
ความสัมพันธระหวางขนบธรรมเนียมประเพณีกับวรรณกรรม 

วรุณญา อัจฉริยบดี 

 จากการศึกษาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในลักษณะตาง ๆ แลว เน้ือหาในบทน้ีจะอธิบายถึง

ความสัมพันธระหวางขนบธรรมเนียมประเพณีกับวรรณกรรมใน ๓ ลักษณะ คือ บทบาทของขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่มีตอวรรณกรรม บทบาทของวรรณกรรมที่มีตอขนบธรรมเนียมประเพณี และคุณคาของวรรณกรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

๕.๑  บทบาทของขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอวรรณกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม นับเปนมรดกที่มีคุณคาของสังคม คนในสังคม

ยอมตองประพฤติปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีเหลาน้ีที่ไดรับการสืบทอดมาจากรุนสูรุน ขณะเดียวกัน

ผูประพันธก็เปนสมาชิกคนหน่ึงในสังคม ผูประพันธยอมนําความรูที่เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีมาไวใน

เน้ือหาของวรรณกรรม ดังคํากลาวที่วา “วรรณคดีของชาติใดก็ยอมเปนเสมือนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็น

สภาพชีวิตความเปนอยูและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนในชาติน้ัน ๆ” (สายทิพย นุกูลกิจ, ๒๕๓๓, น. ๖๒) 

เชน การประกอบพระราชพิธีพิรุณศาสตรเปนการนําความคิดเรื่องนํ้ามาใชกับการประกอบอาชีพของคนไทย 

หากปใดนํ้าแลงก็จะประกอบพระราชพิธีน้ีขึ้น เพ่ือใหฝนตก ชาวนาชาวไรก็สามารถทําไรทํานาได อีกทั้งยังเปน

การสรางขวัญและกําลังใจใหชาวไรชาวนาดวย ผูประพันธก็ไดนําความคิดเรื่องน้ีบันทึกไวในงานวรรณกรรม    

ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางขนบธรรมเนียมประเพณีในงานวรรณกรรม นอกจากน้ี สายทิพย นุกูลกิจ 

(๒๕๓๓, น. ๖๔) กลาววา “ในทางตรงกันขาม ถาเราอยากจะทราบวาบรรพบุรุษของเรามีความเปนอยูกัน

อยางไร มีขนบประเพณีด้ังเดิมอยางไร และมีการเปลี่ยนแปลงมาอยางไรบาง จนกวาจะกลายรูปมาเปน

ประเพณีตาง ๆ อยางในปจจุบันแลว เราก็สามารถทราบไดดวยการอานวรรณคดีในสมัยกอนรุนเราขึ้นไปทั้งน้ี

เปนเพราะวาวรรณคดียอมทําหนาที่เปนเครื่องสะทอนใหเห็นประเพณีของคนในชาติดวย” ดังจะเห็นไดจาก

การอานสุภาษิตพระรวงที่เปนคําสอนที่วา “ปลูกไมตรีอยารูราง สรางกุศลอยารูโรย” ก็ทําใหเขาใจธรรมเนียม

การตอนรับแขกที่มีมาต้ังแตสมัยโบราณ 

จากที่กลาวมาน้ันแสดงใหเห็นวาขนบธรรมเนียมประเพณีจึงเปรียบเสมือน “วัตถุดิบ” หรือ “ขอมูล” 

ที่ผูประพันธเลือกสรรนํามาใชสรางสรรคเปนวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องตาง ๆ  

๕.๒  บทบาทของวรรณกรรมที่มีตอขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีจะมีบทบาทตอวรรณกรรมแลว วรรณกรรมก็มีบทบาทตอ

ขนบธรรมเนียมประเพณีดวยเชนกัน กลาวคือ “วรรณคดีน้ันนอกจากจะทําหนาที่ชวยบันทึกประเพณีเอาไวมิ

ใหสูญหาย และชวยสะทอนใหเห็นประเพณีของคนในชาติดังกลาวแลว วรรณคดียังมีเน้ือหาและเรื่องราวบาง

ตอนที่เปนตนเคาทําใหเกิดความเช่ือและประเพณีบางอยางในสังคมขึ้นอีกดวย” (สายทิพย นุกูลกิจ, ๒๕๓๓, 

น. ๖๕) เชน ความคิดความเช่ือเรื่องการฟงเทศนมหาชาติที่วาหากฟงเทศนมหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑภายใน

วันเดียวจะทําใหไดบุญกุศลอยางมาก และจะไดไปเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งก็นาจะมีตนเคา

ความคิดความเช่ือน้ีมาจากวรรณคดีเรื่อง “พระมาลัยคําหลวง” ที่มีเน้ือหาทําใหผูอานเห็นผลของการทําความ

ดี จึงไดนําไปเช่ือมโยงกับความปรารถนาของมนุษย ความคิดความเช่ือน้ีก็ยังมีอิทธิพลตอคนในยุคปจจุบัน 

 สวนบาหยัน อ่ิมสําราญ (๒๕๕๙, น. ๔๐๓-๔๐๔) ไดกลาวถึงบทบาทของวรรณคดีพระราชพิธีในฐานะ 

“สาร” กลาวคือ  
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ในวรรณคดีพระราชพิธีบางประเภท ไดแก วรรณคดีบันทึกพระราชพิธี และวรรณคดี

ตําราพระราชพิธี วรรณคดีทั้งสองประเภท จะทําหนาที่รวบรวมขอมูลสวนที่เปนขอเท็จจริง 

อันไดแก ประสบการณ ความรู และขอมูลที่เปนสวนขอคิดเห็น ไดแก ความคิดเห็น อารมณ

ความรูสึกดวยกลวิธีทางวรรณศิลป ทําใหงานเขียนเหลาน้ีทรงคุณคาทั้งในดานความเปนพ้ืนที่

ทางประวัติศาสตรที่เก็บรักษาความทรงจําของราชสํานักสยามไว ทั้งในสวนที่เปนความรูและ

อารมณความรูสึก อีกทั้งยังเปนพ้ืนที่ที่กวีและนักปราชญของราชสํานักไดมีโอกาสใช

ความสามารถทางวรรณศิลปนําเสนอเรื่องเลาที่ เปนมรดกทางความรูที่ ไมใช นิยาย 

ตัวอยางเชน 

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส เปนวรรณคดีที่ประมวลความรอบรูจากประสบการณที่

เก่ียวของกับพระราชพิธีของผูทรงพระนิพนธ...ทําใหทราบวาในแตละเดือนมีพระราชพิธีใด   

แตละพิธีมีสาระสําคัญอยางไรถือเปนวรรณคดีที่มีบทบาทในการจัดการความรูเรื่องพระราช

พิธีเรื่องแรก ๆ ของราชสํานักสยาม 

 จากที่กลาวมาน้ันจะเห็นไดวาบทบาทของวรรณกรรมที่มีตอขนบธรรมเนียมประเพณีปรากฏ ๒ 

ลักษณะ คือ ลักษณะแรกวรรณกรรมเปนตนเคาของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความคิดความเช่ือบาง

ประการ และลักษณะที่สองคือ วรรณกรรมมีบทบาทจัดการความรูเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีใหเปนระบบ

ระเบียบมากยิ่งขึ้น 
๕.๓  คณุคาของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 วรรณกรรมเปรียบเหมือนกระจกสะทอนภาพของสังคม ในวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีน้ีก็

เปรียบเหมือนกระจกที่สะทอนภาพของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือของคนใน

สังคมไทย ซึ่งสะทอนผานวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง ๓ ลักษณะ ไดแก วรรณกรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่กลาวถึงพิธีการโดยตรง เชน นางนพมาศ พระราชพิธีสิบสองเดือน หรือวรรณกรรมบันทึก

ขนบธรรมเนียมประเพณี เชน ลิลิตโองการแชงนํ้า คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง วรรณกรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ใชเปนสวนหน่ึงในการประกอบพิธีการ และวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สอดแทรก

ขนบธรรมเนียม เชน สุภาษิตพระรวง รามเกียรต์ิ เมื่ออานวรรณกรรมเหลาน้ีแลวก็จะทําใหผูอานเขาใจชีวิต 

เขาใจอดีต และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน 

 ๕.๓.๑  คุณคาทางความรู 

 การศึกษาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีชวยใหผูศึกษามีความรูเก่ียวกับขนบประเพณี ธรรม

เนียมประเพณี และจารีตประเพณี และเขาใจความรูความคิดของคนในสังคมในดานตาง ๆ  

 ความรูดานขนบธรรมเนียมประเพณี ในยุคสมัยรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราชก็ทรงฟนฟูพระราชพิธีที่เคยปฏิบัติกันในสมัยอยุธยา เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธี

โสกันต การแหพระกฐิน การเทศนมหาชาติ และมีบางพระราชพิธีที่เปลี่ยนแปลงแบบแผนการปฏิบัติไปจาก

เดิมบาง เชน พิธีถือนํ้าพระพิพัฒนสัตยา ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยก็ไดฟนฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางขึ้นอีกเปนครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร เชน พิธีวิสาขบูชา และพระราชพิธี

ลงสรง นอกจากน้ียังมีบางประเพณีที่จัดเปนทั้งประเพณีของหลวงและของราษฎร เชน การทําพระราชพิธีจรด
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พระนังคัลแรกนาขวัญในเดือนหก หรือพิธีสารทเดือนสิบ ซึ่งปรากฏคําอธิบายในพระราชพิธีสิบสองเดือน     

พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ความรูดานการเมืองการปกครอง เพราะวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหลายเรื่องที่สะทอนถึง

ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนสมมติเทพที่เปนเจาชีวิตของราษฎร 

หรือเปนพระมหากษัตริยที่สืบเช้ือสายจากเทพ ดังน้ันขาราชการขุนนางจึงตองจงรักภักดี หากใครคิดคดตอ

พระมหากษัตริยก็ยอมไดรับการสาปแชงอยางรุนแรง นอกจากน้ีการอานวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ทําใหเห็นภาพของพระมหากษัตริยในแตละยุคสมัย เชน ภาพพระมหากษัตริยในสมัยอยุธยามักจะเปนผูมีบุญ

บารมี มีความกลาหาญ มีความสามารถในการรบ และปกครองโดยใชหลักทศพิธราชธรรม ดังจะเห็นไดจาก    

คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง โคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนนอง และโคลงราชสวัสด์ิ  

๕.๓.๒  คุณคาทางวรรณศิลปและอารมณ 

 วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแมวาจะเปนวรรณกรรมประยุกต เพราะเปนวรรณกรรมที่มุงให

ความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี แตผูแตงก็ยอมสะทอนอารมณตาง ๆ ไวในวรรณกรรมดวย โดยใช

กลวิธีแทรกความรูสึกนึกคิดตางๆ ไวกับตัวละคร เมื่อผูศึกษาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยอมเกิด

อารมณตางๆ ไปตามทองเรื่องหรือบทบาทตางๆ ของตัวละครเชน ในลิลิตโองการแชงนํ้า เน้ือหาตอนที่กลาวถึง

คําสาปแชงผูที่คิดคดตอพระมหากษัตริย ก็ทําใหผูอานรูสึกหวาดกลัวได ซึ่งทําใหเกิดรสวรรณคดีประเภท  

ภยานกรส ดังคําประพันธที่วา อยาใหทันในสามเดือน อยาใหเคลื่อนในสามป อยาใหมีสุขสวัสด์ิเมื่อใด อยากิน

เขาเพ่ือไฟจนตาย หรือการแสดงอารมณเศราของชางปาที่จะตองพรากจากถิ่นที่อยูและเครือญาติทําใหกวีตอง

แสดงการปลอบโยนชางวาจะไดเปลี่ยนไปอยูในเมืองที่จะทําใหพบกับความสุขและความสบายในคําฉันทดุษฎี

สังเวยกลอมชางที่วา “อาอรอยาอา วรณเนาวนา ฤาใครไยดี มาอยูภารา มีผูผดุงผดา ศุขเขษมเปรมปรีด์ิ 

ยากไรไปมี เหมือนในพนาลี ทงเทินเนินพนม” 

นอกจากน้ียังปรากฏความไพเราะของบทประพันธอันเกิดจากการเลือกสรรถอยคํา การเพ่ิมเสียง

สัมผัส ดังคําประพันธในสุภาษิตสอนสตรีที่วา อยาเดินกรายยายอกยกผาหม อยาเสยผมกลางทางหวางวิถี     

อยาพูดเพอเจอไปไมสูดี เหยาเรือนมีกลับมาจึงหารือ  

คุณคาทางวรรณศิลปและทางอารมณในวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจึงเปนการแสดง

ความสามารถของกวีที่สามารถนําขอเท็จจริงมาผสมผสานกับจินตนาการทางอารมณความรูสึกเขาดวยกันได

อยางนาสนใจ 

๕.๓.๓  คุณคาทางประวัติศาสตร 

 ผูศึกษาไดรูถึงวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตของคนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะวรรณกรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนที่รวมความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ระเบียบแบบแผนตาง ๆ ของชีวิตมนุษย 

นอกจากน้ีวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบางเรื่องอาจกลาวไดวาเปนเครื่องมือในการปกครองของ

กษัตริยอยางหน่ึง เชน ลิลิตโองการแชงนํ้า เปนวรรณกรรมที่ใชสวดในพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยาของขุนนางขาราช

บริพาร เน้ือหาแสดงถึงความศักด์ิสิทธ์ิใหกับพิธีและสถาบันพระมหากษัตริย สําหรับผูที่เขารวมพิธีด่ืมนํ้าก็ได

แสดงความจงรักภักดีของตนที่มีตอพระมหากษัตริย ซึ่งพระราชพิธีน้ีทํามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 การเปลี่ยนแปลงของขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดวาขนบธรรมเนียม

ประเพณีในวรรณกรรมปจจุบันบางเรื่องก็ยังคงแสดงใหเห็นความคิดความเช่ือบางอยางที่มีในอดีต หรือ
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บางอยางที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นไดจากความคิดความเช่ือเรื่องบุญกรรมในนวนิยายเรื่อง

บุพเพสันนิวาสก็ยังคงเปนความคิดที่ยังมีอยูในปจจุบัน “เพราะบุญกรรมแตปางบรรพจึงทําใหแมหญิงผูแปลก

ประหลาดไดมาอยูในรางของแมการะเกดที่หมดบุญไปแลว นางจักอยูที่แหงน้ีนานหรือไมก็แลวแตบุญกรรม

วาสนา” หรือจากเดิมที่เปนการทําพระราชกุศลแบบหลวงแตปจจุบันเหลือเพียงการทําบุญของคนในทองถิ่น

เทาน้ัน เชน การพระราชกุศลตักบาตรนํ้าผึ้ง ที่ปรากฏคําอธิบายในพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วา “การตักบาตร

นํ้าผึ้งน้ี ไมไดเปนพระราชกุศลซึ่งมีมาในเรื่องราวเกาๆ ปรากฏในหนังสือแหงใด เปนการพ่ึงเกิดขึ้นใหมใน

รัชกาลที่ ๔ เหมือนอยางวิสาขบูชาและมาฆบูชา ทําอนุโลมตามผูซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแตกอนไดเคยทํามา 

แตการที่ทําน้ันก็ไมสูจะเปนราชการสําหรับแผนดินแทนัก ทําเปนสวนธรรมยุติกา หรือเฉพาะแตวัดบวรนิเวศ

ดวยอีก เปนการของวัดมากกวาของบาน” ในปจจุบันจัดเปนประเพณีสําคัญของชาวไทยเช้ือสายมอญที่ทําใน

วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ของทุกป ซึ่งทํากันในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ การอาน

วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจึงทําใหเขาใจที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและพระราชพิธีบางอยาง

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 

 นอกจากน้ีในยุคการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปน

ยุคที่มีการลาอาณานิคมเกิดขึ้น พระองคจึงไดเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมบางอยางใหมีอารยธรรมมากย่ิงขึ้น 

เชน การเปลี่ยนแปลงประเพณีการแตงกายและทรงผม ยกเลิกการโกนผมไวทุกขเมื่อพระมหากษัตริยสวรรคต 

เปลี่ยนประเพณีหมอบคลานเขาเฝาเปนการยืนเฝาหรือน่ังเกาอ้ีและถวายคํานับตามแบบตะวันตก รวมถึงการ

พระราชนิพนธวรรณกรรม โดยเฉพาะเรื่องพระราชกรัณยานุสรและพระราชพิธีสิบสองเดือนก็เปนการแสดงให

เห็นอารยะของประเทศวาประเทศมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ในที่น้ีสอดคลองกับ

ความคิดของบาหยัน อ่ิมสําราญ (๒๕๕๙, น. ๔๐๗-๔๐๘) วาเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน หรือการ

เปลี่ยนแปลงวิธีคิดอันเน่ืองมาจากการรับรูแบบใหม กลาวคือปกปองความรูแบบเดิมใหดํารงอยูอยางมีเหตุผล 

เพ่ือประสานสัมพันธวิธีคิดแบบเกากับโลกสมัยใหม  

๕.๓.๔ คุณคาทางวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมและประเพณีที่ปรากฏในวรรณกรรมน้ันเปนสิ่งที่บรรพบุรุษสรางสมกันมาชานานจน

กลายเปนมรดกอันล้ําคา ผูที่ศึกษาวรรณกรรมประเภทน้ีก็จะเปนสวนชวยในการอนุรักษขนบธรรมเนียม

ประเพณี เชน วัฒนธรรมการกิน ดังคําประพันธในเรื่องขุนชางขุนแผนตอนที่นางบัวคลี่ลูกของหมื่นหาญได

จัดเตรียมอาหาร และลอบวางยาพิษหวังจะฆาขุนแผนที่วา “...มาจัดแจงแกงเน้ือตะพาบนํ้า แยยําหอหมกทั้ง

นกคั่ว ขาวใหมใสในชามกลีบบัว เอายาน้ันโรยทั่วทุกสิ่งอัน...แกงหมูฉูฉี่หมี่ทอดมัน” หรือวัฒนธรรมการ        

แตงกายของผูหญิงชนช้ันสูงในราชสํานัก ดังคําประพันธในเรื่องรามเกียรต์ิที่วา 

    ๏ เขาที่ชําระสระสนาน สุคนธารเกสรขจรกลิ่น 

ภูษาพ้ืนมวงทรงขาวบิณฑ  เชิงน้ันรูปกินรีรํา 

ทรงสไบตาดพ้ืนทอง  ซับในกรองสอดสีเขียวขํา 

สะอ้ิงองคลวนบุษราคัม  ประจํายามทับทรวงดวงลอย 

ตาบทิศมรกตสังวาลวัลย  ประดับถันบานพับสลับสรอย 

ทองกรพาหุรัดจํารัสพลอย  ธํามรงคเพชรพรอยอรามเรือง 

มงกุฎกรรเจียกจรมณี  โอภาสจับสีฉวีเหลือง 
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งามศรีเสาวภาคยเฉลิมเมือง ยางเยื้องมาถวายอัญชุลี ฯ 

 เมื่อนักศึกษาไดอานวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณียอมจะรูสึกภูมิ ใจและหวงแหน

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอยางยาวนาน และอาจจะเปนบุคคลที่ไดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ 

ไวใหคนในรุนตอไป  
 

สรุป 

 ความสัมพันธระหวางขนบธรรมเนียมประเพณีกับวรรณกรรมจะเห็นไดวาขนบธรรมเนียมประเพณี

และความคิดความเช่ือที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนับเปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่ผูประพันธนํามาใชสรางสรรคเปน

งานวรรณกรรม เมื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดความเช่ือถูกบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรก็ทําให

วรรณกรรมมีหนาที่ อีกประการหน่ึง คือ การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีใหคนรุนหลังไดศึกษา 

ขณะเดียวกันวรรณกรรมก็อาจเปนตนเคาของการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณี และทําใหผูอานไดเห็นการ

เปลี่ยนแปลงความคิดความเช่ือบางอยางในสังคมไทยปจจุบัน นอกจากน้ีวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ยังมีคุณคาในดานตาง ๆ ไดแก คุณคาทางความรู คุณคาทางวรรณศิลปและอารมณ คุณคาทางประวัติศาสตร 

และคุณคาทางวัฒนธรรม 
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คําถามทายบท 

๑.  ความสัมพันธระหวางขนบธรรมเนียมประเพณีและวรรณกรรมมีลักษณะใดบาง 

๒.  จงอธิบายบทบาทของวรรณกรรมที่มีตอขนบธรรมเนียมประเพณี 

๓.  จงอธิบายบทบาทของขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอวรรณกรรม 

๔.  จงอธิบายคุณคาของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี พรอมทั้งยกตัวอยางวรรณกรรมที่นักศึกษาได

ศึกษามาประกอบใหชัดเจน 
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