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บทความนีศ้กึษาการใช้เวลาของผูสู้งอายใุนพ้ืนทีท่ี่ผูเ้ขยีนเสนอให้เรยีกว่า “คาราโอเกะสงูวยั” 

ซึง่เปิดให้บรกิารเฉพาะช่วงกลางวันและเป็นพืน้ท่ีท่ีผูสู้งอายุนิยมมาใช้เวลาตลอดทัง้วนั โดย

อาศัยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในคาราโอเกะสูงวัย 

สองแห่งในเขตกรงุเทพมหานคร บทความน้ีเสนอว่า ส�าหรบัผูส้งูอายุในสงัคมอตุสาหกรรม 

การใช้บริการคาราโอเกะเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการกับเวลาว่างท่ีมีอย่างล้นเกินหลังเกษียณ 

ท�าให้พวกเขาได้ท�ากจิกรรมกบักลุม่ร่วมวยั ตลอดจนเพลงลกูกรงุทีน่ยิมร้องในสถานบรกิาร

คาราโอเกะเหล่านี้ ได้ช่วยผูกโยงคนเมืองสูงวัยผู้พลัดสมัยกับวันเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของ 

ชีวิตในอดีตของพวกเขา นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ในการร้องคาราโอเกะยังมี 

ส่วนช่วยขยายขอบเขตของการพักผ่อนหย่อนใจให้เป็น “การพักผ่อนหย่อนใจอย่าง 

เอาจรงิเอาจงั”  ด้วย

ค�ำส�ำคญั: ผูส้งูอาย,ุ วฒันธรรมสงูวยั, เวลาว่าง, คาราโอเกะ, เทคโนโลยดีจิทิลั 

This article looks at how elderly persons deal with their excessive spare time by 

spending the majority of their daytime at a particular genre of karaoke venues:  

“the elderly’s karaoke,” which has recently become popular among elderly persons 

in Bangkok metropolitan areas. The study is based on my observation and 

interviews with the business owners and customers at two of such the karaoke 

outlets in Bangkok. I propose that, for elderly persons in industrial societies, going 

to these karaoke outlets is one of their ways to cope with excessive spare time 

after retirement. Activities at these karaoke outlets allow them to share experiences 

with a cohort of similar age and get them connected to their bygone time through 

“Lukkrung” songs, a popular musical genre among Thailand urban population 

during the 1950s-1970s. Finally, I suggest that their uses of digital devices in 

karaoke routines have contributed to transform such a leisure activity to a form of 

“serious leisure”. 
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บทความนีว่้าด้วยการใช้เวลาของผูส้งูอายใุนพืน้ท่ีทีผู่เ้ขียนเสนอให้เรยีกว่า “คาราโอเกะสงูวัย” 

ในแง่ทีห่มายถึงร้านคาราโอเกะท่ีมผีูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นทัง้ชายและหญงิอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

คาราโอเกะเป็นกิจกรรมหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสังคมไทย สามารถพบได้ใน

หลายๆ บรบิท ท้ังคาราโอเกะในบ้านหรือพืน้ทีส่่วนตัว ไปจนถึงคาราโอเกะตามพ้ืนทีส่าธารณะ

หรอืสถานบรกิารคาราโอเกะทีม่หีลากหลายรปูแบบ โดยท่ัวไปแล้วสถานบรกิารคาราโอเกะ

มักถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในยามค�่าคืน ที่จะมีการร้องเพลงร่วมกับการดื่มกิน 

เพื่อผ่อนคลายจากการท�างาน แต่คาราโอเกะสูงวัยอันเป็นสนามในงานศึกษานี้มีลักษณะ 

ตรงกันข้าม คือเป็นสถานบริการคาราโอเกะที่เปิดให้บริการเฉพาะช่วงกลางวัน และมีกลุ่ม 

ผูใ้ช้บรกิารหลกัซ่ึงอยูเ่ลยวัยท่ีต้องไปท�างานในเวลากลางวนัแล้ว

ผู้เขียนสังเกตว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีคาราโอเกะสูงวัยตั้งอยู่ตามศูนย์การค้า  

โดยเฉพาะท่ีมมุหนึง่ของศนูย์อาหารเพิม่มากขึน้ และจากการส�ารวจพ้ืนทีค่าราโอเกะสงูวัยใน

เขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วง พ.ศ. 2560 ผูเ้ขยีนก�าหนดพืน้ทีว่จิยัภาคสนาม

เป็นคาราโอเกะสูงวัยในศูนย์การค้าดิโอลด์สยามช้อปปิ้งพลาซ่า และห้างสรรพสินค้า 

ตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี ซึ่งผู้สูงอายุหลายคนระบุว่าเป็นสถานให้บริการคาราโอเกะสูงวัย 

ทีไ่ด้รบัความนิยมเป็นอนัดับต้นๆ 

การท�างานภาคสนามในพื้นที่ดังกล่าวท�าให้ผู้เขียนได้พบกับความรู้สึกที่แปลกใหม่ 

พอสมควร เดมิทีผูเ้ขียนท�าวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัแฟนฟตุบอลไทยเป็นหลกั ตลอดการเก็บ

ข้อมลูภาคสนามกบัแฟนบอลวยัท�างานนัน้เต็มไปด้วยเรือ่งตืน่เต้นทัง้จากเกมฟตุบอลในสนาม

และการร่วมกจิกรรมของแฟนบอล ท�าให้รู้สึกว่าเวลายาวนานผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่กบัการ

ท�างานภาคสนามในพืน้ท่ีคาราโอเกะสงูวยั ผูเ้ขยีนพบกบัประสบการณ์ท่ีแทบจะตรงกนัข้าม

อย่างสิน้เชงิ ท่ามกลางจงัหวะเพลงท่ีเนบินาบและบรรยากาศท่ีราบเรยีบ ผูเ้ขยีนรูส้กึว่าเวลา

ค่อยๆ เดนิไปอย่างช้าๆ ระหว่างท่ีพยายามท�าความเข้าใจการใช้เวลาแทบจะทัง้วันของผูส้งูอายุ

ในคาราโอเกะสงูวัย หลายๆ ช่วงผูเ้ขียนมกัรู้สึกกงัวลกบังานอืน่ๆ ทีค่ัง่ค้างเอาไว้ รูส้กึ “เสยีดาย

เวลา” ท่ีไหลผ่านไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลายครั้งผู้เขียนหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาด ู
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ด้วยความหวาดระแวงว่าจะได้รบัอเีมลจากท่ีท�างานหรอืข้อความทวงถามบทความทีต่ดิค้าง 

ส�าหรับผู้เขียนแล้วเวลาที่ไหลผ่านไปน้ันหมายถึงเวลาท�างานอื่นที่น้อยลงเรื่อยๆ ขณะท่ี 

เหล่าผูส้งูวยัดจูะไม่กังวลใจกบัการไหลผ่านไปของเวลานกั

 

วฒันธรรมสงูวยั การหย่อนใจ และเทคโนโลยดิีจทิลั 

ภาวะสงัคมสงูวยั กบั “วฒันธรรมสงูวยั”

พฒันาการทางการแพทย์ทีท่�าให้ผูค้นอายยุนืยาวขึน้และมอีตัราการเกดิทีล่ดลง น�ามา

สูก่ารเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของประชากรโลกครัง้ส�าคญั การก้าวเข้าสูภ่าวะสงัคมสงูวยั

กลายเป็นประเดน็ส�าคัญท้ังในระดับโลกและส�าหรับสงัคมไทย ดงัทีร่ายงานของธนาคารโลก

ได้ชี้ให้เห็นนัยเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยกับการเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย โดยได้รายงาน

อตัราการเพิม่ของประชากรไทยในกลุม่อาย ุ 65 ปีหรอืมากกว่า ว่าจาก พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 

1995) ท่ีมสีดัส่วนเพยีงประมาณ 5% แต่ในปีทีท่�าการส�ารวจ (พ.ศ. 2559 / ค.ศ. 2016) 

จ�านวนประชากรในกลุ่มน้ีเพิม่ข้ึนเป็นสัดส่วนถงึ 11% หรอืประมาณ 7,500,000 คน และคาด

ว่าใน พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) จะมปีระชากรอาย ุ65 ปีหรอืมากกว่าเพิม่ขึน้อกีเป็นประมาณ 

17 ล้านคน หรอืคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรท้ังประเทศ (World Bank 2016)

ท่ีผ่านมา งานศกึษาทีส่นใจกลุม่ประชากรตามเกณฑ์การแบ่งช่วงวยั นบัตัง้แต่วยัเดก็ 

วัยรุ่น วัยท�างาน และวัยสูงอายุ แม้จะมีเกณฑ์จ�าแนกช่วงอายุของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

แต่ส่วนใหญ่มมีมุมองเกีย่วกบัช่วงวยัเหมอืนกนัคอืให้ความส�าคญักบัพฒันาการทัง้ทางชวีวทิยา

และจิตวิทยา ซึ่งมักจ�ากดัอยูท่ี่การมองวา่แตล่ะชว่งวัยนัน้เปน็การเตรยีมตัวเข้าสู่พฒันาการ 

ขั้นต่อไป เช่น วัยรุ่นเป็นการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ใหญ่ หรือวัยสูงอายุเป็นการเตรียมตัว 

เผชญิหน้ากับความตาย ท�าให้มแีนวโน้มทีจ่ะมองมนุษย์ในฐานะปัจเจกทีแ่ยกขาดจากปัจจยั

ทางสังคมวัฒนธรรม และมองช่วงวัยในฐานะที่เป็นเกณฑ์สากลจนอาจมองข้ามบริบท 

ทางประวตัศิาสตร์ของแต่ละท้องถิน่ไป

อย่างไรกด็ ีงานศกึษาทางสังคมวิทยา มานุษยวทิยา และวฒันธรรมศกึษา โดยเฉพาะ

นับตัง้แต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ได้ชีใ้ห้เห็นข้อจ�ากดัของการมองช่วงวยัจากพัฒนาการ
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ทางจติวทิยา และเสนอให้ศกึษาวัฒนธรรมวัยรุ่น (youth culture) ในฐานะทีเ่ป็นวฒันธรรม

เฉพาะที่แตกต่างจากแบบแผนทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในช่วงวัยอื่นๆ การตระหนักว่า

วฒันธรรมวยัรุน่มคีวามเชือ่มโยงอยูกั่บปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ได้ช่วย

เปิดพื้นท่ีให้กับการท�าความเข้าใจวัยรุ่นในมุมมองใหม่ๆ และหลากหลายมิติขึ้น (ปิ่นแก้ว 

เหลอืงอร่ามศร ี2553) กระนัน้กต็าม ยงัมคีวามสนใจทีจ่ะท�าความเข้าใจกลุ่มคนในช่วงวยัอืน่

โดยเฉพาะวยัสงูอายคุ่อนข้างจ�ากัด 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการเปลีย่นสภาพของสังคมทีผู่ส้งูอายกุลายมาเป็นคนกลุม่ใหญ่มากขึน้

เรือ่ยๆ นัน้ วถีิชวีติ อดุมการณ์ทางการเมอืง หรอืการบรโิภค ซึง่อาจเรยีกรวมๆ ว่า “วฒันธรรม

สงูวยั” ก�าลงัจะกลายมาเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัของสงัคมร่วมสมยัมากขึน้ การศกึษาทาง

สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยาจงึน่าจะสามารถมบีทบาทในการท�าความเข้าใจผู้สงูวยัแบบเดียว

กบัท่ีเคยศกึษาวัยรุน่มาก่อน บทความนีจ้งึเสนอการศกึษาผูส้งูวยัผ่านการพจิารณา “วฒันธรรม

สูงวัย” (aging culture) ในฐานะท่ีเป็นวัฒนธรรมเฉพาะที่แตกต่างจากช่วงวัยอื่นและ 

เชือ่มโยงอยูก่บัปัจจยัทางสังคม วัฒนธรรม และประวตัศิาสตร์ 

เวลา งาน และการพกัผ่อนหย่อนใจของวยัเกษยีณ

ภายใต้ระบบคิดท่ีจ�าแนกช่วงวัยตามเกณฑ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความเป็นผู้สูงวัย 

ในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมมักได้รับการพิจารณาโดยเชื่อมโยงความเสื่อมถอยทาง

กายภาพกบัประสทิธภิาพในฐานะแรงงานในระบบการผลติ ในแง่นีค้วามหมายของการเป็น 

ผูส้งูวัยในยคุอตุสาหกรรมนัน้จงึไม่เพยีงเรียกร้องให้ต้องจดัการกบัความเสือ่มถอยทางกายภาพ 

แต่ยังรวมถึงการต้องรับผลสืบเนื่องของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการผลิตในระบบ

อตุสาหกรรม อนัหมายถงึการเกษยีณจากการท�างาน

ชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมไม่เพียงสร้างช่วงวัยของการท�างานขึ้นมา แต่ยังสร้างวินัย 

ในการท�างานภายใต้กรอบของเวลาให้กับมนุษย์ด้วย (Thompson 1967) ซึ่งน�าไปสู่การ 

แบ่งแยกระหว่างเวลางาน-เวลาว่าง รวมถึงการแบ่งแยกระหว่างวัยท�างานกับวัยเกษียณ 

(ซึง่ต่างกบัโครงสร้างเวลาในสงัคมเกษตรกรรมทีไ่ม่ได้แบ่งเวลาว่าง-เวลางานออกจากกนัอย่าง
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ชดัเจน) ในแง่นีก้ารเกษยีณอายจุากการท�างานของผูส้งูวยัจึงท�าให้เส้นแบ่งระหว่างเวลางาน

กับเวลาว่างตามโครงสร้างเวลาในระบบอุตสาหกรรมหายไป และส�าหรับผู้สูงวัยบางกลุ่ม 

อาจหมายถึงการเข้าสู่ช่วงวัยท่ีเต็มไปด้วย “เวลาว่าง” ดังนั้นแล้วการพิจารณาแบบแผน 

การใช้เวลาจงึเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการท�าความเข้าใจวฒันธรรมสงูวยั

งานของนอร์เบิร์ต เอเลยีส (Norbert Elias) และ เอรคิ ดนันงิ (Eric Dunning) เสนอ

ว่า แม้อาณาบรเิวณทางเวลาของชวิีตมนุษย์ในสังคมอตุสาหกรรมจะถกูแบ่งออกจากกนัเป็น

เวลางาน (worktimes) กับเวลาว่าง (sparetimes) แต่การใช้เวลาว่างของมนุษย์ก็ยังมี

ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกในลักษณะคล้ายแถบสี (spectrum) ที่มีความเข้มข้นที ่

ต่อเนือ่งและเหล่ือมซ้อนกนัอยู ่โดยแบ่งออกเป็น 1) เวลาว่างทีจ่�าเจ (sparetimes routines) 

ทีห่มายถึงเวลาว่างทีถ่กูใช้ไปกบักจิกรรมทีเ่ล่ียงไม่ได้และต้องท�าประจ�าจนเป็นความจ�าเจ เช่น

การพกัผ่อน กนิ นอน ขับถ่าย ซักล้าง หรือกจิกรรมจ�าเป็นในครวัเรอืนต่างๆ 2) กจิกรรมทีท่�า

เพ่ือความเชื่อ-เติมเต็มและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เช่น กิจกรรมทางศาสนา หรือ

กิจกรรมเสรมิทกัษะต่างๆ และ 3) “กจิกรรมหย่อนใจ” (leisure activities) ซึง่ส�าหรบัคน 

วยัท�างานในสงัคมอตุสาหกรรม การท�างานเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความจ�าเจ (routinize) มนษุย์

จงึต้องการกจิกรรมหย่อนใจเพือ่คลายความจ�าเจน้ัน เช่น กจิกรรมอย่างการดกูฬีาทีท่�าหน้าที่

เป็น “ภารกจิเพือ่สร้างความตืน่เต้น” (quest for excitement) ทีท่�าให้มนษุย์ยงัสามารถ

เป็นแรงงานของระบบอตุสาหกรรมต่อไปได้ (Elias and Dunning [1986] 2008) ในแง่นี้

กิจกรรมในยามว่างจงึมส่ีวนท่ีหนุนเสรมิและสัมพันธ์อยูก่บัการท�างาน จนกลายเป็นกจิกรรม

ภาคบังคบัของคนในสงัคมอตุสาหกรรมไม่ต่างจากการท�างาน ทัง้ในด้านทีเ่ป็นการผ่อนคลาย 

ฝึกฝนผู้คนให้ด�ารงหรือเพิ่มพูนทักษะในการท�างาน และบริโภคผลผลิตของอุตสาหกรรม 

การหย่อนใจ (leisure industry) ด้วย (Adorno 1991, 162-170) 

อย่างไรก็ดี เวลาว่างและการหย่อนใจของคนแต่ละช่วงวัยก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน 

ออกไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากต�าแหน่งแห่งที่ของแต่ละช่วงวัยภายใต้บริบทของสังคม

อุตสาหกรรม ส�าหรับวัยเด็กและวัยเรียนท่ีถูกมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

โลกของการท�างาน การใช้เวลาว่างมกัเป็นส่วนหนึง่ของการจัดระเบยีบทางสงัคมอนัน�าไปสู่

การเรียนรู ้บทบาทในเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ต ่างๆ  
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(สมสขุ หนิวมิาน 2558, 50-53)1 ส่วนเวลาว่างโดยเฉพาะกจิกรรมหย่อนใจของคนวยัท�างาน

ก็เป็นไปเพื่อรองรับชีวิตแห่งการท�างานดังที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้ว (Elias and Dunning 

[1986] 2008) ดังน้ันผู้สูงวัยท่ีเกษียณอายุออกจากการท�างานตามโครงสร้างเวลาของ 

ระบบอตุสาหกรรมจงึมแีบบแผนการใช้เวลาว่างทีม่ลีกัษณะเฉพาะและม ี“กจิกรรมหย่อนใจ”  

ในความหมายท่ีต่างออกไปด้วย 

ปรากฏการณ์ “คาราโอเกะสูงวยั” ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในลกัษณะเดยีวกนักบักจิกรรม

ต่างๆ ทีม่เีป้าหมายให้ผูส้งูอายไุด้มาใช้ “เวลาว่าง” ในช่วงกลางวนั เช่น การออกก�าลงักาย 

และการร�าไทเก๊กตามสวนสาธารณะ กิจกรรมของชมรมผูสู้งอายใุนโรงพยาบาล หรอืกระทัง่

ในวงการกีฬาอังกฤษที่มีการคิดค้นกิจกรรมฟุตบอลส�าหรับผู้สูงอายุที่เรียกว่า “walking 

football”2 ซึง่ก�าลงัได้รบัความนิยมเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ (Reddy et al. 2017) จงึมคีวาม

น่าสนใจศกึษาในฐานะทีเ่ป็นการใช้เวลาและกจิกรรมหย่อนใจอนัเป็นองค์ประกอบส�าคญัของ

วฒันธรรมสงูวยั

เทคโนโลยดีจิทิลักบัการใช้เวลาของผูส้งูอายุ

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่อุปกรณ์ดิจิทัลอย่างสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

คอมพวิเตอร์แพร่หลายจนท�าให้ผูสู้งอายจุ�านวนมากเริม่ใช้งานอปุกรณ์เหล่านี ้อปุกรณ์ดจิทิลั

เริ่มเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงวัยมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่นปรากฏการณ ์

ท่ีโดดเด่นจนเป็นทีก่ล่าวถงึมากทีส่ดุในสงัคมไทยประการหนึง่อย่างการใช้งานแอปพลเิคชัน

ไลน์ (Line) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้สูงอายุ (จุฑารัตน์ ประเสริฐ 2557;  

1 งานศกึษาหลายชิน้เสนอว่าแนวคดิเรือ่งความเป็นเดก็ในลกัษณะน้ีเป็นสิง่ทีเ่พ่ิงเกิดขึน้มาในสงัคมสมัยใหม่ (Best 2010, 
107-110) รวมถึงงานทางมานุษยวิทยาหลายชิ้นที่ศึกษาสังคมก่อนอุตสาหกรรมก็ชี้ให้เห็นว่าเด็กมีบทบาทในการเป็น
แรงงานด้วย (ยศ สันตสมบัติ 2540, 81).

2 ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ของสมาคมกีฬาประเภทดังกล่าว (The Walking Football Association) อธบิายว่า “walking football” 
เป็นรูปแบบการเล่นฟุตบอลที่มีกติกาเฉพาะ ได้รับการริเริ่มโดยกองทุนชุมชนของสโมสรฟุตบอลเชสเตอร์ฟีลด์ 
(Chesterfield) ในองักฤษเมือ่ปี 2554 เพือ่สร้างกจิกรรมเกีย่วกบัฟตุบอลทีผู่ส้งูอายสุามารถมส่ีวนร่วมเล่นได้ โดยกตกิา
พื้นฐานคือ 1) ห้ามไม่ให้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่น 2) ให้เล่นด้วยการเดิน ห้ามวิ่ง (ห้ามให้เท้าสองข้างลอยจากพื้น) 
และ 3) ห้ามเตะลูกบอลสูงเกินศีรษะและห้ามโหม่ง ดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://thewfa.co.uk.
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ศิริพร แซ่ล้ิม 2558) บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในวัฒนธรรมสูงวัยจึงเป็นอีกส่วนหนึ่ง 

ทีบ่ทความนีส้นใจ 

งานศึกษาจ�านวนมากพยายามท�าความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีในมิติต่างๆ  

โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับคนหนุ่มสาว แต่ยังมีงานศึกษาไม่ 

มากนกัทีใ่ห้ความสนใจการใช้เทคโนโลยีของคนสูงวัย (Loe 2010, 321) ทัง้ทีผู่ส้งูวยัเป็นอกี

กลุม่หนึง่ท่ีมอีตัราการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลัเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ยกตวัอย่างเช่น ผลการส�ารวจ

ของส�านกัวจิยัพวิ (Pew Research Center) ในปี 2559 (ค.ศ. 2016) ทีพ่บว่า แม้กลุม่ 

ผู้ใช้งานหลักของเทคโนโลยีดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาจะเป็นคนหนุ่มสาว แต่อัตราส่วนของ 

ผู้สงูอาย ุ(อาย ุ65 ปีขึน้ไป) ทีใ่ช้งานเทคโนโลยดีจิทิลักก็�าลงัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยมปีรมิาณ

ผู้ใช้อนิเทอร์เนต็มากถึง 67% ของประชากรผูสู้งอายทุัง้หมด เพิม่จากปี 2543 (ค.ศ. 2000) 

ทีม่แีค่ 12% และมปีรมิาณผูใ้ช้สมาร์ตโฟนมากถึง 42% ของประชากรผูส้งูอายทุัง้หมด เพิม่

จากปี 2554 (ค.ศ. 2011) ท่ีมแีค่ 11% (Anderson and Perrin 2017)

ท่ีผ่านมา งานศกึษาทีส่นใจบทบาทของเทคโนโลยีต่อการใช้ชีวติของผูส้งูวยัส่วนใหญ่

มักเน้นศกึษาการใช้เทคโนโลยใีนเชงิการแพทย์และสขุภาวะ เช่น งานศกึษาทีแ่สดงให้เหน็ว่า

เทคโนโลยีอย่างเครื่องช่วยเดินหรือเทคโนโลยีภายในบ้านต่างๆ ช่วยให้ผู้สูงอายุในญี่ปุ่น 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการที่ผู้สูงวัยสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือลดภาระของผู้ดูแลได ้

ก็ท�าให้พวกเขามคีวามรูส้กึต่อตัวเองดขีึน้ เนือ่งจากเหน็ว่าตนเองยังมีศักยภาพ ไม่ต้องเป็น

ภาระของคนรอบข้าง (Long 2012) ในขณะท่ีงานศกึษาผูสู้งอายใุนสหรฐัอเมรกิาชีใ้ห้เหน็ว่า

ผู้สูงวัยพร้อมจะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด�ารงชีวิต 

ก็ไม่ได้ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัยกับคนรอบข้างลดลง โดยพบว่าแม้เทคโนโลยี 

ช่วยดูแลผู้สูงอายุในที่พักอาศัยจะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้

ท�าให้การส่ือสารระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแลลดลง ย่ิงไปกว่านั้น การใช้เทคโนโลยียังอาจ 

กลายเป็นหวัข้อพดูคยุระหว่างผูสู้งอายกุบัผูดู้แลได้ด้วย (Huber et al. 2013) 

นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาที่เสนอให้ท�าความเข้าใจผู้สูงวัยในฐานะผู้กระท�าการ ซึ่ง

สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ดังเช่นกรณีศึกษา 

ผู้สงูวยัเพศหญงิอาย ุ90 ปีข้ึนไปในนิวยอร์ก สหรฐัอเมรกิา ทีด่ดัแปลงและให้ความหมายใหม่
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ต่อการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพวกเธอ เช่น 

การใช้โทรศพัท์เพือ่รกัษาเครือข่ายสังคม ตดิต่อกบัแพทย์ หรอืสือ่สารประจ�าวนักบัหน่วยงาน

เฝ้าระวงัท่ีท�าให้พวกเธอรู้สกึว่าตนเองยงัมชีวีติ การรบัข่าวสารจากโทรทศัน์และวทิยทุีช่่วยให้

พวกเธอรูส้กึว่ายงัเป็นส่วนหน่ึงของชมุชน การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่รกัษาสมรรถภาพทางสมอง 

หรือการใช้หม้อตุ๋นไฟฟ้าประกอบอาหาร (เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการ 

ท�าอาหารไหม้โดยไม่ตั้งใจ) ที่ช่วยท�าให้พวกเธอรักษาภาพอุดมคติของความเป็นหญิง 

เอาไว้ได้ เป็นต้น (Loe 2010) แม้งานศกึษาเหล่านีจ้ะมุง่ท�าความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี 

ในทางการแพทย์เพ่ือตอบสนองต่อความเสือ่มถอยทางกายภาพของผูส้งูวยั แต่ก็มข้ีอค้นพบ

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเลือนลงของเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับวัตถุ และเทคโนโลยีในฐานะ 

ท่ีเป็นส่วนต่อขยายทีเ่สรมิสร้างศกัยภาพให้กบัมนษุย์โดยเฉพาะผูส้งูวยั อนัเป็นฐานคดิทีส่�าคญั 

ในการท�าความเข้าใจเทคโนโลยดิีจทัิลในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมสงูวยัด้วย 

ทัง้นี ้นอกจากในเชงิสถติจิะมผีูส้งูวยัทีใ่ช้งานเทคโนโลยีดจิิทัลเป็นจ�านวนมากข้ึนเรือ่ยๆ 

แล้ว การส�ารวจของส�านักวิจัยพิวยังชี้ให้เห็นว่า ในสหรัฐอเมริกา กลุ่มผู้สูงวัยมีการใช้งาน

เทคโนโลยดีจิทัิลอย่างจริงจงัและมคีวามถ่ีสูง โดย 3 ใน 4 ของผูส้งูวยัทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็จะมี

การใช้งานอย่างน้อย 1 คร้ังต่อวัน และยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ตโฟนก็จะยิ่งมีการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตถี่มากขึ้นไปอีก และที่ส�าคัญคือเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้งาน

เทคโนโลยดีจิทัิล (Anderson and Perrin 2017) ส่วนในกรณปีระเทศไทย มงีานศกึษา 

ท่ีสะท้อนถงึความตระหนกัในบทบาททีเ่พิม่ขึน้ของเทคโนโลยดีจิทิลัต่อการใช้ชีวติของผูส้งูวยั 

ทัง้ในแง่สาธารณสุข (เช่น Boontarig et al. 2012) และในแง่การสือ่สาร (เช่น จฑุารตัน์ 

ประเสรฐิ 2557; ศริิพร แซ่ลิม้ 2558; วิศปัตย์ ชยัช่วย 2560; Sakdulyatham et al. 2017) 

แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ยกเว้นงานวิจัยของวิศปัตย์ ชัยช่วย (2560) ที่ใช้ 

กรอบการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาเพื่อท�าความเข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของ 

กลุม่ตวัอย่างผูสู้งอายใุนจงัหวัดขอนแก่นและอบุลราชธานี 

จากการทบทวนงานศึกษาดังท่ีกล่าวมา ผู้เขียนพบว่างานส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะให้

ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างผู ้สูงอายุกับเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะประเภท เช่น 

เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข หรืออุปกรณ์สื่อสารและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 
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มากกว่าจะพจิารณาเทคโนโลยดิิีจทัิลในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมสงูวยั บทความนี้

จงึเสนอให้ศกึษาปรากฏการณ์ “คาราโอเกะสูงวัย” ในฐานะท่ีเป็นการจดัการกบั “เวลาว่าง” 

ซึง่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของวัฒนธรรมสูงวัย โดยพจิารณาการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในฐานะ

ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทีผู่ส้งูวัยใช้เพือ่จดัการกบัเวลาว่างท่ีมอีย่างล้นเหลอืนัน้

คาราโอเกะสงูวยั: พืน้ท่ีใช้เวลากลางวนัของคนวยัเกษยีณ

ในช่วงหลายปีมาน้ีสถานให้บริการคาราโอเกะส�าหรับผู้สูงวัยมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

และกระจายตวัไปตามบรเิวณต่างๆ ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล สถานทีต่ัง้ของคาราโอเกะ 

สงูวยัอาจแบ่งออกไดเ้ป็นสองลกัษณะ ลักษณะแรกคือคาราโอเกะสูงวัยที่ตัง้อยูบ่นพืน้ทีข่อง 

ตัวมนัเอง เช่นเป็นตกึแถวหรือร้านอาหารท่ีมบีริการขายอาหารและเครือ่งดืม่จากทางร้านเอง 

และลักษณะท่ีสองซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมและถูกพบเห็นจากคนภายนอกมากกว่า

คือตัง้อยูท่ีม่มุหนึง่ของศนูย์อาหารในศนูย์การค้าหรอืห้างสรรพสนิค้า โดยเฉพาะศนูย์การค้า

ทีม่ภีาพลกัษณ์ดไูม่ “ทนัสมยั” มากนกั เช่น ดโิอลด์สยามช้อปป้ิงพลาซ่า ตัง้ฮัว่เสง็ ธนบรุี  

หรอืรเิวอร์พลาซ่า นนทบุร ีเป็นต้น

ลกัษณะโดยทัว่ไปของคาราโอเกะสงูวยัคอืจะมเีวทีและอปุกรณ์ส�าหรับร้องเพลงอยู่ใน

จุดที่โดดเด่นที่สุด เวทีน้ีจะเป็นจุดรวมสายตาของผู้อยู่ในอาณาบริเวณทั้งหมด อาจกล่าว 

ได้ว่าเป็นสถานบริการที่มุ่งเน้นให้บริการร้องเพลงประกอบเสียงดนตรีเป็นหลัก โดยเฉพาะ

คาราโอเกะสงูวยัในศนูย์อาหารทีจ่ะไม่มกีารจ�าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่เป็นของตวัเองเลย

โดยผู้ใช้บริการจะต้องซื้อจากร้านในศูนย์อาหารเอาเอง คาราโอเกะสูงวัยมักก�าหนดเวลา 

ให้บริการในช่วงสายถึงเย็นหรือหัวค�่า ซึ่งสัมพันธ์อยู่กับเวลาเปิด-ปิดของศูนย์การค้าหรือ 

ศนูย์อาหารทีม่นัตัง้อยู ่ หรอืบางครัง้กจ็ะปิดให้บรกิารก่อนถงึเวลาทีก่�าหนดจรงิเนือ่งจากผูใ้ช้

บรกิารส่วนใหญ่มกัจะเดินทางกลบัเมือ่ถงึเวลาเยน็ก่อนท้องฟ้าจะมดื 

เพือ่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะต่างๆ ของคาราโอเกะสงูวยั ในส่วนนีจ้ะกล่าวถงึสถานให้

บรกิารคาราโอเกะสงูวยัสองแห่งซึง่เป็นพืน้ท่ีศกึษาหลกัของบทความนี ้คอื ดิโอลด์สยามช้อปป้ิง

พลาซ่า (ต่อไปนีจ้ะเรยีกส้ันๆ ว่า “ดิโอลด์สยามฯ”) และตัง้ฮัว่เสง็ ธนบรุ ี(ต่อไปนีจ้ะเรยีกสัน้ๆ 

ว่า “ตัง้ฮัว่เสง็ฯ”)
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คาราโอเกะสงูวยัทีด่โิอลด์สยามฯ: “ต้นต�ารบั” คาราโอเกะสงูวยั

สถานบรกิารคาราโอเกะท่ีเป็นพืน้ท่ีศกึษาแห่งแรกอยูใ่นศนูย์อาหารบรเิวณชัน้ 3 ของ

ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามฯ ศูนย์การค้าดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเดิมเป็น “ตลาดมิ่งเมือง”  

ในย่านการค้าส�าคัญของเขตเมอืงเก่าของกรงุเทพมหานคร ได้แก่ วงับรูพาและตลาดพาหรุดั 

ดโิอลด์สยามฯ เปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการเม่ือวันที ่30 เมษายน 2536 (นติยสารผูจั้ดการ 

2536) โดยมีภาพลักษณ์ความเป็นศูนย์การค้าที่น�าเสนอความเก่าแก่และย้อนอดีต  

ซึง่ประกอบสร้างข้ึนมาจากท้ังท่ีตัง้ รปูแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร และสนิค้าทีจ่�าหน่าย3

ศูนย์อาหารในดิโอลด์สยามฯ มีพื้นท่ีทั้งหมดไม่มากนัก ตรงกลางเป็นที่ตั้งของ

เคาน์เตอร์ส�าหรับขายอาหาร โดยเรียงตัวไปตามแนวยาวของพื้นที่ แต่จะเว้นที่ว่างส่วน 

หัว-ท้ายเอาไว้ และมีร้านคาราโอเกะตั้งเวทีอยู่ที่มุมด้านในสุดของศูนย์อาหาร ท�าให้พ้ืนท่ี 

ทีจ่ะมองมายงัเวทีคาราโอเกะได้น้ันมลีกัษณะเป็นรปูตวัแอล (L) กนิพ้ืนทีป่ระมาณครึง่หนึง่

ของศูนย์อาหาร เวทีคาราโอเกะตั้งยกสูงขึ้นจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร มีความกว้าง 

เพียงพอส�าหรับสองคนข้ึนไปยืนร้องเพลงคู่ได้อย่างไม่อึดอัด ข้างเวทีเป็นที่ตั้งของชุดล�าโพง

ขนาดใหญ่และแจกนัส�าหรับใส่ดอกไม้ ทีม่มุด้านในสดุมกีระดานส�าหรบับนัทึกควิและจ�านวน

การร้อง พร้อมทัง้วางหนังสือเพลงอกีจ�านวนหนึง่ ซึง่มทีัง้หนงัสอืเพลงทีต่พิีมพ์ขายตามท้อง

ตลาดและหนงัสือเพลงท่ีจดัท�าเองในลกัษณะถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โต๊ะและเก้าอีใ้นขอบเขตที่

สามารถมองเหน็เวทคีาราโอเกะได้จะตัง้หันเข้าหาเวท ีเป็นอนัรูกั้นส�าหรบัผูม้าใช้บรกิารว่าเป็น

พืน้ทีส่�าหรบัผูท้ีต้่องการร้องหรอืฟังเพลงจากคาราโอเกะ

คาราโอเกะสูงวัยท่ีดิโอลด์สยามฯ น้ีเปิดให้บรกิารมาประมาณ 20 ปีแล้ว “สทิธชิยั”4 

เจ้าของร้านซ่ึงปัจจบุนัมอีายปุระมาณ 67 ปี ระบวุ่าร้านคาราโอเกะของเขาเป็น “ต้นต�ารบั” 

ของการให้บรกิารในลกัษณะนี ้โดยเริม่ต้นนัน้สทิธิชยัเปิดให้บรกิารคาราโอเกะเพราะต้องการ

อนุรักษ์เพลงที่เขาเรียกว่าเป็น “เพลงเก่า” เนื่องจากตัวเขาเองชอบร้องเพลงและอยากให้มี

พื้นที่ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบการร้องเพลงในลักษณะเดียวกัน สิทธิชัยระบุว่ากิจการคาราโอเกะ 

3 ดูตัวอย่างของการนำาเสนอภาพลักษณ์ที่เน้นความเก่าแก่และย้อนอดีตได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การค้าดิโอลด์สยามฯ  
ที่ http://theoldsiam.co.th.

4 ชื่อผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้เป็นชื่อสมมติ.
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สูงวัยของเขานั้น “ไม่ได้ก�าไรเป็นเม็ดเป็นหน่วย” ซึ่งเขาเองก็มีรายได้หลักจากกิจการร้าน

อัญมณทีีต่ัง้อยูบ่รเิวณใกล้เคียงกับดิโอลด์สยามฯ อยูแ่ล้ว

คาราโอเกะสูงวัยแห่งน้ีเปิดให้บรกิารตัง้แต่เวลาประมาณ 10.00-19.00 น. ตามเวลา

ท�าการของศูนย์อาหารในดิโอลด์สยามฯ แต่จากการสังเกตการณ์พบว่ามีผู้ใช้บริการอย่าง

คึกคกัตัง้แต่เปิดร้านจนถึงเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. เท่านัน้ เมือ่ถงึช่วงเยน็ผูใ้ช้บรกิาร

กจ็ะค่อยๆ ทยอยกลบั ผูใ้ช้บรกิารทีต้่องการร้องเพลงจะต้องเสียค่าบรกิารในอตัราเหมา 100 บาท 

ส�าหรบัช่วงวนัจนัทร์-ศกุร์ อตัราดังกล่าวใช้ร้องเพลงได้ 5 เพลงในหนึง่วนั เฉลีย่ราคาเพลงละ 

20 บาท แต่หากเป็นช่วงวันเสาร์-อาทิตย์จะคิดอตัรา 200 บาท ร้องได้ 8 เพลง เฉลีย่ราคา

เพลงละ 25 บาท ทัง้น้ี สิทธิชยัจะแวะมาร้องเพลงและดคูวามเรยีบร้อยทีร้่านคาราโอเกะเป็น

ครัง้คราว ส่วนใหญ่ของเวลาท่ีเหลือ เวทีคาราโอเกะแห่งนีจ้ะอยูภ่ายใต้การดแูลของเจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์อาหาร และโดยเฉพาะผู้ที่สิทธิชัยจ้างให้ท�าหน้าที่ดูแลร้านคาราโอเกะ ได้แก ่

นักดนตรแีละ “นก” ผูใ้ห้บริการจดัควิซึง่มหีน้าทีรั่บค�าขอร้องเพลงจากผูใ้ช้บรกิาร จดัล�าดบัและ

สดัส่วนการร้องให้สอดคล้องกบัจ�านวนผูม้าใช้บรกิารในแต่ละวนั และรบัช�าระเงนิ

ผูใ้ช้บรกิารในคาราโอเกะทีด่โิอลด์สยามฯ เกอืบทัง้หมดน่าจะเรยีกได้ว่าเป็นผูส้งูอายุ 

คือมอีายตุัง้แต่ประมาณ 60-80 ปี โดยในระหว่างทีใ่ช้เวลาอยู่ทีส่ถานบรกิารคาราโอเกะแห่งนี ้

จะจบักลุม่นัง่กระจายอยูต่ามโต๊ะรอบๆ เวที ผูใ้ห้บริการจดัควิจะเดนิถามตามโต๊ะว่าต้องการ

ร้องเพลงหรอืไม่ เมือ่ถงึคิวจะได้ร้องเพลงเฉลีย่รอบละประมาณ 2-3 เพลง เมือ่ยังไม่ถงึควิ 

ก็มักจะนั่งฟังเพลง พูดคุยกัน หรือบางโอกาสก็จะมีคนออกไปเต้นร�าที่หน้าเวที (ส่วนใหญ่ 

เต้นด้วยลลีาหรอืจงัหวะ “เก่าๆ” อย่างเช่นลลีาศ) ลกัษณะเด่นประการหนึง่ของสถานบรกิาร

คาราโอเกะทีด่โิอลด์สยามฯ คอื ทัง้ผู้ให้บรกิารและกลุม่ผูใ้ช้บรกิารจะเรยีกผูท้ีม่าร้องเพลงทีน่ี่

ว่า “นกัร้อง” ซึง่จากการสังเกตการณ์ของผูเ้ขียน กร็ูส้กึว่า “นกัร้อง” ทีด่โิอลด์สยามฯ ส่วนมาก

มกัจะมีทักษะการร้องเพลงทีส่อดคล้องกบัค�าเรียกว่า “นักร้อง” พอสมควร กล่าวคอื นอกจาก

จะร้องได้ถูกจังหวะและตรงคีย์แล้ว ยังมีการใช้เทคนิคร้องเอื้อนหรือไล่เสียงตามระดับต่างๆ  

ซึ่งต่างจากการร้องคาราโอเกะโดยทั่วไปที่มักเป็นการร้องโดยเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก

เสยีมากกว่า
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จากการประมาณโดยผู้เขียน ในวันจันทร์-ศุกร์จะมีผู้ใช้บริการที่นั่งอยู่รอบๆ เวที

ประมาณ 20-30 คน (บางคนอยูต่ลอดท้ังวัน บางคนไม่ได้อยู่ตลอดทัง้วนั) ส่วนวนัเสาร์-

อาทติย์จะมผีูใ้ช้บรกิารประมาณ 30-40 คน (แต่จะมอีตัราการหมนุเวยีนทีม่ากกว่าวนัจนัทร์-

ศกุร์) นกให้ข้อมลูว่า โดยท่ัวไปแล้วจะมลีกูค้าจ�านวนหนึง่ทีเ่ป็น “ขาประจ�า” ซึง่มาร้องเพลง

เกอืบทกุวนั และม ี “ก๊วน” ของตนเองซ่ึงจะนัดกนัว่าจะมาทีดิ่โอลด์สยามฯ ในวนัใดวันหนึง่

ระหว่างจันทร์-ศกุร์ โดยวนัจนัทร์จะมลีกูค้ามากท่ีสุดเนือ่งจากเป็นวนันดัหมายของก๊วนใหญ่

ทีส่ดุ ส่วนวนัองัคารกับศกุร์จะมผีูใ้ช้บริการน้อยกว่าวนัอืน่ๆ

 

คาราโอเกะสงูวยัทีต่ัง้ฮัว่เสง็ฯ: “ชมรมอนรุกัษ์สบืสานเพลงทีมี่คุณค่า”

สถานบริการคาราโอเกะสูงวัยที่เป็นพื้นท่ีศึกษาแห่งที่สองตั้งอยู่ในมุมหน่ึงของ 

ศนูย์อาหารทีช่ัน้ 5 ของศนูย์การค้าตัง้ฮัว่เส็ง สาขาธนบรุ ี ซึง่เปิดให้บรกิารมาตัง้แต่ปี 2534 

(วโิรจน์ จนุประทีปทอง ม.ป.ป.) และเป็นทีรู่จ้กัในฐานะทีเ่ป็นแหล่งจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�าหรบั

ท�างานฝีมือ (เช่น การถักไหมพรม) รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้หัดท�างานฝีมือ 

เหล่านี้อยู่เป็นประจ�า (matemate 2559) จากการส�ารวจพ้ืนที่พบว่าศูนย์การค้าแห่งนี้มี 

พืน้ทีส่�าหรบัท�ากจิกรรมท่ีค่อนข้างหลากหลาย เช่น ลานกจิกรรมชัน้ 5 ทีใ่ช้จดักจิกรรมต่างๆ 

รวมถงึการประกวดร้องเพลงทีม่เีป็นประจ�าทกุปี และพ้ืนทีด่าดฟ้า (ช้ัน 10) ซึง่มีพ้ืนทีก่ว้าง

ประมาณสองเท่าของสนามฟุตบอลมาตรฐาน โดยส่วนหนึ่งมีการตีเส้นสนามส�าหรับเล่น

ฟตุบอลสนามเลก็ ส่วนท่ีเหลอืเป็นลานโล่งซ่ึงทุกเย็นจะมีคนมาวิง่ออกก�าลงักายหรอืเล่นกฬีา

อืน่ๆ และมกัจะมกีลุม่ผูสู้งอายรุ�าไทเก็กหรือเต้นแอโรบคิออกก�าลงักายเป็นประจ�า 

ร้านคาราโอเกะที่ตั้งฮ่ัวเส็งฯ หรือหากเรียกตามป้ายที่ติดไว้ในบริเวณนั้นคือ “ชมรม

อนรัุกษ์สบืสานเพลงทีม่คุีณค่า” เปิดให้บรกิารมาตัง้แต่ประมาณปี 2557 ตัง้อยูด้่านในสดุของ

ศูนย์อาหารที่มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของชั้น และมีลักษณะคล้ายกับที่ดิโอลด์สยามฯ คือ 

ไม่ได้ก้ันพืน้ท่ีแยกออกจากส่วนอืน่ๆ ของศูนย์อาหารอย่างชดัเจน แต่ใช้เวทเีป็นจุดรวมสายตา

และก�าหนดขอบเขตอันเป็นที่รู้กันว่าเป็นพื้นที่ส�าหรับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ิ ที่ตั้งของเวที

คาราโอเกะแห่งน้ียงัอยูต่ดิกบัลฟิต์และทางออกไปลานจอดรถ ท�าให้สะดวกต่อการเดนิทาง
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โดยเฉพาะกับผู ้สูงวัย ผู ้สูงวัยหลายคนบอกกับผู ้เขียนคล้ายกันว่าปัจจัยเรื่องสถานที่  

ทัง้การเดนิทางระหว่างบ้านกบัศนูย์การค้า และการใช้พืน้ทีภ่ายในศนูย์การค้า เป็นปัจจยัส�าคญั

ทีท่�าให้เลอืกมาใช้บริการท่ีน่ี

“ป้าติม๋” เจ้าของกจิการ เล่าว่าตนเองเคยเป็นครสูอนดนตรีมาก่อน ภายหลงั “ออก

จากงาน” จงึมาเปิดให้บรกิารคาราโอเกะ ปัจจบุนัเธออาย ุ64 ปี ป้าติม๋ไม่ได้เรยีกสถานท่ีนีว่้า 

“ร้าน” แต่จะใช้ค�าว่า “ชมรมฯ” ป้าติม๋ท�าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้บรกิารจัดควิด้วยตวัเอง โดยเธอจะ

ท�างานร่วมกับนักดนตรีอีกหนึ่งคนเป็นประจ�าทุกวัน ชมรมฯ ของป้าติ๋มเปิดให้บริการตั้งแต่ 

11.00-20.30 น. ตามเวลาท�าการของศูนย์อาหาร แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะทยอยกลับ 

ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกบัท่ีดิโอลด์สยามฯ คือ ประมาณ 17.00-18.00 น. อตัราค่าบรกิาร 

คิดตามจ�านวนเพลง เพลงละ 20 บาท ป้าติม๋ท�าหน้าทีจ่ดัล�าดบัการร้องเพลงโดยระบลุ�าดบั

การร้องไว้บนป้ายด้านหน้าเวที และป้าติ๋มจะน�าบัตรคิวไปให้ผู้ใช้บริการตามโต๊ะต่างๆ  

ซึ่งมักจะเป็นผู้ใช้บริการ “ขาประจ�า” ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว หรือหากเป็นผู้ท่ีไม่เคยใช้บริการ 

มาก่อนก็จะเข้าไปสอบถามก่อน ป้าติ๋มจะบันทึกจ�านวนเพลงที่ผู้ใช้บริการแต่ละคนร้อง 

ในแต่ละวนัแล้วเรยีกเก็บเงนิครัง้เดียวเมือ่ส้ินสุดวัน 

ผู้ใช้บริการคาราโอเกะท่ีตั้งฮั่วเส็งฯ เกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ มีอายุต้ังแต่ประมาณ  

60 ปี ไปจนถึงประมาณ 90 ปี โดยมีผู้สูงอายุประมาณ 20-30 คนหมุนเวียนกันมา 

ในแต่ละวัน และมีจ�านวนมากเป็นพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ เกือบทั้งหมดเป็นขาประจ�าที่ 

คุ้นเคยกนัและมาเกอืบทุกวัน โดยมปีระมาณ 5-6 คนทีม่าทกุวนั ส่วนผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นขาจร

นัน้มีเพยีงเลก็น้อยและส่วนใหญ่จะมาในวันเสาร์-อาทิตย์ ผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นขาประจ�าหลายคน 

จะมากนัตัง้แต่เปิดให้บรกิารและอยูไ่ปจนถงึช่วงเยน็ โดยในระหว่างวันบางคนกจ็ะเดนิลงไป 

ทีช่ัน้ล่างๆ เพือ่ซือ้สินค้าหรอืซ้ืออาหารเยน็กลบัไปท่ีบ้าน

ป้าต๋ิมเล่าว่าผูส้งูอายทีุร้่องเพลงทีช่มรมฯ เกอืบทัง้หมดเป็นคนทีไ่ม่ได้ท�างานแล้ว บางคน

เกษยีณอายจุากการท�างานประจ�า บางคนทีเ่คยเป็นเจ้าของกจิการกม็ลูีกหลานมารบัช่วงดแูล

แทน ท�าให้มเีวลาว่างมาก รวมไปถึงมบีางคนทีใ่ช้การร้องคาราโอเกะเป็นการท�ากายภาพบ�าบดั

หลงัจากอาการเจบ็ป่วย ผูส้งูอายสุ่วนหนึง่จะมาทีต่ัง้ฮัว่เสง็ฯ ตัง้แต่ช่วงสาย (บางคนมาก่อน
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เวลาเปิดให้บริการของศูนย์อาหาร) โดยมีลูกหรือหลานมาส่งและจะมารับกลับในช่วงเย็น 

ป้าติ๋มสร้างกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์เอาไว้ส�าหรับติดต่อกับ “สมาชิก” หรือผู้ใช้บริการ 

ร้องเพลงในชมรมฯ และจะส่งเกรด็ความรูเ้กีย่วกบัเพลงลกูกรงุให้กบัสมาชกิในกลุม่อ่านเกอืบ

ทกุคนื ปัจจบุนักลุม่ดังกล่าวมสีมาชกิประมาณ 190 บญัชผีูใ้ช้งาน อย่างไรกด็ ีป้าติม๋ระบวุ่า 

“บางทใีนไลน์ก็วุ่นวายเหมอืนกนั คนแก่ชอบส่งไลน์ ยิง่มาอยูร่วมกนัเยอะๆ ยิง่วุน่”

คาราโอเกะในวฒันธรรมสงูวัย

การจดัการเวลาว่างทีล้่นเกนิร่วมกบัเพือ่นวยัเกษยีณ

แม้ว่ากิจกรรมหลกัของคาราโอเกะสงูวยัคือการร้องเพลง แต่ว่าเวลาตลอดวันท่ีผูส้งูอายุ

อยู่ท่ีสถานบริการคาราโอเกะสูงวัยนั้นก็ไม่ได้ใช้ไปกับการร้องเพลงทั้งหมด โดยเฉลี่ยแล้ว 

แต่ละคนจะได้ร้องประมาณวนัละไม่เกิน 10 เพลงเท่านัน้ โดยแต่ละรอบจะได้ร้องเพลงคนละ 

2-3 เพลง และจะยิง่น้อยลงไปเมือ่มผู้ีต้องการร้องจ�านวนมาก ดงันัน้ กจิกรรมอืน่ๆ ในระหว่าง

รอให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ขึ้นร้องเพลงจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้เวลาในคาราโอเกะ 

สงูวยัทีน่่าสนใจ 

ดงัท่ีกล่าวแล้วว่าผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นขาประจ�าทีม่คีวามคุน้เคยกนัดอียูแ่ล้ว ระหว่าง

การรอคิวร้องเพลงพวกเขากจ็ะนัง่จบักลุม่กนัอยูต่ามโต๊ะกบักลุม่เพือ่นประจ�าของตนเอง โดย

จะมกิีจกรรมร่วมกนั เช่น นัง่พดูคยุหรอืทานอาหารร่วมกนั ฟังเพลง (โดยเฉพาะเมือ่คนทีส่นทิ

ด้วยขึน้ร้อง) ใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นสมาร์ตโฟน บางคนทีไ่ด้ร้องไปหลายเพลง

แล้ว กอ็าจออกจากศนูย์อาหารไปจบัจ่ายซ้ือของในบรเิวณศูนย์การค้า นอกจากนียั้งมีกจิกรรม

หนึ่งท่ีสร้างสีสันให้กับคาราโอเกะสูงวัยได้มากคือการเต้นร�าในบริเวณพื้นที่โล่งหน้าเวที  

จากการสอบถามผู้ใช้บริการที่ตั้งฮั่วเส็งฯ พบว่าในบางครั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นขาประจ�าจะมี 

การรวบรวมเงนิกันจ้างครมูาฝึกสอนการเต้นร�าด้วย นอกจากกจิกรรมทีท่�าเป็นกจิวตัรทกุวนั

แล้ว บางโอกาสก็จะมกีจิกรรมพเิศษ อย่างเช่น การประกวดร้องเพลง การจัดเลีย้งวนัเกดิของ

ผู้ใช้บรกิารคนใดคนหน่ึง การแลกของขวัญในวนัปีใหม่ รวมถงึกจิกรรมนอกสถานทีท่ีผู่สู้งอายุ

บางกลุม่จะรวมตวักันไปท�าบุญตามโอกาสต่างๆ ด้วย
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“เปีย” หญิงอายุประมาณ 65 ปี หนึ่งในผู้ใช้บริการขาประจ�าของคาราโอเกะที ่

ดโิอลด์สยามฯ บอกกบัผูเ้ขียนว่าเธอเป็นเจ้าของกจิการเลก็ๆ แห่งหนึง่ แต่ทุกวนันีเ้ธอไม่จ�าเป็น

ต้องดูแลกิจการอย่างใกล้ชิดจนอาจเรียกว่าเกษียณแล้วก็ได้ เธอพบร้านคาราโอเกะที่ 

ดิโอลด์สยามฯ โดยบังเอญิเมือ่ประมาณ 4-5 ปีก่อน และได้กลายมาเป็นขาประจ�า มาทกุวนั

แทบไม่เคยขาดจนถงึปัจจบัุน เปียอธิบายว่าเธอชอบมาทีน่ีเ่พราะชอบร้องเพลงและยังได้เจอ

กับเพือ่นทีม่คีวามชอบท่ีใกล้เคียงกัน ส่วน “เจ๊เจยีง” หญงิอายปุระมาณ 79 ปี ขาประจ�าของ

ต้ังฮั่วเส็งฯ ก็อธิบายในลักษณะใกล้เคียงกัน เจ๊เจียงเคยท�างานประจ�าอยู่ในบริษัทเอกชน 

แห่งหนึง่ หลังจากท่ีเธอเกษยีณอายจุากการท�างานเธอกบ็อกกบัลกูว่า “แม่ท�างานมาเยอะแล้ว 

แก่แล้วก็จะขอเท่ียวบ้าง” เธอให้เหตผุลของการมาคาราโอเกะทีต่ัง้ฮัว่เสง็ฯ ว่าต้องการออกมา 

ผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์กบัเพือ่น โดยให้ลกูมาส่งและรบักลบัเป็นประจ�าทกุวนั เจ๊เจยีง

พูดถึงการมาท่ีต้ังฮั่วเส็งฯ จนเป็นกิจวัตรของเธอไว้ว่า “ทุกวันก็จะมารอตั้งแต่สิบโมงครึ่ง  

พอบ่ายสีก่ก็ลบั มาประจ�าทุกวัน เหมอืนนักเรยีนไปโรงเรยีน” 

ในแง่หนึง่การใช้เวลาในคาราโอเกะของคนสงูวยัจงึไม่ใช่แค่การมาร้องเพลง แต่ท�าให้

ได้มาพบปะกบักลุม่คนทีม่รีสนิยมหรือความชืน่ชอบใกล้เคยีงกนั หรอืกล่าวในอกีแบบได้ว่า

คาราโอเกะสงูวยัเป็นพืน้ทีข่องกลุม่ร่วมวยั ซึง่มหีน้าทีส่�าคญัคอืเป็นพืน้ทีส่�าหรบัใช้เวลาทีมี่อยู่

เป็นจ�านวนมากของผู้สูงอายุที่เกษียณจากการท�างาน ดังกล่าวแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงที่

ส�าคัญประการหนึ่งของผู ้สูงอายุในสังคมอุตสาหกรรมคือการเกษียณจากงานประจ�า  

การหายไปของ “เวลางาน” ท�าให้เกดิ “เวลาว่าง” จ�านวนมากขึน้มา การจดัการกบัเวลาว่าง 

ที่ล้นเกินนี้จึงเป็นโจทย์ส�าคัญที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ จะเห็นว่าผู้ที่มาใช้บริการคาราโอเกะ 

ทัง้ทีด่โิอลด์สยามฯ และต้ังฮัว่เส็งฯ เป็นประจ�า ล้วนแต่เป็นผูท้ีเ่กษียณจากงานประจ�าหรอืหมด

ภาระจากการดูแลกิจการส่วนตัว ค�าอธิบายของเจ๊เจียงที่กล่าวถึงการมาคาราโอเกะที่ 

ตัง้ฮัว่เสง็ฯ ว่า “เหมือนนักเรยีนไปโรงเรยีน” สะท้อนให้เห็นว่าการใช้เวลาส่วนมากในแต่ละวนั

อยูท่ีส่ถานบรกิารคาราโอเกะมนัียเชงิเปรยีบเทียบกับการใช้เวลาทีเ่ป็นกจิวตัรในอดตี

อกีหนึง่ตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือกรณขีอง “ประพนัธ์” ขาประจ�าอกีคนหนึง่ของคาราโอเกะ

ทีต่ัง้ฮัว่เสง็ฯ ประพนัธ์เป็นอดีตข้าราชการระดับสูง ปัจจบุนัอาย ุ65 ปี เขาเล่าว่าเคยมปัีญหา

กับการปรับตัวหลังเกษียณอย่างรุนแรง เช้าวันแรกหลังเกษียณเขาแต่งตัวเรียบร้อยเหมือน 
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เมื่อยังท�างานอยู่ แล้วเดินทางไปที่ท�างานเพื่อไปนั่งคุยกับอดีตเพื่อนร่วมงาน แต่เขาก็ท�า 

แบบน้ีได้เพียง 2-3 วัน เพราะพบว่าทุกคนนอกจากเขามีงานต้องท�าจนไม่มีเวลาพอจะ 

นัง่คยุด้วย หลังจากนัน้เขามปัีญหาส่วนตวัจนต้องแยกกนัอยู่กบัภรรยาและลกู ในช่วงปีแรก

ของการเกษียณ จิตแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะซึมเศร้าและแนะน�าให้หากิจกรรมอื่นๆ ท�า 

เป็นส่วนหนึง่ของการรักษา ประพนัธ์จงึพยายามสมคัรงานอยูห่ลายครัง้ แต่กไ็ม่มใีครรับเขา

เข้าท�างานเลย เขาเล่าว่า “พอเกษียณแล้วก็อยากหาอะไรท�า ....เคยไปสมัครงานหลายที่  

พอเขาเหน็ว่าเป็นคนแก่เขาก็ไม่รับ เคยไปสมคัรทีร้่านหนงัสอื ขนาดบอกว่าขอค่าแรงแค่ขัน้ต�า่

วันละสามร้อยเขาก็ยังไม่รับ ....ไม่ได้อยากได้เงิน อยากหาอะไรท�ามากกว่า” หลังจากนั้น

ประพันธ์ตัดสินใจไปเป็นจิตอาสาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหน่ึง แต่ก็ต้องกลับมาว่างอีกครั้ง 

ภายหลงัจากทีโ่รงพยาบาลยกเลกิระบบจติอาสา จนในช่วงปี พ.ศ. 2560 ประพนัธ์ได้มาพบ

กับ “ชมรมอนุรักษ์สืบสานเพลงที่มีคุณค่า” ที่ตั้งฮ่ัวเส็งฯ และกลายเป็นหนึ่งในขาประจ�า 

จนปัจจบุนั

 

บทเพลงในคาราโอเกะสงูวยั: เพลงลกูกรงุกบัวนัเวลาของคนเมืองสงูวยัผู้พลดัสมัย

ผูเ้ขยีนสงัเกตว่าเพลงทีผู่ส้งูอายุร้องในคาราโอเกะทัง้ทีด่โิอลด์สยามฯ และตัง้ฮัว่เส็งฯ 

ส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกกรงุ โดยท่ีดิโอลด์สยามฯ นัน้จะเป็นเพลงลกูกรงุประมาณ 7 จาก 10 

เพลงข้ึนไป นอกจากนัน้เป็นเพลงลกูทุง่ เพลงสตริง หรอืเพลงภาษาต่างประเทศ ส่วนทีต่ัง้ฮัว่เสง็ฯ 

นัน้ยิง่มากกว่า คือเป็นเพลงลกูกรงุเกือบท้ังหมด

เพลงลูกกรุงและลูกทุ่งเป็นแนวเพลงที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิม 

หรอืเพลงพืน้เมอืงกบัเครือ่งดนตรตีะวนัตก ซึง่เดมิทีนัน้ถกูเรยีกด้วยชือ่เดียวกนัว่า “เพลงไทย

สากล” จนกระท่ังในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ด้วยสภาพทางเศรษฐกจิ-การเมอืงทีย่กย่องสงัคม

เมอืงสงูส่งกว่าชนบท จงึเร่ิมมกีารแยกเรยีกเพลงกลุม่หนึง่ว่า “เพลงตลาด” ซึง่หมายถงึเพลง

ทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในชนบท (เช่น เพลงของค�ารณ สมับณุณานนท์ 

สมยศ ทัศนพนัธ์ หรอืพยงค์ มกุดา) หรอืในบางกรณก็ีมีการเรียกเพลงในกลุม่นีว่้า “เพลงชีวิต” 

เนือ่งจากมเีนือ้หาทีส่ะท้อนชวีติสามัญชนรวมถึงเนือ้หาในเชงิการเมอืง และเพลงอกีกลุม่หนึง่

ถกูเรยีกว่า “เพลงผูด้”ี ซึง่หมายถงึเพลงทีไ่ด้รบัความนยิมในกลุม่ชนชัน้สูง ผูม้กีารศกึษา หรอื
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ผู้มฐีานะในสงัคมเมอืง (เช่น เพลงของสุเทพ วงศ์ก�าแหง ชรนิทร์ นนัทนาคร สวล ีผกาพนัธุ์ 

หรอื ป.วรานนท์) และด้วยภมูหิลงัทางสงัคม-เศรษฐกจิของผูร้้องและฐานผูบ้ริโภคทีต่่างกนั

ท�าให้เนือ้หาของเพลงทัง้สองกลุม่เริม่ต่างจากกนัมากขึน้ จนหลงัปี 2507 กเ็ริม่พบว่าเพลง

ตลาดถกูเรยีกด้วยค�าว่า “เพลงลกูทุ่ง” โดยหมายถงึเพลงทีมี่เน้ือหาว่าด้วยชีวติชนบท และ

เพลงผู้ดีถูกเรียกว่า “เพลงลูกกรุง” หมายถึงเพลงที่มีเนื้อหาว่าด้วยชีวิตในเมือง (เอนก  

นาวกิมลู 2527, 59-76; ฉกาจ ราชบุรี 2537, 8-33; สจุติต์ วงษ์เทศ 2538)  

กรณีท่ีแสดงให้เห็นว่านอกจากเพลงลูกกรุงจะได้รับความนิยมแล้วยังเป็นแนวเพลงท่ี 

ได้รบัการให้คณุค่าสูงกว่าแนวเพลงอืน่ๆ ในคาราโอเกะสงูวยั เหน็ได้จากทีต่ัง้ฮัว่เสง็ฯ มป้ีาย

กระดาษแผ่นหนึง่เขียนไว้ว่า “NO! หมอล�า สตรงิ และคนเมา” โดยป้าติม๋อธบิายเพิม่เตมิว่า

เหตทุีต่ดิป้ายนีเ้พราะต้องการให้ร้องเพลงลกูกรงุเป็นหลกั เพือ่เป็นการอนรุกัษ์เพลงลกูกรงุที่

เป็นเพลงเก่า รวมท้ังเพลงลกูกรงุมจีงัหวะท่ีช้า ส่วนเพลงลกูทุง่ หมอล�า หรอืสตรงินัน้มกัจะมี

จงัหวะทีเ่รว็และคกึคักจนอาจท�าให้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บรกิารศูนย์อาหารคนอืน่ เธอจะยอมให้

ร้องเพลงลูกทุ่งได้เฉพาะในกรณีที่เป็นเพลงเก่าและมีจังหวะช้าเท่านั้น ในขณะท่ีผู้เขียน 

พบว่าบางครัง้เพลงลกูกรุงทีน่�ามาร้องในคาราโอเกะแห่งนีก้ม็จีงัหวะเรว็จนมคีนออกไปเต้นที่

หน้าเวทีเสียด้วยซ�้า ในส่วนของผู้ใช้บริการก็มักจะเลือกร้องเพลงลูกกรุงเกือบทั้งหมด โดย 

ผูส้งูวยัหลายคนอธบิายในท�านองเดยีวกันว่าพวกเขาชอบร้องเพลงลกูกรงุมากกว่า เพราะเป็น

เพลงทีพ่วกเขาชืน่ชอบและฟังมานานแล้ว รวมท้ังยงัมกีารใช้ค�าทีส่ละสลวยอกีด้วย

บทบาทของเพลงลกูกรงุดังกล่าวสะท้อนให้เหน็ถึงลกัษณะร่วมบางประการของผู้สงูอายุ

ที่มาใช้บริการคาราโอเกะซ่ึงเป็นพื้นท่ีศึกษาท้ังสองแห่ง ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

วฒันธรรมสงูวยั ประการแรก เพลงลกูกรงุเป็นแนวเพลงทีไ่ด้รบัความนยิมในช่วงทีผู่ส้งูอายุ

กลุ่มนี้ยังอยู่ในช่วงหนุ่มสาววัยท�างาน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นบทเพลงแห่งยุคสมัยของคน 

ช่วงวยันี ้ประการทีส่อง เพลงลกูกรงุเป็นแนวเพลงท่ีสะท้อนถงึวถิชีวีติของคนเมอืง สอดคล้อง

กบัภูมหิลงัทางสงัคม-เศรษฐกจิของผูใ้ช้บรกิารส่วนมากทีเ่ป็นคนท�างานในเมืองหรอืย้ายถิน่ 

เข้ามาท�างานในเมืองมาเป็นเวลานาน หากพิจารณาดนตรีในแง่ที่เป็นสื่อกลางในการ  

“ผกูโยง” ผูค้นเข้ากบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่นกรณท่ีีดนตรอีสีานสมยันยิมท�าหน้าทีผ่กูโยงคนอสีาน 

พลัดถิ่นเข้ากับบ้านเกิด (พัฒนา กิติอาษา 2553) เพลงลูกกรุงที่ผู้สูงวัยร้องในคาราโอเกะ 
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ก็อาจผูกโยงพวกเขาด้วยเช่นกัน หากแต่ไม่ใช่การผูกโยงในแง่สถานที่ ทว่าเป็นในแง่เวลา  

เพราะพวกเขาไม่ใช่คนพลัดถิ่นแต่เป็นคนพลัดสมัย หรือกล่าวในอีกแบบได้ว่าเสียงเพลง 

ลูกกรุงในคาราโอเกะสูงวัยได้สร้างอาณาบริเวณที่คนเมืองสูงวัยผู้พลัดสมัยได้กลับไปอยู ่

ในวนัเวลาของพวกเขา

เทคโนโลยใีนคาราโอเกะสงูวัย:  
การพักผ่อนอย่างเอาจรงิเอาจงัของผูส้งูอายุ

โดยท่ัวไปแล้ว การพักผ่อนหย่อนใจมักถูกมองว่าเป็นกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย  

(โดยเฉพาะจากการท�างาน) แต่ส�าหรบัผูสู้งอายท่ีุมาใช้บรกิารคาราโอเกะแล้ว ในบางกรณนีัน้  

การพักผ่อนหย่อนใจของพวกเขากลับเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจังราวกับเป็นการ “ท�างาน”  

อย่างหนึง่ 

แม้จะถกูเรยีกว่าสถานให้บริการคาราโอเกะ แต่คาราโอเกะสงูวยัหลายแห่งกไ็ม่ได้ให้

บรกิารด้วยเสยีงส�าเรจ็รูปจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอืเครือ่งบนัทกึเสยีงเสมอไป อย่างเช่น

คาราโอเกะสงูวัยท่ีดิโอลด์สยามฯ และต้ังฮัว่เส็งฯ ซึง่ให้บรกิารด้วยดนตรทีีเ่ล่นสดด้วย จะคดิ

ค่าบรกิารสงูกว่าคาราโอเกะท่ีให้บรกิารในรปูแบบทีเ่ปิดเสยีงดนตรีส�าเรจ็รปู ซึง่คดิค่าบรกิาร

เพยีงประมาณเพลงละ 10 บาท ผูสู้งอายหุลายคนทีผู่เ้ขยีนพบในพืน้ทีศ่กึษาบอกว่าพวกเขา

ชอบร้องเพลงกับดนตรสีดมากกว่า เน่ืองจาก “ได้อารมณ์” มากกว่า โดยคนหนึง่ถงึกบับอก

ผูเ้ขยีนว่า “ร้องกับคอมฯ มนัเหมอืนตดิคุก” 

นักดนตรีในคาราโอเกะสูงวัยที่ดิโอลด์สยามฯ และตั้งฮั่วเส็งฯ จะบรรเลงดนตรีสด 

โดยใช้อเิลก็โทนเป็นหลกั มเีฉพาะบางคร้ังท่ีจะเปิดเพลงจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (ภาพ 1) 

หนึ่งในหน้าที่ส�าคัญของนักดนตรีคือการให้ค�าแนะน�าในการร้องเพลง นักดนตรีที่มีฝีมือจะ

สามารถปรับระดบัเสยีง (คีย์) ดนตรใีห้เหมาะกบัระดับเสยีงของผูร้้อง อนัจะท�าให้ผูใ้ช้บรกิาร

คาราโอเกะสงูวยัสามารถร้องเพลงที่ “ร้องยาก” ได้ง่ายขึ้นและคุณภาพการร้องออกมาเป็น 

ท่ีน่าพอใจมากขึ้นด้วย ดังนั้น หลายๆ ครั้งผู้ร้องจึงไม่ได้เร่ิมร้องเพลงทันทีที่ขึ้นไปบนเวที  

แต่จะใช้เวลานัดแนะกบันักดนตรว่ีาจะร้องเพลงในระดบัเสยีงใด นอกจากนีน้กัดนตรทีีฝี่มอืดี
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จะสามารถเร่งจงัหวะให้เพลงเร็วขึน้หรอืดงึจงัหวะให้ช้าลง ซึง่ช่วยสร้างความรูส้กึท่ีแตกต่างกนั

ในการร้องแต่ละครัง้  

บทบาทส�าคัญของนักดนตรีท�าให้ผู้ใช้บริการคาราโอเกะสูงวัยส่วนใหญ่มักให้เกียรติ

โดยการเรียกนักดนตรีว่า “อาจารย์” หรือ “ครู” นอกจากนี้ ความส�าคัญของนักดนตรี 

ยังสะท้อนออกมาผ่านธรรมเนียมการมอบดอกไม้ท่ีพบได้ทัง้ทีด่โิอลด์สยามฯ และตัง้ฮัว่เสง็ฯ 

โดยผู้มอบจะเสียบธนบัตร (ส่วนมากเป็นใบละ 100 บาท) ไว้กับดอกไม้ปลอมที่ทางร้าน 

เตรยีมไว้ให้ แล้วน�าไปให้ผูท้ีก่�าลงัร้องเพลงอยู ่ แต่ว่าท้ายท่ีสดุแล้วจะเป็นอนัรูก้นัว่าผูร้้องจะ

ไม่รับดอกไม้ (และธนบัตร) นั้นไว้เป็นของตนเอง แต่จะใส่ไว้ในแจกันใบใหญ่บนเวทีเพื่อ 

ส่งมอบต่อให้กบันกัดนตรแีทน 

นอกจากความเอาจรงิเอาจงัซ่ึงแสดงผ่านการร่วมงานกบันกัดนตรใีนฐานะผูท้ีส่ามารถ

ใช้เทคโนโลยีสร้างเสียงดนตรีท่ีส่งเสริมการร้องคาราโอเกะของผู้สูงอายุแล้ว ในบางกรณ ี

ผู้สูงอายุยังเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์เสริม ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถ 

เอาจริงเอาจังกบัการร้องคาราโอเกะได้มากขึน้ด้วย ผูเ้ขยีนพบกบั “เอกชัย” ทีส่ถานบรกิาร

คาราโอเกะในดโิอลด์สยามฯ เอกชยัเป็นผูซ้ึง่น่าจะเรยีกได้ว่ามีประสบการณ์ร้องคาราโอเกะ

ภาพ 1 อุปกรณ์ของนักดนตรีท่ี “ชมรมอนุรักษ์สืบสานเพลงท่ีมีคุณค่า” (ภาพ: อาจินต์ ทองอยู่คง)
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สงูวยัมาอย่างโชกโชน รูจ้กัสถานท่ีให้บรกิารคาราโอเกะสงูวยับรเิวณกรงุเทพฯ และปรมิณฑล

หลายแห่ง แม้ว่าเขาจะมาร้องคาราโอเกะทีด่โิอลด์สยามฯ เป็นหลกัแต่กม็กัจะตระเวนไปตาม

ทีอ่ืน่ๆ จนสามารถเปรยีบเทยีบข้อเด่น-ข้อด้อยของทีต่่างๆ ได้ ในการร้องเพลงทีดิ่โอลด์สยามฯ 

ครัง้หนึง่ ผู้เขยีนสงัเกตว่า เมือ่ถงึควิขึน้ร้อง เอกชยัยืน่สมาร์ตโฟนให้กบันก พนกังานจดัควิของ

ร้าน เพื่อให้เธอใช้สมาร์ตโฟนนั้นถ่ายวิดีโอการร้องเพลงของเขา เอกชัยอธิบายกับผู้เขียน 

หลังจากร้องเพลงเสรจ็ว่าเขาจะส่งวดิโีอนัน้ให้กบัเพ่ือนขาประจ�าอกีคนหนึง่ท่ีไม่ได้มาในวันน้ัน 

ผ่านทางแอปพลเิคชนัไลน์ 

ณ ตอนน้ันผู้เขียนคิดว่าความสามารถในการถ่ายวิดีโอและสื่อสารออนไลน์ของ 

สมาร์ตโฟนมีบทบาทในการช่วยสร้าง “ชุมชนนักร้อง” ของผู้ใช้บริการคาราโอเกะสูงวัย 

เพยีงเท่านัน้ อย่างไรกด็ ี เมือ่ผูร้้องคนต่อไปส่งสมาร์ตโฟนให้พนกังานถ่ายวดิโีอการร้องของ

เขาเช่นเดียวกับเอกชยั และผูเ้ขียนกเ็ข้าใจว่าเป็นไปเพ่ือวัตถปุระสงค์เดียวกนั แต่เอกชัยอธิบาย

ว่าผู้ร้องคนนั้นถ่ายวิดีโอเพื่อน�ามาย้อนดูในภายหลังว่าจะสามารถพัฒนาการร้องอย่างไร 

ได้บ้าง และตัวเอกชัยเองก็มักท�าอย่างน้ีเหมือนกัน จึงเท่ากับว่าสมาร์ตโฟนไม่ได้ช่วยใน 

การสือ่สารและสร้างความเป็นชมุชนเท่านัน้ แต่ยังเป็นส่วนหนึง่ของการใช้เทคโนโลยีในการ

เอาจรงิเอาจงักบัการพกัผ่อนด้วยการร้องเพลงในคาราโอเกะสงูวยัอกีด้วย

ความเอาจริงเอาจังกับทักษะการร้องเพลงของผู้ใช้บริการคาราโอเกะสูงวัยยังปรากฏ

ออกมาผ่านการประกวดร้องเพลงซึง่เป็นกจิกรรมทีผู่ใ้ห้บรกิารคาราโอเกะจดัขึน้ในโอกาสต่างๆ 

ทั้งที่ดิโอลด์สยามฯ และตั้งฮั่วเส็งฯ จะมีการประกวดร้องเพลงเป็นประจ�า ปีละ 1-2 ครั้ง  

ถอืเป็นเวททีีผู่ใ้ช้บริการได้ทดสอบความสามารถในการร้องเพลงของตน ในบางกรณกีารร้อง

คาราโอเกะจงึกลายเป็นกิจกรรมท่ีผูสู้งวัยต้ังใจฝึกฝนอย่างเอาจรงิเอาจงัด้วย

นอกจากการร้องคาราโอเกะอย่างเอาจรงิเอาจงัในแง่ของการพฒันาทกัษะการร้องแล้ว 

ผูใ้ช้บรกิารคาราโอเกะสูงวัยบางคนยงัเอาจริงเอาจงักบัการร้องเพลงเพือ่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะ

ของตนเองด้วย เช่น “อ�านาจ” ชายอายปุระมาณ 63 ปี ขาประจ�าอกีคนหนึง่ทีต่ัง้ฮัว่เสง็ฯ ทีจ่ะ

น�าแฟ้มเนือ้และโน้ตเพลงลกูกรงุท่ีตวัเองรวบรวมไว้มาด้วยทกุครัง้ อ�านาจอธบิายว่าเนือ้และ

โน้ตเพลงเหล่าน้ีเป็นเพลงทีเ่ขาเห็นว่าไพเราะแต่ไม่เป็นทีรู่จั้กมากนกั นกัดนตรไีม่สามารถ 
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จ�าโน้ตได้หรอืไม่มโีน้ต และไม่มอียูใ่นโปรแกรมคาราโอเกะ เขาจึงต้องเตรยีมเนือ้และโน้ต

เพลงมาให้นักดนตรีใช้บรรเลงประกอบการร้องของเขา อ�านาจอธิบายว่าการร้องเพลงที่หา

ฟังได้ยากเหล่านีท้�าให้เขาได้รบัความสนใจ รวมทัง้ยังน�าไปสูบ่ทสนทนาเพ่ิมเตมิหลงัลงจาก

เวทไีด้ด้วย

เนื้อและโน้ตเพลงในแฟ้มของอ�านาจมีทั้งที่เป็นเอกสารถ่ายส�าเนาและที่เขียนด้วย

ลายมอืของเขาเอง อ�านาจเล่าว่าส่วนทีถ่่ายส�าเนานัน้เขาได้มาจากการไปร้านคาราโอเกะต่างๆ 

เมือ่พบเพลงท่ีหายากกจ็ะขอถ่ายส�าเนาเอาไว้หรอืว่าจ้างให้นกัดนตรถีอดเนือ้ร้องและโน้ตเพลง

รวบรวมมาให้ ส่วนท่ีเขียนด้วยลายมือน้ัน ได้มาจากการแกะเนื้อเพลงที่เขาหาฟังจากยูทูบ 

(YouTube) แล้วจดบันทกึเอาไว้ ยิง่ไปกว่าน้ัน อ�านาจยงัออกแบบสญัลกัษณ์เฉพาะส�าหรบั

การบนัทกึวธิกีารร้องลงในเนือ้เพลงทีเ่ขาจดบนัทกึไว้ด้วย เช่น เส้นลากหยักส�าหรบัจังหวะที่

ต้องลากเสยีงยาว เส้นลากเฉยีงขึน้สงูส�าหรบัจงัหวะทีต้่องร้องเสยีงสงู หรอืเส้นลากเฉยีงลงต�า่

ส�าหรบัจงัหวะทีต้่องร้องเสียงต�า่ (ภาพ 2)

ภาพ 2 เน้ือเพลงและสัญลักษณ์ท่ีเขียนด้วยลายมือในแฟ้มของอำานาจ (ภาพ: อาจินต์ ทองอยู่คง)
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จากท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าส�าหรับผู้สูงอายุบางคน การร้องเพลงในคาราโอเกะ 

สงูวัยไม่ใช่เพียงการร้องเพือ่ให้เวลาผ่านไป แตเ่ป็นกจิกรรมทีพ่วกเขาท�าอยา่งเอาจรงิเอาจงั

ด้วย ทัง้การให้ความส�าคัญกับเสียงดนตรสีด การปรบัระดบัเสียง การบนัทึกเนือ้เพลงและวธิี

การร้องด้วยสญัลกัษณ์ท่ีคิดข้ึนเอง รวมไปถึงการเชือ่มโยงกบัเทคโนโลย ีไม่ว่าจะผ่านบคุคล

อย่างนกัดนตร ี อปุกรณ์ดจิทิลัอย่างสมาร์ตโฟน หรอืเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ทีช่่วยให้สามารถ

เข้าถงึเพลงทีเ่คยหาฟังยากได้สะดวกข้ึน ในแง่น้ีการร้องคาราโอเกะของพวกเขาได้กลายเป็น 

“การพกัผ่อนหย่อนใจอย่างเอาจรงิเอาจงั” ทีม่เีป้าหมายราวกบัเป็นการท�างาน และเทคโนโลยี

อย่างเครือ่งดนตรอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ สมาร์ตโฟน อนิเทอร์เนต็ ก็ช่วยให้พวกเขา

สามารถเอาจรงิเอาจงักับมนัได้มากข้ึนด้วย

สรปุ: จากคนท�างาน สู่ “นกัพกัผ่อนหย่อนใจเตม็เวลา”

ย้อนกลับไปที่ความรู ้สึกที่เกิดกับผู ้เขียนระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู ้เขียนรู ้สึก 

กระวนกระวาย-เสียดายเวลา ในขณะท่ีผู้สูงวัยดูจะเพลดิเพลนิกบัเวลาทีผ่่านไป ความต่างนี้

น่าจะมาจากภารกจิของคนวยัท�างานกบัคนวยัเกษยีณทีไ่ม่เหมอืนกนั เวลาทีไ่หลผ่านไปโดย

ไม่ได้สะสางงานที่คั่งค้างท�าให้ผู้เขียนกังวลว่าไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับการนิยามว่า

เป็น “งาน” ได้ ตรงกันข้ามกับผูสู้งวัย เวลาท่ีผ่านไปน่าจะหมายถงึ “ภารกจิ” ในการใช้เวลา

ทีล่ลุ่วงไปเรือ่ยๆ 

หากพิจารณาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์-สังคมของผู้ใช้บริการคาราโอเกะสูงวัย 

จะพบว่าในแง่ของช่วงอายุนั้น ส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการคาราโอเกะทั้งที่ดิโอลด์สยามฯ และ 

ต้ังฮัว่เสง็ฯ เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1950 และก้าวเข้าสู่วัยท�างานในช่วงทศวรรษ 

1970 ความส�าคัญของทศวรรษ 1970 ต่อสังคมไทยคือเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จากภาคอตุสาหกรรมเริม่มมีลูค่ามากกว่า

ภาคเกษตรกรรมเป็นคร้ังแรก (Asian Development Bank 2015, 4) ซึง่แสดงให้เหน็ว่า

เป็นช่วงทีส่งัคมไทยก�าลงัก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมอตุสาหกรรมแบบเตม็ตวัโดยเฉพาะในเมอืง

อย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล พวกเขาจึงเป็นคนกลุ่มแรกที่เกษียณอายุหลังจากผ่าน 
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การท�างานในระบบการผลติแบบอตุสาหกรรมมาตลอดชวิีต

การท�างานในระบบอตุสาหกรรม รวมท้ังการประกอบอาชพีอืน่ๆ ในบรบิทของสงัคม

อุตสาหกรรม ท�าให้คนวยัท�างานมสี�านกึต่อวนิยัของเวลางานและภารกจิทีต้่องสร้างผลผลติ 

ในแง่น้ีการเกษยีณอายจุากการท�างานจึงเป็นความเปลีย่นแปลงทางช่วงวยัทีส่�าคญัของผูค้น

ในสงัคมอตุสาหกรรม และเป็นปัจจยัร่วมของผูใ้ช้บริการคาราโอเกะสงูวยัทีผู่เ้ขยีนได้สนทนา

ด้วย พวกเขาพ้นออกจากภารกิจทีต้่องสร้างผลผลติ และเวลาทัง้หมดของพวกเขากลายเป็น 

“เวลาว่าง” จ�านวนมาก การใช้เวลาทั้งวัน-ทุกวันที่คาราโอเกะสูงวัย “เหมือนนักเรียนไป

โรงเรียน” จงึเป็นวธิใีนการรบัมอืกบัเวลาว่างทีม่อีย่างล้นเกนินัน้ หรอืกล่าวในอกีแบบได้ว่า 

ในขณะท่ีภารกิจหลักของคนวัยท�างานคือการท�างาน และใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งไปกับ 

การหย่อนใจทีเ่ป็นภารกิจเพือ่สร้างความต่ืนเต้นท่ีจะย้อนกลบัไปรบัใช้การท�างาน (Elias and 

Dunning [1986] 2008) แต่ส�าหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณ ภารกิจหลักของพวกเขาไม่ใช่ 

การท�างานเพือ่สร้างผลผลติ แต่เป็น “ภารกจิเพือ่การใช้เวลา” (quest for time spending) 

ซึง่ข้อมลูท่ีน�าเสนอในบทความนีไ้ด้แสดงให้เหน็ว่าคาราโอเกะสงูวยัเป็นตวัอย่างหนึง่ทีส่ามารถ

ตอบโจทย์ภารกจินีข้องพวกเขาได้เป็นอย่างดี 

นอกจากเวลาในระนาบของชีวิตประจ�าวัน ผู้ใช้บริการคาราโอเกะสูงวัยยังยึดโยงกับ

เวลาในอีกระนาบหน่ึง นั่นคือเวลาในระนาบของยุคสมัย ภายใต้สังคมอุตสาหกรรมที่การ 

ไม่ท�างานของผู้สูงวัยเท่ากับการหลุดออกไปเป็นชายขอบของสังคมทั้งในแง่การงานและ 

กิจกรรมอืน่ๆ ท�าให้พวกเขากลายเป็นคนพลดัสมยั บทเพลงลูกกรงุจงึท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลาง 

ที่ผูกโยงให้คนเมืองสูงวัยผู้พลัดสมัยได้กลับไปอยู่ในวันเวลาของพวกเขาอีกครั้ง ในขณะ

เดียวกัน เทคโนโลยีท่ีประกอบกันเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การใช้บริการคาราโอเกะ 

สงูวยั ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งดนตร ีสมาร์ตโฟน หรอือนิเทอร์เนต็ ได้มส่ีวนช่วยในการขยายขอบเขต

กิจกรรมของผู้สูงวัย เปลี่ยนการร้องคาราโอเกะให้กลายเป็น “การพักผ่อนหย่อนใจอย่าง 

เอาจรงิเอาจงั” (serious leisure)

ดังนั้น หากพิจารณาวัฒนธรรมสูงวัยในบริบทของยุคอุตสาหกรรมและบริบทที่มีการ 

เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายแล้ว ส�าหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณซึ่งภารกิจหลักของ 

พวกเขาไม่ใช่การท�างานเพือ่สร้างผลผลติแต่เป็นภารกิจเพ่ือการใช้เวลา พวกเขาจึงเสมือนเป็น 
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“นกัพกัผ่อนหย่อนใจเตม็เวลา” ท่ีเทคโนโลยดิีจิทลัมส่ีวนช่วยขยายขอบเขตของการพักผ่อน

หย่อนใจให้กลายเป็นกิจกรรมท่ีท�าอย่างเอาจรงิเอาจงั อย่างไรกด็ ีในแง่การศกึษาวฒันธรรม

สงูวยั บทความนีย้งัเป็นเพยีงการพยายามท�าความเข้าใจวัฒนธรรมสงูวัยภายใต้เงือ่นไขเฉพาะ

เท่านั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการคาราโอเกะสูงวัยในท้ังสองพื้นที่ศึกษาเกือบท้ังหมดเป็น 

ผูส้งูวยัชนชัน้กลางในเมอืง ซ่ึงมฐีานะทางสังคม-เศรษฐกจิทีเ่อือ้อ�านวยให้พวกเขาพ้นออกมา

จากภาระเร่ืองการหาเลีย้งชพีได้ ในขณะท่ีผูสู้งวัยทีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจต�า่กว่าอาจต้องจดัการ

กับเวลาว่างด้วยรูปแบบอื่นๆ หรือถึงท่ีสุดแล้วพวกเขาอาจไม่มีเวลาว่างจ�านวนมากให้ต้อง

จดัการตลอดไปเลยกไ็ด้
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