ้านย่านนี้ต่าง

แวะมากินก่อนไปทํางานกันอย่าง

อุ่นหนาฝาคั่ง ราวกับติดใจแม่ค้า

ประจําร้านที่ต ้อนรับลูกค้าด้วย

หน้าตาอันบูดบึ้งราวกับถูกบังคับ

ให้มาทํางาน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร 
นางคนนี้ ก็ ท ํ า ง านอย ่ า ง เต็ ม

ประสิทธิภาพ เธอส่งสายตาอัน

เฉียบแหลมว่องไวไปตามทุกมุม

ของห้องอาหาร เพื่อดูแลเผื่อว่า

ลูกค้าคนไหนเรียก ส่วนมือไม้นั้น 
ก็หยิบจับโน่นนี่อย่างเป็นระวิง นี่

คื อสไตล ์การท ํ างานของชาว

ฮ่องกง ธุรกิจค้าขายคือสายเลือด 
แม้กระทั่งการค้าขายนั้นจะหมาย

ถึงโจ ๊กธรรมดาๆ ชามละไม ่กี่       
สิบดอลล่าร์ก็ตาม

! ! ฮ่องกงมีอะไรมากมายกว่า

ย่านจิมซาโจ่ย แม้ว่าเราส่วนใหญ่

ที่มาฮ่องกง มักจะต้องไปเดินเที่ยว
เล่นย่านนั้นอยู่บ่อยๆ ก็ตาม วิถี   
ชีวิตจริงๆ ของคนที่นี่หลบอยู่ตาม
ซอกการค้าเก่าแก่เช่นเชิ๊งหวาน 
หว่านจ๋าย ย่านที่นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ละเลย ซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะ

ย่านนี้ยังมีเสน่ห์เฉพาะตัว มีความ
เป็นบ้านๆ ที่หาไม่ได้ที่ย่านไหนอีก
แล้ว

! ! เชิ๊งหวานเป็นย่านก่อตั้ง

วัฒนธรรมค้าขายอันยิ่งใหญ่ของ

ชาวฮ่องกง ก่อนจะเป็นศูนย์กลาง

การเงินการธนาคารของโลกใน

ทวีปเอเชีย พ่อค้ารายใหญ่ของที่นี่

รวมตัวกันที่ถนนนัมปักฮ่ง (Nam 
Pak Hong) ในย่านเช๊ิงหวาน 
เพื่อเปิดธนาคารชื่อตามนามสกุล

ชาวกวางตุ้งทําหน้าที่เป็นตัวแทน

จ่าย คืน และยืมเงินให้แก่พ่อค้า

ทั้งในและนอกย่าน โดยมีการเล่น

แชร ์ไพ่นกกระจอก และการดื่มชา
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ตามร้านหยําฉ่าเป็นแบคกราวน์

สําคัญ ปัจจุบันแม้วิถีชีวิตของคน

เหล่านั้นจะเปลี่ยนไป ชาวฮ่องกง

ทุกวันนี้เข้าคิวเบิกถอนในธนาคาร

ข้ามชาติอย่าง HSBC  หรือ ฮั่ง-
เส็ง แต่การรวมโต๊ะเล่นไพ่นก

กระจอก การดื่มชาทิกวนอิมร้อนๆ 
ซุกหน้าตรวจข่าวลงในหนังสือ

พิมพ์ย่นๆ ซักฉบับ พร้อมขนมจีบ
ซาลาเปาเข่งโตควันโฉ่ๆ ยังเป็น

ส่วนประกอบสําคัญในการค้าและ

ชีวิตประจําวันของชาวฮ่องกงมา

จนถึงปัจจุบัน 

! ! ความเจริญและวัฒนธรรม

ตะวันตกที่ชาวอังกฤษแนะนําให้

แก่ชาวฮ่องกง เป็นส่วนหนึ่งที่

ทําให้ฮ่องกงเป็นชาติตะวันตกใน

เอเชีย ความหมายของสิ่งนี้คือ

ระบบระเบียบต่างๆ ในการบริการ
สาธารณะเหมือนเช ่นประเทศ

พัฒนาแล้วทั่วไป แม้จะเป็นเมืองที่

เห็นค่าของธุรกิจและการค้า ชาว

ฮ่องกงก็มีจิตสาธารณะ คนที่นี่

สามารถอุ ่นใจได้กับการบริการ

ของรัฐที่เขาได้จ ่ายภาษีให้เป็น

ประจํา ส่วนย่านหว่านจ๋ายที่อยู่

ทางตะวันออกของเกาะ ก็เป็นอีก

ย่านเก่าแก่และน่าสนใจไม่แพ้กัน 
ที่นี่คือชุมชนสนับสนุนย่านธุรกิจ

ใหญ่ในเซ็นทรัลและราชนาวีของ

อังกฤษในแอดมิรัลตี ้ ที่นี่คือจุด

ก ํ า เ นิ ดของนว นิยาย รักข ้ าม

วัฒนธรรมที่เขียนจากสิ่งที่เกิดขึ้น

จริงในย่านนี้สมัยนั้น หว่านจ๋าย 
อาจไม่ได้เป็นย่านที่เต็มไปด้วย

ห้างสรรพสินค้า แต่ที่นี่คือเสน่ห์

เก่าๆ ที่เรายังพอหาดูได้ในฮ่องกง

! ! ชาวฮ่องกงมักมีคําพูดให้

กันก่อนรับประทานอาหารเสมอว่า 
หม่าม๊านเส็ก (慢慢食) ซึ่งหมาย

ถึง ค่อยๆ ทาน และทานให้มีความ
สุข แม้จะมีชีวิตที่ค่อนข้างวุ่นวาย
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และเร่งรีบ แต่เมื่อมาถึงมื้ออาหาร 
ชาวฮ่องกงมักพยายามทานอย่าง

บรรจงละเมียด ค่อยๆ เคี้ยว 
ค่อยๆ กลืน ให้ประสาททุกส่วน

ของการรับรู้รสชาติสามารถสัมผัส

กับความตั้งใจในการปรุงอาหาร

แต่ละมื้อของพ่อครัวส่วนใหญ่ที่นี่ 
โจ๊กข้างถนนร้านที่กล่าวไปข้างต้น

มี เนื้อที่ เนียนนุ ่มคุกรุ ่นไปด ้วย

ความหอมของน้ําซุปและข้าว โจ๊ก
เป็นอาหารที่ต้องใช้เวลา ต้องต้ม

ข้าวจนเปื ่อยด้วยไฟรุมๆ อย่าง

น้อยสามชั่วโมง โจ๊กเนื้อปลาที่

ดิฉันสั่งมาทานเช้าวันนั้น ลอยหน้า
ไปด้วยเนื้อปลาตะเพียนห่ันชิ้นบาง

เฉียบจนเกือบจะกลายเป็นเนื้อ

ปลาสับ ที่ต้องบางละเอียดขนาด

นั้นก็คงเป็นเพราะปลาตะเพียน

ก้างเยอะกลัวก้างติดคอลูกค้า เนื้อ
ปลาถูกลวกอย่างพอดิบพอดีให้ยัง

หวานชุ่มความสดธรรมชาติของ

เนื้อปลา แถมสมุนไพรโรยหน้า  

ธรรมดาๆ อย่างต้นหอมและขิงก็

ยังถูกหั่นละเอียดยิบสวยงาม เห็น
แล้วก็ต้องนึกจินตนาการถึงใบมีด

ที่ผ่านการลับจนคมกริบ และฝีมือ

การห่ันซอยของคนที่สามารถเรียก

ตนว่าเป็นพ่อครัวได้อย่างไม่อาย

ใคร

! ! เสน่ห์ของฮ่องกงอยู่ตรงนี้

เอง รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่

ซุกซ่อนอยู่ในความธรรมดาของ

กิจกรรมประจําวัน ที่เผยให้เห็น

ความคิดในใจของชาวเมืองน้ี มา

เที่ยวครั้งนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่า

การชมเมืองแบบเนิบๆ ช้าๆ อาจ
จะทานน้อยหน่อย เดินมากหน่อย 
แต่เต็มอิ่มในใจอย่างไรไม่ทราบ 
ขอชวนคุณผู้อ่านไปเที่ยวด้วยกัน

เลยนะคะ

สิรินทร์ 
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1
เชิ๊งหวาน 

(SHEUNG WAN)



! สถานีสุดปลายทางตะวันตก

ของ MTR สายเกาะฮ่องกงคือ
สถานีเชิ๊งหวาน ย่านเก่าแก่ที่สุด
ย่านหนึ่งของเกาะฮ่องกง ที่นี่คือ
ต้นกําเนิดถนนสายแรกของเมือง 
ที่ตั้งของธนาคารแห่งแรก ตลาด
แห่งแรก และชุมชน วัดวาอาราม 

โรงพยาบาล โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย แห่งแรกของฮ่องกง 
แม้ว่าย่านอื่นๆ ที่อยู่ใกล้กันจะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเจริญ 
ย่านเชิ๊งหวานยังคงมีบรรยากาศ

เก่าๆ หลงเหลืออยู่มาก แต่กระนั้น
ย่านนี้ก็กําลังเปลี่ยนไปอย่าง

ย่านคหบดีเก่า
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รวดเร็ว ร้านค้าและชุมชนเก่าแก่
ย่านถนนต่ายเพ่งชาน (Tai Ping 
Shan Street) และถนนสแควร์ 
(Square Street) ที่อยู่ถัดขึ้นไป
ทางเหนือของย่าน เริ่มเปลี่ยนโฉม 
ร้านขายของจิปาถะหลังวัดหม่าน

โหมวค่อยๆ ทะยอยย้ายออก ที่
เข้ามาแทนคือ ร้านขายของเก๋ๆ 
เสื้อผ้าดีไซน์เนอร์ ของตกแต่งบ้าน 
ของเก่าน่ารักๆ โดยนักธุรกิจรุ่น

ใหม่ หรือไม่ก็ชาวต่างชาติที่อาศัย
อยู่ในฮ่องกง

นี่คือโฉมหน้าย่านฮิตสุดๆ ย่าน
หนึ่งของฮ่องกง เชิ๊งหวาน กําลัง
มาแรงจนได้ชื่อว่า The New 
Central เพราะที่นี่คือย่านฮ๊อต
ใหม่ล่าสุดสําหรับชาวฮ่องกง ซึ่ง
เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาฮ่องกง

จนเบื่อจะช็อป และกําลังมองหา
อะไรใหม่ๆ ทําในเมืองนี้
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 แม้เชิ๊งหวานจะกําลังเปลี่ยน

โฉมกลายเป็นอีกหนึ่งย่านใหม่ แต่
ที่นี่ยังพอมีความเป็นฮ่องกงแบบ

คลาสสิคอยู่มาก ร้านค้าที่นี่ยังเป็น
แบบเก่า แบบไว้ขายคนท้องถิ่น

แท้ๆ ร้านกาแฟอย่างเก๋มินิมัลลิสต
ของเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ อยู่แนบ

ชิดติดกับร ้านอาหารเช ้าที่ เน ้น

เสิร์ฟแพนเค้ก มูสลี ่เคียงคู่กับร้าน
ขายโจ๊กที่คนขายหน้าบึ้งหน้างอ

อยู่ตลอดเวลาที่เล่าให้ฟังไปแล้ว

ในคํานํา ^^

11

กิจกรรมควรทําในเชิ๊งหวาน



 ใช้ทางออก A2 จากสถานี 
MTR Sheung Wan ลัดเลาะออก
มาตามตรอกแคบๆ มุ ่งหน้าไป

ทางตะวันตก (ออกจากสถานีเลี้ยว
ขวา) ไปทางถนน Wing Lok 
Street จะเริ่มเห็นร้านค้าอาหาร

ทะเลและของแห้งเต็มไปหมด ร้าน
ส่วนใหญ่บนถนนนี้และใกล้เคียง 
มักเป็นร้านขายส่ง แต่หากเดิน

เรื่อยไปจนถึงถนน Des Voeux ก็

จะเริ่มเห็นร้านขายปลีกมากมาย

ทั้งถนน เป็นที่น ่าตื่นเต้นมากๆ 
สําหรับคนที่ชอบเข้าครัวทําอาหาร

เพรา ะมี ข ายทุ กอย ่ า งตั้ ง แต ่

สมุนไพรจีน โสม หล่อฮังก้วย เห็ด
หลินจือ เห็ดหอม พุทราแห้ง เม็ด
บัว ดอกลิลลี่แห้ง รวมทั้งของทะเล
เช่น หอยเชลล์แห้ง หอยนางรม

แห้ง กุ้งแห้ง เป๋าฮื้อแห้ง ปลาเค็ม 
ที่ส่วนใหญ่ดูดีสะอาด สด อวบ
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	 1. ชมถนนเก่า ร้านขายอาหารทะเลแห้ง



มากๆ เพราะที่นี่คือแหล่งนําเข้า

สินค้าจากทั่วโลก ว่ากันว่าที่เชิ๊ง

หวานเป็นแหล่งอาหารทะเลแห้ง ก็
เพราะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นท่าเรือ 
พอนําสินค้าออกจากเรือปุ๊ป ก็นํา

มาวางขายทันทีตรงย่านนี ้ สะดวก
และกิจการดีมาจนถึงปัจจุบัน 

 ผู้รู้กล่าวว่าคนฮ่องกงนิยมตุ๋น

น้ําซุปด้วยอาหารทะเลแห้งเพราะ

เชื่อว่าเป็นเครื่องปรุงที่ช่วยปรับ

สมดุลย์ของร่างกาย อาหารทะเล

มักมีความเย็น เมื่อได้รับความ

ร้อนจากแสงแดดจะสร้างพลังสม

ดุลย์ ทานแล้วสุขภาพจะแข็งแรงดี
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 หากอินกับสมุนไพร ควรแวะ

ไปที่สวนเล็กๆ บนถนน Bonham 
Strand West ที่นี่มีสมุนไพรที่ใช้

ในตํารายาจีนปลูกให้คนสามารถ

เรียนรู ้ได  ้ มี รูปและคําอธิบาย

ประกอบด้วย สวนขนาดเล็กๆ ที่

แทรกตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงแห่งนี้ 
เต็มไปด้วยกระถางต้นไม้ราวกับ

เป็นสวนครัวหลังบ้านใคร  แต่ก็
ใหญ่พอด้วยพื้นที่ให้คนมานั่งพัก

ผ่อน ที่เลิศมากมายก็คือ พื้นที่ตรง
ส่วนออกกําลังกายมีการปูด้วย  
วัสดุนุ่มๆ พร้อมเครื่องเล่นสําหรับ

เด็กและผู ้ใหญ  ่ เพื่อกันการบาด

เจ็บอีกด้วย น่ารักจังเป็นที่สุด  
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	 2. สัมผัสพื้นนุ่มๆ ที่สวนสมุนไพรถนน BONHAM STRAND WEST



 วัดเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง

อยู่บนถนน Tai Ping Shan เมื่อ
ก่อนวัดนี้เป็นที่จัดตั้งสถานเลี้ยง

เด็ กก ํ าพร ้ า เพราะฮ ่ องกงมี

สงคราม เกิดปัญหาทางสังคม

มากมายทําให้พ่อแม่ไม่สามารถ

เลี้ยงดูลูกๆ ได้ ครอบครัวส่วน

ใหญ ่ก็ อ ยู ่ ในสภาพบ ้ านแตก

สาแหรกขาด และมีเด็กกําพร้าใน

สังคมเยอะมาก ปัจจุบันเมื่อทุก

อย ่างปกติดี สถานเ ล้ียงเด็ก

กําพร้าก็ค่อยๆ ลดบทบาทและ

จํานวนลง แต่ปัจจุบันวัดนี้ก็ยังเป็น
ที่นิยม คนมากราบไหว้ขอพรอย่าง
แน่นขนัดเป็นประจํา
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	 3. ไหว้พระที่วัดเต๋าเก่าแก่ที่สุดของเกาะ



 ทุกมุมของฮ่องกงมักมีอาหาร

ปรากฏกายอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบ
ของร้านอาหารหรือไม่ก็ตลาดสด 
เช่น Possession Lane ที่ปัจจุบัน
คือตลาดสดที่เต็มไปด้วยอาหาร

มองแล้วกระเพาะโครกครากน้ัน 
จริงๆ ก็คือ จุดที่ทหารอังกฤษมา

ปักธงประกาศความเป็นเจ้าของ

ฮ่องกงเป็นที่แรก ก่อนที่จะมีการ

ประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเอง 

ส่วนถนน Pound Lane ใกล้ๆ 
ถนน Tai Ping Shan วัดเก่าก็เคย
เป็นที่กักบริเวณสัตว์ เช่น หมู หมา 
กา ไก่ วัว ควายไม่ให้เพ่นพ่านไป
ทั่วเมือง ส่วนถนน Queen’s 
Road ที่ยาวมากและเป็นถนน

ธุรกิจหลักของเกาะนั้น คือถนน

สายแรกของฮ ่ อ งกง ( เ ร่ิ มที่ 
Queen’s Road Central) ที่ต่อมา
มีกมีการขยายยาวไปถึงหว่านจ๋าย
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	 4.	 รู้จักชื่อถนนเก่าแก่ที่ลิงต์กับประวัติศาสตร์



  Western Market สํานักงาน
ท่าเรือเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ให้

เป็นตึกโบราณ (สถาปัตยกรรม
แบบเอ็ดเวิร์ดเดียน) ที่นี่เคยเป็น

ตลาดสด และต่อมาถูกเปลี่ยนมา

เป็นห้างน้อยๆ ที่ดูไม่ค่อยเวิร์ค

อะไรนัก แต่หากอยากนั่งพัก มี

ร้านขนมชื่อ Honeymoon Des-
sert มีขนมอร่อยๆ ให้ทาน ด้าน
หน้าของ Western Market เป็น

อีกจุดนึงที่สามารถถ่ายรูปรถราง

ได้สวย ที่นี่คือสถานีที่รถรางมา

จอดคู่กันสวยงาม มีทางเลี้ยวไป

เพื่อกลับรถ ขอบอกว่ารถรางที่เมื่อ
ก ่อนเป็นพื้นที่ส ําหรับใช้ติดคํา

กล่าวเทิดทูนกษัตริย์อังกฤษนั้น 
ป ัจจุบันเป ็นบิลบอร ์ดโฆษณา

เคลื่อนที่มีสีสันสดใสสวยงามทํา

เงินให้กับรถรางให้สามารถดําเนิน

กิจการได้ด้วยดีในปัจจุบัน
17

	 5.	 แวะดู WESTERN MARKET



 ถนนนี้ลัดเลี้ยวอยู ่ด ้านหลัง

ถนน Queen’s Road แต่มีทาง

บันไดทางเดินที่เชื่อมระหว่างถนน

สองเส้นเป็นระยะๆ ว่ากันว่าถนน

ฮอลลีวูดแห่งฮ ่องกงกําเนิดขึ้น

ก่อนย่านฮอลลีวูดแห่งแอลเอ คน

ที่นี่บอกว่าถนนมีชื่อนี้เพราะเมื่อ

ก่อนมีต้นฮอลลี่ หรือต้นไทรอยู ่

เยอะมากๆ ปัจจุบันต้นไทรก็ยังพอ
มีอยู่ให้พอไปดูได  ้ โดยเฉพาะที ่ 

Blake Garden ติดกับถนน Tai 
Ping Shan สวน Blake นอกจาก
มีต้นไทรแล้ว ยังมีที่นั่งให้ไปนั่งพัก
ผ่อนได้ แม้ฮ่องกงจะเป็นเมือง

แออัด แต่รัฐบาลเขาก็จัดสวนเล็ก

สวนน ้ อยกร ะ จั ดกร ะ จ าย ให ้

ประชาชนไปนั่งพักผ่อนได้ แถมยัง
สะอาดและปลอดภัยอีกด้วย
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	 6.	 เดินเล่นแบบติสต์ๆ บนถนน HOLLYWOOD



 แวะเที่ยววัดหม่านโหมว (Man 
Mo Temple) วัดเก่าแก่ที่สร้าง

โดยกลุ ่มคหบดีชาวฮ่องกงเพื่อ

บูชาเทพเจ้าหม่าน (บุ๋น) และโหมว 
(บู๊) เพราะเชื่อว่าคนเราจะต้องเก่ง
ได้ทั้งบู๊และบุ๋นคือเก่งทั้งความคิด

และกําลัง ไม่ว่าจะมาช่วงไหนของ
ปี วัดนี้ก็จะอบอวลไปด้วยควันธูป

ตลอดเวลา เพราะคนฮ่องกงนิยม

ซื้อธูปขดขนาดต่างๆ จุดทิ้งไว้ใน

วัด เสมือนตนได้มาสวดมนต์ในวัด 
(virtual reality) ก็เพราะวัดนี้เป็น
วัดแห่งเทพเจ้าหม่าน พ่อแม่ที่

อยากให้ลูกเรียนดีจึงมักมากราบ

ไหว้พระที่ น่ี มาแล้วหากอยาก

เรียนให้ด ี ก็ต้องเอามือลูบพู่กันจีน
ที่หน้าหิ้งพระด้วยความตั้งใจด้วย

ถึงจะครบพิธี
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	 7. กราบเทพเจ้าบู๊ + บุ๋น เพื่อเสริมสิริมงคล



 ร้านนี้เป็นสาขาของหลินเฮิ๊งที่

เก่าแก่มากๆ บนถนน Wellington 
ย่านเซ็นทรัล แต่ด้วยความที่มีที่

นั่งเยอะกว่าและอยู ่ชั้นสองและ

สามของตึกหัวมุม ร้านนี้จึงโล่ง

โปร่งสบาย ดูสะอาดสะอ้านกว่า

ร ้ านเก ่ า แต ่อาหารก็ ยังแนว

เดียวกันคือ ติ่มซําแบบโบราณ 
เนื้อแป้งซาลาเปาหนาๆ หอมๆ  
ฮ๊าเก๋าตัวเล็กๆ แป้งนุ ่มเหนียว 

ก๋วยเตี๋ยวพับ (เฉิงฝาน) เนื้อหนา
หนุ่มละมุน ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเส้น

ใหญ่ (มีรีวิวร้านนี้อยู่ในบทที ่2)
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	 8. หยําฉ่าที่ร้านเก่าแก่ร้อยปี หลิน เฮิ๊ง กุ่ย (LIN HEUNG KUI)



 อย่างที่บอกแล้วว่า ย่านเช๊ิง

หวานก ําลังค ่อยๆ เปลี่ยนไป 
ปัจจุบันความเก่าขลังทั้งหลาย

กําลังถูกคืบคลานด้วยความเก๋

ของร้านค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะร้าน

เล็กๆ ที่คนรุ่นใหม ่ ส่วนใหญ่เรียน

เมืองนอกมา กลับมาเปิดร้านของ

ตัวเอง ร้านเหล่านี้มักขายของที่

เจ้าของออกแบบเอง ทําให้รองเท้า 
กระเป๋า เครื่องประกับและเสื้อผ้า

ย ่านนี้สวยน่ารักไม่เหมือนใคร 
ร้านเหล่านี้กระจุกตัวอยู ่บนถนน 
Square ด้านหลังของวัดหม่าน

โหมว ที่เมื่อก่อนเป็นเคยย่านที่

เต็มไปด้วยร้านขายโลงศพ!
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	 9.	 แวะดูร้านดีไซเนอร์ใหม่เก๋ๆ ย่านถนน SQUARE



 มองจากถนนฮอลิวูด จะมีช่อง
หนึ่งที่บันได้สูงชันเขียนว่า “ทางไป
ถนน Gough” ควรอย่างแรงที่จะ
ปีนขึ้นไปเพราะถนน Gough เป็น
อีกถนนที่เก๋มากๆ เมื่อก่อนมีเพียง
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเก๋าเก (Kau 
Kee) ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสุด
อร ่อยตั้ งอยู ่ แต ่ป ัจ จุบันร ้าน

ก๋วยเตี๋ยวหน้าตาบ้านๆ แห่งนี้

กําลังถูกรายล้อมด้วยร้านค้าน่า

รักๆ มากมาย แถมยังมีคู่แข่งเป็น
คาแฟ่อย่างเก๋สุดๆ อย่างคาเฟ่ 
Agnes B ด้วยต่างหาก
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	 10.	ไต่บันไดจากถนน HOLLYWOOD ไปถนน GOUGH



2
 LIN HEUNG KUI



! ร้านหยําฉ่าเก่าแก่ที่สุดร้าน

หน่ึงของฮ่องกง ลงมาแล้วทุกสื่อ 
ทั้งในและนอกประเทศ ร้านนี้ออริ-
จินัลอยู่ที่ถนนเวลลิงตั้นในเซ็นทรัล 
แต่ร ้านที่เชิ๊งหวานแห่งนี้มีพื้นที่

สองชั้นที่กว้างโล่งกว่า นั่งสบาย

กว่า แถมโต๊ะกลมที่มีสองชั้นเพื่อ

ให ้ วางของได ้สะดวกอัน เป ็น

เอกลักษณ์ของการรับประทาน    
หยําฉ่าของสาขานี ้ ยังมีขนาดเล็ก

กว่า ทําให้มากลุ ่มเล็กๆ ก็นั่ง

กันเองได้ ไม่ต้องไปเบียดกับคน

อื่น หลินเฮิ๊งกุ้ยเสิร์ฟติ่มซํา หยําฉ่า 
เหมือนร ้ านเก ่ าแก ่ดั้ ง เดิมทุก

ประการ คือ ทุกคนสามารถเลือก
ชาได้คนละหนึ่งชนิด คิดราคาชา

ต่อหัว (คนละ 10 HK$) ชาที่ชอบ
สําหรับผู้เขียนคือ ทิกวนอิม (ชา
เขียว หอมมาก ชุ่มคอ) เซาเหมย 
(ชาหมักอ่อนๆ สีแดงเหมือนที่ร้าน
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อาหารทั่วไปเสิร์ฟ) และโป๋วเหลย 
(ชาหมักดําปี ๋ที่ช ่วยย่อยและไล  ่  
ไขมันได้อย่างเลอเลิศ) 

! สั่งชาเสร็จ พนักงานก็จะนําชา
มาเสิร์ฟให้พร้อมน้ําร้อนจัดๆ ที่

เขาจะเทโครมๆ ลงมาให้ในกาของ
เราอย่างรีบร้อน อาการรีบร้อนนี่

เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกง เพราะ

ไม ่ว ่าจะนั่งร ้านแบบนี้หรือร ้าน

หรูหราของห ้องน ้ ําชาโรงแรม     
เพนินซูล ่า พนักงานก็ รีบร ้อน

เหมือนกันแบบนี้ พร้อมกันกับ

บรรยากาศอันอ้ืออึงเพราะทุกคน

พูดพร้อมๆ กันทําให้บรรยากาศ

การกินอาหารที่นี่มีความสุขมากๆ 

! อย่าเพิ่งรีบทานน้ ําร ้อนรอบ

แรกที่ เขาเทลงในถ้วยชานะคะ 
เพราะนี่คือน้ ําที่เขาใช้ล้างใบชา

และล้างอุปกรณ์การกินก่อน วิธีคือ
เทน้ําลงในถ้วยใบที่ใหญ่ที่สุดบน

โต๊ะ ค่อยๆ จับถ้วยชา ถ้วยอาหาร 
ช ้อนและตะเกียบตะแคงลงไป
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หมุนๆ ในถ้วยให้น้ําร้อนลวกให้ทั่ว 
ทําจนครบจํานวนสําหรับทุกคน

เป็นอันเสร็จ ชาน้ําต่อไปก็ดื่มได้

ปกติ หากชาหมดให้เติมน้ําร้อนที่

มีอีกกานึงบนโต๊ะ เมื่อน้ําร้อนหมด 
ให้พลิกฝากาเปิดไว้ เขาจะเอาน้ํา

ร้อนมาเติมให้ค่ะ 

! รถเข็นติ่มซําจะมีอาหารรถละ

ชนิด เช่น ซาลาเปาก็ซาลาเปาทั้ง
คัน อาจมีไส้ต่างๆ กันบ้าง หรือ

ขนมจีบ ของนึ่งอื่นๆ ที่เป็นเข่งๆ ก็

อาจมาหลายชนิดรวมกัน ขนม

ถ้วยฟูรสหวาน (มาหล่ายโก๋) เฉิง
ฝาน (ก๋วยเตี๋ยวพับ) ข้าวอบ 
(โป๋วไฉฝ่าน) พนักงานจะค่อยๆ 
เดินวนจนทั่วพื้นที ่ จะนั่งรอที่โต๊ะ

ก็ได้ หรือหากหิวก็สามารถเดินไป
หารถเข็นก็ได้ค่ะ อย่าลืมแผ่นสลิป
ที่เขาใช้ปั๊มอาหารที่เราทานติดไป

ด้วย

! รสชาติติ่มซ ําของร ้านนี้คือ   
โอลด์แฟชั่นมากๆ ซาลาเปาที่นี่ลูก
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โต เนื้อหนา นุ่ม หอม เนื้อแป้งของ
ก๋วยเต๋ียวพับหนานุ่มเต็มปากเต็ม

คํา ทานแล้วเหมือนเคี้ยวก้อนเมฆ
ที่นวลนุ่ม ไม่เหมือนทานก๋วยเตี๋ยว
เส้นใหญ่เอามาพันๆ กันเด็ดขาด 
ที่เด็ดไม่แพ้กันคือ ฮ๊าเก๋า ที่ยังทํา
แบบเก่าคือลูกเล็กๆ จีบบางๆ    
ละเอียดๆ สุดแสนจะน่ารัก ฮ๊าเก๋า
หนึ่งลูกของที่นี่คือหนึ่งคํางามๆ 
ของสุภาพสตรี แถมเนื้อแป้งยัง

เหนียวนุ่ม มีให้เคี้ยวหนึบๆ ได้

รสชาติ ตัดกับความสดเด้งชุ ่ม

หวานของเนื้อกุ้งด้านใน อร่อยสุด
ยอดค่ะ หรือหากใครชอบของทอด 
แนะนําซิวแป๋ง หรือขนมเปี๊ยะไส้

เค็ม กุ้งแห้งที่เนื้อแป้งร่วนเป็นชั้น

หอมอร่อยสุดๆ คนฮ่องกงนิยม

ทานอาหารมันๆ เพราะเช่ือว่าม ี
คอลลาเจนธรรมชาติทําให้หน้า

เด้งเป็นสาวสองพันป ี โดยเฉพาะ

ตีนไก่ที่ถูกนึ่งจนเปื่อยนุ่ม แต่ก็ยัง

มีความหนานวลให้เคี้ยวอร ่อย 
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แถมน้ ําซอสเต้าซี่ก็อร่อยมากๆ 
หรือทานกับข้าวอบก็ได้นะคะ ข้าว
อบมีหลายหน้า รถเข็นจะร้องว่า 
โป๋วเจ๋ยฝ่าน มีทั้งหน้าไก่ปลาเค็ม 
หมูปลาเค็ม และตีนไก่เต้าซี่ อร่อย
ล้ําทั้งนั้น

! จริงๆ ร้านนี้มีอาหารมากมาย

บรรยายทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมด ที่

สําคัญมาทานกี่ครั้งก็เดาไม่ได้ว่า

วันนี้จะได้ทานอะไรบ้าง เพราะขึ้น

อยู่กับพ่อครัวว่าจะทําอะไรส่งออก

มาให้รถเข็นบ้างตอนเราไป แต่ที่

พลาดไม่ได้เลยก็คือโดนัทโบราณ

ที่เรียกว่าซาหยง (Sa Yong) ของ
ร้านนี ้ ซาหยงคือโดนัทลูกกลมๆ 
ทอด เนื้อด้านในโปร่งเบาและนุ่ม 
เพราะมีไข่ผสมลงไปเยอะอยู ่ เวลา
ทานเขาคลุกน้ ําตาล แล้วโรย

น้ ําตาลอีกที ทานอุ ่นกับชาร้อน 
อร่อยมากมายที่สุดในโลก 

2-3/F, 46-50 Des Voeux Road West, 
Sheung Wan, T: 2156-9328
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เ ร า ได ้ ไ ปสั มภ าษณ ์ คุ ณชา ง     
(Mr. Tsang Yiu Tong) เจ้าของ
ร้านโสมย่านหว่านจ๋ายมาค่ะ ว่า

กันว่าโสมเป็นยาบํารุงร่างกาย 
ทําให้ชุ่มคอ ชื่นใจ แต่ก็เหมือนกับ
สมุนไพรทั้งหลาย คือควรเข้าใจวิธี
การทานนะคะ คุณชางบอกว่า แม้
โสมจะดีต่อร่างกาย แต่ก็ไม่ควร

ทานเมื่อเป็นหวัด เพราะจะเก็บเชื้อ
ไข้ไว้ไม่ให้ออกจากร่างกาย ซึ่งไม่

ดี โสมร้านคุณชางมาจากทั่วโลก 
เรามักได้ยินว่าโสมเกาหลีๆ แต่

ขอบอกว่าแหล่งปลูกโสมที่ใหญ่

ที่สุดในโลกคือ ทวีปอเมริกา โดย
เฉพาะรัฐวิสคอนซิน และที่เมือง 
โตรอนโตและแวนคู เวอร ์ของ

แคนาดา โสมแบบนี้เรียกว่า ฟ้าไข่ 
(Facai – foreign) เพราะว่าเป็น
โสมต่างประเทศ และส่วนใหญ่จะ

มี สี อ ่ อน เพราะ เป ็ น โสม เลี้ ย ง 
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(ประมาณปลากะพงเลี้ยง) ส่วนสี

เข้ม ก็ว่ามาจากธรรมชาติ ให้ฤทธิ
มากกว่า แต่ก็นั่นแหละนะคะ สมัย
ดี แค่สีอย่างเดียวไม่น่าจะบอก

อะไรได้

! คุณชางบอกว่า ประโยชน์ของ
โสมคือ ไล่ความร้อนออกจาก

ร่างกาย บํารุงน้ําลาย (น่าจะให้ชุ่ม
คอ) ทานได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ 
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง แต่ไม่ควรรับ

ประทานให้มากไป วิธีรับประทาน

ก็ง่ายมากๆ นํามาชงกับน้ําร้อน

เป็นชาก็ได้ หรือจะทําเป็นขนม

หวาน หรือตุ๋นไก่ก็ได้หมดค่ะ

Shop B, G/F, Shing Po Building, 16-20 
Ko Shing Street, Sheung Wan, Hong 
Kong. T: 2544-1605
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หว่านจ๋าย (WAN CHAI)



! ขณะที่ เ ชิ๊ งหวาน เป ็ นย ่ าน

คหบดี หว่านจ๋ายก็คือย่านบ้านๆ 
แบบแบ็คสตรีทบอยของฮ่องกง

! ที่นี่คือฉากหลังของเรื่องราว

ความรักข้ามชาติ เร่ืองของซูซ่ี    
หว่อง ที่กลายเป็นหนังดังในยุค 
1960s หว ่ านจ ๋ ายคื อ ชุมชน

สนับสนุนย่านทหารใหญ่อย่าง   
แอดมิรัลตี้ที่อยู่สถานี MTR ติดกัน 
สมัยก่อน หว่านจ๋ายคือแหล่ง

บันเทิงใหญ่ มีทั้งบาร์ คลับ และ
ซ่อง บ้านช่องแถวนี้มีชีวิตชีวาก็

เพราะกิจการเหล่านั้น หญิงสาวนุ่ง

กี่เพ้าเดินลงมาซื้อโจ๊กเป็นฉากที่
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ใครๆ ก็จําได้ในหนังเรื่อง In The 
Mood For Love ปัจจุบันบ้านที่
สามารถเป็นของเธอและเขาใน

อดีต ห้องแฟลตขนาดเล็กที่มี

ระเบียงยื่นออกไปด้านนอก ที่

สามารถออกไปยืนพ่นควันบุหรี่ 
หรือพูดคุยกับเพื่อนบ้านในละแวก

ใกล้เคียงได ้นั้น ยังมีให ้เห็นที่

ห ว ่ า น จ ๋ า ย ตลาดสดที่ เ ป ็ น

เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนที่นี่

ยังมีที่หว่านจ๋าย ที่ยังคงเป็นย่านที่
อยู ่อาศัยเก่าแก่ ที่กําลังค่อยๆ 
เปลี่ยนโฉมกลายเป็นคอมมิวนิตี้

น่ารักๆ ที่น่ามาเที่ยวค่ะ
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! เดินเล่นหว่านจ๋ายทําได้ง่าย 
มากๆ เพียงขึ้นรถรางจากเซ็นทรัล 
แล้วมาลงที่สถานีถนน Johnston 
ซึ่งเป ็นถนนที่ เ รียงรายไปด ้วย     
เอ ้าท์เล็ตเสื้อผ ้าราคาถูกที่ชาว

ฮ่องกงชอบมาพลิกดูแล้วก็ซื้อเพื่อ

ฆ่าเวลา เคยมาเดินที่นี่กับพี่สาว

ต่างบิดามารดาคนหนึ่งที่มาอยู ่

ฮ่องกงนานแล้ว สิ่งหนึ่งที่เธอชอบ
ทําเสมอเวลาว่างสุดๆ ก็คือมาเดิน
ย่านนี้ แล้วซ้ือเสื้อผ ้าเด็กฝาก

หลานๆ ประมาณว่าหลานยังไม่มี

ปากมีเสียง จะซื้ออะไรให้ก็ได้ไม่

ว่าอะไร ถือเป็นการผ่านเวลาแบบ
กระชับสัมพันธ์ในครอบครัวไป

ด้วยในทีเดียว
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! บ้านแบบเก่าแบบหว่านจ๋าย

แบบคลาสสิคอยู่ที่นี่ ตึกหลังเก่า

ทาสีฟ้าด้านหน้ามีระเบียงเล็กๆ 
ของแต่ละห้องที่ผู้อยู่อาศัยสามารถ

ออกมาเจรจาพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

ได  ้ ซึ่ งเป ็นไลฟ ์สไตล ์ของชาว

ฮ่องกงตั้งแต่สมัย 1920s ปัจจุบัน
บ้านสีฟ้าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็น

ตึกมรดกประวัติศาสตร  ์ แต่ก็ยัง

เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแถวนี ้
ว่ากันว่า ที่ทาสีฟ้า ไม่ใช่เพราะว่า

ตั้งใจชอบสีฟ้า แต่เพราะสีฟ้าเป็นสี
เดียวที่เจ้าของตึกมีอยู่ในตอนนั้น 
ตึกนี้ก็เลยได้สีนี้ไป จนกลายเป็นสี

คลาสสิคแบบไม่ได้ตั้งใจมาจนถึง

ปัจจุบัน

72-74 A, Stone Nullah Lane, Wan Chai
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! ในย่านที่เจริญมากอย่างหว่าน

จ๋าย ความพยายามที่จะเก็บรักษา

ตึกเก่าจึงเป็นสิ่งพิเศษเสมอ อาคาร
ไปรษณีย์เก่าบนถนน Queen’s 
Road East เป็นอาคารหลังเล็กๆ 
มุงกระเบื้องว่าวแบบโบราณเพราะ

สร้างตั้งแต่ปี 1913 หลังจากปิดตัว
ลงในป ี 1992 อาคารหลังนี้ก็ถูก

อนุรักษ์และเปลี่ยนหน้าที่มาเป็น

ศูนย์เยาวชน มีห้องสมุด ที่นั่งเล่น 
และสวนขนาดจ๋ิวที่แสนร่มร่ืนด้าน

นอก ส่วนใครสนใจอยากดูของเก่า 
เ ข า ยั งมี ตู ้ ไ ป รษณี ย ์ เ ก ่ า แ ล ะ

เคาน์เตอร์ไม้เก่าตัวใหญ่ที่ใช้สมัย

ยังเป็นที่ทําการไปรษณีย์ที่ยังใช้

งานจริงจนถึงปัจจุบันอีกด้วย 
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! วัดอุดรเทพ (Northern King) 
โบราณแห่งน้ีซุกตัวอยู ่ด ้านหลัง

ของหว่านจ๋ายอันวุ่นวาย เงียบสงัด
และครึ้มไปด ้วยต ้นไม ้และราย

ละเอียดของวัดเต๋าที่สวยงาม วัด

แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ที่อุดรเทพไม้แกะ

สลักองค์โตที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้าน

หน้า และพระจืนซ่ิมทงจี๋ พระองค์

เล็กๆ ที่ถือใบพัดด้านซ้ายของตั่ง

พระหลัก ที่ว ่ากันว ่าเป ็นพระที่

สามารถเปลี่ยนใจคนที่ไม่รักเรา

แล้วให้กลับมารักเราได้ รวมทั้งพระ
หว ่อ หับ พระแห ่งความสุขใน

ครอบครัว และพระอี่เหลง พระแห่ง
สุขภาพที่อยู่บนตั่งเดียวกัน

Lung On Street ไม่ไกลจาก The Blue 
House เปิด 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน
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! Star Street ที่อยู่บนเนินด้าน
หลังของถนน Queen’s Road 
East ย่านหว่านจ๋าย เป็นถนนที่เก่า
แก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง เมื่อ

ประมาณ 125 ปีมาแล้ว ที่นี่คือ

สถานีโรงผลิตไฟฟ้าแห่งแรกของ

เกาะฮ่องกง จึงได้ชื่อตามแสงสว่าง
สามประการ ได้แก ่ พระอาทิตย ์
พระจันทร์ และดาว ตรงนี้จึงมีถนน

ที่ชื่อ Sun, Moon และ Star 
Street ตั้งเรียงต่อกันอยู่ หลังจาก
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกยกเลิกไปในปี 
พ.ศ. 2465 ย่านนี้ก็กลายเป็น       
อพาร์ทเม้นต์หลังเล็กๆ ซึ่งต่อมา

จนถึงป ัจจุบันก็กลายเป็นแหล่ง

อาร์ตเก๋ๆ เต็มไปด้วยแกลลอรี่ และ
ร้านขายเครื่องประดับ และเสื้อผ้า

เครื่องประดับน่ารักๆ
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! 4. เดินเล่นย่านเก๋แห่งใหม่ที่ Star Street

คลีนิครักษาสัตว์บนถนนพระจันทร์

GALLERY 4.1 บรรยากาศถนนพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาว ในหว่านจ๋าย



! ชาวฮ่องกงชอบกินทาร ์ตไข ่

มากๆ รวมทั้งชอบขนมอบแบบฝรั่ง
ที่นํามาดัดแปลงให้รสชาติเข้มข้น

เข้ากับตนเอง ทาร์ตไข่โดยทั่วไปที่

เราเห็นขายอยู่ดาษดื่นนั้น มักจะมี

ลักษณะเดียวกันคือ เนื้อไข่ด้านใน

จะเนียนนุ่ม หอมหวานกําลังดี แต่
ทาร์ตไข่พิสดารของร้านน้ีคือเป็น

ไข่เหลว คือเจาะไส้ออกมาแล้วเนื้อ

ไข่จะเยิ้มทะลักออกมา หวานหอม

กําลังดีอีก เป็นเอกลักษณ์ของร้าน

นี้ หรือใครไม่กล้าทานไข่ที่ดูเหมือน
ยังดิบ สามารถทานพายไก่ที่เข้ม

ข้นหอมมัน คู่กับชานมเย็นที่เขาทํา
เข ้มข ้นไม่ใส ่น ้ ําแข็งให ้เจือจาง

รสชาติเลย

G/F 41 Spring Garden Lane, Wan Chai, 
T: 2572-0526 เปิดทุกวัน 06.45 – 19.00 
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! 5. กินทาร์ตไข่ภาคพิสดารที่ร้าน Kam Fung Café



! จริงอยู่ว่ามาฮ่องกง เราก็มัก

อ ย า ก รั บป ร ะ ท า น อ าห า ร จี น

กวางตุ้งแบบต้นตํารับให้มากที่สุด

ก่อนรับประทานสิ่งอื่นๆ แต่ร้าน    
ซิเย่นเป็นหนึ่งในร้านจีนฟิวชั่นที่

อร่อยและไม่แพง และยังเก๋มากๆ 
ร้านนี้ตั้งอยู่ในย่าน Star Street 
และมีอาหารดังๆ มากมายนับไม่

ถ้วน ซึ่งอร่อยมากทุกอย่าง โดย

เฉพาะ ไก่เสฉวนรสเผ็ด ขนมผัก

กาดสูตรโบราณ สลัดผักฉ่อยซําถั่ว
และฟองเต้าหู ้ และขนมหวานที่

อร่อยมากๆ โดยเฉพาะไอศกรีม

เต้าหู ้ เสิร์ฟกับลูกแพร์เชื่อมไวน์

ขาว หรือไม่ก็ขนมหวานแบบจีน

อย่าง บัวลอยชาเขียวน้ําขิง 

8 Wing Fung Street, Wan Chai, T: 2833-
6299, www.xiyan.com.hk
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! 6. กินอาหารจีนฟิวชั่นที่ Xi Yan

บรรยากาศเก๋ๆ ของร้าน Xi Yan สะท้อนความเป็นกราฟฟิคดีไซเนอร์ของเจ้าของ 

GALLERY 4.2 ร้าน Xi Yan ในย่านหว่านจ๋าย

http://www.xiyan.com.hk
http://www.xiyan.com.hk


! สวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อน

หลักสําหรับชาวฮ่องกงค่ะ 

! ที่นี่บ้านเล็ก แออัด คนเลยต้อง
ออกมาปลดปล่อยจิตวิญญาณใน

สวน ที่ส่วนใหญ่จะเป็นสวนเก่าแก่ 
ต้นไม้ครึ้ม สะอาดสะอ้าน และมี

การดูแลรักษาอย่างดี สวนขนาด

ใหญ่ของฮ่องกงมีไม่มาก แต่ตาม

ชุมชนที่นี่มักมีสวนเล็กสวนน้อย

แทรกตัวอยู่ให้คนสามารถไปเดิน

เล่นนั่งเล่นได้เสมอ ย่านเซ็นทรัลมี
สวนขนาดใหญ่ที่ชื่อว ่าฮ ่องกง

ปาร์ค ที่สร้างจากพื้นที่ค่ายทหาร

วิคตอเรียเก ่า หลังจากมีการ

เดินสวนฮ่องกง
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ยกเลิกค่ายทหาร และพัฒนาพื้นที่

ส่วนที่เป็น mid-levels ตรงนี้ให้

เป็นพื้นที่การค้า รัฐบาลฮ่องกง

สมัยนั้นได้สร้างสวนขนาด 8 เฮก-
เตอร  ์ (ประมาณ 0.08 ตาราง

กิโลเมตร) ไว้ที่ใจกลางเมืองที่ราย

ล้อมด้วยตึกสูงแห่งนี้ 

! สวนฮ่องกงมาได้ง่ายมากจาก

ตึก Pacific Place (Admiralty) 
เดินข้ึนบันไดจากตึกออกมายัง

ถนนที่ชื่อ Supreme Court Road 
แล้วตรงเข้าสวนได้เลย ที่นี่มีทั้ง

น้ําพุให้เด็กๆ เล่น สวนน้ําที่มีเต่า

และปลาคาร์ฟให้ดูเพลินๆ และ

พิพิธภัณฑ์เครื่องชาที่อยู่ในตึกเก่า 
Flagstaff House และร้านชาที่ตั้ง
ในความร ่มครึ้มของต ้นไม  ้ ที่

สามารถละเลียดจิบชาและทาน

ติ่มซํามังสวิรัติอร่อยๆ ได้อีก
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! เดินเล่นส่วนหน้าของสวนแล้ว 
ขอแนะนําให้เดินเรื่อยขึ้นเนินไป

ด้านหลัง เพราะมีสวนนก Edward 
Youde Aviary ขนาดใหญ่ที่เรา

สามารถเดินเข้าไปดูนกหลายร้อย

ตัวกว่า 80 ชนิดที่บินอยู่อย่างอิสระ
ในกรงนี้ได้ ที่นี่มีทางเดินให้เราเดิน
ผ่านต้นไม้ น้ําตก และมีป้ายบอก

ชื่อและอธิบายชนิดและนิสัยของ

นกไว้สําหรับผู ้ที่สนใจ นกสวยๆ 
ของที่นี่บินไปมา บางตัวเช่ืองมาก

มาเกาะไซร ้ขนใกล ้ๆ ทางเดิน 
แนะนําให้มองลงไปดูด้านล่างด้วย 
เพราะมีธารน้ ําและนกที่ชอบเดิน

ดิน เช่น นกยูง และนกเขาหน้าตา
แปลกๆ เดินเล่นเขี่ยคุ้ยอาหารอยู่

ให้ดูเพลินๆ 

เป ิดทุก วัน 9 .00–17.00น . เข ้ าชมฟรี 
www.lcsd.gov.hk T: 2521-5041
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•! หยิดยิ้นเยิ้ง (ชานมผสมกาแฟร้อน)! !

! •! เผ๋ต๋านเซาหยกจ๊ก (โจ๊กหมูเส้นไข่เยี่ยวม้า)! !

! •! หวั่นทั้นหมี่น (บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง)

! •! ก๊อนฉาวเหง่าหอ (ก๋วยเตี๋ยวแห้งผัดเนื้อ)! ! ! ! !

! •! ฮ๊าเฉิง (ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง)!! ! !

! •! ป้อหล่อซาซ้ิวป้าว (ซาลาเปากรอบไส้หมูแดง)!!

! •! ชาซิ้วโซว (พายหมูแดง)! ! !

! •! เหล่าซ๊าป๊าว (ซาลาเปาไส้ครีมไข่เยิ้ม)!!

! •! ต๋านทาร์ต (ทาร์ตไข)่! ! ! !

! •! ม่องกว๋อโป๋วดิ่น (พุดดิ้งมะม่วง)

10 อาหารที่ควรกินที่ฮ่องกง
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