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ความหลากหลายอื�นๆ : ภาษาในลุ่มนํ �าโขง 
 

มีภาษากวา่ 398  ภาษา ใช้พดูกนัใน 5 ประเทศบนลุม่นํ �า
โขง (พมา่  ลาว  ไทย  กมัพชูา  และเวียดนาม) เทา่กบั 5.8  

เปอร์เซ็นต์ของ 6,909  ภาษาในโลกที*ระบโุดยนกัชาตพินัธุ์วิทยา ใน
อีกด้านหนึ*งจํานวนผู้ใช้ภาษาใน 5  ประเทศเหลา่นี �คดิเป็น 3.2  

เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก แม้น้อยกวา่ในแปซิฟิก (0.1 เปอร์เซ็นต์
ของคนทั �งโลก 18.1 เปอร์เซ็นต์ของภาษาทั �งโลก) และทวีปเหนือ
และอเมริกาใต้ (0.8 เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก  14.4 เปอร์เซ็นต์ของ

ภาษาทั �งโลก) แตเ่มื*อเทียบกบัในยโุรป (26.1 เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก  3.4 เปอร์เซ็นต์ของภาษาทั �งโลก) หรือ
เอเชียทั �งหมด (60.8 เปอร์เซ็นต์ของคนทั �งโลก  33.6 เปอร์เซ็นต์ของภาษาทั �งโลก) ก็อาจกลา่วได้ว่ามีความ
หลากหลายของภาษาในสดัสว่นเดียวกบัประชากรในภมูิภาคลุม่นํ �าโขง1 

 
ประเทศ จาํนวนผู้ใช้ จาํนวนภาษา ภาษาที�มีผู้ใช้ 

น้อยกว่า 10,000 คน 

ตัวอย่าง 

กมัพชูา 13,511,970 23 12 ขา่พร้าว  สาํเร สะโอจ 

ลาว 5,349,894 84 47 ขา่ตองเหลอืง อาเร็ม ชตุ 

พมา่ 47,319,800 111 35 ดะน ุ ดชิน  ฮปอน 

ไทย 51,668,997 74 28 บีซู  ชอง  ปลงั 

เวียดนาม 75,650,099 106 42 อาเร็ม  ชตุ  เอ็ น 

รวม (5 ประเทศ) 193,500,760 398 164  

รวมทั �งโลก 5,959,511,717 6,909 3,524  

เปอร์เซ็นต์ 3.2 เปอร์เซ็นต์ 5.8 เปอร์เซ็นต์   

     ตาราง: ความหลากหลายทางภาษาใน 5 ประเทศลุ่มนํ�าโขง 
 

ภาษาของกลุ่มชาตพัินธ์ุต่างๆ สร้างความหลากหลาย 

จาก 398 ภาษาที*ใช้ใน 5 ประเทศลุม่นํ �าโขงพบวา่มี 164  ภาษา (41.2 เปอร์เซ็นต์) ที*คนพดูน้อยกวา่ 
10,000 คน2 ขณะที*การคงอยู่ของภาษาอาจไมข่ึ �นอยู่กบัจํานวนผู้ใช้ภาษานั �นๆ ทั �งหมด (Nettle and Romaine 

2000) ด้วยการคํานวณจากการเปรียบเทียบ (Crystal 2000) ประมาณวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ของภาษาในโลกจะ
สญูหาญไปภายใน 100  ปี และภาษาในโลกที*มีคนพดูน้อยกวา่ 10,000 คนอยูที่* 51 เปอร์เซ็นต์ (3,524 
ภาษา) ดงันั �นจงึมีโอกาสสงูที*ภาษาในกลุม่ชาตพินัธุ์ 164 ภาษาในลุม่นํ �าโขงจะสาบสญูไประหวา่งศตวรรษที* 
21  คาดวา่ 1  หรือ 2 ภาษา ใน 5 ประเทศลุม่นํ �าโขงจะหายสาบสญูไปทกุปี ภาษามีการหายสาบสญูและ
พฒันาอยา่งตอ่เนื*องในประวตัศิาสตร์ แตอ่ตัราการสาบสญูก็เพิ*มอยา่งมากตลอด 500 ปีที*ผา่นมา (Nettle 

and Romaine 2000) 

วดัมอญในราชบุรี ภาคตะวนัตกของไทย 
(กนัยายน 2555) 
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ภัยคุกคามต่อภาษาในกลุ่มชาตพัินธ์ุ 

ปัจจยัใหญ่ที*สดุที*คกุคามภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ในลุม่นํ �าโขงคือการแพร่กระจายของภาษาหลกั 
เชน่ ภาษาประจําชาติและภาษาราชการ โดยเฉพาะการศกึษาภาคบงัคบัที*สนบัสนนุหรือบงัคบัใช้ภาษา
หลกั ขณะที*เดก็กลุม่ชาตพินัธุ์มีความจําเป็นและมีสิทธิในการเรียนภาษาประจําชาตแิละภาษาราชการ  แต่
ครูหรือพอ่แมเ่องพยายามจํากดัการใช้ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์ทั �งโดยตรงและทางอ้อม ทําให้เดก็ตั �งคําถามถึง
คณุคา่ของการเกิดและการเลี �ยงดอูบรมสั*งสอนของตวัเอง ด้วยเหตนีุ �ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์จงึไมไ่ด้มีการใช้ใน
โรงเรียนหรือแม้แตใ่นบ้านและไมอ่าจสง่ผา่นไปยงัคนรุ่นตอ่ไป นอกจากนี �ภาษาหลกัยงัขยายตวัผา่นทีวี วิทย ุ

หนงัสือพิมพ์ และการสื*อสารอื*นๆ เชน่เดียวกบัวฒันธรรมป๊อบในหนงัและดนตรี อีกทั �งการเปิดประชาคม
อาเซียน AEC (Association of Southeast Asian Nations) ในปี 2558 (2015) ของกลุม่ประเทศอาเซียนได้ตก
ลงที*จะใช้ภาษาองักฤษเป็นช่องทางการสื*อสาร ทําให้ยากที*จะให้ความสนใจความสําคญัในคณุคา่ของ
ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์ 

ความขดัแย้งและสงครามกลางเมือง  ภยัธรรมชาติ   
โรคระบาด และการ(บงัคบั)ย้ายถิ*นฐานจากการพฒันาขนาดใหญ่ เช่น 
การสร้างเขื*อนกําลงัคกุคามตอ่ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์ กลุม่คนที*พดูภาษา
มอแกนซึ*งเป็นคนพื �นถิ*นอาศยัอยูท่างตอนใต้ของพมา่และไทย ซึ*งก่อน
นั �นก็โดนเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและสงัคมอยูแ่ล้ว ได้ประสบภยั
แผน่ดนิไหวและซนึามิในเดือนธนัวาคม 2547 (2004) โดยเฉพาะพวกที*
อาศยัอยูต่ามชายฝั*ง นอกจากสญูเสียเรือและบ้านไปกบัซินามิแล้ว ยงั
พบกบัวิกฤตดงักลา่วด้วย (Skehan 2012)  และกลุม่คนที*พดูภาษาอุ
ก๊อง---ภาษาในตระกลูภาษาจีน-ทิเบต - อาศยัอยูใ่นภาคตะวนัตกของ
ไทยถกูบงัคบัให้ย้ายถิ*นฐานเพราะการสร้างเขื*อนของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย (EGAT) ด้วยเหตนีุ �ความเป็นบกึแผ่นเหนียวแน่นของชมุชนท้องถิ*นจงึออ่นแอลง เกิด
อปุสรรคในการรักษาภาษาและอตัลกัษณ์ (Bradley 1989)  

 
ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์นั �นเตม็ไปด้วยภมูิปัญญาและความรู้

สะสมผา่นประเพณีวีถีชีวิตและการอยู่รอดในธรรมชาตขิองผู้คนรุ่นแล้ว
รุ่นเลา่ นกัวิจยัทา่นหนึ*งกลา่ววา่ คนเราเกิดมาพร้อมสิทธิในการพดู
ภาษาและวฒันธรรม (McCarty et al. 2007) เทา่กบัวา่การหายสาบสญู
ของภาษาก็ทําให้ภมูิปัญญาหายไปด้วย และยงัมีอนัตรายจากการถกู
ปฏิเสธสิทธิทางวฒันธรรมของผู้คนกลุม่นั �นๆ อีก เราไมไ่ด้กําลงัประสบ
วิกฤตในแง่ความหลากหลายทางชีววิทยาเทา่นั �น แตเ่ป็นวิกฤตในแง่

ผู้หญิงขมุ เมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไชย  
ทางเหนือของลาว 

ผู้หญิงงวน ที-ลุ่มนํ�าเซโขง  
ทางตอนใต้ ของลาว 
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ความหลากหลายทางภาษาด้วย  
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โตะชิยูกิ โดะอิ 

 
                                                 
1
  ในแอฟรกิา 12.2 เปอรเ์ซน็ต์ ของคนทั �งโลกใช ้20.5 เปอรเ์ซน็ต์ ของภาษาทั �งโลก 

2  Nettle (1999) รายงานว่ารอ้ยละของภาษาที"มผีูใ้ชน้้อยกว่า 10,000 คน คอื 92.8 เปอรเ์ซน็ต์ ในออสเตรเลยี/โอเชยีนเนีย  
76.5 เปอรเ์ซน็ต์ ในอเมรกิาใต ้  77.8 เปอรเ์ซน็ต์ ในอเมรกิาเหนือ   36.4 เปอรเ์ซน็ต์ ในอเมรกิากลาง   32.6 เปอรเ์ซน็ต์ ในแอฟรกิา และ 
30.2 เปอรเ์ซน็ต์ ในยุโรป อตัราเฉลี"ยทั �งโลกอยู่ที" 59.4 เปอรเ์ซน็ต ์และในเอเชยี 52.8 เปอรเ์ซน็ต ์

 


