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Globish อังกฤษเวอรชั่น “งาย”
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คําวา Globlish กําลัง เป น ที่รูจัก กั นอยางกวางขวางในโลกจนนิ ต ยสาร Newsweek
ฉบับลาสุด 21 June 2010 เอามาขึ้นปก โดยถามวา Speak Globlish?

A New Language for

a New World
Globlish มาจาก (Globe + English) หมายถึงภาษาอังกฤษเวอรชั่นงายที่ใชศัพทพลัง
สูง เพี ย ง1,500 คํ าซึ่ ง ใช กั น อยู ใ นชีวิ ต ประจํา วัน และด ว ยไวยากรณ ง า ย ๆ ไม ซับ ซ อนเหมื อ น
ภาษาอัง กฤษเต็ มรูป

จนขณะนี้ระบาดไปทั่วโลกในหมูคนที่ ใชภาษาอังกฤษเปน ภาษารองไปจาก

ภาษาแม
ภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบเปนภาษาที่ยาก มีไวยากรณซับซอน กิริยามี 3 ชองใหจํา
ประธานตองใชกับคํากิริยาบางอยางเทานั้น (I am, He is) คนไทยสวนใหญเรียนกัน 12 ป ยังไมคอย
ไปไหน
ผูค นทั่ วโลกกํ าลัง สนใจ Globlish

ภาษาที่คิ ดค น ขึ้น ในป 2004 โดย Jean-Paul

Nerriere อดีตผูบริห าร IBM โดยพัฒนากฎเกณฑและบทฝกฝนในหนังสือ 2 เลมเพื่อชวยใหชาวโลก
สามารถสื่อสารถึงกันไดอยางคลองตัว
ปรากฏการณสําคัญ ที่กําลังเกิดขึ้นในโลกก็คือภาษาอังกฤษไดกลายเปนภาษาสากล
ของโลกไปแลว และนับวันจะยิ่ง มากขึ้น รอยละ 70-80 ของโฮมเพจในอิน เตอรเน็ตในปจจุบันเป น
ภาษาอัง กฤษ

มีคํ าพยากรณวาก อนหน าป 2030 ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกจะเรีย นรู

ภาษาอังกฤษพรอมกัน
สถิติที่นาแปลกใจก็คือในปจจุบันคนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีเพียง 400 ลานคน
แตมีประชากรประมาณ 3,500 ลานคนในประชากรโลก 6,600 ลานคน ที่ใชภาษาอังกฤษควบคูกับภาษา
ตนเอง แคคนจีนก็มีถึงประมาณ 350 ลานคนแลว ยังไมรวมประชากรอินเดีย 1,000 ลานคน ที่ใช
ภาษาอังกฤษกันกวางขวางกวา

-2แทนที่ ค นอยากเรีย นภาษาอัง กฤษให เ ก ง มากขึ้น เหลา นี้ ใ นจีน

ญี่ ปุ น

เกาหลี

จะเรีย นภาษาอัง กฤษแบบเต็ มรูป แบบอย างที่ เ ราเรีย นกั น มาแต ดึ ก ดํ าบรรพ เขากลับ หั น ไปเรีย น
Globlish ซึ่งงายกวามาก และเมื่อเขาใจดีแลวก็สามารถขยายไปเรียนชนิดเต็มรูปแบบได
มีหนังสือชื่อ Globlish The World Over ออกมาโดยเขียนเปนภาษา Globish ทั้งหมด
ผูเขียนบอกวา Good Globlish is correct English (Globlish ที่มีการใชอยางถูกตองก็คือภาษาอังกฤษ
ที่ดี) นอกจากนี้ยังมีผูเขียน (Robert McCrum) เขียนหนังสือชื่อ Globish : How the English Language
Became the World’s Language อธิบายปรากฏการณของ Globlish อีกดวย
เมื่อ 5 ปกอน ผมไดเขียนบทความกลาวถึง “อังกฤษเวอรชั่นงายสําหรับเด็กไทย” โดย
พูดถึงภาษาที่มีชื่อวา Basic English (BE) ซึ่งพยายามทําสิ่งเดียวกับ Globish

ถึงจะไมประสบ

ผลสําเร็จในตอนนั้น แตปจจุบันก็มีผูสนใจกันมากขึ้นแตไมเทา Globlish ซึ่งกําลังมาแรงสุดในขณะนี้
เพราะตรงกับยุคสมัยโลกาภิวัตนและการครองโลกของภาษาอังกฤษ
ในครั้งนั้นผมไดเขียนวา “.......นักภาษาศาสตรคนสําคัญคนหนึ่งของโลกคือ Charles
Kay Ogden ไดประดิษฐภาษาอังกฤษเวอรชั่น “งาย” ขึ้นใหใชกัน โดยตั้งใจใหเปนภาษากลางของโลก
หลักการสําคั ญ คือตัด คํ าและการใชคํ าที่ ฟุมเฟอยออกไป ใชไวยากรณภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
เพียงแตขีดวงของการใชไวยากรณใหแคบลงเหลือเพียง 10 ขอ
จากศัพทนับพันนับหมื่นคํา Ogden กําหนดใหใชใน BE เพียง 850 คํา โดยเลือกมาจาก
งานวิจัยที่ยาวนาน จนมั่นใจวาเปนคําที่ทรงพลังในภาษาอังกฤษ คําเหลานี้แบงออกเปน

5 กลุม ๆ

แรกคือคําที่เกี่ยวกับ Operation (100 คํา) เชน come, get, keep, eat ฯลฯ
คําที่เปนสิ่งของ (ทั่วไป) 400 คํา เชน account, air, animal, liquid, process ฯลฯ คําที่
เปนสิ่งของ (รูปภาพ) 200 คํา เชน baby, bag, monkey, station, spoon, stamp, ฯลฯ คําที่เกี่ยวกับ
คุณภาพหรือความสามารถ (ทั่วไป) 100 คํา เชน able, black, beautiful, free, private, sharp, warm
ฯลฯ คําที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือความสามารถ (คําตรงกันขาม) อีก 50 คํา เชน bad, certain, bitter,
delicate, wrong, short ฯลฯ
…….Ogden ไมไ ด เ ปลี่ย นการสะกดคํ าใหม หรือให ค วามหมายใหมแก คํ า เหลา นี้
หากจํากัดขอบเขตของคําศัพท โครงสรางประโยค และการใช tenses ตาง ๆ เพื่อใหสามารถศึกษาได
งายและนําไปสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไมเปนอุปสรรคตอการเรียนภาษาอังกฤษเวอรชั่น
“ยาก” ตอไป คําศัพทและกฎกติกาที่เขากําหนดขึ้นนั้นทําใหสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดงายกวาเดิม
มาก ไมเยิ่นเยอและยากโดยไมจําเปน

-3Ogden ตั้ ง ใจให BE เป น ภาษาที่ ส องสํ า หรั บ คนทั่ ว โลกสื่ อ สารกั น ในป 1944
ประธานาธิบ ดีแฟรงกลิน เดลาโน รูสเวลส ไดเ ขียนโนต ถึ งรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการต างประเทศ
สหรัฐ อเมริก า โดยมีเ นื้ อความวา BE มีป ระโยชน ใ นการนํ าไปใช และค อนขางง ายสําหรับ ผูที่ ไมรู
ภาษาอั ง กฤษ และเขี ย นต อ ไปว า “ถ า คุ ณ Molotov (รมต. ต า งประเทศโซเวี ย ด) และ Eden
(รมต. ตางประเทศอังกฤษ) ไดเรียนรู BE ดวยและถาสตาลิน เจียงไคเช็ค และผมไดเรียนรู BE ดวยแลว
การประชุมตกลงของเราคงงายกวานี้มากมาย และเหนื่อยเหน็ดนอยกวานี้อีกมากนัก เพราะจะไดไมตอง
เจรจาผานลาม”
ใน ค.ศ. 1943 วินสตัน เชอรชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดกลาวกับ The Committee of
Ministers ที่ ตั้ง ขึ้น มาพิจ ารณาเรื่อง BE วา

“Basic English มิได ถู ก สรางขึ้น มาสําหรับ คนใช

ภาษาอังกฤษตามปกติ หากตั้งใจชวยคนอีกจํานวนมากในโลกที่ไมรูภาษาอังกฤษ” อยางไรก็ดีเมื่อเชอร
ชิลหลุดจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อชวงตนของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความสนใจ BE ใน
ระดับผูนําก็ลดลงไปดวย ถึงแมคณะรัฐมนตรีอังกฤษจะมีมติใน ค.ศ.1947 วาควรสงเสริม BE ก็ตาม
ในปจ จุบัน นัก ภาษาศาสตรในหลายประเทศกํ าลัง หัน กลับ มาพิจ ารณา BE ซึ่งเป น
เวอรชั่น “ง าย” ของภาษาอัง กฤษที่น ายกรัฐ มนตรีอัง กฤษอีก คนคื อ Neville Chamberlain ให ก าร
สนั บ สนุ น และและนั ก เขี ย นอัง กฤษคนสํา คั ญ คื อ George

Bernard

Shaw ก็ ใ ห ค วามสนใจ

งานประพันธสําคัญที่เขียนในภาษา BE ก็มีมากมาย และมีแมกระทั่งไบเบิ้ล
Ogden ไมไ ด นั่ ง เที ย นประดิ ษ ฐ BE ขึ้น มา หากเป น ผลงานจากการศึ ก ษาวิจัย เลือกคําที่มีพลัง และขีดวงไวยากรณโดยยึดโยงกับภาษาอังกฤษมาตรฐาน ทั้งหมดนั้นมุงเนนไปที่ความ
งายในการเรียนรู และการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเปนสําคัญ.......”
หากบานเราจะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกันแลว Globish และ BE เปน
เรื่องนาสนใจ ถึง เวลาแลวที่ จ ะต องคิด นอกกรอบ แทนที่ จะติด อยูกั บแนวคิด เดิ ม ๆ ที่ไมไดพาเรา
ไปไหน
ขณะนี้ทั้งโลกกําลังตื่นตัวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษในแนวใหม การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองของเราจะสําเร็จก็ดวยการทดลองและเรียนรูแลกเปลี่ยนกัน ผมอยากเห็นครูอาจารย
สอนภาษาอังกฤษในบานเราพิจารณาการเรียนการสอนแนวใหมนี้กันครับ
--------------------------------------------

