แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้ านทํานุ บาํ รุงศิ ลปวัฒ นธรรม (ประเด็น
ความรู:้ การบริ การวิ ชาการ)
1. ชื่ อ-สกุล ผู้เล่าเรื่ อง

ดร.วรณิ ช วสุ รัตน์

คณะวิชา/หน่วยงาน

สถาบันภาษาอังกฤษ

2. ชื่ อ-สกุล ผู้บันทึก

ดร.กาญจนา ชีวาสุ ขถาวร

คณะวิชา/หน่วยงาน

สถาบันภาษาอังกฤษ

3. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่ อง
อาจารย์ประจําสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู ้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิ ตในระดับปริ ญญาตรี
4. เรื่ องที่เล่า
การนําความรู ้ภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในแวดวงพุทธศาสนา โดยทําหน้าที่เป็ นบรรณาธิการร่ วม (co-editor) ช่วย
ตรวจหนังสื อบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ (chanting book) และเพิม่ เติมเนื้อหาบทสวดอัญเชิญเทวดากลับ (เทวะตาอุยโยชะนะ
คาถา) ที่จดั ทําโดยมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 59/9 หมู่ 10 ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และมูลนิธิบุญญานุภาพ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 134 หมู่ 9 ตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
5. ความเป็ นมาของเรื่ องที่เล่า
ผูเ้ ล่าเรื่ องมีความสนใจเป็ นพิเศษในพุทธศาสนาโดยจะเข้าร่ วมการปฏิบตั ิธรรมอยูเ่ สมอ หลังจากเดินทางไปปฏิบตั ิ
ธรรมได้ระยะหนึ่ง ผูเ้ ล่าเรื่ องก็ได้รับการติดต่อจากมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาให้ช่วยตรวจหนังสื อบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ
(chanting book) และเพิ่มเติมเนื้อหาบทสวดอัญเชิญเทวดากลับ (เทวะตาอุยโยชะนะคาถา) ลงในหนังสื อบทสวดมนต์
ภาษาอังกฤษดังกล่าวซึ่งได้นาํ ไปใช้หลักสู ตรการปฏิบตั ิธรรม (Meditation Course) ของมูลนิธิพทุ ธะมหาเมตตาที่จดั ขึ้นใน
ประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนมกราคม 2563 ที่ผา่ นมา
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทําให้ งานนั้นประสบความสําเร็จ เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่ วม อุปสรรคหรื อ
ปัญหาในการทํางาน และแนวทางการแก้ไข
งานตรวจหนังสื อบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ (chanting book) และเพิ่มเติมเนื้อหาบทสวดอัญเชิญเทวดากลับ
(เทวะตาอุยโยชะนะคาถา) นี้สามารถแบ่งออกได้เป็ นสามงานย่อย คือ การตรวจสอบการใช้ภาษา (edit) การพิสูจน์อกั ษร
(proofread) และการเพิ่มเติมภาษาไทยและคําบาลีภาษาอังกฤษของบทสวดอัญเชิญเทวดากลับ (เทวะตาอุยโยชะนะคาถา)
ซึ่งภาษาไทยและคําบาลีภาษาอังกฤษที่เพิ่มเติมเข้าไปนั้นเป็ นข้อมูลที่ผเู ้ ล่าเรื่ องได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสื อ
สวดมนต์หลักของมูลนิธิและอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ เพื่อให้งานตรวจหนังสื อบทสวดมนต์ภาษาอังกฤษ (chanting book) และเพิ่มเติมเนื้อหาบทสวดอัญเชิญ
เทวดากลับ (เทวะตาอุยโยชะนะคาถา) ประสบความสําเร็ จ ผูเ้ ล่าเรื่ องมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. ตรวจสอบการใช้ภาษาไทยและคําแปลภาษาอังกฤษของหนังสื อบทสวดมนต์ จัดระเบียบเนื้อหาในรู ปเล่มให้

เหมาะสม และเพิ่มเติมภาษาไทยและคําบาลีภาษาอังกฤษของบทสวดอัญเชิญเทวดากลับ (เทวะตาอุยโยชะนะคาถา) ลงใน
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมาจากมูลนิธิ
2. จัดพิมพ์ไฟล์ดงั กล่าวออกมาอ่านเนื้อหาที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งเขียนแก้ไข
เนื้อหาส่วนที่เห็นว่าควรได้รับการแก้ไขลงในเอกสาร
3. แก้ไขเนื้อหาลงในไฟล์ตามที่เขียนแก้ไขไว้เอกสารตามข้อ 2
4. จัดส่งไฟล์ที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้แก่บรรณาธิการร่ วมอีกท่านหนึ่งของมูลนิธิเพื่อตรวจทานอีกหนึ่งรอบ
5. พิจารณาคําแนะนําของบรรณาธิการร่ วมและปรับแก้เนื้อหาที่เห็นสมควรตามคําแนะนําลงในไฟล์
6. ส่งไฟล์ที่แก้ไขเรี ยบร้อยกลับไปให้แก่มูลนิธิเพื่อจัดพิมพ์เป็ นหนังสื อในลําดับถัดไป
ในส่วนของเทคนิคที่ใช้ในการทํางานนี้ ผูเ้ ล่าเรื่ องกล่าวว่า ต้องมีสมาธิในระหว่างการทํางานเนื่องจากเป็ นงานที่มี
ความละเอียด โดยต้องค่อย ๆ อ่านเนื้อหาทั้งภาษาไทยและคําแปลภาษาอังกฤษ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของ
การใช้คาํ และตัวสะกด นอกจากนี้ ในการพิสูจน์อกั ษร ผูเ้ ล่าเรื่ องได้ใช้ปากกาเน้นข้อความ (highlighter) และพับที่มุมบน
หน้ากระดาษ เพื่อช่วยเตือนตัวเองไม่ให้หลงลืมว่า บริ เวณใดบ้างที่ตอ้ งแก้ไข
อุปสรรคหรื อปัญหาที่สาํ คัญในระหว่างการทํางานนี้มีอยู่ 2 ประการดังนี้
1. ภาษาบาลีที่ใช้ในบทสวดมนต์มีท้งั ภาษาไทยและคําอ่านภาษาอังกฤษของภาษาบาลี ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาบาลี
มีตวั อักษรหรื อพยัญชนะที่ต่างไปจากภาษาไทย เช่น การมีจุดหรื อขีดอยูเ่ หนือหรื อใต้ตวั อักษร ซึ่งในกรณี ที่ไม่แน่ใจในส่วน
ของเนื้อหาบทสวดว่าครบถ้วนไหมหรื อตัวสะกดอย่างไรนั้น ผูเ้ ล่าเรื่ องมีแนวทางแก้ไขคือ ตรวจสอบตัวเนื้อหาจากหนังสื อ
สวดมนต์หลักของทางมูลนิธิ และค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพือ่ ตรวจสอบการใช้ตวั สะกด
2. เวลาในการทํางานซึ่งมีค่อนข้างจํากัด สําหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ ผูเ้ ล่าเรื่ องเห็นว่า หากในอนาคต ตนมี
โอกาสได้ทาํ งานในลักษณะนี้ให้แก่มูลนิธิอีก ตนจะนําหนังสื อสวดมนต์ที่ตอ้ งตรวจสอบและพิสูจน์อกั ษรดังกล่าวมา
ทดลองใช้จริ งในระหว่างที่ตนสวดมนต์ แทนที่จะอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ตนเองได้เห็นข้อความใน
หนังสื อที่อาจมีการสะกดไม่ถูกต้อง รวมทั้งเป็ นการทําให้ตนเองสังเกตเห็นปัญหาอื่น ๆ ในฐานะผูใ้ ช้หนังสื อด้วย ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเวลาได้ระดับหนึ่ง
7. ผลลัพธ์ หรือความสําเร็จที่เกิดขึน้ และสิ่งที่ผ้เู ล่าเรื่ องที่ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ดังกล่าว
หลังจากงานนี้สาํ เร็จเสร็จสิ้นลง ผูเ้ ล่าเรื่ องรู ้สึกดีที่เห็นชาวต่างชาติที่มาฝึ กปฏิบตั ิธรรมที่มูลนิธินาํ หนังสื อ
บทสวดมนต์น้ ีมาใช้ นํามาซึ่งความสุ ขที่ได้เห็นว่า สิ่ งที่ตนทําเป็ นประโยชน์ได้ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ในสังคม นอกจากนี้ การ
ทํางานชิ้นนี้ยงั ทําให้ผเู ้ ล่าเรื่ องได้เรี ยนรู ้ว่า การผลิตหนังสื อนั้น ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ประเด็นอืน่ ก็มี
ความสําคัญ เช่น การจัดเรี ยงเนื้อหา (organization) การวาง lay out รวมถึงการเลือกใช้ลกั ษณะตัวอักษร (font) ไม่ว่าจะเป็ น
ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง หรื อตัวขีดเส้นใต้ ซึ่งทั้งหมดนี้ลว้ นแต่มีส่วนสําคัญที่จะทําให้หนังสื อเล่มนั้นสะดวกต่อการใช้งาน
สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการทํางานบริ การวิชาการชิ้นนี้ คือ การที่ได้รู้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและคํานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เช่น การสื่ อสารระหว่างผูร้ ่ วมงานซึ่งเป็ นบรรณาธิการร่ วมที่อยูต่ ่างประเทศ โดย
หลังจากผูเ้ ล่าเรื่ องได้รับคําแนะนําจากบรรณาธิการร่ วมมาแล้ว ผูเ้ ล่าเรื่ องได้เรี ยนรู ้วิธีการสื่ อสารที่ตอ้ งคํานึงถึงความรู ้สึก
ของผูร้ ่ วมงาน โดยเฉพาะในการสื่ อสารผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) กล่าวคือ ในกรณี ที่เรามีความเห็นในเรื่ องงานต่าง
ไปจากผูร้ ่ วมงาน เราควรไตร่ ตรองให้รอบคอบก่อนพิมพ์ขอ้ ความตอบกลับไป โดยต้องคํานึงว่าผูอ้ ่านจะรู ้สึกอย่างไร และ
คําตอบหรื อความเห็นของเราจะกระทบต่อจิตใจของผูอ้ ่านหรื อไม่อย่างไร เราต้องรู ้จกั ทํางานโดยไม่ยึดเอาความคิดเห็นของ
ตัวเองเป็ นใหญ่ การทํางานบริ การวิชาการนี้ตอ้ งใช้ความเมตตาและเข้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเปิ ดใจรับฟังความเห็นที่

แตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู งสุ ดของงานนี้คือ นําหนังสื อสวดมนต์ไปให้ชาวต่างชาติใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และ
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะคงความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ล่าเรื่ องยังกล่าวว่า สามารถนํา
ประสบการณ์ในเรื่ องนี้มาปรับใช้ในการทํางานในฐานะครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษด้วยโดยเฉพาะในเวลาที่ตอ้ งให้ความเห็น
ย้อนกลับ (feedback) แก่นกั ศึกษา
นอกจากนี้ ในแง่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานชิ้นนี้ ผูเ้ ล่าเรื่ องให้ความเห็นว่า ภาษาอังกฤษทีต่ นสอน
นักศึกษาในทุกวันนี้มีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในหนังสื อสวดมนต์ กล่าวคือ ภาษาอังกฤษที่สอนในชั้นเรี ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน (English for presentations) หรื อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (English for
communication) แต่ภาษาอังกฤษที่ใช้ในหนังสื อบทสวดมนต์เป็ นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา อย่างไรก็ดี แม้จะ
มีความแตกต่างดังกล่าว ผูเ้ ล่าเรื่ องเชื่อว่า ในการทํางานทุกอย่าง หากเราทําด้วยความเอาใจใส่ มุ่งมัน่ ตั้งใจ และมีความรักใน
งานนั้น เราจะสามารถทํางานนั้นได้อย่างประสบความสําเร็ จ โดยในระหว่างการทํางาน หากมีขอ้ ติดขัดหรื อไม่แน่ใจ เรา
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรื อสอบถามผูร้ ู ้เพื่อผลิตผลงานแปลบทสวดมนต์น้ ีให้มีความถูกต้องตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

