๒๕ ปี

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สูงประกอบริ้วกระบวนที่เรียกว่า บังแทรก บังสูรย์
นั้น ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีไว้เพื่อ “บัง” สูรย์ คือ
ปิ ด บั ง กั น แสงแดด กระทั่ ง เครื่ อ งราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์
หลายอย่างก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าความหมายแท้จริง
แล้วก็คือหมวก (มงกุฎ) พัดใบตาล กับแส้ปัดยุงปัด
แมลง (วาลวิชนี) และรองเท้าแตะ (ฉลองพระบาท)

ลมพัดแรง - แรงพัดลม
ศรัณย์ ทองปาน

เจ้าหน้าที่ประจ�ำกองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ
และกองบรรณาธิการของ นิตยสารสารคดี

แม้แต่ตาลปัตรของพระสงฆ์ก็เชื่อกันว่ามีที่มา
จากพัดใบตาลที่ใช้ได้ทั้งบังแดดเวลาเดินทาง บังหน้า
เวลาสวดมนต์ และพัดวีให้คลายร้อน ซึ่งยังเห็นร่องรอย
อยู่ในค�ำว่า “ตาล” นั้น
“ใต้ร่มไม้ใบบางๆ แสงสว่างร�ำไรๆ
ไม่ต้องระวัง ไม่ต้องระไว...”
เพลง นัดพบ
ค�ำร้องและท�ำนอง โดยสุทธิเลิศ รัตนทัศนีย์
ส� ำ หรั บ คนไทยโบราณ เราอาจไม่ ต ้ อ งการ
“ความอบอุ่น” มากนัก เพราะที่อยู่กันทุกวันๆ นี่ก็ร้อน
ตับแลบอยู่แล้ว ดังนั้นชีวิตในอุดมคติ คือชีวิตที่ ร่มเย็น (อาจเหมารวมบรรยากาศครึ้มๆ อย่างที่ว่า “แสง
สว่างร�ำไรๆ” ในเพลงด้วยก็ยังได้) ในจินตภาพของคน
ไทย ความมั่นคงในชีวิตคือการซุกอยู่ภายใต้ร่มเงาของ
สิ่งอื่นที่ใหญ่โตมโหฬารกว่า ที่จะคอยปกป้องคุ้มหัวให้
ระงับดับร้อน อันอาจเป็นได้ตั้งแต่ร่มไม้ชายคา ร่มธง
ร่มกาสาวพัสตร์ และร่มโพธิ์ร่มไทร (ส่วน “ร่มผ้า” นั้น
ดูเหมือนไม่อาจนับรวมในนี้ด้วย...)
ตลอดประวั ติ ศ าสตร์ คนไทยคอยใฝ่ ห าที่ ร ่ ม
และลมเย็ น เสมอมา แม้ แ ต่ เ ครื่ อ งสู ง และเครื่ อ งราช
กกุธภัณฑ์นั้น หลายอย่างแต่ดั้งเดิมย่อมเป็นของใช้
ส่วนตัวเพื่อให้ส�ำเร็จประโยชน์ดังว่าทั้งสิ้น เช่นที่ทราบ
กันดีโดยทั่วไปว่า ฉัตร มีที่มาจากร่มกันแดด ยิ่งเครื่อง
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แต่ แ ม้ จ ะหลี ก เลี่ ย งแสงแดดและอากาศร้ อ น
ขนาดไหน ความใฝ่ฝันอย่างส�ำคัญตลอดมาอีกประการ
ของคนไทยคือ การที่ไม่ต้องท�ำเอง แต่เป็นเรื่องที่จะ
ต้องมีบริษัทบริวารคอยกางร่มหรือพัดวีให้ อย่างถ้าใคร
เคยดูหนังจักรๆ วงศ์ๆ ก็ย่อมต้องคุ้นเคยกับฉากพระ
ราชาออกว่าราชการที่ท้องพระโรง สองข้างตั่งที่ใช้เป็น
บัลลังก์ต้องมีนางก�ำนัลนั่งขนาบซ้ายขวา คอยพัดโบก
ให้หมุนสลับสับเปลี่ยนกันไป
พัดลมที่เป็นเครื่องกลไกในเมืองไทยมีมาแต่เมื่อ
ใด ? คุณเอนก นาวิกมูล นักค้นคว้าและนักเขียน
สารคดีคนส�ำคัญของประเทศ เคยช่วยค้นไว้ให้แล้วว่า
มีโฆษณาขายพัดลมปรากฏให้เห็นบ่อยๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์
ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา แต่ในเมื่อเมืองไทย
ยุคนั้นเพิ่งเริ่มมีโรงไฟฟ้า จึงมีเครื่องพัดลมตัวย่อมๆ ที่
ใช้ก�ำลังจากการไขลาน แต่ถ้าพัดลมตัวใหญ่ก็ต้องเป็น
แบบที่ใช้ไอร้อนจากตะเกียงน�้ำมันผลักลูกสูบให้วิ่งขึ้น
วิ่งลง เหวี่ยง “ข้อเสือ” ให้ไปหมุนใบพัดอีกทอดหนึ่ง
จนเมื่อมีไฟฟ้าใช้กันแพร่หลายแล้ว พัดลมที่ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าคงเป็น “เครื่องใช้ไฟฟ้า” อย่างแรกๆ

คน สัตว์ สิ่งของ: ความหมายและความสัมพันธ์ไม่รู้จบ

ในบ้า นของผู้มี
อั น จะกิ น แต่
ก็ ไ ด้ ยิ น มาว่ า
ในหลวงรัชกาล
ที่ ๖ ไม่ โ ปรด
พั ด ลมนั ก ทรง
เรี ย กอย่ า งเหยี ย ด
หยามว่าเป็น “ลม
กระป๋ อ ง” เพราะให้ ล ม
แรงสม�่ ำ เสมอตลอด
เวลา ไม่ เ หมื อ นลม
ธรรมชาติ หรือการพัดวี
ด้วยแรงคนที่จะมีทั้งจังหวะพัด
และจังหวะผ่อน
แต่ทั้งนี้ “ลมกระป๋อง” ของพระองค์ก็ไม่ใช่ของ
“ขนาดกระป๋อง” นัก คุณเอนกเล่าว่าพัดลมขนาดตั้ง
โต๊ ะ อย่ า งที่ ใ ช้ กั น ตามบ้ า นอาจหนั ก ถึ ง ราว ๑๐-๑๕
กิโลกรัมทีเดียว ดังที่เคยอ่านพบที่ไหนสักแห่งหนึ่งว่า
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
ทรงทรงบั น ทึ ก ความรู ้ สึ ก เมื่ อ ต้ อ งทรงพระมหาพิ ชั ย
มงกุฎในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๖๘
ท�ำนองว่า “เหมือนใครเอาพัดลมมาตั้งไว้บนหัว”
พัดลมสมบัติของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ตัว
นี้ รูปร่างหน้าตาแปลกไปกว่าที่เคยเห็นๆ กันทั่วไป คือ
มีใบพัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เดาเอาว่าคงใช้แกน
มอเตอร์เดียวกัน หมุนทั้งใบพัดด้านหน้าและด้านหลัง
จึงให้ลมเย็นได้ถึงสองทิศทาง ค้นดูในอินเตอร์เน็ต เห็น
เรียกกันว่าเป็น Double Blades Fan (พัดลมใบพัด
คู่ หรือ “พัดลมแฝด”) ข้อมูลที่บังเอิญหาพบในโลก

ไซเบอร์ยังมีให้ดูตัวอย่างด้วยว่า มีอย่างน้อยที่สุดสอง
บริษัทที่ผลิตพัดลมหน้าตาท�ำนองนี้ออกวางตลาดช่วง
ต้นๆ คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ คือ Robbins & Myers
ของสหรัฐอเมริกา และ Ercole Marelli & C.S.A.
Milano จากอิตาลี
ส่วนพัดลมในภาพ (ผู้เขียนยังไม่มีโอกาสเห็น
ของจริง) ดูเหมือนจะมี “โลโก้” อยู่ตรงกระจังหน้าเป็น
ตัวอักษร WS เมื่อเทียบกับพัดลมอีกตัวหนึ่งที่คุณเอนก
เคยลงรูปไว้ในบทความตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมีโลโก้
เดียวกันนี้ มีค�ำบรรยายภาพว่าเป็นพัดลมจีนยี่ห้อ “หว่า
ซัน” (Whason & Co.) ซึ่งเดา (อีก) ว่าคงเป็น “ของ
ก็อป” (ก็อปปี้) ราคาถูกจากเมืองจีน ผลิตเลียนแบบ
ของแท้ของอเมริกาหรืออิตาลี ส�ำหรับส่งขายตลาดใน
ภูมิภาคนั่นเอง (ฟังดูคุ้นๆ ไหมครับ ?)
จากที่เคยเห็นในหนังสือ พัดลมยุคแรกๆ แทบ
ไม่มี “หน้ากาก” หรือ “กระจังหน้า” ด้วยซ�้ำ เป็น
ใบพัดเปลือย หมุนๆ ไป พอในรุ่นถัดๆ มาจึงเริ่มเห็น
มีครอบบังกันใบพัดไว้บ้าง โดยออกแบบให้เป็นเส้นสาย
พาดไปมาตามรูปแบบสมัยนิยม แต่ก็ยังตาห่างๆ มาก
ครั้นมาในรุ่นหลังๆ นี้ ปรากฏว่ากระจังหน้าของพัดลม
มีขนาดตะแกรงถี่ยิบมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณว่าแม้เป็น
ดรุณไร้เดียงสาก็มิอาจแหย่อวัยวะใดๆ เข้าไปได้ เพราะ
“พัดลม” เป็นของอันตรายอย่างยิ่ง ไม่สมควรแตะต้อง
ไม่ว่ากรณีใดๆ

อ้างอิง
เอนก นาวิกมูล. “ศุภชัย พุกกะมาน คนรักพัดลม” สารคดี
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ (กันยายน ๒๕๒๘): ๙๙-๑๐๘.

