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ภาษาฝรั่งเศสกับโลกานุวัตร

                                                   รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ฝร่ังเศสทะยานขึ้นเปนมหาอํ านาจในคริสตศตวรรษที่ 19 ดวยการวิ่งไลกวด
อังกฤษในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายอาณาจักรฝร่ังเศสดวยการลาอาณานิคม 
ยังผลใหภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเผยแพรไปสูดินแดนเหลานั้นดวย แมวาฝร่ังเศสจะยังธํ ารง
ความเปนประเทศมหาอํ านาจไวได แตฐานะสัมพัทธของฝรั่งเศสในสังคมโลกกํ าลังสั่นคลอน  
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียมีผลกระทบตอ
ฐานะสัมพัทธของฝรั่งเศสอยางสํ าคัญ แมในสหภาพยุโรปดวยกัน ฝร่ังเศสก็มิอาจทานเยอรมนีและ
อังกฤษได
           การเปลี่ยนแปลงฐานะสัมพัทธของฝรั่งเศสในสังคมโลกมีผลกระทบตอภาษาและ   
วัฒนธรรมฝรั่งเศสอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เร่ืองนี้ผูนํ าและปญญาชนฝรั่งเศสตระหนักแกใจดี  
โดยที่มีความพยายามดวยประการทั้งปวงที่จะธํ ารงความเปนสากลของภาษาและวัฒนธรรม 
ฝร่ังเศสไวใหได
           จากการประมาณการของ Agency of Cultural and Technical Cooperation 
(ACCT) พบวา ในปจจุบัน มีผูรูหรือเคยศึกษาภาษาฝรั่งเศสประมาณ 260 ลานคน มากกวาเมื่อ
ศตวรรษที่แลวประมาณ 5 เทา ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่ใชบนภาคพื้นยุโรป นอกจากประเทศ 
ฝร่ังเศสแลว ก็มีเบลเยี่ยม ลักเซมบูรก และบางสวนของสวิตเซอรแลนด ในยุโรปตะวันออก ฐาน 
ของภาษาฝรั่งเศสอยูในประเทศโรมาเนีย ซึ่งประมาณวามีผูรูภาษาฝรั่งเศส 4 ลานคน ในขณะที่ 
บราซิลเปนฐานของภาษาฝรั่งเศสในละตินอเมริกา ดุจเดียวกับที่อินโดจีนเปนฐานในอาเซีย 
ตะวันออก อยางไรก็ตาม ฐานของภาษาฝรั่งเศสที่สํ าคัญยังคงเปนประเทศในอัฟริกาและกลุม
ประเทศอาหรับ
           แมวาจํ านวนผูรูภาษาฝรั่งเศสเพิ่มข้ึนจากเมื่อศตวรรษที่แลวเปนอันมาก แตอัตรา
การเติบโตตํ่ ากวาจํ านวนผูรูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับ อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะ 
เติบโตในอัตราตํ่ ากวาภาษาญี่ปุนในอนาคตอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ ฐานะของภาษาฝรั่งเศสในสังคม
โลกจึงออนดอยลง  โดยที่มีแนวโนมที่จะตกตํ่ าตอไปในอนาคต
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           ในกลุมประเทศอาหรับ มีความรูสึกตอตานภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ความรู
สึกนี้รุนแรงมากเปนพิเศษในประเทศอัลจีเรีย ซึ่งมีความรูสึกขมขื่นที่ตองทํ าสงครามประกาศ 
อิสรภาพกับฝร่ังเศสเปนเวลายาวนานระหวางป 2497-2505  กลุมลัทธิรากเหงาอิสลาม (Islam 
Fundamentalism) ถือวา ภาษาฝรั่งเศสมีระบบคุณคาที่ตอตานอิสลาม (Anti - Islam Values)  
ในกลุมประเทศอาหรับ จึงมีแรงกดดันใหประกาศใชภาษาอาหรับเปนภาษาราชการแทนภาษาของ
ประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดินิยมแตเกากอน
           ประเทศที่ใช ภาษาฝรั่งเศสมักจะมิใช ประเทศขนาดใหญหรือมีประชากร 
หนาแนน การขยายจํ านวนผูรู ภาษาฝรั่งเศสจึงทํ าไดในขอบเขตจํ ากัด ในโลกปจจุบันที่การ 
ขยายตัวของภาษามิไดข้ึนอยูกับการลาอาณานิคม อํ านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจจะกลายเปน
ปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดความเปนสากลของภาษา แตฝร่ังเศสมิใชดาวรุงทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
อํ านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนับวันมีแตจะถดถอยลง เมื่อเทียบกับเยอรมนี ญ่ีปุน
และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
            การคาระหวางประเทศของฝรั่งเศสสวนใหญเปนการคากับประเทศที่พัฒนาแลว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการคาภายในสหภาพยุโรป การคากับประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสมีความ
สํ าคัญไมมากนัก มิหนํ าซํ้ าการคากับประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสประมาณ 80% เปนการคากับ
ประเทศเพียง 4 ประเทศ อันไดแก เบลเยี่ยม ลักเซมบูรก สวิตเซอรแลนด และคานาดา สวนการคา
กับประเทศดอยพัฒนาที่ใชภาษาฝรั่งเศสมีความสํ าคัญนอยมาก ดังนั้นการคาระหวางประเทศจึง 
มิอาจหวังพึ่งเปนจักรกลสํ าคัญในการเผยแพรภาษาฝรั่งเศสได ความขอนี้เปนจริงในกรณีของการ
ลงทุนระหวางประเทศดวย
           ภายในสหภาพยุโรปเมื่อคร้ังยังเปนประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ภาษา 
ฝร่ังเศสทรงความสํ าคัญอยางยิ่ง แตคร้ันเมื่ออังกฤษเขามาเปนสมาชิกประชาคมยุโรป (EC) ในป 
2516 ฐานะของภาษาฝรั่งเศสก็ตกตํ่ าลง เพราะมิอาจทานภาษาอังกฤษได นอกจากนี้ การรวม 
เปนประเทศเดียวกันของเยอรมนีก็ทํ าใหภาษาเยอรมันมีความสํ าคัญเพิ่มข้ึน ในปจจุบัน ทั้งภาษา
อังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ตางแยงชิงตํ าแหนงผูนํ าในสหภาพยุโรป
           ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยายเครือขายโทรคมนาคม 
ระหวางประเทศ มีผลซํ้ าเติมความตกตํ่ าของภาษาฝรั่งเศส ในดานหนึ่ง คํ าสั่งที่ใชกับคอมพิวเตอร 
มักเปนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ความตองการที่จะกาวใหทันความกาวหนาของเทคโนโลยี 
สารสนเทศทํ าใหความจํ าเปนในการใชภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ในอีกดานหนึ่ง การเติบโตของ 
บริการโทรทัศนระหวางประเทศมีสวนอยางสํ าคัญในการขยายจํ านวนผูรูภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
รายการโทรทัศนสวนใหญใชภาษาอังกฤษ ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบตอชาวฝรั่งเศส
เองโดยตรง กลาวคือชาวฝรั่งเศสจํ าเปนตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ
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คอมพิวเตอรและในดานการติดตอกับตางประเทศ ยิ่งไปกวานั้น วัฒนธรรมอเมริกันที่ชาวฝรั่งเศส
เคยดูถูกวาเปนวัฒนธรรมพลาสติกกํ าลังกัดกรอนสังคมฝรั่งเศส โดยอาศัยรายการโทรทัศนและ
ภาพยนตรเปนพาหะสํ าคัญ
           ในวงวิชาการ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสมีปญหาในการเผยแพรผลงานวิชาการ 
อยางมาก เพราะโลกวิชาการในปจจุบันเปนโลกของผูใชภาษาอังกฤษ แรงกดดันดังกลาวนี้ทํ าให
นักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศสเริ่มเผยแพรผลงานเปนภาษาอังกฤษ สถาบันวิจัยปาสเตอร (Pasteur 
Institute) ซึ่งเปนผูนํ าการวิจัยโรคเอดส เร่ิมพิมพรายงานการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ อันเปนเหตุ 
ใหประธานาธิบดีฟรังซัวส มิตเตอรองด (Francois Mitterand) ตองแทรกแซงในป 2533 เพื่อให 
มีการพิมพรายงานการวิจัยเปนภาษาฝรั่งเศสดวย ในปจจุบัน การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร
การแพทยในประเทศฝรั่งเศสมีแนวโนมที่จะใชภาษาอังกฤษในการประชุมมากยิ่งขึ้น
           ในโลกที่มีผูรูภาษาฝรั่งเศสจํ านวนจํ ากัด การเผยแพรผลงานวิชาการเปนภาษา 
ฝร่ังเศส กอใหเกิดคาโสหุย (transactions cost) ในการแปลเปนภาษาอังกฤษ ในทํ านองเดียวกับ
การใชคอมพิวเตอรที่ตองเสียคาโสหุยในการแปลคูมือและแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนภาษา
ฝร่ังเศส
           ในโลกเศรษฐกิจ การขยายการคากับประเทศที่มิไดใชภาษาฝรั่งเศส ทํ าใหบริษัท 
ฝร่ังเศสจํ าเปนตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น บัดนี้ หางสรรพสินคาในฝรั่งเศสจํ าเปนตองโฆษณา
เปนภาษาอังกฤษ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ
            ชาวฝรั่งเศสเคยภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมของตนเองถึงกับไมพยายาม 
ใชภาษาตางชาติ ซึ่งเปนการกดดันใหชาวตางชาติตองเรียนรูภาษาฝรั่งเศส แตบัดนี้ความภาคภูมิ
ใจของชาวฝรั่งเศสกํ าลังแปรเปลี่ยนไป กระบวนการโลกานุวัตรไมเพียงแตจะทํ าใหชาวฝรั่งเศส 
ตองเรียนรูภาษาตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเทานั้น หากยังทํ าใหภาษา 
ฝร่ังเศสตองสูญเสีย `พรหมจรรย' อยางสํ าคัญดวย แมวาภาษาฝรั่งเศสมีปฏิสัมพันธกับภาษา 
อ่ืนๆอันเปนปรากฏการณธรรมชาติ  แตการ `เสียสาว' ของภาษาฝรั่งเศสครั้งสํ าคัญเกิดขึ้นเมื่อ
เยอรมนียึดครองฝรั่งเศสในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ในครั้งกระนั้นภาษาเยอรมันทะลุทะลวง
เขาสูภาษาฝรั่งเศสเปนอันมาก บัดนี้ ภาษาฝรั่งเศสตองเสียขบวนยิ่งกวา เมื่อไมอาจทานการ 
บุกรุกของภาษาอังกฤษได ศัพทภาษาอังกฤษเขาไปปะปนในภาษาฝรั่งเศสอยางที่ไมเคยปรากฏ 
มากอน
           ความตกตํ่ าของภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในสังคมโลก กอใหเกิดความปริวิตก 
ในหมูปญญาชนชาวฝรั่งเศส ปญญาชนเหลานี้รวมตัวกันเปนกลุม Groupe du Manifeste โดยที่ 
มีอุดมการณทางการเมืองแตกตางกัน แตมีเปาประสงครวมกันในการผลักดันใหแกไขรัฐธรรมนูญ 
เพื่อยอมรับภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาราชการ ผูนํ าคนสํ าคัญของปญญาชนกลุมนี้คนหนึ่งก็คือนาย
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เรอยีส เดอเบรย (Regis Debray) ซึ่งเคยดํ ารงตํ าแหนงที่ปรึกษาประธานาธิบดีมิตเตอรองด การ 
แกไขรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้สํ าเร็จลุลวงในเดือนมิถุนายน 2535 สวนหนึ่งเปนการสราง `ปอม 
มายิโนต' ปองกันการประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการของสหภาพยุโรป
            ความพยายามในการสรางเกราะปองกันภาษาฝรั่งเศสมิไดมีเพียงการยอมรับ
ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาราชการเทานั้น ในเดือนกุมภาพันธ 2537 มีการตรากฎหมายบังคับใหใช
ศัพทภาษาฝรั่งเศสในการโฆษณา ในการประชุม ในรายการโทรทัศนและวิทยุ และในการ 
ทํ าสัญญา มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย (ดูบทความของสมชาย ภาคภาสนวิวัฒน "ภาษา 
กับการเมืองยุโรป " ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2537)
            ในอีกดานหนึ่ง Alliance Francaise ซึ่งเปนสถาบันเผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน
ประเทศตางๆเลนเกมรุกในการเผยแพรการสอนภาษาฝรั่งเศส ในปจจุบัน ประมาณกันวา Alliance 
Francaise มีนักเรียนภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกประมาณ 300,000 คน
           แนวโนมการสูญเสียตํ าแหนงสัมพัทธของภาษาฝรั่งเศสนับเปนอนิจลักษณะของ
สังคมโลกโดยแท ภาษาที่เคยยิ่งใหญหลายตอหลายภาษาตองสูญเสียความยิ่งใหญในเวลาตอมา 
ในขณะที่สเปน ปอรตุเกส และเนเธอรแลนดคอนขาง `ปลอยวาง' หรือยอมรับอนิจลักษณะ 
ดังกลาวนี้โดยดุษณีภาพ ฝร่ังเศสกลับด้ินรนประดุจหนึ่งลมหายใจเฮือกสุดทายที่จะธํ ารงความ
สํ าคัญและอิทธิพลของภาษาฝรั่งเศสในสังคมโลก ซึ่งในที่สุดแลวก็คงประจักษวา การดิ้นรน 
ดังกลาวนี้หาประโยชนอันใดมิได

            ภาษาฝรั่งเศสกํ าลังพัฒนาไปในเสนทางที่ผูใชสวนใหญมิใชชาวฝรั่งเศส หากแต
เปนชาวอัฟริกันและชาวอาหรับ สํ าเนียงภาษาฝรั่งเศสของประชาชนในชาติพันธุเหลานี้จึงแตกตาง
จากสํ าเนียงของชาวฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสกํ าลัง `กลายพันธุ' เปน Franco -African  หรือ Franco 
-Arabic บนเสนทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ภาษาฝรั่งเศสกํ าลังแปรเปลี่ยนจากภาษาของ
ชนชั้นสูงผูมีอันจะกิน หรือภาษาของ `ฝายเหนือ' (North) ไปเปนภาษาของกลุมชนผูยากไร หรือ
ภาษาของ `ฝายใต' (South) ในประการสํ าคัญ ภาษาฝรั่งเศสกํ าลังแปรเปลี่ยนจากภาษาของพวก 
คริสเตียนไปเปนภาษาของพวกมุสลิม
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