
 

ทําความรูจัก “Blob” คล่ืนความรอนทางทะเล 
 “Blob” หรือ คลื่นความรอนทางทะเล (marine heatwave) คือ มวลน้ําทะเลท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ
และกินพ้ืนท่ีวงกวางในมหาสมุทรแปซิฟกตอนเหนือ รวมท้ังสาเหตุการเกิดข้ึนมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศระบบนิเวศทางทะเล ท้ังนี้ “Blob” ถูกตรวจพบครั้งแรกในมหาสมุทรแปซิฟกเม่ือ
เดือนตุลาคม 2556 โดยมีลักษณะเปนมวลน้ําอุนแรงดันสูงท่ีมีความรุนแรงและตอเนื่องเปนเวลานาน โดยพบวามี
อุณหภูมิสูงกวาปกติวัดไดระหวาง 4 - 10 องศาฟาเรนไฮต (ข้ึนอยูกับบริเวณและชวงท่ีเกิดปรากฏการณ) และขยาย
วงกวางออกไปครอบคลุมระยะ 1,000 ไมล ระหวางทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย และมีความลึกถึง 300 ฟุต
หลังจากเหตุการณนกทะเลตายครั้งใหญท่ีสุดเปนประวัติการณในอาวอะแลสกาเม่ือป 2558 - 2559 เนื่องจากการ
ขาดแคลนปลาเหยื่อซ่ึงเปนอาหารสําคัญ ปรากฏการณ “Blob” ไดถูกจําแนกออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก กลุม
ทะเลเบริง กลุมนอกชายฝงมลรัฐแคลิฟอรเนียและเม็กซิโก และกลุมนอกชายฝงแคนาดา มลรัฐวอชิงตัน และออริกอน 

 “Blob” เกิดจากหลายปจจัยผนวกเขาดวยกัน ท้ังอากาศท่ีอุนข้ึนจนทําใหอุณหภูมิผิวน้ําสูงข้ึน รูปแบบ
และความเร็วลมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทิศทางลมและและชวงเวลา (ลมชวยพัดกระแสน้ําเย็นในทะเลลึกข้ึนมาผสม
น้ําอุนบนผิวน้ํา) และปรากฏการณเอนโซ หรือ ความแปรปรวนของลมและอุณหภูมิผิวน้ําทะเลตามแนวเสนศูนย
สูตร ท้ังนี้ มวลน้ําอุนนี้เปนสิ่งผิดปกติท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอนไมวาจะเปนระดับอุณหภูมิและพ้ืนท่ีการกระจายตัว 
รวมถึงระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องหลายป 

 
อุณหภูมิผิวทะเล (Sea Surface Temperature: SST) 
ความผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพแสดงอุณหภูมผิิวนํ้าท่ีปรับสูงข้ึนจากระดับปกติ โดย 
พบวา “Blob” ท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีสีแดงเขมไดเคลื่อนยาย
และมีความเขมขนเพ่ิมข้ึนตลอดชวงป 2557 - 2559  

ท่ีมา : National Oceanic and Atmospheric 
Administration/NOAA 



ผลกระทบจากการท่ีน้ําทะเลมีอุณหภูมิอุนข้ึน 

 อุณหภูมิน้ําท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมากและผิดปกติสงผลใหระบบนิเวศทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน 
เนื่องจากน้ําท่ีอุนข้ึนจะมีคุณภาพสารอาหารท่ีดอยลงและมีออกซิเจนนอยกวาน้ําเย็น และสัตวน้ําบางชนิดจะ
เจริญเติบโตไดดีกวาในน้ําอุน เชน ทูนา และซารดีน โดยท่ัวไปแลว มหาสมุทรท่ีมีอุณหภูมิเย็นกวาจะมีความอุดม
สมบูรณมากกวา เนื่องจากมีแพลงกตอนซ่ึงเปนพ้ืนฐานของหวงโซอาหารในมหาสมุทรในปริมาณมาก รวมถึงปลา
เหยื่อขนาดเล็กซ่ึงเปนอาหารสําคัญตอสัตวทะเลสายพันธุอ่ืนๆ เชน สิงโตทะเล และนกทะเล นอกจากนี้ ยังพบวา
สัตวน้ําท่ีเลี้ยงลูกดวยนม เชน วาฬ สิงโตทะเล แมวน้ํา และวอลรัส มีอัตราการตายสูงข้ึน เนื่องจากการขาดอาหาร 
หรือตองลาเหยื่อใกลฝงซ่ึงมีน้ําเย็นกวาทําใหติดลอบดักปูของชาวประมง นอกจากนี้ “Blob” ไดสงผลกระทบและ
กอใหเกิดประเด็นปญหาสําคัญเชิงเศรษฐกิจและภาคสังคมตามแนวชายฝง ดังนี้ 

• ปริมาณสัตวน้ําจําพวกปลาและหอยลดลง ทําใหภาคการประมงท่ัวโลกเกิดความสูญเสียมูลคาหลายรอย
ลานเหรียญสหรัฐ 

• อุณหภูมิน้ําท่ีอุนมากทําใหเกิดปรากฎการณปะการังฟอกขาวและตาย รวมถึงปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสีซ่ึง
มีสาเหตุจากการท่ีสาหรายเพ่ิมจํานวนอยางมากและรวดเร็ว (algal bloom) ในมหาสมุทร สงผลให
ออกซิเจนละลายน้ําลดลงอยางรวดเร็วจนถึงระดับท่ีสัตวน้ําไมสามารถดํารงชีวิตอยูได น้ําเนาเสีย มีกลิ่น
เหม็น และสงผลตอการใชงานพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 

• แมอุณหภูมิของมหาสมุทรจะกลับคืนสูระดับปกติในป 2559 แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคงอยูในระยะยาว จึง
กอใหเกิดความไมสมดุลในมหาสมุทรและการกระจายพันธุของสัตวทะเลท่ีเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนยาย
จากแหลงเดิม ซ่ึงนําไปสูความขัดแยงท่ีมากข้ึนระหวางคนกับสัตวปาในการใชทรัพยากร (human-wildlife 
conflict) และกรณีพิพาทเก่ียวกับสิทธิในการจับปลา 

สถานการณชายฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 

• ในชวงป 2557 - 2559 “Blobs” หรือมวลคลื่น
ความรอนทางทะเลท่ีครอบคลุมบริเวณกวาง
และเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดเกิดข้ึนในสหรัฐฯ ทําให
เกิดปรากฎการณน้ํ าเปลี่ยนสีบริ เวณนอก
ชายฝงตะวันตกของสหรัฐฯ สงผลใหสัตวทะเล
จํานวนมากเสียชีวิต  

• ในป 2558 มลรัฐออริกอน และมลรัฐวอชิงตัน
ตองประกาศหามจับหอยหลอดท้ังเชิงสันทนา-
การและเชิงพาณิชย เนื่องจากพบวามีสารชีวพิษ 
(Amnesic Shellfish Poison: ASP ท่ีทําใหเกิด
ความจําเสื่อม) สะสมในหอยชนิดนี้เกินกวาคา
มาตรฐานท่ียอมรับได ในขณะท่ีมลรัฐแคลิฟอรเนีย
ไดประกาศหามจับปูแสมหินเพ่ือสันทนาการตลอดท้ังป รวมถึงไดเลื่อนฤดูกาลจับปูทะเลดันเจเนสสเพ่ือการ
พาณิชยซ่ึงสงผลใหมูลคาการคาปูชนิดนี้ลดลงถึง 100 ลานเหรียญสหรัฐในปนั้น 

ภาพดาวเทียมแสดงการเตบิโตของพืชในมหาสมุทร (ก.ค. 2558) 

ท่ีมา: NOAA View 



ความพยายามในการปองกันผลกระทบจาก “Blob” 
 นับตั้งแตปรากฏการณ “Blobs” สิ้นสุดลง องคการบริหารมหาสมุทร
และชั้นบรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration: 
NOAA) ไดทุมเทงบประมาณวิจัยเพ่ือสรางความเขาใจและคาดการณการเกิดคลื่น
ความรอนทางทะเล โดยจัดทําระบบติดตามคลื่นความรอนทางทะเล (Marine 
Heatwave Tracker) สําหรับเฝาสังเกตการณสัญญาณการเกิดคลื่นความรอนใน
มหาสมุทรแปซิฟกตอนเหนือ และมุงไปท่ีการพยากรณลวงหนาในระยะ 2 - 3 
เดือน เพ่ือใหสามารถระบุพ้ืนท่ีและชวงระยะเวลาท่ีคาดวาคลื่นความรอนทาง
ทะเลจะสิ้นสุดลง ท้ังนี้ หากการพยากรณมีความแมนยํา ก็จะสามารถชวยผูมีสวน
ไดสวนเสียหลายกลุมท้ังกองเรือประมงพาณิชย ผูบริหารจัดการพ้ืนท่ีทางทะเล และชุมชนชายฝง ใหเตรียมพรอมรับ
ผลกระทบจากคลื่นความรอนทางทะเล เชน หากผูมีอํานาจหนาท่ีไดรับแจงเตือนถึงปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี (algal 
bloom) ลวงหนา ก็จะสามารถดําเนินมาตรการปองกันเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ (ชาวประมงตองท้ิง
สัตวน้ําท่ีจับไดเนื่องจากมีพิษปนเปอนสูง) และอันตรายท่ีสงผลกระทบตอการสาธารณสุข 

ลาสุดเม่ือตนเดือนพฤษภาคม 2565 ไดเผยถึงผลการศึกษาวิจัยใหม ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยความรวมมือของ
นักวิทยาศาสตรจากหนวยงานภายใตสังกัด NOAA มหาวิทยาลัยไมอาม่ี และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานตาครูซ 
ท้ังนี้ นายไมเคิล จาคอกซ และนายเอเลียต ฮาเซน นักวิจัยจากศูนยวิทยาศาสตรการประมงประจําฝงตะวันตกของ
องคการ NOAA และทีมผูวิจัยอ่ืนๆ เปดเผยวา ท่ีผานมามีเพียงความพยายามในการพยากรณการเกิดคลื่นความรอน
ทางทะเลในบางพ้ืนท่ี แตยังไมมีการรวบรวมหรือจัดทําประเมินท่ัวโลกในประเด็นดังกลาว ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึง
นับเปนครั้งแรกท่ีรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางระบบพยากรณการเกิดคลื่นความรอนในระดับโลกเปนระยะเวลา
ลวงหนา 1 ป โดยจะเปดใหใชงานผานชองทางออนไลนของ NOAA Physical science Laboratory  

 

ในเดือนเมษายน 2565 ระบบการพยากรณลาสุดของคลื่นความรอนทางทะเลแสดงผลความเปนไปไดในการเกิดคลื่นความรอนดังกลาว 
ในเดือนกันยายน 2565 โดยเปนคาํแนะนําจากการทดลองท่ีอาศัยโมเดลสภาพอากาศลาสุด 

 

“ระบบพยากรณ์น้ีนบัเป็น

ความกา้วหน้าอนัสําคญัทีจ่ะทาํ

ใหชุ้มชนทีต่อ้งพึง่พาทางทะเล

ทัว่โลกปรบัตวัและยดืหยุน่ต่อ

สภาพอากาศไดด้ขีึ้น” 



ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การพยากรณจะมีความแมนยํามาก
ท่ีสุดในชวงปรากฏการณเอนโซซ่ึงมีวงรอบการเกิดข้ึนระหวาง 2 - 7 
ป และแมวาการพยากรณในพ้ืนท่ีทะเลเมดิเตอรเรเนียนหรือนอก
ชายฝงตะวันออกของสหรัฐฯ จะไมสามารถกระทําไดลวงหนานานนัก
เนื่องจากความผันผวนของชั้นบรรยากาศและมหาสมุทร หากแต
สามารถใหผลพยากรณไดดีกวาในพ้ืนท่ี เชน ภูมิภาคอินโดแปซิฟก
ตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย กระแสน้ําของแคลิฟอรเนีย และ
กระแสน้ําของบราซิลเหนือ นอกจากนี้ ยังมีขอมูลเพ่ิมเติมวาอุณหภูม
ในจุดศูนยกลางของคลื่นความรอนทางทะเลจะสูงกวาปกติ 5 องศา
ฟาเรนไฮต ในขณะท่ีอุณหภูมิบริเวณชายขอบจะสูงข้ึนเพียง 1 - 2 
องศาฟาเรนไฮต เทานั้น 

นายนิค บอนด นักอุตุนิยมวิทยา รวมถึงนักวิจัยและอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยวอชิงตัน กลาววา องคความรูเก่ียวกับคลื่นความ
รอนทางทะเลมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชนรุนนี้ ดังนั้น อาจตองใชระยะเวลาศึกษาวิจัยอีก
นานกวาท่ีนักวิทยาศาสตรจะสามารถพยากรณฤดูกาลของคลื่นความรอนทางทะเลไดแมนยําท้ังหมด และยังคงมี
ชองวางอีกมากท่ีตองศึกษาเพ่ิมเติม เชน ผลกระทบท่ีมีตออุณหภูมิบนภาคพ้ืนดิน อยางไรก็ตาม มีความคาดหวังวา
ผลการวิจัยขางตนขององคกร NOAA จะเปนจุดเริ่มตนท่ีจะนําไปสูความเขาใจท่ีมากข้ึนได  
 
 

อางอิง 

• https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/new-global-forecasts-marine-heatwaves-foretell-
ecological-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-forecasts-
could-help-predict-marine-heat-waves/ 

• http://www.marineheatwaves.org/ 

• https://www.climate.gov/news-features/featured-images/today%E2%80%99s-seasonal-climate-
models-can-predict-ocean-heat-waves-months 

• https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/scientists-link-toxic-algal-blooms-along-us-west-
coast-warm-waters 
 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
พฤษภาคม 2565 

“เราสามารถคาดการณ์การเกดิคลืน่ความ

รอ้นทางทะเลไดห้ลายครัง้ และบางกรณี

เรามัน่ใจว่าสามารถแจง้ล่วงหน้าไดน้าน

เป็นเดอืน อย่างไรกต็าม ระดบัความ
แมน่ยาํในการคาดการณ์ดงักล่าว

แตกต่างกนัไปตามแต่พื้นทีท่ ัว่โลก ทัง้น้ี 
พื้นทีช่ายฝัง่ตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา

โดยเฉพาะภูมภิาคตะวนัตกเฉียงเหนือ

แปซฟิิก นับเป็นพื้นทีห่นึง่ทีผ่ลของการ
คาดการณ์มคีวามแมน่ยาํค่อนขา้งสงู” 

 

http://www.marineheatwaves.org/
https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/scientists-link-toxic-algal-blooms-along-us-west-coast-warm-waters
https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/scientists-link-toxic-algal-blooms-along-us-west-coast-warm-waters

