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นายพงษ์พันธุ์ ไชยนิล
ประเภทงานศิลปหัตถกรรม : เครื่องดิน (เครื่องปั้นดินมอญ)

Mr.PHONGPHAN CHAIYANIL 
Descendant of Pottery Craft Master  
(Mon Baked Clay Pottery)



ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 | 57

“เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เป็นหัตถกรรมทรงคุณค่า ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรม 
ของชาวมอญ ที่ได้ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับหลายร้อยปี ผมเป็นหนึ่งในลูกหลานชาวมอญ  

จึงตั้งมั่นสืบสาน เพื่อไม่ให้งานเครื่องปั้นดินมอญสูญหายไปตามกาลเวลา”

“Koh Kret Pottery is a valuable craft that can tell the story of Mon culture from 
generations to generations. Hundreds of years as being one of Mon descendants, 

 I’m proud to retain Mon pottery not to disappear as time go by.”

ผลงาน : ผอบรวมรักกุหลาบพันปี 
Product : Pha-oup (casket) engraved with golden swan
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คณุพงษ์พันธ์ุ ไชยนลิ เป็นคนเชือ้สายมอญ ซึง่บรรพบรุษุ
ได้อพยพย้ายถิน่ฐานจากเมอืงหงสาวด ี(พม่า) มาต้ังถิน่ฐาน
อยู่ที่เกาะเกร็ดจนถึงทุกวันนี้ เป็นทายาทผู้สืบทอดงาน
หัตถกรรม “เครื่องปั้นดินมอญ” จากคุณย่า เนื่องจาก
บรรพบรุษุเป็นช่างเครือ่งป้ันดนิเผา เมือ่อพยพย้ายถิน่ฐาน
จึงน�าเอาวิชาความรู้ของชาติพันธุ์มอญติดตัวมาประกอบ
อาชพีเครือ่งป้ันดนิเผาทีเ่กาะเกรด็เรือ่ยมา จนถงึรุน่คุณย่า 
ก็ยงัคงสบืทอดงานช่างเครือ่งป้ันดนิมอญมาอย่างต่อเนือ่ง 
คณุพงษ์พันธ์ุจึงมคีวามผูกพันกับงานเครือ่งป้ันดนิเผามา
ต้ังแต่เกิด ประกอบกับตัวคุณพงษ์พันธุ์เองก็มีใจชอบ 
ในงานศิลปะ อกีทัง้ยงัศึกษาด้านศิลปะจนมคีวามรูแ้ละมฝีีมอื
ด้านการเขียนลวดลายไทยได้อย่างงดงามและน�าเอาทกัษะ
ความรูม้าใช้ในงานเครือ่งป้ันดนิเผาทีอ่ยูกั่บชวีติของตนเอง 
มาโดยตลอด

แรงบนัดาลใจในการสืบทอดงานหตัถกรรม “เคร่ืองป้ันดินมอญ”
The inspiration to inherit “Mon Pottery”

Mr.Phongphan Chaiyanil is a descendant of 
Mon. His ancestors migrated from Bago (Myanmar), 
and settled down at Koh Kret until today. He is 
a successor of Mon pottery crafting from his 
grandmother, all his ancestors were the pottery 
craftsmen. Migrating to Thailand, his ancestor 
made a living with clay pottery skills which they 
brought along. Phongphan has bonded with clay 
pottery craft works from Childhood. with arts 
passion, he has learnt arts of Thai motif drawing, 
and his skill has been enhanced to be used for 
the pottery throughout his life.
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จนในวนัทีค่ณุย่าแก่ตัวลง (ปัจจุบนัคณุย่าอาย ุ93 ปี) 
คุณพงษ์พันธุ์จึงมีความต้ังใจที่จะสืบทอดงานหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินมอญที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษแทนคุณย่า 
ต่อไป ประกอบกับฝีมอืทีส่ัง่สมประสบการณ์มานาน โดยเฉพาะ
ด้านการสลกัลวดลายทีล่ะเอยีดวจิิตรลงบนชิน้งานแต่ละชิน้
ได้อย่างมีเอกลักษณ์ จึงท�าให้ผลงานเครื่องปั้นดินมอญ 
ของคุณพงษ์พันธ์ุมคีวามสวยงาม โดดเด่นไม่เหมอืนใคร

เครื่องปั้นดินมอญ เป็นงานหัตถกรรมที่เป็นมรดก 
ทางภูมิปัญญาที่มีมานานกว่า 200 ปี โดยบรรพบุรุษ 
เชือ้สายมอญทีอ่พยพเข้ามาอาศัยอยูใ่นประเทศไทยบรเิวณ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ตอนปลาย หลงัจากต้ังรกรากได้ระยะหนึง่ จึงน�าวชิาความรู ้
ในการท�าเครื่องปั้นดินเผามายึดท�าเป็นอาชีพหลักในการ
ด�ารงชพี เพราะพ้ืนทีใ่นเกาะเกรด็นัน้มดีนิเหนยีวคณุภาพดี
เหมาะส�าหรับการท�าเครื่องปั้นดินเผาที่มีความทนทาน 
แข็งแกร่ง เกาะเกร็ดจึงกลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้น 
ดนิเผาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย

While his grandmother was getting old, 
Phongphan aimed to continue Mon pottery  
crafting, which is his family’s heritage. Especially 
the long experience of exquisite engraving skill,  
Phongphan’s pottery is outstandingly beautiful  
and unique.

The Mon pottery is the handicraft wisdom & 
heritage in Thailand for more than two hundred 
years since Mon ancestors migrated to settle 
down in Thailand at KohKret, Nonthaburi province  
at the end of Ayutthaya period. Settling for a 
while, they earned a living from their pottery 
crafting knowledge. Because of good quality  
clay in the area of KohKret which was good for  
pottery making, KohKret became famous as the 
source of durable pottery production in Thailand.
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เอกลกัษณ์ผลงานเครือ่งป้ันดนิมอญของคณุพงษ์พันธ์ุ 
มคีวามโดดเด่นทีเ่ทคนคิการข้ึนรปูชิน้งานเป็นชิน้เดยีวกัน
ต้ังแต่ฐานถงึยอด โดยไม่ต้องท�าแยกเป็นชิน้เหมอืนการท�า
เครื่องปั้นแบบดั้งเดิม ใช้การสลักแบบซี่ฟันปลา ที่เล็ก 
ละเอยีดเจาะให้ฝากับตัวชิ้นงานแยกขาดออกจากกัน สลัก
ลวดลายทีว่จิิตรลงบนชิน้งานด้วยไม้ลาย ไม้ไผ่ทีท่�าการแกะ
สลกัลายลงไปบนปลายไม้ก่อนทีจ่ะใช้ไม้ลายนัน้จ้ิมลายลงบน
ชิน้งาน ไม้ลาย 1 ชิน้ สามารถสร้างลวดลายได้หลากหลายลาย 
จึงท�าให้เกิดลายใหม่ๆ อยูเ่สมอลวดลายในผลงานแต่ละชิน้ 
มีความละเอียดมาก ต้องใช้ทักษะฝีมือขัน้สูง ใช้สมาธแิละ
ใช้เวลา ลวดลายที่สร้างข้ึนบนชิ้นงานแต่ละชิ้นจึงแทบ 
ไม่ซ�้ากันเลย

เทคนิคพิเศษในการเขียนลายเครื่องปั้นดินมอญของ 
คณุพงษ์พันธ์ุทีถ่อืจุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์อกีอย่างหนึง่
คอื การใช้เทคนคิเขียนลาย แบบลายรดน�า้ เพ่ือเพ่ิมความ
แตกต่างและเพ่ิมมลูค่าให้กับชิน้งาน ลวดลายทีส่ร้างสรรค์
เน้นการน�าลวดลายแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับเส้น 
ลายไทย เกิดเป็นลวดลายทีล่งตัว เช่น ลายบวัคว�า่บวัหงาย 
ลายกระจัง ลายกนก ลายประจ�ายาม เป็นต้น

เอกลักษณ์ และการพัฒนาผลงาน
Identity and craft work development

The unique character of Mon pottery created 
by Phongphan is “single piece” mold technique; 
from base to top without separate in pieces like 
others’ traditional molding. He has special technique 
by using serration probing into the mold to separate 
to be body and lid. Carving exquisite pattern on 
the molded clay by using bamboo striped carved 
wood at the top to create pattern on the work 
pieces. The carved wood can be used to create 
several patterns. Each crafted piece requires  
advanced craftsmanship skill, time, and concentration. 
Therefore, the created patterns on each crafted 
pieces is almost not repeated.

The special technique of Mon pottery made by 
Phongphan which is unique, using Thai lacquer 
works technique (Rod Nam) to create the  
differences and add more value to his work.  
The created pattern is simultaneously blend of 
traditional Mon’s pattern and Thai’s to get such 
harmonious patterns as Lotus throne, Lai-krachang, 
Lai-kanok, Lai-prajamyam.
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จากความมุง่มัน่เพ่ือสบืทอดหตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิมอญ 
มรดกภมูปัิญญาแห่งบรรพบรุษุให้คงอยูโ่ดยไม่ให้สญูหายไป
จากผนืแผ่นดิน มกีารพฒันาต่อยอดสร้างเอกลกัษณ์งาน
เครือ่งป้ันดนิมอญจากความดัง้เดมิให้มรีปูลกัษณ์ทีม่คีวาม
โดดเด่นแตกต่างไปจากเครือ่งป้ันดนิเผาแบบดัง้เดมิ ผลงาน
ที่มีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือของคุณพงษ์พันธุ ์
นี้เอง ได้สร้างโอกาสให้ผลงาน “ผอบฉลุหงส์ทอง” ถกูเลือก
เป็นผลงานที่ถวายเป็นของขวัญแด่องค์กษัตริย์แห่ง 
ประเทศบาห์เรน เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนประเทศไทย 
ในปีพ.ศ. 2558 ท�าให้คุณพงษ์พันธุ์ยิ่งมีความภาคภูมิใจ 
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่
จะสร้างสรรค์ผลงานให้มีความพิเศษ และใส่จิตวิญญาณ
ลงไปในชิ้นงานทุกชิ้น จวบจนปัจจุบัน

With the aim to inherit Mon pottery, which is of 
ancestor’s wisdom heritage, Phongphan has 
created uniqueness on his pottery crafting;  
distinctive from the original. His creative “Pha-oup 
(casket) engraved with golden swan” was selected 
to be a present for the King of Bahrain when he 
visited Thailand in 2015. This made Phongphan 
so proud that he has intention to keep innovating 
his crafted pieces as much as devoting spirit and 
sole into every piece of his.
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คุณพงษ์พันธุ์มีแนวทางที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู ้
เชงิพิพิธภณัฑ์ให้ความรูเ้ก่ียวกับเครือ่งป้ันดนิเผาเกาะเกรด็ 
เพ่ือให้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจให้คนในพ้ืนทีเ่กาะเกรด็ เกิด 
ความรกัและหวงแหนภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ ให้สามารถ
น�าเอาความรูไ้ปต่อยอดต่อไปได้ ส่วนการสบืทอดงานต่อจาก
คุณพงษ์พันธุ์นั้นก็วางรากฐานให้กับลูกชาย (ขณะนี้อายุ 
6 ปี) ซึ่งก็ได้มีการซึมซับการท�างานจากคุณพงษ์พันธุ์ 
มาต้ังแต่เด็กเช่นเดียวกัน เพ่ือจะได้สืบทอดภูมิปัญญา 
แห่งชาติพันธุ์ให้คงอยู่สืบต่อไป

แนวทางการสืบสานงาน “เครือ่งป้ันดินมอญ” สู่รุน่ต่อไป
The pass no inherit “Mon Pottery” to next generations.

Phongphan has idea to create Koh Kret pottery 
museum & learning center to inspire people  
who live in Kohkret area to cherish with of their 
ancestors’ wisdom and preserve it by adding 
more value. Inheriting of work from Phongphan, 
aims at his six year old son to absorb with his 
work like when he was a child.
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“การสืบทอดงานเครื่องปั้นดินมอญ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราคนเดียวแต่ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ
ที่ชื่นชมผลงานของเราด้วย หากขาดการสนับสนุนจากพวกเขาเหล่านั้น  
ผลงานของเราก็คงอยู่ไม่ได้ ความจริงใจจากผู้ซื้อถือเป็นแรงผลักดัน 
ให้เรามีความภาคภูมิใจที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป”

“The inheritance of Mon pottery is not up to us alone, it also up 
to appreciation from the one who love these unique pottery. 

Without support from them, our crafted pottery cannot survive. 
Sincerity from customers is the drive for us to be proud to be 

retain and improve.”

14 หมู่ 1 ต�าบลเกาะเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
14 Moo 1, Koh Kret, Pakkred, Nonthaburi 11120
081 302 2964      บ้านดินมอญ       COTTANO2
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นายไวโรจน์ วานิ
ประเภทงานศิลปหัตถกรรม : เครื่องกระดาษ (ว่าวเบอร์อามัส)

Mr.WAIROT WANI
Descendant of Paper Craft Master (Beramus Kite)
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ผลงาน : ว่าวเบอร์อามัส
Product : Beramus Kite

“บรรพบรุษุเป็นช่างหลวงสายบรุ ีได้ส่งต่อการท�าว่าวเบอร์อามสัมาสูรุ่น่คุณพ่อ ผมจึงมโีอกาสได้เติบโต 
มากับว่าวท�าให้เกิดเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณพ่อชราลงท�างานไม่ไหวเราจึงหวนกลับมาคิดว่า  
ถ้าเราไม่สานต่องานตรงนี ้แล้วใครจะมาอนรุกัษ์ว่าวทองทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ชาวสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ให้คงอยู่ได้จึงเกิดเป็นความตั้งใจที่จะสานต่อ ต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนาให้งานดีขึ้นเรื่อยๆ”

“My ancestors worked as Royal craftsman of Saiburi. They passed on the art of 
Beramus kites to my father. While growing up, I naturally developed passion in this kind 
of handicraft. When my father was old and unable to work, I realized that if I were not 
continue his work, who will preserve this golden kite that has been a symbolic of  
the three Southern border provinces. So I determined to continue this handicraft, 

and move on development.” 
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คุณไวโรจน์ วานิ สืบเชื้อสายมาจากช่างหลวงสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี และด้วยความที่มีบรรพบุรุษเป็นช่างท�า 
ว่าวเบอร์อามสั หรอืทีรู่จั้กในนามว่าวทองแห่งมลาย ูทีส่บืทอด
ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น คุณไวโรจน์ ได้เห็นคุณแวฮามิ วานิ 
ผู้เป็นพ่อท�าว่าวมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ท�าให้เกิดความสนใจ
และเริม่ท�าว่าวเล่นเองต้ังแต่อายเุพียง 9 ปี คณุพ่อก็ได้สอน
เทคนคิการท�าว่าวเบอร์อามสัให้คณุไวโรจน์เรือ่ยมาจนเมือ่
ศึกษาจบเป็นช่วงเวลาทีค่ณุพ่อเริม่อายมุากข้ึนและมอีาการ
ทางสายตา ท�าให้ไม่สามารถท�าว่าวได้ดีเช่นเดิม  

คุณไวโรจน ์ จึงเริ่มเ ล็งเห็นถึงความส�าคัญของ 
ว่าวเบอร์อามัสที่ใกล้จะสูญหายไปจากท้องถิ่น จึงมุ่งมั่น
ต้ังใจเรียนรู ้การท�าชิ้นงานจากคุณพ่อโดยละเอียด 

Mr.Wairot Wani is a successor of the family, 
who were the craftsman of the Royal family in 
Saiburi, Pattani. Having the ancestors as Beramus 
kite maker; known as the golden kite of Malayu 
which passed from generations to generations, 
Wairot saw his father Waehani Vani make the 
kites since he was a child. It led him to become 
interested in making kites himself since the age 
of 9 years old. His father tought him techniques 
to make Beramus kite for Wairot. Upon his 
graduation, his father became too old, having 
eye problems and could not continue his work, 

แรงบันดาลใจในการสืบทอดงานหัตถกรรม “ว่าวเบอร์อามัส” 
The inspiration to inherit “Beramus Kite”
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จึงรับหน้าที่สานต่อการท�าว่าวเบอร์อามัสต่อจากคุณพ่อ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ว่าวเบอร์อามัส หรือ ว่าวทองแห่งมลายู ในอดีต
กษัตริย์ หรือเจ้าเมืองเท่านั้นที่จะมีสิทธ์ิเล่นว่าวชนิดนี้  
โดยในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว เจ้าเมืองแต่ละหัวเมือง 
จะข้ึนว่าวเป็นคนแรก ราษฎรจึงจะสามารถเล่นว่าวกันได้
อย่างอสิระ ซึง่ก่อนจะท�าการข้ึนว่าวจะต้องปิดทองทีห่วัว่าว
เสียก่อน จึงเป็นทีม่าของว่าวเบอร์อามสั ด้วยค�าว่า “อามสั” 
แปลว่า “ทอง” วตัถปุระสงค์การข้ึนว่าวเพ่ือส�าหรบัท�านาย 
หรือพยากรณ์ ส�าหรับการท�าเกษตรกรรมในปีต่อไปว่า 
จะมีลักษณะ ดินฟ้า อากาศ จะสามารถท�าการเกษตรได ้
อุดมสมบูรณ์หรือไม่

Wairot found the importance of Beramus kite 
that it was almost disappearing from the region. He 
determined to learn the process of making it from 
his father thoroughly, and committed to preserve 
Beramus kite from his father.

In the past, Beramus Kite or Golden Kite of 
Malayu was only for the king or governors. After 
the harvest season, each governor was the first 
one who flew the kite then the people could play 
the kite freely. Before flying, the kite had to be 
gilded on the top. That was the reason for the 
kite to be named as“Amus”, which meant “Gold”. 
The purpose of flying Beramus kite was to forecast 
the weather for the next cultivation.
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In ancient times, Beramus kite was considered 
a high-class kite only for the governors. Each 
one had to have seven kite craftsmen. Even 
nowadays, the craftsmen who make Beramus 
kite must have more skill than making other 
types of kite. Baramus has to use 20-29 pieces 
of bamboo sticks for its frame. The chosen bamboo 
sticks must be large, straight, and not broken; 
they have to be more than four years old. It is 
because it will have durability. Then, decorate 
with colourful paper. The pattern designs created 
on the kite are referred from culture and Islamic 
belief.

ในสมัยโบราณ ว่าวเบอร์อามัส ถือเป็นว่าวชั้นสูง
ส�าหรบัชัน้เจ้าเมอืงเท่านัน้ การจะท�าว่าวได้แต่ละตัวจะต้อง
ใช้ช่างถึง 7 ช่างว่าว และถึงแม้ในปัจจุบัน ผู้สร้างสรรค ์
ว่าวเบอร์อามัสได้นั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช�านาญ
มากกว่าการท�าว่าวชนิดอื่น เพราะต้องใช้ไม้ไผ่ในการ 
ข้ึนโครงถงึ 20-29 ซี ่ต้องเลอืกไม้ไผ่ตัวเมยีทีม่อีายต้ัุงแต่ 
4 ปี ข้ึนไป ล�าต้นใหญ่และต้ังตรง ปลายไม่หกั เพราะจะมเีนือ้ 
ที่ดีและมีความคงทน น�ามาประดับตกแต่งด้วยกระดาษ
สสีนัฉูดฉาด ลวดลายทีส่ร้างสรรค์ลงบนชิน้งานสอดแทรก
เรื่องราวที่สื่อความหมายตามวัฒนธรรม และความเชื่อ 
ในศาสนาอิสลาม 

เอกลักษณ์ และการพัฒนาผลงาน 
Identity and craft work development
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Nearly disappearing of Beramus kite, the 
wisdom heritage of the South, Wairot Wani fully 
intended to continue the craftsmanship from his 
father. Wairot has applied all the knowledge he 
gained to improve the beauty of the kite but still 
preserve original pattern, which usually contains 
the images of natural surroundings such as 
morning glory “Pak Boong”, opium leaf, leaf, 
and flower. Wairot has created kite in various 
sizes according to customers’ requirement to be 
kept as souvenirs, home decoration, and gift.

เมื่อคุณไวโรจน์ วานิ ได้เห็นถึงความส�าคัญของ 
ว่าวเบอร์อามัส มรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นชายแดนใต้ 
ทีใ่กล้จะเลอืนหายไปตามกาลเวลา ประกอบกับความต้ังใจ
ทีจ่ะสบืสานงานท�าว่าวเบอร์อามสั ต่อจากคณุพ่อ คณุไวโรจน์
จึงน�าความรู้ทั้งที่ได้เรียนรู้จากคุณพ่อ และการเรียนรู้ใน
ช่องทางอืน่น�ามาปรบัปรงุพัฒนาให้ผลงานมคีวามสวยงาม
มากยิ่งขึน้ แต่ยังคงรูปแบบลวดลายดั้งเดิมตามแบบฉบับ
ของว่าวเบอร์อามสัทีเ่ป็นรปูแบบเฉพาะท้องถิน่ทีส่บืต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น เน้นวาดลวดลายที่เห็นตามธรรมชาติ เช่น 
ลายผักบุ้ง ลายใบฝิ่น ลายใบไม้ ลายดอกไม้ เป็นต้น  
คุณไวโรจน์ มีการพัฒนางานว่าวให้มีความหลากหลาย
มากข้ึน ด้วยการปรับเปลี่ยนขนาดตามความต้องการ 
ของลกูค้า ให้สามารถเก็บไว้เป็นของทีร่ะลกึ ของตกแต่งบ้าน 
หรือมอบเป็นของขวัญ เป็นต้น
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เมือ่วฒันธรรมพ้ืนถิน่การท�าว่าวของชาวถิน่ชายแดนใต้
ใกล้จะเลือนหายไปตามกาลเวลาเพราะมีเทคโนโลย ี
สมยัใหม่ในด้านต่างๆ ทีเ่ข้ามาแทรก แต่ลกูหลานในอ�าเภอ
สายบุรีอย่างคุณไวโรจน์ วานิ กลับรู้สึกรักและหวงแหน
มรดกภมูปัิญญาของตน จึงรวมกลุม่กันเพ่ือศึกษาค้นคว้า
ท�าการวิจัยเรื่องว่าวเบอร์อามัสอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ว่าวของชาวมลายูให้คงอยู่คู่แผ่นดิน อีกทั้งยังได้น�าว่าว
เข้าไปเป็นหลักสูตรศิลปะสอนเด็กๆในโรงเรียนในพ้ืนที่
ชายแดนใต้อีกด้วย

Although the tradition of making kites in the 
South are fading as time go by technology  
influences, Wairot and his group, the descendants 
of Saiburi district, still cherish their legacy. They 
has assembled a group to seriously study and 
research about Beramus kite with a purpose to 
protect, preserve this tradition and the kite of 
Malayu wisdom. Furthermore, they pass the 
knowledge on as art curriculum in schools in 
border area.

แนวทางการสืบสานงาน “ว่าวเบอร์อามัส” สู่รุน่ต่อไป
To pass on “Beramus Kite” to next generations.
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“ว่าวเบอร์อามัสเป็นงานที่ทรงคุณค่า เป็นภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนาน  
จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าเราปล่อยให้งานหัตถศิลป์สูญหายไป เห็นได้ถึงประเทศ 

ที่เจริญแล้ว ถึงวันหนึ่งเขาจะหันกลับมา เสาะหา และอนุรักษ์งานไว้  
แต่ถ้าเรารอให้ถึงตอนนั้นก็อาจจะสายไปเสียแล้ว”

“Beramus kite is a long-time valuable native wisdom. It would be 
deplorable if we let it be disappeared. We can see the proof from 
many developed countries becoming to preserve their traditional 

arts and wisdom. We should not ignore, and wait until it is too late.”


