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กระจกพิเศษที่ เรียกว ่าเครื่องโทรศัพท์พกพาหรือ

โทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมหรือแอพลิเคช่ันพื้นฐานที่

ทุกเครื่องมีคือ เคร่ืองคิดเลข (Calculator) ท�าให้มนุษย์

เราอยู่ไกลเกินกว่าจะมีความคิดและวิธีการคิดอย่างเป็น

ระบบบนตรรกะทางคณิตศาสตร์ที่สามารถฝึกให้เราคิด

ได้อย่างในอดีตผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่ยังต้องอาศัยสมองของ

มนุษย์ช่วยในการหาค�าตอบ ย่ิงไปกว่าน้ัน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างคนในสังคมสมัยใหม่นี้เป็นการให้ความส�าคัญ

กับเครื่องมือทางการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย

มากกว่าการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมในแบบก่อนท่ี

เคยไปมาหาสู ่นั่งพูดคุยส่ือสารสัมพันธ์กันและเข้าใจ

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 
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ไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือของการท�างานทางความคิด

ของปัจเจกได้ ในท�านองเดียวกันกับยุคของการพิมพ์ 

กว่าที่เราจะได้เห็นนักคิด นักเขียนน่ังหน้าเคร่ืองพิมพ์

ดีด ก็น่าจะล่วงเข้ามาในพุทธศตวรรษที่ 25 แล้ว 

ก่อนหน้านี้ การใช้และครอบครองเครื่องพิมพ์ดีดเคย

ถูกกีดกัน ถูกควบคุมเช่นกัน ยุคของพิมพ์ดีดส่วนตัว 

มาจนถึงพิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้วที่เมื่อสัก 30 ปีก่อน จึง

เป็นยุคเปลี่ยนผ่านของพัฒนาการทางสังคมที่ส�าคัญ 

เครื่องพิมพ์ดีดได้เปล่ียนผ่านจากการเป็นปัจจัยการ

ผลิตทางวัฒนธรรมของชนช้ันน�ายุคเก่า มาเป็นเครื่อง

มือแปลงความคิดส่วนตนให้เป็นภาพแทนความคิด

สาธารณะ

ส� า ห รั บ เ ค ร่ื อ ง พิ ม พ ์ ดี ด ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณฑ ์

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเคร่ืองน้ี มีลักษณะพิเศษ

หลายประการ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ 

แล้ว พิมพ์ดีดเคร่ืองน้ีมีอายุน่าจะเกือบ 100 ปีเลยที

เดียว พิมพ์ดีดเคร่ืองน้ีไม่มีตราแสดงช่ือบริษัท แถม

ด้านหน้าพิมพ์ดีดยังมีรายการแสดงวันที่ปริศนา ติดไว้ 

ใล่มาต้ังแต่ ค.ศ. 1894 จนถึง 1908 โดยไม่เรียงล�าดับ

ปี ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ก้านดีดตัวอักษรลงบน

ลูกกลิ้ง แทนท่ีจะมีก้านเหยียดตรงแล้วดีดเข้าไปบนลูก

กลิ้ง พิมพ์ดีดน้ีมีก้านโง้งข้ึนมาเหมือนเป็นเขาสัตว์ น่า

จะเพื่อลดความกว้างของเคร่ือง ท�าให้ขนาดกระทัดรัด

กว่าเครื่องพิมพ์ดีดร่วมสมัยเดียวกันมาก

พิมพ์ดีดเครื่องนี้มีจ�านวนขั้นของปุ ่มกดพิมพ์

เพียง 3 ขั้น ต่างจากพิมพ์ดีดไทยยุคใหม่ที่มี 4 ขั้น 

ส่วนพิมพ์ดีดไทยยุคแรกสุดที่ส่งมาขายในสยามเมื่อ

พ.ศ. 2439 มีถึง 7 ข้ันด้วยกัน การเรียงอักษรบน

แป้นพิมพ์ของพิมพ์ดีดเคร่ืองน้ีจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์

เกษมณีที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเป็นอย่างย่ิง แป้นพิมพ์

เกษมณีท่ีเราใช้กันในปัจจุบันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาต้ังแต่ 

พ.ศ. 2474 วางต�าแหน่งอักษรคล้ายๆ กับพิมพ์ดีด

ภาษาไทยของพิมพ์ดีดรุ่นแรกๆ จึงน่าสนใจว่า พิมพ์

ดีดเครื่องนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ในอดีต มีความ

พยายามที่จะสร้างพิมพ์ดีดมากกว่าเพียงแค่มาตรฐาน

เดียว ว่าที่จริง ในปีพ.ศ. 2509 ก็มีการประดิษฐ์แป้น

พิมพ์ปัตตะโชติ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าแป้นเกษมณี 

แต่เนื่องจากทางราชการไม่เลือกใช้ จึงไม่เป็นที่นิยม

แพร่หลาย

ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของเครื่องพิมพ์

ดีดเครื่องนี้คือจ�านวนตัวอักษร อักษรไทยที่หายไป

จากแป้นพิมพ์นี้คืออักษร ฃ เพียงตัวเดียว พิมพ์ดีดนี้

เก็บ ฅ ไว้ที่ชั้นบนสุดของแป้นพิมพ์ ปุ่มที่ 3 จากทาง

ซ้าย ส่วนแป้นพิมพ์เกษมณีและปัตตะโชติ ก่อนยุคมี

คอมพิวเตอร์ ไม่มีอักษร ฃ และ ฅ เช่นเดียวกับแป้น 

7 ขั้นของพิมพ์ดีดยุคแรก แต่การจะบอกว่าพิมพ์ดีด

ยุคแรกนี้ท�าอักษรหายไปก็อาจจะไม่ถูกเสียทีเดียวนัก 

แต่อาจเพราะอักษรสองตัวนี้ไม่ได้เป็นท่ีนิยมใช้กันมา

นานแล้วมากกว่า

แม้ปัจจุบันนี้เครื่องพิมพ์ดีดจะหมดยุคของมัน

ไปแล้ว แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอักษรแบบ

ที่พิมพ์ดีดสร้างขึ้นมายังคงถูกสืบทอดในแป้นพิมพ์

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์สื่อสารแบบใหม่ 

ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ใช้แป้นพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือกับ

แท็บเล็ท แป้นพิมพ์แบบใหม่นี้มีทั้งแบบที่เหมือนกับ

แป้นพิมพ์เกษมณี และท่ีออกแบบมาส�าหรับใช้นิ้วโป้ง

สองนิ้วกด ซึ่งเรียงอักษรแตกต่างจากเกษมณีอย่างยิ่ง 

น่าคิดว่า ในยุค “หลังพิมพ์ดีด” คนกับอักษรจะท�างาน

ทางความคิดร่วมกันอย่างไร

ที่จริงสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนนี้ไม่เกี่ยวกับกระดานชนวน

เลย เพราะไม่มีความรู้อะไรเรื่องกระดานชนวน และนึก

อะไรไม่ออกจริงๆ นอกจากภาพละครจักรๆวงศ์ๆ ฉากที่มี

ตัวโหราจารย์ซึ่งมักจะเป็นผู้สมคบคิดกับนางอิจฉา ออกมาที

ไรก็มักจะสะพายย่ามและพกกระดานด�าติดมา ส�าหรับผูกดวง

และค�านวณอะไรต่างๆ ดูเป็นอุปกรณ์ที่รูปร่างหน้าตาคล้าย

บรรพบุรุษของiPad ก็นึกได้อยู ่เท่านั้น เรื่องราวและความ

หมายอันลึกล�้าของกระดานชนวนคงต้องรอใครบางคน(ซ่ึงไม่ใช่

ข้าพเจ้า)มาเขียนถึงต่อไป ระหว่างนี้ ขอแค่กระดานชนวนเป็น

ตวัแทนของไมตรจีติและความชืน่ชมทีข้่าพเจ้ามใีห้ทมีงานพพิธิภณัฑ์ ฯ 

ที่คงจะก�าลังเฝ้าคอยข้อเขียนชิ้นนี้อยู่อย่างกลุ้มใจ เรื่องของกระดานชนวนจึงเป็นอันจบลงแต่เพียงเท่าน้ี

แต่เนื่องจากต้องเขียนให้ได้หนึ่งหน้า ข้าพเจ้าจึงต้องหาทางโยงเข้ากับอย่างอื่นต่อไป ที่นึกได้คือเรื่องของ

การขีดๆเขียนๆ หรือการบันทึก เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานสัมมนาแห่งหนึ่ง ที่คุยกันถึงเรื่องความพยายามใน

ปัจจุบันที่จะจดบันทึกสรรพความรู้ของมนุษย์ ซึ่งมีมากมายหลายสาขาเพื่อเก็บไว้ให้คนรุ่นหลัง เน่ืองจากคนที่คุยกัน 

อยู่ในแวดวงผู้ที่สนใจมรดกทางวัฒนธรรม จึงพูดกันเรื่องความรู้หรือภูมิปัญญาของชนกลุ่มน้อย เช่นการใช้สมุนไพร

ท�ายารักษาโรค ดนตรี การฟ้อนร�า ความรู้ที่มีอยู่เฉพาะในขณะปฏิบัติ ความรู้เชิงทักษะและประสบการณ์ ซ่ึงอาจ

เป็นเรื่องยากที่จะบันทึก และไม่เคยมีการบันทึกมาก่อน เพราะคนเหล่านี้บางกลุ่มก็ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง 

หลายคนได้แสดงความห่วงใยว่าหากไม่มีการบันทึกไว้ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจความรู้แบบ

เก่าๆ ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ หรือการด�ารงชีวิตที่อาจจะเป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติเหล่านี้ก็จะสูญหายไปด้วย
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