คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2537

ภาษาญี่ปุนกับโลกานุวัตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของญี่ ปุ  น ในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องมี ส  ว น
สํ าคัญในการขับดันใหภาษาญี่ปุนเปนภาษาสากล การขยายอาณาจักรทั้งทางการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศของญี่ปุนทําใหบรรดาผูที่ติดตอคาขายหรือลงทุนรวมกับญี่ปุนจําตองเรียนรู
ภาษาญี่ปุนเพื่อความสะดวกในการสรางสายสัมพันธ ดังนั้น เมื่ออาณาจักรเศรษฐกิจของญี่ปุน
ขยายสูภูมิภาคใด ภาษาญี่ปุนก็ `เดินทัพ' สูภูมิภาคนั้นดวย ในอีกดานหนึ่ง การเติบใหญทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุนสรางความตื่นตระหนกแกประเทศอุตสาหกรรมเกา ดังเชนสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศตางๆในยุโรปตะวันตกดวย ประเทศเหลานี้เริ่มสนใจศึกษาคนหาสาเหตุแหงความสําเร็จ
ของญี่ปุน และทํ าความเขาใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุนในมิติตางๆ ดวยเหตุดังนั้น ญี่ปุนศึกษา
จึงเติบโตอยางรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ โดยที่การ
เติบ โตในสหรั ฐ อเมริ ก ามีม ากกวา ยุ โรปตะวันตก การขยายตัวของญี่ปุนศึกษายอมหมายถึง
การขยายตัวของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนดวย
การเติ บ โตของภาษาและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ  น ในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ง ที่สอง
มีลักษณะแตกตางจากชวงกอนสงครามอยางกระจางชัด เพราะในชวงกอนสงคราม ภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุนเติบโตดวยการใชอํานาจบาตรใหญ เมื่อญี่ปุนยึดครองเกาหลีและเกาะฟอรมอซา
ญี่ปุนบังคับใหชนพื้นเมืองเรียนภาษาญี่ปุน เมื่อญี่ปุนมีนโยบายในการสรางวงไพบูลยแหงมหา
อาเซีย ภาษาและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ น ก็เ ติบโตตามพลานุภาพทางดานการทหารของญี่ปุนดวย
อาจจะไมผิดนักที่จะกลาวสรุปวา การขยายพลานุภาพทางทหารเปนสาเหตุปฐมฐานของการรุก
รานทางวัฒนธรรม (cultural aggression) และการรุกรานทางวัฒนธรรมนี้เองที่เปนตนตอของ
การเติบโตของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง
แตความเปนสากลที่มีมากขึ้นของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนในชวงหลังสงคราม
โลกครั้งที่สองหาไดเกิดจากการรุกรานทางวัฒนธรรมของญี่ปุนแตประการใดไม หากแตเกิดจาก
ความตองการของประชาชาติที่มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับญี่ปุนที่ปรารถนาจะเรียนรูญี่ปุน
มากขึ้นเอง บัดนี้ ญี่ปุนมิจําตองบังคับใหชาติอื่นเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน ความสําคัญ
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ทางเศรษฐกิจของญี่ปุนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเพียงพอที่จะทําใหประชาชาติทั้งปวงตองเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุนเอง โดยมิตองบังคับ
ในปจจุบัน มีภาษาตางๆในโลกประมาณ 4,000-5,000 ภาษา ภาษาญี่ปุนอาจ
อยูในตําแหนงที่ 6 หรือ 7 ที่มีผูใชมากที่สุดในโลก หากญี่ปุนยังคงเติบใหญทางเศรษฐกิจตอไป
ความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนยอมมีมากขึ้นในอนาคต ยิ่งญี่ปุนเขยิบฐานะเปน
ภาคีถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ และสหประชาชาติยอมรับภาษาญี่ปุนเปน
ภาษาสากลดวยแลว ก็จะยิ่งเรงรัดความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนรวดเร็วขึ้น
ในอดีตกาล เมื่อญี่ปุนเริ่มปฏิรูปประเทศในยุคเมอิจิ (Meiji Era) ระหวางป
2411-2455 รัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายอันเดนชัดในการสงเสริมใหประชาชนเรียนรูภาษาสํ าคัญ
3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน เพื่อเปนสื่อในการเรียนรูวิทยาการตะวันตก
ซึ่ ง ลํ้ าหนา ญี่ ปุน ในเวลานั้ นไปแล ว ผลการเรี ย นรูภ าษาสากลดังกลาวนี้ทํ าใหญี่ปุนสามารถ
แปลหนังสือวิชาการและวรรณกรรมตางประเทศเปนภาษาญี่ปุนจํานวนมาก อันเปนรากฐานของ
ความกาวหนาทั้งทางเศรษฐกิจและวิทยาการของญี่ปุนในเวลาตอมา ระบบ `ไตรพากย' (Troika
System) ที่สงเสริมใหชาวญี่ปุนศึกษาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ยังคงปรากฏตอมา
ในระบบโรงเรียนญี่ปุน ขอที่นักการศึกษาญี่ปุนติติงและทักทวงก็คือ ระบบการศึกษาภาษา
ตางประเทศดังกลาวนี้ขาดความยืดหยุนอยางมาก และมิไดปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมโลก เพราะในชวงเวลากวารอยปที่ผานมานี้ แมโลกจะผันเปลี่ยนไปอยางไร แตระบบ
โรงเรียนญี่ปุนยังคงผูกติดอยูกับการสอนภาษาสากลทั้งสามความพยายามที่จะผลักดันใหมีการ
เรียนการสอนภาษาอื่นๆ ดังเชนภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ และภาษาเกาหลี ไมสูประสบความ
สําเร็จนัก
ปญญาชนชาวญี่ปุนจํ านวนไมนอยเริ่มมีความเห็นวา ถึงเวลาที่ประเทศอื่นๆ
ต อ งเรี ย นรู  ภ าษาและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ  น กั น มากขึ้ น มิ ใ ช เ ป น เพราะเหตุ ว  า ญี่ ปุ  น เป น ประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ หากแตเปนเพราะวาญี่ปุน `มีดี' ที่ประเทศอื่นๆจะไดประโยชนดวย
ญี่ปุนเองไดผานกระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้มากอน ญี่ปุนจึงตองการใหประเทศอื่นๆ เจริญรอย
ในมรรควิถีเดียวกัน
ในขณะที่รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจดั้งเดิมมักจะมีองคกรที่เผยแพรการเรียน
การสอนภาษาและวัฒนธรรมของตน ดังเชนที่อังกฤษมี British Council สหรัฐอเมริกามี USIS
ฝรั่งเศสมี Alliance Francaise และเยอรมนีมี Goethe Institut แตญี่ปุนหามีองคกรลักษณะนี้ไม
การขยายตัวของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนจึงเปนไปอยางเชื่องชา เพราะมิไดรับการสงเสริมจาก
รัฐบาลญี่ปุน
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ปญญาชนและนักวิชาการชาวญี่ปุนจํ านวนไมนอยพยายามผลักดันใหรัฐบาล
ของตนจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่เผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน โดยมีหนาที่เฉพาะในการ
ผลิตครูสอนภาษาญี่ปุนและผลิตแบบเรียนภาษาญี่ปุนสําหรับประชาชนในประเทศตางๆ นโยบาย
การผลักดันความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนนี้มิไดเปนประโยชนเฉพาะแกญี่ปุน
เทานั้น หากทวา ยังเปนประโยชนตอสังคมโลกโดยสวนรวมดวย ในดานหนึ่งประเทศที่ดอยกวา
ญี่ปุนสามารถเรียนรู `ของดี' ของญี่ปุนได ในอีกดานหนึ่ง เมื่อประชาชาติตางๆเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน จนเขาใจวิถีแหงความคิดและภูมิปญญาของชาวญี่ปุนแลว การระงับหรือ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือความขัดแยงดวยสันติวิธียอมสะดวกและงายขึ้น ในโลกที่มีการแขงขันเพื่อ
แยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเขมขน ขอพิพาทหรือความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดงาย
หากประเทศตางๆขาดความเขาใจในวัฒนธรรมความคิดและภูมิปญญาซึ่งกันและกัน การเจรจา
เพื่อระงับหรือไกลเกลี่ยขอพิพาทเหลานี้ยอมเปนไปไดยาก ญี่ปุนกําลังดําเนินอยูบนเสนทางของ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ยิ่งญี่ปุนรุดหนาไปในเสนทางนี้มากเพียงใด โอกาสที่จะมีปญหาความ
ขัดแยงกับประเทศตางๆ ก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น หากประเทศเหลานั้นมีความเขาใจภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน ความขัดแยงยอมลดความรุนแรงลงได และสามารถไกลเกลี่ยความขัดแยงไดงาย
ขึ้น
ครั้งหนึ่ง นายมัลคอลม บอลดริดจ (Malcolm Baldridge) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยในยุครัฐบาลนายโรนัลด เรแกน (2524-2530) ซึ่งตองมีหนาที่ในการเจรจาการคา
กับญี่ปุนรอบแลวรอบเลา ถึงกับระเบิดคําพูดออกมาวา ในบรรดาทํานบกีดขวางการคากับญี่ปุน
ที่มิใชกําแพงภาษี (Non-tariff Barriers) ทํานบที่สําคัญที่สุดก็คือ ภาษาญี่ปุน ธุรกิจตางชาติ
ที่ตองการเจาะตลาดญี่ปุนจําเปนตองเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
ขอเท็จจริงที่วา มีผูรูภาษาญี่ปุนที่มิใชชาวญี่ปุนจํานวนจํากัด ทําใหภาษาญี่ปุน
มิไดถูกใชเปนสื่อสากลในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ปญญาชนชาวญี่ปุนจํานวนไมนอยมีทัศนคติ
ที่แฝงดวยความรูสึกชาตินิยมวา ในอดีตกาล ญี่ปุนไดทุมทรัพยากรจํานวนมากในการเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจ บัดนี้ถึงเวลาที่ประเทศอื่นๆตองเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุนบาง
การที่ภาษาญี่ปุนมิไดเปนสื่อสากลในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ทําใหญี่ปุนตอง
ขาดดุลการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ในดานหนึ่ง ญี่ปุนตอง `จาย' เพื่อเรียนรูสารสนเทศจากประเทศ
อื่น แตในอีกดานหนึ่ง ญี่ปุนยังตอง `จาย' เพื่อใหประเทศอื่นไดสารสนเทศจากญี่ปุน ตัวอยางที่มัก
จะหยิบยกขึ้นมาเอยอางกัน ก็คือ กรณีของสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ตองจดทะเบียนเปนภาษาญี่ปุน เมื่อนานาประเทศตองการทราบรายละเอียดของสิทธิ
บัตรแตละรายการ เพื่อปองกันการจดทะเบียนซํ้าซอนกัน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อ
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เชาซื้อ หรือขอใชประโยชนในรูปแบบอื่นใด รัฐบาลญี่ปุนโดยกระทรวงการคาระหวางประเทศและ
อุตสาหกรรม (MITI) จําตองอํานวยการแปลสิทธิบัตรเหลานั้นเปนภาษาอังกฤษ รัฐบาลญี่ปุนตอง
ใชงบประมาณในดานนี้ปหนึ่งๆไมตํ่ากวา 1,000 ลานเยน
ในป จจุ บัน มรรควิธีสํ าคัญ ในการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน ก็คือ
การขยายอาณาจักรเศรษฐกิจของญี่ปุน ทั้งทางดานการคาและการลงทุน บรรดาประเทศที่เปน
ฐานเศรษฐกิจของญี่ปุน ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอาเซียตะวันออกเฉียงใต
ลวนแลวแตถูกวัฒนธรรมญี่ปุนแทรกซึม การใหทุนการศึกษานักเรียนตางชาติเพื่อศึกษาตอ
ในประเทศญี่ปุนก็ดี และการใหทุนวิจัยแกนักวิชาการตางชาติเพื่อศึกษาวิจัยในประเทศญี่ปุนก็ดี
เปนอีกมรรควิธีหนึ่งในการสงเสริมความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
ในอนาคต รัฐบาลญี่ปุนจะตองจํ านนตอแรงกดดันในการจัดตั้งองคกรดังเชน
สถาบันวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนในนานาประเทศ และองคกรลักษณะนี้นี่
เองที่จะเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญของกระบวนการสากลานุวัตรของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
กระบวนการสากลานุวัตรของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนซึ่งกอตัวมาตั้งแตกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง และขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ จะมีพลวัตมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคตไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม

