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บทคัดย่อ
ค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล (Sea Surface Height Anomalies: SSHA) และ ค่า
อุณหภูมิผิวนำ้าทะเล (Sea Surface Temperature: SST) เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้ตดิ ตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศตามฤดูกาล, แสดงการเคลื่อนตัวของความกดอากาศและกระแสนำ้า ตลอดจนสามารถใช้
ศึกษาการเกิดพายุได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงระบบงานสำาหรับแสดงผลแผนภาพการ
เปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล และ แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับ
นำ้าทะเล ซึ่งประมวลผลภาพโดยหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา เพือ่ หาผลต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวนำ้าทะเลและ
ค่าเบี่ยงเบนความสูงเฉลี่ยของระดับนำ้าทะเล ระหว่างสัปดาห์และระหว่างเดือน วัตถุประสงค์ของระบบ
งานนี้เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงเป็นแนวทางในการพิจารณาแนวโน้ม
การเกิดพายุในอนาคต
คำาสำาคัญ: อุณหภูมิผิวนำ้าทะเล, ค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล, ระบบการประมวลผลภาพ
ABSTRACT
Sea Surface Height Anomalies (SSHA) and Sea Surface Temperature (SST) are
ones of the essential parameters for identifying weather variation, air pressure, and
water flow as well as for storm observation. In this paper, we present an image
processing system used for generating different images of SST and SSHA. The system
aims to calculate the difference of the average values on temperature and height
anomalies weekly and monthly. The objective of this system is to study and observe
weather variation and storm prediction in the future.
KEY WORDS: Sea Surface Temperature, Sea Surface Height Anomalies, Image
Processing System

บทนำา
ค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล เป็นค่าที่ได้จากการวัดความสูงของระดับนำ้าทะเล ณ. ช่วง
เวลาหนึ่ง เทียบกับค่าความสูงเฉลี่ยของระดับนำ้าทะเลในตำาแหน่งเดียวกัน ซึ่งการวัดระดับความสูงนี้จะ
วัดโดยการใช้ดาวเทียมด้านการสำารวจเป็นตัววัด โดยค่าความสูงระดับนำ้าทะเลจะสะท้อนถึงกระแสนำ้า
เย็น และนำ้าอุ่นในช่วงฤดูกาล เนื่องจากบริเวณกระแสนำ้าอุ่นจะมีความหนาแน่นตำ่ากว่าบริเวณกระแสนำ้า
เย็น ทำาให้บริเวณกระแสนำ้าอุ่นมีแนวโน้มที่จะมีความสูงมากกว่าบริเวณกระแสนำ้าเย็น โดยความสูงดัง
กล่าวไม่ใช่เป็นแค่ความสูงที่เกิดจากอุณภูมิของผิวหน้านำ้าทะเล หากแต่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจาก
อุณหภูมิของปริมาตรนำ้าทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งการหาค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำามา
ช่วยในการเฝ้าติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ตลอดจนวัฏจักรระยะยาว เช่น Pacific
Decadal Oscillation เป็นต้น [1]

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) แผนภาพค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล (ข) แผนภาพค่าอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล
ค่าอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล เป็นการวัดค่าอุณหภูมินำ้าทะเลในช่วงความลึกตั้งแต่ 1 ไมโครเมตรถึง 1
เมตร ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการวัดที่แตกต่างกัน [2] โดยค่าอุณหภูมิผิวนำ้าทะเลสามารถนำามาใช้ประกอบการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยคร่าวว่า ฤดูกาลในแต่ละปีเริ่มต้นที่ช่วงเวลาใด สิ้นสุดที่
ช่วงเวลาใด นอกจากนี้แล้วการสังเกต ค่าอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล สามารถช่วยการคาดการณ์สภาพอากาศ
ได้ในระดับหนึ่ง อาทิเช่นการเกิดพายุ เนื่องจากพายุเป็นปรากฎการณ์เกิดจากความไม่สมดุลของพลังงาน
ในมหาสมุทร และสามารถตรวจจับได้จากค่าอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล [3] ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วค่าอุณหภูมิจะก่อ
ตัวจากน้อยไปมากจนกระทั่งเกิดพายุ เช่นการพิจารณาค่าอุณหภูมิบริเวณที่สูงเกินกว่า 26.5 องศา
เซลเซียสและแตกต่างจากบริเวณข้างเคียงมากขึ้นเท่าไร มักเป็นสัญญาณเตือนถึงการการเกิดพายุในเขต
ร้อนมากขึ้นเท่านั้น [4]
สำาหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อทั้งอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล และ ค่าความเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูกาล หรือ การเกิดพายุ ซึ่งถ้าหากพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแกนเวลา
แล้ว จะสามารถมองเห็นข้อมูลโดยคร่าว ที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้
ระบบงานนี้พัฒนาขึ้นเพื่อประมวลผลภาพจากค่าความเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล และค่า
อุณหภูมิผิวนำ้าทะเล โดยหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นของค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อนำามาสร้างเป็น
แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง สำาหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพอากาศ ตลอดจนเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น พายุ ได้อกี ทางหนึ่ง ซึ่งข้อมูลที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลแผนภาพอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล ราย 12
ชั่วโมงโดย Ocean Weather inc [5], แผนภาพค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเลจากดาวเทียม
Jason-1 GFO และ ENVISAT โดย Aviso [6] และ ค่าความเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล โดย
Collecte Localisation Satellites [7] ซึ่งจากการใช้งานแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พบว่า
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพือ่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
หลักการ และขั้นตอนการดำาเนินงาน
ข้อมูลที่นำามาใช้ในการประมวลภาพนั้น มีทั้งข้อมูลที่เป็นภาพจากแหล่งอื่น และเป็นข้อมูล
ไบนารี โดยมีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งขนาดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ซึ่งข้อมูลแต่ละชนิดสามารถ
สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1 และระบบโดยรวมจะประกอบไปด้วยหน้าที่การทำางาน ดังแสดงในรูปที่ 2
ซึ่งการทำางานจะเริ่มจากการอ่านข้อมูลนำาเข้า และทำาการแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการคำานวณ
จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำาไปประมวลผลเพื่อหาเฉลี่ยและค่าความแตกต่าง และทำาการบันทึกเป็น
รูปภาพผลลัพธ์ ที่เป็นแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล และ
แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล โดยทั้งนี้ ในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการบันทึก
ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนบันทึกเก็บไว้บนพื้นที่สำารอง เพื่อประโยชน์ดา้ นความรวดเร็วในการประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวซำ้าอีกครั้งหนึ่งในภายหลัง
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของข้อมูลนำาเข้าแต่ละชนิด
ชนิดข้อมูล
ลักษณะของ
ข้อมูล
แผนภาพอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล
Raster Image
แผนภาพค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้า Raster Image
ทะเล
ค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล
Raw Data

ความถี่ของ
ข้อมูล
12 ชัว่ โมง
1 วัน

ความละเอียดของ
ข้อมูล (pixel)
682 x 409
575 x 260

1 วัน

561 x 401

Raw/
Image
database

Preparation
(Read/Convert)

Process

Disk cache
(Raw data)

Image
processing
cache

Output
image

รูปที่ 2 ภาพรวมของระบบแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล
และภาพการเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล
โดยหน้าที่หลักจะเป็นส่วนการประมวลผลที่มีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลในช่วงเวลาทีต่ ้องการ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงหาผลต่างของค่าเฉลี่ยสองช่วง [8] เพื่อนำามาสร้างเป็นแผนภาพตาม
ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งกระบวนการทั้งหมด สามารถเขียนอธิบายได้ ดังสมการที่ (1), (2) และ
(3) โดย Fn เป็นข้อมูลที่เกิดจากการเฉลี่ยค่าของตำาแหน่งใด ๆ ในช่วงเวลา n ผลลัพธ์ข้อมูล Fn ได้จาก
สมการ
N

∑ Fi
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i=0

(1)

N

โดยที่ N คือจำานวนชุดข้อมูลในช่วงเวลา n
ดังนั้นข้อมูล Fdiff ซึ่งเป็นผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้จากการหาผลต่างของข้อมูลเฉลี่ยในช่วงเวลา a และ b โดยที่
ช่วงเวลา a เกิดขึ้นก่อนช่วงเวลา b และ T เป็นช่วงเวลาใด ๆ ดังสมการ
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จากสมการ (1) จะได้
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โดยที่ Na และ Nb คือจำานวนชุดข้อมูลในช่วงเวลา a และ b ตามลำาดับ
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รูปที่ 3 การประมวลผลโดยการหาค่าเฉลี่ยและนำามาหาผลต่าง เพื่อสร้างเป็นแผนภาพข้อมูล

ในการประมวลผลนั้น พารามิเตอร์ที่สำาคัญตัวหนึ่งคือ การเลือกค่าช่วงเวลา (T, a, b) ที่เหมาะ
สม เนื่องจากการเลือกค่าช่วงเวลาของข้อมูลย่อมส่งผลโดยตรงต่อการนำาแผนภาพผลลัพธ์ไปใช้งาน รวม
ไปถึงข้อมูลแต่ละชนิด มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ตลอดจนภาพผลลัพธ์ที่ได้มีเป้าหมายการนำาไปใช้งาน
ที่แตกต่างกันออกไป จึงจำาเป็นที่ต้องเลือกค่าช่วงเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น ๆ จากการ
ทดลองใช้งานระบบพบว่า ค่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการนำาไปใช้งานแต่ละประเภทนั้น สรุปไว้ดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกับชนิดข้อมูลและการนำาไปใช้งาน
ภาพผลลัพธ์ที่ได้
แผนภาพการเปลี่ยนแปลง รายเดือน
ของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล
แผนภาพการเปลี่ยนแปลงราย 2
สัปดาห์ของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล
แผนภาพการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์
ของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล
แผนภาพการศึกษาการเกิดพายุด้วย
ข้อมูลค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้า
ทะเล

ช่วงเวลาที่พิจารณา
(a และ b)
1 เดือน
(เริ่มต้นทุกวันที่ 1 และ
15)
14 วัน
(เริ่นต้นทุกวันอาทิตย์)
7 วัน
(เริ่นต้นทุกวันอาทิตย์)
7 วัน
(ข้อมูลเริ่มต้นวันอาทิตย์
ก่อนเกิดพายุ 2 สัปดาห์
และสิ้นสุดที่วันเสาร์หลัง
เกิดพายุ 2 สัปดาห์)

การนำาไปใช้งาน
พิจารณาช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาลที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดย
คร่าว
พิจารณาช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาลที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดย
ละเอียดเป็นรายสัปดาห์
ใช้พิจารณาแสดงการเคลื่อนตัวของ
ความกดอากาศ พายุ และกระแสนำ้า
ใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล
เมื่อเกิดเหตุการณ์พายุ เพื่อใช้ศึกษา
วิเคราะห์แนวทางการทำานายพายุใน
อนาคต

ผลการทำางาน และอภิปรายผล
ภาพผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ แสดงถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสองช่วงเวลาที่ต่างกัน โดย
เหตุผลที่ต้องใช้งานค่าเฉลี่ยของช่วงเวลา a และ b เนื่องจากตัวข้อมูลในรายคาบมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงจำาเป็นต้องหาค่ากลาง หรือค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มข้อมูลชุดนั้นๆ นอกจากนี้ยังต้อง
คำานึงถึงความเหมาะสมในการนำาไปใช้งานจริงด้วยอีกทางหนึ่ง กล่าวคือถ้าเลือกช่วงเวลาที่ยาวนานจน
เกินไป ก็ยอ่ มไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ภายในช่วงเวลานั้น เป็นต้น
ตัวอย่างการนำาไปใช้งาน เช่น แผนภาพการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล ทีน่ ำา
ไปใช้ในการหาการเปลี่ยนแปลงของช่วงฤดูกาล ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยสีที่แสดงในภาพจะใช้สีแดงเข้ม
แทนบริเวณที่มีอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 3 องศาเซลเซียส และไล่ระดับสีลงไปตามอุณหภูมิ
จนกระทั่งสีนำ้าเงินเข้มจะแทนบริเวณที่อุณหภูมิลดตำ่าลง 3 องศาเซลเซียส
จากรูปจะสามารถมองเห็นภาพโดยคร่าวได้วา่ ฤดูกาลในปี ค.ศ. 2008 ช่วงกลางเดือน มกราคม
จนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่ฤดูกาลเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยดูได้จากบริเวณผิวนำ้าทะเลที่
อุณหภูมิสูง และ ตำ่า เริ่มมีการย้ายตำาแหน่งแทนที่ซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าหากพิจารณาโดยละเอียด ด้วย
แผนภาพการเปลี่ยนแปลงราย 2 สัปดาห์ของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล ดังรูปที่ 5 จะพบว่าฤดูกาลเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม เป็นต้น

รูปที่ 4 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล
ช่วงเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2008

รูปที่ 5 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงราย 2 สัปดาห์ ของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล ช่วงเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. ปี 2008

ตัวอย่างหนึ่งที่นำาไปใช้คือการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับ
นำ้าทะเลเมื่อเกิดเหตุการณ์พายุ จุดมุ่งหมายเพื่อหารูปแบบความเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการ
ทำานายพายุในอนาคต ดังแสดงในรูปที่ 6 เป็นช่วงเวลาที่เกิดพายุ Nargis (27 เม.ย – 3 พ.ค. 2008) โดย
สีที่แสดงในภาพจะใช้สีแดงเข้ม แทนบริเวณที่ค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเลมีค่าการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก 10 เซนติเมตร และไล่ระดับสีลงไปตามความเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จนกระทั่งสีนำ้าเงินเข้มจะ
แทนบริเวณที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางลบ 10 เซนติเมตร
โดยแผนภาพจะแสดงค่าการเปลี่ยนแปลงในรายสัปดาห์ก่อนเกิดพายุ, ช่วงเกิดพายุ และหลัง
จากพายุผ่านพ้นไป โดยจะเห็นได้ว่าในภาพ (ข) ที่เป็นช่วงขณะเกิดพายุนั้น ค่าความเบี่ยงเบนความสูง
ระดับนำ้าทะเลจะมีระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนหน้า และจะมีระดับที่ลดตำ่าลงในภาพ (ค) ซึ่ง
เป็นช่วงพายุเข้าสู่ชายฝั่งและลดกำาลังลง
ทั้งนี้ ในการศึกษาหาความเกี่ยวข้องระหว่างการเกิดพายุ เทียบกับความเปลี่ยนแปลงค่าเบี่ยง
เบนความสูงระดับนำ้าทะเลนั้น ยังไม่สามารถแสดงผลได้ชดั เจนพอ เนื่องจากการเกิดพายุ มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายด้าน อีกทั้งในการทำานายการเกิดพายุ จำาเป็นต้องประกอบไปด้วยการทำานายจุดที่จะเกิด
พายุ และเส้นทางของพายุ ซึ่งการใช้ค่าความเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
กระทำาได้เนื่องจากมีความแปรปรวนในทะเลมาก อีกทั้งค่าความสูงระดับนำ้าทะเล เป็นผลสืบเนื่องจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ยังมิใช่เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุทางธรรมชาติโดยตรง ทำาให้เงื่อนไขใน
การหาปัจจัยการเกิดพายุจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกหลายด้านในการประกอบการพิจารณา

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 6 แผนภาพแสดงความเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนระดับความสูงนำ้าทะเล
ในช่วงเวลาก่อน, ระหว่าง และ หลังเกิดพายุ Nargis เมื่อ 13 เม.ย ถึง 17 พ.ค. 2008

สรุปผล
ระบบที่นำาเสนอนี้ เป็นการพัฒนาระบบการประมวลผลภาพโดยประยุกด์ใช้ภาพและข้อมูลที่มี
ใช้อยู่ในปัจจุบัน นำามาสร้างเป็นแผนภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดมิติของข้อมูลที่เพิ่ม
มากขึ้นในการนำาเสนอ ประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาในงานที่เกี่ยวข้องอื่น
ๆ โดยจากการทดลองพบว่า ตัวแปรสำาคัญตัวหนึ่งในการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการนำาเสนอแผนภาพนี้
คือการเลือกช่วงเวลาในการคำานวณ ซึ่งจำาเป็นต้องเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนำาเสนอในภาพให้เหมาะสม
เนื่องจากการเลือกช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลให้ไม่สามารถจำาแนกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง
เวลาได้ โดยข้อมูลแต่ละชนิด,แต่ละการนำาไปใช้งาน จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป
ในการพิจารณาแผนภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเลนั้น พบว่าสามารถใช้ในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศและฤดูกาลได้ชัดเจน โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จะเป็นการถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร และ ใต้เส้นศูนย์สูตร ในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ ของรอบปี ในขณะที่แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล เพื่อใช้ใน
การศึกษาพายุ นั้นยังไม่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดขึ้นใน
ทะเล ประกอบกับค่าความเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล มิใช่เป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ หากแต่เป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบทางธรรมชาติ
แต่ทั้งนี้ ระบบแสดงภาพการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวนำ้าทะเล และ การเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับนำ้าทะเล เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้ ถือได้วา่ เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการสร้างข้อมูลสำาหรับการ
ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ โดยการประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลที่ต้องการนำา
เสนอให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทจี่ ะนำาไปใช้วิเคราะห์ในอนาคตต่อไป
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