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ภาษากับโลกานุวัตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การประดิ ษ ฐ ตั ว อั ก ษรในภาษาต า งๆนั บ เป น เทคโนโลยี ส ารสนเทศรุ  น แรกๆ
ของมนุษย ภาษาพูดนั้นถือกํ าเนิดกอนภาษาเขียน แตตัวอักษรชวยใหมนุษยสื่อสารไดอยาง
เที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมจําเพาะแตหมูชนที่ใชภาษาเดียวกัน หากยังรวมถึง
การสื่อสารขามเผาพันธุอีกดวย
ภาษาซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเครื่องมือสื่อสารในหมูชนกลุมเล็กๆเริ่มเติบโตและ
ขยายตัวในเวลาตอมา การเติบโตตามธรรมชาติเปนการเติบโตตามจํานวนประชากรของเผาพันธุที่
ใชภาษาเดียวกัน เมื่อมนุษยเริ่มอพยพยายถิ่นฐาน ภาษาและวัฒนธรรมไดตามติดมนุษยไปดวย
ดังนั้น ภาษาและวัฒนธรรมภาษาตางๆ จึงกระจัดกระจายตามการอพยพของประชากรผูใชภาษา
นั้น
เมื่อมนุษยเริ่มมีความสัมพันธขามชาติพันธุหรือขามเผาพันธุที่ใชภาษาตางๆกัน
มนุษยเริ่มเรียนรูภาษาของเผาพันธุอื่นๆ มิเพียงเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น
หากยังตองการเรียนรูความคิด เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของชนตางภาษาอีกดวย ความตองการ
เรียนรูนี้เองทําใหภาษาและวัฒนธรรมตางๆ ขยายตัว
แตเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหภาษาและวัฒนธรรมบางกลุมเติบโตมากกวากลุม
อื่นๆเปนสาเหตุทางดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมหลักของโลก มักจะเปนภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจ ดวยเหตุ
ที่ศูนยกลางความเจริญของยุโรปกระจุกอยูรอบๆทะเลเมดิเตอเรเนียนมาเปนเวลาชานาน ภาษา
ละตินจึงเปนภาษาที่ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมในยุโรป อิทธิพลนี้ดํารงอยูแมจนตนคริศตศตวรรษ
ที่ 20 ดังจะเห็นไดจากการที่มหาวิทยาลัยในยุโรปยังคงบังคับใหเรียนภาษาละติน เพราะถือวา
พื้นฐานของวัฒนธรรมยุโรปมาจากวัฒนธรรมละติน
เมื่อกรีกและโรมันทรงอํานาจ ภาษากรีกและภาษาโรมันก็ทรงอิทธิพลดวย ความ
ขอนี้เปนจริงในกรณีของปอรตุเกสและสเปนเชนกัน เมื่อปอรตุเกสและสเปนขยายอาณาจักร
ดวยการลาอาณานิคม ภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจทั้งสองก็แพรขยายสูอาณานิคม
การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมกลายเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดภาษาและวัฒนธรรมหลักของ
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โลก อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอเมริกัน ดําเนิน
ตามตรรกดังกลาวนี้ เมื่อชาติมหาอํ านาจใดหมดสิ้นอํ านาจลง ภาษาและวัฒนธรรมของชาติ
มหาอํานาจนั้นก็คลายบทบาทและอิทธิพลตามไปดวย ปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร
มนุ ษ ยชาติ เ ป น ระยะๆนั บ ตั้ ง แต ก ารเสื่ อ มความสํ าคั ญ ของภาษาและวั ฒ นธรรมกรี ก โรมั น
ปอรตุเกส สเปน และฮอลันดา
ขอที่นาสังเกตก็คือ ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซัน (Anglo-Saxon)
ทรงความสําคัญมาเปนเวลากวาสองศตวรรษ สวนสําคัญเปนผลจากการสืบตอความเปนชาติ
มหาอํานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ จากยุคที่อังกฤษเปนจาว (Pax Britannica) มาสูยุคที่
สหรัฐอเมริกาเปนจาว (Pax Americana) บทบาทของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในฐานะผูนําโลก
ซึ่งจะยังคงดํารงสืบตอไปในอนาคต ทําใหภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซันยังคงทรง
อิทธิพลอยางยิ่งในสังคมโลก และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยาย
เครือขายโทรคมนาคม อิทธิพลดังกลาวนี้จะยิ่งลํ้าลึกในอนาคต
ผูนํ าประเทศที่มองเห็นอนาคตของกระบวนการโลกานุวัตรดังที่กลาวขางตนนี้
เริ่มตระหนักวา การจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษเปนเรื่องจําเปน หากตองการหาประโยชนจาก
กระบวนการโลกานุวัตรและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่นับวันมีแตจะขยายตัว
มากขึ้น มาเลเซียซึ่งเคยสลัดแอกออกจากภาษาอังกฤษ เพื่อลบภาพหลอนของลัทธิจักรวรรดินิยม
บัดนี้ยอมรับสภาพโดยปริยายที่จะใหจัดการศึกษาระดับสูงเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการพลิก
นโยบายจากเดิมที่ถูกครอบงํ าโดยลัทธิชาตินิยม กระบวนการโลกานุวัตรซึ่งทํ าลายพรมแดน
ทางภูมิศาสตรของรัฐประชาชาติ ทําใหประชาชนในประชาสังคมตางๆจําเปนตองรูภาษาสากล
มากยิ่งขึ้น เพราะสังคมสารสนเทศ (Information Society) เปนสังคมที่ตองสื่อสารดวยภาษาสากล
หากประชาชนไมมีความรูภาษาสากล ความลาหลังดานสารสนเทศยอมตองเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะ
เปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดความลาหลังดานอื่นตามมา
แมวาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซันจะยังคงธํารงความสําคัญและ
อิทธิพลในสังคมโลกไวได แตภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจเกาอื่นๆนับวันรังแตจะ
รวงโรย และสิ้นความสําคัญตามลําดับในขณะที่ภาษาและวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจใหมจะ
ทวีความสําคัญ และอิทธิพลในอนาคต ดังจะเห็นไดจากการเติบโตของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนนับเปนเหตุปจจัยสําคัญของปรากฏการณดังกลาวนี้ บรรดาผูที่
ทํ ามาคาขายหรือลงทุนรวมกับญี่ปุนจํ าเปนตองเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน ประชาชน
ชาวญี่ปุนเองมีปญหาอยางมากในการเรียนรูภาษาตางชาติ ในอีกดานหนึ่ง ก็มีผูสนใจศึกษา
วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมดานตางๆของญี่ปุน ดวยเหตุนี้เอง ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
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จึงเติบโตทั้งในยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา และประเทศเพื่อนบานในอาเซีย ความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุน ซึ่งจะมีมากขึ้นในอนาคต จะชักนําใหภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนเพิ่มความ
สําคัญในสังคมโลกตามไปดวย ทั้งนี้มีเหตุผลนาเชื่อวา หากญี่ปุนสามารถธํารงฐานะประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจตอไปได เพียงชั่วเวลาอีกสองทศวรรษ ภาษาญี่ปุนอาจเขยิบขึ้นมาเปน
ภาษาสากล ยิ่งรัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายที่จะเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนดวยแลว ความเร็ว
ที่ภาษาญี่ปุนจะกลายเปนภาษาสากลยิ่งมีมากขึ้น
ดวยเหตุที่จีนมีประชากรมากที่สุดในโลก และคนจีนกระจายกันอยูทั่วทุกหั ว
ระแหง ภาษาจีนจึงเปนภาษาสากลอยูแลวในขณะนี้ อีกทั้งยังเปนภาษาที่องคการสหประชาชาติ
ยอมรับเปนภาษาสากลดวย กระบวนการโลกานุวัตรจะยิ่งทําใหความเปนสากลของภาษาและ
วัฒนธรรมจีนมีมากขึ้นในอนาคต มิไยจะตองกลาวถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและไตหวัน รวมตลอดจนการเติบใหญของเครือขายความสัมพันธของ `ระบบ
ทุนนิยมจีน' ซึ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร และประเทศ
อื่นๆในอาเซียตะวันออกเฉียงใตเขาดวยกัน
ดวยเหตุผลดังที่กลาวขางตนนี้ กระบวนการโลกานุวัตรซึ่งกอผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของสังคมโลก จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงภาษาและวัฒนธรรม
หลักของโลก ภาษาวัฒนธรรมปอรตุเกส สเปน และฮอลันดาจะลดความสําคัญลงไปอีกมาก
ในขณะที่ฝรั่งเศสพยายามธํารงอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมของตนไวอยางนอยในระดับเดิม
แตความพยายามนี้จะสัมฤทธิผลเพียงใดเปนเรื่องที่ตองติดตามตอไป ภาษาและวั ฒนธรรม
เยอรมันนาจะยังคงมีความสําคัญตอไป หากเยอรมนีสามารถธํารงฐานะประเทศมหาอํานาจของ
ตนไวได ความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมจีนและญี่ปุนจะยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต ในขณะที่
โลกยังคงถูกครอบงําโดยภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมแองโกลแซกซัน
กระบวนการโลกานุวัตรไมเพียงแตเปลี่ยนแปลงความเปนสากลของภาษาและ
วัฒนธรรมภาษาตางๆเทานั้น หากทวายังชวยกระชับความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ทั้งปวงในโลกอีกดวย ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหภาษาตางๆมีการหยิบยืมคํา
และสํานวนของกันและกันมากขึ้น ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศยังไมรุดหนา การหยิบยืมคํา
และสํานวนจากภาษาตางชาติก็มีอยูแลว การถายทอดคําและสํานวนมักจะเกิดระหวางประเทศ
ที่มีพรมแดนติดกัน และระหวางประเทศที่มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไมวา
จะเปนดานการคาหรือการลงทุน แมในปจจุบันเกือบจะไมเห็นรองรอยความสัมพันธที่ไทยมีกับ
ปอรตุเกส แตความสัมพันธทางเศรษฐกิจอันยาวนานในสมัยอยุธยา ทําใหมีการถายทอดคําใน
ภาษาปอรตุเกสสมาสูภาษาไทย ดังเชนคําวาปนโตและเลหลัง เปนอาทิ กระบวนการโลกานุวัตร
จะทํ าให ก ระแสการเคลื่ อ นย า ยของคํ าและสํ านวนจากภาษาสากลไปสู  ภ าษาอื่ น ๆมีม ากขึ้น
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ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศรุดหนามากเพียงใด กระแสการเคลื่อนยายดังกลาวนี้ก็จะยิ่งรวดเร็วมาก
เพียงนั้น ความขอนี้เปนจริงในกรณีของการถายทอดวัฒนธรรมระหวางประเทศดวย
อิ ท ธิ พ ลของภาษาและวั ฒ นธรรมของชาติ ม หาอํ านาจที่ มี ต  อ ชาติ อื่ น ๆจะมี
มากกวาที่ชาติอื่นๆมีตอชาติมหาอํานาจชนิดที่มิอาจเปรียบปานได การถายทอดภาษาและวัฒน
ธรรมระหวางประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีมาแตโบราณกาลตลอดชวงประวัติศาสตรอันยาวนาน จะลด
ความสําคัญลงไปอีกมาก การขยายเครือขายรายการวิทยุและโทรทัศนระหวางประเทศ ทําให
ภาษาอังกฤษและวั ฒ นธรรมแองโกลแซกซันแผอิทธิพลมากขึ้น กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ
ภาษาตางๆในโลกจะมี `ความเปนอังกฤษ' มากขึ้น ในขณะที่วัฒนธรรมตางๆในโลกจะมี `ความ
เปนอเมริกัน' เพิ่มขึ้นเฉกเชนเดียวกัน วัฒนธรรมอเมริกันจะอาศัยรายการวิทยุและโทรทัศนระหวาง
ประเทศเปนสะพานเขาไปรุกลํ้าวัฒนธรรมชาติอื่นๆ ไมวาจะเปนดานดนตรี ภาพยนตร รายการ
บันเทิง แฟชั่นการแตงกาย วิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมทางเพศ และที่สําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใดก็คือ
กระบวนทัศนทางความคิด
การสกัดกั้นการไหลบาของภาษาและวัฒนธรรมชาติมหาอํ านาจในทามกลาง
กระแสโลกานุวัตรเปนเรื่องที่เกือบเปนไปไมได และดวยเปาประสงคดังกลาวนี้ รัฐบาลมาเลเซีย
จึงหามมิใหประชาชนคนสามัญมีจานดาวเทียม ชนชั้นปกครองเทานั้นที่จะมีสิทธิชมรายการ
โทรทัศนระหวางประเทศได ขอหามนี้มีสมมติฐานพื้นฐานวา ชนชั้นปกครองมีเกราะปองกัน
อิ ท ธิ พ ลอั น เกิ ด จากการไหลบ า ของภาษาและวั ฒ นธรรมชาติ ม หาอํ านาจดี ก ว า ราษฎร แต
สมมติฐานขอนี้ดูเหมือนจะขัดตอความเปนจริงในประเทศโลกที่สาม ซึ่งมักปรากฏวา ชนชั้นสูงใน
สังคมเปนดานแรกที่รับการถายทอดภาษาและวัฒนธรรมจากชาติมหาอํานาจ ราษฎรคนสามัญ
เสีย อี ก ที่ เ ปน ด า นสุดท า ยที่ ได รับผลกระทบจากลัทธิจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural
Imperialism) ในสังคมสารสนเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจเกือบจะเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยเดียว
ที่กําหนดการเขาถึง `สารสนเทศ' ของราษฎร หากความยากจนยังคงทําใหสภาพ `หนาสูดิน
หลังสูฟา' ดํารงอยู โอกาสที่ราษฎรคนยากจนจะไดชมรายการโทรทัศนระหวางประเทศเกือบไมมี
อยูเลย
ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม เ พี ย งแต จ ะทํ าให ภ าษาและ
วัฒนธรรมภาษาสากลรุกลํ้ าเขาสูภาษาและวัฒนธรรมชาติตางๆเทานั้น หากทวาเทคโนโลยี
สารสนเทศในตัวของมันเองยังมีผลกระทบตอภาษาและวัฒนธรรมภาษาตางๆดวย คอมพิวเตอร
และอีเล็กทรอนิกมีภาษาของมันเอง ภาษาคอมพิวเตอรและอีเล็กทรอนิกจะแทรกซึมเขาสูภาษา
ชาติตางๆมากขึ้น นอกจากนี้ วัฒนธรรมที่แฝงมากับคอมพิวเตอรและอีเล็กทรอนิกยอมมีอิทธิพล
และผลกระทบตอวัฒนธรรมภาษาอื่นๆดวย ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่สําคัญก็คือ การใชภาษา
ที่มีลักษณะหวนๆ เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร คําศัพทที่ยืดยาวมีแนวโนมที่จะถูกเลิกใช และ
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อาจตองตายไปในที่สุด หรือมิฉะนั้นก็ตองถูกหั่นใหสั้น ศัพทที่เกิดขึ้นใหมมีแนวโนมสั้นลง กําเนิด
ของศั พ ท ใ หม จ ะเพิ่ ม ความเร็ ว มากกว า ปางก อ น เนื่ อ งเพราะกระบวนการโลกานุ วั ตรทํ าให
ปฏิสัมพันธระหวางภาษาตางๆมีมากขึ้น คํ าศัพทใหมๆเมื่อเกิดไดเร็วขึ้น ยอมตายไดเร็วขึ้น
ภาษาปากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับไว การหดตัวของประโยคเปนสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นดวย
ประโยคจะมีลักษณะหวนๆมากขึ้น แนวความคิดวาดวยความสละสลวยของภาษาจะแปรเปลี่ยน
ไปในอนาคต
ภาษาและวัฒนธรรมอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตไมมีชวงเวลาใด
ในประวัติศาสตรมนุษยชาติที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะรวดเร็วเทากับยุคสังคมสารสนเทศนี้

