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สวัสดีค่ะ สําหรับภาพนี้นะคะ จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการร้องคาราโอเกะนะคะ
ก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะคะ ที่พบได้ทั่วไปนะที่ประเทศไทย ก็เวลาว่างๆ
นะของกลุ่มเพื่อน หรือว่าครอบครัวนะคะ หรือว่าเด็กนักเรียนนะคะ
ก็จะชอบไปร้องคาราโอเกะกันนะคะ เพื่อผ่อนคลายนะคะ เพื่อความบันเทิงนะ
โดยในภาพนี้จะมีทั้งหมดสิบห้าภาพสถานการณ์ย่อยๆ ด้วยกันนะคะ

เราเริ่มกันตั้งแต่ภาพที่หนึ่งเลยนะคะ ในภาพที่หนึ่งนี้เราเห็นมีคนอยู่สี่คนนะ
เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย มีผู้หญิงอยู่สี่คนนะคะ ในภาพก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคะ
แบ่งเหมือนมันแบ่งเป็นสองกลุ่มนะ คนคนแรกนะคะ ยืนหันหน้าเข้าหาผู้หญิงอีกสามคนนะคะ
หันหน้าเข้าหากันนะคะ โดยผู้หญิงคนแรกเนี่ย ใส่ คนที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะ แขนสั้น
เสื้อแขนสั้นสีชมพู ใส่กางเกงขายาวสีดํานะคะ แล้วก็มัดผมหางม้านะคะ มีผมยาวนะ
เขามัดผมไว้ข้างหลังเป็นผมหางม้าปล่อยยาวลงมานะคะ แล้วก็มีผมหน้าม้านะคะ
กําลังยืนพูดคุยนะคะ กับผู้หญิงอีกสามคนนะคะ เรามาดูซิว่ามีลักษณะยังไง
ผู้หญิงอีกสามคนนั้น ที่กําลังยืนหันหน้าเข้าหาผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะ
ผู้หญิงสามคนนี้เนี่ย เริ่มที่คนแรกกันก่อนนะ คนแรกเนี่ย ผู้หญิงที่ใส่เสื้อคอปาดนะคะ
สีเหลืองแขนสั้นใส่กางเกงขายาวสีขาวนะ เขามัดผมจุกใช่ไหมคะ
รวบผมตึงขึ้นไปนะแล้วก็ไปรวบเป็นจุกอยู่ด้านบนนะคะ มีผมสีดํานะ
ส่วนผู้หญิงตรงกลางนะคะ ตรงกลางก็ใส่เสื้อยืดนะสีขาวแขนสั้นใช่ไหมคะ
ก็คนนี้จะรูปร่างอวบนิดหนึ่งนะคะ ก็คือว่าอ้วนกว่าผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อเหลืองนิดหนึ่ง
คนนี้ก็ใส่เสื้อยืดสีขาวแขนสั้นกระโปรงคลุมประมาณหัวเข่านะคะ สีขาว
แล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะ ลักษณะทรงผมของเขาเนี่ย เป็นทรงผมแบบหน้าม้านะ
ผมตรงหน้าม้าแล้วก็ยาวตรงลงมาถึงประมาณหัวไหล่นะคะ
เขาก็มีผมสีดําด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนผู้หญิงคนที่สามนะคะ ที่เป็นเพื่อนนะ เป็นเพื่อน
ทั้งสี่คนเนี่ยเป็นเพื่อนกัน ผู้หญิงคนสุดท้ายนะที่ยืนอยู่ก็ใส่เสื้อยืดสีขาวแขนสั้นนะคะ
แล้วก็ใส่กระโปรงสีฟ้านะ สั้นประมาณหัวเข่านะคะ ลักษณะกระโปรงเนี่ย
เป็นกระโปรงแบบมีจีบนะ คือว่ามันจะค่อนข้างบางใช่ไหมคะ มันจะมีจีบเราจะเห็นเป็นหลายๆ
สี สีดํานะคะ ลักษณะของกระโปรงเป็นกระโปรงจีบนะ เวลา มันจะบานออกได้นะคะ
ก็คนนี้ใส่กระโปรงจีบสีฟ้านะคะ ที่สั้นประมาณหัวเข่า
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ลักษณะผมของเขาก็คือเป็นผมบ๊อบนะคะ
ผมบ๊อบก็แบบว่ามันค่อนข้างสั้นนะสั้นแค่ประมาณคาง
ผมด้านหน้าเขาก็สั้นเหมือนกันใช่ไหมคะ แล้วก็ผมที่ยาวลงมาก็ยาวแค่ประมาณคาง
ผู้หญิงคนนี้ก็ใส่แว่นด้วยนะคะ โดยในภาพนี้เขาคุยอะไรกันนะคะ ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ย
เขาก็เหมือนกําลังพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะ เรามาดูที่ข้อความคําพูดกันนะคะ
ในข้อความคําพูดนั้นก็มีเป็นรูปของทีวีนะ มีทีวีที่เป็นลักษณะเหมือนกับดนตรีใช่ไหมคะ
เพราะว่าเราเห็นตัวโน้ตดนตรีเยอะแยะเลยนะคะ ในทีวีแล้วก็ด้านนอกด้วย แล้วก็มีผู้หญิงนะ
ที่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะ กําลังกางมือออก ผายมือออกนะคะ แล้วก็กําลังถือไมค์นะ
แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะคะ
จุดประสงค์ก็คือว่าผู้หญิงเสื้อสีชมพูนี้กําลังชวนเพื่อนสนิทของเขานะคะ ทั้งสามคนนะ ชวนไป
ไปร้องคาราโอเกะนะ หรือว่าไปกินอาหารกันแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะกันนะคะ
เพื่อเป็นการฉลองนะคะ วันคล้ายวันเกิดของตัวเขาเองนะคะ ก็คือว่าผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ย
มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะแล้วก็อยากจะไปฉลอง
ก็เลยชวนเพื่อนสนิทของเขาทั้งสามคนนั้นไปฉลองด้วยกันนะคะ ก็อาจจะพูดว่า
เออวันนี้ว่างไหม เราไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่า เพราะว่าเป็นวันเกิดของฉัน
เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเอง อะไรประมาณนี้นะคะ

ภาพที่สองค่ะ หลังจากที่ทุกคนตกลงกันแล้วนะว่าจะไปร้องคาราโอเกะกันนะคะ ก็ภาพที่สอง
ก็ทั้งสี่คนนะคะ รวมทั้งก็มีเพื่อนสนิทสามคนใช่ไหมคะ แล้วก็ตัวเจ้าของวันเกิดเองอีกหนึ่งคนนะ
ก็รวมกันเป็นสี่คน ทั้งสี่คนก็เดินเข้าไปนะคะ เหมือนกับว่าเป็นร้านคาราโอเกะนะ
ซึ่งร้านคาราโอเกะเนี่ย มันก็จะมีแบบเป็น เป็นร้านที่เป็นร้านจริงๆ
เลยหรือว่าเป็นห้องคาราโอเกะที่อยู่ในห้างก็มีนะคะ ที่อยู่ ติดกับโรงหนังอะไรก็มี
เดี๋ยวนี้ก็ในห้างก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ นอกจาก นอกจากโรงหนังร้านอาหารอะไร
แล้วก็ยังมีห้องคาราโอเกะด้วยนะ หรือว่าเป็นห้องคาราโอเกะจริงๆ นะที่อยู่ตามร้านอาหาร
ตามร้านอาหารด้านนอก ด้านนอกห้าง อันนั้นก็มีเหมือนกัน
ก็จะมีร้านคาราโอเกะค่อนข้างเยอะ ก็ดูว่า ทั้งสี่คนนี้ก็อาจจะมาที่ห้องคาราโอเกะในห้างนะคะ
เหมือนลักษณะเข้าห้างนะ เพราะว่าเป็นลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ ด้านหน้าก็จะเป็น
เห็นไหมคะ เป็นทางเข้าห้างไรยังงี้ใช่ไหมคะ ก็มีเหมือนกับว่ามี
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เป็นขายเสื้อผ้าขายอะไรอย่างงี้นะคะ มีโฆษณาด้านหน้าใช่ไหมคะ เป็นตู้กระจกนะ
มีตู้กระจกก็มีเป็นหุ่น หุ่นคนที่ใส่เสื้อผ้านะคะ แล้วก็มีป้ายโฆษณาเป็น เป็น เขาเรียกว่าแหลมๆ
นะคะ เป็นลักษณะวงๆ แหลมๆ นะคะ จะเป็นป้ายโฆษณา
ทั้งสี่คนนี้ก็กําลังเดินเข้าไปที่ประตูห้างนะคะ

ภาพที่สามค่ะ ภาพต่อมาภาพที่สาม หลังจากนั้นทั้งสี่คนก็กําลังที่จะเดินไปที่ลิฟต์ใช่ไหมคะ
จะไปเข้าลิฟต์นะคะ เพื่อขึ้นไปที่ร้านคาราโอเกะนะ ที่ร้านนี้อาจจะว่าสูงนิดหนึ่ง อยู่ในห้าง
อยู่ชั้นสูงนิดหนึ่ง ก็จะขึ้น ขึ้นไปที่ห้องคาราโอเกะนะคะ ในภาพเราก็จะเห็นทั้งสี่คนนะคะ
ยืนรออยู่ที่หน้าประตูลิฟต์นะคะ ก็ลักษณะลิฟต์ก็คือเป็นห้องสี่เหลี่ยมๆ ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีประตูเปิดปิดได้นะคะ ส่วนที่ประตูลิฟต์นั้นด้านบนใช่ไหมคะ
เราจะเห็นเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ลูกศรชี้ลงใช่ไหมคะ เวลาที่ลิฟต์กําลังใช้งานเนี่ย มันก็จะมีลูกศร
มีไฟนะคะ เป็นไฟกะพริบ หรือว่าเป็นไฟที่บอกสถานะ บอกว่า โอเค
ตอนนี้ลิฟต์กําลังถูกใช้งานนะ ตอนนี้ลิฟต์กําลังขึ้นไป ลิฟต์กําลังลงมา ใช่ไหมคะ
เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนนี้ลิฟต์มันอยู่ตรงไหนแล้วนะคะ ก็ที่หน้าประตูลิฟต์ใช่ไหมคะ
คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดที่ใส่เสื้อสีชมพู
เขาก็ใช้มือของเขานะก็กดไปที่ตรงสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะคะ ที่อยู่ด้านข้างลิฟต์ใช่ไหมคะ
ถ้าเราต้องการจะขึ้นเราก็กดขึ้น ถ้าเราต้องการจะลงเราก็กดที่ลูกศรชี้ลงนะ
แต่ทั้งสี่คนนี้ต้องการจะขึน้ นะคะ ก็กดลูกศรที่ชี้ขึ้นไปนะคะ กดให้เป็น ให้ไฟสถานะมันขึ้นมานะ
ไฟก็จะมีลักษณะเป็น อาจจะเป็นสีแดงสีเขียวไรยังงี้ก็ได้นะคะ กดต้องการจะขึ้นไป
แล้วก็ทั้งสี่คนก็ยืนรออยู่ที่หน้าลิฟต์

ภาพที่สี่ค่ะ ภาพที่สี่ หลังจากที่ขึ้นลิฟต์มาแล้วนะคะ มาถึงที่ร้านคาราโอเกะแล้วใช่ไหมคะ
ทั้งสี่คนก็เข้าไปในห้องคาราโอเกะนะคะ ที่อาจจะจองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ได้ใช่ไหมคะ
ลักษณะของคาราโอเกะนี้นะคะ มันก็ มันจะมีแบบที่เป็นห้องส่วนตัวก็จะมีใช่ไหมคะ
มีตั้งแต่แบบว่าร้องได้กลุ่มเล็กๆ นะคะ เช่นประมาณไม่เกินสี่คน ไม่เกินแปดคน
ไม่เกินสิบคนไม่เกินสิบห้าคน อะไรยังเงี้ยนะคะ จะมีห้องหลายๆ ขนาดให้เราเลือกจอง
ส่วนราคาเนี่ย มันก็แตกต่างกันไปตามขนาดของห้องใช่ไหมคะ
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หรือว่าคนที่ไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าห้องพิเศษใช่ไหมคะ
ก็สามารถที่จะไปร้องร่วมกันกับคนอื่นก็ได้นะ ก็เป็นเหมือนกับว่าเช่น ร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็จะมีมุมคาราโอเกะใช่ไหมคะ ก็ทุกคนก็สามารถร่วมร้องกันก็ได้ ก็คือว่าร้องไปกินไปนะคะ
ก็คือว่าไม่ได้เป็นส่วนตัว ก็คือเราก็ร้องให้คนอื่นฟังอะไรยังงี้ก็ได้นะคะ แต่ว่ากลุ่มเพื่อนนี้เนี่ย
เขาต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ไหม เพราะว่าเขามาฉลองกันแบบส่วนตัว
เขาก็เลยจองห้องเพื่อที่ว่าไม่ต้องไปร้องให้คนอื่นฟังนะ ร้องให้ฟังกันเองนะคะ
ก็ต้องการความเป็นส่วนตัว กินอาหารก็กินส่วนตัวนะ
ไม่ต้องแบบว่าได้ยินเสียงของคนอื่นที่เราไม่ชอบอะไรยังเงี้ยนะคะ ก็มาดูลักษณะของห้องนะคะ
นะ เรายังอยู่ในภาพที่สี่เหมือนเดิมนะ ลักษณะของห้องนะคะ
เข้ามาห้องคาราโอเกะก็จะเป็นแบบเหมือนห้องนั่งเล่นนะคะ มันมี ก็จะมีทีวีนะ
มีทีวีจอแบนใหญ่ๆ เลยที่ติดอยู่ที่ฝา ที่ติดอยู่ที่ด้านผนังนะคะ ทีวีจอใหญ่
ตอนนี้ทีวีมันปิดอยู่ใช่ไหมคะ มันก็เลยเป็นสีดํา แล้วก็ที่ด้านล่างของทีวีใช่ไหมคะ
จะเป็นเหมือนกับว่า โต๊ะนะคะ โต๊ะที่มี มีพวกไมค์ มีอุปกรณ์เกี่ยวกับทีวี
มีรีโมทอะไรพวกนี้นะคะ หรือว่าเกี่ยวกับการปรับเสียงนะคะ มันจะอยู่ตรงนั้นนะคะ
หรือว่าจะมีพวกเมนู พวกอะไรยังงี้ที่
ที่ไว้สั่งอาหารหรือว่าเมนูไว้สําหรับดูพวกเพลงที่เราจะร้องนะคะ ในห้องนี้เราก็เห็นมีโซฟานะคะ
มีเป็นโต๊ะโซฟาอยู่ อยู่สองด้านนะคะ มีด้านริมซ้ายนะคะ แล้วก็มีด้านหลังของทั้งสี่คนนั้น
ก็จะมีโซฟาอยู่สองตัวนะเป็นโซฟาทรงยาวนะคะ แล้วก็ทีตรงมุมห้องนะคะ
มุมห้องก็จะมีเหมือนแจกันนะคะ ในแจกันนั้นก็จะเป็นแจกันแบบตั้งพื้นนะคะ ที่เป็นใหญ่ๆ เลย
เหมือนไม่ใช่แจกันสิ เป็นกระถางมากกว่านะคะ เป็นกระถางที่ใหญ่แล้วก็มีต้นไม้เขียวๆ อยู่
ขึ้นอยู่นะคะ แล้วก็ตรงกลางห้องก็จะมีเป็นโต๊ะนะคะ เป็นโต๊ะขนาดใหญ่นะคะ ที่อยู่กลางห้อง
แล้วบนโต๊ะอันนี้มันเหมือนกับว่ามีเมนูหรือว่ามีเป็นสมุดอยู่นะคะ คล้ายเป็นสมุด
อันนี้อาจจะเป็นเมนูอาหาร หรือว่าเป็นพวกเมนูรายชื่อเพลงคาราโอเกะอะไรยังงี้ก็ได้นะคะ
ทั้งสี่คนเนี่ย ก็เข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็รู้สึกว่าดีใจ เอ้ ก็คือได้ห้องแล้ว ได้เข้าห้องแล้ว
จะได้ร้องเพลงแล้ว ทั้งสี่คนนี้ก็ดีใจเข้ามามีความสนุกสนานพูดคุยกันสนุกสนาน

ภาพที่ห้าค่ะ ภาพที่ห้า ภาพที่ห้าเราจะเห็นเป็นภาพย่อยอยู่สองภาพนะคะ
ด้านซ้ายกับด้านขวานะคะ ก็ตามปกติใช่ไหมคะ เวลาเข้ามาที่ร้านคาราโอเกะเนี่ย
Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

THAI ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — KARAOKE (PARI)

มันก็เหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารนี่แหละ
คือว่าเขาไปแล้วก็ต้องสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะ ก็เข้าไปทั้ง
ทั้งสี่คนนี้ก็อาจจะหิวไม่ค่อยมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
อาจจะกินอะไรมาจากข้างนอกแล้วก็จะสั่งเครื่องดื่มเยอะหน่อยนะ
แล้วก็สั่งพวกของกินเล่นหรืออาหารเนี่ย สั่งไม่ค่อยเยอะนะคะ ในภาพก็จะมี
เขาก็สั่งเป็นเครื่องดื่มมานะคะ เครื่องดื่ม ก็มี เป็น มีแก้วอยู่กี่ใบอะ สอง สี่ หก
มีแก้วอยู่หกใบใช่ไหมคะ แล้วก็มีขวดนะ เป็นพวกขวดน้ําอัดลม ขวดโคล่า ขวดโค้ก
ขวดเป๊ปซี่อะไรยังงี้นะคะ เราก็จะเห็นขวดใหญ่ๆ อยู่สองขวดนะคะ แล้วก็มี
มีขวดใหญ่อยู่สามขวด โอเค แล้วก็มีขวดสีเหลืองๆ นะคะ
อาจจะเป็นพวกน้ําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อะไรยังเงี้ยนะคะ สีเหลืองๆ ก็สั่งมานะคะ
ในแก้วต่างๆ นี้ก็จะมีหลอดนะคะ แล้วก็มีแก้วสีๆ มีน้ําสีๆ มีน้ําสีเขียว สีฟ้า สีชมพูนะคะ
ในแก้วเขียวนั้นก็ยังมีมะนาวฝานเสียบไว้อยู่ด้วยนะคะ แล้วถัดมาภาพที่ห้านะคะ
ด้านขวานะก็สั่งเครื่องดื่มแล้วใช่ไหมคะ
ก็จะมีสั่งอาหารเหมือนของกินเล่นของขบเคี้ยวด้วยนะคะ ก็ในภาพก็จะมีเป็นข้าวนะ
มีในจานอาจจะเป็นลูกชิ้น เป็นแหนม เป็นไก่ทอดหรืออะไรยังงี้ก็ได้นะคะ ในจาน
แล้วลักษณะก็อาจจะเป็นแบบลูกชิ้นไรยังงี้เนอะ สอง สี่ หก เจ็ด มีอยู่เจ็ดลูกนะคะ ก็มีข้าว
มีมันฝรั่งทอดนะคะ หรือว่าเราก็เรียกเฟรนช์ฟรายส์ก็ได้นะ แล้วก็มีถ้วยน้ําซุป ถ้วยน้ําจิ้มนะคะ
ในถ้วยเป็นถ้วยสีฟ้าใช่ไหมคะ มีฝาปิด แล้วก็มี ส่วนด้านหลังนะไม่แน่ใจอาจจะเป็นพวก
อะไรอะ ของทอดอะไรยังเงี้ยนะคะ อยู่ด้านหลังที่เป็นสี จานสีแดงๆ นะคะ ก็เป็นอาหารมา
ก็สั่งเครื่องดื่มและก็อาหาร

ภาพที่หกค่ะ ภาพที่หก หลังจากที่สั่งอาหารและเครื่องดื่มแล้วใช่ไหมคะ
ก็ได้อาหารและเครื่องดื่มเข้ามาแล้วนะ แล้วก็ทั้งสี่คนก็นั่งลง อะมีสามคน สามคนนั่งก่อน
สามคนนั่งลงเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนผู้หญิงเสื้อสีเหลืองก็เหมือนกับกําลังไงคะ
กำลังแบบเหมือนช่างเทคนิคนิดหนึ่งใช่ไหม ก็คือว่ากําลังเปิดทีวีอยู่นะ
กําลังจัดการให้เพื่อนว่าโอเคเข้าโปรแกรมนะ เข้าโปรแกรมคาราโอเกะเข้าตรงไหนอะไรยังไง
ที่จะเลือกให้เพื่อนนะคะ เพราะว่ารีโมทนั้นอยู่ที่ผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีเหลือง
ก็ตอนนี้ทีวีก็ถูกเปิดแล้วใช่ไหมคะ ทีวีก็เลยขึ้นเป็นจอแบบสีฟ้านะ ก็คือทีวีมันเปิดแล้ว
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แล้วก็ผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่เป็นเจ้าของวันเกิดใช่ไหมคะ ก็กางเมนูออกมาใช่ไหมคะ
ในภาพเราเห็นบนตักของเขาเนี่ย จะมีเป็นลักษณะคล้ายๆ หนังสือนะคะ
หรือสมุดอะไรบางอย่างนะ เขาก็กางออกมานะ ในนั้นก็มีตัวหนังสืออะไรเยอะแยะเลย
แล้วก็ถือไมค์นะ ผู้หญิงคนนั้นก็ถือไมค์ด้วยเหมือนกับว่าเป็นการเทสต์เสียงนะ
อาจจะเป็นการแบบโอเคกําลังเทสต์เสียง ช่วยกันเทสต์เสียงกับผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนะคะ
ที่กําลังปรับทีวีอยู่ด้วยรีโมทนะคะ

ภาพที่เจ็ดค่ะ ภาพที่เจ็ดนะคะ ก็เราก็จะเห็นนะคะ ภาพนี้ซูมเข้ามาใกล้นิดหนึ่ง
เราก็เห็นในภาพนี้ก็คือว่าสมุดที่อยู่บนตักของผู้หญิงเสื้อสีชมพูนั้น จริงแล้วก็คือเป็นเมนูใช่ไหม
เป็นเมนู แต่อันนี้ไม่ใช่เมนูอาหารแต่ว่าเป็นเมนูเพลงนะเป็นรายชื่อเพลงนะคะ ว่าเพลง
มีเพลงอะไรบ้างให้เลือกร้องนะคะ โดยจริงๆ แล้วเนี่ย เวลาร้องคาราโอเกะเนี่ย
มันจะแบบว่าถูกใส่เป็นรหัสเหมือนโค้ดอะนะคะ เช่นชื่อเพลง ฉันรักเธอ
อาจจะต้องกดในรีโมทเป็นเลข หนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะ เพลง ฉันรักเธอ
ก็จะขึ้นมายังงี้ใช่ไหมคะ เราก็จะดูตามพวกรหัสตัวเลขนะคะ
เลือกจากตัวเลขก็กดตัวเลขบนที่รีโมทนะ แล้วก็เพลงที่เราต้องการมันก็จะขึ้นมานะคะ
ก็ในหนังสือนี้เห็นไหมคะ ก็จะมีภาพเป็นสัญลักษณ์ของตัวโน้ต นะคะ
แล้วก็มีตัวหนังสือมีรายชื่อเพลงอะไรมากมายให้เลือกนะคะ
แล้วก็มีทั้งเพลงไทยมีเพลงฝรั่งเพลงจีนอะไรก็มีหมดนะคะ

ภาพที่แปดค่ะ ภาพที่แปด หลังจากที่ไงคะเลือกเพลงได้เรียบร้อยนะคะ
เขาเรียกว่าเซตเครื่องคาราโอเกะได้แล้ว กดเลือกเสียงในระดับที่พอใจ
เช็คไมค์ในระดับเสียงที่พอใจแล้วนะคะ ก็เริ่มร้องเพลงกันนะคะ โดย ในภาพนี้เนี่ย คนใส่
ในภาพที่แปดนะคะ คนใส่เสื้อเหลืองก็เริ่มร้องเพลงก่อนใช่ไหมคะ ที่จอทีวนี ะคะ
มันก็จะขึ้นเป็นเนื้อเพลงขึ้นมานะ เราก็ร้องตามไปนะคะ ร้องตามไปนะคะ
ก็กําลังร้องอยู่ด้วยความสนุกสนานเลย แล้วก็เพื่อนทั้งสามคนนะคะ ที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะ
ก็นั่งอยู่แล้วก็นั่งดูไปแล้วก็มีความสุขไปใช่ไหม นั่งดูไปยิ้มไปหัวเราะไปนะคะ กินอาหารไปด้วย
ดื่มไปด้วยนะคะ ก็มีความสุขอยู่ในห้องคาราโอเกะห้องนี้
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ภาพที่เก้าค่ะ นะคะ พอร้องเพลงไปได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหม ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ย
ก็เหมือนกับว่าเริ่มดึกแล้วนะคะ เริ่มดึกแล้วก็ เหมือนกับว่าต้องการที่จะ เขาเรียกเซอร์ไพรส์
เซอร์ไพรส์วันเกิดของเพื่อนนะ ทําให้เพื่อนแบบรู้สึกตื่นเต้นตกใจนิดหน่อยนะคะ
ก็เพื่อนทั้งสามคนเนี้ย เพื่อนทั้งสามคน คนที่ไม่ใช่เจ้าของวันเกิดนะคะ
ต้องการที่จะทําให้แบบรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นนะ เหมือนประหลาดใจ
ทําให้เพื่อนเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะ ก็เหมือนกับว่าสั่งเค้กไว้ล่วงหน้านะคะ สั่งเค้กไว้ล่วงหน้า
แล้วก็เอาไป อาจจะเอาไปเก็บไว้ เอาไปซ่อนไว้ เอาไปฝากไว้กับพนักงานนะคะ ในร้านอาหาร
หรือว่าที่ร้านคาราโอเกะนะคะ ไปฝากแช่ตู้เย็นไว้ก่อน ฝากเก็บไว้ก่อนนะคะ
แล้วพอถึงเวลาเช่นบอกว่าโอเค สามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ย
ให้ยกเค้กเข้ามาให้หน่อยน้าไรยังงี้ใช่ไหมคะ พนักงานก็จะเตรียมเค้กนะคะ ที่มีเทียนนะคะ
แล้วก็จุดเทียนให้เรียบร้อยก็เอามาให้ด้วยนะคะ ก็ในภาพนี้เราก็จะเห็นนะคะ
ก็มีในห้องคาราโอเกะนะคะ ก็ทุกคนก็จริงๆ นั่งกันอยู่ปกติใช่ไหมคะ
แล้วก็มีคนที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นพนักงานนะคะ พนักงานเสิร์ฟที่เข้ามานะคะ
ถือเค้กเข้ามาด้วยนะคะ เค้กนี้ก็มีเทียนอยู่ อยู่ เท่าไหร่อะ เราเห็นเป็นรูปเทียนอะ
แต่เราเห็นไม่ชัด ค่ะ อ้อ เห็นเป็นเลขยี่สิบสาม โอเค เลขยี่สิบสามนะคะ พนักงานเนี้ย
ก็ถือเค้กเข้ามาให้ในห้องคาราโอเกะ

ภาพที่สิบค่ะ โอเค ภาพที่สิบนะคะ ก็หลังจากที่ถือเค้กเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ เพื่อนๆ ก็ส่งต่อเค้ก
พนักงานก็ส่งต่อเค้กมาให้กับกลุ่มเพื่อนนี้นะคะ โดยที่มีผู้หญิงคนที่ไว้ผมตรงนะคะ
ผมตรงที่ถึงแค่ประมาณคอเนี่ย ที่ใส่กระโปรงสีขาวเนี่ย ก็รับหน้าที่นะ ถือเค้กนะคะ
ถือเค้กมาให้เพื่อนเป่านะคะ โดยเค้กอันนี้ก็จะเป็นแบบเค้กสองชั้นใช่ไหม จริงๆ
เค้กชั้นเดียวแหละแต่ว่ามันมีแบบว่าเป็น เราเห็นเป็นริ้วอยู่ตรงกลางนะคะ เหมือนคล้ายๆ
กับสองชั้นนะคะ สีเหลืองนะ แล้วก็บนเค้กเนี่ย ก็มีเหมือนกับว่าเทียนนะคะ
ปักเป็นเลขยี่สิบสาม เลขยี่สิบสาม ก็จะเป็นเลขวันเกิดนะ
คือผู้หญิงเสื้อสีชมพูนี้ก็ฉลองครบรอบวันเกิด อายุครบยี่สิบสามปีนะคะ โดยเลขยี่สิบสามเนี่ย
สีเขียวนะ เป็นเลขสีเขียว แล้วก็ เพื่อนที่ใส่เสื้อสีชมพูก็รู้สึกตกใจประหลาดใจนิดหน่อย โอ๊ยดีใจ
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เซอร์ไพรส์ เพื่อนทําให้ใช่ไหมคะ ก็ดีใจทุกคนก็ตบมือสนุกสนานเฮฮานะ
แล้วก็ผู้หญิงเสื้อสีชมพูก็เป่านะคะ เป่า เป่า เขาเรียกเป่าเทียนนะคะ เป่าเทียนให้ดับนะคะ

ภาพที่สิบเอ็ดค่ะ ภาพที่สิบเอ็ด ก็หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
ก็คือว่าร้องคาราโอเกะกันต่อไป ส่วนเค้กที่เอามาเนี่ย ก็คือเอามากินร่วมกันใช่ไหมคะ
ก็พอกินอาหารไปเรียบร้อยแล้ว ดื่มเครื่องดื่มไปเรียบร้อยแล้ว
พอได้เค้กมาก็กินของหวานตบท้ายกันนะคะ ก็กินร่วมกันนะคะ
ในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าผู้หญิงนะคะ ที่นั่งอยู่โซฟาด้านหลัง หลังโต๊ะนะคะ
ที่ไม่ใช่เจ้าของวันเกิด ที่นั่งกันอยู่สองคนก็กําลังกินเค้กกันอยู่อย่างสนุกสนานนะคะ
ส่วนผู้หญิงเสื้อเหลืองน่ะ ที่เป็นเจ้าของวันเกิดก็ถือไมโครโฟนนะคะ ก็เตรียมที่จะร้องเพลง
แต่ผู้หญิงเสื้อสีชมพูนั้นก็ร้องเพลงอยู่ตลอดเวลานะคะ

ภาพที่สิบสองค่ะ โอเคภาพที่สิบสอง ภาพนี้นี่ก็เป็นภาพที่บอกว่าในห้องคาราโอเกะนี้นะคะ
จะมีเหมือนกับว่าเป็น เป็นปุ่มเรียกพนักงานนะคะ เพราะว่าจริงๆ แล้วที่เราจองห้องเนี่ย
เพื่อทีต่ ้องการความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะ
แต่ว่าเวลาที่เราต้องการสั่งอาหารเพิ่มสั่งเครื่องดื่มเพิ่มเนี่ย
เราไม่ต้องเดินออกไปเรียกพนักงานใช่ไหมคะ เพราะว่า พนักงานมัน เขาเรียกว่าอะไร
ห้องมันจะมีห้องเยอะนะคะ เวลาเดินไปเรียกพนักงานเนี่ย อาจจะไกลนะคะ
คือว่าพนักงานไม่ได้อยู่ตรงหน้าห้อง ก็เลยจะมีปุ่มกดสําหรับเรียกพนักงานนะคะ ในบางที่
ก็กดปุ่มสามารถเรียกพนักงานเข้ามารับออเดอร์เพิ่มได้นะคะ โดยที่บนโต๊ะเนี่ย
ก็มีเครื่องดื่มนะคะ วางอยู่หนึ่งแก้วนะคะ เป็นน้ําสีเขียวๆ แล้วก็มีมะนาวฝานอยู่นะคะ
ที่เสียบอยู่ที่แก้วนะคะ แล้วก็ลักษณะปุ่มเรียกเนี่ย มันจะเป็นปุ่มสีส้มเห็นไหมคะ
เป็นเหมือนลักษณะ เขาเรียกว่าอะไร เป็นปุ่มมีฐานนะคะ มีฐานแล้วก็มีปุ่มสีส้มเนี่ย
เอาไว้กดเรียกพนักงานมา
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ภาพที่สิบสามนะคะ พอเรียกพนักงานมาเหมือนกับว่า เรียกพนักงานมารับออเดอร์ใช่ไหมคะ
มาสั่ง เราก็สั่งน้ําหรือว่าสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารเพิ่มนะคะ
แล้วพนักงานก็เอาอาหารเอาเครื่องดื่มที่เราสั่งเนี่ย เข้ามาเสิร์ฟให้ในห้อง

ภาพที่สิบสี่ค่ะ ภาพที่สิบสี่นะคะ
ก็ได้เวลาเหมือนกับว่าเป็นเวลาที่แบบร้านคาราโอเกะจะปิดแล้ว
สมมุติว่าปิดประมาณแบบเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยนะคะ ก็คือร้องเพลงกันจนพอใจนะคะ
ก็ถึงเวลาที่ร้านปิดแล้ว บางคนเนี่ย อยู่สนุกมากเลยใช่ไหมคะ ก็อยู่กันจนกว่าที่ร้านจะปิดเลย
ก็ทั้งสี่คนก็ลุกขึ้นใช่ไหมคะ แล้วก็วางไมค์ไว้บนโซฟานะคะ
แล้วก็พวกอาหารอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่บนโต๊ะนะคะ คือยังกินไม่หมดด้วยนะคะ
ก็จะมีเค้กก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะก็กินไม่หมดนะคะ
ส่วนเครื่องดื่มอาหารไรยังเงี้ยก็อาจจะเหลืออะไรนิดหน่อยนะคะ แต่ก็คือทุกคนอิ่มแล้ว
เพราะว่าร้องเพลงกันสนุกสนานเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ต้องการกลับ
ก็เดินออกจากห้องคาราโอเกะไป

ภาพที่สิบห้าค่ะ ภาพที่ห้านะคะ แล้วทุกคนก็ลงลิฟต์มาใช่ไหมคะ
เป็นขั้นตอนเหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่ภาพแรกๆ นะคะ ก็ลงลิฟต์มานะคะ
แล้วก็มาออกที่หน้าประตูทางออกใช่ไหมคะ แล้วก็ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ
ก็คือว่าดึกแล้วใช่ไหมคะ ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ
ก็บ้านกันอยู่กันคนละทางใช่ไหม ก็ไม่ได้กลับด้วยกันนะคะ ทุกคนก็โบกมือ บ๊ายบายนะคะ
ล่ําลากันนะคะ แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ อย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะ

ก็สําหรับภาพเรื่อง การร้องคาราโอเกะนะคะ แล้วก็การฉลองวันเกิดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ
แล้วก็เจอ พบเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆ ไปนะคะ สวัสดีค่ะ
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