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✓	Glacier	ธ์ารู้นำ�าแข้็ง

เป็ีนนำ�า หร่อหิม่ะที�แข็งตั้ว และกลายเปี็นนำ�าแข็ง ไหลชี้าๆ 

ไปีต้าม่สายธารจากภูเขา ลงม่าต้าม่พิื่�นดิน เกิดขึ�นในฤดูหนาวบัริเวณ

ขั�วโลก

ส่วนก้อนนำ�าแข็งขนาดใหญ่ที�ลอยอยู่ในทะเลหร่อม่หาสมุ่ทรที�

มี่ความ่เยน็จัดในแถ์บัขั�วโลกเหน่อ และขั�วโลกใต้้ เรยีกว่าภูเขานำ�าแขง็ 

(Iceberg) เกิดจากแผ่่นดินในแถ์บัขั�วโลกเหน่อ และขั�วโลกใต้้ที�มี่

อากาศหนาวจนอุณหภูมิ่ติ้ดลบั มี่หิม่ะปีกคลุม่ อย่างในภาพื่ยนต์้เร่�อง

ไททานคิ ที�เร่อเดนิสมุ่ทรชีนกับัภูเขานำ�าแขง็จนอับัปีางลง (Sink/Sunk/

Sunk)  

✓ Hurricane	พัาย้เฮอรู้์รู้ิเคน
ดังที�กล่าวแล้วว่าพื่ายุที�เกิดขึ�นมี่หลายชีนิด ขึ�นอยู่กับัขนาด 

ความ่รุนแรง ลักษณะ และจุดกำาเนิดของการเกิด สำาหรับัปีระเทศไทย

ตั้�งอยู่ในแถ์บัม่หาสมุ่ทรแปีซิ่ฟิัก และทะเลจีนใต้้จึงอยู่ภายใต้้อิทธิพื่ล

ของพื่ายุหมุ่นเขต้ร้อน  

พื่ายุเฮอร์ริเคนเป็ีนพื่ายุไต้้ฝุ่ีนเขต้ร้อน (Tropical Cyclone) 

ปีระเภทหนึ�งที�มี่ความ่เร็วลม่ม่ากกว่าพื่ายุดีเปีรสชัี�น

✓ Lightning 

ฟั้าผ่า

ฟ้ัาผ่่าเป็ีนปีรากฏ- 

การณ์ธรรม่ชีาติ้ที�เกิดจาก

ปีระจุไฟัฟ้ัาสถิ์ต้ (Electro-

static Discharge) สองขั�ว

ชีนกันในชัี�นบัรรยากาศ

หร่อพ่ื่�นดิน ทำาให้เกิดการปีลดปีล่อยพื่ลังงานอย่างสูง และเกิดเป็ีน

ปีระกายไฟั (flashes of light ฟ้ัาแล็บั) ฟ้ัาร้อง (Thunder) พื่ายุฝีนฟ้ัา

คะนอง (Thunder Storm) 

✓ Monsoon	(ลม)	มรู้ส้ม
	 Monsoon	Season	ฤด้มรู้ส้ม

ม่รสุม่ เป็ีนการหมุ่นเวียนของลม่ที�พัื่ดต้าม่ฤดูกาล ค่อ ลม่

ปีระจำาฤดู สาเหตุ้ใหญ่ๆ เกิดจากความ่แต้กต่้างระหว่างอุณหภูมิ่ 

(Temperature Imbalances) ของพ่ื่�นดิน และพ่ื่�นนำ�า อากาศเหน่อ 

พ่ื่�นนำ�ามี่อุณหภูมิ่สูงกว่า และลอยตั้วขึ�นสู่เบ่ั�องบัน อากาศเหน่อทวีปีซึ่�งเย็น 

กว่าไหลไปีแทนที� ผ่ลกระทบัของลม่ม่รสุม่ต่้อสภาพื่อากาศแต้กต่้างกัน

ไปีในแต่้ละที� ในบัางที�มี่โอกาสที�จะมี่ฝีนต้กม่ากบ้ัางน้อยบ้ัาง ในที�กึ�ง

ทะเลทรายจะกลายเปีน็ทุ่งหญา้สีเขียว ส่งผ่ลให้พ่ื่ชีพัื่นธุ์สาม่ารถ์เจรญิ

เติ้บัโต้

✓ Meteor	ดาวตก	/	Meteorite	อ้กกาบาต	/ 
Meteor	Shower	ฝนดาวตก

ดาวต้กเป็ีนวัต้ถุ์แข็งจากอวกาศ (นอกโลก) ที�ถู์กโลกดึงดูด 

เข้าสู่ชัี�นบัรรยากาศโลกด้วยความ่เร็วสูงแล้วเสียดสีกับับัรรยากาศชัี�นบัน 

จนเกิดลุกไหม้่ ม่องเห็นเป็ีนลำาแสงพุ่ื่งเป็ีนทางสู่ผิ่วโลก  

ส่วนดาวหาง (Comet) ที�คนไทยมั่กเรียกกันว่าผี่พุ่ื่งใต้้ 

(Shooting Star) เป็ีนวัต้ถุ์ท้องฟ้ัาที�ปีระกอบัด้วยหิน นำ�าแข็ง และแก๊ส

ที�แข็งตั้ว เม่่�อเข้าใกล้ดวงอาทิต้ย์จะได้รับัความ่ร้อนจากดวงอาทิต้ย์

ทำาใหน้ำ�าแขง็กลายเปีน็ไอ สะทอ้นแสงอาทติ้ย์ม่องเหน็เป็ีนหัว และหาง

จากความ่น่าสนใจของดวงดาว และปีรากฏการณ์บันท้องฟ้ัา

เหล่านี�จึงเกิดเป็ีนวิชีาดาราศาสต้ร์ (Astrology) และนักดาราศาสต้ร์ 

(Astrologer) แต่้หากเป็ีนการทำานายโชีคชีะต้าโดยวิเคราะห์จาก

ดวงดาวหร่อโหราศาสต้ร์ ใช้ีคำาว่า Horoscope

360ð

ภาษัาอังกฤษัรอบตัวิ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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✓ Rain	ฝน
ฝีนเป็ีนนำ�าจากฟัากฟ้ัา นำ�าธรรม่ชีาติ้ที�มี่ปีระโยชีน์ม่หาศาลกับั

ม่นุษย์ แต่้เม่่�อระบับันิเวศ (Ecosystem) ถู์กทำาให้เสียสม่ดุล ฝีนจึง 

ไม่่ต้กต้าม่ฤดูกาล หร่อไม่่ต้ก หร่อต้กน้อย หร่อม่ากเกิน ก่อให้เกิดปัีญหา

ต่้างๆ ที�ต้าม่ม่า

ฝีนปีรอยๆ Rain Shower ฝีนต้กปีรอยๆ แบับักระจาย Scat-

tering Shower หยด/หยาดฝีน Raindrop ฝีนต้ก/ปีริม่าณนำ�าฝีน 

Rainfall รุ้งหร่อรุ้งกินนำ�า Rainbow   

รุ้งเป็ีนปีรากฏการณ์ที�เกิดจากการสะท้อน หักเห และการ 

กระจายของแสงในหยดนำ�าที�กระทบัแสงแดดในทอ้งฟ้ัาต้รงขา้ม่กับัดวง

อาทิต้ย์

✓ Snow	ห้ิมะ
หิม่ะเป็ีนไอนำ�าในเม่ฆีที�กลั�นตั้วเป็ีนผ่ลึกนำ�าแข็งที�อุณหภูมิ่ 

ต้ำ�ากว่าจุดเย่อกแข็ง ลักษณะฟูัเป็ีนปุีย ต้กลงม่าจากท้องฟ้ัา เกิดในปีระเทศ 

เขต้หนาวเท่านั�น

Snow Flake เกล็ดหิม่ะ, Snowfall หิม่ะต้ก, Snowman ตุ๊้กต้า

หิม่ะ, Snowball ลูกบัอลหิม่ะ, Snow bite หิม่ะกัด 

✓ Sun	 /	 Solar	 Eclipse	 ส้รู้ิยครู้าส, 
ส้รู้ิย้ปรู้าคา	

ปีรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นเม่่�อดวงอาทิต้ย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจร

ม่าอยู่ในแนวเดียวกัน เงาของดวงจันทร์จึงทอดม่าบันโลก เป็ีนเหตุ้ให้

คนบันโลกที�อยู่ในบัริเวณเงาของดวงจันทร์ม่องเห็นดวงอาทิต้ย์ม่่ดเป็ีน

บัางส่วน หร่อทั�งหม่ด เรียกว่าเป็ีนสุริยคราสเต็้ม่ดวง

ในทางกลับักัน เม่่�อเงาของโลกบัังดวงจันทร์เรียกว่าเกิด 

จันทรคราส หร่อจันทรุปีราคา (Moon / Lunar Eclipse)  

✓ Tide	รู้ะดับนำ�าข้ึ�น	นำ�าลง
ระดับันำ�าขึ�นสูง High Tide / Rising Tide ระดับันำ�าลงต้ำ�า Low 

Tide

ระดบัันำ�าในแม่่นำ�าลำาคลองที�เช่ี�อม่ต่้อกับัทะเลจะไดรั้บัอิทธิพื่ล

จากนำ�าทะเล ซึ่�งเกิดจากอิทธิพื่ลของดวงจันทร์ ในวันหนึ�งๆ ต้าม่ปีกติ้

นำ�าจะขึ�นลงวันละ 2 ครั�ง

✓ Tsunami	สึนามิ
สึนามิ่ เป็ีนภาษาญี�ปุ่ีน เป็ีนคล่�นนำ�าขนาดใหญ่ที�เคล่�อนที� 

(Displacement of a large volume of water) ในทะเล ทะเลสาบัขนาด

ใหญ่ อันเกิดจากแผ่่นดินไหว, ภูเขาไฟัระเบิัด และอ่�นๆ ก่อให้เกิด

คล่�นใต้้นำ�าขนาดม่หึม่า ซึ่�งแต้กต่้างจากคล่�นทะเลทั�วไปีซึ่�งเกิดจากลม่

หร่อกระแสนำ�าซึ่�งเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ และดวงอาทิต้ย์ 

คล่�นยักษ์สึนามิ่ ที�เกิดในบัริเวณม่หาสมุ่ทรอินเดีย และส่งผ่ล 

กระทบัต่้อจังหวัดชีายทะเลฝัี�งต้ะวันต้กของไทย อย่างรุนแรงเม่่�อปีี 

2004 (2547) ยังคงอยู่ในความ่ทรงจำาของทุกคน

✓ Tornado	พัาย้ทอรู้์นาโด	
เป็ีนพื่ายุหมุ่น (Whirlwind) ที�มี่ความ่รนุแรงที�สุด และอันต้ราย

ม่ากที�สุด ในบัรรดาพื่ายุหมุ่นทั�งหลาย โดยลม่พัื่ดรอบัศูนย์กลางอาจ

มี่ความ่เร็วถึ์ง 800 กม่./ชีม่. สาม่ารถ์เกิดขึ�นได้ในหลายลักษณะ โดย

ลักษณะที�พื่บัได้บ่ัอยที�สุดค่อลักษณะรูปีทรงกรวย (Cone-shaped) 

โดยส่วนปีลายโคนชีี�ลงที�พ่ื่�น ทอร์นาโดมี่พื่ลังทำาลายสูง สาม่ารถ์ 

พัื่งทลายสิ�งก่อสร้างใหญ่ๆ ได้ 

✓ Wind	ลม
ลม่ เป็ีนการไหลเวียนของแก๊ส / ม่วลอากาศ จากบัริเวณที�มี่

ความ่ดันอากาศสูงไปีสู่บัริเวณที�มี่ความ่ดันอากาศต้ำ�า อากาศที�

เคล่�อนที�ก่อให้เกิดเป็ีนลม่ ยิ�งเคล่�อนที�เร็วลม่ก็จะมี่ความ่แรง

Windy ลม่แรง, Wind gust ลม่กระโชีก, Breeze ลม่อ่อนๆ / 

ลม่โชีย, Sea breeze ลม่ชีายทะเล

แต่้ถ้์าคำาว่า Windshield หร่อ Windscreen แปีลว่ากระจก

หน้ารถ์ยนต์้  

Wind breaker หม่ายถึ์งเส่�อแจ็คเก็ต้กันลม่ / กันฝีน

ท้ายนี�ขอถ่์อโอกาสส่งความ่สุขปีีใหม่่ ปีี 2563/2020 เป็ีนปีีที�

ต้้องจดจำาสำาหรับัทุกๆ คน (A year to remember) จากสถ์านการณ์

การระบัาดของโควิด-19 ที�สั�นสะเท่อนโลกแบับัที�ต้้องจารึกไว้ใน

ปีระวัติ้ศาสต้ร์ (Historic year) แม้่ว่าผ่ลกระทบัที�แต่้ละคนได้รับัจะ

แต้กต่้างกันไปี แต่้ด้วยความ่ร่วม่ม่่อร่วม่ใจของทุกคนผ่ลลัพื่ธ์ที�เราเห็น

ค่อเราได้ผ่่านสถ์านการณ์ที�แย่สุดม่าได้จนถึ์งวันนี� และการกลับัม่า

ดำารงชีีวิต้ให้ค่อยๆ เป็ีนปีกติ้ ดีวันดีค่น แม้่ว่าจะเป็ีนแบับัวิถี์ใหม่่ เม่่�อ

ความ่ค่บัหน้าของการผ่ลิต้วัคซี่นมี่ความ่ชัีดเจนม่ากขึ�นๆ เป็ีนลำาดับั 

อย่าหยุดรักษาสขุภาพื่รา่งกาย และสขุภาพื่ใจ

ต่้อไปี และต้้อนรับัปีีใหม่่ด้วยความ่หวัง และ

ความ่ตั้�งมั่�นในการกา้วเดินไปีข้างหน้าอย่าง

มี่สติ้ ทำาหน้าที�ของแต่้ละท่านให้ดีที�สุด 

และข้าม่ผ่่านปัีญหาไปีด้วยกัน

…สวัสดีปีีใหม่่




