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10 เส�นทาง ลัดตรอก เลาะคลอง 
ท�องร�มน้ำ ในย�านจ�น

1เส้นทาง

2เส้
นทาง

3เส้
นทาง

6เส้
นทาง

5เส้
นทาง

4เส้
นทาง

7เส้
นทาง

8เส้
นทาง

10เส้นทาง

9เส้
นทาง

เส�นทางเดินร�มน้ำที่แสดงร�องรอย
การตั�งถิ�นฐานของชุมชนการค�า
ดั�งเดิมซ�่งเช�่อมย�านพระนครและ

บางรักให�เดินถึงกันได� ประกอบด�วย
อาคารเก�า ว�ถีการค�า พื้นที่ศรัทธา

และความเช�่อที่หลากหลาย 
อันเป�นต�นกำเนิดของย�านการค�า

สำคัญระดับประเทศ

เส�นทางเดินตรอกร�มน้ำตลาดน�อย
ที่แสดงบรรยากาศของจ�ดเร��มต�น
การตั�งถิ�นฐานของย�านตลาดน�อย 

ระหว�างทางจะพบอาคารที่ได�รับอิทธ�พล
จากสถาป�ตยกรรมจ�นมากมาย ทั�ง
ศาลเจ�าและบ�านเร�อนที่ทรงคุณค�า

ซ�่งยังมีผู�คนอาศัยอยู� เห็นว�ถีชุมชน
ดั�งเดิมที่สืบทอดกันมาหลาย

ชั�วอายุคนโดยเฉพาะ
ในเทศกาลกินเจ

เส�นทางเดินที่ให�บรรยากาศ
ว�ถีช�ว�ตชุมชนตลาดและบ�านแถวแบบเก�า
ของตลาดน�อยและตลาดผลไม�จงสวัสดิ์
ที่มีช�ว�ตช�วาและร�มร�่นจากต�นไม�ใหญ� 

มากมายบร�เวณร�มคลองผดุงกรุงเกษม 
เหมาะสำหรับการเดินหลบร�อนใต�ร�มไม�

ในเวลากลางวัน

เส�นทางเดินที่รวมจ�ดเปลี่ยนถ�าย
การสัญจรไว�มากที่สุดและเดินได�รวดเร�ว

มากที่สุดเส�นทางหนึ่งของย�าน  
ตลอดเส�นทางสามารถทำกิจกรรมต�างๆ 

ได�ตั�งแต�การทานอาหาร
ทำธุรกรรมการเง�น จับจ�ายซ�้อของ

 ไหว�พระ ทำบุญ ตามความต�องการ
ได�ทั�งสองฝ��งถนน 

จนถึงจ�ดหมายปลายทาง

เส�นทางเดินแห�งใหม�ของย�านที่เป�ด
พื้นที่โล�งร�มคลองโอ�งอ�าง 

แล�วพาลัดเลาะเข�าสู�ตรอกในชุมชนเพื่อ
สร�างเป�นทางเลือกใหม�ในการเดินและ

หลีกหนีความวุ�นวายบนถนนเยาวราช
ที่คับคั�งในเวลากลางวัน

เส�นทางเดินที่ให�ประสบการณ�สำหรับ
การมาเยือนย�านตลาดน�อยอย�างแท�จร�ง 

โดยใช�เส�นทางสายหลัก จ�งพบเจอ
ร�านค�าและร�านอาหารเก�าแก�มากมาย

ให�ได�ทดลองแวะใช�บร�การช�ม
และช�อปป��งตลอดเส�นทาง

ผู�จัดทำและบรรณาธ�การ : บร�ษัท ป��นเมือง จำกัด 
โครงการไชน�าทาวน�เมืองสุขภาวะแห�งการเดิน 

(กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ : สสส.) 
ภายใต�การดำเนินงานของ บร�ษัท ป��นเมือง จำกัด

facebook fan page : ย�านจ�นถิ�นบางกอก-Bangkok Chinatown

ภาพและออกแบบรูปเล�ม : ไอร�น บุญนิมิตรภักดี 
(facebook fan page : Irin bun  art )

 นภัสสร ลิมปพาณิชย� 
(facebook fan page : c r a y o n)

เส�นทางเดินที่สามารถเดินได�ง�าย
และรวดเร�วจากรถไฟฟ�ามุ�งตรงสู�

เร�อข�ามฟาก ไปยังวัดทองธรรมชาติ
ฝ��งธนบุร� ด�วยการเดินผ�านถนน
ทรงเสร�มอันเป�นถนนที่สั�นที่สุด

ในกรุงเทพฯ บร�เวณหน�า
ท�าเร�อสวัสดี

เส�นทางเดินที่ผ�านจ�ดหมายตาที่สำคัญ
หลายแห�งในไชน�าทาวน� หากในวันที่

ไม�ร�บร�อนนั�นสามารถทำกิจกรรมระหว�าง
ทางเดินได�หลากหลาย เช�น เยี่ยมชม

ศาสนสถาน ทานอาหาร หร�อรับพลังจากฟ�า
ที่ซุ�มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อเติมพลังระหว�าง
เส�นทางเดินสายนี้ี

ทอดน่อง
ริมน้ำย่านจีน

เส�นทางเดินศึกษาลักษณะชุมชน
บร�เวณปากคลองโอ�งอ�าง 

ซ�่งยังเห็นเค�าโครงของชาวตรอก
ที่อาศัยอยู�กับท�าเร�อ เช�น 

ตรอกโรงปลาทู นอกจากนั�น
เส�นทางนี้ยังเป�นประตูสู�เขตพระนคร

ซ�่งสามารถเดินผ�าน
ชุมชนตรอกภิรมย�และข�ามสะพาน

บร�เวณปากคลองโอ�งอ�าง
ไปถึงปากคลองตลาดได�

ตรอกภิรมย์

เส�นทางเดินตรอกเก�าแก�ใจกลางย�าน
ที่บอกเล�าว�ถีช�ว�ตและความเปลี่ยนแปลง
ของย�านเยาวราชตั�งแต�ยุคสมัยการค�า

สำเภาร�มน้ำ ยุครถราง จนมาถึง
รถไฟฟ�าใต�ดินในยุคป�จจ�บัน ที่ยังคง

รักษาความเป�นศูนย�กลางการค�าและว�ถี
ช�ว�ตวัฒนธรรมของชาวไทย
เช�้อสายจ�นมาทุกยุคทุกสมัย

โดยเฉพาะวัตถุดิบด�านอาหารสำหรับ
งานประเพณีต�างๆ 

ตรอกอิศรานุภาพ

มารู้จัก
10 เส้นทาง

น่าเดิน

ตรอก 200 ปี
ตลาดน้อย

ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม

M�� 
วัดมังกรกมลาวาส

-
ท่าเรือราชวงศ์

M�� 
วัดมังกรกมลาวาส

-
ท่าเรือสวัสดี

M�� หัวลำโพง
-

ท่าเรือสี่พระยา

M�� หัวลำโพง
-

ท่าเรือสวัสดี

M�� สามยอด
-

ท่าเรือราชวงศ์

เมื่อพ�ดถึงการเดินทางในย�านไชน�าทาวน�เยาวราช คนส�วนใหญ�มักใช�
การเดินเป�นทางเลือกหลัก ไม�ว�าจะเดินชอปป��ง เดินหาร�านอาหาร
ยามค่ำคืน เดินเพื่อท�องเที่ยว หร�อเดินในช�ว�ตประจำวัน แต�การเดินนั�น
มักเกิดข��นบนเส�นทางหลักที่ทุกคนคุ�นเคยอย�างถนนเยาวราช 
ถนนราชวงศ� ถนนวานิช1 หร�อตรอกการค�าสำเพ็ง แต�จร�งๆ แล�ว 
ในย�านไชน�าทาวน�เยาวราชยังมีเส�นทางตรอกซอยอีกจำนวนมากที่เป�นที่
ตั�งของอาคารสำคัญ เป�นเส�นทางลัด และยังเป�นเส�นทางที่สามารถ
เช�่อมต�อพื้นที่ต�างๆ ของย�านไชน�าทาวน�เยาวราช แม�น้ำเจ�าพระยา
และสถานีรถไฟฟ�า เส�นทางเหล�านี้ได�ถูกรวบรวมไว�ในไชน�าทาวน�ย�าน
น�าเดิน10 เส�นทาง ลัดตรอก เลาะคลอง ท�องร�มน้ำ ในย�านจ�นที่ท�านถือ
อยู�ในมือนี้

หวังว�าท�านจะได�รับประสบการณ�สนุกๆ ได�เป�ดหู เป�ดตา เป�ดใจ
เป�ดมุมมองใหม�ๆ ไปกับ 10 เส�นทาง ย�านไชน�าทาวน�แล�วไปเดินสัมผัส
ประสบการณ�จร�งด�วยกัน

ทำไมย่านนี้
ถึงน่าเดิน
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รกงัมดัว
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ซ.วานิช(สําเพ็ง)

ซ.วานิช1(สํา
)ง็พเ

13

1.คลองโอ�งอ�าง
2.สะพานหัน
3.ตรอกยาฉุน
4.วับพิตรภิมุข
5.ย�านการค�าสมุนไพร
6.วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาว�หาร
7.โรงเกลือจ�บฮั�วเฮง
8.ตรอกภิรมย�
9.โรงต�มปลาทู
10.ตึกแถวตรอกไกร

11.ท�าเร�อราชวงศ�
12.ตึกเก�าหัวมุมทรงวาด
13.วัดโลกานุเคราะห�
14.วัดกุศลสมาคร
15.วัดกันมาตุยาราม  
16.วัดมังกรกมลาวาส
17.ตลาดเล�งบ�วยเอี๊ยะ
18.ศาลเจ�าเล�งบ�วยเอี๊ยะ
19.ศาลเจ�ากวนอ�
20.โรงเร�ยนเผยอิง

21.ศาลเจ�าปุนเถ�ากง
22.ตรอกชัยภูมิ
23.ศาลเจ�าเซ�้ยอึ้งกง
24.ตึกผลไม�
25.มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก
26.ย�านการค�าเช�อกและกระสอบ
27.วัดสัมพันธวงศารามวรว�หาร
28.แยกเฉลิมบุร�
29.แยกหมอมี
30.วัดไตรมิตรว�ทยารามวรว�หาร
    และศูนย�ประวัติศาสตร�เยาวราช

31.สถานีรถไฟหัวลำโพง
32.ตึกเก�าหัวมุมถนนข�าวหลาม
33.ซุ�มประตูจ�น
34.ย�านถังไม�
35.ศาลเจ�าแม�ทับทิม
36.วัดปทุมคงคาราชวรว�หาร
37.ศาลเจ�าเซ�ยงกง
38.ศาลเจ�าโจวซ�อกง
39.วัดอ�ทัยราชบำรุง(วัดญวน)
40.ตลาดผลไม�

41.คลองผดุงกรุงเกษม
42.ศาลเจ�าไทฮั�ว
43.วัดมหาพฤฒาราม
44.ซอยเจร�ญกรุง 22
45.บ�านโซวเฮงไถ�
46.ศาลเจ�าฮ�อนหว�องกุง (ศาลเจ�าโรงเกือก)
47.ธนาคารไทยพาณิชย� (สาขาตลาดน�อย)
48.สำนักงานเขตสัมพันธวงศ�
49.วัดแม�พระลูกประคำ (กาลหว�าร�)
50.ศูนย�การค�าร�เวอร�ซ�ตี้

สถานี
สามยอด 

ท่าเรือด่วน
ราชวงศ์ 
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วงเวียน 
22 กรกฎาคม

1

2

      แม่น้ําเจา้พระยา

ท่าเรือ
วัดทองธรรมชาติ

ท่าเรือ
คลองสาน ท่าเรือด่วน

สี่พระยา

ท่าเรือ
สี่พระยา

ท่าเรือด่วน
กรมเจ้าท่า

ท่าเรือด่วน
สะพานพุทธ


