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อารร์คคัสทททออุดรธานท
ดร.บบัญชา ธนบบุญสมบบัตต
ชมรมคนรบักมวลเมฆ & สสานบักงานพบัฒนาวตทยาศาสตรร์และเทคโนโลยยีแหห่งชาตต
buncha2509@gmail.com
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ตยีพตมพร์ใน นสพ.กรบุงเทพธบุรกตจ เซซ็คชบัชั่นจบุดประกาย เสารร์สวบัสดยี คอลบัมนร์ Event Horizon
เสารร์ 14 มตถบุนายน 2557
เผยแพรห่ผห่านเวซ็บชมรมคนรบักมวลเมฆทยีชั่ www.CloudLoverClub.com
และระบบหห้องสมบุด Buncha's Library ทยีชั่ www.facebook.com/groups/buncha2509.library
จบันทรร์ 16 มตถบุนายน 2557

1

File : Article-Arcus-Udon_Thani-2014June16a.pdf
เมมชั่อวบันศบุกรร์ทยีชั่ 6 มตถบุนายน 2557 มยีภาพเมฆประหลาดทยีชั่โดห่งดบังในโลกโซเชยียลมยีเดยีย เพราะกระหนสชั่าถถูกแชรร์ผห่าน facebook
และ LINE อยห่างรวดเรซ็ว และเมมชั่อไปอยถูห่ในบางเพจ กซ็มยีคลตก Like สถูงถถึง 80,000 ครบัรั้ง ในเวลาเพยียงไมห่กยีชั่ชบัชั่วโมง
ภาพเมฆดบังกลห่าวนยีรั้ยบังทสาใหห้ จส.100 โทรมาสบัมภาษณร์ผมตอนประมาณ 1 ทบุห่ม และในวบันรบุห่งขถึรั้น คมอ เสารร์ทยีชั่ 7 มตถบุนายน
รายการเรมชั่องเลห่าเสารร์-อาทตตยร์ของคบุณสรยบุทธร์ ชห่อง 3 กซ็นสาเสนอเปซ็นขห่าวสบัรั้นๆ ในขณะเดยียวกบันทยีมงานของรายการเรมชั่องเลห่าเชห้านยีรั้ ชห่อง
3 กซ็โทรมาสอบถามขห้อมถูลเพตชั่มเตตมจากผมในฐานะผถูห้กห่อตบัรั้งชมรมคนรบักมวลเมฆ
ทสาไมเมฆทยีชั่วห่านยีรั้จถึงโดห่งดบังนบัก? ลองดถูรถูปรห่างและขนาด โดยเฉพาะเมมชั่อเทยียบกบับขนาดของเครมชั่องบตนนะครบับ

อารร์คคัสททที่สนามบบินออุดรธานท เมมที่อวคันศอุกรร์ททที่ 6 มบิถอุนายน 2557 เวลาประมาณ 15:30 น.
ภาพโดย พอุทธบิพร อบินทรสงเคราะหร์ สมาชบิกชมรมคนรคักมวลเมฆ
ภาพเมฆอบันนห่าทถึชั่งนยีรั้ถาห่ ยโดย คบุณพบุทธตพร อตนทรสงเคราะหร์ (เดยร์) ซถึชั่งทสางานอยถูห่ทยีชั่สนามบตนนานาชาตตอบุดรธานยี เดยร์เปซ็น
สมาชตกชมรมคนรบักมวลเมฆรบุห่นแรกๆ และเคยโดห่งดบังจากภาพเมฆแมห่ไกห่และเมฆแมวกวบักมาแลห้ว (ใครสนใจ แวะไปชมภาพในเวซ็บ
ชมรมคนรบักมวลเมฆดถูไดห้)
เมฆในภาพนยีรั้จรตงๆ แลห้วเปซ็นสห่วนหนถึชั่งของเมฆฝนฟห้าคะนองขนาดใหญห่ โดยหากเราเปรยียบเมฆฝนฟห้าคะนองเปซ็นรถบรรทบุก
10 ลห้อ เมฆในภาพกซ็จะเปซ็นเสมมอน “กบันชนหนห้า” ของรถบรรทบุกนบัรั้น เนมชั่องจากรถูปรห่างโคห้งออก ทสาใหห้นบักวตชาการตบัรั้งชมชั่ออยห่างเปซ็น
ทางการวห่า arcus (อารร์คคัส) ซถึชั่งเปซ็นภาษาละตตนแปลวห่า สห่วนโคห้ง (arc) นบัชั่นเอง สห่วนชมชั่อยอดนตยมทยีชั่เรยียกกบันโดยทบัชั่วไปคมอ shelf cloud
ซถึชั่งยบังไมห่มยีชมชั่อในภาษาไทย แตห่อาจเรยียกวห่า เมฆชบัรั้น หรมอเมฆชบัรั้นวางของ กซ็พอไดห้
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อยห่างไรกซ็ดยีในชมรมคนรบักมวลเมฆชอบเรยียกอารร์คบัสวห่า “เมฆกบันชน” ตามลบักษณะเปรยียบเทยียบกบับรถสตบลห้ออยห่างทยีชั่วห่ามา
แลห้ว แตห่พอชมชั่อนยีรั้ไปออกสมชั่อ กลบับกลายเปซ็น “เมฆชนกบัน” ไปซะนบัชั่น (อตอ)ต
ยห้อนกลบับมาทยีชั่ภาพอารร์คบัสกบันตห่อ เดยร์เลห่าเกรซ็ดเลซ็กๆ ประกอบกบับภาพนยีรั้วห่า
"หลบังจากทยีชั่ปฏตบบัตตหนห้าทยีชั่สห่งผถูห้โดยสารบนเครมชั่องเสรซ็จ พอสะพานเทยียบเครมชั่องบตนเลมชั่อนตบัวออกมา ภาพตรงหนห้ากซ็ปรากฏเปซ็น
เมฆทะมถึนลอยตสชั่า ขนาดโคห้งกวห้าง กสาลบังเคลมชั่อนทยีชั่มบุห่งหนห้ามาทางสนามบตน "เจอเขห้าใหห้แลห้วมบัยรั้ ลห่ะ!!" ผมตะโกนเสยียงดบังพรห้อมกบับรยีบ
เผห่นวตงชั่ ลงบบันไดเพมชั่อไปนบัชั่งบนรถแทรซ็กเตอรร์ทยีชั่ใชห้ขบับดบันเครมชั่องบตนออกจากหลบุมจอด ขณะทยีชั่รถกสาลบังดบันเครมชั่องไปนบัรั้น ผมกซ็เอยีรั้ยวตบัวใชห้
กลห้องจากโทรศบัพทร์มมอถมอถห่ายภาพเจห้าเมฆกบันชนนยีรั้ตลอดทาง ถห่ายไปกซ็สห่งเสยียงฮมอฮาโหวกเหวกไปดห้วย สนบุกมาก ถห่ายไวห้ไดห้หลาย
ภาพเหมมอนกบันครบับ
อยากจะบอกวห่าของจรตงสวยมม๊ากกกกกกกก ผมยอมแลกทบุกอยห่างเพมชั่อจะไดห้เหซ็นเมฆกลบุห่มนยีรั้ทยีชั่คห่อนขห้างสมบถูรณร์ชบัดๆ สบักครบัรั้ง
แลห้วกซ็ไดห้เจอจรตงๆ ดยีใจมากครบับ มบันนห่าจะมาจากการทยีชั่เราอยถูห่ถถูกทยีชั่ ถถูกเวลา และมยีอบุปกรณร์พรห้อมบบันทถึก จากนบัรั้นกซ็นสามาโพสแบห่งปบัน
ใหห้พๆยีชั่ ดถู ทยีชั่ชมรมคนรบักมวลเมฆใน facebook เปซ็นทยีชั่แรกครบับ"
หลบังจากนบัรั้นภาพเมฆกบันชนของเดยร์กซ็กลายเปซ็นตสานานเลซ็กๆ เนมชั่องจากถถูกแชรร์ไปอยห่างรวดเรซ็วเหมมอนไฟลามทบุห่ง
ลองมาดถูแผนภาพกบันใหห้ชบัดๆ วห่าเมฆกบันชนหรมออารร์คบัสนยีรั้อยถูห่ตรงไหนของเมฆฝนฟห้าคะนอง ทบัรั้งนยีรั้ ผมขอแยกเปซ็นขห้อยห่อยๆ ดบังนยีรั้

แผนภาพแสดงอารร์คคัสและเมฆมม้วน
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หนนงท - เมฆทบัรั้งกห้อนคมอ เมฆฝนฟห้าคะนอง หรมอ คตวมถูโลนตมบบัส (Cumulonimbus) ดบังจะเหซ็นวห่ามยีฟห้าผห่าเกตดขถึรั้น
สอง - อารร์คบัส (arcus) อยถูห่บรตเวณฐานเมฆ และมยีลบักษณะโคห้งเหมมอนกบันชนหนห้ารถดบังทยีชั่ไดห้กลห่าวมาแลห้ว
สาม – อารร์คบัสสามารถบอกทตศทางการเคลมชั่อนทยีชั่ของเมฆฝนฟห้าคะนองโดยรวมไดห้ กลห่าวคมอ หาก “กบันชน” โคห้งปห่องออกไปทาง
ไหน กซ็แสดงวห่าเมฆทบัรั้งกห้อนมยีแนวโนห้มเคลมชั่อนตบัวไปในทตศทางนบัรั้น
สทท - เนมชั่องจากอารร์คบัสเปซ็นสห่วนหนถึชั่งของเมฆฝนฟห้าคะนอง จถึงมยีความเสยีชั่ยงจากฟห้าผห่าแฝงอยถูห่ โดยเฉพาะฟห้าผห่าแบบบวก
(positive lighting) ซถึชั่งสามารถผห่าออกมาไกลจากตบัวเมฆไดห้หลายกตโลเมตร นอกจากนยีรั้ ในกรณยีทยีชั่เปซ็นพายบุฝนฟห้าคะนองรบุนแรง กซ็จะ
ทสาใหห้เกตดลมกระโชก (gust wind) ออกมาจากใตห้ฐานเมฆเรซ็วมากไดห้ถถึง 90-160 กตโลเมตรตห่อชบัชั่วโมงเลยทยีเดยียว ลมกระโชกทยีชั่เรซ็ว
ขนาดนยีรั้อาจพบัดพาวบัตถบุใหห้ไปกระแทกคน สบัตวร์ หรมอโครงสรห้างตห่างๆ ไดห้
หห้า - ฝรบัชั่งหลายคนเรยียก arcus อยห่างไมห่ถถูกตห้อง โดยขอแยกเปซ็น 2 กรณยี คมอ A และ B แบบนยีรั้นะครบับ
กรณท A : เรยียก arcus วห่า roll cloud (เมฆมห้วน) - แบบนยีรั้ไมห่ถถูกตห้อง เพราะวห่า roll cloud เปซ็นเมฆทยีชั่มยีรถูปรห่างยาวเหมมอนทรง
กระบอก แตห่ไมห่อยถูห่ตตดกบับเมฆฝนฟห้าคะนอง (ดถูในแผนภาพ & ภาพของคบุณ P.Chictakarnnathikit)

เมฆมม้วน (roll cloud) ททที่บางมด เมมที่อวคันพฤหคัสบดทททที่ 1 กคันยายน 2554 เวลา 17:34 น.
ภาพโดย P.Chictakarnnathikit
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กรณท B : เรยียก arcus วห่า wall cloud (เมฆผนบัง) - แบบนยีรั้ไมห่ถถูกตห้อง เพราะวห่า wall cloud เปซ็นสห่วนหนถึชั่งของเมฆซถู
เปอรร์เซลลร์ (supercell) ซถึชั่งเปซ็นเมฆทยีชั่อาจทสาใหห้เกตดทอรร์นาโดไดห้

ภาพเปรทยบเททยบ arcus กคับ wall cloud
ในกรณยีขห้อหห้านยีรั้ หากสนใจรายละเอยียด กซ็ลองคห้นคสาวห่า roll cloud และ wall cloud ในอตนเทอรร์เนซ็ตดถู คบุณผถูห้อห่านจะ
พบวห่าความสบับสนเกตดจากการทยีชั่ roll cloud และ wall cloud มยีรถูปรห่างบางอยห่างคลห้ายกบับ arcus คมอถห้าเหซ็นแคห่ภาพบางสห่วน
จะแยกไดห้ยาก (หรมอแยกไมห่ออกเลยทยีเดยียว) ตห้องดถูภาพใหญห่ หรมอมยีขห้อมถูลอมชั่นประกอบ จถึงจะตบัดสตนไดห้วห่าเปซ็นอะไร

ขอุมทรคัพยร์ทางปคัญญา
สนใจขห้อมถูลเพตชั่มเตตม ดถูไดห้จากเวซ็บชมรมคนรบักมวลเมฆทยีชั่ www.CloudLoverClub.com แลห้วคห้นดห้วยคสาวห่า arcus

5

