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การเมืองวาดวยภาษา

                                                       รังสรรค ธนะพรพันธุ

            ภาษากลายเปนประเด็นทางการเมือง ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน แตประเด็นปญหามีลักษณะแตกตางกันระหวางประเทศมหาอํ านาจ
กับประเทศที่มิใชมหาอํ านาจ และระหวางประเทศที่มีปญหาชนกลุมนอยกับประเทศที่ไมมี 
ปญหานี้
           ในหมูประเทศมหาอํ านาจ ภาษากลายเปนประเด็นทางการเมืองระหวางประเทศ 
เนื่องเพราะความตองการในการธํ ารงฐานะภาษาสากลของประเทศมหาอํ านาจดวยกันเอง ทั้งนี้ 
ปรากฏอยางแนชัดวา ภาษาอังกฤษจะมีฐานะสัมพัทธดีข้ึนเรื่อยๆ ภายหลังจากที่ชนชาติ 
แองโกลแซกซันยึดกุมความเปน `จาวโลก' มาเปนเวลาเกือบสองศตวรรษ  ภาษาอังกฤษก็ถีบตัว 
ข้ึนมาเปนภาษาสากลที่มีอิทธิพลสูงยิ่ง การขยายตัวของสังคมสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สารสนเทศยิ่งเสริมสงฐานะสัมพัทธของภาษาอังกฤษในสังคมโลก เพราะการติดตอทางดาน 
การคาระหวางประเทศก็ดี การเจรจาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศก็ดี การประชุมระหวาง 
ประเทศทั้งทางดานการเมืองและวิชาการก็ดี ลวนใชภาษาอังกฤษเปนหลัก รายการโทรทัศน
ระหวางประเทศสวนใหญเปนรายการที่ใชภาษาอังกฤษ มิหนํ าซํ้ าโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ก็ใชภาษาอังกฤษเปนฐานดวย
           ความโดดเด นของภาษาอังกฤษเปนญัตติที่มีการอภิปรายในสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติเมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 2538 แมวาสหประชาชาติจะประกาศใหภาษาตอไปนี้
เปนภาษาทางการ คือ อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน จีน รัสเซีย และอาหรับ  โดยกํ าหนดใหภาษา 
อังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่ใชปฏิบัติงาน แตในทางปฏิบัติมีการใชภาษาอังกฤษ  
โดยละเลยภาษาทางการอื่น ๆ
           สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538  
ลงมติเห็นชอบกับหลักการที่วา ภาษาทางการทุกภาษาของสหประชาชาติมีความสํ าคัญเสมอ
เหมือนกัน และใหเจาหนาที่สหประชาชาติใชภาษาทางการเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งภาษาจากภาษา 
ที่ใชในการปฏิบัติงานเดิม ทั้งนี้ดวยคะแนนเสียง 100 ตอ 35 โดยมีผูงดลงคะแนนเสียง 29 ประเทศ
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           มติของสมัชชาใหญสหประชาชาติดังกล าวนี้นับเป นชัยชนะของฝรั่งเศส  
ในระดับหนึ่ง ตลอดระยะเวลาทศวรรษเศษที่ผานมา ฝร่ังเศสพยายามดิ้นรนเพื่อธํ ารงฐานะสัมพัทธ
ของภาษาฝรั่งเศสในสังคมโลก แตมติดังกลาวนี้ก็ไมเหมาะสมแกกาลอยางยิ่ง เมื่อคํ านึงถึง 
ขอเท็จจริงที่วา สหประชาชาติกํ าลังเผชิญวิกฤติการณทางการเงินอยางรายแรง การใชภาษา 
ในการดํ าเนินงานมากกวาหนึ่งภาษา  ยอมทํ าใหตนทุนปฏิบัติการเพิ่มข้ึนโดยไมจํ าเปน
           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  
โดยที่มอลโดเวียกํ าลังเขาไปเปนสมาชิก
           ประธานาธิบดีจากส ชีฮัก (Jacques Chirac) แหงฝร่ังเศส เรียกรองใหบรรดา
ประเทศผูใชภาษาฝรั่งเศสรวมกันรณรงคเพื่อให `ทางดวนสารสนเทศ' (information highways)  
มีพหุลักษณะดานภาษา (linguistic pluralism) และความหลากหลายดาน  วัฒนธรรม (cultural 
diversity) ขอที่ผูนํ าฝร่ังเศสเกรงกลัวยิ่งนักก็คือ การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศจะทํ าใหภาษา
อังกฤษครอบงํ าโลกมากยิ่งขึ้น หากไมมีการผลักดันภาษาฝรั่งเศสเขาสู `ทางดวนสารสนเทศ'  
หรือที่ชาวฝรั่งเศสเรียกวา inforoutes ในไมชา ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสจะสิ้นความสํ าคัญ 
ภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ ดังเชนสเปน อาหรับ จีน ญ่ีปุน รัสเซีย และฮินดู ก็อยูฐานะเดียวกับ 
ภาษาฝรั่งเศสที่ตองเผชิญภาวะการคุกคามจากภาษาอังกฤษ
           กระนั้นก็ตาม ไมปรากฏวามีประเทศเจาของภาษาสากลประเทศใดที่ต่ืนตระหนก
ตอ `ภาวะการคุมคาม' จากภาษาอังกฤษเทาฝร่ังเศส ดวยเหตุที่ผูนํ าฝร่ังเศสมีความภาคภูมิใจ 
ในภาษาและวัฒนธรรมของตน และลึกๆอาจมีความรู สึกวา ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
`เหนือ' กวาชาติอ่ืนๆ  จึงรูสึกตระหนกตอการที่ฐานะสัมพัทธของภาษาฝรั่งเศสตกตํ่ าลง โดย 
เฉพาะอยางยิ่งชาวฝรั่งเศสเองหันไปใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ผูนํ าฝร่ังเศสเกรงกลัวอยางยิ่งวา 
ภาษาอังกฤษจะถูกผลักดันใหเปนภาษาทางการเพียงภาษาเดียวของสหภาพยุโรป จึงแกไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีบทบัญญัติอยางชัดเจนวา ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาประจํ าชาติของ
ประเทศฝรั่งเศส อันเปนการปองกันมิใหประเทศฝรั่งเศสถูกบังคับจากสหภาพยุโรปใหใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาทางการในภายหลัง
            ในสหรัฐอเมริกา ก็มีความเคลื่อนไหวในการผลักดันใหภาษาอังกฤษเปน
ภาษาประจํ า ชาติ  มิใชเพราะกลัวความตกตํ่ าของภาษาอังกฤษ หากแตเพื่อปองกันปญหา
ชนกลุมนอย ทั้งนี้นายโทบี้ รอธ (Toby Roth) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากมลรัฐวิสคอนซิน 
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กํ าลังเสนอรางกฎหมาย Official Language Act  เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา รางกฎหมายฉบับนี้
มีบทบัญญัติใหใชภาษาอังกฤษในเอกสารรัฐบาลทุกชนิด ยกเลิกการเรียนการสอนสองภาษา 
และยกเลิกการตีพิมพบัตรเลือกตั้งเปนภาษาอื่นที่มิใชภาษาอังกฤษ รางกฎหมายฉบับนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากผูนํ าพรรครีปบลิกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายโรเบิรต โดล (Robert Dole) ประธาน
วุฒิสภา และนายนิวตัน กิงริช (Newton Gingrich) ประธานสภาผูแทนราษฎร
            พรรครีปบลิกันไดชูนโยบายการประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ
มาแตการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางสมัยในป 2537 และไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 
ชาวอเมริกันอยางดียิ่ง  ทั้งนี้เพราะเหตุวา มีชาวตางชาติอพยพเขาไปตั้งหลักแหลงในสหรัฐอเมริกา
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย อันเปนเหตุใหสหรัฐอเมริกามีชนกลุมนอยจํ านวน
มาก ชนกลุมนอยเหลานี้บางสวนไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได สังคมอเมริกัน 
จึงกลายเปนสังคมที่มีพหุลักษณะทางดานวัฒนธรรม (Multi-culturalism) อันเปนเหตุใหบาง 
มลรัฐตองจัดหลักสูตรการศึกษาใหมีพหุลักษณะทางวัฒนธรรมดวย
            ชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยมีความรูสึกตอตานชนกลุมนอย และนี่เองที่ทํ าให
พรรครีปบลิกันฉกฉวยเปนประเด็นในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ยิ่งเมื่อแคนาดาตอง 
เผชิญปญหาชนกลุมนอยผูใชภาษาฝรั่งเศส จนมณฑลควีเบกจะแยกตัวเปนเอกราชดวยแลว  
ยิ่งเปนการผลักดันใหผูนํ าพรรครีปบลิกันนํ าเสนอ Official Language Act เขารัฐสภา  ตรรกของ 
ผูนํ าพรรครีปบลิกันเหลานี้ก็คือ การปลอยใหมีพหุลักษณะทางดานภาษาและวัฒนธรรม จนถึงขั้น 
มีการยอมรับอยางเปนทางการ  อาจกลายเปนชนวนความขัดแยงทางการเมืองในอนาคต  
คนเหลานี้เกรงกลัว วาชนกลุมนอยบางชาติอาจเขายึดกุมการบริหารการปกครองทองถิ่นในบาง 
มลรัฐ และผลักดันใหมลรัฐเหลานั้นเปนอิสระจากสหรัฐอเมริกา ดังเชนที่กํ าลังเกิดขึ้นในมณฑล 
ควีเบกในแคนาดา
            ตรรกของผูนํ าพรรครีปบลิกันดังกลาวขางตนนี้ เปนประเด็นแหงวิวาทะที่สํ าคัญ 
เพราะผูนํ าชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยมีความเชื่อในทางตรงกันขามวา การยอมรับพหุลักษณะทาง
ดานภาษาและวัฒนธรรมจะเกื้อกูลใหสังคมอเมริกันดํ ารงอยู ดวยศานติสุข การไมยอมรับ 
พหุลักษณะทางดานภาษาและวัฒนธรรมกลับจะเปนชนวนสรางความขัดแยงในสังคมอเมริกัน 
โดยไมจํ าเปน
            แทที่จริงแลว สหรัฐอเมริกาเปนสังคมที่มีพหุลักษณะมาแตแรกเกิด ภาษา
อเมริกันมีรากฐานสํ าคัญจากภาษาอังกฤษ โดยที่ผสมผสานและมีปฏิสัมพันธกับภาษาตางๆ 
อีกมากหลาย ทั้งภาษาตะวันตกและภาษาตะวันออก วัฒนธรรมอเมริกันก็เปนวัฒนธรรมพันทาง 
ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกับวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติหลายเผาพันธุ  หาไดมีวัฒนธรรมที่ `แท'  
หรือ `บริสุทธิ์' ไม  เพียงแตเปนการผสมผสานกับภาษาและวัฒนธรรมชาติตะวันตกดวยกันเองเปน
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สํ าคัญ โดยที่นิโกรถือเปนชนตํ่ าชั้น (underclass) ในสังคมอเมริกัน ตอเมื่อมีการแทรกซึมของ 
ภาษาและวัฒนธรรมจากโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุ มชนเชื้อสายละตินและอาเซีย  
ความรูสึกตอตานภาษาและวัฒนธรรม `ตางชาติ' จึงกอเกิดอยางรุนแรง ยิ่งมีชาวอเมริกันอพยพ 
หนีชนตางชาติมากเพียงใด ความรูสึกตอตานแนวความคิดวาดวยพหุลักษณะทางวัฒนธรรม 
ยิ่งมีมากเพียงนั้น
           ณ บัดนี้ นักสังคมศาสตรอเมริกันบางคนถึงกับกลาววา นครลอสแองเจลีสกลาย
เปนเมืองหลวงของโลกที่สาม (Capital of the Third World) ไปเสียแลว
           ในขณะที่ประเทศมหาอํ านาจดังเชนสหรัฐอเมริกากํ าลังหวั่นเกรง 'ภัยคุกคาม'
จากภาษาและวัฒนธรรมโลกที่สาม ประเทศในโลกที่สามบางประเทศก็หวั่นเกรง `ภัยคุกคาม' จาก
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศมหาอํ านาจเฉกเชนดียวกัน ประเทศอาหรับบางประเทศตอตาน
ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก ผูนํ าโลกที่สามบางประเทศกลาวถึง `การกอการราย' ของวัฒนธรรม
อเมริกันผานโทรทัศนระหวางประเทศ บางก็พูดถึง `ภัยคุกคาม' ของภาษาอังกฤษที่มีตอภาษา 
ทองถิ่น
           ในโลกยุคหลังสงครามเย็นและยุคสังคมสารสนเทศ ภาษาและวัฒนธรรมกํ าลัง
กลายเปนชนวนความขัดแยงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศที่มีความสํ าคัญมากยิ่งขึ้น
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