ทําความรูจัก “Blob” คลื่นความรอนทางทะเล
“Blob” หรือ คลื่นความรอนทางทะเล (marine heatwave) คือ มวลน้ําทะเลที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติ
และกินพื้นที่วงกวางในมหาสมุทรแปซิฟกตอนเหนือ รวมทั้งสาเหตุการเกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศระบบนิเวศทางทะเล ทั้งนี้ “Blob” ถูกตรวจพบครั้งแรกในมหาสมุทรแปซิฟกเมื่อ
เดือนตุลาคม 2556 โดยมีลักษณะเปนมวลน้ําอุนแรงดันสูงที่มีความรุนแรงและตอเนื่องเปนเวลานาน โดยพบวามี
อุณหภูมิสูงกวาปกติวัดไดระหวาง 4 - 10 องศาฟาเรนไฮต (ขึ้นอยูกับบริเวณและชวงที่เกิดปรากฏการณ) และขยาย
วงกวางออกไปครอบคลุมระยะ 1,000 ไมล ระหวางทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย และมีความลึกถึง 300 ฟุต
หลังจากเหตุการณนกทะเลตายครั้งใหญที่สุดเปนประวัติการณในอาวอะแลสกาเมื่อป 2558 - 2559 เนื่องจากการ
ขาดแคลนปลาเหยื่อซึ่งเปนอาหารสําคัญ ปรากฏการณ “Blob” ไดถูกจําแนกออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก กลุม
ทะเลเบริง กลุมนอกชายฝงมลรัฐแคลิฟอรเนียและเม็กซิโก และกลุมนอกชายฝงแคนาดา มลรัฐวอชิงตัน และออริกอน
“Blob” เกิดจากหลายปจจัยผนวกเขาดวยกัน ทั้งอากาศที่อุนขึ้นจนทําใหอุณหภูมิผิวน้ําสูงขึ้น รูปแบบ
และความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงไป ทิศทางลมและและชวงเวลา (ลมชวยพัดกระแสน้ําเย็นในทะเลลึกขึ้นมาผสม
น้ําอุนบนผิวน้ํา) และปรากฏการณเอนโซ หรือ ความแปรปรวนของลมและอุณหภูมิผิวน้ําทะเลตามแนวเสนศูนย
สูตร ทั้งนี้ มวลน้ําอุนนี้เปนสิ่งผิดปกติที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนไมวาจะเปนระดับอุณหภูมิและพื้นที่การกระจายตัว
รวมถึงระยะเวลาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลายป
อุณหภูมิผิวทะเล (Sea Surface Temperature: SST)
ความผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพแสดงอุณหภูมผิ ิวน้ําที่ปรับสูงขึ้นจากระดับปกติ โดย
พบวา “Blob” ที่ปรากฏในพื้นที่สีแดงเขมไดเคลื่อนยาย
และมีความเขมขนเพิ่มขึ้นตลอดชวงป 2557 - 2559
ที่มา : National Oceanic and Atmospheric
Administration/NOAA

ผลกระทบจากการที่น้ําทะเลมีอุณหภูมิอุนขึ้น
อุณหภูมิน้ําที่เปลี่ยนแปลงอยางมากและผิดปกติสงผลใหร ะบบนิเวศทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปเช น กั น
เนื่องจากน้ําที่อุนขึ้นจะมีคุณภาพสารอาหารที่ด อยลงและมี ออกซิเจนน อยกวาน้ําเย็ น และสัตวน้ําบางชนิดจะ
เจริญเติบโตไดดีกวาในน้ําอุน เชน ทูนา และซารดีน โดยทั่วไปแลว มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิเย็นกวาจะมีความอุดม
สมบูรณมากกวา เนื่องจากมีแพลงกตอนซึ่งเปนพื้นฐานของหวงโซอาหารในมหาสมุทรในปริมาณมาก รวมถึงปลา
เหยื่อขนาดเล็กซึ่งเปนอาหารสําคัญตอสัตวทะเลสายพันธุอื่นๆ เชน สิงโตทะเล และนกทะเล นอกจากนี้ ยังพบวา
สัตวน้ําที่เลี้ยงลูกดวยนม เชน วาฬ สิงโตทะเล แมวน้ํา และวอลรัส มีอัตราการตายสูงขึ้น เนื่องจากการขาดอาหาร
หรือตองลาเหยื่อใกลฝงซึ่งมีน้ําเย็นกวาทําใหติดลอบดักปูของชาวประมง นอกจากนี้ “Blob” ไดสงผลกระทบและ
กอใหเกิดประเด็นปญหาสําคัญเชิงเศรษฐกิจและภาคสังคมตามแนวชายฝง ดังนี้
• ปริมาณสัตวน้ําจําพวกปลาและหอยลดลง ทําใหภาคการประมงทั่วโลกเกิดความสูญเสียมูลคาหลายรอย
ลานเหรียญสหรัฐ
• อุณหภูมิน้ําที่อุนมากทําใหเกิดปรากฎการณปะการังฟอกขาวและตาย รวมถึงปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสีซึ่ง
มี ส าเหตุ จ ากการที่ ส าหร า ยเพิ่ มจํ า นวนอยางมากและรวดเร็ว (algal bloom) ในมหาสมุ ทร ส งผลให
ออกซิเจนละลายน้ําลดลงอยางรวดเร็วจนถึงระดับที่สัตวน้ําไมสามารถดํารงชีวิตอยูได น้ําเนาเสีย มีกลิ่น
เหม็น และสงผลตอการใชงานพื้นที่ชายฝงทะเล
• แมอุณหภูมิของมหาสมุทรจะกลับคืนสูระดับปกติในป 2559 แตผลกระทบที่เกิดขึ้นคงอยูในระยะยาว จึง
กอใหเกิดความไมสมดุลในมหาสมุทรและการกระจายพันธุของสัตวทะเลที่เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนยาย
จากแหลงเดิม ซึ่งนําไปสูความขัดแยงที่มากขึ้นระหวางคนกับสัตวปาในการใชทรัพยากร (human-wildlife
conflict) และกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการจับปลา
สถานการณชายฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
ภาพดาวเทียมแสดงการเติบโตของพืชในมหาสมุทร (ก.ค. 2558)
• ในชวงป 2557 - 2559 “Blobs” หรือมวลคลื่น
ความรอนทางทะเลที่ ครอบคลุ มบริ เวณกวาง
และเปนที่รูจักมากที่สุดเกิดขึ้นในสหรัฐฯ ทําให
เกิ ด ปรากฎการณ น้ํ า เปลี่ ย นสี บ ริ เ วณนอก
ชายฝงตะวันตกของสหรัฐฯ สงผลใหสัตวทะเล
จํานวนมากเสียชีวิต
• ในป 2558 มลรัฐออริกอน และมลรัฐวอชิงตัน
ตองประกาศหามจับหอยหลอดทั้งเชิงสันทนาการและเชิงพาณิชย เนื่องจากพบวามีสารชีวพิษ
(Amnesic Shellfish Poison: ASP ที่ทําใหเกิ ด
ความจําเสื่อม) สะสมในหอยชนิดนี้เกินกวาคา
มาตรฐานที่ยอมรับได ในขณะที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย ที่มา: NOAA View
ไดประกาศหามจับปูแสมหินเพื่อสันทนาการตลอดทั้งป รวมถึงไดเลื่อนฤดูกาลจับปูทะเลดันเจเนสสเพื่อการ
พาณิชยซึ่งสงผลใหมูลคาการคาปูชนิดนี้ลดลงถึง 100 ลานเหรียญสหรัฐในปนั้น

ความพยายามในการปองกันผลกระทบจาก “Blob”
นับตั้งแตปรากฏการณ “Blobs” สิ้นสุดลง องคการบริหารมหาสมุทร
และชั้นบรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration:
“ระบบพยากรณ์น้ ีนบั เป็ น
NOAA) ไดทุมเทงบประมาณวิจัยเพื่อสรางความเขาใจและคาดการณการเกิดคลื่น ความก้าวหน้าอันสําคัญทีจ่ ะทํา
ความรอนทางทะเล โดยจัดทําระบบติดตามคลื่นความรอนทางทะเล (Marine ให้ชุมชนทีต่ อ้ งพึง่ พาทางทะเล
Heatwave Tracker) สําหรับเฝาสังเกตการณสัญญาณการเกิดคลื่นความรอนใน ทัวโลกปรั
่
บตัวและยืดหยุน่ ต่อ
มหาสมุทรแปซิฟกตอนเหนือ และมุงไปที่การพยากรณลวงหนาในระยะ 2 - 3
สภาพอากาศได้ดขี ้นึ ”
เดือน เพื่อใหสามารถระบุพื้นที่และชวงระยะเวลาที่คาดวาคลื่นความรอนทาง
ทะเลจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากการพยากรณมีความแมนยํา ก็จะสามารถชวยผูมีสวน
ไดสวนเสียหลายกลุมทั้งกองเรือประมงพาณิชย ผูบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเล และชุมชนชายฝง ใหเตรียมพรอมรับ
ผลกระทบจากคลื่นความรอนทางทะเล เชน หากผูมีอํานาจหนาที่ไดรับแจงเตือนถึงปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี (algal
bloom) ลวงหนา ก็จะสามารถดําเนินมาตรการปองกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ (ชาวประมงตองทิ้ง
สัตวน้ําที่จับไดเนื่องจากมีพิษปนเปอนสูง) และอันตรายที่สงผลกระทบตอการสาธารณสุข
ล าสุ ดเมื่ อต นเดื อนพฤษภาคม 2565 ได เผยถึงผลการศึ กษาวิจั ยใหม ซึ่งจัดทําขึ้นโดยความรวมมื อของ
นักวิทยาศาสตรจากหนวยงานภายใตสังกัด NOAA มหาวิทยาลัยไมอามี่ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานตาครูซ
ทั้งนี้ นายไมเคิล จาคอกซ และนายเอเลียต ฮาเซน นักวิจัยจากศูนยวิทยาศาสตรการประมงประจําฝงตะวันตกของ
องคการ NOAA และทีมผูวิจัยอื่นๆ เปดเผยวา ที่ผานมามีเพียงความพยายามในการพยากรณการเกิดคลื่นความรอน
ทางทะเลในบางพื้นที่ แตยังไมมีการรวบรวมหรือจัดทําประเมินทั่วโลกในประเด็นดังกลาว ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึง
นับเปนครั้งแรกที่รวบรวมวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางระบบพยากรณการเกิดคลื่นความรอนในระดับโลกเปนระยะเวลา
ลวงหนา 1 ป โดยจะเปดใหใชงานผานชองทางออนไลนของ NOAA Physical science Laboratory

ระบบการพยากรณ
ลาสุด2565
ของคลื่นความรอนทางทะเลแสดงผลความเปนไปไดในการเกิดคลื่นความรอนดังกลาว
ในเดือนเมษายน
ในเดือนกันยายน 2565 โดยเปนคําแนะนําจากการทดลองทีอ่ าศัยโมเดลสภาพอากาศลาสุด

ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การพยากรณจะมีความแมนยํ ามาก
ที่สุดในชวงปรากฏการณเอนโซซึ่งมีวงรอบการเกิดขึ้นระหวาง 2 - 7 “เราสามารถคาดการณ์การเกิดคลืน่ ความ
ป และแมวาการพยากรณในพื้นที่ ทะเลเมดิ เตอรเรเนีย นหรื อนอก ร้อนทางทะเลได้หลายครัง้ และบางกรณี
ชายฝงตะวันออกของสหรัฐฯ จะไมสามารถกระทําไดลวงหนานานนัก เรามันใจว่
่ าสามารถแจ้งล่วงหน้าได้นาน
เนื่ องจากความผั น ผวนของชั้ น บรรยากาศและมหาสมุทร หากแต
เป็ นเดือน อย่างไรก็ตาม ระดับความ
สามารถใหผลพยากรณไดดีกวาในพื้นที่ เชน ภูมิภาคอินโดแปซิฟก
แม่นยําในการคาดการณ์ดงั กล่าว
ตอนเหนื อของทวี ป ออสเตรเลี ย กระแสน้ํ าของแคลิฟอรเนีย และ
ั่
ทัง้ นี้
กระแสน้ําของบราซิลเหนือ นอกจากนี้ ยังมีขอมูลเพิ่มเติมวาอุณหภูม แตกต่างกันไปตามแต่พ้นื ทีท่ วโลก
ในจุดศูนยกลางของคลื่นความรอนทางทะเลจะสูงกวาปกติ 5 องศา พื้นทีช่ ายฝั ง่ ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
ฟาเรนไฮต ในขณะที่อุณหภูมิบริเวณชายขอบจะสูงขึ้นเพียง 1 - 2 โดยเฉพาะภูมภิ าคตะวันตกเฉียงเหนือ
แปซิฟิก นับเป็ นพื้นทีห่ นึง่ ทีผ่ ลของการ
องศาฟาเรนไฮต เทานั้น
นายนิค บอนด นักอุตุนิยมวิ ทยา รวมถึงนั กวิจั ยและอาจารย คาดการณ์มคี วามแม่นยําค่อนข้างสูง”
ประจํามหาวิทยาลัยวอชิงตัน กลาววา องคความรูเกี่ยวกับคลื่นความ
รอนทางทะเลมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชนรุนนี้ ดังนั้น อาจตองใชระยะเวลาศึกษาวิจัยอีก
นานกวาที่นักวิทยาศาสตรจะสามารถพยากรณฤดูกาลของคลื่นความรอนทางทะเลไดแมนยําทั้งหมด และยังคงมี
ชองวางอีกมากที่ตองศึกษาเพิ่มเติม เชน ผลกระทบที่มีตออุณหภูมิบนภาคพื้นดิน อยางไรก็ตาม มีความคาดหวังวา
ผลการวิจัยขางตนขององคกร NOAA จะเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูความเขาใจที่มากขึ้นได
อางอิง
• https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/new-global-forecasts-marine-heatwaves-foretellecological-and-economic-impacts
• https://www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220420133613.htm
• https://www.seattletimes.com/seattle-news/environment/a-first-as-the-world-warms-new-forecastscould-help-predict-marine-heat-waves/
• http://www.marineheatwaves.org/
• https://www.climate.gov/news-features/featured-images/today%E2%80%99s-seasonal-climatemodels-can-predict-ocean-heat-waves-months
• https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/scientists-link-toxic-algal-blooms-along-us-westcoast-warm-waters

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤษภาคม 2565

