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นับตั้งแต ่โลกได ้ถือก�าเนิดมาเมื่อประมาณ 

5,000 ล้านปีที่แล้วและต้นก�าเนิดของบรรพบุรุษก่อน

ที่จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เกิด

ขึ้นบนโลกเมื่อ 4-6 ล้านปีที่ผ่านมาน้ีเอง ความแตก

ต่างที่ส�าคัญระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและ

สัตว์ชนิดอื่น ๆ ก็คือ มนุษย์รู ้จักการสังเกตเรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงบนโลกได้เป็นอย่าง

ดี มีการสังเกตเห็นพระอาทิตย์ข้ึนและตกในทางทิศ

ใดเป็นประจ�า รวมถึงการจดจ�าเรื่องฤดูกาลและการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เร่ือยมาจนถึงการจัดแบ่ง

หน่วยของเวลา วัน เดือน ต�าแหน่งดาวตามจักรราศี

ของชาวบาบิโลเนียซ่ึงเป็นอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่

แถบลุ่มแม่น�้ายูเฟรติส ท�าให้ค้นพบหลักการค�านวณ 

เวลาด้วยเลขฐานหกสิบ สามารถแบ่งหน่วยเวลาเป็น

มาตรา 60 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตัวเลข 

กระบวนการคิดค�านวณ และการหาผลลัพธ์บนหลัก

ของการนับจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อาหารและที่อยู่เป็นสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์ในยุคแรก ๆ การเรียนรู้แลกเปล่ียนกันผ่าน

การสื่อสารด้วยท่าทางท�าให้มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 

ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยและมีความมั่นคง มี

การพัฒนาการด้านความรู้ความคิดการคิดค้น สร้าง

ภาษาในการสื่อสาร และสามารถบันทึกเรื่องราวต่าง 

ๆ ได้ รวมถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่อ�านวยความ

สะดวกให้กับชีวิตของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะอยู่

ในยุคใดมนุษย์ก็ไม่เคยจะหยุดนิ่งท่ีจะคิดและประดิษฐ์ 

ตัวเลข กระบวนการคิดและวิธีการค�านวนเป็นสิ่งท่ีอยู่

คู่กันกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ผู้มีความคิดความอยากรู้

อยากเห็นมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัน เวลา การ

ค�านวณพื้นที่ หลักดวงดาว ทิศ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

จากจุดเริ่มต้นของการนับนิ้วมือและนิ้วเท้าของมนุษย์

เพ่ือช่วยในการค�านวณเป็นหลัก และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ท่ีผ่านกระบวนการคิดมาช่วยให้การค�านวณง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งในบาบิโลเนีย โรมัน ญี่ปุ่นและจีนที่รู้จักกันดีและถูก

เผยแพร่ไปอย่างกว้างไกลก็คือลูกคิดแบบจีน มีชื่อเรียก

ว่า “ซว่านผาน” เป็นสิ่งประดิษฐ์ของจีนเมื่อกว่า 700 

ปีก่อน ถือกันว่าลูกคิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ส�าคัญชิ้นที่ 5 

ของจีน รองลงมาจาก กระดาษ การพิมพ์หนังสือ เข็ม

ทิศ และดินระเบิด

ลักษณะของลูกคิดจะเป็นโครงสี่เหลี่ยม มีตัวนับ

ด้านบน 2 ลูก ด้านล่าง 5 ลูก มีขื่อกั้นแบ่งลูกคิดตอน

บนและตอนล่าง โดยวิธีการนับหลักของลูกคิดว่าหลัก

ใดเป็นหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลัก

หมื่น ฯลฯ จะมีวิธีการนับหลักจ�านวนเลขตามวิธีทาง

คณิตศาสตร์โดยเลือกก�าหนดให้แกนรางหลักสุดท้าย

หรือหลักขวาสุดเป็นหลักหน่วย และไล่หลักทางซ้าย

ต่อ ๆ ไป หรือหากช�านาญแล้วสามารถก�าหนดแกน

รางต�าแหน่งใด ๆ เป็นหลักหน่วยก็ได้ นอกจากนี้ การ

ใช้นิ้วดีดลูกคิดเพื่อค�านวณก็มีความส�าคัญไม่แพ้กันเพื่อ

ให้การค�านวณผ่านลูกคิดมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จะต้อง

เรียนรู ้วิธีการดีดลูกคิดซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิด

อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยวิธีการดีดลูกคิด

จะต้องใช้นิ้ว 3 นิ้วช่วยกันดีด คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้ว

ชี้ และนิ้วกลางซึ่งเป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้ควบคู่กับการ

ค�านวณ ในขณะที่ดีดลูกคิดไม่ควรใช้ข้อศอกของมือที่

ใช้ดีดลูกคิดแตะพื้นโต๊ะ ซึ่งหากฝึกให้ถูกวิธีจะท�าให้

การคิดเลขนั้นคล่องแคล่วจนเกิดความช�านาญผลลัพธ์

ของการค�านวณจะออกมาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า 

ความสามารถของลูกคิดนั้นไม่ได้สามารถหาผลลัพธ์ใน

การค�านวณแค่บวกและลบเท่านั้นแต่สามารถค�านวณ

การคูณ และการหารได้อีกด้วย ดังนั้น สิ่งส�าคัญของ

การใช้ลูกคิดเพื่อการค�านวณจึงมิใช่เพียงแต่ท�าความ

เข้าใจระบบรางบนลูกคิดและวิธีการใช้เท่านั้น หากแต่

ผู้ใช้ต้องอาศัย “ตรรกะในการคิด” ด้วยจึงจะท�าให้การ

ค�านวณมีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นย�าและรวดเร็ว

แต ่ ในป ัจจุบัน ลูกคิด สิ่ งประดิษฐ ์ที่ฝ ึก

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนของ

มนุษย์ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วเนื่องจากถูกแทนที่ด้วย

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มนุษย์พยายาม

คิดค้นสิ่งที่ดีที่สุดในการอ�านวยความสะดวกให้กับ

ตนเอง เริ่มจากการประดิษฐ์เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อช่วยในการค�านวณที่เรียกอย่างตรงไปตรงมาว่า

เครื่องคิดเลขซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากและกว้าง

ขวางเพราะความสะดวกรวดเร็วเพียงใช้นิ้วกดตัวเลข

และใส่ปฏิบัติการหรือค�าสั่งให้เครื่องรับไปคิดด�าเนิน

การเพื่อหาค�าตอบ เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถถอด

สูตรยุ่งยากซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องท่องจ�าหรือแม้แต่ท�าความเข้าใจที่มาที่ไปของสูตร

ก็สามารถหาค�าตอบได้โดยง่าย พัฒนาการเกี่ยวกับการ

ค�านวณและตัวเลขเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับตัวเอง

ของมนุษย์มิได้หยุดยั้งเพียงแค่น้ัน

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมามนุษย์พาตนเองเข้าสู ่

ยุคแห่งอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้างระบบสมองกล

ที่แปลกันตรงตัวว่า “คณิตกรณ์” หรือรู ้จักกันเป็น

อย่างดีในนาม “คอมพิวเตอร์” เครื่องจักรแบบสั่งการ

ได้ที่ออกแบบมาเพื่อด�าเนินการกับล�าดับตัวด�าเนิน

การทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้

อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม ส่งผลให้คอมพิวเตอร์

สามารถแก้ปัญหาได้มากมายระบบตัวเลขจึงถูกฝังลง

ไปในระบบสมองกลเหล่านี้ โดยไม่หลงเหลือเบ้ืองหลัง

ของการค�านวณและตรรกะในวิธีการคิดให้กับผู้ใช้หรือ

มนุษย์เราไว้เลย การค�านวณของมนุษย์ยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบันอาศัยเพียงปลายนิ้วสัมผัสบน

 ธีระ สินเดชารักษ์ 
 คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ลูกคิด:  
 ตรรกะทางความคิดของ  

 มนุษย์ที่ (ก�าลัง) หายไป 
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กระจกพิเศษที่ เรียกว ่าเครื่องโทรศัพท์พกพาหรือ

โทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมหรือแอพลิเคช่ันพื้นฐานที่

ทุกเครื่องมีคือ เคร่ืองคิดเลข (Calculator) ท�าให้มนุษย์

เราอยู่ไกลเกินกว่าจะมีความคิดและวิธีการคิดอย่างเป็น

ระบบบนตรรกะทางคณิตศาสตร์ที่สามารถฝึกให้เราคิด

ได้อย่างในอดีตผ่านส่ิงประดิษฐ์ที่ยังต้องอาศัยสมองของ

มนุษย์ช่วยในการหาค�าตอบ ย่ิงไปกว่าน้ัน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างคนในสังคมสมัยใหม่นี้เป็นการให้ความส�าคัญ

กับเครื่องมือทางการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย

มากกว่าการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมในแบบก่อนท่ี

เคยไปมาหาสู ่น่ังพูดคุยส่ือสารสัมพันธ์กันและเข้าใจ

ถึงความยากล�าบากในการพบกันแต่ละคร้ัง

ภาพปรากฏชัดเจน

เป็นตัวอย่างที่ทุกคนสามารถสังเกตได้คือ เพื่อนกัน

มาด้วยกัน แม้นั่งอยู่ติดกัน กินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกัน 

หายใจแทบจะรดต้นคอกัน แต่พวกเขาอาจจะไม่พูด

กันเลย ต่างตั้งหน้าต้ังตาสไลด์โทรศัพท์มือถือที่พกพา

แสนสะดวกเพื่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่รู้จัก

กันเลยให้รู้ว่าตนอยู่ที่ไหนท�าอะไรอยู่และจะไปไหนท�า

อะไรต่อไป ผ่านโซเชียลเนตเวิรค์ที่นิยมอย่างเฟสบุ๊ค

และแอพลิเคชั่นมากมายตามแต่จะถูกติดตั้งบนเครื่อง

มือสื่อสารสมัยใหม่ท่ีว่า ท�าให้คนอยู่ไกลประหนึ่งว่า

ได้อยู่ใกล้แค่นิ้วสัมผัส ส่วนคนท่ีอยู่ใกล้กลับอยู่ไกล

ประหนึ่งเป็นวิญญาณล่องลอยไม่มีตัวตน

ตรรกะทางความคิดของเครื่องมือสิ่งประดิษฐ์

คิดค้นในอดีตของมนุษย์บรรพบุรุษเราได้ถูกสร้างขึ้น

เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มี “ความคิด” และรู้จักใช้ความ

คิดท่ีว่าอย่างมีสติ สมาธิ อันจะน�ามาซึ่งปัญญาน้ัน 

เต็มไปด้วยการพัฒนาและฝึกความคิดให้เราในฐานะ

สัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกิดความสะดวกโดย

ไม่ละเลยหลักการและตรรกะทางความคิดแบบเดิม 

“ลูกคิด” จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีถูกถ่ายทอดให้คนรุ่นลูก

ได้รู้จัก “คิด” มากกว่าที่จะให้เครื่อง “คิด” วิธีการคิด

ค�านวณถูกแอบแฝงบดบังไปด้วยความสะดวกสบายจึง

ท�าให้กระบวนการคิดต่าง ๆ และพัฒนาการของความ

เป็นมนุษย์ถูกลดทอน ตัดตอน หรือสิ้นสุดลง เพราะ

เราไม่เข้าใจหลักการในการคิดค�านวณ ตรรกะเหล่า

นั้นได้ดีพอ อันจะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการคิด

เรื่องอื่น ๆ อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีเพียงผู้

ประดิษฐ์นวัตกรรมสมองกลเหล่านั้นที่จะเข้าใจมันได้

ดีแม้จะไม่ถึงแก่นรากที่ควรจะเป็นอย่างคนประดิษฐ์

คิดค้นในอดีตเราก�าลังละเลยสิ่งที่เป็นรากฐานเดิมของ

ความเป็นมนุษย์ไปหรือไม่ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความ

คิดเชิงตรรกะ มีความเป็นนักประดิษฐ์ พัฒนาการอัน

เฉลียวฉลาดและทรงอานุภาพนี้ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้

อาจจะสูญสิ้นลงหากเรายังคงนิยมและคุ้นชินกับความ

สะดวกสบายจนลืมความเป็นมนุษย์ท่ีต้องคิดอย่างมีสติ

จนเกิดปัญญา

พิมพ์ดีดเป็น

นวัตกรรมการเขียน

ที่ไม่เพียงเป็นอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก แต่พิมพ์ดีด

เป็นประสบการณ์บุคคลและประสบการณ์สังคมที่ยังอยู่กับ

เรา แม้พิมพ์ดีดจะหมดยุคของมันไปแล้ว แต่วัฒนธรรมพิมพ์ดีดจะยังอยู่กับเราไปอีกนาน

โลกนี้มีระบบการบันทึกมากมายกว่าเพียงการเขียนอักษรแทนเสียงพูด (alphabet) กับการเขียนอักษรแทน

ภาพ (pictography) แต่หากกล่าวถึงเฉพาะอักษร เราสามารถแบ่งอักษรในโลกออกเป็นแบบแทนเสียงพูดกับแบบ

แทนภาพ หลักของอักษรแทนเสียงพูดมักสร้างสัญลักษณ์แทนหน่วยเสียง พิมพ์ดีดก็ถูกสร้างข้ึนมาบนหลักการ

เดียวกันนี้ และดังนั้น เมื่อเผชิญกับอักษรภาพ เช่น อักษรจีน เครื่องพิมพ์ดีดก็จะประสบกับความยุ่งยากทันที

การพิมพ์เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอักษรไปมากมายทีเดียว ยกตัวอย่างเช่นอักษรไทหลายชนิดซึ่งมี

รากเดียวกับอักษรขอมและมอญและเป็นอักษรแทนเสียง อย่างอักษรไทด�า-ไทขาว-ไทแดงในเวียดนามเหนือ ที่รับมา

จากอักษรสุโขทัย อักษรกลุ่มนี้เขียนด้วยพู่กันบนกระดาษจีนบางๆ เส้นสายจึงมีน�้าหนัก และเรียวเล็ก ส่วนอักษร

ธรรมล้านช้าง-ล้านนา ที่รับมาจากอักษรมอญ-พม่าลงบนใบลาน อักษรจึงมนกลม เพื่อไม่ให้ใบลานแตก อักษร

เหล่านี้มีทิศทางของการเขียนที่ตายตัว มีล�าดับขั้นตอน และต�าแหน่งของการวางอักษรที่เป็นระบบ สืบทอดกันมา

แต่กระบวนการประกอบอักษรด้วยการพิมพ์ดีดแบบที่เรารู้จักในปัจจุบันนั้น เป็นสัมผัสปลายนิ้วทุกนิ้ว เมื่อ

ทักษะของการสื่อด้วยอักษรเปลี่ยนไป ผลที่ตามมาก็คือ ลายมือที่สวยงาม ลายมือเฉพาะตน กระทั่งศิลปะของการ

เขียนอักษร ก็จะเร่ิมไร้ความหมายไป กว่าที่อักษรพิมพ์กลับมามีศิลปะมากขึ้นอีกคร้ังก็ในยุคดิจิทัล ที่การสร้างศิลปะ

จากการพิมพ์ท�าได้กว้างขึ้น

การเขียนในยุคโบราณ ที่อุปกรณ์เครื่องเขียนยังราคาแพงและถูกควบคุมให้อยู่ในการครอบครองของชนชั้น

น�า ท�าให้การจดจารแต่ละคร้ังจะต้องคิดอย่างละเอียดรอบคอบ ในบริบทของการใช้อักษรแบบนั้น การเขียนย่อม

 ระบอบพิมพ์ดีด:  
 คน อักษร แป้นพิมพ์ และสังคม 

  ยุกติ มุกดาวิจิตร 
 คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 




