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สหภาพยุโรปกับวัฒนธรรมแหงชาติ

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            สหภาพยุโรปกํ าลังอยู ในกระบวนการปรับตัวเพื่อความกลมกลืน ทั้งทาง 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กระบวนการปรับตัวดังกลาวนี้มีผลกระทบอยางมหาศาลตอ 
ภาคีสมาชิก การผนึกตัวเปนยุโรปตลาดเดียวยังผลใหขนาดของตลาดขยายใหญข้ึน และทํ าให 
สหภาพยุโรปกลายเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (super bloc) ที่ทรงอิทธิพลยิ่ง แตการผนึกตัว 
ทางการเมืองและสังคมเริ่มทํ าใหภาคีสมาชิกลังเลใจ เพราะหมายความวาประเทศตางๆตองสละ
อธิปไตยของชาติและยอมรับผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมที่ตามมาดวย
           แมในเรื่องการผนึกตัวทางเศรษฐกิจ ประเด็นการผนึกตัวทางการเงินเพื่อ
เขาสูระบบการเงินยุโรประบบเดียวกัน โดยมีเงินตราสกุลหลักใชรวมกัน ก็ยังเปนเรื่องอันแสนยาก 
ทั้งนี้เนื่องจากศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภาคีสมาชิกแตกตางกันมาก ในประการ
สํ าคัญการเขาสูระบบการเงินยุโรประบบเดียวกัน จะทํ าใหประเทศเหลานี้สูญเสียเสรีภาพในการ
บริหารนโยบายการเงิน ดวยเหตุดังนี้เอง การผนึกตัวทางการเงินของสหภาพยุโรปจึงตองเลื่อน
กํ าหนดออกไป  แมแตเร่ืองที่นาจะตกลงกันไดโดยงาย ดังเชนชื่อสกุลเงินตรายุโรป ก็ยังยืดเยื้อและ
หาขอยุติมิได
            ในการประชุมรัฐมนตรีการคลังแหงสหภาพยุโรป ณ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) 
ประเทศสเปนเมื่อปลายเดือนกันยายน 2538 ฝร่ังเศสเปนเพียงประเทศเดียวที่เสนอใหใชชื่อ 
`หนวยการเงินยุโรป' (European Currency Unit) หรือ ECU ดังที่ใชอยูในปจจุบัน และเปนชื่อ
ที่ปรากฏในสนธิสัญญามาสตริชต (Maastricht Treaty) ดวย เหตุที่ฝร่ังเศสเสนอเชนนี้ก็เพราะ 
ecus เคยเปนชื่อเหรียญกษาปณฝร่ังเศสในรัชสมัยพระเจาหลุยสที่ 14  ในขณะที่ผูนํ าเยอรมนี
ไมชอบชื่อนี้  เพราะคํ าที่ออกเสียงวา kuh ในภาษาเยอรมันแปลวา  แมวัว
            เมื่อมีผูเสนอใหใชชื่อ Monnets ตามชื่อ Jean Monnet ผูกอต้ังประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (EEC) อังกฤษคัดคาน เพราะไมตองการใหชื่อเงินตรายุโรปติดสํ าเนียงฝรั่งเศส
มากไป ในขณะที่อังกฤษเสนอใหเลือกใชชื่อเงินตรายุโรปในอดีตมาแทน `หนวยการเงินยุโรป' 
ดังเชน florin หรือ schilling  แตมิไดรับเสียงสนับสนุน  สวนเยอรมนีเสนอใหใชชื่อ Franken ซึ่งเคย
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เปนชื่อเหรียญกษาปณเยอรมัน  และมีสํ าเนียงคลายเงิน Franc ของฝรั่งเศส  แตก็มิไดรับเสียง
สนับสนุนเชนเดียวกัน
           ในที่สุด ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอที่ใหเติมคํ าวา Euro หนาชื่อสกุลเงินตรา
แตละประเทศ ดังเชน Euromark, Eurofranc, Eurolira, Europound เปนตน  และตกลงใหใชชื่อ 
Euro แทน ECU ไปพลางกอน
            ความขัดแย งเรื่องชื่อสกุลเงินตราของสหภาพยุ โรปสะท อนให เห็นความ
พยายามของภาคีสมาชิกแตละประเทศที่จะรักษามรดกทางประวัติศาสตรของตนไว  เพราะถา
หากการผนึกตัวเขาสูระบบการเงินยุโรปประสบความสํ าเร็จ และสหภาพยุโรปใชเงินตราสกุลเดียว
กัน ไมวาจะชื่ออะไรก็ตาม ความสํ าคัญของสกุลเงินตราของภาคีสมาชิกแตละประเทศจะคอยๆ 
ลดทอนลง  ไมวาจะเปนเงินมารกเยอรมนี  เงินปอนดสเตอรลิง  และเงินฟรังกฝร่ังเศส
           ความตองการธํ ารงมรดกทางประวัติศาสตรทํ าใหชาวอังกฤษจํ านวนไมนอย
กํ าลังไมพอใจที่อังกฤษตองควบเขาสูระบบเมตริก (Metrication) นับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2538 
เปนตนมา ทั้งนี้เปนผลจากมติของคณะกรรมาธิการยุโรปในป 2531  โดยที่อังกฤษมิอาจขัดขืนได 
เพราะอังกฤษเปนเพียงประเทศเดียวที่มีปญหานี้
            การควบเขาระบบเมตริกทํ าใหอังกฤษตองละทิ้งมาตรการชั่งตวงวัดของตนเอง 
การวัดมิไดใชมาตรนิ้ว-ฟุต-ไมลอีกตอไป โดยที่ระบบเซนติเมตร-กิโลเมตรเขามาแทนที่ สวนการชั่ง
นํ้ าหนักนั้นเลามาตรกรัม-กิโลกรัมเขามาแทนที่ออนซ-ปอนด ในขณะที่ลิตรเขามาแทนที่ไพนต 
(pint) ในการตวง  การฝาฝนไมใชระบบเมตริกจะถูกปรับไมเกิน 5,000 ปอนด

แตคณะกรรมาธิการยุโรปมิไดขืนใจชาวอังกฤษอยางถึงที่สุด เพราะมีมติ
ผอนปรนอยูบาง อาทิเชน การชั่งมิไดบังคับใชระบบเมตริกอยางเขมงวด  โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
ที่มิไดบรรจุหีบหอดังเชนผัก อนุโลมใหใชมาตรการชั่งนํ้ าหนักแบบอังกฤษตอไปจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2542 สวนการตวงก็อนุโลมใหใชมาตร pint กับเบียรที่ขายใน public house และนมสด
ที่สงตามบาน เปนตน
            มาตรการชั่งตวงวัดแบบอังกฤษ ซึ่งใชมานานนับศตวรรษตองมลายไปกับ
การผนึกตัวของสหภาพยุโรป ชาวอังกฤษจํ านวนไมนอยทั้งเสียดายทั้งหวงแหนมรดกทาง 
ประวัติศาสตรดังกลาวนี้  ดวยเหตุที่คณะกรรมาธิการยุโรปตองการใหภาคีสหภาพยุโรปใช 
มาตรการชั่งตวงวัดระบบเดียวกัน เพื่อมิใหเกิดความสับสนในการเปรียบเทียบ ประกอบกับ 
ระบบเมตริกเปนระบบที่มีการใชกันอยางแพรหลาย และมีลักษณะวิทยาศาสตรมากกวาระบบ
อังกฤษ จึงเปนธรรมดาอยูเองที่สหภาพยุโรปเลือกระบบเมตริก
            การเสื่อมสลายของมาตรการชั่งตวงวัดแบบอังกฤษมีผลกระทบทางสังคม
และวัฒนธรรมดวย ชาวอังกฤษไมคุนเคยกับระบบเมตริก จึงตองใชเวลาในการปรับตัวไมนอย  
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แตกระบวนการปรับตัวมิไดเพิ่งเกิดขึ้น หากไดมีมาตั้งแตเมื่ออังกฤษเขาเปนภาคีตลาดรวมยุโรป 
ในป 2516 สินคาบางประเภทเริ่มใหขอมูลทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ  แตกระบวนการ 
ปรับตัวเปนไปอยางเชื่องชา  เพราะมิไดบังคับ  แมสหภาพยุโรปจะยินยอมใหอังกฤษขายเบียรเปน
ไพนต แตนํ้ ามะนาวและเครื่องดื่มอ่ืนๆตองขายเปนลิตร (ระบบเมตริก) นักการเมืองอังกฤษ 
บางคนตั้งคํ าถามวา  แลว shandy ซึ่งเปนเบียรผสมมะนาว  จะใหขายในหนวยอะไร
            มาตรวัดแบบอังกฤษเปนสวนหนึ่งของชีวิตชาวอังกฤษ ดังสะทอนใหเห็นใน
วรรณคดีอังกฤษเปนจํ านวนมาก ในเวลาเพียงอีกไมกี่ทศวรรษขางหนา มาตรวัดแบบอังกฤษ 
จะหมดความสํ าคัญในชีวิตและวัฒนธรรมอังกฤษ  นับเปนการขาดดุลทางวัฒนธรรมที่สํ าคัญ   
ชาวอังกฤษจํ านวนไมนอยตั้งคํ าถามวา เหตุใดสหภาพยุโรปจึงตองบังคับใหอังกฤษควบเขาสู 
ระบบเมตริก ทํ าไมจึงไมปลอยใหกลไกตลาดเปนผูตัดสิน หากประชาชนนิยมใชระบบเมตริก  
มาตรวัดแบบอังกฤษก็ตองเสื่อมสูญไปตามธรรมชาติ บางคนแสดงความเห็นวา คงไมมีชาว 
อังกฤษคนใดขามเกาะอังกฤษเพียงเพื่อไปหาขอมูลราคาบนภาคพื้นยุโรป เพื่อประกอบการ 
ตัดสินใจซื้อสินคา และคงไมมีชาวยุโรปคนใดขามมาเกาะอังกฤษดวยเหตุผลเดียวกัน แตขออาง
เชนนี้ยอมใชไมไดกับกรณีสินคาออกสินคาอังกฤษที่สงไปขายบนภาคพื้นยุโรป หากใชมาตรการ 
ชั่งตวงวัดแตกตางกัน ยอมสรางปญหาในการเปรียบเทียบราคา และอาจทํ าใหผูบริโภคตองเสีย 
ตนทุนสารสนเทศ (information cost) เพิ่มข้ึน
           สหภาพยุโรปยังมีปญหาสํ าคัญที่ตองสะสางอีกมากกอนที่การผนึกตัวเปนไป 
โดยสมบูรณ ประเด็นที่มีผลกระทบทางวัฒนธรรมอยางสํ าคัญไดแก การเลือกภาษาทางการ 
ของสหภาพยุโรป ภาษาอังกฤษมีแตมตอในเรื่องนี้อยางมาก ในดานหนึ่ง ภาษาอังกฤษเปน 
ภาษาตางประเทศที่มีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนของประเทศตางๆบนภาคพื้นยุโรปอยาง
แพรหลาย ไมเวนแมแตฝร่ังเศส ในอีกดานหนึ่ง ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสาร
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการติดตอการคา แมภาษาอังกฤษจะเปนภาษาสากลที่มี
การใชกันอยางแพรหลาย ก็ใชวาภาษาอังกฤษจะไรคูแขง รัฐบาลฝรั่งเศสพยายามผลักดันให 
สหภาพยุโรปรับภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาทางการ แตฝร่ังเศสก็รูตัวดีวาตกเปนเบี้ยลาง
           นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ฐานะสัมพัทธของภาษาฝรั่งเศส 
ในสังคมโลกตกตํ่ าลงเปนอันมาก รัฐบาลฝรั่งเศสในอดีตพยายามประคับประคองฐานะสัมพัทธ 
ของภาษาฝรั่งเศส ดวยการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศตางๆ การจัดตั้ง
สถานีโทรทัศนระหวางประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส และทายที่สุด ดวยการแกไขรัฐธรรมนูญ 
เพื่อกํ าหนดใหภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาประจํ าชาติ อันเปนการสรางปอมปราการมิใหสหภาพ 
ยุโรปรุกลํ้ าเขาไปกํ าหนดใหฝร่ังเศสใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ
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           ในขณะที่ อังกฤษเปนฝายขาดดุลทางวัฒนธรรม ในกรณีการผนวกเขาสู  
ระบบเมตริก ฝร่ังเศสทํ าทาวาจะเปนฝายขาดดุลในกรณีการเลือกภาษาทางการของสหภาพยุโรป 
แตการเลือกภาษาทางการนั้นมีผลกระทบทางวัฒนธรรมอันลุมลึกยิ่งกวาการผนวกเขาสูระบบ
เมตริกมากนัก จึงมิใชเร่ืองที่ตกลงกันไดโดยงาย อังกฤษมีไอรแลนดเปนฐานเสียง เพราะตาง 
ก็ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจํ าชาติ นอกจากนี้ ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษอยางแพรหลาย  
ดังเชนเนเธอรแลนด เยอรมนี และลักเซ็มบูรก รวมตลอดจนประเทศในกลุมสแกนดินาเวีย  
อยูในขายที่จะสนับสนุนภาษาอังกฤษดวย ฝร่ังเศสคงตองดิ้นรนตอสูอยางคอนขางโดดเดี่ยว และ
ยากที่จะชนะ หนทางรอมชอมที่เปนไปไดก็คือ การกํ าหนดภาษาทางการมากกวา 1 ภาษา ในกรณี
เชนนี้ สหภาพยุโรปจะตองเสียตนทุนการบริหารสูงกวาที่ควรจะเปน เพราะตองผลิตเอกสารราช
การมากกวา 1 ภาษาดวย
            การผนึกตัวของสหภาพยุโรป ซึ่งมีเปาหมายปฐมฐานอยูที่ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจกํ าลังกอใหเกิดตนทุนทางการเมืองและตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมแกภาคีสมาชิก


	ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁáËè§ªÒµÔ
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì
	¡ÒÃ¼¹Ö¡µÑÇ¢Í§ÊËÀÒ¾ÂØâÃ» «Öè§ÁÕà

