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Rice cultivation in Thailand

Thai Agricultural Census (statgis.nso.go.th)
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Natural hazards and rice plantation

Rice crop is prone to natural hazards
• Depends on rainfed
• No efficiency irrigation
• In appropriated agricultural region

Hazards those are presented:
• Drought
• Flood
• Plan diseases (not included in this study)



Thai government and crop’s insurance support

It has been operated since 1970s
• Great successful in developed countries
• In Thailand, it is less successful
• Reducing the opportunity in the world market’s competition

The unsuccessful operation could be from the lack of :
• Risk management mechanism (Administration)
• Supported information (Operational)
• Operational tool (Operational)



What can be measured from satellite 
remote sensing data? 

• Many newly launched and existing satellites 
taking pictures which could be turn into data

• Why satellite data are so special?

– High frequency

– Long historical profile

– Granularity

– Near real time

– Low cost (for some)

• Need to be cautious

– Cloud effect

– Noises

– Changing sensors/risk of satellite failing



Space technology to support rice cultivation

Remote sensing application
• Acquiring near real time information
• Data analytic using recorded information
• Big database storing (e.g., 19-years collected MODIS data)
• Multi-temporal resolution
• Multi-spatial resolution



Passive remote sensing in this study

Based on the Moderate-Resolution Imaging SpectroRadiometer (MODIS)
• The major product is MOD13Q1
• Providing vegetation indices

Characteristic Description

Temporal Granularity 16-Day

Temporal Extent February 2000 – Present

Coordinate System Sinusoidal

Geographic Dimensions 1,200 km × 1,200 km

Pixel Size 250 m



Vegetation indices

Conventional index from MOD13Q1 product
• Normalize Difference Vegetation Index (NDVI)
• Reflecting the vegetation information

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑅𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑟𝑒𝑑
𝑅𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑟𝑒𝑑

Where 𝑅 is the reflectance

𝑁𝐼𝑅 is the infrared band

𝑟𝑒𝑑 is the red band



Water indices

The normalized difference water index (NDWI)
• Reflecting the water content in vegetation
• Reveal the water stress
• Indicate drought prone area

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅

Where 𝑁𝐼𝑅 is the near-infrared band (MODIS band 2)

𝑆𝑊𝐼𝑅is the short wave infrared band (MODIS band 6)



Flood indices

Normalized difference flooded index (NDFI)
• Monitoring and mapping flood covering

𝑁𝐷𝐹𝐼 =
𝑅𝐸𝐷 − 𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑅𝐸𝐷 + 𝑆𝑊𝐼𝑅

When 𝑅𝐸𝐷 is The first band of MOD09A1 product

𝑆𝑊𝐼𝑅is The seventh band of MOD09A1 product



Satellite data preprocessing

Data preprocessing
• Product download
• Mosaic
• Time-series stack
• Rice mask
• Signal smoothing
• Data storage



Information extraction from the time series data

1. Rice phenology (from satellite image and terrestrial image)
2. Rice crop cycle
3. Rice crop condition and stage using NDVI
4. Drought and flood hazards area



Time series database (a least 18 years)

Smoothing time series vegetation index



Experimental plots

There are five plots
1. Roi Et
2. Amnatcharoen
3. Sakhon Nakhon
4. Suphan Buri
5. Nakhonnayok

1 2

3

4
5



Rice phenology
The phenological extraction from time series stack
• Indicating rice growth each stage
• Refer to rice crop cycle (Single crop and double crop)

Example NDVI from September, 2018

Roi Et

Suphan Buri



Rice crop cycle in Thailand

Rice cycle extraction using the dimensional reduction
It comprises of 4 cycle-characteristics
• Single crop
• Double crop
• Double crop with flood
• 2.5 crop



Rice crop cycle: Single crop



Rice crop cycle: Double crop (without and with flood)



Rice crop cycle: 2.5 crop



Rice crop condition
The 18 years condition monitoring (2001 – 2018) in experimental plots

Double crop

Single crop



Rice condition 5 years comparing to average



Rice phenology validation using agritronic station



Rice condition 5 years comparing to average



Rice phenology validation using agritronic station



Rice condition 5 years comparing to average



Rice phenology validation using agritronic station



Rice condition 5 years comparing to average



Rice phenology validation using agritronic station



Rice condition 5 years comparing to average



Rice phenology validation using agritronic station



Rice crop drought (NDWI)
The NDWI < 0 indicates vegetation water stress



Rice crop flood

The NDFI (solid red line) reveal the inversion to 
the NDVI time series. It indicates the flood 
period at the specific area 



Combination of drought-flood risk area 2005 - 2018





Rice crop drought and flood summary

• The highest drought-impacted area occurred in 2005 within 36,915,450 rais.
• The minimum drought-impacted area was in 2009 within the area of 10,828,050 rais.
• The average drought-impacted area was approximately 17,608,397 rais.

• The maximum flood area occurred in 2011 (The megaflood). The hazard covered 
20,873,125 rais mostly in the central plain of Thailand.

• The minimum flood occurrence since 2005 was 336,275 rais, which was in 2015.
• The average impact of the flood is 6,992,810 rais.



ระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม
http://rice.gistda.or.th or http://gisagro.gistda.or.th/rice



Optical Image

SAR Image

แผนที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวMODIS (ทุกวัน) LANDSAT 8 (ทุก 16 วัน)

RADARSAT-2 (ทุก 24 วัน)
SENTINEL-1 (ทุก 12 วัน)

SENTINEL-2 (ทุก 5-12 วัน)



FarmFEED
แอปพลิเคชนัเพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรไทย

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววนัน้ี



ขัน้ตอนการสมคัรใช้งานแอปพลิเคชนั FarmFEED

1. เลอืกเมนูการลงทะเบยีนเขา้ใชง้าน 2. สรา้งบญัชผีูใ้ชง้าน 3. ใสข่อ้มลูสว่นตวั



แนะน าเคร่ืองมือวาดแปลงบนแอปพลิเคชนั FarmFEED

ตําแหน่งปัจจุบนัหรอืตาํแหน่งทีท่า่นอยู่
เปลีย่นการรปูแบบแผนที ่ม ี2 แบบ คอื 
แผนทีแ่บบถนน และแผนทีแ่บบ
ดาวเทยีม

วาดแปลงดว้ยการคน้หาเลขโฉนด

ยอ้นกลบั

เพิม่จุดวาดแปลง

เริม่วาดใหม่



ขัน้ตอนการวาดแปลงบนแอปพลิเคชนั FarmFEED

1. เลอืกตําแหน่งทีจ่ะวาด 2. กดเครื่องหมาย 
เพื่อทาํการวาดแปลง 

3. กดเครื่องหมาย
ไปหน้าตรวจสอบขอ้มลู
แปลง 

4. กรอกขอ้มลูแปลงและ
กดเครื่องหมายบนัมทกึ

5. เสรจ็สิน้การบนัทกึ
แปลง 



ขัน้ตอนการแชรแ์ปลงท่ีวาดบนแอปพลิเคชนั FarmFEED

1. เลอืกเมนูรายการแปลง 2. เลอืกแปลงทีต่อ้งการ
จะแชรข์อ้มลูใหก้บัคนอื่น

3. กดเครื่องหมาย 4. เลอืกแอปพลเิคชัน่
ทีท่่านตอ้งการจะแชร์



ขัน้ตอนการเลือกแปลงท่ีจะบนัทึกกิจกรรมแปลงบนแอปพลิเคชนั 
FarmFEED

1. เลอืกเมนูบนัทกึกจิกรรม
แปลง

2. เลอืกแปลง
ตอ้งการบนัทกึ
กจิกรรมแปลง

3. กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น
และกดบนัทกึ



ขัน้ตอนการบนัทึกกิจกรรมแปลงบนแอปพลิเคชนั FarmFEED

1. เลอืกเมนูรายการแปลง 2. เลอืกแปลงทีต่อ้งการ
บนัทกึกจิกรรม

3. ถ่ายรปูและลงบนัทกึ
กจิกรรมแปลง

4. กดเครื่องหมาย
เพื่อเพิม่กจิกรรมแปลง



แนะน าการถ่ายรปูบนแอปพลิเคชัน่เพ่ือบนัทึกกิจกรรมแปลง FarmFEED

กลอ้งพรอ้มสาํหรบัการถ่ายภาพ กลอ้งไม่พรอ้ม เน่ืองจากท่านถอืกลอ้งไมต่รง
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มะลซิอ้น

Download free now at

Mobile Application
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แอปพลิเคชนัท่ีช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบ

ภยัพิบติัแต่ไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีประกาภภยัพิบติั

โดยการกรอกข้อมลูแจ้งรายงานความเสียหาย

ผา่นแอปมะลิซ้อน

มะลซิอ้น
Mobile Application



วธิกีารถ่ายรปูแปลงทีถู่กตอ้ง

สว่นที ่1

สว่นที ่2

สว่นที ่3

เหน็ทอ้งฟ้า

เหน็นาทีป่ระสบภยั

เหน็ดนิทีป่ระสบปัญหา



วธิกีารถ่ายรปูแปลงทิผ่ดิ

เหน็แต่พืน้ เหน็แต่น้ํา มสีิง่รบกวนในภาพ



Sample front view images on Nan Province









Sample front view images on Pathum Thani Province







conclude
• Satellite Remote sensing 

– some area has High correlation.

– We may need more satellite observation

– Ground truth still needed

• Mobile app

– UX/UI design should be very simple

– Image still not consistence

– Can not access area to take photo during flood

– Drone is a good option
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depa Transformation Fund : T2

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม

ด้านการเกษตร

เงื่อนไข

1 2

เลือกใช้เทคโนโลยจีาก

ผู้ให้บริการ 

(Digital provider) 

ที่ขึ้นทะเบยีนกบั depa

Digital Provider

3

อุดหนุนคา่ใช้จ่าย 

60% ของโครงการ 

วงเงินสูงสุดไมเ่กิน

250,000 บาท

✓ CRM, Digital marketing

E-commerce

AR,/VR

✓ Digital 

Infrastructure

Cloud computing

เทคโนโลยีที่สนับสนุน

✓ AI/ML, ERP, MRP

Management 

system

IoT, Smart Farm

Data analysis

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาด าเนินโครงการ
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