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เรืา
เดินทางมาถ่ึงเดือนสุดท้ายของปีแล้ว พร้อมกับลมหนาวท่ี

เร่ิมโช่ยมาให้สบายตัวสบายใจกัน อันท่ีจริงในช่่วงหลาย

เดือนท่ีผ่านมานอกเหนือจากเร่ืองโควิด-19 และสภาวะเศุรษฐกิจท่ี

ย�่าแย่กันถ้ึวนหน้าแล้ว เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการด�ารงชี่วิตประจ�าวัน 

และเป็นปัญหาท่ีส่ังสมมานาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองฟ้ัาฝัน หรือ

ปรากฏิการณ์ธิรรมช่าติ (Natural Phenomenon) ซ่่งเป็นผลพวงจาก

การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศุ (Climate Change) ส่งผลให้โลก

มีสภาวะอากาศุท่ีร้อนข่�น (Global Warming) และปฏิิกิริยาเรือนกระจก 

(Green House Effect) อีกทั�งก่อให้เกิดปรากฏิการณ์ท่ีแปลกๆ ยากท่ี

จะคาดเดา ควบคุมได้ยากข่�นๆ เป็นล�าดับ และอาจส่งผลต่อสภาพ

ภูมิศุาสตร์ (Geographical Landscape) การด�ารงอยู่ของสรรพส่ิงบน

โลกในระยะยาวได้

ฉบับนี�จ่งขอน�าเสนอค�าศุพัท์ท่ีเก่ียวกับปรากฏิการณ์ธิรรมช่าติ 

อุบัติภัยทางธิรรมช่าต ิ (Natural Disaster) เพ่ือประดบัความรู้แก่ท่าน 

ผู้อ่านทุกท่าน

 ❅ 	 Avalanche	หิมะถลำ�ม

ปรากฏิการณ์นี� เป็นปรากฏิการณ์ของเมืองหนาว เราอาจ 

ไม่คุ้นเคยนัก และคงมีโอกาสเกิดในบ้านเราแน่ กล่าวกันว่าสาเหตุหน่่ง

ท่ีท�าให้หิมะถึล่มคือลม (Wind, Wind Loading) โดยการพัดพาหิมะลง

มาตามทางลาดเขา (Downhill Slope) หรือชั่�นของหิมะท่ีอ่อนๆ (weak 

snow layers) เกิดการยุบตัว (collapse) ซ่่งเป็นอัตรายมาก ท�าให้เกิด

อุบัติเหตุกับนักเล่นสกีท่ีอยู่ ณ จุด หรือบริเวณนั�น รวมถ่ึงบ้านเรือน ถึนน

หนทาง 

 ❅ 	 Bush	Fire,	Forest	Fire,	Wildfire	ไฟัป่า

บ้านเราถืึอว่าโช่คดีท่ีไม่มีไฟัป่าท่ีรุ่นแรงเทียบกับอีกหลายๆ 

ประเทศุ เช่่น ออสเตรเลีย อเมริกา ท่ีไฟัป่ากินพื�นท่ีเป็นระดับหม่ืนไร่ และ

ไหม้เป็นระยะเวลาท่ีนานมากๆ กว่าจะดับได้ ก่อให้เกิดความเสียหายกับ

บ้านเรือนเป็นวงกว้าง และชี่วิตสัตว์ป่าอีกมากมาย  

ไฟัป่าเกิดข่�นจากสาเหตหุลัก 2 ประการ ตามธิรรมช่าต ิ(Natural 

Cause) เม่ืออากาศุแห้ง และเกิดฟ้ัาผ่า ท�าให้เกิดประกายไฟั และติดไฟั 

(ignite) จากใบไม้ ก่ิงไม้แห้งๆ ท่ีเป็นเชื่�อเพลงิ (Fuel) ท่ีดี สาเหตนีุ�จะ

ควบคุมไม่ให้เกิดได้ยาก (uncontrolled) เม่ือเกิดแล้วส่ิงท่ีท�าได้คือ 

ควบคุม จ�ากัดวงไม่ให้ลุกลาม (contain / control from spreading) 

สาเหตปุระการท่ี 2 อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากฝีัมือมนุษย์ (Human Cause) 

ซ่่งมักเกิดในป่าท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเข้าไปเดินท่องเท่ียว พักแรม ซ่่งมักจะ

ตรวจพบ และดับได้โดยทีมนักผจญเพลิง (Firefighting Crew) รวดเร็ว

กว่าไฟัป่าท่ีเกิดจากสาเหตแุรก ไฟัป่ามักเกิดในฤดรู้อน (Summer) อากาศุ

แห้งแล้ง (Dry Season, Dry Weather) ขาดฝันมานาน
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 ❅ 	 Cloud,	Cloudy	เมฆ	(ท้องฟั้า)	เติ็มไปด้วิยุเมฆ

เมฆ์คือ กลุ่มน��าในท้องฟ้ัา ถ้ึาเป็นกลุ่มเมฆ์ฝันจะเป็นสีเทาเข้ม

หรือสีด�า และลอยต�า่ลง เป็นสัญญาณว่าฝันก�าลังจะตก อากาศุมัวลง 

ไม่ชั่ดเจน ด้วยเหตุผลนี�หากอะไรท่ีไม่ชั่ดเจน ขุ่นๆ สามารถึใช้่ค�าว่า 

cloudy ได้เช่่นกัน  อาทิ His urine is cloudy ปัสสาวะของเขาขุ่น (อาจ

มีการปนเปื�อน)

 ❅ 	 Current,	กรืะแสนำ�า	สายุนำ�า

ท่ีคุ้นเคยกันค�านี�จะแปลว่า “ปัจจุบัน” “ขณะนี� / ตอนนี�” เช่่น This 

current situation is still safe to travel ขณะนี�ยังมีความปลอดภัยในการ

เดินทาง ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไหล การเคล่ือนไหวของน��า หรืออากาศุ 

ก็ใช้่ค�านี�เช่่นกัน เช่่น The current is very strong. Rafting is not recom-

mended กระแสน��าแรงมาก ไม่แนะน�าให้ออกแพ / พายเรือ

ถ้ึาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเงิน บัญชี่ Current จะใช้่กับสินทรัพย์ 

หรือหนี�สินท่ีมีการเคล่ือนไหว / ความคล่องตัวสูง ใช้่ค�าว่า Current Assets 

(สินทรัพย์หมุนเวียน), Current Liabilities (หนี�สินหมุนเวียน) เป็นต้น

 ❅ 	 Depression	พัายุุฤด่รื้อน	พัายุุด่เปรืสชิั�น

จากข้ออมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Depart-

ment) พายุท่ีเกิดข่�นในบรรยากาศุมีหลายช่นิด ข่�นอยู่กับขนาด ความ

รุนแรง และลักษณะของการเกิด ส�าหรับประเทศุไทยตั�งอยู่ในแถึบ

มหาสมุทรแปซิฟิัก และทะเลจีนใต้จ่งอยู่ภายใต้อิทธิิพลของพายุหมุน 

เขตร้อน  

พายุเขตร้อน (Tropical Storm) คือ พายุหมุนท่ีเกิดในทะเลหรือ

มหาสมุทรในโซนร้อน โดยมีช่ื่อเรียกตามแหล่งท่ีเกิด เช่่น พายุดีเปรสช่ั่น 

พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่ัน ล้วนเป็นพายุท่ีเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิักหรือ

ทะเลจนีใต้ ซ่่งมีการแบ่งเกณฑ์์ความรนุแรงของพายตุามข้อตกลงระหว่าง

ประเทศุ โดยใช้่ความเร็วลมใกล้ศูุนย์กลางพายุเป็นหลัก พายุดีเปรสช่ั่น

ถืึอว่าเป็นพายุท่ีมีความเร็วลมระดับต�า่ เทียบกับพายุประเภทอ่ืนๆ

Depression ยังแปลว่า โศุรกเศุร้า เสียใจ เช่่น He is so de-

pressed for losing his job เขาเสียใจ (หดหู่) มากท่ีตกงาน

 ❅ 	 Drought	ควิามแห้งแลำ้ง

มักใช้่กับความแห้งแล้งทางภูมิอากาศุ การขาดฝัน ขาดน��า เช่่น 

With the drought, this year crop is expected to be less. จากความ

แห้งแล้งคาดว่าปีนี�พืช่ผลจะน้อยลง  

ภัยแล้งถืึอว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีท่ัวโลกต้องเผชิ่ญ ไม่เพียงแต่กับ

เกษตรกรเท่านั�น

 ❅ 	 Earthquake	แผู้�นดินไหวิ

ประเทศุไทยนับว่าโช่คดีท่ีไม่เกิดแผ่นดินไหวท่ีรุนแรงมากๆ 

แผ่นดินไหวเกิดจากการเคล่ือนตัว (movement, rupture) ของมวลสาร

โลก (planetary mass) ท�าให้เกิดการเขย่า และเคล่ือนตวัออกจากกนั 

แผ่นดินไหวยังสามารถึท�าให้เกิดดินถึล่ม (Landslide) และการระเบิด

ของภูเขาไฟั (Valcano Eruption) และการพ่นลาวา (Lava) และเถ้ึาถ่ึาน 

(Ashes)

 ❅ 	 Flood	นำ�าท�วิม

เป็นอีกปัญหาหลักประเภทหน่่งท่ีมีผลกระทบกับเกษตรกรรม 

และการด�าเนนิชี่วิตของคนเมอืงเช่่นกัน การบริหารจัดการน��า (Water 

Management) เพ่ือให้เกิดความสมดุล และมีปริมาณน��าหล่อเลี�ยง 

ทุกภาคส่วน และการด�ารงชี่วิต อย่างเหมาะสมจ่งมีความจ�าเป็น และ 

เร่งด่วน ค�าศัุพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการน��าอาทิ เข่ือน (Dam) อ่างเก็บ

น��า (Water Reservoir)  การช่ลประทาน (Irrigation) การจัดการน��าเสีย 

(Waste Water Management) เป็นต้น

 ❅ 	 Fog,	Foggy	หมอก	เติ็มไปด้วิยุหมอก

หมอกเป็นกลุ่มควัน / ไอน��า คล้ายเมฆ์บางๆ แต่ลอย / ปกคลุม

เหนือพื�นดินในระดับต�า่ และเกิดข่�นเม่ืออากาศุเย็น ถ้ึาลอยต�า่มากท�าให้

ทัศุนวิสัยการมองเห็น (Visibility) ไม่ชั่ดเจน สั�นลง 

ค�าอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายคล้ายกัน เช่่น Haze, Mist, Overcast

ต่อฉบับหน้าอ่าน




