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สมบัติของชาติ เวชศาสตร์สถาน

เครื่องพิมพ์ดีดแคร่ตาย

(Smith Premier No.4 Typewriter)

แผงแป้นอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด Smith Premier No.4

Smith Premier No.4 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโรงพยาบาลศิริราช

เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด เครื่ อ งแรกของโลกเป็ น
ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของ นายเฮนรี มิลล์
(Henry Mill) วิศวกรชาวอังกฤษ จดทะเบียน
สิทธิบัตรเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๗ ในชื่อ “Writing
Machine” จากนัน้ ได้พฒ
ั นารูปแบบมาตามลำดับ
ในประเทศไทยเริม่ นำเครือ่ งพิมพ์ดดี ภาษา
อังกฤษเข้ามาใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ โดยบริษัท
แรมเซย์ เวคฟิลด์ กรุงเทพฯ (Ramsey Weckfield
Company) ต่อมานายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์
(Edwin McFarland) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ จ ะ
ดั ด แปลงเครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น
เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ภาษาไทย ท่ า นจึ ง เดิ น ทางไป
สหรั ฐ อเมริ กาเพื่ อ ออกแบบและวางตำแหน่ ง
ตัวอักษรไทยร่วมกับบริษทั สมิทพรีเมียร์ (Smith
Premier Company) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่อง
พิมพ์ดีดขนาดใหญ่ มีความเหมาะสมกับการ
ดัดแปลงให้เป็นแป้นภาษาไทย ทว่าการดัดแปลง
มี ค วามยากอยู่ ที่ ภ าษาไทยมี พ ยั ญ ชนะและ
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ภาพวาด เมื่อครั้งนายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์
แสดงการใช้งานเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย รุ่น Smith Premier
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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วรรณยุกต์จำนวนมาก จนไม่สามารถบรรจุตัว
อักษรลงแป้นได้ครบ ท่านจึงต้องตัดตัวอักษรที่
ไม่ได้ใช้บ่อยออกไป ๒ ตัว คือ ฃ และ ฅ ทำให้
เครื่องพิมพ์ดีดในระยะแรกมีแป้นพิมพ์ทั้งหมด
๗ แถว เป็นแบบแคร่ตาย คือไม่สามารถเลื่อน
แคร่พิมพ์ได้ และไม่มีแป้นยกอักษรบน (Shift
key) จึงไม่สามารถพิมพ์สัมผัสได้
พ.ศ. ๒๔๓๕ นายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์
ได้นำเครือ่ งพิมพ์ดดี ภาษาไทยเครือ่ งแรกนีท้ ลู เกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ได้ทรงทดลองพิมพ์และทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นพระองค์ทรง
สัง่ ซือ้ เครือ่ งพิมพ์ดดี ดังกล่าวเข้ามาใช้ในราชการ
สยามเป็นครั้งแรกจำนวน ๑๗ เครื่อง
ต่ อ มาเมื่ อ นายเอ็ ดวิ น แมคฟาร์ แ ลนด์
ถึ ง แก่ ก รรมใน พ.ศ. ๒๔๓๘ ท่ า นได้ ม อบ
กรรมสิทธิ์เครื่องพิมพ์ดีด Smith Premier ให้แก่
น้องชาย คือ นพ.ยอร์ช บี. แมคฟาร์แลนด์ (Dr.
George B. McFarland) หรือพระอาจวิทยาคม
อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันคนแรกของไทย ผู้มี
บทบาทสำคัญต่อโรงพยาบาลศิรริ าช เป็นผูเ้ ผยแพร่
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยนำ
เครือ่ งพิมพ์ดดี มาจัดแสดงไว้ทรี่ า้ นทำฟันของท่าน
และได้รบั ความสนใจจากบุคคลทัว่ ไป โดยเฉพาะ
เมื่อได้เห็นตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้ากระดาษมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งานสะดวกและ
รวดเร็วกว่าการเขียน พระอาจวิทยาคมจึงได้สั่ง
ให้โรงงานสมิทพรีเมียร์ในสหรัฐอเมริกาเป็นผูผ้ ลิต
และนำเข้ามาขายเป็นรุ่นแรกใน พ.ศ. ๒๔๔๐
พ.ศ. ๒๔๔๑ พระอาจวิทยาคมเปิดห้าง
“สมิทพรีเมียร์” ขึ้นบริเวณหัวมุมถนนเจริญกรุง
ตัดกับถนนอุณากรรณ กิจการเจริญเติบโตขึ้น
ตามลำดับ ต่อมาภายหลังบริษัท สมิทพรีเมียร์
สหรัฐอเมริกา ได้ขายสิทธิบัตรการผลิตเครื่อง
พิมพ์ดดี ภาษาไทยให้บริษทั เรมิงตัน (Remington)
ซึ่ ง เป็ น ผู้ พั ฒ นาเครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ภาษาไทยจน
สามารถเลื่อนและยกแคร่อักษรได้ รวมถึงลด
จำนวนแป้นอักษรลงมาเหลือเพียง ๔ แถว
พ.ศ. ๒๔๖๗ พระอาจวิทยาคมร่วมกับ
พนักงานบริษทั ๒ คน คือ นายสวัสดิ์ มากประยูร
เป็ นวิ ศ วกรออกแบบประดิ ษ ฐ์ ตั ว อั ก ษร และ
นายสุวรรณประเสริฐ (กิมเฮง) เกษมณี ทำการ
ค้นคว้าปรับปรุงการวางแป้นอักษรใหม่ โดยใช้
เวลาทดลองทั้งสิ้น ๗ ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ได้
แป้ น พิ ม พ์ ที่ ล งตั ว สามารถพิ ม พ์ ไ ด้ ถ นั ด และ
รวดเร็ว ให้ชื่อว่าแป้นพิมพ์แบบ “เกษมณี” ตาม
นามสกุลของผูป้ ระดิษฐ์ แม้ภายหลังมีการปรับปรุง
การวางแป้นอักษรใหม่เป็นแบบ “ปัตตะโชติ”
สามารถพิมพ์ได้รวดเร็วกว่าแบบเดิม แต่ก็ไม่ได้
รับความนิยมเท่าแบบเกษมณีซงึ่ คนไทยส่วนใหญ่

เครื่องพิมพ์ดีด Smith Premier No.4

ห้างแรมเซย์ เวคฟิลด์ สถานที่แสดงพิมพ์ดีดครั้งแรกในประเทศไทย (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)

คุ้นเคยและได้รับความนิยมอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ในส่วนของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อมิส
ฟิตซ์เจอราลด์ (A. Fitzgerald) และมิสพอร์เตอร์
(M. B. Porter) ผอ.โรงเรียนพยาบาล ได้นำ
เครื่องพิมพ์ดีด Smith Premier No.4 ซึ่งเป็น
เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกและเครื่องเดียวเข้ามา
ใช้ช่วง พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๘ สำหรับพิมพ์
เอกสารทุกประเภท เพื่อติดต่อประสานงานใน

โรงพยาบาล ลักษณะของเครื่องพิมพ์ดีด Smith
Premier No.4 เป็นแบบแป้นพิมพ์แคร่ตาย มี
แป้นทั้งหมด ๘๔ แป้น ไม่มีแป้นอักษร ฃ และ
ฅ และแป้นยกอักษรบน
แม้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด จะได้ รั บ การพั ฒ นา
รูปแบบให้มีความทันสมัยและตอบสนองความ
ต้องการให้ได้มากยิ่งขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง
มีทั้งเครื่องพิมพ์ดีดแบบกระเป๋าหิ้ว และเครื่อง

พิมพ์ดีดไฟฟ้า แต่เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง
เช่ น คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาแทนที่ ทำให้ เ ครื่ อ ง
พิมพ์ดดี ลดบทบาทลง ทว่า Smith Premier No.4
เครื่องนี้ ยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ภายใต้ ความดู แ ลของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ก าร
พยาบาลไทย เพื่ อ ให้ ค นรุ่ น หลั ง ได้ ร ะลึ ก ถึ ง
เทคโนโลยีเครื่องใช้สำนักงานรุ่นแรกที่หาดู ได้
ยากในปัจจุบัน
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