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ย่างเข้า
เดือนที่ 3 ของปีแล้ว สถานการณ์ที่ต้องเกาะติด

ในหลายๆ เดือนที่ผ่านมาที่ทุกคนต้องเผชิญคือ

ปัญหามลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) ที่หนักหน่วงกว่าปกติ 

เนื่องจากในอากาศมีฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤต 

PM2.5 

PM ย่อมาจาก Particulate Matter ขนาด 2.5 ไมโครมิเตอร์ 

ซึง่ไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า จงึเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมือ่

สูดดมเข้าไป ภาครัฐโดยกรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control 

Department) และ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Ad-

ministration) ได้เพิม่มาตรการในการควบคมุ และลดต้นเหตุของการ

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ พร้อมกับให้ค�าแนะน�าในการหลีกเลี่ยง

กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) ที่ไม่จ�าเป็น มารู้จักกับศัพท์

พิ้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

● Air Pollution มลภาวะทางอากาศ 

    มลพิษใช้ค�าว่า Pollutants เป็นค�ากลางๆ ถ้ามลพิษทาง

อากาศใช้ค�าว่า Air Pollutants 

● Artificial Rain ฝนเทยีม ฝนหลวง ใช้ค�าว่า Royal Artificial 

Rain

● Air Quality คุณภาพอากาศ 

   Air Quality Index ดัชนีคุณภาพอากาศ แต่ละประเทศจะ

มค่ีาทีย่อมรับได้แตกต่างกนัไป เช่น ประเทศไทยค่าดชัน ีPM2.5 ระดับ

ที่ปลอดภัยไม่ควรเกิน 50 

English In-trend

ภาษาอังกฤษเกาะติดสถานการณ์

● Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 

    ค�านี้เราได้ยินกันจนคุ้นเคย การเปล่ียนแปลงหรือ

ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environment)  

ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น�้า ดิน และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต 

ทั้งมนุษย์และสัตว์

● Dangerous อันตราย เป็นค�ากลางสามารถใช้กับ

ภยันตรายในทุกเรื่อง จากอุบัติเหตุ จากการอุปโภค บริโภค การใช้

ชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการหายใจอากาศพิษ

● Dust ฝุ่น ฝุ่นละออง มักใช้กับฝุ่นขนาดที่อาจจับต้องได้ 

เช่น ฝุ่นในบ้าน ฝุ่นผงตามท้องถนน 

    ถ้าฝุ่นขนาดเล็กๆ ที่ไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นด้วย 

ตาเปล่าใช้ค�ากลางๆ ว่า Particle เล็กมากขนาด PM2.5 จัดเป็น/ 

เรียกว่า Tiny Particle  หรือ Fine Particle 
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● Exposure ถ้าแปลตรงๆ ค�าน้ีแปลว่าเปิด เปิดเผย ใน 

กรณีนี้มีความหมายว่าความเส่ียงในการสัมผัส การสัมผัสอย่าง 

ต่อเนื่องใช้ Chronic Exposure, Continued Exposure

● Fume ควัน มักใช้กับควันจากแก๊ส ควันจากรถยนต์ 

   Smoke แปลว่าควันเช่นกัน มักใช้กรณีควันไฟจากการเผา 

จากการหุงต้ม ควันคลุ้ง ใช้ Smoky ส่วนค�า Vapor แปลว่า ไอระเหย 

ใช้ในกรณีเกี่ยวข้องกับน�้า

● Filter กรอง ใช้ได้ทัง้การกรองน�า้ (Water Filtration) กรอง

อากาศ Air Filtration หรอืแม้แต่การกล่ันกรองข้อมลู (Data Filtration) 

ก็สามารถใช้ค�านี้ได้ 

● Global Warming สภาวะโลกร้อน 

  จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก อุณหภูมิสูงขึ้น หรือลดลงอย่างไม่

เป็นปกติ

● Hazardous อนัตราย มกัใช้กบัอนัตรายจากสารพษิ สาร

เคมี (Toxin, Chemical Toxic) ในกรณีอันตรายจากมลพิษ PM 2.5 

สามารถใช้ว่าค�านี้ได้ เนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ Harm-

ful to Health, Health Concerns

● Hazy สลัว ขมุกขมัว หรือสภาพหมอกในฤดูหนาวก็ใช้

ค�านี้ได้

● Humid, Humidity ชืน้ ความชืน้ ใช้กบัความชืน้ในอากาศ 

Air Humidity 

● Hygiene, Hygienic สะอาดในความหมายระดับอนามัย 

● Inhale สูดดม สูดเข้า มีนัยยะที่ลึกกว่าการหายใจปกติ 

ที่ใช้ค�าว่า breathe (ออกเสียงว่า บรีท) สูด/เป่าออก ใช้ Exhale

● Lung Disease โรคปอด ซึ่งเป็นโรคที่เกิดได้จาการได้รับ

อากาศไม่บริสทุธิห์รือสดูดมควนับหุรี ่ควนัพษิเป็นเวลานานตดิต่อกนั 

ในเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานต�่า (low immunity) ก็สามารถเกิดอาการ

ไอ (cough) จาม (sneeze) ระคายเคือง/ติดเชื้อที่จมูก ตา (nose 

irritation, eye irritation/infection) เจ็บคอ (sore throat) อาการ 

ผื่นแดงตามผิวหนัง (skin rash)

● Mask, Face Mask หน้ากาก Hygienic Mask หน้ากาก

อนามัย 

● Measure, Measurement โดยทั่วไปแปลว่าวัด การวัด 

นอกจากนั้น Measures ยังมีความหมายว่ามาตรการด้วย

● Monitor ตรวจสอบ ติดตามผล ค�านี้ยังแปลว่าหน้าจอ

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Computer Monitor) หรือจอ

ทีวี (TV Monitor)

● Pandemic การระบาด การกระจาย คล้ายกับ epi-

demic ซึ่งจะเจาะจงกว่าแปลว่าแพร่เชื้อ ใช้กับโรคติดต่อ

● Real Time Forecast พยากรณ์อากาศตามเวลาจริง  

     สืบเนื่องจากปัญหา PM2.5 จึงเกิดความสนใจในการ

ตรวจเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ และเวลาก่อนที่จะ 

ออกไปปฏบิตัภิารกจิ หรอืหลกีเลีย่งพืน้ทีเ่สีย่ง (risk zone) หากท�าได้ 

การพยากรณ์คุณภาพอากาศตามเวลาจริง จึงเป็นประโยชน์มาก  

● Respiratory System ระบบทางเดินหายใจ

     อากาศที่หายใจเข้าไปมีผลโดยตรงกับระบบทางเดิน

หายใจ ไม่ว่าจะเป็นจมูก (Nose) ปอด (Lung) เกิดอาการหลอดลม

อกัเสบ (Bronchitis) และยงัส่งผลต่อระบบการท�างานอืน่ๆ และระบบ

ภูมิคุ้มกัน (Immune System) ของร่างกายอีกด้วย

● Stink กลิน่เหมน็ (มาก) ถ้าแค่กลิน่ไม่ดอีาจใช้ค�าว่า Bad 

Smell, Smelly

● Visibility การมองเห็น ทัศนวิสัย  

     เมือ่มหีมอก ควันปกคลมุหนา ทศันวิสยัในการมองเหน็จะ

ลดน้อยลง (low visibility) ส่งผลต่อการขับขี่ การสัญจร และการขึ้น-

ลงของเครื่องบืนอีกด้วย

● Water Sprinkler เครือ่งพ่นน�า้ เป็นมาตรการหนึง่ทีน่�ามา

ใช้ในการช่วยลดฝุ่นละออง

รู้ศัพท์กันพอสมควร ต้องไม่ลืมระวังรักษาสุขภาพกันอย่าง 

ต่อเนือ่ง ไม่ใช่แค่ปฏบิตั ิป้องกนัในช่วงทีเ่ป็นกระแส ในขณะเดยีวกนั

ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลดมลภาวะทางอากาศให้เกิดผลเป็น 

รูปธรรมในระยะยาว ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว 

พบกันฉบับหน้าค่ะ	


