แถลงการณ์แห่งเมืองซาร์สบูรก์ ต่อ
ประชาคมโลกภายใต้บริบทพหุภาษา
ในโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดนในการติดต่อ
สื่อสารของผู้คน ความสามารถในการ
ใช้หลายภาษาในการติดต่อสื่อสารเป็น
สิ่งจำ�เป็นมาก หรืออย่างน้อยที่สุดต้อง
สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา สำ�หรับ
คนที่ต้องการก้าวให้ทันโลกในปัจจุบัน
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถด้านภาษา ดังนั้นการขยาย
โอกาสในการเรียนรู้ภาษาสำ�หรับทุกลุ่มจึง
มีความจำ�เป็นมากทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน
และผู้ใหญ่
อย่างไรก็ตามคนจำ�นวนหลายล้านคนทั่ว
โลกปฏิเสธถูกปฏิเสธ ที่จะไม่ให้ใช้ภาษา
ของตน ธำ�รง หรือพัฒนาอัตลักษณ์ทาง
ด้านภาษาของกลุ่มชนตนเองไว้ จึงจำ�เป็น
ต้องมีการแก้ไขกฎหมายและนโยบายเพื่อ
ให้ส่งเสริมภาษาต่าง ๆ ให้ยังคงมีการใช้
อยู่เพื่อสนับสนุนให้ความหลากลายทาง
ภาษาและสังคมพหุภาษายังคงอยู่
เราในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม
Salzburg Global Seminar ในประเด็น
“จุดเริ่มต้นของความคิดสำ�หรับบุคคลที่มี
ความสามารถ: การเรียนรู้ภาษาและการบู
รณาการในโลกยุคโลกาภิวัตน์
(December 12 -17 2017:
salzburgglobal.org/go/586) ขอเรียก
ร้องให้มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณค่าและ
ยกระดับความเป็นพหุภาษาและสิทธิทาง
ภาษา
“แถลงการณ์แห่งเมืองซาร์สบูร์ก
ต่อประชาคมโลกภายใต้บริบทพหุ
ภาษา”ฉบับนี้ จะได้รับการเผยแพร่โดย
รายงานของหน่วยงานต่างและเว็ปไซต์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ตลอดปี
2018

SalzburgGlobal.org

เราทุกคนอาศัยอยู่บนโลกที่ประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•
•

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศ และประชากรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
บริบทพหุภาษา
มีภาษาพูดจำ�นวน 7097 ภาษากระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลก*
มีภาษาจำ�นวน 2464 ภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญ
มีเพียงแค่ 23 ภาษาเท่านั้นที่ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกพูดเป็นภาษาแม่
40% ของประชากรโลกไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ของตนเอง
เด็กและผู้ใหญ่กว่า 617 ล้านคนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้
มีผู้อพยพจากนานาประเทศทั่วโลกร่วมทั้งสิ้น 244 ล้านคน ซึ่งเมื่อนำ�จำ�นวนดังกล่าวมา
เปรียบเทียบพบว่ามีจำ�นวนประชากรเทียบเท่ากับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดลำ�ดับที่ 5
ของโลก

ประชาคมโลกล้วนอยู่ภายใต้บริบทพหุภาษาเช่นเดียวกัน แต่ระบบการศึกษา เศรษฐกิจ และ
การจัดการภาครัฐส่งผลให้ประชากรหลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ และสิทธิ์ด้วย
เงื่อนไขด้านภาษา พวกเราทุกคนในฐานะประชาคมโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขข้อจำ�กัดดังกล่าว
และก้าวข้ามผ่านกำ�แพงภาษาที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ที่ประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ได้ให้การรับรองเพื่อนำ�ไปสู่ “การขจัดปัญหาความ
ยากจน ปกป้องโลก และสร้างความพิพัฒน์สุขสวัสดิ์ให้กับประชากรทุกคนบนโลกใบนี้” เพียง
เริ่มต้นที่นโยบายภาษาและการศึกษาที่เข้มแข็งและเป็นธรรมกับทุกคน ซึ่งเปรียบเสมือนกับ
รากฐานสำ�หรับทุกคนที่จะเดินไปพร้อมกัน

หลักการ
•

•
•
•

การมีภาวะพหุภาษาแสดงให้เห็นถึงการใช้หลายภาษาในสังคมหรือกลุ่มชน ภาวะหลาย
ภาษาอาจมีการให้ความหมายได้ต่าง ๆ กัน ตามแต่จะใช้กับบุคคล ชุมชน หรือองค์กร
นานาชาติ (การสอนที่ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และยังหมายถึงการติดต่อสื่อสาร
อย่างไม่เป็นทางการที่หลอมรวมก่อให้เกิดชุมชมพหุภาษา)
ความสามารถในการรู้หลายภาษา หมายถึงองค์ความรู้ในภาษาต่าง ๆ ที่แต่ละบุคคลได้
สั่งสมมา
ความหลากหลายทางภาษาและการใช้ภาษาหลายภาษา เป็นทรัพยากรที่มีค่าของมนุษย์ที่
นำ�ไปสู่การขยายองค์ความรู้ด้านสังคม การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจ
ภาวะพหุภาษา ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม นอก
เหนือจากนั้นยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและความสุขในครอบครัว

นโยบายภาษาช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างความยึดเหนี่ยวทางสังคม พัฒนาผลลัพธ์ทางการ
ศึกษา และช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษาที่อนุญาตให้เพิ่มภาษาที่ใช้ในการ
เรียนการสอนหรือการศึกษาแบบพหุภาษา จะช่วยให้ชุมชนยังคงรักษาภาษาที่เป็นอัตลักษณ์
ความรู้ และความเชื่อของตนเอาไว้ และยังมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาใหม่จากบุคคลอื่น ๆ
กิจกรรมสังสรรค์ วัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นโยบายพหุภาษาช่วยส่งเสริม
ทรัพยากรอันสำ�คัญด้านความหลากหลายทางภาษา และยังช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ดียิ่งขึ้น

The Salzburg Statement for a Multilingual World was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.
All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.
Read the original here: education.salzburgglobal.org/statements

เราอยากกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน องค์กร สถาบัน และหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ นำ�แนวความคิดทางพหุภาษาไปปรับใช้ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและเฉลิมฉลองความหลากหลายทางภาษาของโลกใบนี้ เราอยากให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันขจัดการเหยียด
ภาษา และช่วยพัฒนานโยบายภาษาที่ส่งเสริมภาวะพหุภาษาให้ขับเคลื่อนต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ�นโยบายภาษา

นโยบายภาษาที่ประสบความสำ�เร็จต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชน จัดทำ�หลักการ
เหตุผล และการร่วมตัดสินใจให้มีความชัดเจน
• จัดทำ�เป้าหมายที่มีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้
• ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ�นโยบายทุกขั้นตอน โดยเน้นบทบาทของครูผู้สอนให้ชัดเจน
• การจัดทำ�นโยบายต้องเริ่มจากนโยบายระดับก่อนเข้าเรียนจนถึงหลังจบการศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตลอด
ชีวิต
• เน้นความต้องการและคุณค่าของภาษาในทุกด้าน เช่น การธำ�รงภาษา การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่ของชุมชนเป็นฐาน
เป็นต้น
• ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยทางด้านการศึกษาและพุทธปัญญาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่
• กำ�หนดและควบคุมศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
• ทำ�ให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรที่พอเพียงต่อการดำ�เนินการนโยบาย
• สอดส่องดูแลและประเมินวัตถุประสงค์และการดำ�เนินการของนโยบายอย่างสม่ำ�เสมอ

ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษา

นโยบายภาษาแบบเต็มรูปต้องคลอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้าน
ภาษาจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนและยังประโยชน์ให้แก่ความเป็นพหุภาษา นโยบายด้านการศึกษา ทักษะ และ
แรงงานควรช่วยส่งเสริมและให้ความสำ�คัญต่อการเรียนรู้ภาษาของทุกคน ในขณะเดียวกันต้องช่วยส่งเสริมให้คนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
ความหลากหลายทางภาษา เด็กและผู้ใหญ่ควรได้รับโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถขยาย
ความสามารถด้านภาษาของพวกเขาไปตลอดชีวิต
กระบวนทัศน์ใหม่ทางด้านการศึกษาจำ�เป็นต้องรวบรวมระบบความรู้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบปัจจุบันโดยนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้ภาษาจะได้ผลอย่างดีไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังสามารถอยู่บน
ท้องถนน บ้าน ระบบเครือข่ายทางสังคม สภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ ทั้งหมดที่กล่าว
มาข้างต้นยังช่วยให้คนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาษาอีกด้วย

ข้อเสนอแนะต่อการแปลและการล่าม

การแปลและการล่ามคือเครื่องมือหรือกลในการส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในสังคมพหุภาษา ดังนั้นจึงควรจัดสรรทรัพยากรด้าน
การแปลและการล่ามที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ และกฎหมาย

การลงมือปฏิบัติ

นักวิจัย ครู นักพัฒนาสังคม องค์กรทางสังคมและองค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชนด้านวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานภาค
ธุรกิจ หน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิ และกองทุนต่าง ๆ คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญในการช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวให้เกิดขึ้น
• การพัฒนานโยบายภาษา การนำ�ไปปฏิบัติใช้และเทคโนโลยีที่เอื้อให้เกิดความมั่นคง ความเชื่อมโยง และพลวัตรทางสังคมกับ
ทัศนคติเชิงบวกต่อภาวะพหุภาษาและการใช้ภาษาหลายภาษา
• การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังด้านสิทธิทางภาษา ความหลากหลาย และความเป็นพลเมือง ทั้งในแง่ของกฎหมายและ
การสื่อสารต่อสังคมให้รับทราบ
• การเหยียดภาษา การคุกคามภาษา ความไม่เสมอภาค และความไม่เท่าเทียมกันด้านภาษาต้องขจัดให้หมดไป
• การสร้างการยอมรับและการตระหนักต้องทำ�ให้เกิดขึ้นจริง ว่าชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัยคือทุนทางภาษาที่มีคุณค่า
สำ�หรับเราทุกคนต้องปกป้องไว้ให้สำ�หรับคนยุคปัจจุบันและเยาวชนรุ่นต่อไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายมีแนวทางและวิถีในแบบเฉพาะของตนที่เหมาะสมในการสนับสนุนสังคมพหุภาษา การขับเคลื่อน
สังคมพหุภาษา ความยุติธรรมในสังคม และการมีส่วนรวมของประชาชน ในขณะเดียวกันเราทุกคนยังมีส่วนร่วมในการปกป้อง
และเฝ้าระวังทรัพยากรทางความรู้และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในสังคมพหุภาษาให้ยังคงอยู่ไปจนถึงเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป
*

You can find references for all statistics online: education.salzburgglobal.org/statements
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