บ ทความ

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ฟ้าผ่า... เรื่องที่คุณต้องรู้

ภัยธรรมชาติที่มักเกิดในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
ได้แก่ ฟ้าผ่า ดังนั้น ทุกคนควรจะเข้าใจพื้นฐานและ
หลักการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
ชนิดนี้ ลองมาไล่ดูกันทีละประเด็นกันเลย

1. ฟ้าผ่าเกิดจากอะไร?

ตอบ: ฟ้าผ่าเป็นการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าในอากาศ
ซึ่งอาจเกิดร่วมกับปรากฏการณ์อื่นๆ เช่น ฝนฟ้า
คะนอง พายุฝุ่น และภูเขาไฟระเบิด อย่างไรก็ดี
ฟ้ า ผ่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการปลด
ปล่ อ ยประจุ ไ ฟฟ้ า ออกจากเมฆฝนฟ้ า คะนอง
(thundercloud)
หรือที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียกว่า
เมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus)

ฟ้าผ่าที่เกิดร่วมกับการระเบิดของภูเขาไฟเอยาฟแยตลาโยคูลล์
ที่ไอซ์แลนด์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

เมฆฝนฟ้าคะนอง ถ่ายโดย อีริค เฮเกลสัน

เมฆฝนฟ้ า คะนองมี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ นขนาด
ใหญ่มหึมา บริเวณฐานเมฆ (ขอบล่าง) สูงจากพื้น
ราว 2 กิโลเมตร และส่วนยอดเมฆ (ขอบบน) อาจ
สูงถึง 20 กิโลเมตร
ภายในก้ อ นเมฆมี ก ารไหลเวี ย นของกระแส
อากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้หยดน้ำและ
ก้อนน้ำแข็งในเมฆเสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้า จาก
การศึกษาพบว่าประจุบวกมักจะออกันอยู่บริเวณยอด
เมฆ ส่วนประจุลบอยู่บริเวณฐานเมฆ ทั้งนี้ ประจุลบ
ที่ฐานเมฆอาจจะเหนี่ยวนำให้พื้นผิวของโลกที่อยู่ “ใต้
เงา” ของมันมีประจุเป็นบวก
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ระดับบนมักจะเป็นประจุบวก

ระดับกลางและล่างมักจะเป็นประจุลบ

ประจุลบเกิดมากที่สุดที่อุณหภูมิ -15 ํ C

หยาดน้ำฟ้ามักจะมีประจุเป็นบวก

พื้นดินใต้เงาเมฆอาจจะมีประจุเป็นบวก
เพราะถูกเหนี่ยวนำโดยประจุลบที่ฐานเมฆ

แผนภาพแสดงการกระจายของประจุภายในเมฆฝนฟ้าคะนอง

เมื่อยึดหลักการที่ว่า ฟ้าผ่าจะเชื่อมโยงบริเวณ
2 แห่งที่มีประจุต่างกัน ก็จะพบว่าฟ้าผ่ามีอย่างน้อย
4 แบบหลัก ได้แก่
1) ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ ซึ่งเชื่อมต่อประจุ
ลบด้านล่างกับประจุบวกด้านบนเข้าด้วยกัน ฟ้าผ่า
แบบนี้เกิดมากที่สุด
2) ฟ้าผ่าจากเมฆก้อนหนึ่งไปยังเมฆอีกก้อน
หนึ่ง เช่น จากประจุลบในเมฆก้อนหนึ่งไปยังประจุ

บวกในเมฆอีกก้อนหนึ่ง
3) ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้น เป็นการปลด
ปล่อยประจุลบออกจากก้อนเมฆ จึงเรียกว่า ฟ้าผ่า
แบบลบ (negative lightning)
4) ฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื้น เป็นการปลด
ปล่อยประจุบวกออกจากก้อนเมฆ จึงเรียกว่า ฟ้าผ่า
แบบบวก (positive lightning)

แผนภาพแสดงฟ้าผ่า 4 แบบหลัก

M

T

E

C 33

มกราคม - มีนาคม 2554

ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ (แบบที่ 1) และฟ้าผ่า
ระหว่างก้อนเมฆ (แบบที่ 2) นั้นทำให้เมฆเปล่งแสง
กระพริบที่คนไทยเราเรียกว่า “ฟ้าแลบ” นั่นเอง
ส่วนฟ้าผ่าที่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งต่างๆ
ที่อยู่บนพื้น ได้แก่ ฟ้าผ่าแบบลบ (แบบที่ 3) และ
ฟ้าผ่าแบบบวก (แบบที่ 4)

2. ฟ้าผ่ามีระยะทีส่ ามารถทำอันตราย
ได้ไกลแค่ไหน?

ตอบ: ฟ้าผ่าแบบลบจะผ่าลงบริเวณ “ใต้เงา” ของ
เมฆฝนฟ้าคะนองเป็นหลัก เพราะพื้นที่ดังกล่าวถูก
เหนี่ยวนำให้มีสภาพเป็นประจุบวก (ดังที่แสดงไว้ใน
ภาพในข้อ 1)

สำหรับฟ้าผ่าแบบบวก (positive lightning
หรือ positive flash) สามารถผ่าได้ไกลออกไปจาก
ก้อนเมฆได้ถึง 40 กิโลเมตร นั่นคือ แม้ท้องฟ้าเหนือ
ศีรษะของเราจะดูปลอดโปร่ง
แต่เราก็อาจจะถูก
ฟ้าผ่าแบบบวกได้
ฟ้าผ่าแบบบวกนีเ่ องทีเ่ ป็นทีม่ าของวลี “a bolt
from the blue” “a bolt out of the blue” หรือ
บางครั้งก็พูดย่อๆ ว่า “out of the blue” ซึ่งบ่งถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อน เปรียบ
เสมือน “ฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ” โดยไม่มีเมฆฝนฟ้า
คะนองอยู่เหนือศีรษะ คำว่า blue ในวลีเหล่านี้
หมายถึง blue sky นั่นเอง

ฟ้าผ่าแบบบวก ซึ่งผ่าออกไปไกลห่างจากก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองได้หลายสิบกิโลเมตร

มีข้อมูลบันทึกไว้ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
ค.ศ. 1984 ได้เกิดฟ้าผ่านักกอล์ฟในเมืองทูซอน
มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพายุฝน
ฟ้าคะนองห่างออกไปราว 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปได้
ว่าเป็นฟ้าผ่าแบบบวกนี่เอง
นอกจากนี้ ฟ้าผ่าแบบบวกยังอาจทำให้เกิด
ไฟป่าได้อีกด้วย หากในป่าบริเวณที่โดนฟ้าผ่าเกิดไฟ
ลุกไหม้ลาม และไม่มีฝนตกลงมาดับไฟ
ฟ้าผ่าแบบบวกมักจะเกิดในช่วงท้ายของพายุ
ฝนฟ้าคะนอง คือ หลังจากฝนที่กระหน่ำเริ่มซาลง
แล้ว และแม้ว่าฟ้าผ่าแบบบวกจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
(น้อยกว่า 5% ของฟ้าผ่าทั้งหมด) ฟ้าผ่าแบบบวกก็
ทรงพลังมากกว่าฟ้าผ่าแบบลบถึง 10 เท่า กล่าวคือ

กระแสไฟฟ้าอาจสูงถึง 300,000 แอมแปร์ และ
ความต่างศักย์ 1 พันล้านโวลต์เลยทีเดียว

3. ลำดับขั้นตอนการเกิดฟ้าผ่า
เป็นอย่างไร?

ตอบ: แม้ว่าสายตาของเราจะเห็นสายฟ้าเพียงแว่บ
เดียวระดับเสี้ยววินาที แต่จากการศึกษาโดยใช้กล้อง
ความเร็วสูงจับภาพ ประกอบกับความรู้ทางฟิสิกส์
ทำให้ทราบว่า การเกิดฟ้าผ่ามีขั้นตอนค่อนข้างซับ
ซ้อน โดยความต่างศักย์ระหว่างฐานเมฆกับพื้นดินจะ
ต้องสูงกว่า 9,000 โวลต์ต่อเมตร จึงจะเอาชนะ
ความต้านทานไฟฟ้าของอากาศได้
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แผนภาพต่อไปนี้แสดงขั้นตอนการเกิดฟ้าผ่าแบบลบ

ขั้นตอนของการเกิดฟ้าผ่าแบบลบ
1) อิเล็กตรอน (ซึ่งมีประจุลบ) กลุ่มแรกเคลื่อนที่ออกจากบริเวณฐานเมฆลงมา เรียกว่า
กระแสนำกรุยทาง (pilot leader) ตามมาด้วยอิเล็กตรอนอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ลงมาในลักษณะซิกแซ็ก
และแตกแขนงเป็นขั้นๆ เรียกว่า กระแสนำแบบขั้น (stepped leader)
กระแสนำแบบขั้นแต่ละขั้นยาวประมาณ 50 เมตร และจะคงอยู่นานราว 1 ไมโครวินาที
(1 ไมโครวินาที = 1 ในล้านของวินาที) ระหว่างกระแสแต่ละขั้นจะมีช่วงหยุดสั้นๆ ราว 50
ไมโครวินาที โดยกระแสจะเลือกทิศทางใหม่ที่จะพุ่งออกไป นี่เองทำให้สายฟ้ามีลักษณะซิกแซ็ก

2) เมื่อกระแสนำแบบขั้นลงมาใกล้พื้น มันจะดึงดูดให้ประจุบวกบนพื้นไหลขึ้นมาใกล้ๆ โดย
ในที่นี้ประจุบวกไหลขึ้นมาตามต้นไม้และหลังคาบ้าน
กระแสไฟที่เกิดจากประจุบวกนี้เรียกว่า กระแสสตรีมเมอร์ (streamer)

3) เมื่อกระแสนำแบบขั้น (ประจุลบ) และกระแสสตรีมเมอร์ (ประจุบวก) เคลื่อนมาพบกัน
(ที่ความสูงจากพื้นดินในช่วง 30-100 เมตร) ก็จะทำให้ประจุลบเคลื่อนที่ลงไป
ในขณะเดียวกันประจุบวกก็จะเริ่มไหลจากพื้นดินสวนขึ้นไปตามช่องทางที่ประจุลบเคลื่อนที่
ลงมาก่อนหน้านี้แล้ว

4) กระแสไฟฟ้าประจุบวกที่ไหลขึ้นนี้เรียกว่า กระแสโต้กลับ (return stroke) ประจุบวก
ในกระแสโต้กลับนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงมากถึง 96,000 กิโลเมตร/วินาที (ประมาณ 1/3 ของ
อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ)
น่ารู้ไว้ว่าแสงสว่างของสายฟ้าที่เราเห็นขณะเกิดฟ้าผ่าเกิดจากกระแสโต้กลับนี้เอง

5) หากภายในก้อนเมฆยังมีประจุลบเหลืออยู่ ก็เป็นไปได้ว่า ประจุเหล่านี้จะถ่ายเทลงมาอีก
แต่คราวนี้จะเรียกว่า กระแสนำฉับพลัน (dart leader) เพราะจะไหลลงมาตามช่องทางเดิมที่มีอยู่
ก่อนแล้ว (ไม่ซิกแซ็กแตกแขนงเหมือนกระแสนำแบบขั้น)
เมื่อกระแสนำฉับพลันลงมาใกล้พื้น ก็จะเหนี่ยวนำกระแสสตรีมเมอร์ชุดใหม่จากพื้นอีกครั้ง
กระบวนการถ่ายเทประจุตามเส้นทางของสายฟ้าในเส้นแรกนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งภายในเวลาไม่
ถึงครึ่งวินาที ทำให้สายฟ้าดูเหมือนกระพริบ

M

T

E

C 35

มกราคม - มีนาคม 2554

ตัวอย่างเหตุการณ์จำลองนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า
ทำไมสายฟ้าจึงมักผ่าสิ่งที่มีลักษณะสูงและยอดแหลม
ในบริเวณหนึ่งๆ เช่น ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และเสา
อากาศหรือสายล่อฟ้าบนหลังคาบ้าน เป็นต้น

แบบแรก: หากคุณอยู่ใกล้ต้นไม้ กระแสไฟฟ้า
อาจ “กระโดด” เข้าสู่ตัวคุณทางด้านข้างได้ เรียกว่า
ไซด์แฟลช (side flash) หรือ ไฟฟ้าแลบจากด้าน
ข้าง

4. จำเป็นหรือไม่ที่สายฟ้าจะผ่าลงมา
ตรงวัตถุที่สูงที่สุด เช่น ต้นไม้สูงที่สุด
ในบริเวณหนึ่งๆ?

ตอบ: ไม่จำเป็น เพราะว่าโดยหลักการแล้ว สายฟ้า
อาจฟาดลงมาได้ทุกจุด ไม่ว่าบนพื้นดิน ต้นไม้ หรือ
บนอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ดังนั้น สังเกตว่าใน
แผนภาพในข้อ 3 นั้น กระแสนำแบบขั้นอาจผ่าลง
มาทีห่ ลังคาบ้านก็ได้เช่นกัน เพราะมีกระแสสตรีมเมอร์
มาจ่อรออยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี ตามสถิติแล้ววัตถุหรือสิ่งต่างๆ ที่
อยู่สูงกว่าจะมีโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่ามากกว่า ด้วยเหตุ
นี้ จึ ง ห้ า มหลบใต้ ต้ น ไม้ ใ หญ่ ใ นระหว่ า งที่ เ กิ ด ฝนฟ้ า
คะนอง ดูภาพใกล้ๆ นี้จะเข้าใจได้ทันที

ไฟฟ้าแลบจากด้านข้าง

น่ารู้ไว้ด้วยว่า ไฟฟ้าแลบจากด้านข้างอาจเกิด
ขึ้นระหว่างสายนำไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
(lightning
conductor) กับส่วนอื่นๆ ของอาคารได้ด้วยเช่นกัน

ไฟฟ้าแลบจากด้านข้างที่เกิดขึ้นในอาคาร
ภาพฟ้าผ่าต้นไม้
ถ่ายโดยจอห์นนี ออเทรี (Johny Autery)

5. หากไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่
แล้วไม่แตะต้องลำต้น (หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของต้นไม้) ก็ไม่น่าจะเป็นไร
มิใช่หรือ?

ตอบ: ไม่ใช่!
สมมติว่าสายฟ้าได้ฟาดลงมายังต้นไม้ต้นนั้น ก็
ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้รับอันตรายได้อีก
2 แบบ ดังนี้

แบบที่สอง: แม้ว่าจะอยู่ห่างออกมาพอสมควร
แต่กระแสไฟฟ้าที่ไหลมาตามพื้นก็ยังอาจตามมาทำ
อันตรายคุณได้
ลองดูภาพวัวที่ยืนมองต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่า กระแส
ไฟฟ้าซึ่งวิ่งลงมาตามลำต้นจะไหลลงมาที่โคนต้นแล้ว
กระจายออกไปตามพื้นโดยรอบ กระแสบางส่วนที่วิ่ง
ตรงมายังวัวจะวิ่งเข้าสองขาหน้าของวัว ผ่านลำตัว
แล้วออกไปทางสองขาหลัง ครบวงจรพอดี!
แบบนี้เรียกว่า กระแสวิ่งตามพื้น (ground
current) หรือ แรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว (step voltage)
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กล่าวคือ มีความต่างศักย์ระหว่างสองบริเวณ (ในที่นี้
คือ สองขาหน้าและสองขาหลังของวัว) ทำให้กระแส
ไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้

แผนภาพแสดงอันตรายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว

แผนภาพแสดงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าช่วงก้าว

นั่นคือ
ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ถูก
ฟ้าผ่าก็ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น (ไม่ต้องพูดถึงกรณีที่มีส่วน
ใดส่วนหนึ่งไปแตะต้นไม้ ซึ่งจะทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่ง
เข้า ณ จุดสัมผัสโดยตรง)

รอยไหม้บนสนามกอล์ฟที่เกิดจากกระแสที่ไหลไปตามพื้น
เนื่องจากฟ้าผ่า

6. เครื่องประดับ เช่น แหวน หรือ
สร้อยคอที่ทำด้วยโลหะ เป็นตัวล่อ
ฟ้าผ่าจริงหรือไม่?

ตอบ: ประเด็นนี้ละเอียดอ่อนเนื่องจาก โลหะชิ้น
เล็กๆ ไม่ได้เป็นตัวล่อให้สายฟ้าฟาดลงมาที่มัน แต่
จะมีผลข้างเคียงที่ทำอันตรายต่อผู้สวมใส่ได้ จึงต้อง
แยกแยะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1) โลหะชิ้นเล็กๆ ไม่ได้ล่อฟ้าผ่ามายังที่
ตำแหน่งที่มันอยู่
เข้าใจว่าความเชื่อที่ว่าสร้อยโลหะ (หรือโลหะ
ชิ้นเล็กๆ ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม) ล่อฟ้าผ่าน่าจะมา
จากการที่โลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี แต่พึงสังเกตว่าตัว
ล่อฟ้าผ่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีก็ได้ เช่น
เราคงเคยได้ยินว่าฟ้าผ่าต้นไม้สูงๆ (ที่ไม่จำเป็นต้อง
เปียกฝน) ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุต่างๆ ทั้งตัวนำและ
ฉนวนไฟฟ้าล้วนแล้วแต่ถูกประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆฝน
ฟ้าคะนองเหนี่ยวนำได้ทั้งสิ้น
อาจลองคิดดูว่าหากโลหะชิ้นเล็กๆ เป็นตัวล่อ
ฟ้าผ่าจริง เราก็น่าจะได้ยินข่าวว่ารถยนต์ที่แล่นอยู่
บนถนนถูกฟ้าผ่าจำนวนมากในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
เพราะตัวถังรถยนต์ทั้งคันทำจากเหล็กกล้า
ในเว็บไซต์ของ NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านฟ้าผ่า ชือ่ จอห์น เจนซีเนียส (John Jensenius)
ได้แสดงความคิดเห็นไว้เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน ค.ศ. 2006
ดังนี้ (ที่มา : http://www.noaanews.noaa.gov/
stories2006/s2645.htm)
“Cell phones, small metal items,
jewelry, etc., do not attract lightning.
Nothing attracts lightning. Lightning tends to
strike taller objects,” said John Jensenius, a
NOAA National Weather Service lightning
expert. “People are struck because they are
in the wrong place at the wrong time. The
wrong place is anywhere outside. The
wrong time is anytime a thunderstorm is
nearby.”
ถอดความได้ว่า
จอห์น เจนซีเนียส ผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้าผ่าจาก
NOAA National Weather Service กล่าว่า
“โทรศัพท์มือถือ โลหะชิ้นเล็กๆ เครื่องประดับ ฯลฯ
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ไม่ได้ล่อฟ้าผ่า ไม่มีอะไรล่อฟ้าผ่า สายฟ้ามีแนวโน้ม
ที่จะผ่าวัตถุที่อยู่สูงกว่า” “คนที่ถูกฟ้าผ่าเนื่องจาก
พวกเขาอยู่ผิดที่ผิดเวลา ผิดที่คืออยู่บริเวณด้านนอก
อาคาร
ผิดเวลาคืออยู่ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองอยู่
ใกล้ๆ”
อย่างไรก็ดี ในทางวิทยาศาสตร์ หากมีหลัก
ฐานที่เชื่อถือได้ว่าโลหะชิ้นเล็กๆ หรือโทรศัพท์มือ
ถือสามารถล่อฟ้าผ่าได้จริง ก็จะต้องมีการทบทวนข้อ
สรุปนี้
และต้องสามารถอธิบายกลไกที่ทำให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นได้
2) ผลกระทบข้างเคียง: โลหะถูกเหนี่ยวนำให้เกิด
กระแสไฟฟ้า ทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น 
กระแสไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากฟ้ า ผ่ า ทำให้ เ กิ ด
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปโดยรอบ หากมีโลหะอยู่
ใกล้ๆ โลหะนั้นก็จะถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เหนี่ยวนำ
ให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำ (induced current) ไหล
ภายในโลหะนั้น กระแสเหนี่ยวนำนี้จะทำให้โลหะ
ร้อนขึ้น และหากร้อนมาก ก็จะทำให้ผิวหนังที่สัมผัส
ไหม้เกรียมได้
ในเว็บไซต์ของ National Severe Storms
Laborator ของ NOAA ภายใต้หัวข้อ Lightning
Safety...What you need to know NOW!
(http://www.nssl.noaa.gov/edu/safety/

lightning.html : พิมพ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2552) ระบุว่า
“Toss metal golf clubs, fishing rods, tennis
rackets, tools, walking sticks, backpacks with
metal or any other metal objects away
from you. You can be burned by them.”
กล่าวคือ ให้ทิ้งสิ่งต่างๆ ที่มีโลหะเป็นส่วน
ประกอบให้ห่างตัวคุณออกไป เช่น ไม้กอล์ฟ ที่ตก
ปลา ไม้เทนนิส เครื่องมือ ไม้ค้ำยันช่วยเดิน
กระเป๋าเป้สะพายหลัง
หรือวัตถุที่เป็นโลหะใดๆ
ก็ตาม เพราะผิวหนังคุณอาจไหม้หากสัมผัสกับส่วนที่
เป็นโลหะ (เนื่องจากโลหะจะร้อนขึ้นเพราะกระแส
ไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นเอง)

7. แล้วกรณี ‘ยกทรงมรณะ’
ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังล่ะ
จะอธิบายอย่างไร?

ตอบ: หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งได้พาดหัวข่าวไว้
ในหน้าหนึ่งของฉบับเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2542
ว่าดังนี้

‘ยกทรง’ มรณะ ล่อ ‘ฟ้าผ่า’ ฆ่า 2 สาวไทย
กลางไฮด์ปาร์กลอนดอน เหตุเสริมเหล็กดันอึ๋ม

กรณี “ยกทรงมรณะ” ที่เชื่อกันว่าโครงลวดโลหะในยกทรงเป็นสื่อล่อ (ซึ่งไม่ถูกต้อง)
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ทั้งนี้แหล่งข่าวจากรอยเตอร์ (27 ตุลาคม
2542) ซึ่งเป็นที่มาของข่าวนี้สรุปได้ความว่า หญิง
สาวชาวไทย 2 คน ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตใต้ต้นไม้ในสวน
สาธารณะไฮด์พาร์ค (Hyde Park) กลางกรุง
ลอนดอน โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ของอังกฤษ ได้
พบรอยไหม้เป็นแนวตรงกับขอบเสื้อชั้นในที่มีโครง
เป็นลวดโลหะ และได้สรุปสาเหตุของการเสียชีวิตว่า
โครงลวดโลหะของยกทรงเป็นตัวล่อฟ้าผ่า และทำให้
กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายจนแก่ชีวิต
ดูตามรูปการณ์แล้วคงพอสรุปได้ว่า การที่ผู้
เคราะห์ร้ายได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าเกิดจากการที่ไป
หลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเอง (ดังรายละเอียดในข้อ 5)
อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้เราจำเป็นต้องอธิบายว่า
“รอยไหม้” ทีต่ รงกับแนวโครงลวดว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไร
มีคำอธิบาย 2 แบบที่เป็นไปได้
แบบแรก: เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้นภายใน
ลวดโลหะที่เป็นโครงยกทรงนั้น (ตามที่อธิบายไว้ใน
คำตอบข้อ 6 หัวข้อย่อย 2 ส่งผลให้ลวดโครงยกทรง
ร้อนขึ้นจนทำให้ผิวหนังที่สัมผัสไหม้เป็นรอยตามแนว
โครงยกทรง
แบบที่สอง: กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ตัวคนนั้น
มีทางเลือกหลายทาง เช่น ไหลตามเสื้อผ้า (ที่อาจ

เปียกน้ำ) ไหลตามร่างกาย และไหลตามโครงลวด
โลหะ เป็นต้น
ในบรรดาทางเลือกเหล่านี้ โครงลวดโลหะมี
ความต้านทานไฟฟ้าต่ำทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงมีกระแสไหลผ่าน
ในปริมาณมาก เมือ่ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดโลหะ
ก็จะทำให้เส้นลวดนั้นร้อนจัด (นึกถึงหลอดไฟแบบ
เก่าที่ใช้ไส้หลอดทังสเตน) ผลก็คือ ผ้าของยกทรง
และผิ ว หนั ง ในบริ เ วณที่ สั ม ผั ส กั บ เส้ น ลวดจะได้ รั บ
ความร้อน ทำให้เกิดเป็นรอยไหม้บนผิวหนังตามที่
ข่าวระบุนั่นเอง

8. แล้วกรณีที่ฟ้าผ่าทำอันตรายนัก
ฟุตบอลที่เล่นกลางสายฝนเกิดขึ้นได้
อย่างไร?

ตอบ: ตามข่าวระบุว่า ขณะที่การแข่งขันดำเนินไป
ท่ามกลายสายฝน จู่ๆ สายฟ้าก็ฟาดลงไปทำร้ายนัก
ฟุตบอลที่เล่นอยู่ทำให้เสียชีวิตไป 1 ราย (ขณะนำส่ง
โรงพยาบาล) และบาดเจ็บอีก 14 ราย (ปวดแสบ
ปวดร้อน และกล้ามเนื้อเกร็ง) ทั้งนี้ตามข่าวระบุว่า
มีผู้สันนิษฐานกันว่า เข็มกลัดโลหะติดเสื้อน่าจะเป็น
สื่อล่อ

ข่าวฟ้าผ่านักฟุตบอลกลางสนามที่เชื่อกันว่าเข็มกลัดเป็นสื่อล่อ (ซึ่งไม่ถูกต้อง)
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โอกาสที่สายฟ้าจะผ่าลงมาตรงเข็มกลัดโลหะ
(ซึ่งมีขนาดเล็ก) แทบจะเป็นไปไม่ได้ ยิ่งผ่าโดนเกือบ
พร้อมๆ กัน 15 คนนั้น ยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้มาก
ขึ้นไปอีก
เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ สายฟ้าได้ผ่าลง
มายังพื้นสนามก่อน และเนื่องจากพื้นสนามเฉอะ
แฉะเพราะฝนตก จึงทำให้กระแสไหลแพร่ไปตามน้ำ
เจิง่ นองทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ตรงเข้าทำร้ายนักฟุตบอลทัง้ 15 คน
ในเวลาใกล้เคียงกัน

9. มีตัวอย่างเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีคน
หรือสัตว์โดนฟ้าผ่าพร้อมๆ กันอีกหรือ
ไม่?

ตอบ: มีหลายกรณี ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา
เคยมีบันทึกว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 มี
แกะถูกฟ้าผ่าตายพร้อมกันถึง 835 ตัว จากฟ้าผ่า
เพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปได้อย่างมากว่า แกะเหล่านี้
ถูกกระแสไฟฟ้าที่วิ่งมาตามพื้นทำอันตรายพร้อมกัน
ไม่ใช่ว่าสายฟ้าแยกเป็นหลายร้อยสายพุ่งเข้าสู่ตัวแกะ
แต่ละตัวแต่อย่างใด
ในบ้านเรา เคยมีกรณีที่มีวัวจำนวนมากตาย
เพราะฟ้าผ่า แล้วมีผู้สรุปว่าเป็นเพราะกระดิ่งโลหะที่
แขวนคอวัวเป็นตัวล่อ (ซึ่งไม่ถูกต้อง ดังเช่นที่อธิบาย
ไว้ในข้อ 6) ในกรณีของวัวที่ถูกฟ้าผ่านี้ เหตุการณ์ที่
เป็นไปได้น่าคล้ายคลึงกับกรณีของนักฟุตบอลทั้ง 15
คน (ในข้อ 8) หรือแกะ 835 ตัว ที่กล่าวมาแล้ว
นั่นเอง

วัว 11 ตัว เสียชีวิตจากฟ้าผ่าเนื่องจากไปหลบฝนใต้ต้นไม้
เหตุเกิดบริเวณตอนใต้ของประเทศเยอรมนี
ที่มา : http://www.wsaz.com/blogs/askjosh/48774472.html

10. สถานที่หลบภัยจากฟ้าผ่าใดที่
ปลอดภัยบ้าง?

ตอบ: สถานที่ที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่า คือ ภายในตัว
อาคาร (หรือในรถยนต์ที่ปิดกระจก) โดยมีข้อแม้ว่า
คุณต้องไม่ไปสัมผัสกับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีส่วนเชื่อม
ต่อกับส่วนของอาคาร (หรือรถ) ด้านนอกที่อาจถูก
ฟ้าผ่าได้
ในต่างประเทศ เคยมีคนถูกฟ้าผ่าขณะกำลังใช้
โทรศัพท์แบบมีสาย เนื่องจากสายฟ้าได้ฟาดลงมาที่
อุปกรณ์ด้านนอกอาคารที่ต่อกับสายโทรศัพท์ ทำให้
กระแสไฟฟ้าวิ่งมาตามสายโทรศัพท์เข้าทำอันตรายผู้
ใช้โทรศัพท์โดยตรง

อย่าลืมถอดปลั๊กสายไฟ หรือสายโทรศัพท์ออกขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

สำหรับโทรทัศน์ ควรถอดปลั๊กไฟและดึงสาย
อากาศทีต่ อ่ กับหลังคาของอาคารออก ส่วนคอมพิวเตอร์
ก็ไม่ควรเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์
ข้อแนะนำบางอย่างอาจเข้มงวดถึงขนาดว่า
ไม่ควรอาบน้ำขณะฝนฟ้าคะนอง เพราะไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
อาจวิ่งมาตามท่อประปาที่อาจทำจากโลหะได้อีกด้วย
หากคุณอยู่ในรถ ให้ปิดกระจกรถให้สนิท และ
อย่าสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่เป็นโครงโลหะ
ในกรณีเช่นนี้ แม้ว่าฟ้าจะผ่ารถคุณ กระแสไฟฟ้าก็
จะไหลไปตามโครงรถและออกไปทางล้อ แม้ว่าล้อ
ยางเป็นฉนวน แต่เนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้ามีค่า
สูงมาก
ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถกระโดดจาก
กระทะล้อลงสู่พื้นได้

T E C
40 M
มกราคม - มีนาคม 2554

ที่ต้องจำไว้คือ อย่านอนราบลงกับพื้นเด็ดขาด!
ทำไม? เนื่องจากการนอนราบ (ไม่ว่าจะท่าใด) ย่อม
จะมีจุดในร่างกายแตะพื้นอย่างน้อย 2 จุดเสมอ
และจะเปิดโอกาสให้กระแสไฟฟ้าที่วิ่งมาตามพื้นไหล
เข้าจุดหนึ่ง แล้ววิ่งออกอีกจุดหนึ่งผ่านตัวคุณ
บทความหรือหนังสือเก่าๆ มักจะสอนให้นอน
ราบ แต่ในปัจจุบันได้ห้ามการนอนราบแล้ว

การทดสอบฟ้าผ่ารถยนต์โดยบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก (General
Electric) สังเกตว่ากระแสไฟฟ้ากระโดดออกจากกระทะล้อลงสู่พื้น
(ในวงกลม)
ดาวน์โหลดบทความ ฟ้าผ่าลงรถยนต์
เขียนโดย รศ.ดร.สำรวย สังข์สะอาด ได้ที่ http://portal.in.th/files/2/
7/3/2010/10/29/Lightning-Car-Dr_Samruay.pdf

สำหรับรถกอล์ฟนั้นไม่ปลอดภัย เพราะไม่ปิด
สนิท หากฟ้าผ่ามาที่หลังคารถ กระแสไฟฟ้าอาจจะ
กระโดดจากโครงรถเข้าสู่ตัวคุณได้ (กรณีไฟแลบจาก
ด้านข้างในข้อ 5)

11. หากอยู่กลางแจ้งและไม่มีที่หลบ
(หรือที่หลบอยู่ไกลเกินไป) เราควรจะ
ทำตัวอย่างไร?

ตอบ: แม้ว่าไม่มีที่ใดกลางแจ้งที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
แต่เราสามารถลดความเสี่ยงจากอันตรายได้โดยอยู่ใน
ท่าทางที่เหมาะสม โดยนั่งยองๆ ก้มศีรษะเพื่อลดตัว
ให้ต่ำที่สุด เท้าชิดกันและเขย่งเล็กน้อยเพื่อลดความ
เสี่ยงกรณีกระแสไหลมาตามพื้น ส่วนมือก็ปิดหูเพื่อ
ป้องกันเสียงดังจากฟ้าผ่า

ท่านั่งเพื่อลดอันตรายจากฟ้าผ่า

อย่านอนราบลงกับพื้นระหว่างเกิดฝนฟ้าคะนอง

12. มีวิธีสังเกตอย่างไรว่า เรากำลัง
เสี่ยงต่อการโดนฟ้าผ่า?

ตอบ: หากมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่เหนือศีรษะ คุณก็
จะมีสิทธิ์ถูกฟ้าผ่าแบบลบได้
หากคุณรู้สึกว่าเส้นขนบนผิวหนังลุกขึ้น หรือ
ถึงขนาดเส้นผมบนศีรษะลุกตั้งขึ้น
ก็แสดงว่าคุณ
กำลังเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
เนื่องจากเส้นขนและ
เส้นผมของคุณกำลังถูกเหนี่ยวนำอย่างแรง

ภาพนี้มาจากเหตุการณ์จริง ซึ่งหลังจากที่สตรีในภาพได้เดินจากไปแล้ว
ประมาณ 5 นาที สายฟ้าได้ผ่าลงมาบริเวณที่เธอเคยยืนอยู่ ทำให้มีผู้
เสียชีวิต 1 คน พิการ 1 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 6 คน
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หากท้ อ งฟ้ า เหนื อ ศี ร ษะคุ ณ ไม่ มี เ มฆฝนฟ้ า
คะนอง แต่ไกลออกไปราว 30 กิโลเมตร มีพายุฝน
ฟ้าคะนอง คุณก็ยังเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าแบบบวกเช่น
กัน (แม้โอกาสที่เกิดจะน้อยนิดก็ตามที แต่ก็มีคน
และสัตว์จำนวนมากเคยโดนมาแล้ว)

13. เสียงฟ้าร้อง ทำไมจึงดังครืนๆ ?

ตอบ: กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านอากาศทำให้อากาศร้อน
จัดอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิอาจสูงได้ถึง 28,000
องศาเซลเซียส อากาศที่ร้อนจัดนี้จะขยายตัวอย่าง
รวดเร็วเกิดเป็นคลื่นกระแทก (shock wave)
พลังงานสูงเสียงดังกึกก้อง (ลองนึกถึงเสียงเครื่องบิน
ไอพ่น หรือเครื่องบินรบที่บินผ่านศีรษะเราไปในระยะ
ไม่ไกลนัก)

แผนภาพแสดงคลื่นเสียงที่มาจากตำแหน่งต่างๆ บนสายฟ้า

อย่างไรก็ดี เสียงที่เกิดจากคลื่นกระแทกใน
แต่ละส่วนของสายฟ้ามาถึงหูเราไม่พร้อมกัน โดยเรา
จะได้ยินเสียงที่เกิดจากคลื่นกระแทกใกล้สายฟ้าที่อยู่
ใกล้กับเรามากที่สุดก่อน (เช่น บริเวณที่ 1 ในภาพ)
จากนั้ น จึ ง ตามด้ ว ยเสี ย งที่ เ กิ ด จากคลื่ น กระแทกใน
บริเวณที่ไกลออกไป (เช่น บริเวณที่ 2) และได้ยิน
เสียงจากบริเวณที่อยู่ไกลที่สุด (บริเวณที่ 3) เป็น
เสียงสุดท้าย ด้วยเหตุนที้ ำให้เสียงฟ้าร้องจึงมีลกั ษณะ
ดังครืนๆ ไล่ตามกับมาเป็นชุด

14. ทหารที่ออกปฏิบัติหน้าที่มีวิธีการ
สังเกตเรื่องฟ้าผ่าอย่างไร?

ตอบ: ในทางปฏิบัติ มีกฎจำง่ายๆ ข้อหนึ่งเรียกว่า
กฎ 30/30 ดังนี้
เลข 30 ตัวแรกมีหน่วยเป็นวินาที หมาย
ถึงว่า หากเห็นฟ้าแลบ แล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมา
ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที ก็แสดงว่า เมฆฝนฟ้า
คะนองอยู่ใกล้มากเพียงพอที่ฟ้าผ่าจะทำอันตรายคุณ
ได้ ให้หาที่หลบที่ปลอดภัยทันที
ตัวเลขนี้มาจากการที่เสียงเดินทางด้วยอัตราเร็ว
ประมาณ 346 เมตร/วินาที (ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส) ดังนั้น ระยะเวลาต่ำกว่า 30 วินาที จึง
หมายถึงว่า เมฆฝนฟ้าคะนองอยู่ห่างออกไปไม่ถีง
10.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะที่ฟ้าผ่าแบบบวกทำ
อันตรายได้ (เนื่องจากต่ำกว่า 30 กิโลเมตร)
ในสหรัฐอเมริกาซึ่งวัดระยะทางเป็นไมล์ อาจ
จำไว้ว่าเสียงเดินทางด้วยอัตราเร็ว 0.2 ไมล์/วินาที
ดังนั้นเวลา 30 วินาที จึงหมายถึงเมฆฝนฟ้าคะนอง
อยู่ห่างออกไปราว 6 ไมล์ (ตัวเลขนี้จะปรากฏอีกครั้ง
ในข้อ 15)
เลข 30 ตัวหลังมีหน่วยเป็นนาที หมายถึงว่า
หลังจากที่พายุฝนฟ้าคะนองหยุดลงแล้ว (นั่นคือ ฝน
หยุด และไม่มีเสียงฟ้าร้อง) คุณควรจะรออยู่ในที่
หลบอีกอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้มั่นใจว่า เมฆฝน
ฟ้าคะนองได้ผ่านไป หรือสลายตัวไปแล้ว อย่าลืมว่า
ฟ้าผ่าแบบบวกมักจะเกิดในช่วงท้ายของพายุฝนฟ้า
คะนอง
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130 ตัว ของเครือข่ายตรวจจับการเกิดฟ้าผ่าแห่ง
ชาติ (The National Lightning Detection
Network, NLDN) ของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเกี่ยว
กั บ ฟ้ า ผ่ า จากระบบเครื อ ข่ า ยนี้ มี ป ระโยชน์ ส ำหรั บ
กิจกรรมทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลทางอุตนุ ยิ มวิทยาในการตัดสินใจ
เช่น การบิน เป็นต้น

อุปกรณ์ตรวจจับฟ้าผ่า ALDF ของ NLDN

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก สอนเรื่องฟ้าผ่าและกฎ 30/30
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้จาก www.floridadisaster.org/kids/
downloads/Grade1_30-30Rule.pdf
ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับฟ้าผ่าแบบพกพายี่ห้อหนึ่ง

15. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การตรวจจับฟ้าผ่าหรือไม่?

ตอบ: อุปกรณ์ตรวจจับฟ้าผ่ามีหลายแบบ โดยทุก
แบบล้วนใช้หลักการตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิด
ขึน้ เนือ่ งจากฟ้าผ่า (ตามปกติมกั จะตรวจจับคลืน่ วิทยุ)
อย่างไรก็ดีในมุมมองของผู้ใช้ หรือผู้เล่นกอล์ฟ อาจ
แบ่งอุปกรณ์เหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มแรกเป็นอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งแบบถาวร ซึ่งใช้
ในการศึกษาวิจยั หรือเป็นส่วนหนึง่ ของระบบเครือข่าย
ตรวจจับฟ้าผ่าในวงกว้าง เช่น อุปกรณ์ ALDF
(Alvanced Lightning Direction Finder) จำนวน

อุปกรณ์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบบพกพาซึ่งมีหลาย
โมเดลในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ข้อมูลสำคัญที่อุปกรณ์แบบ
พกพานี้จะให้กับผู้ใช้ได้แก่ ระยะทางที่เกิดฟ้าผ่า เช่น
เครื่องรุ่นหนึ่งจะระบุช่วงระยะห่างเป็น 4 ช่วง (โดย
ใช้หน่วยไมล์ตามแบบอเมริกัน) ได้แก่ ระยะใกล้กว่า
6 ไมล์ (ซึ่งเป็นไปตามกฎ 30/30) ระยะ 6-12 ไมล์
ระยะ 12-20 ไมล์ และระยะ 24-40 ไมล์ เป็นต้น
บางเครื่องอาจจะตรวจจับได้ด้วยว่า พายุฝน
ฟ้าคะนองกำลังเคลื่อนที่เข้าหาคุณอยู่หรือไม่ และ
หากใช่ พายุนี้จะมาถึงในเวลานานแค่ไหน เพื่อให้
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คุณสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที
(ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องตรวจจับฟ้าผ่าสามารถค้นอินเทอร์เน็ตด้วยคำ
ว่า lightning detector หรือ lightning detection
equipment)

16. ขอทราบตัวอย่างการคำนวณ
โดยใช้กฎ 30/30 และสถานการณ์ที่
อาจใช้กฎนี้

ตอบ: การแข่งขันกอล์ฟในต่างประเทศเป็นตัวอย่าง
กิจกรรมที่มีการประยุกต์ใช้กฎ 30/30 อย่างชัดเจน
โปรดดูตัวอย่างการคำนวณเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า
จะยุติการแข่งขันเพื่อเข้าที่กำบังเมื่อใด ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างการใช้กฎ 30/30
สมมติว่าเครื่องตรวจจับฟ้าผ่าบอกว่า เกิดฟ้าผ่าห่าง
ออกไปไกล 20 กิโลเมตร โดยพายุฝนฟ้าคะนองเคลื่อน
เข้าหาคุณด้วยอัตราเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (หรือ 0.5
กิโลเมตร/นาที) โดยที่กำบังใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินทางราว
5 นาที
คำถามคือ คุณมีเวลาเล่นต่อและเก็บสัมภาระต่างๆ
อีกไม่เกินกี่นาที?
วิธีคำนวณ
ตามกฎ 30/30 คุณควรอยู่ในที่กำบังแล้ว เมื่อฟ้าผ่า
อยู่ห่างออกไปราว 10.5 กิโลเมตร อย่างไรก็ดีคุณต้องใช้
เวลาอีก 5 นาทีในการเดินทาง โดยภายใน 5 นาทีนี้ พายุ
สามารถเคลื่อนที่ได้ 2.5 กิโลเมตร
นั่นคือ คุณต้องออกเดินทางไปยังที่กำบังเมื่อพายุอยู่
ห่างออกไป 10.5 + 2.5 กิโลเมตร = 13 กิโลเมตร
หากมองในมุมของพายุ
แสดงว่าพายุเคลื่อนที่ได้
20-13 กิโลเมตร = 7 กิโลเมตร
ดังนัน้ ถ้า อัตราเร็วและทิศทางของพายุไม่เปลีย่ นแปลง
ระยะทาง 7 กิโลเมตรนี้พายุจะใช้เวลา
7 กิโลเมตร / (0.5 กิโลเมตร/นาที) = 14 นาที

17. เครื่องบินมีวิธีการลดอันตราย
จากฟ้าผ่าอย่างไร?

ตอบ: ตามปกติแล้ว นักบินจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิด
ฝนฟ้าคะนองอยู่แล้ว เพราะนอกจากฟ้าผ่าแล้ว ยังมี
ความปั่นป่วนของกระแสอากาศ และอาจมีลูกเห็บ
อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ฟ้าผ่าเครื่องบินก็ยังอาจเกิดขึ้น
ได้ ทำให้เครื่องบินในปัจจุบันได้รับการออกแบบเพื่อ
ปกป้องส่วนสำคัญ เช่น ใช้ฉนวนหรืออุปกรณ์
ป้องกันระบบอิเล็กทรอนิกส์จากกระแสไฟฟ้าที่เกิด
จากฟ้าผ่า
และออกแบบระบบเชื้อเพลิงไม่ให้เกิด
ประกายไฟขึ้นได้โดยง่าย

เครื่องบินโบอิ้ง 747 ขณะโดนฟ้าผ่า
ดูคลิปใน Youtube ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=
5IRfbC0RHsY

หมายเหตุ: ตัวอย่างการคำนวณนี้ ดัดแปลงมาจากข้อมูลใน http://
www.srh.noaa.gov/srh/jetstream/lightning/
lightning_safety.htm หน้า 5

ในกรณีทั่วไป กิจกรรมกลางแจ้งใดๆ ก็ตามที่
มีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่ในระยะใกล้ล้วนมีความเสี่ยงที่
จะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า
จึงควรงดโดยยึดหลัก
ปลอดภัยไว้ก่อน

เครื่องบินได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า
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ในอดีตเคยมีกรณีที่ฟ้าผ่าทำให้เกิดประกายไฟ
ในถังเชื้อเพลิงมาแล้ว เช่น กรณีของไฟลท์ Pan
Am 214 และ LANSA Flight 508 ทั้งสองกรณีนี้
ทำให้เครื่องบินตกและมีผู้เสียชีวิต
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป ลดปล่ อ ย
ประจุ ที่ ป ลายปี ก เพื่ อ ลดอั น ตรายที่ เ กิ ด จากฟ้ า ผ่ า
(เรียกว่า lightning discharge wick หรือ
lightning discharge protection rod) อีกด้วย

อุปกรณ์ปลดปล่อยประจุที่ปลายปีกของเครื่องบิน

18. คำกล่าวที่ว่า “ฟ้าผ่าจะไม่เกิด
ขึ้นซ้ำ ณ ตำแหน่งหนึ่งๆ” เป็นจริง
หรือไม่?

ตอบ: ไม่จริง
คำกล่าวนี้มาจากความเชื่อที่ผิดๆ
ของฝรั่งที่กล่าวว่า “Lightning never strikes
twice in the same place.” หรือ “Lightning
doesn’t strike in the same place twice.”
อะไรทำนองนี้
หากบริ เ วณหนึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ เ สี่ ย งต่ อ การถู ก
ฟ้าผ่ามาก เช่น สายล่อฟ้าบนอาคารสูง ก็ย่อมจะถูก
ฟ้าผ่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น สายล่อฟ้าบน
ตึกเอ็มไพร์สเตต (The Empire State Building)
ในนครนิวยอร์ก ถูกฟ้าผ่าโดยเฉลี่ยปีละ 100 ครั้ง

ฟ้าผ่าสายล่อฟ้าที่ยอดตึกเอ็มไพร์สเตต
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006
ภาพถ่ายโดยผู้ที่ใช้ชื่อว่า GrahamF ในอินเทอร์เน็ต

19. มีคนเคยถูกฟ้าผ่ามากกว่า 1 ครัง้
หรือไม่?

ตอบ: มี! โดยกรณีทนี่ า่ ทึง่ ทีส่ ดุ ได้แก่ รอย ซัลลิแวน
(Roy Sullivan) ซึ่งตลอดช่วงชีวิต เขาโดนฟ้าผ่าทั้ง
สิ้น 7 ครั้ง และรอดชีวิตมาได้ทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้
ทำให้เขาได้รบั ชือ่ เล่นว่า “มนุษย์สายล่อฟ้า” (Human
Lightning Rod)
มนุ ษ ย์ ส ายล่ อ ฟ้ า คนนี้ ท ำงานเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
พิทักษ์ป่า (park ranger) ในอุทยานแห่งชาติ
เชนันโดห์ (Shenandoah National Park) ใน
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยภาระหน้าที่
การงานในลักษณะนี้นี่เอง ที่ทำให้เขามีความเสี่ยงต่อ
การถูกฟ้าผ่าสูงกว่าคนทั่วไป
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รอย ซัลลิแวน หรือ “มนุษย์สายล่อฟ้า”

เขาถูกฟ้าผ่าครั้งแรกเมื่ออายุได้ 30 ปี (ค.ศ.
1942) ในขณะที่อยู่บนหอคอยสำหรับเฝ้าระวังไฟป่า
โดยสายฟ้าได้ฟาดเข้าที่ขาทำให้เล็บนิ้วหัวแม่เท้าหลุด
ส่วนครั้งต่อๆ มาก็โดนเมื่ออายุได้ 57, 58, 60, 61,
62 และ 65 ปี ตามลำดับ
เล่ากันว่าหลังจากที่โดนฟ้าผ่าครั้งที่ 4 (อายุได้
60 ปี) ซึ่งทำให้เส้นผมลุกติดไฟ มนุษย์สายล่อฟ้า
ของเราก็เริ่มหิ้วเหยือกน้ำติดมือไว้เสมอ

20. วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สำหรับคนที่ถูกฟ้าผ่าทำอย่างไร?

ตอบ: ก่อนอื่นให้สังเกตว่า ในบริเวณที่เกิดเหตุยังมี

ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าหรือไม่ ถ้ามี ก็ต้องทำการ
เคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป ระสบเหตุ ไ ปยั ง ตำแหน่ ง ที่ ป ลอดภั ย
เพื่อป้องกันตัวเราเองจากการถูกฟ้าผ่า
คนที่ถูกฟ้าผ่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ใน
ตัว ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกไฟฟ้าดูด (ต่าง
จากกรณีคนที่ถูกไฟฟ้าดูด โดยที่มีสายไฟสัมผัสกับตัว
อยู่ ซึ่งต้องทำการตัดไฟ หรือเคลื่อนย้ายสายไฟออก
จากตัวก่อน)
นอกจากอันตรายจากความร้อนที่เกิดขึ้นแล้ว
ฟ้าผ่ายังอาจทำอันตรายต่อหัวใจและศูนย์ควบคุมการ
หายใจ ดังนั้น หากเราตรวจไม่พบชีพจร หรือผู้ป่วย
ไม่หายใจ ก็จำเป็นต้องทำการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ
หรือ ซีพีอาร์ (CPR, cardiopulmonary
resuscitation) ก่อนนำส่งแพทย์ต่อไป

ส่งท้าย

ถึงแม้จะมีกรณีอย่างมนุษย์สายล่อฟ้าที่ “แม้น
ไม่ถึงที่ตายวายชีวาตม์ สายฟ้าฟาดเท่าไรไม่อาสัญ”
อย่างกรณีของมนุษย์สายล่อฟ้าก็ตามที แต่จะดีที่สุด
ถ้าตลอดทั้งชีวิตของเรา (และคนที่เรารัก) ไม่เคยถูก
ฟ้าผ่า
เรื่องนี้รู้แล้วก็เอาไปบอกต่อกันหน่อย จะได้อยู่
ดูโลกและฟ้าผ่าไปอีกนานๆ เพราะฟ้าผ่านี่จะว่าไป
แล้วก็สวยงามชวนฉงนจริงๆ
(ถ้าไม่ได้ผ่าลงมาที่
หลังคาบ้านเรา…อิอิ)
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เธอว่าการอ้วนและเตี้ย
นี่มันไม่ดีเหรอ... รู้ไหมว่าปีนี้
ฉันโดนฟ้าผ่ามากี่ครั้งแล้ว

