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บทคัดยอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่มีการผลิตและพื้นที่ปลูกออยมากที่สุดในประเทศไทย แตไดรับผลผลิต (ผลิตผล
ตอพื้นที่) นอยกวาภูมิภาคอื่นๆ เนื่องดวยลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศและภูมิอากาศ อีกทั้งยังการผลิตออยเปนแบบ
พึ่งพาอาศัยนํ้าฝนเปนหลักดังนั้นความแปรปรวนของสภาพอากาศจึงมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตออย ดัชนีตัวชี้วัดการคาย
ระเหย-ฝนมาตรฐาน (SPEI) เปนตัวชี้วัดความแหงแลงโดยอาศัยขอมูลอุทกอุตุนิยมวิทยาและบงบอกถึงความแปรปรวนของ
สภาวะอากาศในแตละพื้นที่ งานวิจัยนี้ตองการการศึกษาผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศที่มีตอผลผลิตและ
ผลิตผลของออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปรากฎการณ El Nino Southern Oscillation (ENSO) เปน
ปรากฎการณที่บงบอกถึงความแหงแลงและนํ้าทวม โดยจะมีผลกระทบตอดัชนี้ตัวชี้วัดความแหงแลง (SPEI) และผลผลิตและ
ผลิตผลของออย การศึกษานี้ไดศึกษาขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ไดแก ปริมาณฝน, อุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ, ปริมาณ
แสงแดดและ ความเร็วลม ระหวางป 2549-2562 และขอมูลการผลิตออย ไดแก ผลิตผล, พื้นที่เก็บเกี่ยว, ผลผลิต ผลการศึกษา
พบวาคาบการเกิดขึ้น (return period) ของเหตุการณ ENSO และ SPEI จะเกิดขึ้นทุกๆ 3-4 ป โดยเหตุการณ ENSO จะ
เกิดขึ้นลวงหนากอนเหตุการณ SPEI 4 เดือน การเปลี่ยนแปลงของ SPEI จะเกิดขึ้นรวดเร็วเมื่อเทียบกับ ENSO แลวพบวาจะ
คอยๆมีการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป ในชวงการปลูกออยสวนใหญจะเริ่มปลูกประมาณเดือนมกราคมสําหรับออยขาม
แลง และพฤษภาคมสําหรับออยตนฝนและมีอายุ 10-12 เดือนดังนั้น SPEI ราย 12 เดือนจึงถูกนํามาใชสําหรับการวิเคราะห
เปรียบเทียบ โดยปริมาณผลผลิตเพิม่ ขึ้นตามคาดัชนี้ตัวชี้วัด SPEI แตผลิตผลและพื้นที่เก็บเกี่ยวไมสอดคลองกับ SPEI แสดงให
เห็นวาปริมาณผลิตผลขึ้นอยูกับปริมาณนํ้า แตสําหรับผลผลิตนั้นขึ้นอยูปจจัยอื่นๆ อีกที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ยกตัวอยางเชน การจัดการในแปลงออย, ปุยและธาตุอาหาร รวมถึงพันธุที่ดี
ABSTRACT
The Northeastern is the region with the most production and cultivation area of sugarcane in Thailand, but
sugarcane production was less than in other regions because of the physical characteristics of the terrain and
climate. Moreover, sugarcane production was rainfed cultivation, therefore climate variability affects sugarcane
yield and production. The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) was a multiscale drought index
based on hydro-methodology data and indicates the climate variability in any area. This research aimed to study
the effects of climate variability on sugarcane yields and production in northeastern Thailand. The El Nino Southern
Oscillation (ENSO) is a phenomenon fluctuation of the ocean-atmosphere system in the tropical Pacific that
impacts climate. It's a measure of the interaction that links to climate variation then to sugarcane production. This
research use hydro-meteorological data including precipitation, temperature, air humidity, sunlight and wind speed
during 2004-2020, and sugarcane production data including produce, harvesting area, yield. The results of the study
show that the return period of the ENSO event and the ENSO and SPEI incident period occurs every 3-4 years. The
SPEI is fluctuation rapidly compared with ENSO, its found to be a gradual change. During sugarcane planting season,
most plantings started around January is called cross-drought cane and in May called first rain cane and harvested
in10-12 months. Therefore, the 1, 3 6,9, and 12-month time scale of SPEI was used for comparative analysis. The
sugarcane yield increased with SPEI index value. But sugarcane production and harvested area were inconsistent
with the SPEI, which showed that the production was dependent on the water content. On another hand, yield
depends on other factors, that influence cane increasing or decreasing such as management in fields, fertilizers,
nutrients, and good cane varieties.
คําสําคัญ: ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ตัวชี้วัดการคายระเหย-ฝนมาตรฐาน ผลผลิตและผลิตผลของออย
Keywords: Climate variability, Standardized precipitation evapotranspiration index, Sugarcane production
and yield
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บทนํา
อ อ ยเป น พื ช ไร เ ศรษฐกิ จ ที ่ ม ี ค วามสํ า คั ญต อ ประเทศไทยเป น อย า งมาก ตั ่ ง แต ใ นอดี ต อ อ ยเป น วั ต ถุ ด ิ บ ของ
อุตสาหกรรมออยและนํา้ ตาลทั้งในและตางประเทศ ปจจุบันออยนอกจากจะผลิตนํ้าตาลทรายแลว สวนอื่นๆของออยยัง
สามารถนํามาใชประโยชนอื่นๆไดอีกดวย เชน ผลิตชีวมวลจากชานออย, ทําปุยจากโมลาสและฟวเตอรเคก, ผลิตเอทานอล
จากใบออย ทําใหความตองการออยและนํ้าตาลเพิ่มสูงขึ้นทุกๆป โดยในปการผลิต 2559/2560 ไทยมีพื้นที่ปลูกออยทั่ว
ประเทศรวมทั้งหมด 47 จังหวัด จํานวน 10.98 ลานไร ไดผลผลิตออย 103.53 ลานตัน อีกทั้งมีการขยายตัวของโรงงาน
นํ้าตาลสูงขึ้นถึง 54 โรงงานทั่วประเทศ ทําใหไทยไดเปนผูสงออกนํ้าตาลเปนอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลซึ่ง
คิดเปนรอยละ 12 ของโลกแสดงใหเห็นการเติบโตทางดานอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหมปี ลูกออยทดแทนพืชชนิดอื่น เชนขาว มันสําปะหลัง เปนตน ที่ปลูกในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับ
การปลูกพืชนั้นๆ แตกลับพบวาในปการผลิต 2558/2559 ปริมาณพื้นที่ปลูกลดลงถึง 24,350 ไร เนื่องดวยสาเหตุมาจาก
ผลกระทบของการเกิดภัยแลงโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยไดรับผลกระทบ
มากกวาภาคอื่นๆ ซึ่งภัยแลงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศเปนหนึ่งใน
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของออย ซึ่งประกอบดวย ปริมาณฝน, ปริมาณแสงแดด, ความชื้นในอากาศ และอุณหภูมิ
ในอากาศ เปนตน ออยมีความตองการนํ้าฝนปละ 1,200 – 1,500 มิลลิเมตรตอป สําหรับชวงกอนถึงชวงการเก็บเกี่ยว,
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการงอกและเจริญเติบโตอยูระหวาง 32-38 องศาเซลเซียส, ปริมาณแสงแดด 7-9 ชั่วโมงตอวัน
ดังนั้นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศจึงมีผลกระทบอยางมากตอการเจริญเติบโตและการสรางนํ้าตาลของออย ไมวา
จะเปนสภาวะแหงแลงรุนแรง, มรสุม หรือฝนตกหนักก็จะสงผลตอการผลิตและคุณภาพของออยดวยเชนกัน การผลิตออย
ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ยกตัวอยาง
เชนในป 2540/2541 และป 2558/2559 เกิดภัยแลงรุนแรงสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตออยลดลงอยางเห็นไดชัด ซึ่งมี
สาเหตุเกิดมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลกนั่นเอง ทําใหจําเปนตองมีศึกษาสภาวะการณแปรปรวนของ
ภูมิอากาศกับการผลิตออยเพื่อที่จะทําใหทราบถึงความสัมพันธและผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศที่มีตอ
การผลิตออย และนําไปวางแผนสําหรับรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงตอไป
ดังนั้นดุษฎีนิพนธนี้เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศตอการผลิตออย, และ
นํ้าตาลในประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงแนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบจากความแปรปรวนสภาพ
ภูมิอากาศที่สงผลตอการผลิตออยและนํ้าตาลและนําไปใชเปนกลยุทธในการวางแผนเชิงนโยบายสําหรับการผลิตออยและ
นํ้าตาลอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศตอการผลิตออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดตั้งสมมติฐานวาผลิตผลและผลผลิตออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไดรับอิทธิพลของปริมาณ
นํ้าที่พืชสามารถนําไปใชไดในเพื่อใชในการเจริญเติบโต ปริมาณการตองการนํ้าของพืชสําหรับการเกษตรแบบพึ่งพานํ้าฝน
จะขึ้นอยูกับระยะเวลาทั้งหมดของฝนและการคายระเหย เมื่อเกิดฝนตกหนักทําใหเกิดอุทกภัยแตหากการคายระเหยมาก
อาจจะกอใหเกิดภัยแลงไดเชนกัน ทั้งนํ้าทวมและภัยแลงสงผลตอการลดงของปริมาณผลิตผลและผลผลิตออย
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาทั้งฝนและการคายระเหยโดยเลือกใชตัวชี้วัดการคายระเหย-ฝนมาตรฐาน (SPEI) ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดความแตกตางระหวางฝนและการคายระเหย (Vicente-Serrano et al., 2009) และสันนิษฐานวา SPEI มี
ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ONI (Ocean Nino index) ซึ่งสามารถนําไปเปนตัวแทนสําหรับคาดการณปริมาณผลิตผลและ
ผลผลิตของออยในพื้นที่ได ขอมูลที่นํามาใชแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ขอมูลความแปรปรวนของสภาพอากาศ (ENSO)
โดยเลือกใช Ocean Nino Index จาก National Ocean and Atmospheric Administration (CPC, 2019) 2) ขอมูล
สภาพภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิ อุณหภูมิจุดนํ้าคาง ความชื้น ความเร็วลม ปริมาณแสงแดด ปริมาณฝนรายวัน ตั่งแตป
2549-2562 ซึ่งไดมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา 3) ขอมูลออย ไดแกพื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลิตผล และปริมาณผลผลิต ซึ่ง
ได ม าจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการอ อ ยและนํ ้ า ตาลทราย กระทรวงอุ ต สาหกรรม พื ้ น ที ่ ท ี ่ ใ ช ใ นศึ ก ษานี ้ ไ ด แ ก ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบไปดวย 20 จังหวัด มีพื้นที่ 1.6 แสนตารางกิโลเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนที่ราบสูงถูกแบงเปน 2 แองไดแก แองโคราชและแองสกลนครโดยมีเทือกเขาภูพานกั้นระหวางทั้งสอง
ตัวชี้วัดการคายระเหย-ฝนมาตรฐาน (Standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI)) เปน
ตัวชี้วัดสําหรับการแบงระดับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางปริมาณฝนและ
ปริมาณการคายระเหย ซึ่งมีพื้นฐานมาจากตัวชี้วัดฝนมาตรฐาน หรือ standardized precipitation index (SPI) แตจะ
เพิ่มผลกระทบที่เกิดจากการคายระเหยเพิ่มเขามา มีวิธีการคํานวนเชนเดียวกันกับ SPI แตจะแทนปริมาณฝนดวยผลตาง
ระหวางปริมาณฝนและการคายระเหย (Di, มิลลิเมตร) ดังสมการที่ 1 (Di, mm)
Di = Pi -ETi

(1)

ประเภทของการคายระเหยที ่ ถ ู ก นํ า มาใช ใ นงานวิ จ ั ย นี ้ ได แ ก การคายระเหยพื ช อ า งอิ ง (Crop reference
Evapotranspiration) (Begueria et al., 2014), (Weng et al., 2016) ซึ่งการคายระเหยพืชอางอิงนี้ถูกอางอิงจากพื้นที่
ขนาดใหญที่ปลูกหญาที่ความสูง 12 เซนติเมตร โดยใหนํ้าอยางเพียงพอ ไมขาดนํ้า และสามารถคํานวน ไดจาก (Allen
et al., 1998) สมการที่ 2
ETo =

0.408∆(Rn -G)+γ

900
U (e -e )
T+273 2 s a

∆+ γ(1+0.34U2 )

ETo: การคายระเหยพืชอางอิง (mm. day-1)
Rn: รังสีสุทธิที่พื้นผิวพืช [MJ m-2 day-1],
G: ความหนาแนนของฟลักซความรอน [MJ m-2 day-1],
T: อุณหภูมิในอากาศรายวันเฉลี่ยที่ความสูง 2 เมตร [°C],
u2: ความเร็วลมที่ความสูง 2 เมตร [m s-1],
es: ความดันไออิ่มตัว [kPa],
ea: ความดันไออิ่มตัวจริง [kPa],
∆: ความชันของโคงความดันไอนํ้าอิ่มตัว [kPa °C-1],
γ: คาคงที่ psychrometric [kPa °C-1]
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(2)

SDO7-4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเปนความผันแปรที่ทําใหเกิดสภาพนํ้ามากและแหงแลงตลอดชวงระยะเวลาชวง
ถูกแสดงโดยตัวชี้วัดฝน-การคายระเหยมาตรฐาน สาเหตุหลักของความแปรปรวนของสภาพอากาศเกิดจากปฏิสัมพันธของ
มหาสมุทรแปซิฟกและชั้นบรรยากาศซึ่งสะทอนผานตัวชี้วัด ENSO ไดแก ตัวชี้วัด ONI ดังนั้นจึงสามารถเปรียบเทียบ
อนุกรมเวลาของ ONI กับ SPEI ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได โดยแสดงผลของ ONI, SPEI และ ผลิตผลและ
ผลผลิตออยในรูปแบบอนุกรมเวลา ดังแสดงในภาพที่ 1a, และ ภาพที่ 2b ตามลําดับ
จากภาพที่ 1a พบวา คาตัวชี้วัด ONI มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเวลา ในขณะที่คาตัวชี้วัด SPEI มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่อคาตัวชี้วัด ONI เปนลบจะบงบอกถึงวาเกิดเหตุการณลานิญา (La Nina) ทางกลับกันหาก
เกิดเหตุการณเอลนิโญ (EL Nino) คาตัวชี้วัด ONI จะมีคาเปนบวก แตสําหรับสภาพภูมิอากาศ หากมีปริมาณนํ้ามาก (ฝน
ตกเยอะกวาการคายระเหย) คาตัวชี้วัด SPEI จะมีคาเปนบวก แตเกิดสภาวะแหงแลงคาตัวชี้วัด SPEI จะมีคาติดลบ ในชวง
ป 2550-2551 และ 2553-2554 เกิดเหตุการณลานิญาที่รุนแรง และเกิดเหตุการณเอลนิโญที่รุนแรงในชวงป 2552-2553
และ 2557-2558 โดยที่เหตุการณลานิญาจะบงบอกถึงเหตุการณที่มีปริมาณฝนตกหนัก (มีนํ้ามาก) ในทางตรงกันขามกัน
เหตุการณเอลนิโญจะบงบอกถึงความแหงแลง (มีนํ้านอย) เมื่อพิจารณาอนุกรมเวลาของผลิตผลและผลผลิตของออย พบวา
เมื่อคาตัวชี้วัด ONI ลดลง (เหตุการณลานิญา) ในป 2550 และ 2553 แนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นของทั้งผลิตผลและผลผลิตของ
ออย แตแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นของทั้งสองสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุออยใหทนทานตอโรค
แมลง สภาพอากาศ และปริมาณผลผลิตสูงขึ้น รวมไปถึงการจัดการภายในแปลง ยกตัวอยางเชน การใสปุย การใหนํ้า การ
ดูแลรักษา (Thavorntam, Tantemsapya, 2013)
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ภาพที่ 1 a) ONI และ SPEI ในรูปแบบอนุกรมเชิงเวลา
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Yield

b)
ภาพที่ 2 b) พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลิตผลของออยในรูปแบบอนุกรมเชิงเวลา
สําหรับงานวิจัยนี้การวิเคราะหสเปคตรัมถูกนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อใชสําหรับหาความถี่ในการเกิดเหตุการณ
ตางๆ โดยใชขอมูลแบบอนุกรมเวลาของ SPEI และ ONI (Delgado et al., 2012) ดังภาพที่ 3 จากตารางที่ 1 แสดงพีก
ของเสนสเปกตรัมสูงสุดและความถี่ของการเกิดเหตุการณของ ONI และ SPEI ในแตละชวงเวลา เริ่มจาก 1, 3, 6, 9 และ
12 เดือน แสดงใหเห็นวาเวลาเกิดซํ้าของ ONI และ SPEI ประมาณ 3-4 ปสําหรับทุกๆชวงเวลาของ SPEI นั่นหมายถึง
เหตุการณแลงแหงจะเกิดขึ้นประมาณ 3-4 ปครั้ง ดังภาพที่ 3
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสเปคตรัมของ ENSO และ SPEI ในชวงเดือนที่แตกตางกัน
Spectrum Analysis

ONI

SPEI 1 month SPEI 3 month SPEI 6 month SPEI 9 month SPEI 12 month

Highest Spectrum
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44.21

42.06

45.93

50.57
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41.02
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3.7

3.5
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3.4
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b)
ภาพที่ 3 การวิเคราะหสเปคตรัมของ ONI และ SPEI ในรูปแบบอนุกรมเวลาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวยคุณลักษณะเฉพาะตัวของ SPEI ในแตละชวงเวลาทําใหพบวาในชวงเวลาตางๆ กันจะเกิดความสัมพันธกับ
ผลิตผลและผลผลิตแตกตางกันดังตารางที่ 2 ผลของการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีเพียรสัน พบวาสําหรับพื้นที่การเก็บ
เกี่ยว, และผลิตผลของออย จะมีผลตรงกันขามกับ SPEI หมายถึงเมื่อ SPEI มีคาเปนลบคาของพื้นที่การเก็บเกี่ยวและ
ผลิตผลออยจะเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันขามกันหาก SPEI มีคาเปนบวก คาของพื้นที่การเก็บเกี่ยวและผลิตผลออยจะลดลง
สําหรับทุก ๆ ชวงเวลา แตตรงขามกับผลผลิตของออย (ตันตอไร) จะมีผลไปในทิศทางเดียวกันกับคาของ SPEI เมื่อ SPEI มี
คาเปนบวกหรือเพิ่มขึ้นจะสงผลใหผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน แตเมื่อ SPEI มีคาติดลบคาผลผลิตของอยจะลดลงสําหรับ
ทุก ๆ ชวงเวลา และเมื่อพิจารณาในแตละชวงเวลาทั้งหมด พบวาพื้นที่การเก็บเกี่ยว, และผลิตผลของออย (ตัน) ที่ชวง
ระยะเวลา SPEI 12 เดือนมีคาความสัมพันธสูงสุด ที่ -0.34 และ -0.19 ตามลําดับ และผลผลิตออย (ตันตอไร) ที่ชวง
ระยะเวลา SPEI 6 เดือน มีคาความสัมพันธสูงสุด ที่ 0.25
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SDO7-7
ตารางที่ 2 ผลของการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีเพียรสันระหวาง SPEI กับ ผลผลิตและผลิตผลออยในแตละชวงเวลา
Correlation
spei_1
spei_3
spei_6
spei_9
spei_12
Harvested area

-0.28

-0.33

-0.29

-0.30

-0.34

Production

-0.15

-0.18

-0.13

-0.14

-0.19

Yield

0.19

0.21

0.25

0.23

0.21

สรุปผลการวิจัย
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในภูมิภาคนี้ไดรับผลกระทบจากเงาฝนที่เกิดจาก
เทือกเขาที่พาดผานและระยะหางจากพายุโซนรอนสงผลใหภูมิภาคนี้มีแนวโนมที่จะแหงแลง ผลิตผลและผลผลิตออยของ
ภูมิภาคนี้มีความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศซึ่งใชคาตัวชี้วัด SPEIs และ ONI สําหรับเหตุการณ ENSO ในการบงบอก
เหตุการณตางๆ ซึ่งสําหรับ SPEI 1 เดือนในรูปแบบอนุกรมเวลามีคาตรงขามกับคาตัวชี้วัด ONI นั่นแสดงถึงหากคา SPEI
เปนบวก (ปริมาณนํ้าเยอะ) คา ONI มีคาติดลบตรงกับเหตุการณลานิญา และเมื่อคา SPEI เปนลบ (แหงแลง) คา ONI มีคา
ติดบวกตรงกับเหตุการณเอลนิโญ และจะมีคาบการเกิดทุกๆ 3-4 ป คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันถูกนํามา
วิเคราะหชวงระยะเวลาที่ดีที่สุดของ SPEI สําหรับการหาความสัมพันธกับออย พบวา SPEI ที่ 6 เดือนมีคาความสัมพันธกับ
ผลผลิตเหมาะสมมากที่สุด และสําหรับผลิตผลและพื้นที่เก็บเกี่ยว SPEI ที่ 12 เดือนใหคาความสัมพันธเหมาะสมมากที่สุด
แมวาผลของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมีผลตอการผลิตออยของภาคตะวันตกเฉียงเหนือจริงแตยังมีความจําเปน
ที่ตองมีการศึกษาในดานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การตลาด, นโยบายรัฐ, เทคโนโลยีที่มีผลกระทบอีกดวย
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