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วรรณกรรม / Literature
เมืองเก่าเบาราณติดน่านนา้

หอมความทรงจาเก็บงาเจ้า

เจดียว์ ิหารตระหง่านเช้า

รับแสงสีเศร้าแต่เงางาม

เปล่งปลั่งรังสีเหนือปลีธาตุ

ตาวันเวียนวาดเหมือนขลาดข้าม

ปูนปั้นผุดผาดเหมือนหยาดนา้

ดอกดวงล่วงลามเนืองตามกัน

แสงเช้าเกลาถนนทุกหนแห่ง

เรือนแล่งแสงเช้าเขียนเงาคั่น

สองเท้าก้าวท่องแสงของวัน

ตื่นตาต่อฝันบรรพชน

ตลาดมอมัวในตัวตึก

คลายกลิ่นเก่าสึกลึกถนน

เอ่ยทักนักเที่ยวให้เอีย้ วตน

แวะเลือกสักหนชมผลงาน

เครื่องไม้โบราณงานไม้สกั

กรอบรูปแกะสลักนั่นหยักม่าน

ผ้าทอจากฝ้ายลายโบราณ

เครื่องเงินตระหง่านจักสานเรียง

คือร้านขายของที่ระลึก

สื่อความรูส้ กึ แต่ละเสี่ยง

แต่ละเสีย้ วทรงจาค่อยลาเลียง

นี่เสียงตลาดเช้า เฝ้าราลึก

The old town adjacent to the water still reminded me of the scent of memory.
Viharn Pagoda stood majestically in the morning, receiving the light of sadness but shiny color.
Radiant beams shone above across the top of the relics in the pagoda.
The stucco flickered like drops of water.
The flowers spread over time together.
Morning light shines everywhere and shadows of every other home fell aground.
Two feet walked the day, dazzled by the ancestor's dream.
Dim light Market in the building flew the old scent deep into the worn-out road.
When greeted, tourists stopped and chose once and watch pieces of work.
Antique teak woodwork, carved picture frame wagged the wavy veil, woven from traditional cotton. The majestic
silverware, wickerwork, arranged and offered in the souvenir shop, which convey each feeling of each portion of the
memories conveyed to the morning market.

เหตุผล / Reason
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านวรรณกรรมเรื่องบ้านเก่า บทกังวานเวลา ข้าพเจ้ารูส้ กึ ประทับใจในการถ่ายทอดความรู ส้ กึ ผ่านความทรงจาที่
ผูเ้ ขียนได้เล่าเกี่ยวกับเมืองเก่าที่ติดน่านนา้ และเจดียว์ ิหาร ทาให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ ประทับใจในความสวยงามของวิหาร ผูเ้ ล่ายังพูดถึง ปูนปั้น
และดอกคูณที่รว่ งบนถนนในยามเช้าและตลาดที่มีกลิ่นอายของความเป็ นเมืองเก่าและทาให้นกั ท่องเที่ยวสนใจและเลือกชมผลงาน เช่น
เครื่องไม้โบราณ งานไม้สกั กรอบรูปแกะสลัก ผ้าม่านที่ทอจากฝ้ายโบราณ เครื่องเงินและเครื่องจักรสาน เพื่อเลือกซือ้ เป็ นของฝากที่ระลึก
เมื่อข้าพเจ้าฟั งแล้วทาให้รูส้ กึ ประทับใจและภูมิใจในงานฝี มือทางสถาปั ตยกรรมของเมืองไทยที่มีความละเอียดประณีตงดงามซึ่งชาติ อ่นื
ทาไม่ได้
ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะอนุรกั ษ์เมืองเก่าโบราณนีไ้ ว้ให้คงอยู่เพื่อที่จะให้คนรุน่ หลังได้มาศึกษาและเยี่ยมชมความงามของเมือง
โบราณนี ้ และสืบสานต่อไป
I was impressed with the feelings through memories that the author tells about the old city on the water and
the Viharn-Chedi, which made me feel impressed with beautiful temple. The author also mentioned the stucco and
flowers falling on street in the morning, the market with the scent of old city, which made tourists feel interested and
chose to see works, such as antique wood, teakwood, carved photo frames, and cotton curtains, made in the old time,
old silverware and weaving loom, which they chose and bought as souvenirs. When I listened, it was impressed and
proud of our architectural skills, which are elaborately beautiful and exquisite, which other nations cannot contest.
I think we should preserve ancient cities in order to allow people of future generations to study and visit the
beauty of this ancient city and continue to communicate.

