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วรรณกรรม / Literature 

 เมืองเก่าเบาราณติดน่านน า้ หอมความทรงจ าเก็บง าเจา้ 

 เจดียวิ์หารตระหง่านเชา้  รบัแสงสีเศรา้แต่เงางาม 

 เปลง่ปลั่งรงัสีเหนือปลีธาต ุ  ตาวนัเวียนวาดเหมือนขลาดขา้ม 

 ปนูป้ันผดุผาดเหมือนหยาดน า้ ดอกดวงลว่งลามเนืองตามกนั 

 แสงเชา้เกลาถนนทกุหนแห่ง เรือนแลง่แสงเชา้เขียนเงาคั่น 

 สองเทา้กา้วท่องแสงของวนั ตื่นตาต่อฝันบรรพชน 

 ตลาดมอมวัในตวัตกึ  คลายกลิ่นเก่าสกึลกึถนน 

 เอ่ยทกันกัเที่ยวใหเ้อีย้วตน  แวะเลือกสกัหนชมผลงาน 

 เครื่องไมโ้บราณงานไมส้กั  กรอบรูปแกะสลกันั่นหยกัม่าน 

 ผา้ทอจากฝา้ยลายโบราณ  เครื่องเงินตระหง่านจกัสานเรียง 

 คือรา้นขายของที่ระลกึ  สื่อความรูส้กึแต่ละเสี่ยง 

 แต่ละเสีย้วทรงจ าค่อยล าเลียง นี่เสียงตลาดเชา้ เฝา้ร  าลกึ 

  



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. 

เหตผุล / Reason 

 เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านวรรณกรรมเรื่องบา้นเก่า บทกงัวานเวลา ขา้พเจา้รูส้กึประทบัใจในการถ่ายทอดความรูส้กึผ่านความทรงจ าที่

ผูเ้ขียนไดเ้ลา่เก่ียวกบัเมืองเก่าที่ติดน่านน า้และเจดียวิ์หาร ท าใหข้า้พเจา้รูส้กึประทบัใจในความสวยงามของวิหาร ผูเ้ลา่ยงัพดูถึงปนูป้ัน

และดอกคณูที่รว่งบนถนนในยามเชา้และตลาดที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าและท าใหน้กัท่องเที่ยวสนใจและเลือกชมผลงาน เช่น 

เครื่องไมโ้บราณ งานไมส้กั กรอบรูปแกะสลกั ผา้ม่านที่ทอจากฝา้ยโบราณ เครื่องเงินและเครื่องจกัรสาน เพื่อเลือกซือ้เป็นของฝากที่ระลึก 

เม่ือขา้พเจา้ฟังแลว้ท าใหรู้ส้กึประทบัใจและภมูิใจในงานฝีมือทางสถาปัตยกรรมของเมืองไทยที่มีความละเอียดประณีตงดงามซึ่งชาติอื่น

ท าไม่ได ้

 ขา้พเจา้คิดว่าควรจะอนรุกัษเ์มืองเก่าโบราณนีไ้วใ้หค้งอยู่เพื่อที่จะใหค้นรุน่หลงัไดม้าศกึษาและเยี่ยมชมความงามของเมือง

โบราณนี ้และสบืสานต่อไป 

  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. 

 


