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การเมืองวาดวยภาษา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภาษากลายเปนประเด็นทางการเมือง ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน แตประเด็นปญหามีลักษณะแตกตางกันระหวางประเทศมหาอํานาจ
กั บประเทศที่ มิใชมหาอํ านาจ และระหวางประเทศที่มีปญหาชนกลุมนอยกับประเทศที่ไมมี
ปญหานี้
ในหมูประเทศมหาอํานาจ ภาษากลายเปนประเด็นทางการเมืองระหวางประเทศ
เนื่องเพราะความตองการในการธํารงฐานะภาษาสากลของประเทศมหาอํานาจดวยกันเอง ทั้งนี้
ปรากฏอย า งแน ชั ด ว า ภาษาอัง กฤษจะมี ฐ านะสัม พั ท ธ ดีขึ้น เรื่อ ยๆ ภายหลั ง จากที่ ช นชาติ
แองโกลแซกซันยึดกุมความเปน `จาวโลก' มาเปนเวลาเกือบสองศตวรรษ ภาษาอังกฤษก็ถีบตัว
ขึ้ น มาเป น ภาษาสากลที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ยิ่ ง การขยายตั ว ของสั ง คมสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศยิ่งเสริมสงฐานะสัมพัทธของภาษาอังกฤษในสังคมโลก เพราะการติดตอทางดาน
การคาระหวางประเทศก็ดี การเจรจาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศก็ดี การประชุมระหวาง
ประเทศทั้งทางดานการเมืองและวิชาการก็ดี ลวนใชภาษาอังกฤษเปนหลัก รายการโทรทัศน
ระหว า งประเทศส ว นใหญ เ ป น รายการที่ ใ ช ภ าษาอั ง กฤษ มิ ห นํ าซํ้ าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
ก็ใชภาษาอังกฤษเปนฐานดวย
ความโดดเด น ของภาษาอั ง กฤษเป น ญั ต ติ ที่ มี ก ารอภิ ป รายในสมั ช ชาใหญ
แหงสหประชาชาติเมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 2538 แมวาสหประชาชาติจะประกาศใหภาษาตอไปนี้
เปนภาษาทางการ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน รัสเซีย และอาหรับ โดยกําหนดใหภาษา
อั ง กฤษและภาษาฝรั่ งเศสเป น ภาษาที่ใช ปฏิบัติงาน แตในทางปฏิบัติมีการใชภาษาอังกฤษ
โดยละเลยภาษาทางการอื่น ๆ
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538
ลงมติเห็นชอบกับหลักการที่วา ภาษาทางการทุกภาษาของสหประชาชาติมีความสําคัญเสมอ
เหมือ นกั น และใหเจาหนาที่สหประชาชาติใชภาษาทางการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษาจากภาษา
ที่ใชในการปฏิบัติงานเดิม ทั้งนี้ดวยคะแนนเสียง 100 ตอ 35 โดยมีผูงดลงคะแนนเสียง 29 ประเทศ

2
มติ ข องสมั ช ชาใหญส หประชาชาติ ดั ง กล า วนี้ นั บ เป น ชั ย ชนะของฝรั่ งเศส
ในระดับหนึ่ง ตลอดระยะเวลาทศวรรษเศษที่ผานมา ฝรั่งเศสพยายามดิ้นรนเพื่อธํารงฐานะสัมพัทธ
ของภาษาฝรั่งเศสในสังคมโลก แตมติดังกลาวนี้ก็ไมเหมาะสมแกกาลอยางยิ่ง เมื่อคํ านึงถึง
ขอเท็จจริงที่วา สหประชาชาติกําลังเผชิญวิกฤติการณทางการเงินอยางรายแรง การใชภาษา
ในการดําเนินงานมากกวาหนึ่งภาษา ยอมทําใหตนทุนปฏิบัติการเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน
ในชวงตนเดือนธันวาคม 2538 มีการประชุม La Francophonie Summit
ณ เมือง Cotonou ประเทศ Benin นับเปนการประชุมสุดยอดครั้งที่หกของกลุมประเทศผูใช
ภาษาฝรั่งเศส 47 ประเทศ ซึ่งมีประชากรประมาณ 400 ลานคน La Francophonie จะมีการ
จัดองคกรดุจเดียวกับจักรภพอังกฤษ (British Commonwealth) สมาชิกมากวาครึ่งเปนประเทศ
ในอัฟริกา แตเครือขายไดขยายครอบคลุมถึงยุโรปตะวันออก ดังเชนบุลกาเรียและรูมาเนีย
โดยที่มอลโดเวียกําลังเขาไปเปนสมาชิก
ประธานาธิบดีจากส ชีฮัก (Jacques Chirac) แหงฝรั่งเศส เรียกรองใหบรรดา
ประเทศผูใชภาษาฝรั่งเศสรวมกันรณรงคเพื่อให `ทางดวนสารสนเทศ' (information highways)
มีพหุลักษณะดานภาษา (linguistic pluralism) และความหลากหลายดาน วัฒนธรรม (cultural
diversity) ขอที่ผูนําฝรั่งเศสเกรงกลัวยิ่งนักก็คือ การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหภาษา
อังกฤษครอบงํ าโลกมากยิ่งขึ้น หากไมมีการผลักดันภาษาฝรั่งเศสเขาสู `ทางดวนสารสนเทศ'
หรือที่ชาวฝรั่งเศสเรียกวา inforoutes ในไมชา ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสจะสิ้นความสําคัญ
ภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ ดังเชนสเปน อาหรับ จีน ญี่ปุน รัสเซีย และฮินดู ก็อยูฐานะเดียวกับ
ภาษาฝรั่งเศสที่ตองเผชิญภาวะการคุกคามจากภาษาอังกฤษ
กระนั้นก็ตาม ไมปรากฏวามีประเทศเจาของภาษาสากลประเทศใดที่ตื่นตระหนก
ตอ `ภาวะการคุมคาม' จากภาษาอังกฤษเทาฝรั่งเศส ดวยเหตุที่ผูนําฝรั่งเศสมีความภาคภูมิใจ
ในภาษาและวั ฒนธรรมของตน และลึก ๆอาจมีค วามรูสึกวา ภาษาและวั ฒ นธรรมฝรั่งเศส
`เหนือ' กวาชาติอื่นๆ จึงรูสึกตระหนกตอการที่ฐานะสัมพัทธของภาษาฝรั่งเศสตกตํ่าลง โดย
เฉพาะอยางยิ่งชาวฝรั่งเศสเองหันไปใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ผูนําฝรั่งเศสเกรงกลัวอยางยิ่งวา
ภาษาอังกฤษจะถูกผลักดันใหเปนภาษาทางการเพียงภาษาเดียวของสหภาพยุโรป จึงแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีบทบัญญัติอยางชัดเจนวา ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาประจําชาติของ
ประเทศฝรั่งเศส อันเปนการปองกันมิใหประเทศฝรั่งเศสถูกบังคับจากสหภาพยุโรปใหใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาทางการในภายหลัง
ในสหรั ฐ อเมริ ก า ก็ มี ค วามเคลื่ อ นไหวในการผลั ก ดั น ให ภ าษาอั ง กฤษเป น
ภาษาประจํา ชาติ มิใชเพราะกลัวความตกตํ่าของภาษาอังกฤษ หากแตเพื่อปองกันปญหา
ชนกลุมนอย ทั้งนี้นายโทบี้ รอธ (Toby Roth) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากมลรัฐวิสคอนซิน
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กําลังเสนอรางกฎหมาย Official Language Act เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา รางกฎหมายฉบับนี้
มีบทบัญญัติใหใชภาษาอังกฤษในเอกสารรัฐบาลทุกชนิด ยกเลิกการเรียนการสอนสองภาษา
และยกเลิกการตีพิมพบัตรเลือกตั้งเปนภาษาอื่นที่มิใชภาษาอังกฤษ รางกฎหมายฉบับนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากผูนําพรรครีปบลิกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายโรเบิรต โดล (Robert Dole) ประธาน
วุฒิสภา และนายนิวตัน กิงริช (Newton Gingrich) ประธานสภาผูแทนราษฎร
พรรครี ป  บ ลิ กั น ได ชู น โยบายการประกาศให ภ าษาอั ง กฤษเป น ภาษาทางการ
มาแตการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางสมัยในป 2537 และไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
ชาวอเมริกันอยางดียิ่ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา มีชาวตางชาติอพยพเขาไปตั้งหลักแหลงในสหรัฐอเมริกา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย อันเปนเหตุใหสหรัฐอเมริกามีชนกลุมนอยจํานวน
มาก ชนกลุมนอยเหลานี้บางสวนไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได สังคมอเมริกัน
จึงกลายเปนสังคมที่มีพหุลักษณะทางดานวัฒนธรรม (Multi-culturalism) อันเปนเหตุใหบาง
มลรัฐตองจัดหลักสูตรการศึกษาใหมีพหุลักษณะทางวัฒนธรรมดวย
ชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยมีความรูสึกตอตานชนกลุมนอย และนี่เองที่ทํ าให
พรรครีปบลิกันฉกฉวยเปนประเด็นในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ยิ่งเมื่อแคนาดาตอง
เผชิญปญหาชนกลุมนอยผูใชภาษาฝรั่งเศส จนมณฑลควีเบกจะแยกตัวเปนเอกราชดวยแลว
ยิ่งเปนการผลักดันใหผูนําพรรครีปบลิกันนําเสนอ Official Language Act เขารัฐสภา ตรรกของ
ผูนําพรรครีปบลิกันเหลานี้ก็คือ การปลอยใหมีพหุลักษณะทางดานภาษาและวัฒนธรรม จนถึงขั้น
มีการยอมรับอยางเปนทางการ อาจกลายเปนชนวนความขัดแยงทางการเมืองในอนาคต
คนเหลานี้เกรงกลัว วาชนกลุมนอยบางชาติอาจเขายึดกุมการบริหารการปกครองทองถิ่นในบาง
มลรัฐ และผลักดันใหมลรัฐเหลานั้นเปนอิสระจากสหรัฐอเมริกา ดังเชนที่กําลังเกิดขึ้นในมณฑล
ควีเบกในแคนาดา
ตรรกของผูนําพรรครีปบลิกันดังกลาวขางตนนี้ เปนประเด็นแหงวิวาทะที่สําคัญ
เพราะผูนําชาวอเมริกันจํานวนไมนอยมีความเชื่อในทางตรงกันขามวา การยอมรับพหุลักษณะทาง
ด า นภาษาและวั ฒ นธรรมจะเกื้ อ กู ล ให สั ง คมอเมริ กั น ดํ ารงอยู  ด  ว ยศานติ สุ ข การไม ย อมรั บ
พหุลักษณะทางดานภาษาและวัฒนธรรมกลับจะเปนชนวนสรางความขัดแยงในสังคมอเมริกัน
โดยไมจําเปน
แท ที่ จริ ง แล ว สหรั ฐอเมริกาเปนสังคมที่มีพหุลักษณะมาแตแรกเกิด ภาษา
อเมริกันมีรากฐานสํ าคัญจากภาษาอังกฤษ โดยที่ผสมผสานและมีปฏิสัมพันธกับภาษาตางๆ
อีกมากหลาย ทั้งภาษาตะวันตกและภาษาตะวันออก วัฒนธรรมอเมริกันก็เปนวัฒนธรรมพันทาง
ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกับวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติหลายเผาพันธุ หาไดมีวัฒนธรรมที่ `แท'
หรือ `บริสุทธิ์' ไม เพียงแตเปนการผสมผสานกับภาษาและวัฒนธรรมชาติตะวันตกดวยกันเองเปน
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สําคัญ โดยที่นิโกรถือเปนชนตํ่าชั้น (underclass) ในสังคมอเมริกัน ตอเมื่อมีการแทรกซึมของ
ภาษาและวั ฒ นธรรมจากโลกที่ ส าม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กลุ  ม ชนเชื้ อ สายละติ น และอาเซีย
ความรูสึกตอตานภาษาและวัฒนธรรม `ตางชาติ' จึงกอเกิดอยางรุนแรง ยิ่งมีชาวอเมริกันอพยพ
หนีชนตางชาติมากเพียงใด ความรูสึกตอตานแนวความคิดวาดวยพหุลักษณะทางวัฒนธรรม
ยิ่งมีมากเพียงนั้น
ณ บัดนี้ นักสังคมศาสตรอเมริกันบางคนถึงกับกลาววา นครลอสแองเจลีสกลาย
เปนเมืองหลวงของโลกที่สาม (Capital of the Third World) ไปเสียแลว
ในขณะที่ประเทศมหาอํนา าจดัง เชนสหรัฐอเมริกากํ าลังหวั่นเกรง 'ภั ย คุ ก คาม'
จากภาษาและวัฒนธรรมโลกที่สาม ประเทศในโลกที่สามบางประเทศก็หวั่นเกรง `ภัยคุกคาม' จาก
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศมหาอํานาจเฉกเชนดียวกัน ประเทศอาหรับบางประเทศตอตาน
ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก ผูนําโลกที่สามบางประเทศกลาวถึง `การกอการราย' ของวัฒนธรรม
อเมริกันผานโทรทัศนระหวางประเทศ บางก็พูดถึง `ภัยคุกคาม' ของภาษาอังกฤษที่มีตอภาษา
ทองถิ่น
ในโลกยุคหลังสงครามเย็นและยุคสังคมสารสนเทศ ภาษาและวัฒนธรรมกําลัง
กลายเปนชนวนความขัดแยงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น

