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ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี
ค่ะ ชาว TPA NEWS ที่เคารพรักทุกท่าน กลับมา

พบกันอีกครั้งก็ยังอยู ่ในหน้าฝนอันชุ ่มฉ�่าอีก 

เช่นเคยนะคะ ฤดูนี้เป็นฤดูที่ยาวนานที่สุดแล้ว ในบรรดาสามฤดูของ

บ้านเรา แถมปีนี้ทั้งเมืองไทย และประเทศอื่นๆ ในหลายทวีปทั่วโลก

ก็ได้รับผลกระทบจากพายุ ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง 

ไปจนถึงน�้าท่วม ดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหายต่อชีวิต และ

ทรัพย์สินอย่างมาก สนุกกับภาษาฉบับนี้ขอพูดถึงศัพท์ ส�านวน รวม

ถึงชื่อของพายุที่ได้ยินกันบ่อยในข่าวว่ามีความหมาย และที่มากัน

อย่างไรนะคะ

เร่ิมต้นด้วยค�าว่า “พายุ” กันก่อนเลย พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายว่า พายุ น. ลมแรง 

(ป., ส. วายุ ว่า ลม). กล่าวคือ พายุเป็นค�านาม มีความหมายว่า 

ลมแรง เป็นภาษาบาลี ส่วนภาษาสันสกฤตเรียก วายุ มีความหมายว่า 

ลม ค่ะ 

ส่วนค�าว่า วายุ มีความหมาย ๒ ความหมาย คือ (๑) น. ลม, 

อากาศ, ลมหายใจ (๒) น. เทพแห่งลม. (ดู พายุ). (ป., ส.)

ที่ได้เห็นได้ยินตามส่ือต่างๆ บ่อยครั้งในช่วงน้ีเห็นจะเป็น 

ค�าว่า วาตภัย นะคะ

วาต-, วาตะ [วาตะ-] น. ลม. (ป., ส.) ➞ วาตภัย น. ภัยอนัตราย

ที่เกิดจากพายุ

กลับไปที่ค�าว่า พายุ กันอีกครั้งค่ะ เพราะยังมีลูกค�าของพายุ

ที่น่าสนใจอีกหลายค�า ดังนี้ค่ะ

๑)	 พายุดีเปรสชัน	น.	พายุหมุนที่มีก�าลังอ่อน ท�าให้ฝนตก

ปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มี

ความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน ๓๓ นอต หรือ ๖๑ 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง. (อ. depression)

๒)	 พายุทอร์นาโด	น.	พายุประจ�าถิ่นขนาดเล็ก แต่มีความ

รนุแรงมาก มขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๒-๓ กโิลเมตร บรเิวณศูนย์กลาง

พายุมีความกดอากาศต�่ามาก จึงท�าให้อากาศรอบนอกที่พัดเข้าหา

ศูนย์กลางพายุมีความเร็วสูงมาก เมื่อเริ่มเกิดเมฆจะม้วนตัวเป็นรูป

กรวยหรืองวงยื่นออกมาจากฐานเมฆ ส่วนมากเกิดในบริเวณตอน

กลางของสหรัฐอเมริกา และทางตะวันตกของออสเตรเลีย, ลมงวง 

หรือลมงวงช้าง ก็เรียก

๓) พายุนอกโซนร้อน น. พายุโซนร้อนที่เคลื่อนที่ไปในละ

ติจูดสูงๆ ในบริเวณนอกโซนร้อนหรือที่เกิดขึ้นนอกโซนร้อน

๔)  พายเุฮอรเิคน น. พายทุีม่คีวามเรว็ลมเช่นเดยีวกบัพายุ

ไต้ฝุน่ แต่เกดิในมหาสมทุรแอตแลนตกิ ทะเลแครบิเบยีน อ่าวเม็กซิโก 

และภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ

๕)  พายุโซนร้อน น. พายุหมุนที่มีก�าลังปานกลาง ก่อตัวขึ้น

ในบรเิวณทะเลหรอืมหาสมทุรในโซนร้อนใกล้เส้นศูนย์สตูร มคีวามเรว็

ลมรอบบรเิวณศูนย์กลางต้ังแต่ ๓๔ นอต หรอื ๖๓ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

แต่ไม่ถึง ๖๔ นอต หรือ ๑๑๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๖) พายุไซโคลน น. พายุหมุนที่มีก�าลังแรงจัด ท�าให้มีฝน

ตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าว

เบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางต้ังแต่ ๖๕ นอต หรือ 

๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

๗) พายุไต้ฝุ่น น. พายุหมุนที่มีก�าลังแรงจัด ท�าให้มีฝน

ตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก

และในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๕ นอต 

หรือ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป (จ.)

๘)  พายุบุแคม (ส�านวน) (๑) น. พายุที่กระหน�่าตีเข้ามา

อย่างเร็วและแรง, โดยปริยายใช้เปรียบกับการกระท�าที่เร็ว และแรง 

เช่น เขาเป็นคนใจร้อน ขับรถอย่างกับพายุบุแคม (๒) น. ใช้เปรียบ

การกนิทกุอย่างหมดในเวลารวดเรว็ ในความว่า กนิอย่างกบัพายบุแุคม

“พายุ”ว่าด้วยเรื่อง
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หมายเหต ุ อักษรย่อในพจนานุกรม น. = นาม (ค�านาม), จ. = จีน, 

ป. = ปาลิ (บาลี), ส. = สันสกฤต, อ. = อังกฤษ

ต่อไปนีข้อน�าเสนอรายชือ่พายุท่ีได้ยินได้ฟังตามข่าว มทีัง้ชือ่

ทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศ และชือ่ทีคุ่น้หอูย่างภาษาไทย ภาษาจนี หรอื

ภาษาญ่ีปุน่กนันะคะ มาดกูนัค่ะว่าชือ่พายเุหล่านัน้มทีีม่ากนัอย่างไร

รายชื่อพายุที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก 

ตอนบน และทะเลจีนใต้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ก�าหนดการออกเสยีงชือ่พายุเป็นภาษาไทย โดยมนีายทวสีทิธิ ์ด�ารกัษ์ 

รองอธิบดกีรมอุตนุยิมวทิยา ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานกรรมการฯ และ

ประเทศที่ตั้งชื่อ I II III IV V

กัมพูชา Damrey (ดอมเรย) Kong-rey (กองเรย) Nakri (นากรี) Krovann (กระวาน) Sarika (สาริกา)

จีน Longwang (หลงหวาง) Yutu (ยู่ทู่) Fengshen (ฟงเฉิน) Dujuan (ตู้เจี้ยน) Haima (ไหหม่า)

เกาหลีเหนือ Kirogi (ไคโรจิ) Toraji (โทราจิ) Kalmaegi (คัลเมจิ) Maemi (เมมิ) Meari (มิอะริ)

ฮ่องกง(จีน) Kai-tak (ไคตั๊ก) Manyi (มานหยี่) Fungwong (ฟองวอง) Choiwan (ฉอยหวั่น) Maon (หมาง้อน)

ญี่ปุ่น Tembin (เทมบิง) Usagi (อุซางิ) Kammuri (คัมมูริ) Koppu (คอบปุ) Tokage (โทะคาเงะ)

ลาว Bolaven (โบลาเวน) Pabuk (ปลาบึก) Phanfone (พันฝน) Kitsana (กฤษณา) Nockten (นกกระเต็น)

มาเก๊า Chanchu (จันจู) Wutip (หวู่ติ๊บ) Vongfong (หว่องฟง) Parma (ป้าหม่า) Muifa (หมุ่ยฟ้า)

มาเลเซีย Jelawat (เจอลาวัต) Sepat (เซอปัต) Rusa (รูซา) Melor (เมอโลร์) Merbok (เมอร์บุก)

ไมโครนีเซีย* Ewiniar (เอวิเนียร์) Fitow (ฟิโทว์) Sinlaku (ซินลากอ) Nepartak (เนพาร์ตัก) Nanmadol (นันมาดอล)

ฟิลิปปินส์ Bilis (บิลิส) Danas (ดานัส) Hagupit (ฮากุปีต) Lupit (ลูปีต) Talas(ทาลัส)

เกาหลีใต้ Kaemi (เคมี) Nari (นารี) Changmi (ชังมี) Sudal (ซูแดล) Noru (โนรู)

ไทย Prapiroon (พระพิรุณ) Wipha (วิภา) Mekkhala (เมขลา) Nida (นิดา) Kulab (กุหลาบ)

สหรัฐอเมริกา Maria (มาเรีย) Francisco (ฟรานซิสโก) Higos (ฮีโกส) Omais (โอไมส์) Roke (โรคี)

เวียดนาม Soamai (ซาวไม) Lekima (เลกีมา) Bavi (บาหวี่) Conson (โกนเซิน) Sonca (เซินกา)

ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมเมื่อ 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยมีการพิจารณารายชื่อพายุ และ 

ความหมายของชื่อพายุ ซึ่งได้ก�าหนดใช้เฉพาะกิจการอุตุนิยมวิทยา

ให้เข้ากบัการออกเสยีงของราชบณัฑติยสถานเพือ่ใช้ในราชการ ซึง่ที่

ประชุมฯ ได้ปรึกษาหารือ และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สมควรเผยแพร่ 

ให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

โดยทั่วกัน ในส่วนของประเทศไทยได้เสนอชื่อพายุจ�านวน ๑๐ ชื่อ 

ได้แก่ พระพิรุณ ทุเรียน วิภา รามสูร เมขลา นิดา มรกต ชบา กุหลาบ 

และขนุน 

รายชื่อ ๑๔๐ พายทุีต่ัง้ตามชื่อของแตล่ะประเทศในแถบมหาสมทุรแปซฟิกิตอนบนกบัทะเลจีนใต้ ๑๔ ประเทศ

กลุ่มแรก
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* ไมโครนีเซีย เป็นรัฐอิสระ อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก เหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร หรือ ๐ องศาไปทางเหนือ 

+ ๑๐ องศา หรือบริเวณเส้นละติจูด (เส้นรุ้ง) ที่ ๑๐ องศาเหนือ

ระบบตัง้ชือ่พายุใหม่โดยใช้ภาษาพืน้เมอืงของแต่ละประเทศนีเ้กดิขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ประเทศในแถบแปซฟิิกตอนบนกบัทะเลจนีใต้

รวม ๑๔ ประเทศได้ตกลงกับองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกว่าจะตั้งชื่อพายุเอง โดยแต่ละประเทศเสนอชื่อมาประเทศละ ๑๐ ชื่อ รวม ๑๔๐ ชื่อ  

แล้วแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๒๘ ชื่อ เมื่อเกิดพายุก็จะใช้ชื่อกลุ่มแรกไปเรื่อยจนหมดจึงใช้กลุ่ม ๒ ต่อไป ก�าหนดให้เริ่มใช้รายชื่อพายุดังกล่าว 

ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓

ที่มาข้อมูล

1. รายชื่อพายุ. สืบค้นจาก http://www.cmmet.tmd.go.th/met/typhoon.php เมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๖๑.

2. ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา. (๒๕๕๘). พจนานุกรม. สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/index.php เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๑.
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ประเทศที่ตั้งชื่อ I II III IV V

กัมพูชา Bopha (โบพา) Krosa (กรอซา) Maysak (ไมสัก) Chanthu (จันทู) Nesat (เนสาด)

จีน WuKong (หวู่คง) Haiyan (ไห่เยี่ยน) Haishen (ไห่เฉิน) Dainmu (เตี๋นหมู่) Haitang (ไห่ถ่าง)

เกาหลีเหนือ Sonamu (โซนามุ) Podul (โพดอล) Pongsona (พงโซนา) Mindulle (มินดอลเล) Nalgae (นาลเก)

ฮ่องกง(จีน) Shanshan (ซานซาน) Lingling (เหล่งเหลง) Yanyan (ยันยัน) Tingting (เถ่งเถง) Banyan (บันยัน)

ญี่ปุ่น Yagi (ยางิ) Kajiki (คะจิกิ) Kujira (คุจิระ) Kompasu (คอมปาซุ) Washi (วาชิ)

ลาว Xangsane (ช้างสาร) Faxai (ฟ้าใส) Chanhom (จันทร์หอม) Namteun (น�้าเทิน) Matsa (มัสยา)

มาเก๊า Bebinca (เบบินคา) Vamei (ฮัวเหม่ย) Linfa (หลิ่นฟ้า) Malou (หม่าโหล) Sanvu (ซันหวู่)

มาเลเซีย Rumbia (รุมเบีย) Tapah (ตาปาห์) Nangka (นังกา) Meranti (เมอรันตี) Mawar (มาวาร์)

ไมโครนีเซีย* Soulik (ซูลิก) Mitag (มิแทก) Soudelor (เซาเคโลร์) Rananim (รานานิม) Guchol (กูโชล)

ฟิลิปปินส์ Cimaron (ซีมารอน) Hagibis (ฮากิบิส) Imbudo (อิมบุโด) Malakas (มาลากัส) Talim (ตาลิม)

เกาหลีใต้ Chebi (เชบี) Noguri (โนกูรี) Koni (โคนี) Megi (เมกี) Nabi (นาบี)

ไทย Durian (ทุเรียน) Rammasun (รามสูร) Morakot (มรกต) Chaba (ชบา) Khanun (ขนุน)

สหรัฐอเมริกา Utor (อูเตอร์) Chataan (ชาทาอาน) Etau (เอตาว) Aere (ฮาเยเรย์) Vicente (วีเซนเต)

เวียดนาม Trami (จ่ามี) Halong (หะลอง) Vamco (หว่ามก๋อ) Songda (ซงด่า) Saola (ซาวลา)

กลุ่มสอง


