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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ (๑) เพื่อศึกษาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัด
ดอนบุ ญ (๒) เพื่ อศึ กษาหลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อ งวัดดอนบุญ และ
(๓) เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ว รรณกรรมทางพระพุ ท ธศาสนาเรื่ อ งวั ด ดอนบุ ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คมไทย
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรม เรื่องวัดดอนบุญ จัดอยู่ในประเภทนิยายสะท้อนปัญหาสัง คม ซึ่ง
โครงเรื่องบ่ งบอกถึงอุ ปสรรคและปัญ หา พร้อมวิธีก ารแก้ ไขปัญ หาเพื่ อสร้างความสามั คคี ปรองดอง
สมานฉันท์
หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุญ แบ่งได้ ๒ ด้าน คือ ด้าน
จริยธรรม เป็ นข้อ ประพฤติป ฏิบั ติ ได้แก่ (๑) ศีล ๕ (๒) บุ ญ กิริยาวัตถุ (๓) กตัญ ญู กตเวที (๔) เมตตา
(๕) ความเพียร (๖) การให้อภัย และ เป็นส่วนด้านสัจธรรม แสดงสภาวะ เป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งตาม
กฎธรรมชาติ ได้แก่ (๑) อริยสัจ (๒) สัมมาทิฐิ (๓) สังสารวัฏ (๔) ไตรลักษณ์

๑

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา.
๓
อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา.
๒

๒
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุญ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ๔ ด้าน คือ (๑) ด้าน
สังคม พระสงฆ์ มีส่วนช่วยให้พุทธศาสนิกชนมีความสามัคคี รู้จักเสียสละเกื้อกูล (๒) ด้านความเชื่อ ศรัทธา
นาสู่ปัญญา มีความสัมพันธ์กัน ทากรรมดี ผลคือได้ขึ้นสวรรค์ ทากรรมชั่วผลคือตกนรก (๓) ด้านประเพณี
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี (๔) ด้านวรรณกรรม อุปมาอุปไมย สอดแทรกหลักธรรมเป็นการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสังคมแก่ผู้อ่านวรรณกรรม
คาสาคัญ วรรณกรรม, วัดดอนบุญ, อิทธิพลต่อสังคมไทย
ABSTRACT
The title has three purposes; 1) to study of Buddhist Literature named “Wat Don
Boon” , 2) to study of Buddhist principle that appeared in literature named “ Wat Don
Boon”, 3) to analyze the Buddhist Literature named “Wat Don Boon” influenced to Thai
Society. It is documentary research
The research result is found that literature named “Wat Don Boon” classified as
the novel that reflected society problems. The storyline is indicated of the obstacles
and problems with solving method to encourage the unity and reconciliation
The Dhamma principles that appeared in Buddhist Literature named “ Wat Don
Boon” divided by 2 sides is Morality; rule of conducts such as (1) five precepts,(2) the
items of meritorious action, (3) the quality of being a grateful person, (4) loving-kindness,
(5) effort, (6) forgiveness and about The truth is shows normal conditions by law of
nature such as (1) Noble Truth, (2) Right View (3) Round of Existence (4) Three Signs of
Being
The Buddhist Literature named Wat Don Boon influenced to Thai Society for 4
levels as follows, (1) society level; the sangkha supports the Buddhist be harmonious
and know how to sacrifice and support each other ( 2) faith level; the faith lead to
wisdom and correlated to do the good deeds take the heaven as result and do the bad
deeds take the hell as result, (3) Tradition level; is conservation of culture and tradition,
4) Literature level; has compared and intervened dhamma principles that indoctrinate
with good attitude to society for the readers.
Keyword: literature, Wat Don Boon, influenced to Thai Society
๑. บทนา
วรรณกรรมศาสนาของไทยนั้ น ครั้งแรกได้รับ อิท ธิพ ลจากวรรณกรรมตะวัน ตกแต่ง ขึ้ นโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใช้สาหรับสั่งสอนประชาชนให้มีจิตใจ เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาและตั้งมั่นอยู่ในคุณงาม
ความดี ส่วนแนวคิดของเรื่อง เน้นพุทธธรรมเช่นความเป็นอนิจจังอันเป็นส่วนหนึ่งของไตรลักษณ์ เน้นเรื่อง

๓
หลักจริยธรรม เช่น การทาบุญกุศลเพื่อให้ได้ไปเกิดในชาติภพที่ดีกว่า มีความเชื่อว่าความสุขที่แท้จริง คือ
ความสุขทางธรรม ส่วนรูปแบบในการแต่งนิยม ใช้รูปแบบร้อยกรองและมีภาษาบาลี -สันสกฤตแทรกใน
เนื้อเรื่อง ระยะหลังได้รับอิ ทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตกเนื้ อเรื่องเน้น ธรรมะในชีวิตประจาวัน ควร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ป ระยุ ก ต์ กับ เหตุก ารณ์ ท างสัง คม เนื้ อ เรื่ องเกี่ ยวกับ อาชี พ เช่ น ธรรมะในการเป็ น ครู
นักปกครอง แนวคิดในเนื้อเรื่องมีการนาเสนออย่างตรงไปตรงมาในเรื่องค่านิยมของสังคม และแก่นแท้
ของศาสนา แสดงความคิดและความเชื่ออย่างมีเหตุผลมากขึ้น ส่วนรูปแบบในการแต่งมี ทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ในส่วนที่เป็ นร้อยแก้ ว ได้แก่ เรื่องสั้น วรรณกรรม สารคดี ที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับธรรมะ และ
ปรัชญาในพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงข้อคิดทางปัญญา๔
ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ว่า การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย หรือเรียกสั้น ๆ ว่า
บวชเรียน ต้องเน้นตอกย้ากันไว้ เพราะเป็นทั้งการรักษาพระศาสนา เป็นการทาให้พระพุทธศาสนาปรากฏ
และท าให้ ค นได้ ประโยชน์ จากพุ ท ธศาสนา เราพู ดว่ าจะรัก ษาพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ต้อ งรู้ว่าเนื้ อ ตัวของ
พระพุ ท ธศาสนาอยู่ ที่ ไ หน หรื อ ว่ า อะไรเป็ น เนื้ อ ตั ว ของพระพุ ท ธศาสนา มิ ฉ ะนั้ น พู ด ว่ า รั ก ษา
พระพุ ทธศาสนา แต่อาจจะไปรักษาอะไรก็ไม่รู้ ที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเลย ซึ่ง อาจจะเป็ นสิ่งที่ ตรงข้ามกั บ
พระพุทธศาสนาก็ได้ บางทีก็ได้แค่เปลือกหรือเครื่องห่อหุ้มเหมือนจะรักษาคน กลับไปเอา ขี้เหงื่อขี้ไคล
หรืออย่างดีก็ได้แค่เสื้อผ้าที่คนสวมใส่๕
เรื่ อ งวั ด ดอนบุ ญ ๖ เป็ น วรรณกรรมที่ เ ขี ย นขึ้ น โดยอาศั ย เนื้ อ หาสาระหรื อ หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์กับชาวบ้าน และกรรมการวัดเป็นผู้ดาเนินเรื่องหลัก
เป็นวรรณกรรมนาเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมีทั้งหมด ๒๖ ตอน แต่ละตอนไม่ได้
กล่าวถึงชื่อตอนไว้ เรื่องวัดดอนบุ ญ กล่าวถึง พระภิกษุและคณะกรรมการวัดร่วมกันบ้ านวัดให้ เป็นไป
ด้วยกันและให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีวิธีการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นานา ของผู้มีอิทธิพล
ในท้ อ งถิ่ น วรรณกรรมทางพระพุ ท ธศาสนาเรื่ อ งวั ด ดอนบุ ญ เป็ น วรรณกรรมเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในรูปแบบวรรณกรรมที่ จิตนิยายอิงธรรมะสะท้อนปัญหาสังคมและให้ความรู้ทางพุทธ
ธรรมอันเป็นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ทาให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ในคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่มี
คุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการนามาประพฤติปฏิบัติ
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุญ
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องวัดดอนบุญ
๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องวัดดอนบุญที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

๔

สนิท ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕),
หน้า ๒๕๑-๒๕๒.
๕
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม,
๒๕๔๕), หน้า ๖๑.
๖
ทวี วรคุณ, วัดดอนบุญ, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓.

๔
๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
ทางด้านเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
๓.๑ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปี ๒๕๓๙ อรรถกถา และตาราเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติภูมิ คือ จากหนังสือวัดดอนบุญ เอกสาร งานวิจัย ตาราวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา
๓.๓ นาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นามาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลจากการศึกษาค้นคว้า สรุปผล
๓.๔ การศึกษา อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ นาเสนอผลการศึกษา
๔. ผลการศึกษา
จากศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุญที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ผล
การศึกษาพบว่า
๑. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุญ เป็นการวางโครงเรื่อง การดาเนินเรื่อง การ
ปิดเรื่อง การแบ่งบทกลวิธีการประพันธ์ ตั้งชื่อเรื่อง คือ วัดสถานที่ สร้างคุณงามความดี กระบวนการเขียน
ที่ใช้ถ้อยคาสละสลวยละเอียดลออ เพื่อให้ เทศนาโวหาร สาธกโวหาร คือ โวหารที่มุ่งเน้นให้ความชัดเจน
โดยการยกตัวอย่างใช้กับเรื่องราวต่าง ๆ ใน อุปมาโวหาร บรรยายโวหาร โวหารในการอธิบายเรื่องราว
ต่าง ๆ ผู้ประพันธ์มีจุดประสงค์ที่จะแสดงสะท้อนปัญหาเรื่องวัดกับชุมชนของผู้มีอิทธิพลกับคุณงามความดี
และความไม่ประมาทในชีวิต แรงบันดาลใจในการประพันธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้ประพันธ์
สานึกในบุญคุณของพระพุทธศาสนาและบุญคุณของผู้ที่เคยให้ความอุปการะ จึงคิดที่จะตอบแทนบุญคุณ
ดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบงานประพันธ์ของ ทวี วรคุณ
๒. หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุญ มี ๒ ด้าน คือ ด้าน
จริยธรรมและด้านสัจธรรม ด้านจริยธรรม ได้แก่ (๑) ศีล ๕ คือ ให้หยุดประพฤติล่วงละเมิดศีล ๕ หรือศีล
๘ (๒) บุญ กิริยาวัตถุ คือ เรื่องการทาบุญ ของชาวบ้านทั่วไป ตามแต่โอกาสและเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม
(๓) กตัญญูกตเวที คือ การให้ความสาคัญ ต่อบุคคลที่มีบุญ คุณต่อตนเอง (๔) เมตตา คือ ความไม่มีความ
พยาบาทในจิตใจ (๕) ความเพียร คือ การผลักดันในใจเพื่อใช้ในการปฏิบัติ และ (๖) การให้อภัย คือ การ
ลดอารมณ์โกรธความขุ่นเคือง ความไม่ชอบใจ ด้านสัจธรรม ได้แก่ (๑) อริยสัจ คือ ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้
ยาก สมุทัย คือ สาเหตุที่ ทาให้ เกิดทุกข์ นิโรธ คือ ความดับทุ กข์ ดับสาเหตุที่ท าให้เกิดทุ กข์ มรรค คื อ
ปฏิปทาที่นาไปสู่ความดับทุกข์ (๒) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบตามคลองธรรม เชื่อในกรรมและผลของ
กรรม (๓) สังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ และ (๔) ไตรลักษณ์
คือ การเตือนสติตัวเองไม่ให้ประมาท เพราะไม่มีสิ่งใดแน่นอนสิ่งที่ เราไม่คาดฝันจะเกิดสามารถเกิดขึ้นได้
เสมอ
๓. การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องวัดดอนบุ ญ ที่มี อิทธิพ ลต่อ สัง คมไทย พบว่าวรรณกรรมทาง
พระพุ ทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุ ญ มีอิทธิพ ลต่อสั งคมไทย ๔ ด้าน คื อ ด้านสั งคม ด้านความเชื่อ ศรัท ธา
ด้า นประเพณี และด้ านวรรณกรรม โดย (๑) ด้า นสัง คม บทบาทของพระสงฆ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลด้า นสั ง คม
พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่เป็นพลังที่สร้างสรรค์บูรณาการแก่สังคม ปลูกฝัง จริยธรรมทางสังคม บทบาท

๕
หน้าที่พุทธศาสนิกชน ทาหน้าที่ทานุบารุงศาสนา ดูแลอุปถัมภ์วัดพระภิกษุสงฆ์สามเณร และยังตั้งมั่นใน
เรื่องของบุญ รักษาศีล หมั่นเจริญภาวนา ทาให้เกิดความสามัคคี สังคมใดต้องการความสงบสุข ความ
เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ก็พึงพยายามอบรมสั่งสอนให้มีความสามัคคีกันมีความเมตตารักใคร่ช่วยเหลือ
กัน การเสียสละถือเป็นหลักธรรมสาคัญ เพราะคนในสังคมทุกคนไม่มีใครมีอะไรเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
ความรู้ความสามารถ ฐานะความเป็นอยู่แต่ถ้าทุกคนรู้จักเกื้อกูลกันพระสงฆ์มีบทบาทในทางสังคมสะท้อน
ให้ เห็ น ว่ า พระสงฆ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คมไทย (๒) ด้ า นความเชื่ อ ศรั ท ธา เป็ น จุ ด เริ่ ม หรื อ เป็ น สื่ อ น าใน
กระบวนการของการเข้าถึงความจริง ศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นนาเข้าสู่ปัญ ญา แล้ว ปัญญาก็เป็นตัวนาไปสู่
วิมุตติ ปัจจัยสัมพันธ์อันนี้เป็นตัวกาหนดลักษณะของศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา เพราะทั้งสามอย่างนี้
ต้องมีความสัมพันธ์กันไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้การกระทาที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ทาด้วย
ความจงใจ ไม่ว่าจะเป็นการทาดีหรือทาชั่วก็ตามการกระทาที่ดีเรียกว่า กรรมดี การกระทาที่ชั่วเรียกว่า
กรรมชั่วคนทาความดีทาบุญทากุศลเอาไว้ พอตายแล้วจะได้ไปเกิดนั้น เพื่อเตือนสติให้บุคคลระลึกถึงทุกข์
โทษคือผลของการทาชั่วและอานิสงส์ คือผลของการทาความดีด้านควานความเชื่อวรรณกรรมเรื่องวัดดอน
บุ ญ มี อิ ท ธิ พ ลด้ า นความเชื่ อ เตื อ นสติ ให้ ท าความบุ ญ กุ ศ ล (๓) ด้ า นประเพณี มนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการ
ความสัมพันธ์ที่ดี ในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสันติสุขเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสังคมโลก
หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจนทาน
และการให้ เพราะเป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้าง
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างวงศาคณาญาติ เพื่อน และกลุ่มคนในสังคม เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่
การดารงชีวิตของชุมชน การให้ทานตามประเพณี (๔) ด้านวรรณกรรม เป็นการอุปมาอุปไมยวรรณกรรมมี
ส่วนให้ความสานึกของสังคม หรือมโนทัศน์ร่วมของสังคม โดยวิธีเสนอแนวคิดต่อผู้อ่านโดยส่วนรวม เป็น
การปลูกฝังทัศนคติต่อสังคมแก่ผู้อ่าน และมีกลวิธีในการนาเสนอในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นพ้อง
กับแนวคิดที่ผู้ประพันธ์เสนอมาในรูปวรรณกรรม หรือให้ผู้อ่านเลือกรูปแบบของสัง คม ตามทัศนะของ
ตนเองรวมมากับ การบันเทิงใจในวรรณกรรมด้วย ซึ่ง เป็นตัวเร่งเร้า ส่งเสริมให้ เรื่องราวที่เป็นการเล่า
เรื่องราวสะท้อนถึงสมัยก่อนเรื่องวัดดอนบุญ การบรรยายที่เหมาะแก่การศึกษาอ่านสบายเข้าใจง่ายไม่
สลับซับซ้อนเป็นแบบให้นักเขียนวรรณกรรมน่าเอาแบบอย่างโดยอิทธิพลต่อสังคมไทยในด้านสังคมต้องมี
ความสอดคล้องกับหลักธรรมในด้านศีลเป็นตัวกาหนดความประพฤติการปฏิบัติ บทบาทของพระสงฆ์ ซึ่ง
เป็นผู้นาทางจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์กลางของความเคารพศรัทธาของประชาชน สะท้อนให้เห็นว่า
สัง คมไทยมี ความคุ้ น เคยกั บ วิ ถีชี วิ ต ในการท าบุ ญ การให้ ท าน การบริจ าค การแบ่ ง ปั น หรือ การสละ
ความเห็นแก่ตัวและถือว่าเป็นสังคมตัวอย่างที่ยึดมั่นในการทาบุญอย่างเหนียวแน่นมากสังคมหนึ่งในโลก
เพราะพฤติกรรมการทาบุญหรือการให้ทานของคนไทย เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ซึ่งการทาบุญยังมีบทบาท
สาคัญต่อวิถีชีวิตของทุกคนในทุกกิจกรรม ตั้งแต่เกิด จนตาย จะมีวิถีชีวิตหรือพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการ
ทาบุญตลอด การที่มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นกุ ศโลบายอย่างหนึ่งทางพระพุทธศาสนา ที่วรรณกรรม
คือสิ่งที่บรรพชนรับรู้เขียนขึ้นให้ลูกหลานได้สืบทอด อนุรักษ์ สืบสาน มาอย่างยาวนาน ตามหลักการทาง
พระพุ ท ธศาสนา อุ ป มาอุ ป ไมยหลั ก ธรรมค าสอนเป็ น ปริ ศ นาธรรม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสามั ค คี เพื่ อ ให้
ประชาชนประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีง าม ความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุท ธศาสนาได้
สอดแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิด จิตใจ และกิจกรรมแทบทุกด้านของชีวิตชาวพุทธตลอดมา

๖
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ควรศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
วรรณกรรมต่าง ๆ ของไทยให้กว้างขวาง
๕.๒ ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องอื่น ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อสังคมไทย
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