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วรรณกรรม / Literature 

 เมืองเก่าเบาราณติดน่านน า้  หอมความทรงจ าเก็บง าเจา้ 

 เจดียว์ิหารตระหง่านเชา้    รบัแสงสีเศรา้แต่งเงางาม 

 เปลง่ปลั่งรงัสีเหนือปลีธาต ุ   ตาวนัเวียนวาดเหมือนขลาดขา้ม 

 ปนูป้ันผดุผาดเหมือนหยาดน า้   ดอกดวงลว่งลามเนื่องตามกนั 

 แสงเชา้เกลาถนนทกุหนแห่ง   เรือนแลง่แสงเชา้เขียนเงาคั่น 

 สองเทา้กา้วท่องแสงของวนั   ต่ืนตาต่อฝันบรรพชน 

 ตลาดมอมวัในตวัตกึ    คลายกลิ่นเกา่สึกลกึถนน 

 เอย่ทกันกัเที่ยวใหเ้อีย้วตน    แวะเลือกสกัหนชมผลงาน 

 เครื่องไมโ้บราณงานไมส้กั    กรอบรูปแกะสลกันั่นหยกัม่าน 

 ผา้ทอจากฝา้ยลายโบราณ    เครื่องเงินตระหง่านจกัสานเรียง 

 คือรา้นขายของที่ระลกึ     สื่อความรูส้กึแต่ละเสียง 

 แต่ละเสีย้วทรงจ าค่อยล าเลียง   นี่เสียงตลาดเชา้ เฝา้ร  าลกึ 

 Old ancient town on the river reminds me of the memory. 



The sunrise slowly with the beautiful morning light shines on the historical site, sauctuary, chapel and everywhere. 
The flowers fall one after another. Mo Market in the building let the old smell out. Greeting the tourists, they stopped 
by, choosing once and watch the work, antique wood, teak woodwork and carved picture frame. The flying wavy 
veil made from traditional cotton. The majestic silverware topped in the basket. It is the souvenir shop to attract 
senses of each item. Each portion of the memories conveyed.This morning market touches deeply the insights. 

 

เหตผุล / Reason 

 ในกลอนจะพดูถึงเมืองเก่าท่ีตัง้อยู่ใกลก้บัแม่น า้เจดียว์ดัวิหาร ตัง้เด่นรบัแสงอาทิตยย์ามเชา้อยู่ มีตลาดน า้ที่อยู่ใกลก้บั
บา้นมีลกัษณะอยู่ในช่วงสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ ซึ่งในตลาดน า้มีขา้วของเครื่องใช ้งานแกะสลกัไมโ้บราณและงานทอผา้ลาย
โบราณ เครื่องเงิน เครื่องจกัรสาน ถกูตัง้วางขายในรา้นขายของที่ระลกึ มีเรือขายผกั ผลไมต่้าง ๆ นอกจากนีบ้า้นเรือนในระแวก
ใกลต้ลาดก็เปิดรา้นขายอาหารใหค้นที่เดินผ่านไปผ่านมา ไดน้ั่งแวะทานอาหารนั่งพกัชมวิวสกัพกัก่อนจะเดินตลาดต่อ ไม่ว่าจะ
เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ เมื่อไดม้าเยี่ยมชมตลาดน า้แห่งนี ้หรือเมือเก่าแห่งนีท้  าใหเ้หมือนไดย้อ้นเวลากลบัไปในสมยันัน้ ซึ่ง
ในปัจจบุนัอาจจะภาพเหลา่นีช้มไดน้อ้ยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยสกัทีเดียว เมื่อมีชาวต่างชาติมาเที่ยวแบบไม่น่าเชื่อว่าพวกเขามี
ความรูส้กึดี ๆ กบัประเทศไทยรวมถึงคนไทยดว้ย และหากสงัเกตดี ๆ เวลาที่พวกเขาเหลา่นัน้ไดใ้หส้มัภาษณ ์แววตาของพวกเขา
จะบ่งบอกถึงความสขุท่ีบรสิทุธิแ์ทจ้รงิ และสดุทา้ยนีอ้ยากใหค้นไทยเองช่วยกนัอนรุกัษแ์ละรกัษาวฒันธรรมอนัดีงามของไทยไวสู้่
คนรุน่หลงัต่อ ๆ ไป 

 การรกัษาวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม และเก่าแก่ของไทยเอาไวร้วมถึงสถาปัตยกรรม ประติมากรรม โบราณต่าง ๆ จะ
ท าดว้ยไมแ้กะสลกัดว้ยลวดลายโบราณที่สวยงาม ถนนในสมยันัน้แทบจะไม่มีถนนคอนกรีต ใหพ้บเห็นมีตน้ไมต้ามขา้งทางมีทุ่ง
นา แต่ในปัจจุบนันีค้นสว่นใหญ่มกัตดัไมป้รบัที่ดินจากท่ีเคยเป็นนาขา้ว ตอนนีก้ลายเป็นตึกอาคาร ในอดีตผูใ้หญ่ชวนเด็ก ๆ เขา้
วดั ท าบญุทุกวนัพระ ตกับาตรทุกเชา้ เด็กนอ้ยพากนัเลน่ตามลานกวา้งบา้งก็เลน่หมากเก็บ บา้งก็เลน่อีตกั กระโดดยาง เป่ากบ 
มา้กา้นกลว้ย ซึ่งในปัจจบุนันีพ้บไดน้อ้ยมาก เพราะเด็กสว่นใหญ่พมกนัเลน่โทรศพัทม์ือถือ เขา้รา้นอินเตอรเ์น็ต เลน่เกมส ์ติด
เกมสอ์อนไลน ์จากท่ีเมื่อก่อนช่วยพ่อแม่ท างานที่บา้น ตอนนีก้ลบักลายเป็นพ่อแม่ที่ท าฝ่ายเดียว จากที่เขียนมานีก้็คงจะสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง ในแต่ละช่วงสมยั สดุทา้ยนีอ้ยากใหช้่วยรกัษาและอนรุกัษไ์วใ้หค้นรุน่หลงัต่อไป 

 The verse talks about the old town near the river, temple standing in the morning sun.  There is a water 
market near the house characterized by the early Rattanakosin period.  In the water market, there are appliances, 
antique items, woodcarving, weaving works of ancient patterns, silverware, weaving machinery, all of which were in 
souvenir shops.The neighborhood near the market opened a food stall for passersby to stop for a meal, and 
admire the view for a while before continuing to walk the market.  Whether they are Thai people or foreigners, 
whenever they visit this water market or this old town, they feel like coming back to those days.  At present, these 
images maybe less viewed, but not quite as none.  All the foreigner who has been here are very impressed by the 



friendliness of Thai people, pleased with all exotic scenery and beautiful culture. I want Thai people to help 
preserve and preserve the good culture of Thailand for future generations.  

Maintaining good culture, traditions, ancient Thai architecture, and various ancient sculptures, some of which 
made of wood carved with beautiful ancient patterns. Nowadays, most people tend to adjust the land from rice 
fields to become concrete buildings.In the past, adults talked children to the temple to make merit every day, give 
alms to monks every morning.Children were playing in the courtyard, which is very rare at present.  Because most 
children play with mobile phones, enter an internet café, or play addictive games online, instead of help parents 
with housework.From the story, it would reflect the differences in each period.Eventually, I want to help preserve 
and conserve old traditions for future generations. 

 


