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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ท่ีมาและความสําคัญของหัวขอท่ีศึกษา 

มนุษยใชภาษาเปนเคร่ืองมือส่ือสารในสังคม สังคมไทยเปนสังคมหลายภาษาท่ีมีภาษาไทย
มาตรฐานเปนภาษาราชการ นอกจากนี้ยังมีภาษาถ่ินท่ีใชอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ อาทิเชน 
ภาษาไทยในภาคกลาง ภาษาไทยในภาคเหนือ ภาษาไทยในภาคใต ภาษาไทยในภาคอีสาน เปนตน  
รวมถึงภาษาตางประเทศ  เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน คนท่ีอยูในสังคมไทยจํานวนมากมี
ความสามารถที่จะเขาใจหรือพูดไดหลายภาษาเน่ืองจากการติดตอส่ือสารกิจธุระตางๆ ไมวาจะเปน
การประกอบอาชีพ การศึกษา การเดินทาง เปนตน  การที่ผูพูดคนหนึ่งพูดไดหลายภาษาและ
สามารถใชภาษาเหลานั้นสลับกันไปมาได ทําใหภาษาหลายภาษามีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน  

ภาษาไทยท่ีใชกันในแตละภูมิภาคนั้นจะมีลักษณะทางภาษาท่ีเปนเอกลักษณของแตละ
ทองถ่ินแตกตางกันท้ังลักษณะการออกเสียง ระบบเสียง ความหมายของคํา และระบบไวยากรณ  
เม่ือคนในทองถ่ินหนึ่งมีการติดตอส่ือสารกับคนตางพื้นท่ีจึงเกิดการสลับภาษาในหมูผูพูดภาษาถ่ิน
เพื่อให เกิดความเขาใจรวมกัน  เชน  คนในจังหวัดนครราชสีมาใชภาษาถ่ินโคราชในการ
ติดตอส่ือสาร แตเม่ือพบปะคนกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนคนตางพื้นท่ีจึงมีการสลับภาษาดวยการใช
ภาษาไทยกลางส่ือสารเพ่ือความเขาใจซ่ึงกันและกันแทน เปนตน 

การสลับภาษาเกิดข้ึนตามสถานการณการใชภาษาท่ีแปรเปล่ียนไปตามกาละ เทศะ 
วัตถุประสงค และบุคคลที่ผูสงสารส่ือสารดวย  เพื่อแสดงความเปนกันเองและเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหวางผูพูดและผูฟง แสดงถึงความสนิทสนมกลมกลืนกับผูฟง รวมท้ังเพื่อใหสอดคลอง
กับหัวขอท่ีกําลังสนทนา และลดชองวางของสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ 

วิทยุชุมชนเปนส่ือมวลชนประเภทหน่ึงในระดับทองถ่ินหรือระดับจังหวัดท่ีสรางการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวมระหวางนักจัดรายการวิทยุและผูฟง โดยมีผูดําเนินรายการหรือนักจัดรายการ
วิทยุเปนคนในทองถ่ิน ใหขอมูลขาวสารและความบันเทิงผานทางคล่ืนวิทยุท่ีตนรับผิดชอบ มีการ
ใชภาษาถ่ินในการดําเนินรายการโดยมีเจตนาท่ีจะสรางความเปนกันเองระหวางนักจัดรายการและ
ผูฟง ดังท่ี ชาลิสา   มากแผนทอง (2551)  อธิบายวา “วิทยุชุมชนสามารถสงเสริมใหคนในชุมชน
เขาถึงส่ือไดงายข้ึนดวยภาษาทองถ่ิน เนื้อหาท่ีสอดคลองตอความตองการของคนในชุมชน มีท่ีตั้งท่ี
ใกลชิดกับชุมชน และมีกลไกการนําเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นแบบเปนกันเองและสะดวก”  
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ถึงแมวาวิทยุชุมชนจะมีการใชภาษาถ่ินในการดําเนินรายการเปนภาษาหลัก แตถึงกระนั้นก็
ยังพบการสลับภาษาระหวางภาษาถ่ินและภาษาไทยกลางเชนเดียวกัน แตเนื่องจากการศึกษาเร่ือง
การสลับภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชนน้ันยังไมแพรหลายนัก จากการสํารวจพบวา มีราย
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของการสลับภาษาของนักจัดรายการวิทยุ 3 เร่ือง ไดแก การศึกษาเร่ืองการปน
ภาษาอังกฤษในภาษาไทยของนักจัดรายการวิทยุภาคเอฟเอ็มในกรุงเทพมหานคร ของ สุทธิรา วอง
พาณิชเจริญ (2540)  การศึกษาเร่ืองการส่ือสารสลับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายการวิทยุ
สําหรับเยาวชน ของ ณัฐนุช ม่ันสาคร (2544) และการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถ่ินอีสานของนักจัดรายการวิทยุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน ของ เมตตา  ฟอง
ฤทธ์ิ (2556) ซ่ึงถือวามีการศึกษาในหัวขอนี้นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาเร่ืองการสลับภาษา
ของนักจัดรายการวิทยุชุมชนนั้นพบนอยมาก  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองดังกลาว 

รายการวิทยุชุมชนท่ีผูวิจัยสนใจศึกษาคือ รายการวิทยุชุมชนในจังหวัดเลย  เนื่องจากผูวิจัย
เปนคนในพ้ืนท่ี มีความคุนเคยกับภาษาถ่ินอีสาน และยังทราบวาประชาชนในจังหวัดเลยมีการ
ติดตอส่ือสารกันโดยใชภาษาหลายภาษาเชน ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยถ่ินเหนือ 
ภาษาลาว เปนตน สถานการณท่ีมีการใชภาษาหลายภาษาทําใหเกิดการสลับภาษาเกิดข้ึนในการ
กระจายเสียงของวิทยุชุมชนมีการใชภาษาไทยกลางปนไปกับภาษาถ่ินไทยอีสาน  

การศึกษาเร่ืองการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจัดรายการวิทยุชุมชน
จังหวัดเลยจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจเพราะนักจัดรายการวิทยุชุมชนท่ีสามารถส่ือสารไดท้ังสองภาษา
คือภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน จะส่ือสารภาษาท้ังสองนี้ปนหรือสลับกันไปมาในโอกาส
และปจจัยทางสังคมท่ีตางกัน  การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการพูดสลับภาษาของนักจัด
รายการวิทยุชุมชนจังหวัดเลยจึงสามารถชวยแสดงใหเห็นถึงปรากฏการณทางภาษาของวิทยุชุมชน
ในจังหวัดเลยได 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 ศึกษาลักษณะของการสลับภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชนคล่ืนมหาชนคนไทเลย 
(FM 96.25) 

2.2 ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสลับภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชนคล่ืนมหาชนคน
ไทเลย (FM 96.25) 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

นักจัดรายการวิทยุชุมชนจังหวัดเลยมีการสลับภาษาในระดับคํามากท่ีสุด 
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4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
4.1 ศึกษาการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจัดรายการวิทยุ

ชุมชนคล่ืนมหาชนคนไทเลย (FM 96.25) ชวงรายการเวามวนชวนหัว โดยนักจัดรายการ ดีเจบาวไท
ใต ดําเนินรายการทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. เร่ิมเก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

4.2 ศึกษาเฉพาะการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานไมรวมภาษาอ่ืนๆ เชน 
ภาษาไทยเหนือ ภาษาไทยใต เปนตน 
 
5. นิยามคําศัพทเฉพาะ 

5.1 การสลับภาษา (code-switching) ในงานวิจัยนี้หมายถึง การใชภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยอีสานสลับกัน รวมไปถึงการปนภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานในระดับคํา วลี หรือ
ประโยค ท้ังในสถานการณเดียวกันและตางสถานการณกัน ตัวอยางเชน “รานปยะมือถือ อยูหนา
ตลาดแลงบานต้ิวนั่นแหลว ศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือทุกรุนทุกแบบ” เปนตน 

5.2 ภาษาไทยกลาง (Central Thai) หมายถึง ภาษาท่ีใชเปนส่ือกลางในการติดตอกันใน
ประเทศไทย และใชกันโดยท่ัวไปในประเทศ  

5.3 ภาษาไทยอีสาน (Eastern Thai) หมายถึง ภาษาท่ีใชส่ือสารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ซ่ึงคนสวนใหญเรียกวา ภาษาอีสานหรือภาษาลาว 

5.4 นักจัดรายการวิทยุชุมชน หมายถึง ผูดําเนินรายการวิทยุชุมชนคล่ืนมหาชนคนไทเลย 
(FM 96.25) ชวงรายการเวามวนชวนหัว ทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. โดยนัก
จัดรายการ ดีเจบาวไทใต 
 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผลการศึกษาจะชวยใหทราบลักษณะและเจตนาการปนภาษาไทยกลางและภาษาไทย
อีสานของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 

6.2 ผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางการจัดการธุรกิจโฆษณา
สินคา สําหรับผูท่ีเปนนักจัดรายการวิทยุท่ีสนใจในการจัดรายการวิทยุชุมชน ดวยการใชการส่ือสาร
สลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานในการดําเนินรายการวิทยุชุมชน 

6.3 ผลการศึกษาทําใหทราบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการสลับภาษามากกวา 2 ภาษา
ของนักจัดรายการวิทยุชุมชนจังหวัดเลย 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจัดรายการวิทยุ

ชุมชน จังหวัดเลย” ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสลับภาษา 
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชนและการใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชน 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสลับภาษา 
     3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสลับภาษา 

การที่ผูพูดมีความรูความสามารถในการใชภาษาต้ังแตสองภาษาข้ึนไป ทําใหเกิดการสัมผัสของ
ภาษา อันเปนปรากฏการณธรรมชาติทางภาษาท่ีภาษาหน่ึงจะมีอิทธิพลตออีกภาษาหนึ่ง และรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดข้ึนไดจากการสัมผัสของภาษา คือ การสลับภาษา (code-switching) โดยมีลักษณะดังนี้ 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสลับภาษา  (code- switching) 
 Romaine (1994: 55-56) อธิบายการสลับภาษาไววา เกิดจากการท่ีผูพูดใชภาษาสองภาษา
หรือมากกวาสลับกันไปมา และเปนการสลับภาษาในระดับวลีข้ึนไป การสลับภาษามักเกิดข้ึนในสังคม
ท่ีมีการใชภาษาสอง ภาษาหรือมากกวาสองภาษาข้ึนไป โดยผูท่ีสามารถใชภาษาในระดับนี้ไดตองมี
ความสามารถในการใชภาษาไดเทาๆ กันและใชไดอยางเปนธรรมชาติ ทั้งนี้ Romaine ยังกลาวไวอีกวา 
การสลับภาษาอาจเกิดข้ึนไดกับทุกคน ท้ังที่เปนบุคคลท่ีพูดภาษาเดียวกันหรือบุคคลทวิภาษาก็ได การ
เลือกใชวิธภาษาใด วิธภาษาหนึ่งมีความหมายที่แสดงถึงความแตกตางระหวาง พวกเรา (we) และ พวก
เขา (they) พวกเรา ในที่นี้หมายถึง ภาษาของคนสวนนอยที่แสดงถึงความสัมพันธภายในกลุม ความไม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

เปนทางการ และกิจกรรมสวนตัว สวนพวกเขา หมายถึง ภาษาของคนสวนใหญที่แสดงถึงความสัมพันธ
นอกกลุม และความเปนทางการมากข้ึน  

 ถึงแมวาทฤษฎีของ Romaine กลาววาการสลับภาษานั้นเกิดข้ึนในระดับวลีข้ึนไป แต
อยางไรก็ตาม Hommink (2000) และ Chaiwichian (2007) ไดกลาววาการสลับภาษานั้นเกิดข้ึนได 2 
ประเภท คือ 1. Intrasentential เปนการสลับภาษาในระดับคํา และระดับวลีท่ีเกิดข้ึนภายในอนุประโยค
หรือประโยคเดียวกัน และ2. Intersentential เปนการสลับภาษาในระดับประโยค ท่ีเกิดข้ึนระหวางอนุ
ประโยคหรือประโยค และในการสลับภาษาแตละครั้ง ผูพูดจะสลับภาษาจากอีกภาษาหน่ึงไปเปนอีก
ภาษาหน่ึงตามความเหมาะสมในสถานการณการใชภาษา เชน เรื่องที่พูด สถานที่ คูสนทนา เปนตน โดย
ท่ีสถานการณในการใชภาษายังคงเดิม 

 ท้ังนี้สอดคลองกับทฤษฎีของ Sridhar (1980) ไดกลาวถึงลักษณะของการปนภาษาวาเปน
การสลับภาษารูปแบบหนึ่ง ซ่ึงสามารถเกิดไดในทุกภาษา มีลักษณะดังนี้ 

 1. การปนภาษาสามารถพบไดในทุกระดับของโครงสรางไวยากรณ อาทิเชน คํานาม 
คํากริยา คําบุพบท คํานามวลี เปนตน 

 2. การปนภาษาไมไดถูกจํากัดวาเปนเรื่องเฉพาะในวัฒนธรรม แตเปนการใชเปนประจําอยู
ในชีวิตประจําวัน ไมมีการสงตอหรือถายทอดจากรุนสูรุน 

 3. การปนภาษาเกิดในลักษณะที่ตรงตามไวยากรณของภาษาที่ปนมา ไมเปลี่ยนโครงสราง
ไวยากรณแตอยางใด 

 Blom and Gumperz (1972: 407-434) ไดศึกษาการใชภาษาของคนในเมืองแฮมเนสเบอร
เกต (Hamnesberget) ซ่ึงเปนเมืองเล็กๆที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศนอรเวย ผลการศึกษาพบวา มี
การสลับภาษาระหวางภาษามาตรฐานประจําถิ่นคือ ภาษาบอกมาล (Bokmåll) กับภาษาถิ่นคือ ภาษารา
นามาล (Ranamåll) โดยแบงลักษณะการสลับภาษาไดดังน้ี 

 1. Situation switching เปนการสลับภาษาท่ีแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณในการใชภาษา 
เชน ในสถานการณที่เปนทางการ เชน ขณะที่ครูกําลังบรรยายทางวิชาการจะใชภาษาบอกมาล 
(Bokmåll) ซ่ึงเปนภาษามาตรฐาน แตเม่ือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน จะสลับไปใชใช
ภาษารานามาล (Ranamåll) ซ่ึงเปนภาษาถิ่น 

 2.Metaphorical switching เปนการสลับภาษาที่แปรเปลี่ยนไปตามเรื่องที่พูด แต
สถานการณที่ใชภาษาในขณะนั้นยังคงเดิม Blom and Gumperz ไดยกตัวอยางการสนทนาของพนักงาน
ซ่ึงพบวาใชท้ังภาษาบอกมาล (Bokmåll) และภาษารานามาล (Ranamåll) สลับกัน เขาสังเกตเห็นวา 
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เมื่อใดก็ตามที่พนักงานพูดเกี่ยวกับเรื่องท่ีเปนทางการ จะใชภาษาบอกมาล (Bokmåll) แตถาเปนการ
ทักทายกันหรือถามถึงเรื่องครอบครัว จะเปลี่ยนไปใชภาษารานามาล (Ranamåll) 

 นอกจากน้ี Pañalosa (1981: 76) ยังไดอธิบายความหมายของ metaphorical switching ไว
อีกวา เปนการสลับภาษาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณการใชภาษา หรือเปลี่ยนเรื่องท่ีพูด แตผูที่
ใชการสลับภาษาลักษณะนี้ตองการใชเพื่อใหเกิดความขบขัน ความเปนกันเอง แสดงความประชด
ประชัน หรือแสดงความใกลชิดเปนกลุมเดียวกัน เปนตน 

 Holmes (1992: 41-51) กลาววาการสลับภาษานั้นข้ึนอยูกับสถานการณที่เปลี่ยนไป เชน มี
คนแปลกหนาเขามาจึงมีการสลับภาษาเพ่ือไมใหผูอ่ืนรู นอกจากน้ีการสลับภาษาอาจจะข้ึนอยูกับคู
สนทนา หรือสถานท่ีที่สนทนากันอีกดวย ยกตัวอยางเชน คนโปแลนดที่อาศัยอยูใน Lancashire เวลาพูด
กันในครอบครัวก็จะใชภาษาของโปรแลนด ตอเม่ือไดพบและพูดคุยกับคนอ่ืนก็จะใชภาษาอังกฤษ การ
เปลี่ยนในลักษณะนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ นอกจากนี้ Holmes ยังกลาววาการสลับภาษาจาก
ภาษาหน่ึงไปยังอีกภาษาหน่ึง เปนสัญญาณบงบอกความเปนพรรคพวกเดียวกัน ดังตัวอยางคนสําคัญใน
หมูบานคนหน่ึงในปาปวนิวกินี (Papua New Guinea) ช่ือ Mr. Rupa ใชภาษา Tok Pisin กับภาษา Buang 
สลับกันไปมา เพื่อชักจูงใหคนในหมูบานนําเงินมาลงทุน 

 Stockwell ( 2002: 9) พูดถึงการสลับภาษาไว 2 ลักษณะเชนกันคือการสลับภาษาตาม
สถานการณ (situational code-switching) เชน เวลาพูดโทรศัพท เลานิทาน เลาเรื่องตลก ลักษณะการพูด
ดังกลาวจะตางไปจากการพูดตามปกติ (casual) เปนการสลับภาษาตามสถานการณที่ประสบใน
ชีวิตประจําวัน และการสลับภาษาอีกลักษณะหนึ่ง เปนการสลับภาษาเชิงอุปลักษณ (metaphorical 
codeswitching) ลักษณะการสลับภาษาแบบน้ี ผูพูดจะเปลี่ยนหัวเรื่องหรือประเด็นไป เพ่ือวัตถุประสงค
บางอยางเชน ในขณะที่ผูพูดกําลังสนทนาดวยลักษณะภาษาลักษณะหนึ่ง ซ่ึงสภาวะตอนนั้นดู
เครงเครียด ผูพูดตองการทําใหผูฟงรูสึกผอนคลายจึงเปลี่ยนภาษาท่ีพูดใหฟงตลกขบขันข้ึน ดังนี้เปนตน 
การพูดสลับภาษาในลักษณะเชนนี้ เปนแบบที่ผูพูดรูตัวเพราะผูพูดมีเจตนาที่จะเปลี่ยนภาษาไปจากเดิม 
ซ่ึงสอดคลองกับอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2542: 96-97) ที่กลาววา การสลับภาษามีหลายประเภท ไดแก  

 1. การสลับภาษาในการสนทนา หมายถึง การพูดภาษาสองภาษาหรือวิธภาษาสองวิธภาษา
สลับกันโดยไมมีเหตุผลหรือปจจัยอะไรมาควบคุมปรากฏการณทางภาษาเชนนี้ เกิดข้ึนในการสนทนา
ท่ัวๆ ไปของผูรูภาษา ซ่ึงใชภาษาตางๆ สลับกันไปแบบไมรูสึกตัว 

 2. การสลับภาษาตามสถานการณ หมายถึงการพูดสองภาษาหรือวิธภาษาสลับกันตาม
สถานการณ เชน ในสถานการณท่ีไมเปนทางการ จะใชภาษาหนึ่ง แตในสถานการณท่ีเปนทางการจะใช
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อีกภาษาหน่ึง เปนตน การสลับภาษาตามสถานการณนี้อาจพบไดในบางกรณีในสังคมไทย เชน ในการ
ประชุมนานาชาติที่จัดในประเทศไทย ภาษาท่ีใชประกาศในท่ีประชุมจะใชภาษาทางการและเสนอ
บทความจะเปนภาษาอังกฤษ แตนอกหองประชุม คนไทยจะสลับมาใชภาษาไทยเม่ือพูดกับคนไทยดวย
กันเอง ปรากฏการณเชนน้ีเรียกวา การสลับภาษาตามสถานการณ  

 3. การสลับภาษาเชิงอุปลักษณ หมายถึง การสลับภาษาเพ่ือใหเปนสัญลักษณของอะไรสัก
อยางหนึ่ง ตัวแปรท่ีทําใหเกิดการสลับภาษาเชนนี้ คือ เรื่องท่ีพูด (topic) เชน ผูบรรยายทางวิชาการซึ่ง
บรรยายโดยใชภาษา แตเมื่อพูดถึงชีวิตความเปนอยูในภาคอีสาน ก็สลับไปพูดภาษาไทยอีสานแทน 
เพื่อใหผูฟงสนใจ หรือเขาใจไดเร็วขึ้นเน่ืองจากมีความสอดคลองกันระหวางเน้ือหากับภาษาท่ีใช เปน
ตน 

 ท้ังนี้ Mackey (1968) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการสลับภาษา ไววา การท่ีบุคคลทวิ
ภาษาจะเปลี่ยนการใชจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่งน้ัน นอกจากจะขึ้นอยูกับความคลองในแตละ
ภาษาของเขาแลวยังข้ึนอยูกับหนาที่ที่เขาใชภาษานั้นๆ ดวยวา เปนหนาที่ภายในหรือหนาที่ภายนอก 
นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการสับเปล่ียนภาษาดวย นั่นคือ 

 1. หัวขอเรื่อง (Topic) หมายถึง หัวขอท่ีใชในการสนทนา หัวขอเรื่องจะเปนตัวกําหนดวา 
บุคคลทวิภาษาจะใชภาษาใด 

 2. บุคคลท่ีรวมสนทนา (Person) หมายถึง บุคคลที่รวมสนทนา เชน บุคคลทวิภาษาแตจิ๋ว – 
ไทยจะพูดภาษาจีนกับญาติที่เปนคนจีนดวยกัน แตจะพูดภาษาไทยเมื่อพูดกับคนแปลกหนา 

 3. อารมณ (Tension) หมายถึง อารมณของผูพูดในขณะนั้น เชน บุคคลทวิภาษาแตจ๋ิว-ไทย 
อาจเปลี่ยนไปพูดภาษาจีนเม่ือเกิดอารมณต่ืนเตน ตกใจ 

 4. สถานที่ (Area) หมายถึง การใชภาษาใดภาษาหนึ่งของบุคคลทวิภาษาจะข้ึนอยูกับ
สถานที่ เชน บุคคลทวิภาษาแตจิ๋ว-ไทย จะใชภาษาจีนเม่ืออยูที่บานและจะใชภาษาไทยเม่ืออยูนอกบาน 

 อยางไรก็ตาม เม่ือการสลับภาษาเกิดข้ึน แรงจูงใจหรือสาเหตุของผูพูดนั้นสําคัญอยางยิ่งตอ
กระบวนการสลับภาษา โดย Hoffman (1991: 116) ไดกลาววาสาเหตุของการสลับภาษาของผูรูสอง
ภาษาหรือผูรูหลายภาษานั้นมีหลายสาเหตุ ดังนี้ 

 1. คําอุทาน เปนคําที่เปลงออกมาเพื่อแสดงอารมณหรือความรูสึกของผูพูด มักจะเปนคําที่
ไมมีความหมาย แตเนนความรูสึก และอารมณของผูพูด ตัวอยางเชน โอย!, คุณพระชวย!,  ตายแลว!, 
Hey!,  Well! เปนตน 
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 2. การกลาวอางคําพูดผูอ่ืน เปนการสลับภาษาเพื่อกลาวอางถึงถอยคําขอความ หรือคําพูดที่
เปนท่ีรูจัก ซ่ึงผูพูดตองการท่ีจะอางถอยคําเหลาคําน้ันมากลาวถึงอีกครั้ง รวมไปถึงช่ือเฉพาะและสํานวน
สุภาษิตตางๆ เชนกัน 

 3. การแสดงอัตลักษณของกลุม การสลับภาษาน้ันสามารถแสดงอัตลักษณของกลุมได อาทิ
เชน ในสังคมที่ใชภาษาเดียวกันจะมีวิธีการส่ือสารในแตละกลุมแตกตางกันเพื่อแสดงความเปนพวก
พองของแตละกลุมนั้นๆ และในทางตรงกันขามวิธีการส่ือสารภาษาถิ่นของคนในชุมชนหนึ่งก็จะ
แตกตางจากวิธีการส่ือสารภาษาถิ่นของคนในชุมชนอ่ืนๆ เชนเดียวกัน 

 4. การขาดคําศัพทในภาษาแม สาเหตุหนึ่งในการสลับภาษาหรือการปนภาษาของผูพูดเกิด
จากการขาดคําศัพทในภาษาของตน จึงเปนลักษณะของการทับศัพทที่ผูพูดหลายภาษามักจะกระทําได
บอยโดยไมรูตัว อาทิเชน Fanclub  Facebook เปนตน 

 5. การกลาวถึงเรื่องเฉพาะ เปนการสลับภาษาท่ีเกิดจากอารมณความรูสึกของผูพูดที่จะใช
ภาษาใดภาษาหนึ่งเม่ือกลาวถึงเรื่องเฉพาะบางเรื่อง เนื่องจากจะทําใหผูพูดรูสึกผอนคลายและมี
ความรูสึกรวมงายกวาการใชภาษาอ่ืน ตัวอยางเชน การสลับภาษาจากภาษาไทยกลางไปเปนภาษาถิ่น
อีสานเม่ือพูดถึงการละเลนบ้ังไฟ เปนตน 

 6. การพูดซํ้าเพื่อเนนย้ําความเขาใจ ในบางครั้งเม่ือผูพูดตองการทําใหผูฟงเกิดความความ
เขาใจ ก็จะพูดประโยคที่มีความหมายเดียวกันในลักษณะของการสลับภาษา อาทิเชน English Hindi 
(Gumperz, 1982:78) : Father calling his small son while walking through a train compartment, “Keep 
straight. Sidha jao” (keep straight). เปนตน ทั้งนี้การสลับภาษาไมเพียงแตชวยใหผูฟงเกิดความเขาใจ
มากขึ้น แตยังเปนการเนนยํ้าขอความที่ตองการส่ืออีกดวย 

 7. การสลับภาษาเพ่ือการอธิบายความหมาย (แสดงถึงความเปนพวกพอง) โดยปกติแลว
เม่ือผูพูดกําลังพูดโดยใชภาษาที่สองซ่ึงไมใชภาษาแม และในขณะนั้นตองการที่จะเนนถึงบางส่ิง
บางอยาง ผูพูดจะสลับภาษากลับไปพูดภาษาแมทันที การกระทําเชนนี้เกิดไดไมวาผูพูดจะรูตัวหรือไมก็
ตาม ในทางกลับกันผูพูดก็สามารถสลับภาษาจากภาษาแมไปเปนภาษาที่สอง เน่ืองจากการส่ือสารบาง
เรื่อง ผูพูดรูสึกสบายใจหากใชภาษาที่สองในการส่ือสารมากกวาภาษาแมก็เปนได 

 8. การสลับภาษาเพ่ือทําใหการขอรองหรือคําส่ังนั้นหนักแนหรือนุมนวลข้ึน ตัวอยางเชน 
ชาวอินโดนีเซียจะใชการสลับภาษาจากภาษาอินโดนีเซียไปเปนเปนภาษาอังกฤษเม่ือตองการรองขอ 
เนื่องจากภาษาอังกฤษไมใชภาษาแม จึงทําใหผูฟงไมรูสึกวากําลังถูกบังคับเหมือนการใชภาษา
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อินโดนีเซีย แตอยางไรก็ตามการสลับภาษาน้ีสามารถเนนใหคําส่ังหนักแนนข้ึน หากผูพูดรูสึกวาตนเอง
มีอํานาจเหนือกวาผูฟงดวยเชนกัน 

 9. ความตองการอธิบายขอมูลตอผูฟงใหชัดเจนข้ึน กลาวคือ เม่ือผูพูดหลายภาษาสนทนา
กันมีความเปนไปไดที่จะมีการสลับภาษาเกิดข้ึนบอยครั้ง เนื่องจากจะทําใหการสนทนาราบรื่นและทํา
ใหผูฟงเขาใจมากยิ่งข้ึน บางครั้งขอความในภาษาหนึ่งจะถูกกลาวซํ้าในอีกภาษาหน่ึงดวยรูปแบบของ
การดัดแปลงประโยคได 

 10. ความตองการหลีกเลี่ยงเพ่ือไมใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมอ่ืนเขาใจในส่ิงท่ีผูพูดตองการ
ส่ือสาร บางครั้งผูพูดตองการส่ือสารกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือผูฟงกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ จึงใช
การสลับภาษาเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมอ่ืนเขาใจในส่ิงท่ีผูพูดตองการส่ือนั้น 

 ดังนั้นจากขอมูลขางตนจึงกลาวไดวา การสลับภาษาจึงเปนลักษณะของการใชภาษาสอง
ภาษาหรือมากกวานั้นสลับกันไปมาตั้งแตระดับคํา วลี ประโยค และขอความ โดยผูใชมีความรูในภาษา
เหลาน้ันเปนอยางดีและมีความสามารถในการเปลี่ยนภาษาท่ีใชจากภาษาหนึ่งเปนภาษาท่ีสองไดตาม
ตองการ ท้ังนี้การสลับภาษานั้นจะข้ึนอยูกับสถานการณการใชภาษาของผูพูดน่ันเอง 
       
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชนและการใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชน 
      วิทยุชุมชน มาจากคําวา วิทยุ หรือ วิทยุกระจายเสียง ในที่น้ีหมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีสงขาวสารหรือรายการ และคําที่สอง คําวา ชุมชน  
      กาญจนา แกวเทพ (2546: 3) กลาววา วิทยุชุมชนหรือที่อาจมีอีกช่ือหน่ึงวา “วิทยุทองถิ่น” 
ถือกําเนดิมาเปนครั้งแรกโดยสถานี KPFA ในเมืองเบิรกเลย รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ
ป พ.ศ. 2491 โดยลักษณะสําคัญของวิทยุทองถิ่นนี้แตกตางจากวิทยุ 2 รูปแบบท่ีมีอยู คือ วิทยุสาธารณะ 
(Public Radio) และวิทยุธุรกิจ (Commercial radio) ในหลายลักษณะ เชน สงกระจายเสียงดวยกําลังสง
ตํ่า (ประมาณ 1 กิโลวัตต) ครอบคลุมในพื้นที่จํากัดประมาณ 6-10 กิโลเมตร และดําเนินงานโดยไม
แสวงหาผลกําไร 
      ในประเทศไทยวิทยุชุมชนเกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชนโดยเสรีเพื่อสิทธิการ
ส่ือสารเพื่อชุมชน เริ่มต้ังแตปลายป พ.ศ. 2543 เรื่อยมา จนกอใหเกิดการกระจายตัวของกิจการวิทยุ
ชุมชน แลวแปรเปลี่ยนเปนวิทยุธุรกิจขนาดเล็กควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบตาง ๆ อาทิ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47, พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
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และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 เปนตน โดย วิทยุ
ชุมชนมีความแตกตางกับวิทยุกระแสหลักในหลายประการ กลาวคือ วิทยุชุมชนตองเปนวิทยุของชุมชน 
โดยชุมชนและเพื่อชุมชน โดยชุมชนตองมีสวนรวมอยางแทจริงทุกข้ันตอน ต้ังแตการกอต้ัง การบริหาร
และการจัดรายการ ที่สําคัญตองไมแสวงหากําไรแตมุงท่ีการพัฒนาคนในชุมชนเปนหลัก รวมทั้งยึด
หลักความเปนทองถิ่น และการรวมตัวกันเปนชุมชนอยางเขมแข็งนั่นเอง   โดยหัวใจของการดําเนิน
กิจการวิทยุชุมชน คือ การทําใหคนในชุมชนเปนทั้งผูผลิตและผูฟง ดวยกลวิธีหลัก 6 ประการ ไดแก 
เขาถึงงาย ใชภาษาถิ่น กินตนทุนตํ่า นําเครื่องมือ-อุปกรณที่ไมซับซอนมาใชงาน เสนอสถานการณใกล
บาน เรื่องใกลตัว และรวมอาสาดําเนินการ (ทําเพ่ือสวนรวม เสียสละ ไมเห็นแกคาตอบแทน) (เครือขาย
การจัดการความรู อสม.คุมครองผูบริโภค ภาคเหนือ) 
 ความสําคัญของวิทยุชุมชน 
 1. เปนเครื่องมือส่ือสารที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึนเปนชองทางใน
การส่ือสารใหมที่สะดวกกวางขวางหลากหลายกวาเดิมอีกทั้งเปนการสรางความเสมอภาคในการส่ือสาร
ของคนในชุมชนเปนที่ๆใหคนกลุมเล็กๆไดบอกเรื่องราวของตนเองเปนเวทีเรียนรูการบริหารจัดการ
และการใชประโยชนสาธารณะสมบัติข้ึนใหม 
 2. เปนเวทีในการเรียนรูเพื่อเขาใจในสิทธิของประชาชนตามท่ี รัฐธรรมนูญบัญญัติอีกทั้ง
สรางพลังความมั่นใจใหแกกลุมเกษตรกรในการรวมตัวกันเพ่ือพิทักษสิทธิภาคพลเมือง รวมท้ังสราง
ความตระหนักในคุณคาและปญญาในดานวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 
 3. สรางความสมดุลในอํานาจการส่ือสารของรัฐ เอกชน ประชาชน 
 4. เวทีในการกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนและการพัฒนาชุมชนใน
ดานตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย 

 ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุปวา วิทยุชุมชน หมายถึง การประกอบกิจการวิทยุเพื่อบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่ การกระจายเสียงที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารท่ี
สนองตอบความตองการของชุมชน รวมท้ังเช่ือมโยงสมาชิกของชุมชนผานทางการแลกเปลี่ยนความรู
และทัศนคติ การสรางความเขาใจ ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนท่ี
เขมแข็งย่ิงข้ึน เพราะเปนการดําเนินการโดยคนในชุมชนตามหลักการของวิทยุชุมชนที่กลาววา วิทยุ
ชุมชนเปนของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน      
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 
      ตามหลักการของวิทยุชุมชนท่ีกลาววา วิทยุชุมชนเปนของชุมชน เพ่ือชุมชน และโดยชุมชน 
ดังนั้นจึงมีการใชภาษาถิ่นในการจัดรายการเพ่ือใหคนในชุมชนเขาถึงไดงาย ประเด็นนี้มีความแตกตาง
จากการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปที่เนนการใชภาษาไทยมาตรฐานในการจัดรายการ  อังธิดา 
ลิมปปทมปาณี และสุระชัย ชูผกา (2544) ไดกลาวถึงกลวิธีการของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 4 ประการ 
ดังนี้ 
      1. ภาษาพูด ตองจัดดวยภาษาท่ีเขาใจงาย กระชับ เปนภาษาเดียวกับคนในชุมชน 
                   2. ลีลาการพูด ตองมีลีลาเปนของตัวเองแตตองเหมาะกับรูปแบบรายการ เพ่ือใหผูฟง
สามารถจดจําได 
                   3. เพลงประกอบ สอดแทรกไปกับการจัดรายการทําใหรายการนาฟง ชวยสรางความผอน
คลาย 
                   4. เสียงประกอบ เปนเสียงนกรอง น้ําไหล ตางๆ นานา จะพาใหผูฟงมีจินตนาการรวมไปกับ
รายการ 
 กลวิธีเหลาน้ีสอดคลองกับ ทิวาพร แสนเมืองชิน (2543) ที่กลาวถงึเทคนิคในการจัดรายการ
วิทยุชุมชนไวดังนี้  
 1. ผูจัดรายการวิทยุมีน้ําเสียงนาฟง เปนกันเองกับผูฟง 
                   2. ผูจัดรายการวิทยุใชภาษาสุภาพเขาใจงาย 
                   3. ผูจัดรายการวิทยุพูดภาษาไทยถูกตองตามอักขรวิธี หรือ ใชภาษาถิ่นไดชัดเจน 
                   4. ผูจัดรายการวิทยุมีลีลาการนําเสนอที่เหมาะสมกับรายการ 
                   5. ผูจัดรายการวิทยุมีอารมณรวมกับรายการที่จัดหรือ จําแบบยอ คือ นํ้าเสียง - ลีลา - อารมณ 
                   6. มเีทคนิคการจัดรายการ 
                   7. มีความยาวท่ีเหมาะสม 
                   8. รายการวิทยุ มีวัตถุประสงค ชัดเจน 
                   9. การนําเสนอ – นําเขานาสนใจ มีการแจงรายละเอียด วัน เวลา คลื่นความถี่ ช่ือผูจัด 
                   10. เนื้อหางาย กระชับ 
                   11. สรุปจบใหกระจาง ประทับใจ และชวนติดตาม 
     ดังนั้นจึงกลาวไดวาการใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชนเนนการใชภาษาเดียวกับคนใน
ชุมชนที่เขาใจงาย สุภาพและเปนกันเองกับผูฟงนั่นเอง 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสลับภาษา 
       งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสลับภาษา  แสดงใหเห็นถึงการใชภาษาถิ่นมาปนและสลับใชใน
กลุมอาชีพหรือสถานการณตางๆ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยดังตอไปน้ี 
       Rachadaporn Natboon  (1993) ไดศึกษาเรื่อง Code-switching in Northern Thai 
(Chiangmai province) เปนการศึกษาความสัมพันธของภาษาไทยถิ่นเหนือ (คําเมือง) และภาษาไทย
กลาง กบับทบาททางสังคมของผูสับเปลี่ยนภาษาในตางสถานการณ  โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรทางภาษา ไดแก ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยกลาง กับ
บทบาททางสังคมในตางสถานการณ โดยใชกฎการสับเปลี่ยนภาษา 3 กฎ ดังนี้ กฎแรกใชเมื่อ
สถานการณในการใชภาษาเปลี่ยนไปโดยอาจสังเกตไดจากความเร็วของประโยค จังหวะลีลา การลังเล 
การหยุด ฯลฯ ของผูสนทนา รวมไปถึงความเปนทางการ และบรรทัดฐานทางสังคม กฎที่สองใชเม่ือมี
การสับเปลี่ยนหัวขอในการสนทนาโดยไมคํานึงถึงความเปนทางการ และกฎที่สามใชเมื่อผูพูดมีการ
สับเปลี่ยนภาษาซํ้าไปมาภายในประโยคเดียวกันหลายๆ ครั้ง นอกจากน้ันยังตองการทราบวา รูปแบบ
การสับเปลี่ยนภาษาทั้งสามระดับ ไดแกระดับเสียง คํา และวลี/ประโยคในการใชภาษาประจําวันของ
ชาวเชียงใหมมีความสัมพันธกับตัวแปรทางสังคมหรือไม โดยตัวแปรทางสังคมท่ีศึกษา ไดแก อายุ เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รูปแบบ (ของความเปนทางการหรือไมเปนทางการ) คูสนทนา สถานที่ และ
หัวขอสนทนา การศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลโดยการบันทึกเทปการสนทนาจากกลุมตัวอยางจํานวน 160 
คน ซ่ึงเปนผูท่ีเกิดและอาศัยในเขตเทศบาลนคร อ.เมือง จ.เชียงใหม 
 ผลการศึกษาพบวา มีการสับเปลี่ยนภาษาเกิดข้ึนจําแนกเปน ระดับเสียง 7.64%  ระดับคํา  
92.33% ระดับวลี/ประโยค 0.03% การสับเปลี่ยนภาษาจะเกิดกับคูสนทนาที่เปนคนพูดภาษาไทยกลาง
มากกวาคูสนทนาที่พูดภาษาคําเมือง เกิดข้ึนท่ีทํางานและโรงเรียนมากกวาท่ีบาน เกิดขึ้นเม่ือสนทนา
เรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวันมากกวาเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทักทาย การพนัน งานบาน นอกจากนั้น
ยังพบวา อาชีพนักเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มีการศึกษาสูงจะมีการสับเปลี่ยนภาษามากท่ีสุด เม่ือ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรทางสังคมท่ีมีผลตอการสับเปล่ียนภาษาโดยใชการวิเคราะหแบบสมการ
ถดถอยพหุคูณพบวา ตัวแปรที่มีผลมากท่ีสุดคือ ความเปนทางการ อาชีพนักเรียน และคูสนทนาท่ีเปนผู
พูดภาษาไทยกลาง 
      นันทนา อินทามะ (2547) ศึกษาเรื่อง การสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางกับภาษาไทยถิ่น
อีสาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี เปนการศึกษาการ
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สลับภาษาและเปรียบเทียบปจจัยทางสังคมท่ีสัมพันธตอการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถิ่นอีสาน โดยผูวิจัยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมต้ังแตช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2546 จํานวน 653 คน จากน้ันผูวิจัยจึงแจกอนุทิน
ภาษาใหนักเรียนคนละ 2 ชุด ชุดที่ 1 ทําในวันที่มาเรียน ชุดท่ี 2 ทําในวันที่หยุดเรียนแลวจึงนัดวันสง
อนุทินภาษาคืน และสัมภาษณกลุมตัวอยางซํ้าอีกครั้งหน่ึงเพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดกรอกไวในอนุทิน
ภาษา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางสังคมมีความสัมพันธตอการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถิ่นอีสานในวันมาเรียนไดแก ความสัมพันธของคูสนทนาในทุกชวงเวลาสถานท่ีในชวงเวลาที่ 
3 และเพศชายของคูสนทนาในชวงเวลาท่ี 1 ซ่ึงเปนการสนทนาระหวางผูสนทนากับคูสนทนาที่เปนเพศ
ชาย และปจจัยทางสังคมท่ีมีความสัมพันธตอการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่น
อีสานในวันหยุดเรียน ไดแก ความสัมพันธของคูสนทนาในชวงเวลาท่ี 2 เพื่อพิจารณาในรายละเอียดจะ
เห็นไดวา เม่ือมีการสนทนากับบุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนๆ จะมีการใชภาษาไทยถ่ินอีสานเปนสวน
ใหญ ถามีการสนทนากับครูจะใชภาษาไทยกลางเปนสวนใหญ สําหรับบุคคลอ่ืนๆ จะมีการสลับท้ังสอง
ภาษา ในภาพรวมของการสนทนาของกลุมตัวอยางทั้งวันมาเรียนและวันหยุดเรียน พบวามีการใช
ภาษาไทยถิ่นอีสานสูงสุด รองลงมา คือ ใชภาษาไทยกลางและมีการสลับภาษาไทยในการสนทนา
เกิดขึ้นนอยที่สุด 
 บงกช ฐานุตดม (2541)  ศึกษาเรื่อง การสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ิน
ใตของนักศึกษาชาวใต  เปนการศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลาง
และภาษาไทยถิ่นใต และเพ่ือแสดงใหเห็นวาอนุทินภาษา (language diaries) เปนเครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูลตามแนวภาษาศาสตรเชิงสังคมในประเทศไทยได โดยปจจัยทางสังคมท่ีเลือกศึกษา ไดแก เพศ 
ความสัมพันธของคูสนทนา สถานที่และเรื่องที่พูด ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันราชภัฏสงขลาที่พูดไดทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นใต จํานวน 30 คน และเก็บขอมูล
โดยใหกลุมตัวอยางกรอกอนุทินภาษาจํานวน 2 วัน วันหน่ึงเปนวันที่มาเรียนอีกวันหนึ่งเปนวันหยุด ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใชภาษาไทยถิ่นใตสูงที่สุดท้ังในวันท่ีมาเรียนและวันหยุด รองลงมา คือ
ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยกลางที่มีภาษาไทยถิ่นใตแทรก และภาษาไทยถิ่นใตที่มีภาษาไทยกลางแทรก 
ตามลําดับ เม่ือกลุมตัวอยางใชภาษาไทยกลางท่ีมีภาษาไทยถ่ินใตแทรก ภาษาไทยถ่ินใตดังกลาวเปนการ
แทรกของคํามากที่สุด แตเม่ือใชภาษาไทยถิ่นใตที่มีภาษาไทยกลางแทรก ภาษาไทยดังกลาวจะเปนการ
แทรกของประโยคมากท่ีสุด นอกจาน้ียังพบวา ปจจัยเรื่องความสัมพันธของคูสนทนาและสถานที่มีผล
ตอการสลับภาษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อสนทนากับบุคคลใกลตัวหรือบุคคลท่ีสนิทสนม กลุม
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ตัวอยางใชภาษาไทยถิ่นใตสูงที่สุด และความถี่ของภาษาไทยถิ่นใตจะคอยๆ ลดลงเมื่อสนทนากับบุคคล
ท่ีไกลตัวออกไป เม่ืออยูในหองเรียนซ่ึงเปนสถานท่ีที่มีความเปนทางการสูงท่ีสุด กลุมตัวอยางใช
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยกลางที่มีภาษาไทยถิ่นใตแทรกสูงที่สุด และความถี่ของทั้ง 2 ภาษาจะ
คอยๆลดลงเมื่ออยูในสถานท่ีที่หางหองเรียนออกไป ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของ
คูสนทนาและสถานที่เปนตัวแปรรวมในแวดวงการใชภาษา (domains) ท่ีมีผลตอการสลับภาษาของ
กลุมตัวอยาง สวนปจจัยเรื่องท่ีพูดและเพศไมมีผลตอการใชภาษาท่ีแตกตางกัน 
 เมตตา  ฟองฤทธิ์ (2556)  ศึกษาเร่ือง การสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ิน
อีสานของนักจัดรายการวิทยุ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน เปนการศึกษาลักษณะภาษาไทย
กลางและภาษาไทยถิ่นอีสานของนักจัดรายการวิทยุในดานวลี ประโยค และขอความ และศึกษาปจจัยที่
สัมพันธตอการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินอีสานของนักจัดรายการวิทยุ โดยมีกลุมตัวอยางใน
การวิจัยจํานวนทั้งส้ิน 4 คน เปนชาย 2 คน และหญิง 2 คน ผลการศึกษาพบวา มีลักษณะการสลับภาษา
ในดานวลีมากท่ีสุด รองลงมาคือดานประโยคและขอความ ตามลําดับ สวนปจจัยที่สัมพันธตอการสลับ
ภาษานั้น ในดานหนาท่ีของการสลับภาษาพบวามี 3 หนาที่ ไดแก เนนยํ้า การอธิบายและแสดง
ความรูสึก โดยพบหนาท่ีเพ่ือการอธิบายมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อการเนนย้ํา และเพื่อการแสดง
ความรูสึก ตามลําดับ สวนดานปจจัยท่ีทําใหเกิดการสลับภาษาพบวามี 4 ปจจัย ไดแก ช่ือเฉพาะ ความ
เปนทางการ เรื่องที่พูด และภาษาแม โดยปจจัยที่ทําใหเกิดการสลับภาษามากท่ีสุด คือ ช่ือเฉพาะ 
รองลงมาคือ เรื่องที่พูด ภาษาแม และความเปนทางการ ตามลําดับ 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 
                    พรพิมล อุไรรัตน (2545) ศึกษาเรื่อง การใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง : 
กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดปตตานี เปนการศึกษาลักษณะการใชภาษาไทยของนักจัด
รายการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดปตตานี โดยศึกษาการใชภาษาพูดของนักจัดรายการประเภทบันเทิง 
โดยการนําเสนอเพลงไทยและมีโฆษณาสินคา (ยกเวนรายการบันเทิงท่ีจัดรายการเปนภาษาถิ่นใต) ที่
ออกอากาศในเดือนสิงหาคม 2542 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงภาค เอฟ.เอ็ม ในจังหวัดปตตานี 3 สถานี 
คือ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดปตตานี  สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 คายสิรินธร 
จังหวัดปตตานี จํานวน 26 รายการ รวมตัวอยางขอมูล 806 ตัวอยาง ผลการศึกษาวิเคราะหจําแนกปญหา
เปน 4 ประเด็น คือ การออกเสียง การใชคํา การใชสํานวน การใชประโยค และปญหาการใชภาษาไทย
ของนักจัดรายการวิทยุ โดยผูวิจัยพบวามีการใชภาษาถิ่นใตและการใชภาษามาลายูทองถิ่นดวย 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ พบวางานวิจัยที่กลาวถึงการสลับภาษาไทยถิ่นตางๆใน
ประเทศไทยของนักจัดรายการวิทยุชุมชนนั้นมีนอยมาก ซ่ึงสวนใหญเปนงานวิจัยท่ีกลาวถึงการสลับ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศของนักจัดรายการวิทยุ อยางไรก็ตามเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่ได
กลาวมา เปนแนวทางและพ้ืนฐานที่ดีท่ีจะนําไปสูการศึกษาการสลับภาษา ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง การศึกษา
การสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจัดรายการวิทยุชุมชน จังหวัดเลยจะสามารถ
สะทอนลักษณะและปจจัยของการสลับภาษาท่ีมีความสัมพันธกับการพูดสลับภาษาของนักจัดรายการ
วิทยุชุมชุนจังหวัดเลย 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจัด
รายการวิทยุชุมชน จังหวัดเลย”เปนการศึกษาลักษณะการสลับภาษา ประเภทของการสลับภาษา 
และปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการสลับภาษาระหวางภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจัด
รายการวิทยุชุมชนในจังหวัดเลย โดยมีข้ันตอนในการวิจัยดังนี้ 
 
1. แหลงขอมูลและกลุมตัวอยาง 

1.1 ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสลับภาษา
จากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหขอมูล 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ดีเจบาวไทใต นักจัดรายการวิทยุชุมชนคล่ืน
มหาชนคนไทเลย (FM 96.25) ชวงรายการเวามวนชวนหัว โดยสาเหตุท่ีเลือกนักจัดรายการวิทยุทาน
นี้เปนกลุมตัวอยางนั้นเนื่องจากเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยตองการคือ ตองเปนผูท่ีใช
ภาษาไทยอีสานเปนภาษาแม และดําเนินการจัดรายการดวยการใชภาษาไทยอีสานเปนภาษาหลัก 
และมีการใชภาษาไทยกลางในการจัดรายการรวมดวย นอกจากนี้นักจัดรายการตองมีความสามารถ
พูดภาษาไทยอีสานและภาษาไทยกลางไดอยางใกลเคียงกัน ท้ังนี้กลุมตัวอยางท่ีเลือกนั้นสังเกตไดวา
มีผูฟงใหความสนใจเปนจํานวนมากโดยจะเห็นไดจากการที่ผูฟงมีการโทรศัพทหรือสงขอความเขา
มารวมกิจกรรมหรือเพื่อขอฟงเพลงเปนจํานวนมาก อีกท้ังรายการน้ีมีสถานีวิทยุตั้งอยูในพ้ืนท่ีเมือง
เลย และออกอากาศอยูในเขตเทศบาลเมืองเลยเปนหลัก ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาเปนนักจัดรายการ
วิทยุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 
2. การรวบรวมขอมูล 

2.1 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกเทปนักจัดรายการวิทยุชุมชนคล่ืนมหาชนคน
ไทเลย (FM 96.25) ชวงรายการเวามวนชวนหัวโดยนักจัดรายการ ดีเจบาวไทใต ดําเนินรายการทุก
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. เร่ิมเก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
จนถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รวมจํานวนท้ังส้ิน 25วัน หลังจากนั้นไดมีการถอดเทปและบันทึก
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ขอมูลลงตารางวิเคราะหรายวัน โดยตัดขอมูลในวันท่ีมีการออกอากาศซํ้า ไดขอมูลท้ังส้ิน 19 วัน 
รวม 795 ขอมูล 

2.2 นําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกเทปมาถอดเสียงเพื่อถายทอดเปนตัวอักษร โดยผูวิจัยจะ
เขียนเปนตัวอักษรภาษาไทยตัวตรงในสวนท่ีมีการใชภาษาไทยอีสานและสําเนียงภาษาไทยอีสาน 
และเขียนเปนตัวอักษรภาษาไทยตัวเอียงในสวนท่ีมีการใชภาษาไทยกลางและสําเนียงภาษาไทย
กลางน้ัน 
 
3. การวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนตางๆในการวิเคราะหขอมูลการสลับภาษาสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน
ของนักจัดรายการวิทยุชุมชน จังหวัดเลย มีดังตอไปนี้ 

3.1 นําขอมูลท่ีไดจากการถอดเทปเสียงมาเรียบเรียงจัดลําดับตามวันท่ีออกอากาศเพื่อให
สะดวกตอการสืบคนขอมูล 

3.2 นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหเนื้อหาและบันทึกลงตารางวิเคราะหการสลับภาษา
ตามรายละเอียดดานลาง 

 ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะหลักษณะภาษาของการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทย
อีสานของนักจัดรายการวิทยุ 

ลําดับท่ี 
วันท่ี

ออกอากาศ 
ลักษณะภาษา หมายเหตุ ขอความการสลับภาษา 

คํา วลี ประโยค ขอความ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

          
 3.2.1 การวิเคราะหลักษณะการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจัด

รายการวิทยุในลักษณะคํา วลี ประโยค ขอความโดยใชเกณฑการแบงระดับภาษาจากคําศัพทและ
สําเนียงของผูพูดในกระแสขอความนั้น ดังนี้ 
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 3.2.1.1 การวิเคราะหระดับคํา ผูวิจัยใชหลักการจําแนกประเภทคําของ กําชัย ทอง
หลอ (2552) ดังนี้ 

 คํานาม หมายถึง คําท่ีเรียกช่ือส่ิงตางๆ ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท่ีเปน
รูปธรรมและนามธรรม รวมถึงกริยาอาการอ่ืนๆ 

 คํากริยา หมายถึง คําท่ีใชแสดงอาการของนามหรือสรรพนาม หรือแสดง
การกระทําของประธาน 

 คําวิเศษณ หมายถึง คําท่ีทําหนาท่ีประกอบคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา 
และคําวิเศษณไวดวยกันเพื่อใหเกิดความหมายท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

 คําสรรพนาม หมายถึง คําท่ีใชแทนนามเพื่อไมตองกลาวคํานามซํ้า 
 คําบุพบท หมายถึง คําท่ีแสดงความสัมพันธระหวางคําหรือประโยคเพื่อ

แสดงความเก่ียวของกับคําหรือประโยคท่ีอยูหลังคําบุพบท 
 คําสันธาน หมายถึง คําท่ีทําหนาท่ีเช่ือมคํากับคํา หรือประโยคเช่ือมกับ

ประโยคใหมีความหมายตอเน่ือง 
 คําอุทาน หมายถึง คําท่ีผูพูดเปลงออกมาเพ่ือแสดงความรูสึก สะเทือนใจ

ตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ เปนตน 
 3.2.1.2 การวิเคราะหระดับวลี หมายถึง การนําคําต้ังแต 2 คําข้ึนไปมาเรียง

ติดตอกัน ทําใหเกิดความหมายเพิ่มข้ึน และความหมายน้ันพอเปนท่ีเขาใจได แตเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของประโยค มีเนื้อความไมสมบูรณท่ีจะเปนประโยคได เชน ถวยใบนั้น ฉลาดแกมโกง เปนตน 
(พระยาอุปกิตศิลปะสาร, 2533)  

 3.2.1.3 การวิเคราะหระดับประโยค ผูวิจัยอาศัยหนวยทางภาษาท่ีประกอบดวยคํา
หรือคําหลายคําเรียงตอกัน กรณีท่ีเปนคําหลายคําเรียงตอกัน คําเหลานั้นตองมีความสัมพันธทาง
ไวยากรณกันอยางใดอยางหนึ่ง ประโยคเปนหนวยทางภาษาท่ีสามารถส่ือความไดวาเกิดอะไรข้ึน 
หรืออะไรมีสภาพอยางไร โดยท่ัวไปประโยคประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ นามวลี ทําหนาท่ี
ประธาน กับกริยาวลี ทําหนาท่ีภาคแสดง (วิจินต ภานุพงศ และคณะ อางใน สุมาลี พลขุนทรัพย, 
2555) ตัวอยาง “รานเลยโลหะ (นามวลี) อยูถนนมะลิวัลยตรงขามกันกับการไฟฟาอําเภอวังสะพุง 
(กริยาวลี)”  

 3.2.1.4 การวิเคราะหระดับขอความ ลักษณะของการสลับภาษาในรูปแบบของ
ขอความ หมายถึงการสลับภาษาไปมาระหวางภาษาไทยกลางมาเปนภาษาไทยอีสานในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งมากกวาหนึ่งประโยคขึ้นไป อยูในลักษณะของภาษาพูดเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เชน เร่ือง
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เทศกาลสําคัญตางๆ เร่ืองการรายงานสภาพภูมิอากาศ และเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรม
อีสาน (เมตตา ฟองฤทธ์ิ, 2556) 

3.3 จัดระเบียบหมวดหมูขอมูล และคํานวณหาคาความถ่ีรอยละทางสถิติตามหัวขอตาง ๆ 
โดยเปนการคํานวณหาคาความถ่ีรอยละทางสถิติของลักษณะการสลับภาษาที่พบในแตละชนิด 

3.4 นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหและจําแนกประเภทในแตละหัวขอมาศึกษาเปรียบเทียบ
และอภิปรายผล โดยการอภิปรายผลจะกลาวถึงการวิเคราะหปจจัยของการสลับภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยอีสานของนักจัดรายการวิทยุโดยอางอิงจากสาเหตุปจจัยการสลับภาษาของ Hoffman 
(1991: 116) ซ่ึงแบงออกเปน 10 สาเหตุปจจัย ไดแก  

 3.4.1 คําอุทาน เปนคําท่ีเปลงออกมาเพื่อแสดงอารมณหรือความรูสึกของผูพูด 
มักจะเปนคําท่ีไมมีความหมาย แตเนนความรูสึก และอารมณของผูพูด ตัวอยางเชน โอย!,  คุณพระ
ชวย!,  ตายแลว!, Hey!,  Well! เปนตน 

 3.4.2 การกลาวอางคําพูดผูอ่ืน เปนการสลับภาษาเพื่อกลาวอางถึงถอยคํา ขอความ 
หรือคําพูดที่เปนท่ีรูจัก ซ่ึงผูพูดตองการที่จะอางถอยคําเหลาคํานั้นมากลาวถึงอีกคร้ัง รวมไปถึงช่ือ
เฉพาะและสํานวนสุภาษิตตางๆ เชนกัน 

 3.4.3 การแสดงอัตลักษณของกลุม การสลับภาษานั้นสามารถแสดงอัตลักษณของ
กลุมได อาทิเชนในสังคมท่ีใชภาษาเดียวกันจะมีวิธีการส่ือสารในแตละกลุมแตกตางกันเพื่อแสดง
ความเปนพวกพองของแตละกลุมนั้นๆ และในทางตรงกันขามวิธีการส่ือสารภาษาถ่ินของคนใน
ชุมชนหนึ่งก็จะแตกตางจากวิธีการส่ือสารภาษาถ่ินของคนในชุมชนอ่ืนๆ เชนเดียวกัน 

 3.4.4 การขาดคําศัพทในภาษา สาเหตุหนึ่งในการสลับภาษาหรือการปนภาษาของ
ผูพูดเกิดจากการขาดคําศัพทในภาษาของตน จึงเปนลักษณะของการทับศัพทท่ีผูพูดหลายภาษา
มักจะกระทําไดบอยโดยไมรูตัว อาทิเชน Fanclub Facebook  เปนตน 

 3.4.5 การประชาสัมพันธขอมูลในชุมชน เปนการสลับภาษาที่เกิดจากอารมณ
ความรูสึกของผูพูดท่ีจะใชภาษาใดภาษาหน่ึงเม่ือกลาวถึงเร่ืองท่ีตองบอกกลาวแกคนในชุมชน
เนื่องจากจะทําใหผูพูดรูสึกผอนคลายและมีความรูสึกรวมงายกวาการใชภาษาอ่ืน ตัวอยางเชน การ
สลับภาษาจากภาษาไทยกลางไปเปนภาษาถ่ินอีสานเมื่อพูดถึงการละเลนบ้ังไฟ เปนตน 

 3.4.6 การพูดซํ้าเพื่อเนนย้ําความเขาใจ ในบางคร้ังเม่ือผูพูดตองการทําใหผูฟงเกิด
ความความเขาใจ ก็จะพูดประโยคท่ีมีความหมายเดียวกันในลักษณะของการสลับภาษา อาทิเชน 
English – Hindi (Gumperz, 1982:78) : Father calling his small son while walking through a train 
compartment, “Keep straight. Sidhajao” (keep straight). เปนตน ท้ังนี้การสลับภาษาไมเพียงแตชวย
ใหผูฟงเกิดความเขาใจมากข้ึน แตยังเปนการเนนย้ําขอความท่ีตองการส่ืออีกดวย 
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 3.4.7 การสลับภาษาเพื่อการเนนบางส่ิงบางอยาง (แสดงถึงความเปนพวกพอง) 
โดยปกติแลวเม่ือผูพูดกําลังพูดโดยใชภาษาท่ีสอง ซ่ึงไมใชภาษาแม และในขณะน้ันตองการที่จะ
เนนถึงบางส่ิงบางอยาง  ผูพูดจะสลับภาษากลับไปพูดภาษาแมทันที  การกระทําเชนนี้เกิดไดไมวาผู
พูดจะรูตัวหรือไมก็ตาม  ในทางกลับกันผูพูดก็สามารถสลับภาษาจากภาษาแมไปเปนภาษาที่สอง  
เนื่องจากการส่ือสารบางเร่ือง ผูพูดรูสึกสบายใจหากใชภาษาท่ีสองในการส่ือสารมากกวาภาษาแมก็
เปนได 

 3.4.8 การสลับภาษาเพื่อทําใหการขอรองหรือคําส่ังนั้นหนักแนหรือนุมนวลข้ึน 
ตัวอยางเชน ชาวอินโดนีเซียจะใชการสลับภาษาจากภาษาอินโดนีเซียไปเปนเปนภาษาอังกฤษเม่ือ
ตองการรองขอ เนื่องจากภาษาอังกฤษไมใชภาษาแม จึงทําใหผูฟงไมรูสึกวากําลังถูกบังคับเหมือน
การใชภาษาอินโดนีเซีย แตอยางไรก็ตามการสลับภาษานี้สามารถเนนใหคําส่ังหนักแนนข้ึน หากผู
พูดรูสึกวาตนเองมีอํานาจเหนือกวาผูฟงดวยเชนกัน 

 3.4.9 ความตองการอธิบายขอมูลตอผูฟงใหชัดเจนข้ึน กลาวคือ เม่ือผูพูดหลาย
ภาษาสนทนากันมีความเปนไปไดท่ีจะมีการสลับภาษาเกิดข้ึนบอยคร้ัง เนื่องจากจะทําใหการ
สนทนาราบร่ืนและทําใหผูฟงเขาใจมากยิ่งข้ึน บางคร้ังขอความในภาษาหน่ึงจะถูกกลาวซํ้าในอีก
ภาษาหนึ่งดวยรูปแบบของการดัดแปลงประโยคได 

 3.4.10 ความตองการหลีกเล่ียงเพื่อไมใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมอ่ืนเขาใจในส่ิงท่ีผูพูด
ตองการส่ือสาร บางคร้ังผูพูดตองการส่ือสารกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผูฟงกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ จึงใชการสลับภาษาเพ่ือหลีกเล่ียงไมใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมอ่ืนเขาใจในส่ิงท่ีผูพูดตองการ
ส่ือนั้น       

3.5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 3.5.1 สรุปผลการวิเคราะหลักษณะการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน

ของนักจัดรายการวิทยุในลักษณะคํา วลี ประโยค และขอความ พรอมยกตัวอยางประกอบจากน้ัน
อภิปรายผล 

 3.5.2 สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุปจจัยของการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทย
อีสานของนักจัดรายการวิทยุ 

 3.5.3 เขียนขอเสนอแนะ
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บทที ่4 
ผลการวจัิย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “การสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนักจดัรายการวิทยุ
ชุมชน จงัหวดัเลย” ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะภาษาและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการสลบัภาษา
ของนกัจดัรายการวทิยชุุมชนในจงัหวดัเลย โดยผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเทปเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 จนถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 25วนั หลงัจากนั้นไดมี้การถอดเทป
และบนัทึกขอ้มูลลงตารางวเิคราะห์รายวนั โดยตดัขอ้มูลในวนัท่ีมีการออกอากาศซํ้ า ไดข้อ้มูลทั้งส้ิน 
19 วนั รวม 805 ขอ้มูล ผูว้จิยันาํเสนอผลการศึกษาพร้อมการอภิปรายผลเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่   
1. ลกัษณะการสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนกัจดัรายการวทิยุ 2. ปัจจยัของการสลบั
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนกัจดัรายการวทิยโุดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ลกัษณะการสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอสีานของนักจัดรายการวทิยุ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ลกัษณะการสลบัภาษาของนกัจดัรายการ
วิทยุชุมชนในจงัหวดัเลย โดยแบ่งออกเป็น คาํ วลี ประโยค ขอ้ความ และสํานวน ผลการศึกษาพบ
ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ลกัษณะการสลบัภาษาแบบคาํ พบจาํนวน 293 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 36.40 อนัดบัท่ี 
2 ลกัษณะการสลบัภาษาแบบวลี พบจาํนวน 281 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 34.90 อนัดบัท่ี 3 ลกัษณะการ
สลบัภาษาแบบประโยค พบจาํนวน 197 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 24.48 และอนัดบัท่ี 4 ลกัษณะการ
สลบัภาษาแบบขอ้ความ พบจาํนวน 34 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 4.22  
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะภาษาของการสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนกัจดัรายการ
วทิย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ลักษณะการสลับภาษาแบบค า เป็นการสลบัภาษาในรูปแบบคาํนาม คาํกริยา คาํสรรพ
นาม คาํสันธาน และคาํกริยาวิเศษณ์ โดยพบคาํนามประเภทช่ือเฉพาะมากท่ีสุดประกอบไปดว้ยช่ือ
สินคา้สนบัสนุนรายการ ช่ือนกัร้องและช่ือเพลง 

 1.1.1 การสลับภาษาช่ือสินค้าสนับสนุนรายการ จะเร่ิมตั้งแต่ช่วงการนาํเข้าสู่การ
แนะนาํผูส้นบัสนุนรายการ เป็นการเปิดการสนทนาดว้ยการพดูภาษาไทยอีสานและเม่ือผูจ้ดัรายการ
ตอ้งพูดช่ือสินคา้สนับสนุนรายการจะสลบัมาเป็นภาษาไทยกลางจากนั้นก็จะสลับกลับไปเป็น
ภาษาไทยอีสานอีกคร้ังโดยผูว้ิจยัจะเขียนเป็นตวัอกัษรภาษาไทยตวัตรงในส่วนท่ีมีการใชภ้าษาไทย
อีสานหรือสําเนียงภาษาไทยอีสาน และเขียนเป็นตวัอกัษรภาษาไทยตวัเอียงในส่วนท่ีมีการใช้
ภาษาไทยกลางดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 “...หร่วมเด่ินทางไปนํ่ากนัในซ่วงซั่วโม๊งน่ีมานํ่ากนักบัร้านปิยะมือถือร้านปิยะ
มือถือหน่าตลาดแลงบา้นต้ิวเน่ียโอย๊ย ซ่อมดีจัง่ก๋อ...” (8 พ.ย. 2554) 
 “...ผนิอ้งเอ๋ย ตอ้งกา้นสร้างบา้น สร้างเฮือน เปล่ียนหลงัคา้ ตง้ไป่หาเพิ่นเด๋อ ร้าน
เลยโลหะฝากไวก่ับ๊ผกิับ๊นอ้งอ่ะเป่นหยงั กบัร้านเลยโลหะน่ีหล่ะเดอ้...” (11 พ.ย. 2554) 
 “...ไป่ซ่ือปลากระป๋องปุ้มปุ้ยมาไวใ่นเฮียน ในซาน ดีคือหยงัหนิ สลากของปลา
กระป๋องปุ้มปุ้ย อยา่เอาท่ิมเด๋อซ่งช่ิงโชคไดก๋้อ...” (12 ต.ค2554) 
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 1.1.2 การสลับภาษาช่ือนักร้อง ผูจ้ดัรายการจะใช้ภาษาไทยอีสานในการสนทนา
เก่ียวกบัเพลงท่ีกาํลงัจะเปิดต่อไปหรือท่ีเพิ่งไดเ้ปิดจบไปจากนั้นเม่ือตอ้งพูดช่ือนกัร้องจะสลบัเป็น
ภาษาไทยกลางและสลบักลบัไปเป็นภาษาไทยอีสานเม่ือพดูช่ือเพลงแลว้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...จา๊กโรงโม่ท่างวงัสะพุ่งขอเขา้ม่า หมาบ่มีสิทธ์ิ ของนกแก้ว กาฬสินธ์ุเนาะ...” 
(2 พ.ย2554) 
 “...ไม่ถึงกบัใช่ แต่จุดๆไวพ้ะนะ พะน่ะฮ่าๆเอิร์นเดอะสตาร์ผา่นไป่ผนิอ้งเอ๋ย...” 
(7 พ.ย. 25544) 
 “...ผา๊นไป่ต่าย อรทัยเป่นห่วงเดอ้จา้ ซัน่วา่...” (14 ต.ค.2554) 
 “...ท่ิงท่ายกับ๊ผ่นงานเพล่งน่ีศักด์ิดา ค าพิมูลกบัผ่นงานเพล่ง ก๊อดคร้ังสุ๊ดท่าย...” 
(28 ต.ค2554) 
 
 1.1.3 การสลับภาษาช่ือเพลง จะอยู่ในช่วงการแนะนําผลงานเพลง ผูจ้ดัรายการจะ
แนะนาํก่อนเปิดเพลงดว้ยภาษาไทยอีสานและเม่ือตอ้งพูดช่ือเพลงจะสลบัไปเป็นภาษาไทยอีสาน 
จากนั้นสลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 “...ผบุ่าวป่าถัว่ลัน่เตา ขอฟ่ังผน่งานเพล่งข้าวใหม่ปลามนัอัน่สิได่เปิดสู่ฟ้ังกะแล่ว
กัน่...” (2 พ.ย. 2554) 
 “...โอ๊ยจากบ่าวโนนถาวร หมัน่คง แข็งแฮงพฒัน่าขอเข่าม่าไม่ถึงกับใช่ แต่จุดๆ
ไว้ พะนะ พะน่ะ...” (7 พ.ย. 2554) 
 “...ยาวต่อเลยผนิอ้งเอ๋ยกากบาทไว้เลยจบผน่ง๊านเพลง้น้ีแล่วจัง่ค่อยมาเว่ากนั...” 
(11 พ.ย. 2554) 
 นอกจากน้ีคาํนามช่ือเฉพาะช่ือเพลงยงัพบการสลบัภาษาเพื่อการซํ้ าคาํร่วมดว้ย 
การสลบัดงักล่าวอยู่ในช่วงการสนทนากบัผูฟั้งท่ีโทรศพัท์เขา้มาสนทนากบัผูจ้ดัรายการขณะจดั
รายการ โดยตลอดการสนทนาทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้ภาษาไทยอีสานในการสนทนา และเม่ือผูฟั้งพูดขอ
เพลงเป็นภาษาไทยอีสาน ผูจ้ดัรายการจะทวนช่ือเพลงนั้นดว้ยภาษาไทยกลาง ทั้งน้ีการสลบัภาษาใน
กรณีท่ีคาํเหมือนกนั ผูจ้ดัรายการจะใช้การเปล่ียนสําเนียงการพูดเป็นภาษาไทยกลาง จากนั้นผูจ้ดั
รายการจะสลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ผูจ้ดัรายการ: “ขอเพลงหยงัค่ะ” 
ผูฟั้ง: “จะเอาเพลง เร่ิมท่ีเพื่อนแลว้ก็จบลงท่ีเพื่อน” 
ผูจ้ดัรายการ: “อ๋อ..เร่ิมท่ีเพ่ือนแล้วกจ็บลงท่ีเพ่ือน” 
ผูฟั้ง: “จะ๊” (2 พ.ย. 2554) 
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ผูฟั้ง: “อยา๊กฟังเพลงอนั ทิ้งมนัท่ีตะวนัแดงมีไหมคะ” 
ผูจ้ดัรายการ: “ทิง้มนัท่ีตะวนัแดงเอ๋า เอาหยงัไปท่ิมใส่ตะวนัแดง มาเป็นตาเขาไล่

ฆ่าคอแทบ้าดเน่ีย เอาไปทิ้งตะพึดตะพือจั้งใด๋จั้งซัน่” (4 พ.ย. 2554) 
 จากตวัอยา่งขอ้ความการสลบัภาษาช่ือเพลงขา้งตน้พบวา่ เม่ือผูฟั้งพูดขอเพลงท่ี
เป็นคาํภาษาไทยกลางดว้ยสาํเนียงภาษาไทยอีสาน ในช่ือเพลงท่ีวา่ “เร่ิมท่ีเพื่อนแลว้ก็จบลงท่ีเพื่อน” 
และ “ทิ้งมนัท่ีตะวนัแดง” ผูจ้ดัรายการจะกล่าวช่ือเพลงซํ้ าตามเดิมแต่จะสลบัไปใชส้าํเนียงภาษาไทย
กลางแทน และเม่ือพดูช่ือเพลงจบก็สลบักลบัมาใชภ้าษาไทยถ่ินอีวานในการสนทนาต่อไป 
 

1.2 ลักษณะการสลับภาษาแบบวลี วลีคือกลุ่มคาํท่ีเรียงติดต่อกนัแต่ยงัไม่เป็นประโยค
สมบูรณ์ เช่น เราทุกคน จานใบน้ี ไพเราะเพราะพร้ิง เป็นตน้จากการวิจยัการสลบัภาษาแบบวลีพบ
ทั้งหมด2 ลกัษณะไดแ้ก่ วลีลงทา้ยเพื่อตอบรับ และวลีตวัเลข และยงัพบการสลบัภาษาแบบวลีอีก7 
ชนิด ตามชนิดของคาํท่ีปรากฏในตาํแหน่งตน้ของวลี ไดแ้ก่ นามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี 
สันธานวลี และอุทานวลี  

 จากผลการวจิยัพบลกัษณะการสลบัภาษาแบบวลีลงทา้ยเพื่อตอบรับมากท่ีสุด รองลงมา
คือวเิศษณ์วลี วลีตวัเลขสันธานวลี กริยาวลี นามวลี บุพบทวลี และอุทานวลีตามลาํดบั 

 1.2.1 วลลีงท้ายเพือ่ตอบรับ หมายถึงวลีท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูจ้ดัรายการตอ้งการตอบรับคาํพูด
ของตนเองและคู่สนทนา โดยจะใชภ้าษาไทยอีสานในการสนทนาและเม่ือตอ้งกล่าวลงทา้ยเพื่อตอบ
รับจะสลบัเป็นภาษาไทยกลาง หลงัจากนั้นผูจ้ดัรายการจะสลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ท่วมหลายแทว้า่นํ้าก็ได๋เนาะ เอาอดเอาเดอ้ เป็นกํ่าลัง่แรงใจ๋ให่นะครับให่ผา่น
วก๋ิิดน่ีไปนาํกนัเนาะ...” (1 พ.ย. 2554) 
 “...พระภิกษุส้งฆอ์งคส์ามเณ้รกะสิออกรับบิณฑบาตออ้มศาล่าภ่ายในวดัป่าบา้น
นํ้ าภูนัน่หล่ะนะครับ อ่าหลงัจากนัน่กะสิเป็นก่ารถวายภตัตา้หารแด่พระภิกษุส้งฆอ์งคพ์ระสามเณ้ร
...” (14 ต.ค2554) 
 ผูฟั้ง: “ฝากให่กบั ทุกค่นทุกสายเดอ้จะ๊” 
 ผูจ้ดัรายการ: “ครับผม” (10 พ.ย. 2554) 
 

 ผูฟั้ง: “สวสัดีครับท่าน” 
 ผูจ้ดัรายการ: “ครับผม วา่จั้งใด๋ครับ” (10 ต.ค2554) 
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 1.2.2 วิเศษณ์วลี เป็นวลีท่ีใช้ขยายคํานาม เม่ือผู ้จ ัดรายการต้องการขยายคํานาม
ภาษาไทยอีสานจะสลบัไปใชว้เิศษณ์วลีเป็นภาษาไทยกลาง หลงัจากนั้นจะสลบักลบัมาใชภ้าษาไทย
อีสานตามเดิม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...หมาบ่มีสิทธ์ิพี่น้องเอ๋ย จากผูบ้่าวแจกใบปล้ิวโล่ตสัขอเขา้ม่า  ฝากไป่หาเพิ่น
นาํแนก็แลว้กัน่โดยตรง ณ จุดจุดนีล่้ะเดอ้...” (1 พ.ย. 2554) 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ คาํว่า “ณ จุดจุดน้ี” เป็นวิเศษณ์วลีภาษาไทยกลางท่ีใช้ขยาย
คาํนาม “โดยตรง” ท่ีเป็นภาษาไทยอีสาน หลงัจากใชว้ิเศษณ์วลีเป็นภาษาไทยกลางแลว้ ผูพู้ดก็สลบั
กลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 “...หลงัค่าเหล็กตราซ่างไทย แขง็แกร่ง ทนทาน น า้หนักเบา ปลวกบ่กิน บ่เป็น
สนิม พร่อมจา้...” (10 ต.ค2554) 
 การสลบัภาษาขา้งต้น คาํว่า “แข็งแกร่ง ทนทาน นํ้ าหนักเบา” เป็นวิเศษณ์วลี
ภาษาไทยกลางในประโยคทาํหนา้ท่ีขยายคาํวา่“หลงัคาเหล็กตราชา้งไทย” ซ่ึงเป็นคาํนามใชส้ําเนียง
ภาษาไทยอีสาน หลงัจากใชว้เิศษณ์วลีเป็นภาษาไทยกลางแลว้ ผูพ้ดูก็สลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสาน
ตามเดิม 
 

 1.2.3 วลีตัวเลข เป็นการสลับภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลางด้วยวลีตวัเลข 
เกิดข้ึนเม่ือผูพู้ดต้องการกล่าวถึงตวัเลข ได้แก่ หมายเลขโทรศพัท์และวนัท่ี ปรากฏอยู่หลังจาก
ภาษาไทยอีสานท่ีใชพ้ดูก่อนหนา้ แลว้จึงสลบัมาใชว้ลีตวัเลขดว้ยสาํเนียงภาษาไทยกลาง ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 “...ในซ่วงซัว่โม่งน่ี042833810 042833810กบักา้รแนะนํ้ าผลงานเพล้งเข่าสู่ร่าย
การบดัหนิ...” (11 พ.ย. 2554) 
 “...จากเทศบ้าลตาํบล้ผาขาว เรียนเซิญไปเท่ียวงานลอยกระท่ง เอ๋าเป่นตามวน
เนาะ9 พ.ย.แล้วก1็0 พ.ย.เด๋อ...” (10 ต.ค. 2554) 
 

 1.2.4 สันธานวลี คือการสลบัภาษาวลีท่ีมีคาํสันธานอยู่ขา้งหน้า ผูพู้ดจะใช้ภาษาไทย
อีสานในการสนทนา เม่ือผูพู้ดตอ้งการเช่ือมประโยคดว้ยสันธานวลีจะสลบัไปเป็นภาษาไทยกลาง 
หลงัจากนั้นจะสลบักลบัมาเป็นภาษาไทยอีสานตามเดิม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...เร่ิมตน้ควมมวนควมซ่ืนกนัในซ่วงแรก แฮกหมานกบัมด อุบลมณี และ กา้น
ตอง ทุ่งเงิน กับผลงานเพลงท่ีมีช่ือว่าล้ืมเขาเถิดหวัใจ่...” (11 พ.ย. 2554) 
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 “...โอ๊ยยน้องก๊ิกเอ๋ย เพล้งสิได้ฟังบ่บุ เพลงกะบ่ค่อยม้ีสาเหตุท่ีเพลงบ่ค่อยมี 
เน่ืองจากว่าคอมพิวเตอร์ของท่างสถาน่ี...” (10 ต.ค. 2554) 
 

 1.2.5 กริยาวลี คือการสลบัภาษาวลีท่ีมีคาํกริยาอยู่ขา้งหน้า ผูพู้ดจะใชภ้าษาไทยอีสาน
ในการสนทนา เม่ือผูพู้ดตอ้งการพูดแสดงการกระทาํด้วยกริยาวลีจะสลบัไปเป็นภาษาไทยกลาง 
หลงัจากนั้นจะสลบักลบัมาเป็นภาษาไทยอีสานตามเดิม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...จากผสิาวนิล บา้นโป่ง ขอฟังเทียนไข ไฟฟ้าเอ๋าเด๋ียวสิเป่ิดสู่ฟังกะแลว้กนั...” 
(10 พ.ย. 2554) 
 “...ป้ากะป๋องปุ่มปุ้ยเน่ียเด๋อ บ่แม่นธรรมดาของค่อย เอ่อ วา่เถอะไป๋ อยู่ คู่ครัวคน
ไทยมา30กวา่ปีแลว้...” (10 ต.ค. 2554) 
 “...แต่วา่ต่อนน่ีอยา่ฟ่าวพากนัโทรมาเทียเด๋อเพราะวา่ยกหูออกเทียกะบ่ไดรั้บสาย
...” ( 11 ต.ค. 2554) 
 

 1.2.6 นามวลี คือการสลบัภาษาวลีของกลุ่มคาํนาม ผูพู้ดจะใช้ภาษาไทยอีสานในการ
สนทนา เม่ือผูพู้ดตอ้งการพูดถึงนามวลีจะสลบัไปเป็นภาษาไทยกลาง หลงัจากนั้นจะสลบักลบัมา
เป็นภาษาไทยอีสานตามเดิม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...เน่ีองจา้กหวา่คอมพิวเตอร์ของทา้งสถานีภูกระแตตอนน่ี เป่นไวรัสตั้บอกัเสบ
...” (10 ต.ค. 2554) 
 “...น่ท่วมถนนสายเอเซ่ีย เอ่อ รถบัสกรุงเทพฯ เมืองเล้ยน่ีต้องตีอ้อมไกลพ่อ
สมคว้รล่ะบดัเดอ้ไป๋...” ( 14 ต.ค. 2554) 
 

 1.2.7 บุพบทวลี คือการสลบัภาษาวลีท่ีมีคาํบุพบทอยู่ขา้งหน้า ผูพู้ดจะใช้ภาษาไทย
อีสานในการสนทนา เม่ือผูพู้ดตอ้งการขยายประโยคดว้ยบุพบทวลีจะสลบัไปเป็นภาษาไทยกลาง 
หลงัจากนั้นจะสลบักลบัมาเป็นภาษาไทยอีสานตามเดิม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ฝากไวเ้ด๋อกบัป้ากะป๋องปุ่มปุ้ย ม่ีวา่งขาย วา่งจํ้าหน่ายตา้มร่านค่าร่านขายใกล้
บ้านคุณจ้า โอย๊ จัด๊รายการกะบ่มวนบ่ห่าวจัก๊วา่เป็นจัง๋ใด๋...” (12 ต.ค. 2554) 
 “...กับ๊ผน่ง่านเพลง้น่ี คิดนาํเมียเขา จากภูเวียง คิดนาํเมียเพิ่นซัน่หวา่...” (17 ต.ค. 
2554) 
 

 1.2.8 อุทานวล ีคือการสลบัภาษาวลีท่ีมีคาํอุทานอยูข่า้งหนา้ ผูพู้ดจะใช้ภาษาไทยอีสาน
ในการสนทนา เม่ือผูพู้ดตอ้งการแสดงอาการดว้ยอุทานวลีจะสลบัไปเป็นภาษาไทยกลาง หลงัจาก
นั้นจะสลบักลบัมาเป็นภาษาไทยอีสานตามเดิม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 ผูฟั้ง: “จะ๊เอ๋” 
 ผูจ้ดัรายการ: “อู้ย ตกใจหน่ะ จากทางใด๋นอ้ น่ีหน่อ” (2 พ.ย. 2554) 
 “...ฝันเอาว่าหนิแหม แหน่น้อนบ่าวลาดขา้ง โอ๊ยอยู่ในหัวใจเสมอ รอเดอ้คนดี
ฝ๊ากไป่หาผสุาวท่ีเอ่ยถึงเร้าม่ือวานน่ีหล่ะ...” (27 ต.ค. 2554) 
 “...ม่าถึงผลงานเพล้งต๊อไป่น้างเอกข่ีเม่าจัด๊แทนน้างเอกหนงัลุ่งโอยย ตายเสียง
หาย...” (27 ต.ค. 2554) 
 

1.3 ลักษณะการสลับภาษาแบบประโยค  เป็นการสลับภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็น
ภาษาไทยกลางในรูปแบบของประโยคประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
และประโยคความซ้อน เกิดการสลบัภาษาข้ึนในระหว่างท่ีพูด อาจสลบัภาษาเพียงหน่ึงหรือสอง
ประโยค 
 1.3.1 ประโยคความเดียว การสลบัภาษาในรูปแบบของประโยคความเดียวคือการสลบั
ภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง แลว้สลบักลบัไปเป็นภาษาไทยอีสาน ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
 “...ตรงไป่ร่านปิยะม่ือถือโลด้รับรองวา่บ่ผดิหวงัอยา่งแหน่นอน เพราะหวา่ร้านปิ
ยะมือถือเป็นอาณาจักรของโทรศัพท์มือถือเวา่พื่นโทร้ศพัทม่ื์อถือมีครบทุกหยา่ง...” (11 พ.ย. 2554) 
 จากการสลบัภาษาขา้งตน้ อยู่ในช่วงการแนะนาํสินคา้สนบัสนุนรายการ โดยผู ้
จดัรายการจะเร่ิมใชภ้าษาไทยอีสานในการสนทนาจากนั้นจะมีการสลบัไปเป็นภาษาไทยกลางใน
ประโยคท่ีมีลกัษณะทางการและมีเน้ือหามาจากภาษาเขียนเพื่อใชใ้นการโฆษณาวา่ “ร้านปิยะมือถือ
เป็นอาณาจกัรของโทรศพัทมื์อถือ” จากนั้นจึงสลบักลบัไปใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 “...แซ่บ คดัสรร ม่าเป่นพิเศษ้ปลาแมคเคอเรลตัวใหญ่ๆ แช่มาในน า้ซอสมะเขือ
เทศโอย๊ยแซ่บคือหยงัหนิตั้ว...” (19 ต.ค. 2554) 
 จากการสลบัภาษาขา้งตน้ อยู่ในช่วงแนะนาํสินคา้สนับสนุนรายการ โดยผูจ้ดั
รายการจะใช้ภาษาไทยอีสานในการสนทนา และสลบัไปเป็นภาษาไทยกลางในประโยคท่ีตอ้งการ
ส่ือให้เห็นภาพชดัเจนเพื่อการโฆษณาว่า “ปลาแมคเคอเรลตวัใหญ่ๆ แช่มาในนํ้ าซอสมะเขือเทศ” 
จากนั้นจึงสลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 1.3.2 ประโยคความรวม การสลบัภาษาในรูปแบบของประโยคความรวมมี 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ประโยคความรวมแสดงเหตุผลและประโยคความรวมไม่ปรากฏคาํเช่ือมความ 
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 1.3.2.1 ประโยคความรวมแสดงเหตุผล 
 ตวัอยา่ง : ประโยคความรวมแสดงเหตุผล 
 ผูฟั้ง: “ค่ะ เพิ่นหลบนํ้าท่วม มาจาก กทม.ค่ะ ญาติค่ะ มาตั้งอาทิตยแ์ลว้ล่ะ
ค่ะ” 
 ผูจ้ดัรายการ: “อ๋อจ๊ะ พาเพิ่นไปดูบา้นดูเฮือนเราเนาะค่า มาเท่ียวเมืองเลย
แล้วจะรู้จักเมืองเลย  เพราะว่าเมืองเลยเป็นเมืองเลก็ๆท่ีน่ารักมาก” (2 พ.ย. 2554) 
 การสลบัภาษาขา้งตน้เป็นการพูดของผูจ้ดัรายการในช่วงการสนทนากบั
ผูฟั้ง การสลบัภาษาในขอ้ความน้ีปรากฏในรูปแบบประโยคความรวมดงัน้ี “มาเท่ียวเมืองเลยแลว้จะ
รู้จกัเมืองเลย  เพราะวา่เมืองเลยเป็นเมืองเล็กๆท่ีน่ารักมาก” จากขอ้ความน้ีแยกไดเ้ป็นประโยคสอง
ประโยคคือประโยค “มาเท่ียวเมืองเลยแลว้จะรู้จกัเมืองเลย” และประโยค “เมืองเลยเป็นเมืองเล็กๆท่ี
น่ารักมาก” โดยมีคาํเช่ือมคือคาํว่า “เพราะ” ซ่ึงเป็นคาํเช่ือมเพื่อใช้แสดงเหตุผล ทาํหน้าท่ีเช่ือม
ระหวา่ง 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนั ทาํใหข้อ้ความดงักล่าวเป็นประโยคความรวม  

 การสลับภาษาในข้อความน้ี  อาจเกิดจากจุดประสงค์ ท่ีต้องการ
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเลยให้แก่ผูฟั้งท่ีเป็นคนต่างพื้นท่ี โดยก่อนหน้าขอ้ความน้ี ผูจ้ดัรายการใช้
ภาษาไทยอีสานในการสนทนากบัผูฟั้งดงัน้ี “อ๋อจ๊ะ พาเพิ่นไปดูบา้นดูเฮือนเราเนาะ” หลงัจากนั้นก็
สลบัมาเป็นภาษาไทยกลางดว้ยขอ้ความ “มาเท่ียวเมืองเลยแลว้จะรู้จกัเมืองเลย เพราะวา่เมืองเลยเป็น
เมืองเล็กๆท่ีน่ารักมาก” และสลบักลบัไปใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 
 “...ดอกจานบานแล่วทัว่ทอ้งน่าเห็นบ่สีแดงจ่ึงข่ึงปลากระป๋องปุ้มปุ้ย ปลา
กระป๋องปุ้มปุ้ย วันนีง้ดแจกเส้ือ 1 วัน (หัวเราะ) เน่ืองจากว่าดีเจเตรียมค าถามไม่ทัน (หวัเราะ) ซดั
เจนดีแทน๊้อ...” (28 ต.ค. 2554) 
 การสลบัภาษาขา้งตน้อยูใ่นช่วงการสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองสินคา้สนบัสนุน
รายการ การสลบัภาษาในขอ้ความน้ีปรากฏในรูปแบบประโยคความรวมดงัน้ี “ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย 
ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย วนัน้ีงดแจกเส้ือ 1 วนั เน่ืองจากวา่ดีเจเตรียมคาํถามไม่ทนั” จากขอ้ความน้ีแยก
ไดเ้ป็นประโยคสองประโยคคือประโยค “ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย วนัน้ีงดแจกเส้ือ 
1 วนั” และประโยค “ดีเจเตรียมคาํถามไม่ทนั” โดยมีคาํเช่ือมคือคาํวา่ “เน่ืองจากวา่” ซ่ึงเป็นคาํเช่ือม
เพื่อใช้แสดงเหตุผล ทาํหน้าท่ีเช่ือมระหว่าง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน ทาํให้ข้อความดังกล่าวเป็น
ประโยคความรวม 
 การสลับภาษาในข้อความน้ี ผูจ้ดัรายการสลับเน่ืองจากต้องการแจ้ง
รายละเอียดของการร่วมสนุกกบัสินคา้ดงักล่าวแก่ผูฟั้ง โดยก่อนหน้าขอ้ความน้ี ผูจ้ดัรายการใช้
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ภาษาไทยอีสานในการสนทนาเก่ียวกบัเพลงวา่“ดอกจานบานแลว้ทัว่ทอ้งนาเห็นบ่สีแดงจ่ึงข่ึง” และ
เม่ือต้องพูดเร่ืองใหม่ท่ีมีความสําคัญในการให้รายละเอียดจึงสลับมาเป็นภาษาไทยกลางด้วย
ขอ้ความ “ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย วนัน้ีงดแจกเส้ือ 1 วนั เน่ืองจากว่าดีเจเตรียม
คาํถามไม่ทนั” หลงัจากนั้นจึงสลบักลบัไปใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 1.3.2.2 ประโยคความรวมไม่ปรากฏค าเช่ือมความ 
 ตวัอยา่ง : ประโยคความรวมไม่ปรากฏคาํเช่ือมความ 
 “...สว ัด๊ดีแฟนคลับเด้อกราบสวัสดีแฟนคลับโอ้ยขอเสียงแฟนคลับ
ทางกศน.เชียงคานหน่อยเร็วโอย้แตกบ้ึมๆดีฮ่าย...” (17 ต.ค. 2554) 
 การสลบัภาษาขา้งตน้อยู่ในช่วงการทกัทายผูฟั้งรายการ การสลบัภาษา
ในขอ้ความน้ีปรากฏในรูปแบบประโยคความรวมดงัน้ี “กราบสวสัดีแฟนคลบัโอย้ขอเสียงแฟน
คลบัทางกศน.เชียงคานหน่อยเร็ว” จากขอ้ความน้ีแยกไดเ้ป็นประโยคสองประโยคคือประโยค 
“กราบสวสัดีแฟนคลบั” และประโยค “ขอเสียงแฟนคลบัทางกศน.เชียงคานหน่อยเร็ว” โดยทั้งสอง
ประโยคน้ีไม่ปรากฏคาํสันธานเช่ือมประโยค แต่สามารถแยกประโยคออกจากกันและยงัคง
ความหมายสมบูรณ์ไดจึ้งเป็นประโยคความรวม 
 ก่อนหนา้ขอ้ความน้ี ผูจ้ดัรายการใชภ้าษาไทยอีสานกล่าวเขา้สู่รายการวา่
“สวสัดีแฟนคลบัเดอ้” และสลบัมาเป็นภาษาไทยกลางดว้ยขอ้ความ “กราบสวสัดีแฟนคลบัโอย้ขอ
เสียงแฟนคลบัทางกศน.เชียงคานหน่อยเร็ว” จากนั้นสลบักลบัไปใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 ผูจ้ดัรายการ:“ขา้วงายกะขา้วเซา้ มนัอนัเดียวกนัตั้ว” 
 ผูฟั้ง: “แม่นบ่” 
 ผูจ้ดัรายการ: “ภาคกลางเรียกว่าอาหารเช้า ฝร่ังเรียกว่า เบร้คฟัส  เอ่อ 
อีสานบา้นเฮา เอ้ินวา่ขา้วงาย” (20 ต.ค. 2554) 
 การสลบัภาษาขา้งตน้อยู่ในช่วงการสนทนากบัผูฟั้งรายการ การสลับ
ภาษาในข้อความน้ีปรากฏในรูปแบบประโยคความรวมดงัน้ี “ภาคกลางเรียกว่าอาหารเช้า ฝร่ัง
เรียกว่า เบร้คฟัส” จากขอ้ความน้ีแยกไดเ้ป็นประโยคสองประโยคคือประโยค “ภาคกลางเรียกว่า
อาหารเชา้” และประโยค “ฝร่ังเรียกวา่ เบร้คฟัส” โดยทั้งสองประโยคน้ีไม่ปรากฏคาํสันธานเช่ือม
ประโยค แต่สามารถแยกประโยคออกจากกนัและยงัคงความหมายสมบูรณ์ไดจึ้งเป็นประโยคความ
รวม 
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 ก่อนหน้าขอ้ความน้ี ผูจ้ดัรายการใช้ภาษาไทยอีสานในการสนทนากบั
ผูฟั้งวา่ “ขา้วงายกะขา้วเซ้า มนัอนัเดียวกนัตั้ว” และสลบัมาเป็นภาษาไทยกลางดว้ยขอ้ความ “ภาค
กลางเรียกวา่อาหารเชา้ ฝร่ังเรียกวา่ เบร้คฟัส” จากนั้นจึงสลบักลบัไปใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 1.3.3 ประโยคความซ้อน คือประโยคท่ีประกอบดว้ยประโยคหลกัและประโยคยอ่ยมา
รวมเป็นประโยคเดียวกนัโดยจะตอ้งมีประธานหรือกริยาตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป และมีคาํเช่ือมประโยค
หลกัและประโยคยอ่ยเขา้ดว้ยกนั การสลบัภาษาในประโยคความซอ้มมีดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ฝากไว่กบัผิกบัน่อง ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย มีมากมายหลากหลายรสให้เลือก
รับประทาน ปลาโตใหญ่นอนมานาํนํ้าซอสมะเขือเทศ อร่อยพผนิอ้ง...” (20 ต.ค. 2554) 
 การสลบัภาษาขา้งตน้ อยู่ในช่วงการแนะนาํสินคา้สนบัสนุนรายการ การสลบั
ภาษาในข้อความน้ีปรากฏในรูปแบบประโยคความซ้อนดังน้ี “ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย มีมากมาย
หลากหลายรสให้เลือกรับประทาน” จากขอ้ความน้ีแยกไดเ้ป็นประโยคสองประโยคคือประโยค
หลกั “ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย มีมากมายหลากหลายรส” และประโยคยอ่ยวา่“เลือกรับประทาน” โดยทั้ง
สองประโยคน้ีปรากฏคาํสันธานเช่ือมประโยคคือคาํวา่ “ให”้ สาํหรับประโยคยอ่ยในขอ้ความน้ีแมมี้
การละประธาน แต่เม่ือนาํไปรวมกบัประโยคหลกัสามารถส่ือความหมายให้เขา้ใจในรูปประโยค
ความซอ้นได ้
 การสลับภาษาของผูจ้ ัดรายการในข้อความข้างต้นจะเร่ิมแนะนําสินค้าด้วย
ภาษาไทยอีสาน เม่ือเอ่ยช่ือสินคา้และตามดว้ยประโยคโฆษณาสินคา้ซ่ึงเป็นประโยคความซ้อนจะ
สลบัไปใชภ้าษาไทยกลาง หลงัจากจบประโยคก็สลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
  

 “...กบัผลง่านเพล้งต่อไป่เลยกะแล่วกนัเนาะเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา น าพา
ท่านพบกับผลงานเพลงนี ้(เปิดเพลง) ...” (25 ต.ค. 2554) 
 การสลับภาษาขา้งต้น อยู่ในช่วงการแนะนําเพลงท่ีจะเปิด การสลับภาษาใน
ขอ้ความน้ีปรากฏในรูปแบบประโยคความซ้อนดงัน้ี “เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นาํพาท่านพบกบั
ผลงานเพลงน้ี” จากขอ้ความน้ีแยกไดเ้ป็นประโยคสองประโยคคือประโยคหลกั “นาํพาท่านพบกบั
ผลงานเพลงน้ี” และประโยคย่อยว่า “ไม่ให้เป็นการเสียเวลา” โดยทั้งสองประโยคน้ีปรากฏ
คาํสันธานเช่ือมประโยคคือคาํวา่ “เพื่อ” ซ่ึงคาํว่า “เพื่อ” นั้นทาํหน้าท่ีขยายกริยา จึงทาํให้ประโยค
ดงักล่าวเป็นประโยคความซอ้น 
 การสลบัภาษาของผูจ้ดัรายการในขอ้ความขา้งตน้จะเร่ิมพูดถึงเพลงท่ีจะเปิดดว้ย
ภาษาไทยอีสานวา่ “กบัผลงานเพลงต่อไปเลยก็แลว้กนัเนาะ” แลว้สลบัมาใชเ้ป็นภาษาไทยกลางใน
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ประโยคความซอ้นท่ีวา่ “เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา นาํพาท่านพบกบัผลงานเพลงน้ี” จากนั้นจึงเปิด
เพลง 
 

1.4 ลักษณะการสลับภาษาแบบข้อความ เกิดข้ึนเม่ือผูพู้ดตอ้งการกล่าวถึงเร่ืองราวหรือ
เน้ือหาท่ีมีความเป็นทางการหรือตอ้งกล่าวเป็นภาษาใดภาษาหน่ึง การสลบัภาษาลกัษณะน้ีมกัจะ
เกิดข้ึนในช่วงใดช่วงหน่ึงของรายการ โดยเฉพาะช่วงแนะนาํสินคา้สนบัสนุนรายการและช่วงกลาง
รายการ 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีการสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลางในระดบั
ขอ้ความ โดยผูพู้ดจะใชภ้าษาไทยกลางเม่ือตอ้งการความเป็นทางการหรือตอ้งการกล่าวถึงเน้ือหาท่ี
มีเน้ือความยาวกว่าปกติ ผูพู้ดจะเลือกสลบัมาใช้ภาษาไทยกลางในระดบัขอ้ความ และขอ้ความท่ี
สลบัไปใช้เป็นขอ้ความท่ีมาจากภาษาเขียน เป็นภาษาท่ีผ่านการเรียบเรียงจากผูเ้ขียน ดงันั้น ผูท่ี้จะ
สลบัมาใชภ้าษาในระดบัขอ้ความน้ีนั้นจึงตอ้งใชภ้าษาไทยกลาง ซ่ึงเป็นภาษาเขียนในการถ่ายทอด
เพื่อส่งต่อไปยงัผูฟั้ง 
 การสลบัภาษาในระดบัขอ้ความในงานวิจยัคร้ังน้ีพบลกัษณะการสลบัภาษา3 ลกัษณะ
คือ สลบัภาษาในช่วงแนะนาํสินคา้สนบัสนุนรายการสลบัภาษาเน่ืองดว้ยข่าวประชาสัมพนัธ์และ
สลบัภาษารูปแบบสาํนวน 
 1.4.1 การสลับภาษาในช่วงแนะน าสินค้าสนับสนุนรายการ จากการวิจยัคร้ังน้ีพบ
ลกัษณะการสลบัภาษาระดบัขอ้ความลกัษณะน้ีมากท่ีสุด โดยผูจ้ดัรายการจะสนทนาเก่ียวกบัสินคา้
ท่ีสนบัสนุนรายการ และเม่ือตอ้งอธิบายสินคา้นั้นๆ จะสลบัมาใชเ้ป็นภาษาไทยกลาง เม่ืออธิบายจบ
แลว้ หลงัจากนั้นจะสลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ผนิ้องอยา่ลืมเดอ้  ฝากไวอี่กแน  สร้างบา้นสร้างเฮียนเปล่ียนบา้นเปล่ียนหลงั
คา้ตรงไป่หาเพิ่นเลยร้านเลยโลหะ  ร้านเลยโลหะเป็นศูนย์ผลิตและก็จัดจ าหน่ายหลังคาเหล็กตรา
ช้างไทยท่ี เอ่อ..  ใหญ่ท่ีสุดในเขตอีสานตอนบนเน่ียนะฮะ  และก็นอกจากจะเป็นผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดแล้วเน่ีย ร้านเลยโลหะของเรายงัเป็น เอ่อ..  ศูนย์ให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน าและก็
เป็นพ่ีเลีย้งกับนักธุรกิจหน้าใหม่ท่ี ท่ีจะท าโรงงานหลังคาเหลก็อ่ะนะฮะ เรามีเคร่ืองจักรเรามีวัตถุดิบ
เกรดเอคุณภาพดีป้อนให้กับโรงงานของคุณด้วยนะครับ นอกจากเราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย
แล้ว เรายงัจะเป็นผู้  อ่า.. จัดส่งวัตถุดิบด้วยนะฮะ ไม่ใช่ธรรมดานะกับหลังคาเหลก็ตราช้างไทย จาก
ร้านเลยโลหะนะครับ กอ็ยากจะให้ทุกคนมัน่ใจได้ว่า เราได้สินค้าคุณภาพเกรดเอนะฮะ จากโรงงาน
ท่ีได้มาตรฐาน และกเ็ป็นท่ีน่าภาคภูมิใจว่าในเขตอีสานตอนบนเน่ีย เลยโลหะ จังหวัดเลยของเราเน่ีย 
เป็นหน่ึงเลยนะฮะ ไม่มีใครเท่าเทียมเลยนะฮะ จุดจุดเนีย้  อ่าว ! คือ เวา้ไทยอยู่  คือเวา้ลาวอยู่...” (1 
พ.ย. 2554) 
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 จากตัวอย่างข้างต้น การสลับภาษาในข้อความน้ีปรากฏอยู่ในรูปแบบของ
ขอ้ความตวัอกัษรตวัเอียงซ่ึงเป็นภาษาไทยกลาง จากขอ้ความดงักล่าวผูจ้ดัรายการใช้ภาษาในการ
สลบัมากกว่าหน่ึงประโยคและเป็นลกัษณะของเน้ือหาท่ีมีความเป็นทางการและเป็นภาษาท่ีผูจ้ดั
รายการถ่ายทอดต่อมายงัผูฟั้งด้วยภาษาไทยกลางโดยการอ่าน โดยขอ้มูลท่ีนาํมาอ่านนั้นมาจาก
บทความท่ีเป็นภาษาเขียนเพื่อการโฆษณา คือภาษาไทยกลาง ดงันั้นในตวัอยา่งน้ี ผูจ้ดัรายการจึงตอ้ง
สลบัจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลางในรูปแบบของขอ้ความ และหลงัจากนั้นผูจ้ดัรายการ
ก็สลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 1.4.2 การสลับภาษาเน่ืองด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ การสลบัภาษาในลกัษณะน้ีเป็นการ
สลบัภาษาไทยอีสานไปเป็นภาษาไทยกลางเน่ืองดว้ยขอ้ความท่ีตอ้งสลบันั้นจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาไทย
กลางในการส่ือสาร เพราะเป็นบทความจากทางราชการ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...โออ้ัน่น่ีเป่นข่าวประกาศฝากประซาสัมพนัธ์ มาจากทางเทศบาล ส านักงาน
เทศบาลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ขอเรียนเชิญทุกท่าน เท่ียวงาน เด๋ียวเด๋อ เด๋ียวเด๋อ ขอเชิญทุก
ท่านเท่ียวงานสืบสาน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทิดไท้องค์ราชันย์คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2554 จัดขึน้ในวันท่ี 9 10 พ.ย. วันท่ี9 ท่ี10 เด๋อ บ่แม่นวนัท่ีเกา้สิบเด๊ะวันท่ี 9และวันท่ี10 
พ.ย. พ.ศ.2554 หน้าสนามท่ีว่าการอ าเภอผาขาวและหอประชุมบ้านโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย เพ่ือ
เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่ สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
หลากหลายอย่าง ให้พี่นอ้งไดม้วนไดซื้นกนั ไม่ว่าจะเป็นการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น การแข่งขนักีฬาชาวบ้าน การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดผลิตผล
ทางการเกษตร การประกวดกล้วยน า้ว้า เอ่อ การประกวดกล้วยน า้ว้า การประกวดมะละกอ การ
ประกวดฟักทองหนิการประกวดกล้วยน ้าว้า การประกวดมะละกอ การประกวดฟักทอง การ
ประกวดพริก อือ การประกวดมันส าปะหลัง การประกวดอ้อย การประกวดข้าวโพด ป้าดโถ ้คือ
แน่นอนแทล่้ะฮึ...”(10 ต.ค. 2554) 
 จากตัวอย่างข้างต้น การสลับภาษาในข้อความน้ีปรากฏอยู่ในรูปแบบของ
ขอ้ความตวัอกัษรตวัเอียงซ่ึงเป็นภาษาไทยกลาง จากขอ้ความดงักล่าวผูจ้ดัรายการสลบัภาษามากกวา่
หน่ึงประโยคและเป็นลกัษณะของเน้ือหาท่ีมีความเป็นทางการกล่าวคือ เป็นการอ่านขอ้ความท่ีมา
จากภาษาเขียนซ่ึงเป็นภาษาไทยกลาง ดงันั้น ผูจ้ดัรายการจึงตอ้งสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานท่ีใช้
ก่อนหน้าน้ี มาเป็นภาษาไทยกลางในรูปแบบของข้อความ และหลังจากกล่าวถึงข่าวประกาศ
ประชาสัมพนัธ์จากเทศบาลเพื่อความเป็นทางการแลว้นั้น ผูจ้ดัรายการก็สลบักลบัมาใช้ภาษาไทย
อีสานในการดาํเนินรายการต่อตามเดิม  
 



33 
 

 1.4.3 ลกัษณะการสลบัภาษารูปแบบส านวน 
  “...จากท่างร่านเลยโลหะขอฟ้ังผลงานเพลง้อยา่ไวใ้จท่าง อยา่วา่งใจแฟน อยา้หดั
ไป่ไวใ้จคนง่ายป่านนัน่ ฮูห้น้าบ่ฮูใ้จเดค้นสมยัซุมม้ือน่ี บ่ไดย้ิ้นต๊ี อีหยงัก๋อล่ะหือ พระฤาษีบอกสิน
สมุทรติหือ อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน อันเถาวัลย์พันเก่ียวท่ีเลีย้วลด กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน า้ใจ
คนพูน่แล๊ว (หวัเราะ) โอ่ยซาํมาจาํบ๊อได๊ พระฤาษีบอกสินสมุทรก่อนสิออกเดินทา้ง บกัหล่า โตอยา่
ไปหาเซ่ือใจคนมนัง่ายป่านนั้น อยา่ไป่ไวใ้จคนมนัง่ายป่านนัน่ ให้พิจารณาเบ่ิงให่ด่ี เขาดีนาํ กะอยา่
คิดวา่เขาสิดีกะดอ้กะเด้ีย เขาฮา้ยนาํกะอย่าคิดว่าเขาฮา้ยกะดอ้กะเด้ีย ให้เบ่ิงซะก่อน ให้พิจารณาซะ
ก่อน คาํองคพ์อ่พระฤาษีวา่หน่นะ...” (19 ต.ค. 2554) 
  “...เป่นเพลงสําหรับคนผูฮ้า้ยโดยเฉพาะ ไป่จีบเขาแลว้เขาบ่มกั ไม่ได้เล่ห์ก็ต้อง
เอาด้วยกล ไม่ไดม้นต์ก็ตอ้ง ไม่ไดก้ลก็ตอ้งดว้ยมนต์ โอ๊ย จัก๊ว่าจัง๋ใด๋ดอกหว่า ไม่ได้เล่ห์กต้็องเอา
ด้วยกล ไม่ได้ด้วยกลกต้็องได้ด้วยมนต์คาถาเออ้ วา่สิวา่จัง๋ซ่ีล่ะ...” (10 พ.ย. 2554) 
  การสลบัภาษาขา้งตน้เป็นการพดูของนกัจดัรายการ อยูใ่นช่วงการพูดเน้ือหาของ
เพลงท่ีเพิ่งจบไป การสลบัภาษาในขอ้ความทั้งสองขา้งตน้ปรากฏอยู่ในรูปของสํานวน ดงัน้ี “อย่า
ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน อนัเถาวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในนํ้ าใจคน” และ “ไม่ได้
เล่ห์ก็ตอ้งเอาดว้ยกล ... ไม่ไดเ้ล่ห์ก็ตอ้งเอาดว้ยกล ไม่ไดด้ว้ยกลก็ตอ้งไดด้ว้ยมนตค์าถา”การสลบั
ภาษาในขอ้ความทั้งสองน้ีนั้น ผูจ้ดัรายการสลบัภาษาเน่ืองจากคาํวา่ ““อย่าไวใ้จทาง อยา่วางใจคน 
อนัเถาวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในนํ้ าใจคน” และ “ไม่ไดเ้ล่ห์ก็ตอ้งเอาดว้ยกล ... 
ไม่ได้เล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยกลก็ต้องได้ด้วยมนต์คาถา” เป็นสํานวนในภาษาไทย ไม่
ปรากฏในภาษาไทยอีสาน ดงันั้น เม่ือจะกล่าวถึงสํานวนทั้งสองขา้งตน้ดงักล่าว จึงตอ้งสลบัภาษา
จากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง และหลงัจากท่ีกล่าวถึงสาํนวนดงักล่าวแลว้ จึงสลบัมาใช้
ภาษาไทยอีสานตามเดิมเพื่อเพิ่มเติมเน้ือหาใหก้บัภาษาท่ีสลบัมาก่อนหนา้นั้น 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ลกัษณะการสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทย
อีสานของนักจัดรายการวิทยุรายการเว้าม่วนชวนหัวนั้ นพบปรากฏการณ์การสลับภาษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมติฐานลกัษณะการปนภาษา (Features of code – mixing) ของSridhar(1980)ใน 3 
ลกัษณะคือ 1.ปรากฏการณ์ปนภาษาในทุกระดบัโครงสร้างไวยากรณ์ 2.ปรากฏการณ์ปนภาษาโดย
ไม่อิงวฒันธรรม และ3.ปรากฏการณ์ปนภาษาตรงตามไวยากรณ์ของภาษาท่ีปนมา โดยผูว้ิจยัจะ
อภิปรายดงัน้ี 
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1. ปรากฏการณ์ปนภาษาในทุกระดับโครงสร้างไวยากรณ์ 
 จากผลการวจิยัพบวา่มีการสลบัภาษาในทุกระดบัโครงสร้างไวยากรณ์ตั้งแต่ระดบัคาํ วลี 

ประโยค และขอ้ความ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 1.1 ระดับค า 

 “...ผูใ้ห้การซุกยูดู้แลรายก่านร่วมเดินทางไปนาํกนัในช่วงชัว่โมงน้ี มานาํกนักบั ร้านปิ
ยะมือถือ หนา้ตลาดแลงบา้นต้ิวฮัน่เด๋...”(3 พ.ย. 2554) 

 1.2 ระดับวล ี
 “...ฮลัโหล สวสัดีจา้ เอ๋า หลุดซํ้ า หมอน่ีกะด่ายรับซ้าซือๆกะหลุด จั้งแม่น ใจน้อยซะ
เหลือเกิน  สายน่ี...” (8 พ.ย. 2554) 
 1.3 ระดับประโยค 
 “...แซ่บ คดัสรร มาเป็นพิเศษ ปลาแมคเคอเรลตัวใหญ่ๆ แช่มาในน า้ซอสมะเขือ้เทศ
โอย๊ยแซ่บคือหยงัหนิตั้ว...” (19 ต.ค. 2554) 
 1.4 ระดับข้อความ 
 “...ครับ อัน่โทรศพัทม่ื์อถือเด๋อท่ีร้านปิยะมือถือ ร้านปิยะมือถือเป็นศูนย์รวม ศูนย์ขาย 
ศูนย์จ าหน่าย โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตล์ ทุกเวอร์ช่ัน 
มากมายหลากหลายสีสันรวมกันอยู่ ท่ีน่ีทอ้นกนัอยู่ท่ีน่ี พี่นอ้งเอ๊ยเวา่พื้นโทรศพัทม่ื์อถือนัน่...” (14 
ต.ค. 2554) 
 จากลกัษณะดงักล่าว พบลกัษณะการสลบัภาษาในระดบัคาํมากท่ีสุด โดยพบคาํประเภท
ช่ือเฉพาะมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้สนบัสนุนรายการ ช่ือเพลง และช่ือนกัร้อง เน่ืองจากวา่ในการจดั
รายการผูจ้ดัรายการจาํเป็นตอ้งใชค้าํประเภทเหล่าน้ีในการสนทนาบ่อยท่ีสุด กล่าวคือในรายการเวา้
ม่วนชวนหวันั้นเป็นรายการพดูคุยสลบักบัการเปิดเพลงท่ีใชภ้าษาไทยอีสานเป็นหลกั สอดคลอ้งกบั
เทคนิคการใช้ภาษาของนักจดัรายการวิทยุชุมชน(ทิวาพร, 2543.) และเป็นรายการท่ีได้รับการ
สนับสนุนการดาํเนินรายการโดยสินคา้ต่างๆท่ีสนับสนุนรายการอยู่ โดยทั้งช่ือสินคา้สนับสนุน
รายการและช่ือเพลง ช่ือนกัร้องนั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยกลาง จึงทาํให้ผูจ้ดัรายการจาํเป็นตอ้ง
กล่าวช่ือสินค้าท่ีสนับสนุนรายการ ช่ือนักร้องและช่ือเพลง ในแต่ละช่วงของรายการนั้ นด้วย
ภาษาไทยกลาง จากลกัษณะการใช้ภาษาของผู ้จดัรายการดงักล่าว จึงทาํให้เกิดการสลบัภาษาใน
ระดบัคาํประเภทช่ือเฉพาะมากท่ีสุด  
 

2. ปรากฏการณ์ปนภาษาโดยไม่อิงวัฒนธรรม เป็นลกัษณะการสลบัภาษากนัไปมาของผูรู้้
ภาษาตั้งแต่สองภาษาข้ึนไปโดยการสลบัภาษานั้นไม่ผกูกบัวฒันธรรมไม่มีการส่งต่อหรือถ่ายทอด
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จากรุ่นสู่รุ่นแต่เป็นความเคยชินของลกัษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจาํวนัเป็นการส่ือให้เห็นภาวะ
ผูรู้้สองภาษา (bilingualism)  
 ในงานวจิยัน้ี ผูจ้ดัรายการมีภาวะผูรู้้สองภาษา โดยผูว้จิยัพบวา่ผูจ้ดัรายการมีลกัษณะการ
ใชภ้าษาท่ีสลบัไปมา 2 ภาษาคือระหวา่งภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน ดงัตวัอยา่งดงัน้ี 
 “...โออ้ัน่น่ีเป่นข่าวประกาศฝากประซาสัมพนัธ์ มาจากทางเทศบาล ส านักงานเทศบาล
โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ขอเรียนเชิญทุกท่าน เท่ียวงาน เด๋ียวเด๋อ เด๋ียวเด๋อ ขอเชิญทุกท่านเท่ียว
งานสืบสาน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทิดไท้องค์ราชันย์คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2554 
จัดขึน้ในวันท่ี 9 10 พ.ย. วันท่ี9 ท่ี10 เด๋อ บ่แม่นวนัท่ีเกา้สิบเด๊ะวันท่ี 9และวันท่ี10 พ.ย. พ.ศ.2554 
หน้าสนามท่ีว่าการอ าเภอผาขาวและหอประชุมบ้านโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย เพ่ือเป็นการสืบ
สาน วฒันธรรมท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมายหลากหลายอย่าง ให้พี่
นอ้งไดม้วนไดซื้นกนั ไม่ว่าจะเป็นการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬา
ชาวบ้าน การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การ
ประกวดกล้วยน า้ว้า เอ่อ การประกวดกล้วยน า้ว้า การประกวดมะละกอ การประกวดฟักทองหนิการ
ประกวดกล้วยน า้ว้า การประกวดมะละกอ การประกวดฟักทอง การประกวดพริก อือ การประกวด
มนัส าปะหลัง การประกวดอ้อย การประกวดข้าวโพดป้าดโถ ้คือแน่นอนแทล่้ะฮึ...”(10 ต.ค. 2554) 
 จากตวัอย่างลักษณะการสลับภาษาในข้อความข้างต้น พบว่ามีการสลับภาษาไปมา
ระหว่างภาษาไทยอีสานและภาษาไทยกลาง โดยพบว่าในกระแสขอ้ความภาษาไทยกลางท่ีผูจ้ดั
รายการใชอ้ยูน่ั้นมีการสลบัภาษาไทยอีสานในรูปแบบวลีและคาํอุทานร่วมดว้ย ดงัน้ี “เด๋ียวเด๋อ เด๋ียว
เด๋อ” “เด๋อ บ่แม่นวนัท่ีเกา้สิบเด๊ะ” “ใหพ้ี่นอ้งไดม้วนไดซื้นกนั” “หนิ” “ป้าดโถ ้คือแน่นอนแทล่้ะฮึ” 
“เหอๆ การประกวด อัน่หวอ่งฮัน่เป็นประเภทพืชแลว้แม่นบ่” “ป๊ัดโถ ้มีฮอดประกวดนกคุม้พู่นติ” 
และ “ป๊ัดโถ”้ การปรากฏคาํเหล่าน้ีสลบัปนไปกบักระแสขอ้ความภาษาไทยกลาง เน่ืองจากวา่ ผูจ้ดั
รายการนั้นเป็นผูรู้้สองภาษา การสลบัภาษาไปมาระหวา่งการพดูจึงเป็นเร่ืองธรรมชาติของสภาวะผูรู้้
สองภาษา 
 

3. ปรากฏการณ์ปนภาษาตรงตามไวยากรณ์ของภาษาที่ปนมา การสลบัภาษาในงานวิจยั
คร้ังน้ี เป็นการสลับภาษาของนักจดัรายการวิทยุชุมชนท่ีสลบัภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยอีสานในการดาํเนินรายการ การใชภ้าษาของนกัจดัรายการในการดาํเนินรายการนั้นจะใช้
ภาษาไทยอีสานเป็นหลกัและมีการสลบักลบัไปมาระหวา่งภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานจาก
การวิจยัพบว่ามีการสลบัภาษาท่ีตรงตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ มีการนาํคาํภาษาไทยกลางมาใช้
ในกระแสความภาษาไทยอีสานโดยไม่เปล่ียนโครงสร้างทางไวยากรณ์ของคาํในภาษาไทยกลาง ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 “...อา้ยบ่าวไทใตสิ้ฝากดีเจวฒิุเปิดใหเ้ดอ้...” (27 ต.ค. 2554) 
 คาํว่า “ดีเจวุฒิ” เป็นคาํนามช่ือเฉพาะในภาษาไทยกลาง เม่ือผูจ้ดัรายการนํามาใช้ใน
ขอ้ความขา้งตน้ก็ยงัใชเ้ป็นคาํนามเหมือนในภาษาไทยกลาง 
 

 “...เด๋ียวสิเปิดสู่ฟังกะแล่วกนัเนาะมอบไปทางใด๋ครับ...” (25 ต.ค. 2554) 
 คาํว่า “มอบไป” เป็นคาํกริยาในภาษาไทยกลาง เม่ือผูจ้ดัรายการนาํมาใช้ในขอ้ความ
ขา้งตน้ก็ยงัใชเ้ป็นคาํกริยาเหมือนในภาษาไทยกลาง 
 

 “...มาม้ือน้ีดีเจออกฉากซา้ไดจ้กันอยสาเหตุท่ีออกซ้าก็เน่ืองจากว่า เอ่อมาซ้านัน่เอง...”(1 
พ.ย. 2554) 
 คาํว่า “สาเหตุท่ี” และ “เน่ืองจากว่า” เป็นคาํสันธานแสดงเหตุผลในภาษาไทยกลางทาํ
หนา้ท่ีเช่ือมระหวา่งประโยค 2 ประโยคท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนั เม่ือผูจ้ดัรายการนาํมาใชใ้นขอ้ความ
ขา้งตน้ก็ยงัใชเ้ป็นคาํสันธานแสดงเหตุผลเหมือนในภาษาไทยกลาง 
 
2.  ปัจจัยของการสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอสีานของนักจัดรายการวทิยุ 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของ
นกัจดัรายการวทิยนุั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองสาเหตุปัจจยัของการสลบัภาษา(Reasons of Code – 
Switching)ของ Hoffman (1991: 116)โดยสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

2.1 ค าอุทาน เป็นคาํท่ีเปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผูพู้ด มกัเป็นคาํไม่มี
ความหมายแต่เน้นความรู้สึกและอารมณ์ของผูพู้ด การสลบัภาษาเน่ืองจากเป็นคาํอุทานจะเกิดข้ึน
เม่ือผูใ้ชภ้าษานั้นสลบัอยา่งไม่รู้ตวั ซ่ึงเป็นภาวะของผูรู้้สองภาษา (bilingualism)ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ฝันเอาวา่หนิแหม แน่น่อนบ่าวลาดขา้ง โอ๊ย อยู่ในหัวใจเสมอ...”(27 ต.ค. 2554) 
 “...มาถึงผลง้านเพลง้ต่อไป นางเอกข่ีเมาจดัแทนนางเอกหนงัลุง โอยตาย เสียงหาย...” 
(27 ต.ค.2554) 
 จากขอ้ความทั้งสองขา้งตน้ ผูจ้ดัรายการใชภ้าษาไทยอีสานในการสนทนาและเม่ือจะ
อุทานจึงสลบัไปใช้เป็นภาษาไทยกลาง ขอ้ความท่ีเป็นการอุทานคือ “โอ๊ย อยู่ในหัวใจเสมอ” และ 
“โอยตายเสียงหาย” เม่ือผูจ้ดัรายการพูดขอ้ความท่ีเป็นคาํอุทานดว้ยภาษาไทยกลางจบแลว้ จะสลบั
กลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานในการสนทนาต่อไปตามเดิม 
 

2.2 การกล่าวอ้างค าพูดผู้อืน่ เป็นการสลบัภาษาจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงเน่ืองจากมี
ถอ้ยคาํ ขอ้ความ หรือคาํพูดท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยูใ่นภาษาท่ีสลบัไปนั้น เช่นช่ือเพลง ช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี 
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ช่ือสินคา้ หรือคาํท่ีมีใชใ้นภาษาใดภาษาหน่ึงเท่านั้นและหรือท่ีรับรู้กนัวา่ช่ือเหล่านั้นเป็นภาษาไทย
กลาง เป็นตน้ จากผลการวจิยัพบกลุ่มคาํอา้งอิงดงัน้ี 
 2.2.1 ช่ือเพลง คาํอา้งอิงประเภทช่ือเพลง หมายถึง ช่ือของเพลงของนกัร้องหรือศิลปิน
ในวงการเพลงและเป็นช่ือเพลงท่ีรับรู้กนัวา่เป็นภาษาไทยกลางเท่านั้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ผบุ่าวป่าถัว่ลนัเตา ขอฟ้ังผลง่านเพลงข้้าวใหม่ปลามันอัน่สิไดเ้ปิดสู่ฟังก็แลว้
กนั...”(2 พ.ย. 2554) 
 จากขอ้ความขา้งตน้ การสลบัภาษาเกิดข้ึนในช่วงของการแจง้รายช่ือเพลงท่ีผูฟั้ง
ขอเขา้มายงัรายการในช่วงก่อนหนา้นั้น โดยการสลบัภาษาในขอ้ความน้ีปรากฏการอา้งอิงช่ือเพลง
อยูใ่นประโยคดงัน้ี “ขอฟังผลงานเพลงขา้วใหม่ปลามนั” ผูจ้ดัรายการสลบัภาษาเน่ืองจากปรากฏช่ือ
เพลงท่ีรับรู้กนัวา่เป็นภาษาไทยกลาง ดงัน้ี “ขา้วใหม่ปลามนั” ดงันั้น หากผูจ้ดัรายการตอ้งการกล่าว
ช่ือเพลงดงักล่าว จึงตอ้งสลบัจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง 
 
 2.2.2 ช่ือบุคคล คาํอา้งอิงประเภทช่ือบุคคลหมายถึงช่ือท่ีรู้จกัในวงการเพลง หรือช่ือ
บุคคล นามแฝง เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ฟ่ังเพลง้พี่นอ้งสิวา่เวา่หลาย กบัผลงา้นเพลง้น้ี ต่าย อรทัย จากทางภูเรือขอเข่า
ม่าเป่นห่วงเดอ้จา้...” (14 ต.ค.2554) 
 “...ดอกรัก ดวงมาลา นางเอกข้ีเหลา้จดัแทนผลงานเพลงนางเอกหนงัลุง อา้ยบ่าว
ไทใตสิ้ฝากดีเจวฒิุเปิดใหเ้ดอ้...” (27 ต.ค. 2554) 
 “...กะง่านฉลองอายุวฒันะมงค่ลพระเดชพระคุ่ณท่านหลวงปู่ขันติเพิ่นครบจัก๊
ปีก๋อล่ะหือ? ...” (14 ต.ค. 2554) 
 ตวัอยา่งน้ีเป็นการสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง การสลบั
ภาษาในตวัอย่างเหล่าน้ีเป็นการสลบัภาษาโดยมีปัจจยัดา้นการอา้งอิงกลุ่มคาํปรากฏอยู่ในประโยค 
ดงัน้ี “กบัผลงานเพลงน้ี ต่าย อรทยั” “ดอกรัก ดวงมาลา” “ดีเจวุฒิเปิดให้” และ “พระคุณท่านหลวง
ปู่ ขนัติ” ผูจ้ดัรายการสลบัภาษาเน่ืองจากการปรากฏช่ือบุคคล ดงัน้ี “ต่าย อรทยั” “ดอกรัก ดวงมาลา” 
“ดีเจวุฒิ” และ “หลวงปู่ ขนัติ” ซ่ึงเป็นช่ือบุคคลท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปตามวฒันธรรมทางภาษาของ
ประเทศไทยว่าช่ือของบุคคลนั้นเป็นภาษาไทยกลางเป็นพื้นฐานอยู่แลว้ ดงันั้น เม่ือจะกล่าวถึงช่ือ
บุคคลดงักล่าวหรือช่ือบุคคลอ่ืนๆในต่างบริบทก็ตาม จึงตอ้งสลบัจากภาษาแม่หรือภาษาไทยอีสาน
มาเป็นภาษาไทยกลาง 
 2.2.3 ช่ือสถานที่ กลุ่มคาํอ้างอิงประเภทช่ือสถานท่ี หมายถึง กลุ่มคาํท่ีใช้เรียกช่ือ
สถานท่ี เช่น จงัหวดั วดั เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 “...เน่ีองจากคอมพิวเตอร์ของท่างสถานีภูกระแตตอนน่ี เป็นไวรัสตบัอกัเสบ...” 
(10 ต.ค. 2554) 
 “...ร่านเลยโลหะอยู่ถนนมะลิวัลย์ตรงข้ามกันกับการไฟฟ้า อ.วังสะพุง อยู่ บ้าน
กกเกลือ...” (14 ต.ค. 2554) 
 “...เป็นตาอีโตนเพิ่นเนาะผุประสบภั้ยนํ่าท่วม ทางจังหวัดลพบุรี ทางจังหวัด
อยธุยา ทางสระบุรี...” (14 ต.ค. 2554) 
 “...ทอดทะว๋ายในวนัจั้นทร์ท่ี 24 ตุลาคม้ 2554 ทอดถวาย ณ วัดป่าประชาสรรค์ 
วดับา้นนอ้ยคีรี...” (14 ต.ค. 2554) 
 กลุ่มคาํอา้งอิงประเภทช่ือสถานท่ีจากกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้เป็นช่ือเฉพาะสถานท่ีท่ี
จาํเป็นตอ้งสลบัภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง เพราะเป็นกลุ่มคาํอา้งอิงประเภทสถานท่ี
ภาษาไทยกลาง ดงัน้ี “สถานีภูกระแต” “ถนนมะลิวลัย”์ “การไฟฟ้าอาํเภอวงัสะพุง” “บา้นกกเกลือ” 
“จงัหวดัลพบุรี” จงัหวดัอยธุยา” “จงัหวดัสระบุรี” และ “วดัป่าประชาสรรค์” ผูจ้ดัรายการจะสนทนา
ดว้ยภาษาไทยอีสาน และจะสลบัไปใชภ้าษาไทยกลางเม่ือตอ้งพูดช่ือสถานท่ีซ่ึงเป็นช่ืออา้งอิงจาก
ภาษาไทยกลาง จากนั้นจะสลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 

 2.2.4 ช่ือสินค้า กลุ่มคาํอา้งอิงประเภทช่ือสินคา้ หมายถึงช่ือของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ี
สนบัสนุนรายการเวา้ม่วนชวนหวั จงัหวดัเลยเท่านั้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ฝากไว่กบัร้านเลยโลหะ ร้านเลยโลหะศูนย์รวมและจัดจ าหน่ายหลังคาเหล็ก
ตราช่างไทย แขง็แกร่ง ทนทาน น า้หนักเบา ปลวกบ่กิน บ่เป็นสนิม...” (8 พ.ย. 2554) 
 ตวัอยา่งน้ีเป็นการสลบัภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง อยูใ่นช่วงของการ
กล่าวขอบคุณสินคา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนรายการ การสลบัภาษาในตวัอยา่งน้ีปรากฏกลุ่มคาํอา้งอิงอยู่
ในภายในประโยค ดงัน้ี “ร้านเลยโลหะ ร้านเลยโลหะ ศูนยร์วมและจดัจาํหน่ายหลงัคาเหล็กตราช่าง
ไทย แข็งแกร่ง ทนทาน นํ้ าหนักเบา” ผูจ้ดัรายการสลบัภาษาเน่ืองจากกลุ่มคาํอา้งอิงประเภทช่ือ
สินคา้คือ “ร้านเลยโลหะ” เป็นช่ือสินคา้ท่ีใชเ้รียกในภาษาไทยกลาง ดงันั้นผูจ้ดัรายการจึงสลบัมาใช้
ภาษาไทยกลางในการพดู จากนั้นจึงสลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานซ่ึงเป็นภาษาแม่ตามปกติเพื่อเพิ่มเติม
เน้ือหาของขอ้มูลทัว่ไปของสินคา้ท่ีร่วมสนบัสนุนรายการต่อไป 
 

 2.2.5 ส านวน กลุ่มคําอ้างอิงประเภทสํานวน คือ สํานวน สุภาษิตของไทยท่ีใช้
ภาษาไทยกลางในการกล่าวถึง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...จากทางร้านเลยโลหะขอฟังผลงานเพลงอยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจแฟน อยา่หดั
ไปไวใ้จคนง่ายป่านนัน่ ฮูห้น้าบ่ฮูใ้จเดค้นสมยัซุมม้ือน่ี บ่ไดย้ิ้นต๊ี อีหยงัก๋อล่ะหือ พระฤาษีบอกสิน
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สมุทรติหือ อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน อันเถาวัลย์พันเก่ียวท่ีเลีย้วลด กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน า้ใจ
คน พูน่แล๊ว (หวัเราะ) โอ่ยซาํมาจาํบอ๊ได๊ พระฤาษีบอกสินสมุทรก่อนสิออกเดินทา้ง บกัหล่า โตอยา่
ไปหาเซ่ือใจคนมนัง่ายป่านนั้น อยา่ไป่ไวใ้จคนมนัง่ายป่านนัน่ ให้พิจารณาเบ่ิงให่ด่ี เขาดีนาํ กะอยา่
คิดวา่เขาสิดีกะดอ้กะเด้ีย เขาฮา้ยนาํกะอย่าคิดว่าเขาฮา้ยกะดอ้กะเด้ีย ให้เบ่ิงซะก่อน ให้พิจารณาซะ
ก่อน คาํองคพ์อ่พระฤาษีวา่หนะ...” (19 ต.ค. 2554) 
 “...เป่นเพลงสําหรับคนผูฮ้า้ยโดยเฉพาะ ไปจีบเขาแลว้เขาบ่มกั ไม่ได้เล่ห์ก็ต้อง
เอาด้วยกล ไม่ได้มนต์กต้็อง ไม่ได้กลก็ต้องด้วยมนต์  โอ๊ย จัก๊ว่าจัง๋ใด๋ดอกหว่า ไม่ได้เล่ห์กต้็องเอา
ด้วยกล ไม่ได้ด้วยกลกต้็องได้ด้วยมนต์คาถาเออ้ วา่สิวา่จัง๋ซ่ีล่ะ...” (10 พ.ย. 2554) 
 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง อยู่
ในช่วงการพูดถึงเน้ือหาเพลงท่ีเพิ่งเปิดจบไป มีการใชส้ํานวนไทยในการอธิบายเพลง โดยสํานวน
ไทยท่ีใชใ้นขอ้ความขา้งตน้มีดงัน้ี “อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน อนัเถาวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด ก็ไม่
คดเหมือนหน่ึงในนํ้าใจคน” และ “ไม่ไดเ้ล่ห์ก็ตอ้งเอาดว้ยกล ไม่ไดด้ว้ยกลก็ตอ้งไดด้ว้ยมนตค์าถา” 
การปรากฏของกลุ่มคาํอ้างอิงประเภทสํานวนน้ีเป็นรับรู้ของคนไทยและใช้ภาษาในการพูดถึง
สํานวนดงักล่าวด้วยภาษาไทยกลาง เม่ือผูจ้ดัรายการจะอา้งอิงถึงสํานวนไทยดงักล่าวจาํเป็นตอ้ง
สลับภาษา จากท่ีใช้ภาษาไทยอีสานในการสนทนา เม่ือจะพูดถึงสํานวนดังกล่าวก็สลับไปใช้
ภาษาไทยกลางและเม่ือพดูสาํนวนจบก็สลบัภาษากลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 ปัจจยัในการสลบัภาษาเน่ืองจากเป็นคาํท่ีอา้งอิงมาในแต่ละประเภทนั้นอาจจะปรากฏ
กลุ่มคาํหลายประเภทร่วมกนัได ้เช่นมีทั้งการกล่าวถึงช่ือบุคคลและช่ือเพลงในขอ้ความเดียวกนั ท่ี
เกิดข้ึนจากการสลบัภาษาในชุดขอ้ความนั้นๆ ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ช่ือบุคคล / ช่ือเพลง 
 “...มีแต่แนวทุกข ์หาความเจริญบ่มีเลย้ มาอุกอัง่หยงัหลาย มนต์แคน แก่นคูณ น า้ตาอีก
แบบหน่ึง เอ่านํ้าต่าน่ีมีหล่ายแบบติหือ...” (14 ต.ค. 2554) 
 “...ลาผลิาน่องกบัผลงานเพลงนี ้อีสานส้ินมนต์ แดงจิตกรพี่นอ้งเอ๋ย...” (25 ต.ค. 2554) 
 ตวัอย่างขา้งตน้เป็นการสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง โดยมี
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการสลบัภาษาคือ ปรากฏกลุ่มคาํอา้งอิงเป็นช่ือบุคคลและช่ือเพลงซ่ึงเป็นท่ีรับรู้กนั
วา่เป็นภาษาไทยกลางทั้งสองขอ้ความ จากขอ้ความขา้งบน ผูจ้ดัรายการใช้ภาษาไทยอีสานเพื่อเป็น
การเกร่ินนาํเหมือนกนัทั้งสองขอ้ความ ดงัน้ี “มีแต่แนวทุกข์ หาความเจริญบ่มีเล้ย มาอุกอัง่หยงั
หลาย”และ “ลาพี่ลานอ้งกบั” 
 จากนั้นผูจ้ดัรายการจึงสลบัภาษามาเป็นภาษาไทยกลาง ดว้ยขอ้ความท่ีทาํตวัอกัษรเอียง 
โดยมีปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการสลบัภาษาคือ ปรากฏกลุ่มคาํอา้งอิงอยูใ่นขอ้ความภาษาไทยกลางทั้งสอง
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ขอ้ความดว้ย ปรากฏช่ือบุคคลคือคาํวา่ “มนตแ์คน แก่นคูณ” และ “แดง จิตกร” และช่ือเพลงคือคาํวา่ 
“นํ้ าตาอีกแบบหน่ึง” และ “อีสานส้ินมนต”์ ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํอา้งอิงของช่ือบุคคล(ศิลปิน)และกลุ่มคาํ
อา้งอิงของช่ือเพลง ท่ีมีช่ือเสียงในวงการเพลงของประเทศไทย ดงันั้น หากผูจ้ดัรายการตอ้งการท่ีจะ
กล่าวถึงช่ือบุคคลหรือช่ือเพลงดงักล่าว จึงตอ้งสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง 
 

 ช่ือสินคา้ / ช่ือสถานท่ี 
 “...ร้านเลยโลหะอยู่ถนนมะลิวัลย์ตรงข้ามกันกับการไฟฟ้าอ าเภอวังสะพุง  อยูบ่า้นกก
เก่ือนัน่ เลยบา้นป่าเป้า เลยบา้นปากบอนออกไปทางวงัสะพุงฮัน่  ฝากไวจ่้ะ...” (1 พ.ย. 2554) 
 “...อยากได้โทรศพัท์ม่ือถือเรียนเชิญเด๋อ ร้านปิยะมือถือ หน้าตลาดแลงบ้านติว้ ร้าน
ใหญ่ท่ีสุดในจ.เลยของเรา เอาแหม ้ผูใ้ดวา่ร้านปิยะนอ้ยคัน่วา่อ่มลมซัน่แล่ว...” (7 พ.ย. 2554) 
 ตวัอย่างขา้งตน้เป็นการสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง โดยมี
ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการสลบัภาษาคือปรากฏกลุ่มคาํอา้งอิงภายในขอ้ความดงัน้ี ช่ือสินคา้ ไดแ้ก่ “ร้าน
เลยโลหะ” และ “ร้านปิยะมือถือ” ช่ือสถานท่ี ไดแ้ก่ “ถนนมะลิวลัย”์ “การไฟฟ้าอาํเภอวงัสะพุง” 
และ “จงัหวดัเลย” กลุ่มคาํเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นกลุ่มคาํอา้งอิงท่ีรับรู้กนัวา่เป็นภาษาไทยกลาง ในส่วน
แรกของทั้งสองขอ้ความ ผูจ้ดัรายการใชภ้าษาไทยอีสานเพื่อเกร่ินนาํก่อนท่ีจะเขา้สู่เน้ือหา จากนั้นจึง
สลบัมาใช้ภาษาไทยกลางแทนเน่ืองจากในข้อความท่ีตอ้งการกล่าวต่อไปนั้นมีคาํท่ีเป็นกลุ่มคาํ
อา้งอิงอยู่ภายในขอ้ความ ดงันั้น กลุ่มคาํอา้งอิงท่ีปรากฏอยู่ในรูปของช่ือสินคา้และช่ือสถานท่ีท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ผูจ้ดัรายการสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็น
ภาษาไทยกลาง 
 

2.3 การแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่ม ผูพ้ดูจะใชก้ารสลบัภาษาเพื่อแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มหรือ
สร้างความเป็นพวกพอ้ง เช่น เม่ือผูพู้ดต้องการแสดงความเป็นพวกพอ้งเดียวกันกับผูฟั้ง ก็จะ
เปล่ียนไปใช้ภาษาเดียวกบัผูฟั้ง การสลบัภาษาน้ีเป็นเทคนิคเพื่อเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างผูพู้ด
กบัผูฟั้งได ้
 จากผลการวจิยัพบวา่มีการสลบัภาษาตรงตามปัจจยัในดา้นน้ี กล่าวคือ เม่ือผูฟั้งโทรเขา้
มาพูดคุยในรายการโดยใช้ภาษาไทยกลาง ผูจ้ดัรายการก็จะสลบัภาษาเป็นภาษาไทยกลางตามดว้ย 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ผูฟั้ง: “(กลาง)พี่ขาขอฟังเพลง (อีสาน)แกม้เป้ือนเหง่ืย (กลาง)หน่อยค่า” 
 ผูจ้ดัรายการ: “(อีสาน)โอ๊ย คุณครูออกอกัขระบ่ถืกฮ่าๆ(กลาง)คุณครูเอาใหม่อีกคร้ัง
หน่ึงสิคะ” 
 ผูฟั้ง: “(กลาง)แกม้เป้ือนเหง่ือ” 
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 ผูจ้ดัรายการ: “(กลาง)แกม้เป้ือน อะไรคะ เอาใหม่สิคะ หน่ึง ส้อง ซัม่ แกม้เป้ือน อะไร
คะ” 
 ผูฟั้ง:“(อีสาน)แกม้เป้ียนเห่ีย จา้...”(9 พ.ย. 2554) 
 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการสลบัภาษาในช่วงการพูดคุยระหวา่งผูจ้ดัรายการและผูฟั้งท่ีโทร
เขา้มาขอเพลงกบัทางรายการ โดยการสนทนาน้ีผูฟั้งจะใชภ้าษากลางในการเกร่ินขอเพลงวา่ “พี่ขา
ขอฟังเพลง” แต่เม่ือพดูช่ือเพลงจะสลบัไปใชภ้าษาไทยอีสาน ดงัคาํวา่ “แกม้เป้ือนเหง่ีย” และพูดจบ
ประโยคดว้ยการสลบักลบัมาใชภ้าษาไทยกลางอีกคร้ังวา่ “หน่อยค่า” จากลกัษณะการใชภ้าษาของ
ผูฟั้งคนดงักล่าวทาํให้ผูจ้ดัรายการเลือกท่ีจะสลบัภาษาในการสนทนาร่วมดว้ยโดยการใชภ้าษาไทย
อีสานตอบกลบัว่า “โอ๊ย คุณครูออกอขัระบ่ถืก” และสลบักลบัมาใช้เป็นภาษาไทยกลางเพื่อชวน
สนทนาต่อว่า “คุณครูเอาใหม่อีกคร้ังหน่ึงสิคะ” จากนั้นผูฟั้งจึงตอบกลบัมาเป็นภาษาไทยกลาง
ต่อไป 
 และเม่ือวิเคราะห์ร่วมกบักลวิธีการพูดท่ีเป็นในลกัษณะการสนทนาแบบเป็นกนัเอง 
สนุกสนาน จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูจ้ดัรายการใชภ้าษาเดียวกบัผูฟั้งเพื่อให้เกิดความรู้สึกคุน้เคยเป็นพวก
พอ้ง ชวนให้ติดตามรายการต่อไป อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัหลกัการใช้ภาษาของผูจ้ดัรายการวิทยุ
ชุมชนในบทท่ี 2 ท่ีไดก้ล่าวไวด้ว้ย 
 

2.4 การขาดค าศัพท์ในภาษาแรก ปัจจยัการสลบัภาษาเน่ืองจากขาดคาํศพัทใ์นภาษาแรกเป็น
การสลบัภาษาท่ีเกิดจากการขาดคาํศพัทท่ี์มีความหมายเทียบเท่าภาษาแรกหรือภาษาแม่จึงจาํเป็นตอ้ง
ใช้คาํศพัท์จากภาษาท่ีสองท่ีมีความหมายตรงตามส่ิงท่ีจะส่ือมากท่ีสุดมาใช้แทน โดยคาํศัพท์
เฉพาะท่ีนํามาใช้ในการส่ือสารนั้ นอาจเป็นคําศัพท์ว ัย รุ่น คําศัพท์แสลง หรือคําท่ีทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ 
 จากผลการวิจยัพบลกัษณะการสลบัภาษาท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นขาดคาํศพัทใ์นภาษาแรก
ร่วมดว้ย ผูว้ิจยัพบวา่ผูจ้ดัรายการจะใชภ้าษาไทยอีสานเป็นภาษาแรกในการจดัรายการและจะสลบั
ไปใชภ้าษาไทยกลางหรือใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษเม่ือตอ้งการพูดคาํศพัท์ท่ีไม่มีใชใ้นภาษาไทย
อีสานดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
  “...โทรศพัท์อยู่ไกลกนัปานใด๋กะไดเ้วา้กนัส่งข่าวหากนั รวดเร็วทนัใจเป็นไปตา้มยุ
คตา้มสมยั  ประเทศไทยเอ้ินวา่ยคุโลกาภิวตัน์  ฝร่ังเอ้ินวา่ กร็อฟเบอร์ไล้เซช่ันเออ้ แน่นอน ฮัน่ล่ะ...” 
(2 พ.ย. 2554) 
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 “. . .โอ๊ยยน้องก๊ิกเอ๋ย เพลงสิได้ฟังบ่บุ เพลงกะบ่ค่อยมี สาเหตุท่ี เพลงบ่ค่อยมี 
เน่ืองจากวา่คอมพิวเตอร์ของทา้งสถานีภูกระแตตอนน่ี เป็นไวรัสตบัอกัเสบ...มนัหาบ่พอ้ หาเบ่ิงคกั
แลว้ เซ้ิดบ่ไดเ้ลย้นะครับ เอาเป็นวา่พี่ใตเ้ซ็นไวก่้อนเด๋อ นอ้งก๊ิกเด๋อ...” (10 ต.ค. 2554) 
 “...คนละค่ายเลย้หวัง่นึงฟังแกรมม่ี บดัหนิฟังอาร์สยาม ไม่รับสาย บ่แม่นบ่มกัเดอ้...” 
(12 ต.ค. 2554) 
 “...เออ้ คิดฮอดเรา กะเปิดเบ่ิงเฟสบุ๊คเราเอ๋า...”(14 ต.ค. 2554) 
 “...สว ัด๊พดีแฟนคลับเดอ้แฟนคลับทางกศน.เซียงคานดว้ย อ่ะขอเสียงหน่อยเร้วววเอ่า 
ยิงเฮ็ดหยงั ขอเสียง อ่าวเสียงเฮอยู่ไสฮึ?โอ๋ เสียงเฮอยู่หม่องน้ี บดัใด๋อ่ะ หาเสียงเฮบ่เห็น เอาใหม่
ไดบ้๊อ? สาม ส่ี แอคช่ัน ฃกราบสวสัดีแฟนคลับโอย้ขอเสียงแฟนคลับทางกศน.เซียงคานหน่อย
เร้วววโอย้แตกบ้ึมๆดีฮ่าย นะฮะ...” (17 ต.ค. 2554) 
 “...เอ๋อ เอาซัน่น่ะ เด๋ียวสิเปิดสู่ฟังดอก สปอนเซอร์ท่ีเคารพ...”(19 ต.ค. 2554) 

 จากตวัอย่างทั้งหมดขา้งตน้ ปรากฏคาํศพัท์เฉพาะท่ีเป็นทั้งคาํศพัท์เฉพาะภาษาไทย
กลาง ได้แก่ “ยุคโลกาภิว ัตน์ ” และคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้แก่ “กร็อฟเบอร์ไล้เซชั่น” 
“คอมพิวเตอร์” “เซ้ิด” “แกรมม่ี” “อาร์สยาม” “เฟสบุ๊ค” “แฟนคลบั” “แอคชัน่” และ “สปอนเซอร์” 
ผูจ้ดัรายการจะเกร่ินเน้ือหาการสนทนาดว้ยภาษาไทยอีสานและเม่ือตอ้งพูดศพัท์เฉพาะเหล่าน้ีจะ
สลบัมาใชภ้าษาไทยกลางและเม่ือพดูจบก็สลบักลบัไปใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม  
 การท่ีผูจ้ดัรายการสลบัภาษาเม่ือตอ้งใชค้าํศพัทเ์ฉพาะต่างๆเหล่าน้ีเพราะตอ้งการส่ือถึง
ความเป็นมาตรฐานสากลและความทันสมัย โดยสังเกตได้จากภาษาในการโฆษณาสินค้า
ผูส้นบัสนุนรายการท่ีมีขอ้ความระบุวา่ “ใหญ่ไดม้าตรฐานท่ีสุดในเขตภาคอีสานตอนบนของเรา”(8 
พ.ย. 2554) และ “ศูนยจ์าํหน่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีครบครันทนัสมยัใจกลางเมืองเลย” (20 ต.ค. 2554) 
เป็นตน้ อีกทั้งเพื่อส่ือถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งมากข้ึนเพราะรายการวิทยุเวา้ม่วนชวนหวัเป็นรายการ
ท่ีมีการส่งสัญญาณออกอากาศทัว่ทั้งจงัหวดัเลย 
 

2.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลในชุมชน ผูพู้ดจะสลบัการใช้ภาษาเน่ืองจากตอ้งการเพิ่ม
อรรถรสในการส่ือสาร ทาํใหผู้พ้ดูรู้สึกผอ่นคลายมีความรู้สึกร่วมง่ายกวา่การใชภ้าษาอ่ืนหรือเน้ือหา
ในเร่ืองท่ีจะพูดนั้นเป็นแบบทางการเช่น การสลบัภาษาจากภาษาไทยกลางไปเป็นภาษาไทยอีสาน
เม่ือพดูถึงการละเล่นบั้งไฟ เป็นตน้ 
 จากผลวจิยัพบวา่ มีการสลบัภาษาท่ีเกิดจากปัจจยัขอ้น้ีโดยเป็นการสลบัภาษาไทยอีสาน
มาเป็นภาษาไทยกลางเม่ือผูจ้ดัรายการตอ้งการพดูเร่ืองนั้นๆใหเ้กิดความเป็นทางการ ในส่วนน้ีผูว้ิจยั
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แบ่งปัจจยัการสลบัภาษาดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลในชุมชนเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1.เร่ืองเทศกาล
และ2. เร่ืองการโฆษณา ดงัจะไดย้กตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 2.5.1 เร่ืองเทศกาล ปัจจยัด้านการกล่าวถึงเร่ืองเฉพาะท่ีพูดเก่ียวกบัเทศกาล ในท่ีน้ี
หมายถึง เร่ืองท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเทศกาลใดเทศกาลหน่ึงท่ีสําคญัๆของชาวไทย เช่น เทศกาล
ลอยกระทง ถอดกฐิน เป็นตน้ 
 ตวัอยา่ง : เทศกาลลอยกระทง 
 “...โออ้ัน่น่ีเป่นข่าวประกาศฝากประซาสัมพนัธ์ มาจากทางเทศบาล ส านักงาน
เทศบาลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ขอเรียนเชิญทุกท่าน เท่ียวงาน เด๋ียวเด๋อ เด๋ียวเด๋อ ขอเชิญทุก
ท่านเท่ียวงานสืบสาน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทิดไท้องค์ราชันย์คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2554 จัดขึน้ในวันท่ี 9 10 พ.ย. วันท่ี9 ท่ี10 เด๋อ บ่แม่นวนัท่ีเกา้สิบเด๊ะวันท่ี 9และวันท่ี10 
พ.ย. พ.ศ.2554 หน้าสนามท่ีว่าการอ าเภอผาขาวและหอประชุมบ้านโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย เพ่ือ
เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่ สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
หลากหลายอย่าง ให้พี่นอ้งไดม้่วนไดซื้นกนั ไม่ว่าจะเป็นการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น การแข่งขนักีฬาชาวบ้าน การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดผลิตผล
ทางการเกษตร การประกวดกล้วยน า้ว้า เอ่อ การประกวดกล้วยน า้ว้า การประกวดมะละกอ การ
ประกวดฟักทองหนิการประกวดกล้วยน ้าว้า การประกวดมะละกอ การประกวดฟักทอง การ
ประกวดพริก อือ การประกวดมันส าปะหลัง การประกวดอ้อย การประกวดข้าวโพด ป้าดโถ ้คือ
แน่นอนแทล่้ะฮึ...”(10 ต.ค. 2554) 
 จากตวัอยา่งเป็นการสลบัภาษาระหวา่งภาษาไทยอีสานและภาษาไทยกลาง โดยมี
เร่ืองท่ีพูดเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการสลับภาษาข้ึน การสลบัภาษาในปัจจยัด้านน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูจ้ดั
รายการตอ้งอ่านข่าวประกาศร่วมงานลอยกระทงจากทางเทศบาลซ่ึงข่าวนั้นถูกเขียนข้ึนโดยใชภ้าษา
ทางการเพราะเป็นเร่ืองของการเชิญชวนผูฟั้งให้เข้าร่วมเทศกาลดังกล่าวตามเน้ือหาในเร่ืองท่ี
ประกาศไป 
 เร่ิมแรกผูจ้ดัรายการใช้ภาษาไทยอีสานในการสนทนาในเร่ืองหน่ึง และเม่ือตอ้ง
กล่าวถึงเร่ืองเฉพาะคือเร่ืองเทศกาลลอยกระทงจากประกาศของเทศบาล ผูจ้ดัรายการก็สลบัมาใช้
ภาษาไทยกลางในการพดูถึงเน้ือหาในเร่ืองนั้น และหลงัจากท่ีผูจ้ดัรายการพูดถึงเน้ือหาเทศกาลลอย
กระทงจบแลว้ก็สลบักลบัมาใชภ้าษาไทยอีสานตามเดิม 
 การสลับภาษาในข้อความข้างต้นจะเห็นว่ามีการสลับกลับไปมาระหว่าง
ภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน โดยขอ้ความท่ีเป็นภาษาไทยอีสานท่ีสลบัแทรกข้ึนระหว่าง
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ขอ้ความภาษาไทยกลางนั้นสลบัเพื่อเพิ่มอรรถรสเสริมขอ้ความในภาษาไทยกลางให้น่าสนใจมาก
ยิง่ข้ึน และแสดงใหเ้ห็นถึงสภาวะผูรู้้สองภาษา (bilinguals) ของผูจ้ดัรายการ 
 

 2.5.2 เร่ืองการโฆษณา ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลในชุมชนเก่ียวกบัการ
โฆษณา หมายถึง ภาษาท่ีผู ้จ ัดรายการใช้อ่านเพื่อการโฆษณาสินค้าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็น
ผูส้นับสนุนรายการ ซ่ึงเป็นภาษาท่ีเกิดข้ึนจากการเขียน แล้วผูจ้ดัรายการนาํมาอ่านเพื่อถ่ายทอด
ต่อไปยงัผูฟั้ง เป็นภาษาท่ีไดรั้บการเรียบเรียงมาก่อนจากเจา้ของสินคา้นั้นๆ วา่เน้ือหาของขอ้มูลท่ีจะ
ถ่ายทอดมีเน้ือความอยา่งไร ครบถว้นตามท่ีบริษทัตอ้งการหรือไม่ 
 จากการวิจยัพบวา่มีการสลบัภาษาเน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลในชุมชนท่ี
เก่ียวกบัโฆษณาจากสินคา้สนบัสนุนรายการทุกตวัสินคา้ไดแ้ก่ ร้านปิยะมือถือ ร้านเลยโลหะ และ
ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย 
 ตวัอยา่ง: โฆษณาร้านปิยะมือถือ 
 “...ฝากไวเ่ด๋อกบัอัน่เร่ืองร้าวของ โทรศพัทมื์อถือหนิแลว้ อยากไดโ้ทรศพัทม่ื์อถือ
ตรงไปร้านปิยะมือถืออัน่ตั้ว โอ ้เป็นศูนยร์วม ศูนยข์าย ศูนยจ์าํหน่าย โทรศพัทม่ื์อถือก็เลย้วา่หลายๆ
ฮา้ยนะครับ อัน่โทรศพัท์มือถือเด๋อ ท่ีร้านปิยะมือถือ ร้านปิยะมือถือเป็นศูนย์รวม ศูนย์ขาย ศูนย์
จ าหน่าย โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตล์ ทุกเวอร์ช่ัน มากมาย
หลากหลายสีสันรวมกันอยู่ ท่ีน่ีทอ้นกนัอยูท่ี่น่ี...” (14 ต.ค. 2554) 
 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลาง โดย
มีปัจจยัดา้นการกล่าวถึงเร่ืองเฉพาะคือเร่ืองการโฆษณา มาทาํให้เกิดการสลบัภาษา อยู่ในช่วงการ
อ่านโฆษณาผูส้นบัสนุนรายการ การสลบัภาษาในประโยคแรกผูจ้ดัรายการใช้ภาษาไทยอีสานใน
การเปิดการสนทนาดว้ยการเกร่ินนาํดงัน้ี “ฝากไวเ้ด๋อกบัอัน่เร่ืองร้าวของ โทรศพัท์มือถือหนิแล้ว 
อยากได้โทรศัพท์มือถือตรงไปร้านปิยะมือถืออั่นตั้ว โอ้ เป็นศูนย์รวม ศูนย์ขาย ศูนย์จาํหน่าย 
โทรศพัทมื์อถือก็เลย้วา่หลายๆฮา้ยนะครับ อัน่โทรศพัท์มือถือเด๋อ” จากนั้นจึงสลบัมาใช้ภาษาไทย
กลาง เม่ือกล่าวถึงเร่ืองท่ีพูดคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีสนบัสนุนรายการดงัน้ี “ท่ีร้านปิยะมือ
ถือ ร้านปิยะมือถือเป็นศูนยร์วม ศูนยข์าย ศูนยจ์าํหน่าย โทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทมื์อถือ ทุกรุ่น ทุก
แบบ ทุกระบบ ทุกสไตล ์ทุกเวอร์ชัน่ มากมายหลากหลายสีสันรวมกนัอยูท่ี่น่ี” 
 เน่ืองจากภาษาในโฆษณาประชาสัมพนัธ์นั้น เป็นภาษาท่ีเกิดจากการเขียนผ่าน
การเรียบเรียงของบริษทัท่ีจาํหน่ายสินคา้ ดงันั้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของขอ้มูลท่ีจะกล่าว
ต่อไปจึงตอ้งสลบัจากภาษาไทยอีสานมาใชเ้ป็นภาษาไทยกลางแทน จากนั้นจึงสลบัมาใชภ้าษาไทย
อีสานตามเดิม เม่ือผูจ้ดัรายการตอ้งการแสดงรายละเอียดของสินคา้เพิ่มเติม 
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2.6 การพูดซ ้าเพื่อเน้นย า้ความเข้าใจ เป็นการพูดประโยคเดียวกนัในลกัษณะของการสลบั
ภาษา จากผลการวจิยัพบปัจจยัในดา้นน้ี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ป้ากะป๋องปุ่มปุ้ยน่ะก่ินกับข้าวเน่ียโอ้ยแซบหลาย อร่อยหลาย ก่ินเป่นกับแกล้ม
เนาะเอ่ามาหย ํ่า เอามายาํ เอามาหย ํ่า เวา่ไทยตกเลยแลว้ เอามาย าทานกับเป็นกับแกล้มน่ีครับ อร่อย
มากเลยนะฮะ...” (11 ต.ค. 2554) 
 จากขอ้ความขา้งตน้ ผูพู้ดใช้ภาษาไทยอีสานในการพูดถึงสรรพคุณของสินคา้คือ ปลา
กระป๋องปุ้มปุ้ย โดยใหอ้ธิบายเป็นภาษาไทยอีสานวา่ “โอย้แซบหลาย อร่อยหลาย ก่ินเป่นกบัแกลม้
เนาะเอ่ามาหย ํ่า” และพูดซํ้ าขอ้ความดงักล่าวอีกคร้ังดว้ยการสลบัเป็นภาษาไทยกลางว่า “เอามาย า
ทานกับเป็นกับแกล้มน่ีครับ อร่อยมากเลยนะฮะ” ซ่ึงทั้งสองขอ้ความมีความหมายเหมือนกนั การ
สลบัภาษาท่ีเกิดข้ึนน้ี ผูพู้ดตอ้งการเน้นย ํ้าขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือ เป็นการส่ือสารถึงสรรพคุณของ
สินคา้เพื่อใหผู้ฟั้งทุกกลุ่มเขา้ใจมากข้ึน 
 

 “...ออกตาดพอ้พี่พอ้น้องอีกแลว้เป็นประจาํค่ือเก่าเหมือนเดิม สิบโมงเซ่าฮอดสิบเอ็ด
โมงเซ่า... กับ๊รายการเวา่มวนซวนหวั ม้ือน่ีวนัน่ีผูข้า้ออกตาดพอ้พี่พอ้นอ้งมานาํกนัคือเก่าเหมือนเดิม 
กบัผูใ้หก้ารซุกยูดู้แลรายก่านร่วมเดินทางไปนาํกนั...” (3 พ.ย.2554) 
 จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการสนทนาในช่วงเปิดรายการ ผูจ้ดัรายการสนทนาเก่ียวกบั
รูปแบบรายการ โดยผูพู้ดเปิดการสนทนาโดยใช้ภาษาไทยอีสานดงัขอ้ความท่ีวา่ “ออกตาดพอ้พี่พอ้
น้องอีกแลว้เป็นประจาํคือเก่า” และ “กบัรายการเว่ามวนซวนหัว ม้ือน่ีวนัน่ีผูข้า้ออกตาดพอ้พี่พอ้
นอ้งมานาํกนัคือเก่า” เม่ือตอ้งการเนน้ย ํ้าจึงสลบัภาษาไปเป็นภาษาไทยกลางดว้ยคาํวา่ “เหมือนเดิม” 
ซ่ึงคาํวา่ “คือเก่า”ในภาษาไทยอีสานและ”เหมือนเดิม”ในภาษาไทยกลาง มีความหมายเหมือนกนั  
 

2.7 การสลับภาษาเพื่อการอธิบายความหมาย โดยปกติจะเกิดกบัผูพู้ดท่ีใช้ภาษาท่ีสองซ่ึง
ไม่ใช่ภาษาแม่และเม่ือตอ้งการอธิบายความหมายจะสลบัไปใชภ้าษาแม่ทนัที ในทางกลบักนัผูพู้ดก็
สามารถสลบัภาษาจากภาษาแม่ไปเป็นภาษาท่ีสองได้เช่นกนั ในงานวิจยัน้ีพบมีการสลบัทั้งสอง
แบบ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ขอจองในใจ ตั๊กแตน ชลดา ค าว่าจอง ค าเดียวน่ี มีหลายควมหมายเด๊ะเออ้ คัน่ขอจอง
ในใจตามควมหมายจองเพลงหนิหมายถึง การจับจอง การยึดถือครอบครอง อยากได่มาเป่นเจา้ของ 
อยากได่มาครอบคร้อง แต่ว่าบ่ทนัได้ฮอดลาํดับเจา้ของ กะเล้ยต่อคิวไวท้่าน่ะ..ขอจอง คัน่แปล
ตามควมหมายทางภา้คอีสาน จอง น่ีหมายถึง แนวซดแกงเดอ้ ประทานโทษ หมายถึง ทรพีก็แม่น 
บางหม่อง ทพัพี หรือทรพี หรือจองน่ีแล่วหรือซอ้นซดแกงน่ีแล่ว ก็แตกต่างไปตามการใซ้ของแต่ละ
หม่องแต่ละบ่อนกะดายเนาะ...” (12 ต.ค. 2554) 
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 จากขอ้ความขา้งตน้ ผูพ้ดูอธิบายความหมายของคาํวา่ “จอง” จากช่ือเพลงคือ ขอจองใน
ใจ โดยผูพู้ดตอ้งการอธิบายความหมายท่ีต่างกนัของคาํว่า “จอง”ผูจ้ดัรายการจะสลบัภาษาเพื่อ
อธิบายความหมายของคาํศพัท์ท่ีแตกต่างกนัระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน และเม่ือ
อธิบายดว้ยภาษาใดก็เลือกใชภ้าษานั้นพูด เม่ือผูจ้ดัรายการตอ้งการอธิบายความหมายคาํวา่ จอง ใน
ภาษาไทยกลางจะลือกใช้ภาษาไทยกลาง ในขอ้ความท่ีว่า “จอง... หมายถึง การจบัจอง การยึดถือ
ครอบครอง” เม่ือพดูจบ ผูพ้ดูก็สลบักลบัไปใชภ้าษาไทยอีสานเพื่ออธิบายเพิ่มเติม และเม่ือจะอธิบาย
คาํวา่ จอง ในความหมายภาษาอีสาน ผูพ้ดูก็จะเลือกใชภ้าษาไทยอีสานในการอธิบายในขอ้ความท่ีวา่ 
“ขอจอง คัน่แปลตามควมหมายทางภาคอีสาน จอง น่ีหมายถึง  แนวซดแกงเด้อ ประทานโทษ 
หมายถึง ทรพีก็แม่น บางหม่อง ทพัพี หรือทรพี หรือจองน่ีแล่วหรือซอ้นซดแกงน่ีแล่ว”  
 การสลบัภาษาไปมาระหวา่งภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของผูพู้ดตามตวัอยา่ง
ขา้งตน้ เพื่อเนน้ถึงการอธิบายความหมายของคาํวา่ “จอง” ในภาษากลางดว้ยการใชภ้าษาไทยกลาง
และความหมายของคาํว่า “จอง” ในภาษาอีสานดว้ยการใช้ภาษาไทยอีสาน เป็นการเลือกใช้ภาษา
เพื่อตอ้งการส่ือสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 
2.8 การสลับภาษาเพื่อท าให้การขอร้องหรือค าส่ังน้ันหนักแน่นหรือนุ่มนวลขึ้น จาก

ผลการวจิยัพบปัจจยัในขอ้น้ี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ผูจ้ดัรายการ:“ฮะ เพลงหยงัเก๊าะ” 
 ผูฟั้ง: (ไม่ชดั) 
 ผูจ้ดัรายการ: เอาใหม่ๆเวา่ใหม่ ตั้งใจดีๆ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆซ์ะ
ก่อน เวา่ซา้ๆ อยา่เวา่ใหอ้า้ยไทใตฟั้งบ่รู้เร่ือง เอาใหม่ๆเวา่ใหม่...” (27 ต.ค. 2554) 
 จากขอ้ความขา้งตน้เป็นการสนทนาระหวา่งผูจ้ดัรายการและผูฟั้งท่ีโทรเขา้มาขอเพลง 
โดยผูฟั้งท่ีโทรเขา้มานั้นพูดไม่ชดั ทาํให้ผูจ้ดัรายการตอ้งใช้ภาษาในการออกคาํสั่งให้ผูฟั้งพูดใหม่
อีกคร้ัง 
 การสนทนาดงักล่าวผูพู้ดทั้งสองใชภ้าษาไทยอีสานในการสนทนา จนกระทัง่ผูฟั้งพูด
ช่ือเพลงไม่ชดั ผูจ้ดัรายการจึงสลบัภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลางเพื่อแสดงการ
ออกคาํสั่งแก่ผูฟั้งให้พูดใหม่ดว้ยคาํว่า “เอาใหม่ๆ” และ “ตั้งใจดีๆ” ผูพู้ดสลบัภาษาเพื่อตอ้งการให้
คาํสั่งนั้นหนกัแน่นข้ึน เพื่อใหผู้ฟั้งคนดงักล่าวพดูช่ือเพลงใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 

 ผูฟั้ง: “พี่ขาขอฟังเพลง แกม้เป้ือนเหง่ือ หน่อยค่า” 
 ผูจ้ดัรายการ: “โอย๊ คุณครูออกอกัขระบ่ถืกฮ่าๆคุณครูเอาใหม่อีกคร้ังหน่ึงสิคะ” 
 ผูฟั้ง: “แกม้เป้ือนเหง่ือ” 
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 ผูจ้ดัรายการ: “แก้มเป้ือน อะไรคะ เอาใหม่สิคะ หน่ึง ส้อง ซ่ัม แก้มเป้ือน อะไรคะ” 
 ผูฟั้ง: “ฮ่าๆ แกม้เป้ียนเหง่ีย จา้” 
 ผูจ้ดัรายการ: “จา้ ฮ่าๆๆ” (9 พ.ย. 2554) 
 จากขอ้ความขา้งตน้ เป็นการสนทนาระหวา่งผูจ้ดัรายการและผูฟั้งท่ีโทรเขา้มาขอเพลง 
ผูจ้ดัรายการตอ้งการใหผู้ฟั้งพดูช่ือเพลง “แกม้เป้ือนเหง่ือ” ดว้ยภาษาไทยอีสานคือ “แกม้เป้ือนเหง่ีย” 
ดว้ยการขอร้องผูฟั้งคนดงักล่าวโดยสลบัไปใช้ภาษาไทยกลางดว้ยขอ้ความท่ีวา่ “คุณครูเอาใหม่อีก
คร้ังหน่ึงสิคะ” และ “แกม้เป้ือน อะไรคะ เอาใหม่สิคะ หน่ึง ส้อง ซัม่ แกม้เป้ือน อะไรคะ” ผูพู้ดสลบั
ภาษาจากภาษาไทยอีสานมาเป็นภาษาไทยกลางดว้ยขอ้ความเหล่าน้ีเพื่อให้การขอร้องนั้นนุ่มนวล
มากยิง่ข้ึน  
 

2.9 ความต้องการอธิบายเส้นทาง ผูพู้ดจะสลบัภาษาเม่ือตอ้งการอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน จากผลการวิจยั พบวา่ผูจ้ดัรายการมีการสลบัภาษาเพื่อการอธิบายเก่ียวกบัเส้นทาง 
สถานท่ี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 “...ร้านเลยโลหะ อยู่ถนนมะลิวลัย์ตรงข้ามกั่นกับการไฟฟ้าอ าเภอวงัสะพุง เลยบา้นปาก
เป่าปากปวนออกไปวงัสะพุง่ อยูบ่า้นโกกเกือฮัน่เด๋อ ฝากไว ่กบัร่านเลยโล่หะ...” (4 พ.ย. 2554) 
 จากตวัอย่างดงักล่าว อยูใ่นช่วงการแนะนาํสินคา้ผูส้นบัสนุนรายการ โดยผูจ้ดัรายการ
จะใชภ้าษาไทยอีสานในการสนทนา และเม่ือตอ้งอธิบายถึงท่ีตั้งของสินคา้ดงักล่าว ผูจ้ดัรายการจะ
สลบัไปใชภ้าษาไทยกลางในขอ้ความท่ีวา่ “ร้านเลยโลหะ อยูถ่นนมะลิวลัยต์รงขา้มกัน่กบัการไฟฟ้า
อาํเภอวงัสะพุง” ผูพู้ดสลับภาษาในข้อความดังกล่าวเพื่อตอ้งการอธิบายเส้นทางให้ผูฟั้งท่ีมีอยู่
จาํนวนมากไดเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน 
 

2.10 ความต้องการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นเข้าใจในส่ิงที่ผู้พูดต้องการ
ส่ือสาร จากผลการวจิยัคร้ังน้ีไม่พบปัจจยัการสลบัภาษาในลกัษณะดงักล่าว เน่ืองดว้ยรายการวิทยุท่ี
ทาํการศึกษาน้ีนั้นเป็นลกัษณะการออกอากาศเพื่อกลุ่มผูฟั้งทุกกลุ่ม ทุกชุมชน ไม่มีการจาํกดักลุ่ม
ผูฟั้งเพราะฉะนั้นการสลบัภาษาหรือการใชภ้าษาของผูจ้ดัรายการในงานวิจยัน้ี จึงไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อ
การหลีกเล่ียงไม่ใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนเขา้ใจในส่ิงท่ีผูจ้ดัรายการกาํลงัส่ือสาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง การสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน ของนักจัด
รายการวทิยชุุมชน จงัหวดัเลยรายการเวา้ม่วนชวนหวั โดยดีเจบ่าวไทใต ้น้ีสามารถนาํไปสู่การศึกษา
ท่ีเช่ือมโยงกบัการศึกษาในประเด็นอ่ืนต่อไปน้ี 
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1. ควรมีการศึกษาการสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของ
ส่ือสารมวลชนประเภทอ่ืนๆต่อไป เช่น การสลบัภาษาของผูด้าํเนินรายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน (เคเบิ้ล
ทีว)ี  

2. ควรมีการศึกษาการสลบัภาษาระหวา่งภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของกลุ่มอาชีพ
อ่ืน เช่น มคัทายกวดัในพื้นท่ีชนบท แม่คา้หรือพอ่คา้ขายของในพื้นท่ีท่ีมีลูกคา้ทั้งคนในพื้นท่ีและคน
ต่างพื้นท่ี เป็นตน้ 

3. ควรมีการศึกษาการสลบัภาษาระหวา่งภาษาไทยอีสานและภาษาองักฤษหรือภาษาอ่ืนๆ
ของหญิงชาวอีสานท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ เช่น ชาวองักฤษ ชาวอเมริกา หรือชาวเยอรมนั ท่ีอาศยั
อยูใ่นภาคอีสาน 
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ตัวอยางขอมูลการถอดเทปเสียงของนักจัดรายการวิทยชุุมชนดีเจบาวไทใต 
รายการเวามวนชวนหัว คล่ืนมหาชนคนไทเลย FM96.25 จ.เลย 

 
ออกอากาศ วันท่ี 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
คําอธิบาย: ตัวอักษรเอียง หมายถึงภาษาไทยกลางของนักจัดรายการวิทยุเทานั้น 
 

 เออ สิฮักกั่นดอก เหอๆ ฮาๆ โอยแนนอนแทหวาผลงานเพลงนี่เนาะ เปดยามใดมวนยามนั่น 
แหผะเวสเขาเมือง จริงๆเพิ่นแหกันเดือน4พูนแลว แตวามัก กะเลยเปด เอาสูสิตบมืออีหยังอีกแลว 
ฮาๆ พี่นองฟงอยูทางบานเลยจะบเขาใจ เอามาเปดหยังยามนี่ มันบแมนยามแหผะเวส บัดพวมเพ่ินสิ
วานะ อ่ันเปดไปซ่ันละม้ัก มอบเปนควมม่ืนควมซ่ืนไปหาพ่ีหานอง ฟงนํากั่นมวนนํากั่น หมดบาน
หมดเมืองเดอ มารยาท สิบนิ้วนบนอบนอมเพียงเกศเกศศรี ขออัญชลีนบวันทาขมาเจากราบสวัสดี
พอลุงแมปา อาวอาจทั้งหลายแหล ท้ังพอแมพี่นองลุงปากะซํากั่นเดอ ตอนรับฮับตอนพี่นองเขาสู
รายกานเวามวนชวนหัวกับผูขาบาวไทใต กับภาคเซาสิบโมงเซาฮอดสิบเอ็ดโมงเซา หนึ่งซ่ัวโมง
โดยประมาณนับตอจากนี้ไป เปนหนาท่ีของผูขาบาวไทใต รับผิดชอบจัดสรรควมมวนควมซ่ืนใหพี่
ใหนองเฮา ฟงนํากั่นมวนนํากั่น หมดบานหมดเมียงจา วาแตผูใดเปดฟงไดยินโลด เวนไวแตผูบฟง
เดอ เดี๋ยวสิบไดยินเดะค่ันบฟงหนะนะ โอะค่ันฟงอยูเฮ็ดจั้งใดอยูกะไดยินยังวา ฮาๆ เหอๆ กั้บ
รายการเวามวนซวนหัวในชวงนี่ ผูขาบาวไทใต อยูนํากั่นค้ือเกาเหมียนเดิมเดอ กับผูใหการซุกยูดูแล
รายกานรวมเดินทางไปนํากันในซวงซ่ัวโมงนี้นะ อยูน่ํากั่นกับรานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานติ้ว
ฮั่นเดะ โอยยย ศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือครบครันทันสมัย ใจกลางเมืองเลย 
ใหญท่ีสุดในจ.เลยของเฮา ค่ันเวาพื้นโทรศัพทมือถือนั่นบตองไปหมองอ่ืน ไปรานปยะมือถือหมอง
เดียวไดครบเ บ่ิดซุกอยางไล ข้ึนไปตั้ งแต บัตรเติมเ งินพี้แลว  โอยย  ออนซอนหลายยังว า 
นอกเหนือจากจะเปนศูนยขาย ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือแลวบแลว เปนศูนยซอมบริการพรอม
กอ เอาโทรศัพทมือถือมีปญหา ม้ันหาง ม้ันพัง ม้ันเพ ม้ันเสีย ม้ันมีปญหา ม้ันตายข่ึนมา เอาไปซอม 
เอาไปซอมอยูนี่ละเนาะ รานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานติ้วนี่ละเนาะ เปดบริการซุกม้ือกอ ฮาๆ 
เดี๋ยวสิกลับมาเวารายละเอียดสูฟง รวมไปถึงรานเลยโลหะ รานเลยโลหะ บัดเนี่ย ศูนยผลิตและจัด
จําหนายหลังคาเหล็กตราซางไทยเน แข็งแกรง ทนทาน น้ําหนักเบา ปลวกบกิน บเปนสนิม มี
มากมายหลายแบบหลายรูปลอนใหเลือกกันพรอม บอวาจะเปนลอนคู ลอนเดี่ยว ลอนซีแพ็ด 
โดยเฉพาะลอนซีแพ็คนะ แตกตางจากกระเบ้ืองอยางเห็นไดชัดนะจะ นะจะ นะจะ เออะ บแมน
ธรรมดาของขอย นะจะ นะจะ นะจะ นะจะ ฮาๆ เออไปเอามาจากไหนอีก นะจะ นะจะเนี่ย  อยาลืม
พี่นอง สรางบาน สรางเฮือน เปล่ียนหลังคา มุงหลังคาโบสถ หลังคาการเปรียญ เออ คณะกรรมการ
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หมูบานกะดี่ หลวงพอเฮากะด่ี มาเบ่ิงเอาอยูนี่ รานเลยโลหะ หลังคาเหล็กตาซางไทยเดอ แนนอน 
แข็งแกรง ทนทาน น้ําหนักเบา ปลวกบกิน บเปนสนิม พรอมจา มากมายหลายแบบหลายรูปลอนให
เลือกกันพรอม บอวาจะเปนลอนคู ลอนเดี่ยว ลอนซีแพ็ด โดยเฉพาะลอนซีแพ็คนะ แตกตางจาก
กระเบ้ืองอยางเห็นไดชัด มากมายหลากสีสัน สนุกเลือก สนุกซ้ือกะยังวา กะยังวา กับรานเลยโลหะ 
อยูถ.มะลิวัลย ตรงขามกั่นกับการไฟฟาอ.วังสะพุงเลยบานปากเปาปากปวดออกไปทางวังสะพุง อยู
ติดถนนใหญนี่หละ อยูบานโกกเกือฮ่ันเดอฝากไว แลวกะปลากระปองปุมปุย ปลากระปองปุมปุย 
บัดเนี่ย แนวแซบ แนวอรอย ปลากระปองปุมปุยอะ เหอๆ ปลากระปองปุมปุยพี่นองเอยยย อรอยกอ 
อยูค่ัว อยูคู บแมน อยูค่ัว อยูคูคนไทยมานาน30กวาปแลว เออะ ปลากระปองปุมปุยนะ มีมากมาย
หลายรสใหเลือกรับประทาน มีวางขายวางจําหนายตามรานคา รานขายใกลบานคุณเดอ เดี๋ยวสิ
กลับมาเวารายละเอียดสูฟงอันนี้กะดายนะครับ นี่ก็คือผูใหการซุกยูดูแลรายการรวมเดินทางไปนํา
กั่นในซวงซ่ัวโมงนี่ เหอๆ042833810บัดเนี่ย กับการแนะนําผลงานเพลงเขาสูรายการ อยากฟง
ผลงานเพลงใดอ่ันแนะนําเขามา 042833810รับโทรศัพทสายแรกแฮกหมานกอนบัดทีนี่ ผูจัด
รายการ: สวัสดีคราบ ฮัลโหล 
ผูฟง : ซําบายดีจา 
ผูจัดรายการ : ซําบายดีจา โอยกะซําบายอยู เหอะๆ บไขบหนาวดอกจา ซําบายดีอยูจา  
ผูฟง : อายใตจา 
ผูจัดรายการ: จา 
ผูฟง : สมราคาดีแทนอ 
ผูจัดรายการ: เวาอีหยังเกาะ? 
ผูฟง : สมราคาดีจั่งนอ 
ผูจัดรายการ: สมราคาอีหยังละทีเนี่ย  
ผูฟง : สมราคาเพ่ินจางมาเวานี่หละ 
ผูจัดรายการ: เอา ก็เต็มบาท เต็มหมาก สมราคาเพ่ินละเนาะ 
ผูฟง : อายใตจา 
ผูจัดรายการ: จา วาจ้ังใดคะ? 
ผูฟง : ขอฟงเพลงนําแหนคา 
ผูจัดรายการ: ขอฟงเพลงหยังจา? 
ผูฟง : มักเมียเขา แบบสดๆนะคา 
ผูจัดรายการ: มักเมียเขาแบบโสดๆ  
ผูฟง : จา 
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ผูจัดรายการ: เอามาวนหาหมองตายแทเนี่ย 
ผูฟง : เหอๆๆ 
ผูจัดรายการ: ฮาๆๆ 
ผูฟง : มักเพลงซือๆดอกจา บไดมักเมียเพ่ินอีหลีดอก 
ผูจัดรายการ: โอมักเพลงซือๆ บไดมักเมียเพ่ินอีหลีวาต๊ิ? 
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: โอย กะวาซ่ันแหน 
ผูฟง: อ่ันคุณใตจา 
ผูจัดรายการ: ครับผม  
ผูฟง : ฝากไปทุกทิศท่ัวไทยเลยเดอ 
ผูจัดรายการ: จา 
ผูฟง : แลวกะฝากพิเศษไปถึงสาวบานเพียนําแหน 
ผูจัดรายการ: จา 
ผูฟง : อายใตจา 
ผูจัดรายการ: จา โอยจั้งแมนเพิ่นเวามวน ฮาๆ แมนหยังกะดอกะเดี้ยจา 
ผูฟง : ซํานี่ละเนาะจาเนาะ 
ผูจัดรายการ: ซํานี่ติจา? 
ผูฟง : จา สวัสดีจา 
ผูจัดรายการ: โหย สวัสดีจา 

จากหนุมสุภาพ จั้งแมนเราสุภาพอีหลี สมซ่ือเรา หึหึ บแมนเพิ่นนั่งพับเพียบ แปบขาติเวากะ
ขอยหนะ โอย เอ๊ียม ฮาๆ เวากะหนุมสุภาพแลวแลวเอ๊ียม เหอๆ บาวสุภาพจากบานเพียขอฟงผลงาน
เพลงมักเมียเขาของประถมบันเทิงศิลป แบบสดๆนะ วาซ่ันหวา ตายแลวสดบนอหนิเนาะ บแมน
เกี่ยวแลวบนอหนินอ ฮาๆ เดี๋ยวเปดสูฟงเดอหนุมสุภาพเดอ สายตอไป 
ผูจัดรายการ: สวัสดีครับผม 
ผูฟง: สวัสดีครับทาน 
ผูจัดรายการ: ครับผม วาจั้งใดครับทาน 
ผูฟง: ขอเพลงหนอยไดไหมครับวันนี้นะ 
ผูจัดรายการ: เอา ก็คงจะไดอยูแหละ ลองวามาสิหนุมแลคตาซอยอยากฟงเพลงอะไรอะ  
ผูฟง: อ้ือหือ ทําไมจําเสียงไดฮะ   
ผูจัดรายการ: โอยก็เดาไปอยางนั้นแหละ ฮาๆ 
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ผูฟง: งวดหนาเลขออกอะไรครับ  
ผูจัดรายการ: หะ งวดหนาหรอ 
ผูฟง: ครับเพิ่น  
ผูจัดรายการ: 604 เขียนไวนะ 
ผูฟง: ครับๆ 
ผูจัดรายการ: อยาลืมๆ จะหาวาบาวไทใตไมบอกไมกลาวกัน 
ผูฟง: ถาออกมาไมถูกจะใหผมทําอยางไรครับทาน 
ผูจัดรายการ: ถาออกมาไมถูก ก็เอาปเลขไปท้ิงอยาเก็บไว ตํารวจจะหาเจอ 
ผูฟง: ถูกตองเลยนะฮะ  
ผูจัดรายการ: เออ อยาไปทําท่ัว ไมดีๆ  
ผูฟง: ขอเพลงหนอยนะครับทาน  
ผูจัดรายการ: ขอเพลงอะไรครับผมทาน 
ผูฟง : รอสายใจส่ังมานะครับทาน  
ผูจัดรายการ: ปาดติโถ ฮาๆ รอสายใจส่ังมาวาต๊ิ  
ผูฟง: ครับผม  
ผูจัดรายการ: มอบใหใครเปนพิเศษไหมนอ 
ผูฟง: สาวสวยหวยสีดาอันดับแรกเลยจะ  
ผูจัดรายการ: ปาดโถะมอบไปหาสาวสวยหวยสีดา อันดับหนึ่งเลย  
ผูฟง: จา 
ผูจัดรายการ: อ่ันอันดับสองรองลงมาคือใคร 
ผูฟง : พญาครุฑครับ 
ผูจัดรายการ: พญาครุฑ ฮาๆๆ 
ผูฟง : ครับ อันดับสามก็คือแมนองปาลมคนสวยบานภูแกว 
ผูจัดรายการ: ออ แมนองปาลมคนสวยบานภูแกว 
ผูฟง : โอ บานเสาแกวบานเสาแกว 
ผูจัดรายการ: โอยนอหือ บานเสาแกวก็บานเสาแกว ภูแกวพะนะ 
ผูฟง: มันเวาผิดครับ 
ผูจัดรายการ: ไมเปนไรหรอกใหอภัย ฮาๆๆเออ เอาแคนี้หรอ 
ผูฟง: ยังครับ 
ผูจัดรายการ: ยังไมหมดหรอ 
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ผูฟง: ยังครับ 
ผูจัดรายการ: เอาแลวหยุดทําไม 
ผูฟง: มันสะดุดครับ 
ผูจัดรายการ: โอ มันสะดุด อะต้ังจิตต้ังใจระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม  
ผูฟง: ครับผม 
ผูจัดรายการ: เอา พูดมาทีนี้นะวามีใครบาง 
ผูฟง: ถาง้ัน พูดนานเดี๋ยวเงินพี่ใตจะหมดนะครับ  
ผูจัดรายการ: หึหึ แมนอยู  
ผูฟง:ถาง้ันแคนี้นะครับ 
ผูจัดรายการ: ครับผม 
ผูฟง: สวัสดีครับผม 
ผูจัดรายการ: สวัสดีครับผม 
ผูฟง : เดี๋ยว 
ผูจัดรายการ: หา  
ผูฟง: อยาเพิ่งครับ 
ผูจัดรายการ: เอาเปนอะไรครับผม 
ผูฟง: ผมยังไมไดบอกวาจะวางอยูเลยครับผม  
ผูจัดรายการ: ก็ไหนวาแคนี่ไมใชหรอ 
ผูฟง: ไมไดวาวางสายไง บอกวาแคนี่แหละเนาะ  
ผูจัดรายการ: โอยนอ นอ ขอโทษนะถาอยางนั้นนะบาวแลคตาซอย ดีเจรําผิด 
ผูฟง : ครับผม แคนี้นะครับผม วางสายกอนนะครับ 
ผูจัดรายการ: ครับผม งั่นก็แคนี่ สวัสดีครับ  
ผูฟง : สวัสดีจา  

วางแลวไป? โอ วางแลว ฮาๆๆ จากหนุมแลคตาซอย โอ แตละม้ือแตละหนิวันรายกานขอย
เปนแบบใดนอ ฮาๆ โอย ออนซอนหลายฮาย รับอีกจั๊กหนึ่งเสียงหนึ่งสายพ่ีนอง 042833810 รับสาย
นี่แลวฟงเพลง  
ผูจัดรายการ: ฮัลโหล สวัสดีคราบ  
ผูฟง : สวัสดีคา 
ผูจัดรายการ: ฮัลโหล สวัสดีคา 
ผูฟง : ขอเพลงแหนคา 
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ผูจัดรายการ: ขอเพลงหยังคา 
ผูฟง : (พูดเสียงเบา) 
ผูจัดรายการ: โอย อยากใหเวาแฮงๆ เนาะคา มันบไดยิ้นเนาะคร่ับ แมนหยังค้ือเวาคอยแทนอคา 
ผูฟง : หนูอยากฟงเพลง แมหมายหัวใจสะออน แหนจา 
ผูจัดรายการ: โออยากฟงเพลงแมหมายหัวใจสะออนเนาะคะเนาะ 
ผูฟง : อ่ันแมนซ่ือนี่บจา  
ผูจัดรายการ: แมนๆ ถึกตองละคะแมนซ่ือนี่แหละคะ เสียงอีสานเปนผูรองต๊ัวเพลงเนี่ย 
ผูฟง : แมนบคา 
ผูจัดรายการ: คา 
ผูฟง : หนูม๊ัก มักตั๊วเพลงนี่นะ 
ผูจัดรายการ: โอ มักติ๊คะเพลงนี่ 
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: ฮึ เดี๋ยวสิเปดสูฟงเดอคะ ค่ันมักกะดายเนาะคะเนาะ 
ผูฟง : ค่ันเปนไปไดอยากไดเปนเพลงแรกพูนละ 
ผูจัดรายการ: ค่ันเปนไปไดอยากไดเปนเพลงแรกพูนละติ 
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: โอย มันจะบลัดคิวหนุมสุภาพเซียวหรือ 
ผูฟง : อันเปนแมญิงขอกอนบาวสุภาพเพิ่นยอมต๊ัว 
ผูจัดรายการ: โอยจั้งแมนเพิ่นม่ันใจเนาะ ฮาๆ เออ เอาซ่ันนะ เดี๋ยวพี่ใตสิหาเปดสูฟงเดอ 
ผูฟง : (พูดสวนกับดีเจ) 
ผูจัดรายการ: อีหยังเกาะคา 
ผูฟง : ฝากไปหาตาลือ แหนจา 
ผูจัดรายการ: ฝากไปหาตาลือ 
ผูฟง : (พูดไมชัด) 
ผูจัดรายการ: หยังเกาะ? 
ผูฟง : พอใหญลือกะบาวสุภาพนํา 
ผูจัดรายการ: พี่ลือ กะบาวสุภาพ 
ผูฟง : จา สุภาพฮั่นละ 
ผูฟง : ฝากไปหาคุณแมแดงนําแหนเดอ 
ผูจัดรายการ: คุณแมแดงนําพรอม  
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ผูฟง : ฝากแมกุงศรีนําแหนเดอ 
ผูจัดรายการ: แมกุงศรีนําพรอม 
ผูฟง : มอบเปนพิเศษ ใหผูเวาหนาไมคนําเดอ  
ผูจัดรายการ: ขอบพระคุณ เอาละๆ ผูเวาผูนี้เปนผูใดจา 
ผูฟง : จากนองกิ๊กจา 
ผูจัดรายการ: จากนองกิ๊กติ? 
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: นองกิ๊กทางปากปวนนั่นติจา 
ผูฟง : ถูกตองท่ีสุด ณ จุดๆน่ี 
ผูจัดรายการ: เบย ฮาๆ โอ เอาจั๋งใดกะสิเปดสูฟงเดอจาเดอ 
ผูฟง : คา ขอบคุณหลายๆเดอจา 
ผูจัดรายการ: คา 
ผูฟง : สวัสดีคา 
ผูจัดรายการ: สวัสดีคา 

เออ นองกิ๊กบานปากปวนเสียงเปนแบบนี่ติ เอาม้ือฮ่ันเสียงค้ือบเปนแบบนี้วะ ฮาๆ อุย ตาย
แบวคือมีความสามารถคักแหนแท เฮ็ดเสียงใหดีเจจํากะบได ฮาๆ ฟงเพลงพี่นองกับผลงานเพลงนี้ 
มักเมียเขา จากบาวสภาพบานสุขอเขามา จริงๆแลวเราอยากฟงแบบสดๆซ่ันวา โอยหนุมสุภาพ แบบ
สดๆเก็บบทันจา เก็บไวแตเม่ือวานนี่เหี่ยวแลว ฟงแบบบสดก็ไดดอกเนาะจะเนาะ / เปดเพลง /  
มักเมียเขาพี่นองเอย โอยยนองกิ๊กเอย เพลงสิไดฟงบบุ เพลงกะบคอยม้ี สาเหตุท่ีเพลงบคอยมี 
เนื่องจากวาคอมพิวเตอรของทางสถานีภูกระแตตอนนี่ เปนไวรัสต้ับอักเสบ ฮาๆ เหอ สูสิตบมือเฮ็ด
หยัง นิสัยอะเนาะ เปนไวรัสตัวอักเสบอยู ฮาๆ ไวรัสลงเค่ียง ไวรัสลงคอมพิวเตอร อ่ันมันกิ่นเพลง
ไปเบ่ิดตอนนี้ดีเจบาวผูหลากะกําลังดําเนินการซอมอยู แตบทันไดแลวดีเทีย เซิสหาเพลงบไดเลยใน
ระบบคอมพิวเตอร มีปญหาเลกนอยถึงปานกลาง แตวากะพอมี้เพลงอยู ฉะนั้นแลวเพลงบางเพลงท่ี
พี่นองขอเขามากะสิอาจเปดใหบได จั้ดใหบทันในซวงเวลานี้ ตองขออนุญาตบาดคํายกตัวอยางเชน
ผลงานเพลงท่ีนองกิ๊กขอเขามา แมหมายหัวใจสะออนหนิ  มันหาบพอ หาเบ่ิงคักแลว เซ้ิสบไดเลย
นะครับ เอาเปนวาพี่ใตเซ็นไวกอนเดอ นองกิ๊กเดอ เหอๆ ฟงเพลงนี่นําผูบาวแลคตาซอยซะกอน รอ
สายใจส่ังมาเนี่ยเนาะ ไมค ภิรมยภร รอสายใจส่ังมา จากผูบาวแลคตาซอยขอเขามาเดอ แลวกะมอบ
ไปหานองกิ๊ก ทางปากปวนนําแหน นะครับ เอาฟงมวนๆจา /เปดเพลง/  

รอสายใจส่ังมา ไมค ภิรมยภร โอยยย มวนดี่ฮายเนาะ ฟงยามใดกะมวนยามนั่นเดะเดี๋ยวหนิ 
ฮาๆ เหอๆ มอบเปนควมมวนควมซ่ืนไปหาพ่ีหานอง ฟงนํากั่นมวนนํากั่นเบ่ิดบานเบ่ิดเมืองเดอพี่
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นองเดอ เอาบาดหนิ ฝากไวกับพี่กับนองเฮาแหนกอนก็แลวกัน เร่ืองราวของผูใหการซุกยูดูแลราย
กาน รวมเดินทางไปนํากันในชวงช่ัวโมงนี้หนา เออรานปยะมือถือ ศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนาย
โทรศัพทมือถือพี่นองเอย เวาพื้นโทรศัพทมือถือมีทุกรุน ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตล ทุกเวอรชัน 
มากมายหลากหลายสีสันรวมกั่นอยูหนี่ เอารุนใด เอาแบบใหมลาสุดบ เอาไอ ไอหยังเกาะ ไอแพคติ 
เออ มีกอ ไอแพค ไอโฟน มีหมดเบ่ิดฮ่ันต้ัวโอย ไปเลือกเบ่ิงเลือกซ้ือเอา อยูรานปยะมือถือ หนา
ตลาดแลงบานต้ิว เปนศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือท่ีครบครันทันสมัยใจกลาง
เมืองเลย แลวกะใหญที่สุดในจ.เลยของเฮาพรอม นอกจากเปนศูนยขาย ศูฯยจําหนายแลวบแลว
ยังเปนศูนยซอมบริการท่ีไดมาตรฐานอีกดวยนะ โทรศัพทมือถือ มันหาง มันพัง มันเพ มันเสีย มันมี
ปญหา มันตายข้ึนมาเอาไปซอมไปแปลงไปแตงอยูนี่ละเนาะ รานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิว 
เปดบริการซุกม่ือเดอฝากไว เหอๆ รวมไปถึงหลังคาเหล็กตราชางไทย พี่นองเอย สรางบาน สราง
เฮียน เปล่ียนหลังคาตรงไปหาเพิ่นรานเลยโลหะ อยูถ.มะลิวัลย ตรงขามกั่นกับการไฟฟาอ.วังสะพุง 
อยูบานโกกเกือนั่นหนาเลยบานปากเปาปากปวน ไปทางวังสะพุงพูนละนะครับ อยูติดถนนใหญ นี่
แลว  สรางบาน สรางเฮียน เปล่ียนหลังคาตรงไปหาเพิ่นเดอ รับรองวาบผิดหวังอยางแนนอนพ่ีนอง 
ฮาๆ กับหลังคาเหล็กตราชางไทยจา 042833810 รับสายน้ีกอนจากทางใด 
ผูจัดรายการ: ฮัลโหล 
ผูฟง: ฮัลโหลครับ 
ผูจัดรายการ: ฮัลโหลคราบ 
ผูฟง : ขอเพลงแหนครับ 
ผูจัดรายการ: ขอเพลงหยังครับผม 
ผูฟง : เพลงจีบสาวหนาฮานครับ  
ผูจัดรายการ: จีบสาวหนาฮานเนาะครับเนาะ จากทางใดเนาะหนิ จากทางใดครับผม  
ผูฟง : จากอายหนุมทาทราย รุงเรืองครับผม 
ผูจัดรายการ: โออายหนุมทาทราย รุงเรือง 
ผูฟง : ครับ 
ผูจัดรายการ: จีบสาวหนาฮานเนาะครับเนาะ  
ผูฟง : ครับผม 
ผูจัดรายการ: มอบใหผูใดเปนพิเศษบนอ  
ผูฟง : มอบใหผูสาวท่ีไปเตนหนาฮานเม่ือคืนนี่ครับ  
ผูจัดรายการ: มอบใหผูสาวท่ีไปเตนหนาฮานเม่ือคืนนี่ติ 
ผูฟง : ครับ 
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ผูจัดรายการ: อ่ันไปเตนหนาฮานอยูไสละ?  
ผูฟง : อยูเซียงคานน่ีครับ 
ผูจัดรายการ: เอาเพิ่นมีบุญหยังกั่น  
ผูฟง : ออกพรรษาเดะครับ 
ผูจัดรายการ: โอติ ฮาๆๆ อุยลืมคราว เออ แมนบัดใดออกพรรษาเซียงคานบัดแทเนาะ 
ผูฟง : ครับ 
ผูจัดรายการ: เอาขอยคือบฮูเมียฟาวะ 
ผูฟง : (พูดไมชัด) บครับ 
ผูจัดรายการ: อ่ันใดเกาะครับผม 
ผูฟง : เมื่อคืนนี่ไดมาบครับ 
ผูจัดรายการ: เม่ือคืนนี้เปนหยังเกาะ? 
ผูฟง : เมื่อคืนนี่ไดมาเท่ียวบครับ  
ผูจัดรายการ: โอ บไดไป  
ผูฟง : ออครับ 
ผูจัดรายการ: โอยย ลืมคราวบุญออกพรรษา ฮาๆ เออ 
ผูฟง : วาเลนไทน(พูดไมชัด) 
ผูจัดรายการ: อ่ันใดเกาะครับผม?  
ผูฟง : วาเลนไทนครับเม่ือคืนนี่ 
ผูจัดรายการ: โอเม่ือคืนนี่ วาเลนไทนติครับผม 
ผูฟง : ครับ 
ผูจัดรายการ: เออ ม้ือแลงนี่อีหยังละม้ือแลง  
ผูฟง : ม้ือแลงนี่กะประถมครับ 
ผูจัดรายการ: ม้ือแลงนี่ประถมติ 
ผูฟง : ครับ 
ผูจัดรายการ: โอ  
ผูฟง : มีบครับ 
ผูจัดรายการ: มีๆ มีอยูครับจีบสาวหนาฮาน 
ผูฟง : ครับผม 
ผูจัดรายการ: โอเคครับผม เดี๋ยวสิเปดสูฟงเดอ ผูบาวทาทรายเดอ  
ผูฟง :ครับ สวัสดีครับ 
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ผูจัดรายการ: สวัสดีครับ 
จากผูบาวทาทรายขอฟงผลงานเพลงจีบสาวหนาฮาน มอบไปหาผูสาวผูไปเตนหนาฮานเม่ือ

คืนนี่แหน พะนะ พะนะ เราวาหนะนะ ฮาๆ เอาเดี๋ยวสิเปดสูฟงกะแลวกัน เฮอะ โอย ขอยละลืมคราว
วางานออกพรรษาอยูเชียงคานเม่ือคืนนี่เนาะ ประทานโทษ ประทายอภัยมณี ศรีสมุทร สุดสาคร
หลายๆ อ่ันหนิ อันหยังหนิ ขาวประกาศ โออ่ันนี่เปนขาวประกาศฝากประชาสัมพันธ มาจากทาง
เทศบาล สํานักงานเทศบาลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ขอเรียนเชิญทุกทาน เท่ียวงานเดี๋ยวเดอ เดี๋ยว
เดอ ขอเชิญทุกทานเท่ียวงานสืบสาน งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทิดไทองคราชันย
คร้ังท่ี 3 ประจําป 2554 จัดข้ึนในวันท่ี 9 10 พ.ย. วันท่ี9 ท่ี10เดอ บแมนวันท่ีเกาสิบเดะ วันท่ี 9และ
วันท่ี10 พ.ย. พ.ศ.2554 หนาสนามท่ีวาการอําเภอผาขาวและหอประชุมบานโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.
เลย เพื่อเปนการสืบสาน วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
หลากหลายอยาง ใหพี่นองไดมวนไดซืนกัน ไมวาจะเปนการประกวดแขงขันกิจกรรมตางๆ ไมวา
จะเปน การแขงขันกีฬาชาวบาน การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดผลิตผล
ทางการเกษตร การประกวดกลวยน้ําวา เออ การประกวดกลวยน้ําวา การประกวดมะละกอ การ
ประกวดฟกทอง หนิ การประกวดกลวยน้ําวา การประกวดมะละกอ การประกวดฟกทอง การ
ประกวดพริก อือ การประกวดมันสําปะหลัง การประกวดออย การประกวดขาวโพด ปาดโถ คือ
แนนอนแทละฮึ เหอๆ การประกวด อ่ันหวองฮ่ันเปนประเภทพืชแลวแมนบ ตอไปเปนการประกวด
แบบประเภทสัตวนะ ประกวดนกเขา ฮะ ประกวดนกเขา ประกวดไกชน ประกวดไกแจ ประกวดงัว
งาม ประกวดนกคุม ปดโถ‼ มีฮอดประกวดนกคุมพูนติ การประกวดนกคุม แลวก็จะมีการแขงขัน
การประกวดงานฝมือชาวบานดวยนะ การแขงขันการไพหญา ปดโถ‼การแขงขันการไพหญาคา  
อ้ือ การประกวดพานบายศรี เออ แลวกะอีหยังอีก เบ่ิดแลว ตอไปเปนการแขงขันเซปกตะกรอ เออ 
โอวว กิจกรรมมากมายหลากหลายอยางพ่ีนองเอย จากเทศบาลตําบลผาขาว เรียนเชิญไปเท่ียวงาน
ลอยกระทง เอาเปนตามวนเนาะ 9 พ.ย.แลวก็10 พ.ย.นะ เทศ เหอ เทศ เหอ ฮาๆ เขามีแตนางนพมาศ 
หัวหนาเจาสิไปประกวดหยังเกาะ โอ โอย หัวหนาพิมพจันทรสิไปประกวดนําเขาซ่ัน หัวหนาพิมพ
จันทรกะสิไปประกวดนางนพพยาธิ ฮาๆ ม้ันมีอยูติ๊ประเทศไทยนะ เวา (ฟงไมออก) เนาะหัวหนา
เนาะ ภูกระแตสงเขาประกวดติหือ โอยมาหนักใจตอนหาซุดใหนางนพมาศใสแทเนาะ ฮาๆ ผานไป 
เทศบาลตําบลโนนปอแดงเดอพี่นองเดอ โดยทางทานายไพรี ภวาป ทานนายกเทศมนตรี ตําบลโนน
ปอแดง ฝากประกาศประชาสัมพันธเขามา เอาแจงขาวใหพี่นองเฮาไดทราบโดยท่ัวถึงกั่น 9,10 พ.ย.
นะ ไปเท่ียวงานลอยกระทงที่เทศบาลตําบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลยเดอ อยูหนาท่ีวาการอําเภอ 
มวน มวนพะนะ เพ่ินวาหนะ ฮาๆ โอ มีการประกวดรองเพลงพรอม ล้ืม ล้ืมอานให มีการประกวด
รองเพลงพรอม เออ เอาประกาศบอกพี่บอกนองโดยท่ัวถึงกั่นเนาะ  
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ปลากระปองปุมปุย ปลากระปองปุมปุย บัดทีเนี่ย โอยย แนวแซบ แนวอรอยเดอ ปลา
กระปองปุมปุยเนี่ยเดอ บแมนธรรมดาของคอย เออ วาเถอะไป อยูคูครัวคนไทยมา30กวาปแลว ปลา
กระปองปุมปุยมากมายหลากหลายรสใหเลือกรับประทานนะ เออ กิ่นกับเขากะแซบ กิ่นเปน
กับแกลมกะแซบ กิ่นเลนกะแซบ แตวาบอยากใหกิ่นเลนปานใด เพราะวามันสิเปนซางหนะ กิ่น
กับขาวสิดี ฮาๆ เออ ปลากระปองปุมปุยมีมากมายหลายรสใหเลือกรับประทานนะคุณผูชม 
โดยเฉพาะรสซอสมะเขือเทศนี่นะ คุณผูชมนะ เอาเทใสจาน เทใสจานนะ แลวก็ซอยพริกโรยลงไป
นิดนึง แลวก็หอมนิดนึงนะ ซอยตะไครลง บีบมะนาวราดลงไป โอย คุณผูชม จัดข้ึนบนโตะเปน
อาหารพ้ืนๆ เปนอาหารธรรมดาๆนะ จัดใสจานสวยๆวางบนโตะ โอย คุณพระคุณเจา อรอยจริงๆ
เลยเชียะ ฮาๆกั๊บปลากระปองปุมปุย ฝากไวกับพี่กับนอง รับโทรศัพทอีกจั๊กสายแหน กอนเบ่ิดเวลา 
042833810 รับเลยครับ สายสุดทายในชวงนี้ 
ผูจัดรายการ: สวัสดีจา ฮัลโหล ฮัลโหล เอาคือบเวาเดี๋ยวหนิ ฮัลโหล 
ผูฟง : ฮัลโหล สวัสดีจา 
ผูจัดรายการ: ฮัลโหล สวัสดีจา 
ผูฟง : โอย ลูกซายรูปหลอนี่เนาะ ผูขาวๆบางๆ มาแลว อันมือโดนหนามหยังตําบุ จกถุงเส้ือกะดาย 
ผูจัดรายการ: โอย เอามือจกถุงเส้ือแลวมือไปตําเอาติแม?  
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: เออ ไปเฮ็ดจังไดคือโดนหยั่งวา 
ผูฟง : มันก็เอามือไปจั๊บ เจ็บฮายเหลียโตนเจาของ โอยยย บมีคนมาเวาจา 
ผูจัดรายการ: โอะ ติจา 
ผูฟง : บมีไผไดมาถามหาเปนจังไดคือยามยากคือบาวไทใตลูกนี่หลา 
ผูจัดรายการ: โอย กะยามยากยามหยังหนิละจา 
ผูฟง : ซ่ัวโมงเดียวนึงดอก สิเอาหญาเบ่ิดทุง ลูกหลานก็จั๊กเฮ็ดหลายอยางฮายอ่ีพอเอย 
ผูจัดรายการ: ยากหลายอยางหลายอ่ัน ละแมเอย  
ผูฟง : อ้ืออเฮ็ดหลายฮาย คาแตเฮ็ดงานหละวา บไดมาเบ่ิงแมเลยหวะ หญาบาดหญาตํายังหวะ 
ผูจัดรายการ: กะบไดเฮ็ดอันหนึ่งอันเดียวเดละ มันกะเฮ็ดหลายอันหลายส่ิง  
ผูฟง : ลูกใตมาเกี่ยวซอยแหนซ่ันดอก 
ผูจัดรายการ: เหอๆ อิไปจังไดหนอแม เวาสวดๆอยูเดะหนิ  
ผูฟง : เวาแลวแลวกะมาตั๊วลูก บใชหญาคาเดะ ไพขาวดอกเพิ่นกอ 
ผูจัดรายการ: โอ เปนขาวดอกเพิ่นวาต๊ิ  
ผูฟง : จา ขาวดอกอันไทยบานเดี๋ยวกันจังหวา มาโฮมทุงกันเอาหนิ 
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ผูจัดรายการ: เออ จะ  
ผูฟง : อ่ัน ขอเพลงนําแหนเดอ  
ผูจัดรายการ: โอยฟงเพลงหยังนอ อีแม 
ผูฟง: ผาเย็นผ่ืนนี้เรียกวาแฟน ของศิริพรนั่นเดอ 
ผูจัดรายการ: โอ ผาเย็นผ่ืนนี้เรียกวาแฟนวาต๊ิ 
ผูฟง : จา ฝากไปนําเบ่ิดทุกคนเดอ 
ผูจัดรายการ: โอ จาๆๆๆ 
ผูฟง : อ่ัน ซํานี้เดอลูกซายเดอ 
ผูจัดรายการ: จา ๆๆ สวัสดีจา 

โอย คุณแม อะเหอ ขออนุญาตบ๊ัดคําหลายๆ พี่นองปองปายกะดายเนาะ ฮาๆ เหอๆ เวลา
เบ่ิด เบ่ิดเวลาพอดี กะสิไดลาพี่ลานองคืนปาว บานกลับคืนสูนครซ่ันตั๊วเนาะบัดหนิ ซวงตอไปพบ
พอกับผูใหมซ่ันตั๊ว เหอๆ  เดี๋ยวเดอ เดี๋ยวเดอ ซวงหนาพบพอกันกับดีเจวุฒิ ณัฐพง คงแสนคํา ซวงนี้
ผูขาดีเจบาวไทใตลาพี่ลานองไปซะกอน สวัสดีคราบ 
 
 
ออกอากาศ วันท่ี 14เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
คําอธิบาย: ตัวอักษรเอียง หมายถึงภาษาไทยกลางของนักจัดรายการวิทยุเทานั้น 
 

 /เปดเพลง/ โซกดีเดอหลาเดอ ไปฮัก ไปมักกะเขาโลด ฮืออ อยามาคิดเสียเวลากะอายเถาะ
ฮืออ ไปฮัก ไปมักกะเขาซะเถาะ โอยย เหลือใจ ฮืออ เหลือใจนําผูสาว ปากบอกวาฮักเฮา ฮักเฮา ฮืออ 
มันพอผูใหม มันไปซํ่า อายบดีมองใด อายบดีมองใด โตติอาย โตติอาย หมองใดหลา  ประสาวาอาย
อวน ประสาวาอายผุฮาย ประสาวาอายเฒา ประสาวาอายจน ประสาวาอายดีหลายซือๆ ติอายหมอง
ใด อายถามโตแหน รับรองวาโตอยูกะอาย โตไดกิ่นมามาอะแนนอน โตติอายหมองใด ฮืออ โฮฮฮฮ 
โอย เหลียใจ ฮาๆๆ อายเอย อะไรหมะฮ่ัน สําพอเขาหนีปาม้ันละ มีแตแนวทุกข หาความเจริญบมีเลย 
ฮาๆๆ มาอุกอ่ังหยังหลาย มนตแคน แกนคูณ น้ําตาอีกแบบหนึ่ง เอาน้ําตานี่มีหลายแบบติหือ? เหอๆ 
แบบน้ําตา ควมดีใจกะมีเดะเนาะ แบบน้ําตาควมโศกเศรา เสียใจกะมีเดะ แบบน้ําตาโอะ มันมีหลาย
แบบ น้ําตานี่มันมีหลายแบบ ฮาๆ แบบนึงแบบสวยหนิ แมนน้ําตาบานเขาแกวเดอ โศกเกาเขาแกว
พูนเดอ นองน้ําตานี่แบบสวยเนี่ยฮาๆ เออะ ออนซอนหลายฮาย สิบนิ้วนบนอมนบเพียงเกศ เกศศรี
ขออัญชลีนบวันทาขมาเจา กราบสวัสดีพอลุงแมปาอาวอาจท้ังหลายแหล ท้ังพอแมพี่นองลุงปากะซํา
กั่นตั้ว ตอนรับฮับตอนพี่นองเขาสูรายการเวามวนชวนหัวเนาะ กะผูขาบาวไทใตนี่แหลว ออกตาด
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พอพี่พอนองเปนประจําสิบโมงเซา ฮอดสิบเอ็ดโมงเซา ทาง 96.25 เมกกะเฮิตซ ละกะเครือขาย
ของเฮาท่ีรับสัญญาณออกอากาศอยูในขณะน้ี กะกราบสวัสดีพี่นองทุกพื้นท่ีในจ.เลยของเฮาพรอมก็
แลวกั่นเนาะ เออเฮ็ดหยังกันอยูกะดายหวา อยูทง อยูไท อยูไฮ อยูนา อยูวัด อยูวา อยูบาน อยูเฮือน
กะดี ฝากผลงานเพลงมวนไปหากะแลวกั่นเนาะ ฮาๆ อ่ัน รายการเวามวนชวนหัวภาคเซา สิบโมงเซา
อยูนํากั่นกับผูใหการซุกยูดูแลรายการ รวมเดินทางไปนํากันคือเกาเหมือนเดิมกอ อยูนํากันกับ รานป
ยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิวเด ศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนาย โทรศัพทมือถือ ทุกรุน ทุกแบบ 
ทุกระบบ ทุกสไตล ทุกเวอรช่ัน มากมายหลากหลายสีสันรวมกันอยูท่ีนี่ ทอนกันอยูนี่ ค่ันเวาพื้นเร่ือ
โทรศัพทมือถือละโอยยย บตองไปหมองอ้ืน ไปซ้ือเอาอยูรานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิวนี่ 
ศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนาย โทรศัพทมือถือ ทุกรุน ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตล ทุกเวอรช่ัน 
มากมายหลากหลายสีสันรวมกันอยูท่ีนี่ ทอนกันอยูท่ีนี่ ฮาๆ  ละกะ เอา อีหยังอีกหือ ฮาๆ ตายละลืม
คราว ละกะเลยโลหะ เลยโลหะ พี่นองเอย โลหะ ศูนยผลิตและจัดจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทย
นะ แข็งแกรง ทนทาน น้ําหนักเบา ปวกบกิน บเปนสนิม มีมากมายหลายแบบหลายรูปลอนใหเลือก
กัน บวาจะเปน ลอนคู ลอนเดี่ยว ลอนซีแพค โดยเฉพาะลอนซีแพคนั่น แตกตางจากกระเบ้ืองอยาง
เห็นไดชัด โอว งามกะดอ เดอ ไปเลือกเบิ่งเลือกซ้ือเอา อยูรานเลยโลหะ สรางบาน สรางเฮือน 
เปล่ียนหลังคาตรงไปหาเพ่ิน ทางพระเดชพระคุณหลวงพอเฮากะดีเนาะสรางวัด สรางวา มุงหลังคา
โบสถ จั้งสิ มุงหลังคาศาลาการเปรียญ จั้งสิ คณะกรรมการวัดก็ไปเบ่ิงเอาเดอ อยูรานเลยโลหะ เอาดี
แทแนนอนยังวาแข็งแรง ทนทาน เปนตาไดบุญกอ ฮาๆ เออ รานเลยโลหะอยูถ.มะลิวัลยตรงขามกัน
กับการไฟฟา อ.วังสะพุง อยูบานกกเกลือ เลยบานปากเปาปากปวดออกไปทางวังสะพุงพูนนะ บอ
ไกลปานใดดอก อยูติดถนนใหญนี่หละ ถนนมะลิวัลยนี่หละเดอ ฝากไว รวมไปถึงปลากระปองปุม
ปุย ปลากระปองปุมปุยบัดทีเนี่ย  แนวแซบ แนวอรอย อยูคูครัวคนไทยมานานแลวคุณผูชม ของเคา
ดีจริงๆเชียะ คัดสรรจากปลาแมคเคอเรลตัวใหญๆนะ คุณผูชม นอนแชมาในน้ําซอสมะเขือเทศ
เขมขนมีมากมายหลายรสใหเลือกรับประทานจา อรอยจริงๆ เหอะๆ กับปลากระปองปุมปุย 
อยากจะแนะนําใหทุกคนไปลองซ้ือมารับประทานดูนะ คุณผูชม อาจารยทานเปนประจําเชียะ ทาน
แลวมีความสุข ปลาตัวโตๆ เนื้อแนนๆ อรอย อรอย จริงๆเลยเชียะ (sfx) เหอๆ มีวางขายวางจําหนาย
ตามรานคา รานชายใกลบานคุณนะ คุณผูชม ฝากไวดวย กับปลากระปองปุมปุยนะ ฝากไวจุดๆนี้นะ 
คุณผูชมฮาๆ โอย ออนซอนหลายฮาย มาถึงผลงานเพลงตอไป เอาฝากไวซะกอนก็แลวกันเนาะ 
042833810 กั๊บการแนะนําผลงานเพลงเขาสูรายการ แตวาตอนนี้ฟงเพลงอีกซะกอน มอบหมาย
ใหสนุ สิงหมาตร รองเพลงนี้สูพี่สูนองฟงอารมณตอเนื่องมาจากมนตแคน แกนคูณ แหมหมองฮั่น 
มนตแคน แกนคูณ น้ําตาอีกแบบหนึ่ง สนุ สิงหมาตรฟงเลย แยกกันเดินเพราะเกินทน/เปดเพลง/ 
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พิจารณาเบ่ิงแลวกะซําพอ เคาหนีปาละ พาแตเขากินมามาจนเหลียงเบ้ิด โอะเปนฮางเปน
ซาง อยางข้ีรายกะมีปลากระปองแหนจั๊กคาบเนาะ อ่ันนี้กินแตมามามันกะเหลียงตายเดะคนเนาะ 
อยางข้ีรายกะมีปลากระปองปุมปุยแหน คอยจั้งค้ือ ฮาๆ เออ เวาเร่ืองปลากระปอง เวาเร่ืองมามา เบ่ิง
ขาวเบ่ิงคราวแลวเปนท่ีนาตกใจและเท้ิงเปนตาอีโตนเพิ่นเนาะผูประสบภัยน้ําทวม ทางจ.ลพบุรี ทาง
จ.อยุธยา ทางสระบุรีตอนน่ีถนนสายเอเชียท่ี อา เสนอีสานท่ีสิเขาไปในกรุงเทพฯ เขาบไดแลวเดพี่
นอง น้ําทวมถนนสายเอเชีย เออ รถบัสกรุงเทพฯ เมืองเลยนี่ตองตีออมไกลพอสมควรละบัดเดอไป 
ในการเดินทางเขาไปในกรุงเทพ เบ่ิงขาวเบ่ิงคราวละกะ โอยย ภาวนาขอใหมันผานพนวิกฤตนี่ไป
โดยเรว หลีโตนผูประสบภัย ไทบานเฮานี่วาโซกดีเด จ.เลยเฮาหนิเนาะ ทวมกะบทวมโดนนะ ทวม
ม้ือ สองม้ือ เฮากะบกกะแหง แตวาทางภาคกลางเพิ่นพูน โอยย ตาหลีโตนต้ังแตนครสวรรค 
นครสวรรคกะคักอีพออีแมขอยเอย ตาหลีโตนเพ่ินเนาะ ทวมบัดแทวา โอยยยย จั๊กวาเปนจั้งใด เออ 
วาเทือไป เอา เปนกําลังแรงใจใหกะแลวกันสําหรับพอแมพี่นองประชาชนคนไทยในเขตพ้ืนท่ีภาค
กลาง ท่ีประสบภัย อา อุทกภัยน้ําทวมอยูในขณะน้ี เออ นะครับ จั๊กสิวาจั๋งใดแลว แนวมันเหตุเกิดข้ึน
แลว แนวบอยากใหเกิดมันฮักเกิดเนาะ ภัยธรรมซาติ นะครับ กะ ขอเปนกําลังแรงใจใหและกะ
ภาวนาวาใหมันผานพนไปโดยเรว ใหน้ํามันแหง เรวๆ กะเลยเดี๋ยวนี้ นะครับ ตาหลีโตนเพิ่นขาเจา 
นะฮะ เอา โอ คือเวามีเหตุผลแทวะ? ฮาๆ จั้งวาพิจารณาเบ่ิงอยูสินําเร่ืองนี้ นําเรียนเสนอปรึกษาทาน
หัวหนาสถานีอยูแตวาใหผานงานเฮาไปกอน เพราะวาตอนนี้เฮา ทางสถานีพากั่นเตรียมงานกฐินกัน
อยู บุญกฐินนั่นเด สามวัดวาสิประกาศบอกพ่ีนองไป ค่ันแมนแลวงานบุญกฐินแลววาสิซวนหัวหนา
รับบริจาคน้ําจิตนํ้าใจจากพ่ีจากนองไปซอยเหลือพี่นองเฮาผูประสบภัยน้ําทวมเฮาอยูนะครับ เออ เอา
จั้งคอยวากั่นในรายละเอียดตอไปเนาะ 042833810 กับการแนะนําผลงานเพลง อยาโทรมามือถือบ
ไดรับมือถือเด รับโทรศัพทพี้ สํานักงานพี้ 042833810 เอาโทรมาบาดทีเนี่ย (sfx) เหอๆๆ จั๊กผูใดบุ
ตอดเขามือถือขอย แมนบาวลาดขางบอ เหอะๆ บาวลาดขางเอย อยาโทรเขามือถืออายเดอหลาเดอ 
โทรใสเพี่ย 042833810 เพี่ย รับสายแรกแหงกมาน เวาแลวกะดาย  
ผูจัดรายการ: ฮัลโหล 
ผูฟง : สวัสดีจา 
ผูจัดรายการ: สวัสดีจา 
ผูฟง : เปนหวงเดอจา 
ผูจัดรายการ: โอย ฮาๆ ขอบพระคุณหลายๆท่ีเปนหวงกั้น บตองเปนหวงดอก อยูทางนี้ก็อยูดีสําบาย
อยูจา  
ผูฟง: ฮาๆ 
ผูจัดรายการ: โอย จากไทยบานใดคือซางมาเปนหวงกั่นแทนอ 
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ผูฟง : โคราช จา 
ผูจัดรายการ: โอย พี่นองทางโคราชต๊ิ? 
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: โอย ขอบบุญขอบคุณหลายๆ ท่ีเปนหวงกัน ฮาๆ ขอเพลงหยัง 
ผูฟง : เปนหวงเดอจา 
ผูจัดรายการ: ฮวย เปนหวงเดอจา นี่ขอเพลงติ? 
ผูฟง : กะแมนต๊ัวหละอายใต บเขาใจบอ? 
ผูจัดรายการ: โอย ขอยกะวาแมนเจาบอกความเปนหวงขอยเดะวาซ่ันหนิ โอ บัดแท เจาขอเพลงติ
ซ่ันนะ 
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: โอย คือบบอกใหชัดเจนเนาะ เหอะๆ มอบใหผูใดเปนพิเศษบ อายเปนหวงเดอจาเนี่ย?  
ผูฟง : อายใตโดนน้ําทวมบ?  
ผูจัดรายการ: โอะโอะ บจา บานอายใตอยูสูงกะดอ ค่ันบานอายใตทวมบานพี่นองทางจ.เลยจะอยู
ลักษณะใดจะ? 
ผูฟง : บานนองน้ําทวมกอ 
ผูจัดรายการ: หะ บานนองน้ําทวมติ?  
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: หือ มาเปนตาหลีโตน หมองฮ่ัน 
ผูฟง : จา 
ผูจัดรายการ: โอยย บมีหวงยางเดอ เอาไวใกลโต 
ผูฟง : อ่ัน แมใหมากะมีหวงอยูจา 
ผูจัดรายการ: โอ แมใหมากะมีหวงอยู 
ผูฟง : แตกอนอายใตก็มีหวงบแมนติจา? 
ผูจัดรายการ: เหอะๆ บวาแตกอนหรอก ปจจุบันนี่กะมีคือกันละหวงนะ  
ผูฟง : อ่ันนองมาวัดอยูภูเรือกอหนิ มาไหวหลวงปูขันติกอ 
ผูจัดรายการ: โอย ตายแลว เม่ือวานนี่เพิ่งไปคาราวะหลวงปูขันติตั้ว 
ผูฟง : จาจังซ่ันซํานี่เนาะอายใต สวัสดีจา 
ดีเจ จา สวัสดีจา  

โอย จากพี่นองทางอ.ภูเรือ โอ เม่ือวานนี้อยูวัดปามวงไข วัดของพระเดชพระคุณทานหลวง
ปูขันติเฮา เปนงานกฐินพรอมติหือ ละกะงานฉลองอายุวัฒนะมงคลพระเดชพระคุณทานหลวงปู
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ขันติเพิ่น ครบจั๊กปกอละหือ? ทีเนี่ย หกสิบ หกสิบเกาเนาะ หกสิบเกาปนะครับ อายุเพิ่นหกสิบเกาป 
เม่ือวานเหลาลูกศิษยลูกหาในโตจ.เฮานี่กะไดข้ึน (ฟงไมออก) สัมมาคาราวะ สรงน้ําขอพรหลวงปู
นะครับ ใหหลวงปูสุขภาพแข็งแรง แลวกะเปนฮมโพธ์ิฮมไทรใหลูกใหหลานชาวจ.เลย ละกะลูก
ศิษยลูกหาในจ.ตางๆท่ัวประเทศไทยนี่หละ โดนๆ ใหหลวงปูสุขภาพแข็งแรง ผูขากะวาสนาหนอย
บไดข้ึนไปสมบัติสมมาคาราวะหลวงปู เนื่องจากวาตองเดินทางไปจ.ชลบุรี เพิ่งเดินทางกลับมาฮอด
เม่ือค้ืนนี่ ผูขากะบไดมีโอกาสไปนําหมู โอยจั้งแมนบุญหนอยยังวา ฮาๆ บเปนหยังดอก จั้งคอยข้ึน
ไปคาราวะหลวงปูเอานะครับ เวาพื้นงานบุญละก็ประกาศงานบุญซะเปนหยัง  อ่ันเนี่ย วันท่ี หา เดอ 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน เปนม้ือวันเสาร วันเสารท่ี 5 พฤศจิกายน ละกะวันอาทิตยท่ี 6 พฤศจิกายน2554 
หนิ งานมุทิตาสักการะครบรอบ 80ป พระเดชพระคุณทานหลวงปูพัน ทิตฺตธัมโม วัดปาบานน้ําโพ 
เดอ เออ อ่ันละกะงานบุญกฐินสามัคคีพรอม นะครับ งานกฐินสามัคคีนําพรอม นะครับ ณ วัดปา
บานนามภู ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย นะครับ วันเสารท่ี 5 พฤศจิกายน 2554 ข้ึน 10 คํ่า เดือน 12 สิบ
นาฬิกาตั้งองคกฐินอยูวัดปาบานนามภูเดอ ละกะรับบริจาคโดยท่ัวไป ในเวลา 19 นาฬิกา พระภิกษุ
สงฆองคพระสามเณร กะจะไดเจริญพระพุทธมนตนะครับ อาวมาวันอาทิตยท่ี 6 พฤศจิกายน 
บัดเนี่ย เวลา ตั้งแตเจ็ดโมงเซาเปนตนไปหนิ พระภิกษุสงฆองคสามเณรกะสิออกรับบิณฑบาต ออม
ศาลาภายในวัดปาบานน้ําภูนั่นหละนะครับ อาหลังจากน้ันกะสิเปนการถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ
สงฆองคพระสามเณร ละกะสิเปนพิธีถวายผาพระกฐิน จ่ํานวน 56 เจาภาพ อืม 56 เจาภาพ ปนี้บแมน
ธรรมดาของคอยนะฮะ แลวกะเวลาสิบนาฬิกาหลังจากถวายผาพระกฐินเรียบรอยแลวนะครับ กะ
สิเปนการถวายน้ําสรงแดพระเดชพระคุณคุณทานหลวงปูพัน ทิตตธัมโมนะครับ เออ เนื่องในงาน
แสดงมุทิตาสักการะฉลองเออ อายุครบ 80 ปของพระเดชพระคุณคุณทานหลวงปูพัน ทิตฺตธัมโมนะ
ครับ พี่นองครับ กะประกาศบอกไปหาญาติโยมลูกศิษยลูกหาเบ๊ิดซุกผูซุกคนกะแลวกั่น หมดสถานี
วิทยุภูกระแตไปเบ๊ิดซุกคนนะครับ เออ กราบคาราวะสักการะพระเดชพระคุณคุณทานหลวงปูเฮา 
เออบุญเฮาหลายแทเด ชาวจ.เลยหนิ จ.เลยเฮาหนิบุญหลาย กะยังวา ม้ีพระครูบาอาจารย ม้ีพระอริย
สงฆ มีพระเกจิอาจารย ผูเพิ่นปฏิบัติดี่ปฏิบัติชอบ สายหลวงปูม่ัน เออ สายหลวงปูชอบ เออ พระ
วิปสสนากรรมฐานแนวหนิ หลายรูปหลายองคนําก่ันนะครับ ไลมาต้ังแตพูนละองคประธานประมุข
หมู ในจ.เลยหนิ ทานเจาคณะจ.สายธรรมยุติ  ทานพระเดชพระคุณหลวงปูทอน พระญาณธีปาจารย
เถระ หลวงปูทอน วัดศรีอภัยวัน อ้ืม วัดศรีอภัยวัน หลวงปูทอน หลวงปูขันตี วัดปามวงไข หลวง 
เออ พอ ผจญ วัดหมากแขง เออหลวงปูพัน วัดปาบานน้ําภู หลวงพอพระครูกิตติ สาระสุมนฺ วัดเลย
หลง เออ หลวงง ปูโกวิทย วัด วัดผาเจริญ ติฮึ แมนบฮึ? วัดปาผาเจริญ แมนบฮึ? ฮาๆโอยหลวงปูลูก
ลืมซ่ือวัด ฮาๆ ละกะ หลวงปูดาด เออ หลวงปูดาด วัด ปาโคกมน หลวงปูเผย วัดถํ้าผาภู นะครับ 
หลวงปูสมศรี วัดปาเวฬุวนาราม นี่โอวว ครับ ครูบาอาจารยเฮาหลายรูปหลายองค ค่ันแมนเฮามี
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โอกาสกะอยากใหไดพากันไปกราบสักการะคาราวะครูบาอาจารยเฮา ยึดถือเอาหลักธรรมคําสอน 
บนลักษณะการปฏิบัติตนปฏิบัติโตของพอแมครูบาอาจารยเฮากะเอามาเปนโตอยาง เอามาเปน
แบบอยาง เอามาปรับใซในซีวิตประจําวันของเฮาน่ีกะสิเฮ็ดใหการดําเนินซีวิตของเฮาหนิ ประสบ
แตควมสุขควมเจริญ ขอเซ่ือพอแมครูบาอาจารย ม้ีแตควมเจริญรุงเรืองเหลืองเหล่ือไปทางหนา เออ 
โอะ ขอยสะออนคําเวาเจาของ ฮาๆ จั้งแมนเวาดี่พะนะ ฮาๆ ฟงเพลงพ่ีนองสิวาเวาหลาย กับผลงาน
เพลงนี้ ตาย อรทัย จากทางภูเรือขอเขามา เปนหวงเดอจา เราขอเพลงขอยละวาแมนเราเปนหวงขอย 
โอยเนาะหือ โอยเนาะหึ เหอ ฟงเพลงพี่นอง /เปดเพลง/ 

 เปนหวงเดอจา โอย เปนหวงเดอเอ้ือย นักเลงบานใหมฮาย เอ้ียเอย ไปกรีดยางกะรูจักพัก
รูจักผอนแหนเดอ เปนหวงจา เปนหวงแมลือทางตลาด เซาฮาย ขายบักสมเขียวหวานเปนจั้งใดนอ? 
บักผีพวน บักตองแลง บักหนามเล็บแมวอยาฟาวขายเดอ เออ โอย เปนหวงแมลือฮาย ฮาๆ เออ เปน
หวงเบิดซุกคนแหลว แมหวังกะเปนหวง เออ ผูใดอีก? อ่ัน ทางกศน.เชียงคานกะเปนหวง ทางวังสะ
พุงกะเปนหวง เออ ทางภูเรือกะเปนหวง ทางดานซายกะเปนหวง ทางเอราวัณกะเปนหวง เออะเปน
หวงเบิดซุกทางอะโลดขอย จั๊กวาเปนแนวใด ทางบานนายธรรม กะเปนหวงโอย แมตูเอยเปนจั๋ง
ใดนอ เปนหวงแมตูเหวยฮาย ฮาๆ แมเอ็ด คือสิไปเก็บบักพริกกับอีพอเนาะ คึดวาเนาะ ฮาๆ เก็บ
ตลอดป ตลอดแรง บแลวจั๊กเทียแมเอ็ดกะดาย ทางทาล่ีกะเปนหวงเดอ ทาล่ีนั่นนะ เปนหวงเกาะ เออ 
สาวนอยทาล่ีก็จั๊กวาเปนแนวใดเอ้ือยขอยกะฮาๆ เออ คิดฮอดเรา กะเปดเบ่ิงเฟสบุคเราเอา ฮาๆ โอมา
ทันสมัยแทวะ ผานไป ตาย อรทัย เปนหวงเดออจา ซ่ันวา  

เอาบัดหนิ ฝากไวกับพี่กับนองซะกอนแหน กับผูใหการซุกยูดูแลรายการ รวมเดินทางไปนํา
กั๊นในซวงซ่ัวโมงน้ีนี่นานะครับ ฝากไวเดอกับอ่ันเร่ืองราวของ โทรศัพทมือถือหนิแลว อยากได
โทรศัพท มือถือตรงไปรานปยะมือถือ อ่ัน ต้ัว  โอว เปนศูนยรวม  ศูนยขาย  ศูนยจํ าหนาย 
โทรศัพทมือถือก็เลยวาหลายๆฮายนะครับ อ่ันโทรศัพทมือถือเดอท่ีรานปยะมือถือ รานปยะมือถือ
เปนศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนาย โทรศัพทมือถือ โทรศัพทมือถือ ทุกรุน ทุกแบบ ทุกระบบ ทุก
สไตล ทุกเวอรช่ัน มากมายหลากหลายสีสันรวมกันอยู ท่ีนี่ ทอนกันอยู ท่ีนี่ พี่นองเอยเวาพื้น
โทรศัพทมือถือนั่น โอะๆ สะออนหลาย หลายๆฮาย มีทุกรุน ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตล ทุกเวอร
ช่ันยังวา มากมายหลากหลายสีสันรวมกันอยูนี่ ทอนกันอยูนี่ท่ีรานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิว 
เปดบริการซุกม้ือนะครับ นอกจากจะเปนศูนยขาย ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือแลวยังเปนศูนยซอม
บริการท่ีไดมาตรฐานอีกดวยเออ รานปยะมือถือนั่นนะครับ รานปยะมือถือ อือ อ่ันอยูหนาตลาดแลง
บานต้ิว เปดบริการทุกวัน เดอครับเดอ เออ รวมไปถึงรานเลยโลหะ รานเลยโลหะ ศูนยผลิตและ
จําหนายหลังคาเหล็กตราซางไทย บัดทีเนี่ย แข็งแกรง ทนทาน น้ําหนักเบา ปวกบกิน บเปนสนิม มี
มากมายหลายแบบหลายรูปลอนใหเลือกกัน บวาจะเปน ลอนคู ลอนเดี่ยว ลอนซีแพค โดยเฉพาะ
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ลอนซีแพค แตกตางจากกระเบ้ืองอยางเห็นไดชัด สรางบาน สรางเฮือน เปล่ียนหลังคาตรงไปหาเพ้ิน 
รานเลยโลหะ อยูถ.มะลิวัลย เยื๊องๆกันตรงขามกันกับการไฟฟา อ.วังสะพุง อยูถ.มะลิวัลย เลยบาน
ปากเปาปากปวดออกไปทางวังสะพุงพูนบไกลปานใด ฝากไวเดอจา รวมไปถึงปลากระปองปุมปุย 
ปลากระปองปุมปุย บัดเนี่ยแนวแซบ แนวอรอย มีมากมายหลายรสใหเลือกรับประทาน มีวางขาย
วางจําหนายแลวเดอตามรานคารานขายใกลบานคุณ กินเปนกับขาวกะดี กินเปนกับแกลมกะดี กิน
เลนหนิบดี มันจะเปนซาง ปลากระปองปุมปุยเดอ ฮาๆ แซบติดเอิกติดใจ ฝากไวกับพี่กับนอง มี
วางขายวางจําหนายใกลบานคุณจา 

ไหนๆกะไหนๆแลว สิประกาศบอกบุญอีกจั๊กยกแหน (เปดดนตรี) เอาดนตรีประกอบจั๊ก
บาดกอน ค่ันเวาซือๆ มันแหงโพดนา ประกาศบอกบุญงานกฐินกับพี่กับนองกอน หลังจากวา
ดนตรีเฮายาวเลยบัดทีเนี่ย โอวคาเวากับทานสท.จอรจอยู ฮาๆ ทานสท.สําอาง จงมีเดช เทศบาลบาน
โปง โอะบแมน ฮาๆ เทศบาลตําบลโปง โอยเนาะฮึ เทศบาลบานโปงอยูราชบุรีพูนละแมนบ? ติดตอ
พิธีกรงานลอยกระทง โอยขออนุญาตบาดคําหลายๆ เอาเดอออ บัดหนิประกาศบอกบุญไปหาพี่หา
นองเบิดซุกผูซุกคนกะแลวกันครับ เรียนเซิญพี่นองเฮามาเอาบุญนํากัน บัดหนิ ออกพรรษาลาพา
พระเจาแลว งานทอดกฐินต้ัวเนาะ ค่ันโตไดทอดกฐินบแมนธรรมดาของคอย ปนี้ ทีมงานนักจัด
รายการคล่ืนมหาชนคนไทยเลย นําทีมโดยทางทานประธานกรรมการบริหาร ทานดนุพัทธ วิทยา
พัฒนวงศครับ ผูบังคับบัญชา เออรวมไปถึงทานหัวหนาทีมจันทร หัวหนาสถานี แลวกะบุคลากร 
เจาหนาท่ี นักจัดรายการทุกคนทุกทานครับ สถานีวิทยุคล่ืนมหาชนคนไทเลยเฮาหน่ี เออ จะไดตั้ง
กองกฐิน ข้ึนละ สามกอง สามองคนํากันครับ เปนเจาภาพกฐินสามวัด ทอดถวายสามม้ือพี่นองเอย 
เร่ิมวันเสารท่ี 22 ตุลาคม 2554 ทอดถวาย ณ วัดปาโคกมนวนาราม วัดของพระเดชพระคุณทาน
หลวงปูชอบ ฐานสโม บานเมตตา ม.17 ต.ผานอย อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุง
ซอมแซมกุฏิกลางนาม อ่ันนี้ทอดถวายในวันเสารท่ี 22 ตุลาคมเดออ วัดปาโคกมน วันอาทิตยท่ี 23 ตุ
ลามคม บัดเนี่ยทอดถวาย ณ วัดปาเวฬุวนาราม วัดของพระเดชพระคุณทานหลวงปูสมศรี อัตศิริ ต.
ผานอย อ.วังสะพุง จ.เลย ทอดถวายในวันวันอาทิตยท่ี 23 ตุลาคม 2554 วัดท่ีสามบาดเน่ีย ทอดถวาย
ในวันจันทรท่ี 24 ตุลาคม 2554 ทอดถวาย ณ วัดปาประชาสรร วัดบานนอยคีรีม.15 ต.โคกขะม่ิน อ.
วังสะพุง จ.เลย วัดทานพระอาจารยคํามี พุทฺธสาโล วัดบานดีเจบาวไทใตกอ บานนอยข่ีหล่ีเนี่ย 
(หัวเราะ) โอย บแมนธรรมดาของคอย เรียนเชิญพี่นองไปเอาบุญนํากั่น วัดปาประชาสรร บานนอย
ข่ีหล่ีเนี่ยหาเงินสมทบทุนสรางศาลาการเปรียญเดอ บอกบุญไปหาพี่หานองคณะศรัทธาญาติโยมเฮา 
ญาติติด ญาติสนิทมิตรสหาย อะพี่นองแฟนเพลงแฟนรายการเฮาหลายผูหลายคนกะแจงความ
ประสงค แจงความจํานงคเขามาแลว เออ วันท่ี 22 23 24 เดอ พรอมกันอยูสถานีวิทยุภูกระแตหนิ จั๊ก
สองโมงเซา เฮาข้ึนรถไปนํากั่น เออ ทางคณะบานใหมศาลาเฟอง กะโอยสิไปวาเดอ สิไปอยูเดอ ซ่ัน
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วาสิไปทอดกฐินนํากั่นเดอซ่ันวา โอยอนุโมทนาสาธุการนําเดอ ขอบคุณเอ้ือยนักเลงบานใหมผู
ประสานงานทางบานใหมศาลาเฟยงของเฮา เออคณะคุณแมลือ แมหวัง กะเตรียมตนเตรียมโตแลว 
เออ คณะทางสาวเชียงคาน เสียงหวาน สาวหนากศน. กะเอา สิไปเอานําเอาบุญนําเดอซ่ัน โอย 
อนุโมทนาสาธุการนํา ไปเอาบุญนํากั่นเนาะ ไปทอดกฐินนํากัลล เอาเวลาคือหนอยแท เวลาเบิดแลว
แหม เซาประกาศบุญแลว เวลาเบิ่ด เปดเพลงหยังจังวาสิจบทันบัดหนิ สิบพอกะเทินติซะหรือ? โอย
ขออนุญาตบาดคําลาพี่นองพรอมกันกับกลองยาวนี่ซะเปนหยัง ฮาๆ เดี๋ยวสิหาวรรคมวนๆใหฟง 
เดี๋ยวๆ ลาพี่ลานองพรอมกันกะจังหวะกลองยาวนี่ซะเปนหยังเนี่ย หัวหนากลองยาวจากจ.หนองคาย
เนี่ยนะครับ เอา ลืมบอก ม้ือวันจันทรท่ี 24 ทอดกฐินบานนอยข่ีหล่ี กลองยาวมวน มวนอยาลืมอยา
พลาดไปแหกฐินนํากั่นเดอ ฮาๆ เวลาเบิด เบิดเวลาแลวลาพี่ลานองไปซะกอน สวัสดีคาบบ 
 
 
 
ออกอากาศ วันท่ี 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
คําอธิบาย: ตัวอักษรเอียง หมายถึงภาษาไทยกลางของนักจัดรายการวิทยุเทานั้น 
 

 /เปดเพลง/ เอม พัชรา โอะ ตื่นเสียงเจาของ ดังแฮงโพด เดี๋ยวผอนไมคลงกอน ฮาๆ  ผูใดมา
หลอยเปดไมคแฮงกะดอกะเดี๊ยะแท ฮัลโหล เทส เทส เออะใคแหน เอาใหมเดอเอม พัชซะรา ลมซา
คนหลายใจ อุยย วาแมนมีแตผูแตคนเดอ เวาพื้นกัน ซาลือเล่ืองเร่ืองของกันและกัน บัดใดแท อ่ันลม
กะซาลือเล่ืองเร่ืองคนเปนเนาะ ฮาๆ เอม พัชซะรา ลมซาคนหลายใจซ่ันวะ เอามาเปนผลงานเพลง
แรก แหกมานําสูรายการเวามวนซวนหัว โดยผูขา บาวไทใต หนุมนอยหนามน คนหนาตาดี จาก
บานนอยข่ีล่ี ต.โคกขิม่ิน อ.วังสะพุง จ.เลยจา นักจัดรายการผูนอยๆ ผูจอยๆ ผูบางๆ ผูขาวๆ ผู
เกล้ียงๆ ผูหลอๆ ผูหนาใสๆ คนเกาคนเดิมน่ีแหละจา ออกตาดพอพี่พอนองอีกแลวเปนประจําคือเกา
เหมือนเดิมเดอ สิบโมงเซาฮอดสิบเอ็ดโมงเซาเนาะ หนึ่งช่ัวโมงโดยประมาณ กับการทําหนาท่ีหมอง
นี้ของผูขา บาวไทใต พี่นองเอย เหอๆๆ ออกตาดพอพี่พอนองในซงซ่ัวโมงนี้นํากันคือเกาเหมือนเดิม
กับผูใหการซุกยุดูแลรายการ รวมเดินทางไปนํากัน ในชวงช่ัวโมงนี้ นะครับ มานํากันกับอ่ัน รานป
ยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิว ละกะอั่น อีหยังแหนเกาะหละหือ มานํากันกับรานปยะมือถือหนา
ตลาดแลงบานต้ิว อะรานเลยโลหะ บานกกเกือ และกะรวมไปถึง อ่ัน ปลากระปองปุมปุย ซ่ันต้ัว
เนาะ รวมเดินทางไปนํากันในซวงซ่ัวโมงนี้ พี่นองเอย นะครับ โอยคือแหงแทนอ บันระยาย บรรเลง
อีกจั๊กบาดเปนหยัง ใดนอหนินอ เดี๋ยวเดอๆ โอย คือบนอหนินอ โอยมาทรงเพลงหยังหนิ ลายนัง
ลีลาวดีพี่นอง ลายโปงลาง ลายนังลีลาวดี เอาลายปรีชาๆ เอาลายหัวสะเดิ่ดปรีซา กั้บรายกานเวามวน
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ซวนหัวโดยผูขาบาวไทใต ในซวงซ่ัวโมงนี้อยูน๊ํากันกับรานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิว พี่นอง
เอย ศูนยรวม ศูนยขาย ศูนยจําหนาย โทรศัพทมือถือ ทุกรุน ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตล ทุกเวอร
ช่ัน มากมายหลากสีสันรวมกั๊นอยูนี่ ทอนกันอยูนี่ ค่ัวเวาพ้ืนโทรศัพทมือถือนั่น โอย อยาซุกไป
หมองอ่ืน ไปรานปยะมือถือหมองเดียวไดครบเบ๊ิดซุกอยางจา นอกจากจะเปนศูนยขาย ศูนยจําหนาย
แลวรานปยะมือถือ ยังเปนศูนยซอมบริการที่ไดมาตรฐานอีกดวย ซอมดี ซอมละเอียด ตรวจเช็ค 
เขาทาดีจังกอ แลวกะเวาพื้นโทรศัพทมือถือหนิ โอยย มีทุกรุน ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตล ทุกเวอร
ช่ัน อยากไดรุนใด แบบใด ลักษณะใด เวอรช่ันใด ส่ังไดปานกวยเตี๋ยวพูนต้ัว โอย อีหลีหนิแลว ฝาก
ไวกับพี่กับนอง กับรานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิว เปดบริการซุกม้ือ เปดบริการซุกม้ือ ค่ันเวา
พื้นโทรศัพทมือถือหนะนะ ยกใหเพิ่นโลดด พี่นองเอย รานปยะมือถือ ไปหมองเดียวไดเบ๊ิดดดซุก
อยาง บริการดีสุดอยูฮั่นรานปยะมือถือ หนาตลาดแลงบานต้ิว เปดบริการซุกม้ือจา รวมไปถึงรานเลย
โลหะ รานเลยโลหะ บัดเนี่ย ศูนยผลิตและจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทย แข็งแกรง ทนทาน 
น้ําหนักเบา ปวกบกิน บเปนสนิม มีมากมายหลายแบบหลายรูปลอนใหเลือกกันพรอม บวาจะเปน 
ลอนคู ลอนเด่ียว ลอนซีแพค โดยเฉพาะลอนซีแพคนั่น แตกตางจากกระเบ้ืองอยางเห็นไดชัดนะ เอา
กระเบ้ืองความยาวมันตองตอแมนบ? แตวาหลังคาเหล็กตราชางไทยหนิ ความยาวไมตองตอนะ เอา
ส้ัน เอายาวซําใด ส่ังได ตัดใหเลย ฉับๆๆ แนนอนอีหลี เอารูปแบบใด เอาโคงซําใด จะเอางอซําใด 
ดัดไดตามใจชอบพ่ีนองเอย หลังคาเหล็กตราชางไทยนะ ท่ีสําคัญมันเหนียว มันทนทาน มันแข็งแรง 
มันยึ้ดติดดีขนาดเลยแหละ ยามเปนลม เปนฝน เปนพายุเขา บักเห็บลงจั่งเซ่ีย โอย ปาน ตาย อรทัยวะ 
นอนฟงเสียงฝนเสยละเวย บไดหวงวาลมสิพัดเอาหลังคาเปดปลิวไปทางใดนะหนะ บไดหวงจั๊ก
หนอยเลยเดเดี๋ยวหนิ เพราะวาหลังคาเหล็กตราซางไทย มันแข็งแกรง ทนทาน มันเหนียว มัน
ยืดหยุนดี มันทนดีพี่นอง ฝากไวกับพี่กับนอง สรางบาน สรางเฮือน เปล่ียนหลังคาตรงไปหาเพ้ิน 
รานเลยโลหะ รานเลยโลหะ อยูถ.มะลิวัลย ตรงขามกับการไฟฟาอ.วังสะพุง นะหนะ เลยบานปาก
เปาปากปวดออกไปทางวังสะพุงนั่นนะหนะ ฝากไวกับพี่กับนองเดอ รวมไปถึงแนวอยูแนวกิน นะ
บัดเนี่ย กับปลากระปองปุมปุย ปลากระปองปุมปุย สามสิบกวาปแลวอยูคูพี่คูนองเฮามา ค่ันวาบดี
จริง บไดอยูโดนปานนี้เดอ แนวแซบแนวอรอย ไดมาตรฐาน สะอาด ถึกหลักอนามัย ค่ันวา อนามัย
นอยโพด กะวาสะอาดถึกหลักโรงพยาบาลกะได (หัวเราะ) คอยสิม่ันเอิกม่ันใจเนาะ อรอย แซบ คัด
สรร มาเปนพิเศษ ปลาแมคเคอเรลตัวใหญๆ แชมาในน้ําซอสมะเข้ือเทศ โอยย แซบคือหยังหนิตั้ว มี
มากมายหลายรสใหเลือกรับประทาน พรอม บวาจะเปนรส แกงมัสม่ัน รสผัดเผ็ด รสแกงเขียวหวาน 
รสซอสมะเขือเทศเขมขน โอยมากมายหลายรสใหเลือกรับประทานกับปลากระปองปุมปุย กินเปน
อาหารวางกะดี กินเปนกับแกลมกะดี กินกับเขากะดี กินเลนหนิบดีปานใด มันจะเปนซาง กับปลา
กระปองปุมปุย ฮาๆ จั๊กแลวเนาะไดยินผูเฒาเพิ่นเวาดีเกาะ เอาเขาใสแหน สูอยากิ่นเลนมันสิเปนซาง 
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เพ่ินวาดีกอ มีวางขาย วางจําหนายแลวเดอ ตามรานคารานขายใกลบานคุณจา กับปลากระปองปุม
ปุย นี่กะคือผูใหการซุกยูดูแลรวมเดินทางไปนํากันในชวงช่ัวโมงนี้ 042833810บัดทีนี้042833810กั๊บ
การแนะนําผลงานเพลงเขาสูรายการ อยากฟงผลงานเพลงใดแนะนํากันเขามา 042833810วาแลวก็
รับสายแรกแหงกหมานซะกอน จากทางใดนอ หนินอ 
ผูจัดรายการ: ฮัลโหล 
ผูฟง : สวัสดีครับอ่ัยใต  
ผูจัดรายการ: สวัสดีคาบผม จากทางใดคาบ  
ผูฟง : จากทางโนนถาวรนี่แหละคาบ  
ผูจัดรายการ: โอ ผูบาวโนนถาวร ม่ันคง แข็งแรง พัฒนานี่เนาะ 
ผูฟง: ครับผม 
ผูจัดรายการ: ครับผม วาจั่งใด ผูบาวทางโนนถาวร  
ผูฟง: ขอนั่งเคียงขางแหนครับ  
ผูจัดรายการ: ขอนั่งเคียงขาง   
ผูฟง : ครับโผม 
ผูจัดรายการ: หยับออกไกลๆแหนบไดติ มาเคียงมาขางหยังกะดอกะเดี๊ยะแท  
ผูฟง : เอา กะอยากเคียงนํานอครับ 
ผูจัดรายการ: ขอยืนเคียงขางซ่ันดอกเนาะ 
ผูฟง : ยืนบไดคร๊ับ ม้ันปวดขาคร๊ับ 
ผูจัดรายการ: โอติ 
ผูฟง : ยื่นโดนๆมันปวดขาคร่ับ เลยนั่งลงคร่ับ 
ผูจัดรายการ: โอ นั้งกะนั้งซ่ันนะ 
ผูฟง : ครับผมฝากแหนครับอ้ัยใต 
ผูจัดรายการ: ทางใดละนอหนิ 
ผูฟง : โอย อ่ันกลองยาวเม่ือกี้คือมวนแทคร้ับ 
ผูจัดรายการ: เอา มวนละเนาะ บแมนธรรมดาของคอยเด 
ผูฟง:มีงานบานใตอ้ัยใตไปอยูบคร่ับ 
ผูจัดรายการ: นี่หละๆ คณะนี่หละๆ 
ผูฟง : ปาด ผมสิไปเบ่ิงอยูดอกคร่ับ 
ผูจัดรายการ: นั่นแลว วันท่ี 24 เตร้ียมไปฟองแหกฐินนํากั่น 
ผูฟง : ครับผมพอกั่นซ่ันหนะอ้ัยใต 
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ผูจัดรายการ: เออ ครับผมๆ เร้ียนเซ้ิญฝากบุญนํากั่น 
ผูฟง : คร่ับ อายวุฒิเพิ่นไปบละครับ 
ผูจัดรายการ: ไป เบ่ิดสถานีนี่แลว 
ผูฟง: แมใหญกะไปอยูบคร่ับ 
ผูจัดรายการ: หึ๋ย เจาอยาวาแมใหญๆ  
ผูฟง : ขอบคุณครับ  
ผูจัดรายการ: โอย อนาคตเจากะเลยคือสิดดั้บวูบเนาะเจา 
ผูฟง : เอา ไฟดับแมนบอคร่ับ 
ผูจัดรายการ: ฮาๆ เวาไปเร่ืองอ้ืน เจาอยาพาดพิงหัวหนาขอย 
ผูฟง : โอคร่ับ ขอโทษซ่ันนะคร่ับ 
ผูจัดรายการ: นิสัยบอดี่ 
ผูฟง  : ฝากแหนคร่ับ ซ่ันนะ อ้ัยใต 
ผูจัดรายการ: ฝากไปทางใดครับผม 
ผูฟง : บฝากไปไกล ฝากใหอ้ัยใตนี่แหละคร่ับ 
ผูจัดรายการ: คราบผม 
ผูฟง : พี่เกด สาวหยาดเมือง แมกุงศรีนี่แหละคราบ 
ผูจัดรายการ: พี่เกด สาวหยาด แมอําพัน แมกุงศรีนําพรอม 
ผูฟง : แมแฝดพรอมนําเดอคราบ 
ผูจัดรายการ: แมแฝดพรอม 
ผูฟง : แลวกะสาวธานีนํา 
ผูจัดรายการ: คราบผม 
ผูฟง : ขอโทษเดอคราบ ท่ีพาดพิงถึงหัวหนาหนะคราบ 
ผูจัดรายการ: หวายยย บเปนหยังดอกขอยใหอภัย 
ผูฟง: เวาหาเพิ่นซือๆนะคร่ับ 
ผูจัดรายการ: คราบผม ครับ 
ผูฟง ขอบคุณคร่ับ หวัดดีครับอ้ัยใต 
ผูจัดรายการ: คราบ สวัสดีครับ  

จากบาวโนนถาวร แข็งแรง ม่ันคง พัฒนา ขอฟงผลงานเพลง ดอกออ ทุมทอง ขอยืนเคียง
ขาง เอาเดี๋ยวสิเปดสูฟงกะแลวกันเดอ สายตอไป 042833810พรอมแลวกดเขามาเลยจา …  
ผูจัดรายการ: มาแลว สายท่ีสองของม้ือนี่ วันนี่ สายแรกผานไป สายท่ีสอง สวัสดีคราบ 
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ผูฟง : สวัสดีคา 
ผูจัดรายการ: สวัสดีคา จากทางใดคา 
ผูฟง: (พูดไมชัด) นี่หลาคา 
ผูจัดรายการ: โอย จากทางทางใดนอคา เสียงคือทรงเม้ือยทรงลาแทนอคา ฮาๆ 
ผูฟง: สาวนักเลงน่ีหลา ขายของกะเม่ือยเบ่ิดแรงจังซ่ีหละะเนาะอายใต 
ผูจัดรายการ: โอย เนาะคานอ ธรรมดาละนอคานอ ทํ้าธุรกิ้จกะตองเม้ือย เปนธรรมดาเนาะคา 
ผูฟง : คา ขอเพลงแหนคา คุณใต 
ผูจัดรายการ: เหอะ ขอเพลงหยังคา คุณนักเลง 
ผูฟง : (พูดไมชัด) 
ผูจัดรายการ: หะ?? 
ผูฟง: ไมรองไหไมใชไมเจบ 
ผูจัดรายการ: ไมรองไหไมใชไมเจ็บ มอบใหผูใด บอคา 
ผูฟง : คะ? 
ผูจัดรายการ: มอบใหผูใด บอคะ? 
ผูฟง: ใหอายใตผูหลอๆนั่นคา 
ผูจัดรายการ: โอยย ขอบพระคุณหลายๆเดอคา 
ผูฟง : เทานี้คา 
ผูจัดรายการ: คา หวัดดีคา ฮาๆ 

จากนักเลงบานใหมขอฟงผลงานเพลง ไมรองไหไมใชไมเจ็บ โอย เสียงคือจั่งสิบยั้งบยืน
นี่หละ เมือยซ่ัน วากรีดยางกอละ ฮาๆ โอย เอ่ือยเอย เจาพักผอนแหนเดออ ระวังทับคอเจาเดอ ฮาๆ 
นักเลงบานใหม บแมนธรรมดาของคอย ขอฟงผลงานเพลง ไมรองไหไมใชไมเจ็บ ซ่ันวะ บไห อยา
วาส๊ันบเจ็บเดอ ค่ันวาอดเอาเกียบตายเดอ ซ่ันวะ เดี๋ยวเปดสูฟงก็แลวกัน ขออ้ีกจั๊กหนึ่งเสียงหนึ่งสาย
แหนละ รับอีกหน่ึงสายแลวละฟงเพลงพี่นองเอย 042833810รับสายน้ีกอน 
ผูจัดรายการ: สวัสดีคาบ 
ผูฟง: สวัสดีครับ  
ผูจัดรายการ: คาบผม สวัสดีคาบ 
ผูฟง: ขอเพลงแหนครับ  
ผูจัดรายการ: ขอเพลงหยังครับผม 
ผูฟง: อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน 
ผูจัดรายการ: โออยาไวใจทาง อยาวางใจแฟนนอครับเนาะ จากทางใดคาบ  
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ผูฟง: เลยโลหะซิตี้ 
ผูจัดรายการ: จากเลยโลหะซิตี้ เนาะครับนอ  
ผูฟง: ครับ 
ผูจัดรายการ: โอย จั้งแมนอยากใซซีตี้ ค้ือเขาเนาะ 
ผูฟง : ฮาๆ กะใหสมกะคนหนาตาดีบอแมนคนผูฮายหนาไมคแหนครับ 
ผูจัดรายการ: เอาตายบาดเนี่ย คือเวาไปทีปท่ัวแทบาดเนี่ย 
ผูฟง: หัวเราะ 
ผูจัดรายการ: หึ๊ บะ ปาดติโถ เวาจังซ่ีไดฟงบอเนาะเพลง ไดฟงบอเนาะเพลงบาดเนี่ย 
ผูฟง : โอๆ ขอยเวาหยอกอายซ่ือๆ 
ผูจัดรายการ: ฮาๆ เออ เอาซ่ันนะ เดี๋ยวสิเปดสูฟงดอกสปอนเซอรท่ีเคารพ 
ผูฟง : ครับ 
ผูจัดรายการ: ครับผมสวัสดีคาบ 

จากทางรานเลยโลหะขอฟงผลงานเพลงอยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน อยาหัดไปไวใจคน
งายปานนั่น ฮูหนาบฮูใจเดคนสมัยซุมม้ือนี่ บไดยิ้นตี๊ อีหยังกอละหือ พระฤาษีบอกสินสมุทรติหือ 
อยาไวใจทาง อยาวางใจคน อันเถาวัลยพันเกี่ยวท่ีเล้ียวลด ก็ไมคดเหมือนหน่ึงในน้ําใจคน พูนแลว 
ฮาๆ โอย ซํามาจําบอได พระฤาษีบอกสินสมุทรกอนสิออกเดินทาง บักหลา โตอยาไปหาเซ่ือใจคน
มันงายปานน้ัน อยาไปไวใจคนมันงายปานนั่น ใหพิจารณาเบ่ิงใหดี่ เขาดีนํา กะอยาคิดวาเขาสิดี
กะดอกะเดี้ย เขาฮายนํากะอยาคิดวาเขาฮายกะดอกะเดี้ย ใหเบ่ิงซะกอน ใหพิจารณาซะกอน คําองค
พอพระฤาษีวาหนนะ ฮาๆ เอาฟงเพลงพี่นอง บใหเปนการเสียเวลา ดอกออ ทุมทอง ข้ึนฮาน ขอยืน
เคียงขาง จวด จาดฟาดบ้ึบเลย จากโนนถาวรขอเขามา ฝากไปหาเราแหนโดยตรงจาเบิดเพลงนี้กะพอ
กันม่ืออ่ืนเนาะครับเนาะ สวัสดีจา 
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ตัวอยางตารางวิเคราะหลักษณะภาษาของการสลับภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นอีสานของนักจัดรายการวิทยุดีเจบาวไทใต 

 

ออกอากาศ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

ลําดับ
ที่ 

ลักษณะภาษา 
หมายเหตุ ขอความการสลับภาษา 

คํา 
ว
ลี 

ประ
โยค 

ขอ 
ความ 

1 
 

1 
  

นามวลี เตรียมใจอภัยนองมนตแคน แกนคูณเปนผลงานเพลงแรกมานําเขาสูรายการเวามวนชวนหัวในมื้อนี้วันนี้พี่นองเอย 

2 
 

2 
  

นามวลี อายใหอภัยโตเสมอเดอหลาเดออุยพระเอกจริงๆเลย 

3 1 
   

ชื่อราน อยูนํากันกับรานปยะมือถือ 

4 
 

3 
  

วิเศษณวลี ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือทุกรุน ทุกแบบ ทุกระบบ ทุกสไตลทุกเวอรชัน 

5 
 

4 
  

สันธานวลี นอกจากจะเปนศูนยขาย ศูนยจําหนายแลว 

6 2 
   

ชื่อราน อุยแนนอนครับพี่นองกับรานปยะมือถือนะนะ 

7 3 
   

ชื่อราน จารวมไปถึงรานเลยโลหะ 

8 4 
   

ชื่อราน รานเลยโลหะบัดเนี่ย 

9 5 
   

ชื่อราน ตองการอยากจะไดหลังคาเหล็กตราชางไทยตรงไปที่รานเลยโลหะพี่นองเอย 
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10 
  

1 
 

ค.เดียว รานเลยโลหะอยูถ.มะลิวัลย 

11 6 
   

ชื่อสินคา รวมไปถึงปลากระปองปุมปุย 

12 7 
   

ชื่อสินคา ปลากระปองปุมปุยบาดเนี่ย 

13 8 
   

ชื่อสินคา ปลากระปองปุมปุยแซบคือหยังหนิ 

14 9 
   

ชื่อสินคา ฝากไวกับพี่กับนองกับปลากระปองปุมปุย 

15 10 
   

ชื่อสินคา ปลากระปองปุมปุยแนวแซบ 

16 
 

5 
  

กริยาวลี แนวอรอยอยูคูครัวไทยมา 30 กวาปแลว 

17 
 

6 
  

บุพบทวลี มีวางขายวางจําหนายละเดอตามรานคารานขายใกลบานคุณจา 

18 
 

7 
  

บุพบทวลี มาตอกันที่ผลงานเพลงนี้พี่นองเอยโอเอ คูแฝดอีสานกับผลงานเพลงนี้ประมาทเขาโพด 

19 11 
   

ชื่อเพลง ธิดารานลาบไผ พงศธร 

20 
 

8 
  

นามวลี ประมาทเขาโพดโอเอคูแฝดอีสาน 

21 
 

9 
  

ตัวเลข 2 ผลงานเพลงบมีผูใดขอละขอยมักก็เลยเปดสูพี่นองฟง 

22 
 

10 
  

ตัวเลข ฮาย042-833810กับการแนะนําผลงานเพลงสูรายการบาดทีเนี่ยฝากไวกับพี่กับนองกอนเดอ 

23 
 

11 
  

กริยาวลี โทรศัพทมือถือพี่นองเปนไปตามยุคตามสมัย 

24 12 
   

ชื่อราน อยากไดโทรศัพทมือถือตรงไปเนี่ยรานปยะมือถือเนี่ย 

25 
 

12 
  

คําขานรับ ไปเลือกเบิ่งเลือกซื้อเอานะครับ 
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26 13 
   

ชื่อราน นี่แหละรานปยะมือถือนี่แหลว 

27 
 

13 
  

สันธานวลี นอกจากจะเปนศูนยขายศูนยจําหนายแลว 

28 14 
   

ชื่อราน รานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้วนี่แลว 

29 15 
   

ชื่อราน เรียนเชิญรานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้วเปดบริการซุกมื้อจา 

30 
 

14 
   ออเพลง Stand by นะเออ จา 

31 
 

15 
  

บุพบทวลี ผูฟง: จากโคกงามครับดีเจ:จากโคกงาม ครับผม นางเอกหนังลุงเนาะ 

32 16 
   

ชื่อราน ที่รานเลยโลหะเนี่ย 

33 
   

1 โฆษณา 

เปนศูนยผลิตและจัดจําหนายหลังคาเหล็กที่ใหญที่สุดในจ.เลยของเรา 
ไดมาตรฐานที่สุด นอกจากจะเปนผูผลิตและผูจําหนายหลังคาเหล็กแลว 
ยังเปนผูใหคําปรึกษากับการตั้งโรงงานหลังคาเหล็กอีกนะในเขต อุดร ขอนแกน หนองบัวลําภู หนองคาย เพชรบูรณ พิษณุโลก 
ตองมาเอาอยูนี่เด บแมนธรรมดาของคอยเด 

34 17 
   

ชื่อราน รานเลยโลหะอยูถ.มะลิวัลย 

35 18 
   

ชื่อราน นองสรางบาน สรางเฮือนเปลี่ยนหลังคาตรงไปหาเพิ่น รานเลยโลหะเดอ 

36 
 

16 
  

วิเศษณวลี เอาใหมๆเวาใหมตั้งใจดีๆระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆซะกอน 

37 
 

17 
  

อุทานวลี ฝนเอาวาหนิแหมแนนอนอีหลีบาวลาดขางโอยอยูในหัวใจเสมอ 

38 19 
   

กริยา มาถึงผลงานเพลงตอไป 

39 
 

18 
  

อุทานวลี นางเอกขี้เมาจัดแทนนางเอกหนังลุงโอยย ตายเสียงหาย 
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40 20 
   

ชื่อนักรอง ดอกรัก ดวงมาลานางเอกขี้เหลาจัดแทนผลงานเพลงนางเอกหนังลุง 

41 21 
   

ชื่อบุคคล อายบาวไทใตสิฝากดีเจวุฒิเปดใหเดอ 

42 22 
   

ชื่อบุคคล เวลาอายใตเปดแลวกินเวลาดีเจวุฒิ 

43 23 
   

ชื่อบุคคล ดีเจวุฒิกะปอยเทานั้นตั๊ว 

44 24 
   

ชื่อสินคา ปลากระปองปุมปุยฝากไวพี่นอง 

45 
  

2 
 

ความซอน มีวางขายวางจําหนาย รานคารานขายใกลบานคุณกับปลากระปองปุมปุย 30 กวาปแลวที่อยูคูครัวคนไทยมาเนาะ 
 

 
ออกอากาศ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 

ลําดับที่ 
 

ลักษณะภาษา 

หมายเหตุ 
 

ขอความการสลับภาษา 
 คํา วลี 

ประ 
โยค 

ขอ 
ความ 

1 1 
   

ชื่อเฉพาะ มานํากันกับรานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้วนั่นแหละ 

 2 
  

1 
 

ความรวม 
ศูนยรวมศูนยขายศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือทุกรุนทุกแบบทุกระบบทุกสไตลทุกเวอรชั่นมากมายหลากลายสีสันรวมกันอยูนี่
พรอมกันอยูนี่ 
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3 2 
   

ชื่อเฉพาะ ตองการจะไดโทรศัพทมือถือตรงไปโลดเดอรานปยะมือถือ 

4 3 
   

ชื่อเฉพาะ รวมไปถึงรานเลยโลหะ 

5 4 
   

ชื่อเฉพาะ รานเลยโลหะบัดนั้นพี่นองเอย... 

 6 
  

2 
 

ความเดียว ศูนยรวมศูนยขายศูนยผลิตและจัดจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทย แข็งแกรงทนทานน้ําหนักเบาปลวกบกินบเปนสนิม 

 7 
  

3 
 

ความเดียว ..... บวาสิเปนเปนลอนคูลอนเดี่ยวลอนซีเพ็ค...โดยเฉพาะลอนซีแพ็คแตกตางจากกระเบื้องอยางเห็นไดชัด 

8 
  

4 
 

ความรวม 
รานเลยโลหะอยูถนนมะลิวัลยตรงขามกันกับการไฟฟาอําเภอวังสะพุง...อยูบานกกเกื่อนั่น เลยบานปาเปาเลยบานปากบอน
ออกไปทางวังสะพุงฮั่น 

9 
 

1 
  

สันธานวลี รวมไปถึง...อั่น.. ! เซาละเดเนาะ ซั่มนี้แหละจะ 

10 5 
   

กริยา วาละก็รับโทรศัพทสายนี้กอน 

 11 
 

2 
  

ตัวเลข 042 833 810 

12 
 

3 
  

ลงทาย
เพื่อตอบ
รับ 

ผูฟง:มอบให ผูบาวใตอั่นนี้ละ ดีเจ:เออ... มอบให ผูบาวใตละวาติ๊? ผูฟง: ครับ ดีเจ:เออ...ครับผม 

13 
  

5 
 

ความเดียว ฟงเพลงนี้พี่นองเอยจากพอบานแจกใบปลิวโลตัสละขอเขามากับผลงานเพลงนี้หมาบมีสิทธิ์ 

14 
 

4 
  

วิเศษณวลี หมาบมีสิทธิ์พี่นองเอยจากผูบาวแจกใบปลิวโลตัสขอเขามาฝากไปหาเพิ่นนําแนก็แลวกันโดยตรงณ จุดจุดนี้ละเดอ 

15 6 
   

สันธาน มามื้อนี้ดีเจออกฉากซาไดจักนอยสาเหตุที่ออกซาก็เนื่องจากวา เออมาซานั่นเอง! 
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16 7 
   

ชื่อเฉพาะ ฝากไวกับพี่กับนองกับรานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้วนั่นแหลว 

17 8 
   

ชื่อเฉพาะ เปดบริการซุมื้อเดอรานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้วจา 

18 
  

6 
 

ความเดียว 
(คําถาม) 

ผูฟง:ขอเพลงหนอยคะ ดีเจ: ฮัลโหลคา....ขอเพลงอะไรคะ? 

 19 
  

7 
 

ความเดียว 
(คําถาม) 

ผูฟง:คึกคักนารักคะ ดีเจ:อะไรนะ?ผูฟง: คึกคักนารักอะคะ 

20 
  

8 
 

ความเดียว 
(คําถาม) 

ดีเจ:นารักอา อยางนี้หรอคะผูฟง: คะ 

21 
  

9 
 

ความเดียว
(คําถาม) 

ดีเจ:เออ...มอบใหใครเปนพิเศษไหมคะ?ผูฟง:มอบใหคุณดีเจแหละคะเพราะดีเจนารัก 

22 
  

10 
 

ความเดียว 
(คําถาม) 

ดีเจ:จริงๆหรอคะ ณ จุดจุดนี้หนะผูฟง:คะ 

23 
 

5 
  

ลงทาย
เพื่อตอบ
รับ 

ดีเจ:เออะ เหอ !ขอบคุณคะ!ผูฟง:คะ 

24 
  

11 
 

ความเดียว 
(คําถาม) 

ผูฟง:ในตอนกลางคืนพี่ยังจัดอยูรึเปลาคะ ? ดีเจ: อะไรนะคะ ? 

25 
 

6 
  

กริยาวลี ผูฟง:ตอนกลางคืนพี่จัดกี่ทุม ถึงกี่ทุมคะ ? ดีเจ:จัดเหมือนเดิมคะ ! 

26 
 

7 
  

วิเศษณวลี ผูฟง:เหมือนเดิมหนะ กี่ทุมละคะ? ดีเจ:ก็... สี่ทุมถึงเที่ยงคืนแหละคะ จุดเนี้ย 
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27 
  

12 
 

ความเดียว 
(คําถาม) 

ผูฟง:พอดีเพิ่งหนีน้ํามานะคะเลยไมรูวาจัดกี่ทุมถึงกี่ทุม ดีเจ:ออ...เพิ่งหนีน้ํามาหรอคะ? ผูฟง: คะ 

28 
  

13 
 

ความรวม ดีเจ:คะ ดีแลวละคะถาหากน้ําทวมก็ใหหนีมาอยูทางจังหวัดเลยนะคะ เพราะวาจังหวัดเลยของเราเปนโนนคา 

29 
  

14 
 

ความรวม 
ผูฟง:เออแลวไมรูวาจะอยูที่สถานีไดเปลา มีที่หนีน้ําหรือเปลา? ดีเจ:อะไรคะ ? โอย..ที่สถานียิ่งเหมาะเลยคะเพราะวาสถานีเรา
เปนภูคะตั้งอยูบนภูคะ ภูกระแตนะคะหนีมาตรงนี้ก็ปลอดภัยหายหวงเลยคะ เรียนเชิญนะคะ 

30 
 

8 
  

ลงทาย
เพื่อตอบ
รับ 

ผูฟง:โอเคคะแคนี้นะคะ งั้นจะรอฟงนะคะดีเจ:คา....ผูฟง:คะ ขอบคุณมากคะ 

31 
 

9 
  

ลงทาย
เพื่อตอบ
รับ 

ทวมหลายแทวาน้ําก็ไดเนาะ เอาอดเอาเดอเปนกําลังแรงใจใหนะครับ 

32 
  

15 
 

ความซอน 
กับผลงานเพลงที่ขอกันเขามาจากผูสาวหนีน้ําทวมขอฟงผลงานเพลงนารักอะ ! เปนผลงานเพลงที่เขากับชื่อพี่ดีเจอีกแลวเดี่ยว
เปดใหฟงก็แลวกันนะ 

33 
   

1 โฆษณา 

เออ...พี่นองอยาลืมเดอฝากไวอีกแนสรางบานสรางเฮียนเปลี่ยนบานเปลี่ยนหลังคาตรงไปหาเพิ่นเลยรานเลยโลหะรานเลย
โลหะเปนศูนยผลิตและก็จัดจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทยที่เออ..ใหญที่สุดในเขตอีสานตอนบนเนี่ยนะฮะและก็นอกจากจะ
เปนผูผลิตและจัดจําหนายที่ใหญที่สุดแลวเนี่ย รานเลยโลหะของเรายังเปนเออ..ศูนยใหคําปรึกษาใหคําแนะนําและก็เปนพี่เลี้ยง
กับนักธุรกิจหนาใหมที่ที่จะทําโรงงานหลังคาเหล็กอะนะฮะเรามีเครื่องจักรเรามีวัตถุดิบเกรดเอคุณภาพดีปอนใหกับโรงงาน
ของคุณดวยนะครับนอกจากเราจะเปนผูผลิตและจัดจําหนายแลว เรายังจะเปนผู อา..จัดสงวัตถุดิบดวยนะฮะ ไมใชธรรมดานะ
กับหลังคาเหล็กตราชางไทยจากรานเลยโลหะนะครับ ก็อยากจะใหทุกคนมั่นใจไดวาเราไดสินคาคุณภาพเกรดเอนะฮะ จาก
โรงงานที่ไดมาตรฐานและก็เปนที่นาภาคภูมิใจวาในเขตอีสานตอนบนเนี่ย เลยโลหะ จังหวัดเลยของเราเนี่ยเปนหนึ่งเลยนะฮะ 
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ไมมีใครเทาเทียมเลยนะฮะ จุดจุดเนี้ยอาว ! คือ เวาไทยอยู 

34 
  

16 
 

ความเดียว 
รานเลยโลหะอยูถนนมะลิวัลย ตรงขามกันกับการไฟฟา อําเภอวังสะพุงอยูบานกกเกลือ เลยบานปาเปาเลยบานปาปวนไปทาง
วังสะพุงฮั่น บไกลปานใด ฝากไวเดอจา 

35 
  

17 
 

ความเดียว 
(คําถาม) 

ผูฟง: (เสียงเบางมาก) จะๆ สวัสดีจา...ดีเจ:โอยหนอ...เสียงดังคอยโทรมาจากทางไหนคะเสียงดังคอย...คอย...คะ 

36 
 

10 
  

เพื่อซ้ํา
ความ 

ผูฟง:ทําไมฟงสียงแลวนารักจังเลย ดีเจ: จะ ! อีหลีกอจริงๆดวยจะ ! 

37 
 

11 
  

วิเศษณวลี โอ...บแมนธรรมดาของขอยเดอมารดาผูเปนแมของขอยนี่เดอ (หัวเราะ) คุณแมลือกับผลงานเพลงนี้ “นารักอะ” 

38 
  

18 
 

ความซอน (หลังจากเปดเพลงนารักอะจบ)ฝากไปหาทุกๆคนเลยนะ กับผลงานเพลงนี้หนะเพราะวาทุกคนอะนารักอะ 

39 9 
   

ชื่อเฉพาะ หลังจากฟงผลงานเพลงนารักอะผานไปแลว 

40 10 
   

ชื่อเฉพาะ สงผานใหกับผลงานเพลงในชวงนี้ก็แลวกันสาวหนองฮีกับหนุมหนองใหญ 

 

 

 

 

 



 
 

 

86 
 

 
 

ออกอากาศ วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 
ลําดับ
ที่ 

ลักษณะภาษา 
หมายเหตุ ขอความการสลับภาษา 

คํา วลี ประโยค ขอความ 

1 1 
   

ชื่อราน มานํากันกับรานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้วนั่นเด 

2 
 

1 
  

วิเศษณวลี 
ศูนยรวมศูนยขายศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือทุกรุนทุกแบบทุกระบบทุกสไตลทุกเวอรชั่นมากมายหลากหลายสีสัน
รวมกันอยูนี่ 

3 2 
   

ชื่อราน นอกจากจะเปนศูนยขายศูนยจําหนายแลวรานปยะมือถือยังเปนศูนยอมบริการที่ไดมาตรฐานอีกดวยกอ 

4 3 
   

ชื่อราน โทรศัพทมีปญหายามใดเอาไปรานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้มเดอ 

5 
 

2 
  

วิเศษณวลี เพิ่นเปนศูนยรวมศูนยขายศูนยจําหนายแลวก็เปนศูนยซอมบริการที่ไดมาตรฐานเปดบริการซุมื้อพี่นอง 

6 4 
   

ชื่อราน รวมไปถึงรานเลยโลหะ 

7 5 
   

ชื่อราน รานเลยโลหะบัดหนิ 

8 
  

1 
 

ความ
เดียว 

ศูนยผลิตและจัดจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทยนี่ แข็งแกรงทนทานน้ําหนักเบาปลวกบกินบเปนสนิม 

9 
 

3 
  

วิเศษณวลี บวาจะเปนลอนคูรอนเดียวรอนซีแพ็คโดยเฉพาะรอนซีแพ็คแตกตางจากกระเบื้องอยางเห็นไดชัด 

10 
 

4 
  

กริยาวลี 
กระเบื้องความยาวมันตองตอหนา...แตวาหลังคาผลิตตราชางไทยบตองตอ เอาสั้นเอายาวซัมใดสั่งไดตัดใหเลย ฉับ ฉับ ฉับ
โอแนนอนดีกะดอ 
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11 6 
   

ชื่อราน ฝากไวกับพี่กับนองสรางบานสรางเฮียนเปลี่ยนหลังคาตรงไปหาเพิ่นเลยรานเลยโลหะ 

12 
  

2 
 

ความ
ซอน 

ศูนยผลิตและจัดจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทยที่ใหญที่สุดในจังหวัดเลยในเขตภาคอีสานตอนบนดวยบแมนธรรมดา
ของขอย 

13 
  

3 
 

ความรวม รานเลยโลหะอยูถนนมะลิวัลยตรงขามกับการไฟฟาอําเภอวังสะพุงเลยบานปาเปาเลยบานปาพวนออกไปทางวังสะพุงพุน 

14 7 
   

ชื่อราน ฝากไวกับพี่กับนองรานเลยโลหะเดอ 

15 
  

4 
 

ความ
เดียว 

(คําถาม) 
ผูฟง:ขอเพลงหนอยครับ ดีเจ:ขอเพลงอะไรครับ 

16 
 

5 
  

นามวลี ผูฟง:ขาวใหมปลามันครับ ผูฟง:ขาวใหมปลามันนะครับ 

17 
  

5 
 

ความ
เดียว 

(คําถาม) 
ดีเจ:เออ...จากทางไหน ครับจากทางไหน ?ผูฟง: จากปาถั่วลันเตาครับ 

18 
  

6 
 

ความ
เดียว 

(คําถาม) 
ผูฟง:จากปาถั่วลันเตาครับ ดีเจ:จากปาถั่วถั่วลันเตา ?ผูฟง:ครับ 

19 8 
   

ชื่อเพลง ผูบาวปาถั่วลันเตาขอฟงผลงานเพลงขาวใหมปลามันอั่นสิไดเปดสูฟงก็แลวกัน 

20 9 
   

ชื่อเพลง ดีเจ:ขอเพลงหยังคะ?   ผูฟง:จะเอาเพลง เริ่มที่เพื่อนแลวก็จบลงที่เพื่อน ดีเจ:ออ..เริ่มที่เพื่อนแลวก็จบลงที่เพื่อนผูฟง:จะ 

21 
  

7 
 

ความ ผูฟง:วันนี้นะคะเคาจะเปนไกดไปเที่ยวกอ? ดีเจ:ไปเที่ยวไหนคะ?ผูฟง:ไปเที่ยวทางภูเรือนั่นแหละคะ 
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เดียว 
(คําถาม) 

22 
  

8 
 

ความรวม 
ผูฟง:คะ เพิ่นหลบน้ําทวม มาจาก กทม.คะญาติคะ มาตั้งอาทิตยแลวละคะ ดีเจ: ออ... คะ คะ คะ จะพาเพิ่นไปดูบานดูเฮือน
เราเนาะคามาเที่ยวเมืองเลยแลวจะรูจักเมืองเลยเพราะวาเมืองเลยเปนเมืองเล็กๆที่นารักมาก 

23 
 

6 
  

คําขานรับ ผูฟง:คะ นารักเหมือนกับโฆษกภูกระแตคะดีเจ:จริงๆ ดวยคะ 

24 
 

7 
  

คําขานรับ ผูฟง:เขาบอกวาดีเจเวาดีเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยดีเจ: ปาด....! โธ !ขอบคุณ ขอบคุณนะคะ 

25 
   

1 
 

ผูฟง:คะ ขอบคุณนะคะ คะ สวัสดีคะ ดีเจ:สวัสดีคะโอย...จากสาวเชียงคานเสียงหวานวันนี้จะพาพี่นองเพิ่นหนีน้ําทวมมา
จากทางกรุงเทพเนาะไปเที่ยวทางภูเรือ ไมเปนไรเนาะ น้ําทวมประเดี๋ยวมันก็ลดไมเปนไรมาอยูเมืองเลยกอนก็ได เมืองเลย
ยินดีตอนรับทุกๆคน จา 

26 10 
   

ชื่อบุคคล จากโรงโมงทางวังสะพุงขอเขามาหมาบมีสิทธิ์ ของนกแกว กาฬสินธุเนาะ 

27 11 
   

คํานาม โทรศัพทอยูไกลกันปานใดก็ไดเวากันสงขาวหากันรวดเร็วทันใจเปนไปตามยุคตามสมัยประเทศไทยเอิ้นวายุคโลกาภิวัตน 

28 12 
   

ชื่อราน ตองการอยากจะไดโทรศัพทมือถือเรียนเชิญเดอ รานปยะมือถือหนาตาดแลบานติ้ว 

29 
 

8 
  

วิเศษณวลี นอกจากจะเปนศูนยขายศูนยจําหนายแลวยังเปนศูนยซอมบริการที่ไดมาตรฐานอีกดวย 

30 13 
   

ชื่อราน รานปยะมือถือเดอ 

31 
 

9 
  

กริยาวลี อยูหนาตลาดแลงบานติ้วเปดบริการทุกวันจา 

32 
 

10 
  

อุทานวลี ผูฟง:จะเอ ! ดีเจ:อุยตกใจหนะจากทางใดนอ นี่หนอ ? 

33 
  

9 
 

ความ ผูฟง:นี่แมตูเสียงใหญจา ดีเจ:โอย...เสียงใหญ ผูฟง:คา... ดีเจ:โอย..ตามธรรมดาแลวดูคนเขาใหดูที่เสียงนะ 
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เดียว 

34 
   

2 โฆษณา 

รานเลยโลหะอยูถนนมะลิวัลยตรงขามกันกับการไฟฟาอําเภอวังสะพุง นะ! สรางบานสรางเฮียนเปลี่ยนหลังคาตรงไปหา
เคาเลยทีเดียวเชียว จุดเนี้ย ! รับรองวาไมผิดหวังเพราะวาเขาเปนศูนยผลิตและจัดจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทยที่
แข็งแกรงและก็ทนทานมาก และก็แข็งแรงมากอะไรอยางนี้นะฮะ เวลาที่เราจะ เอิ่ม...สรางบานและก็ที่จะมุงหลังคาอะไร
อยางเนี้ยอยากจะใหติดตอเคาเลยทีเดียวเชียว จุดเนี้ย !รับรองไดวาไมผิดหวังนะฮะกับรานเลยโลหะโอเค เยส !  อาย ! ...เวา
คือแทนอ 

35 14 
   

ชื่อเพลง สองผลงานเพลงสงทายมื่อนี้ครับแพรวา อัญชลีเริ่มที่เพื่อนจบที่เพื่อน 

36 15 
   

ชื่อเพลง แลวก็นกแกวกาฬสินธุครับหมาบมีสิทธิ ์
 

 

 

ออกอากาศ วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

ลําดับที่ 
ลักษณะภาษา 

หมายเหตุ ขอความการสลับภาษา 
คํา วลี ประโยค ขอความ 

1 1 
   

ชื่อราน กับรายกานเวามวนชวนหัวในชวงแรกแฮกหมานนี่มานํากันกับรานปยะมือถือ 

2 2 
   

ชื่อราน รานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้วเด 
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3 
 

1 
  

วิเศษณวลี ศูนยรวมศูนยขาย ศูนยจําหนาย โทรศัพทมือถือทุกรุน ทุกแบบทุกระบบ ทุกสไตลทุกเวอรชั่น 

4 
  

1 
 

ความเดียว ตรงไปรานปยะมือถือโลดรับรองวาบผิดหวังอยางแนนอนเพราะวารานปยะมือถือเปนอาณาจักรของโทรศัพทมือถือ 

5 
 

2 
  

วิเศษณวลี เวาพื่นโทรศัพทมือถือมีครบทุกอยาง 

6 3 
   

ชื่อราน รานปยะมือถืออยูหนาตลาดแลงบานติ้วเดอ 

7 
 

3 
  

วิเศษณวลี นอกจากจะเปนศูนยขายศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือแลวยังเปนศูนยซอมบริการที่ไดมาตรฐานอีกดวย 

8 4 
   

ชื่อราน รานปยะมือถืออยูหนาตลาดแลงบานติ้วเปดบริการทุกวันจา 

9 5 
   

ชื่อราน รวมไปถึงรานเลยโลหะ 

10 6 
   

ชื่อราน รานเลยโลหะบัดที่เนี่ย 

11 
  

2 
 

ความเดียว ศูนยผลิตและจัดจําหนายหลังคาเหล็กตราชางไทยแข็งแกรง ทนทาน น้ําหนักเบาปลวกบกินบเปนสนิม 

12 
 

4 
  

กริยาวลี แตวาหลังคาเหล็กตราชางไทยหนิเอาสั่นเอายาวสําใด สั่งไดตัดใหเลย ฉับ ฉับ ฉับ ฉับแนนอนคื้อหยังหนิ้ 

13 7 
   

ชื่อราน ฝากไวกับพี่กับนองอะเปนหยังกับรานเลยโลหะนี่หละเดอ 

14 
 

5 
  

ตัวเลข ในชวงชั่วโมงนี้042833810  

15 
 

6 
  

ตัวเลข 042833810กับการแนะนําผลงานเพลงเขาสูรายการบัดหนิ 

16 
 

7 
  

สันธานวลี 
เริ่มตนควมมวนควมซื่นกันในซวงแรกแฮกหมานกับมด อุบลมณี และ กานตอง ทุงเงินกับผลงานเพลงที่มีชื่อวาลื้ม
เขาเถิดหัวใจ 

17 8 
   

ชื่อเพลง ยาวตอเลยพี่นองเอยกากบาทไวเลยจบผลงานเพลงนี้แลวจั่งคอยมาเวากัน 
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18 9 
   

ชื่อเพลง ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอเขาใจแลวอีแม ฝนไปไดครึ่งนึงกําลังสิเขาดายเขาเข็มผูเมียตื่นเพราะปวดเยี่ยวติวาฮั่น 

19 10 
   

ชื่อเพลง ฟงเพลงบัดทีเนี่ยจากผูสาวบานกกทองขอเขามาสาวเลยยังรอ 

20 
 

8 
  

กริยาวลี ตองการอยากจะไดโทรศัพทมือถือตองรานปยะมือถือหนาตลาดแลงบานติ้ว 

21 
   

1 โฆษณา 
เรื่องราวของแนวมุงหลังคาวัสดุมุงหลังคาคุณภาพดีตองที่รานเลยโลหะครับกับหลังคาเหล็กตราชางไทยแข็งแกรง 
น้ําหนักเบา ปลวกไมกิน ไมเปนสนิมมีมากมายหลายแบบหลายรูปลอนใหเลือกกันนะ 

22 
 

9 
  

คําขานรับ อยูบานโกกเกือฮั่นนะครับ 

23 
 

10 
  

นามวลี สงทายกันในชวงนี้กับสองผลงานเพลงนี้ครับมนตแคน แกนคูณ ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ แลวกะไชยา มิตรชัยกระทงหลงทาง 
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