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NSTDA at a Glance

 



NSTDA    : National Science and Technology Development Agency

BIOTEC   : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

MTEC      : National Metal and Materials Technology Center

NECTEC   : National Electronics and Computer Technology Center

NANOTEC   : National Nanotechnology Center

TMC   : Technology Management Center

NSTDA Board 
chaired by Minister of Science and Technology

(established by NSTD Act of 1991)
 

NSTDA: an Autonomous Agency

 



 

Scope of Work

 
Using pixel-level data from two satellites with moderate-high

resolution, high frequency and long historical series combined with
a combination of GIS data, administrative data and household-level

agricultural data, this paper tried to answer three questions:

1) Can satellite data be used to generate necessary risk information
     for Thai rice farmers?  

2) What’s the value of satellite-based (relatively high quality) risk
      information? 

3) What might be potential economic impacts on farmers,
      agricultural insurance markets, banks and government? 



 

Two Main Indexes

 
The normalized difference vegetation index (NDVI) is a simple graphical

indicator that can be used to analyze remote sensing measurements,

typically but not necessarily from a space platform, and assess whether

the target being observed contains live green vegetation or not. 

The enhanced vegetation index (EVI) is an 'optimized' vegetation index 

designed to enhance the vegetation signal with improved sensitivity in

high biomass regions and improved vegetation monitoring through a

de-coupling of the canopy background signal and a reduction in

atmosphere influences.

Source : Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetation_Indices
https://en.wikipedia.org/wiki/Canopy_(biology)


 

Data & Algorithms

 
 The 8-day MODIS/Terra data (MOD09Q1) spanning from 2001 to 2016 were

freely downloaded though the Earth Observing System Data Gateway. 

The NDVIs for every 8-day MODIS scene were computed from the 8-day

MODIS data. There are in total of 747 NDVI data points for each pixel from

June 2001 to July 2016.

Since cloud effect of the 8-day data (resulting in constant drop of NDVI to 0),

the research team convert the 8-day composite to 16-day composite taking

the maximum values of the 8-day data.

This study uses a triply modulated cosine a factor function in the nonlinear

estimation method, nonlinear estimation EKF, K-mean cluster analysis.
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Data

 
Individual farmer’s actual production loss data from the repeated

cross sectional agricultural household survey 

around 2,845 rice farm households nationwide 

resided in 610 tambons and 712 villages per year 

for 11 years from the production year 2547-48 to 2557-58

The estimation is based on 31,295 farm households from every

province. 

Declared disaster zone are in pdf format. Key-in was required and it is

a very time-consuming, the team managed to do it for only three

consecutive years of 2011-2013.



 

Statistical Data 
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Agri-Map :
Powered by
What2Grow 

Agri-Map :
Powered by
What2Grow 
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การใช้ที่ดินทั่วประเทศการใช้ที่ดินทั่วประเทศ
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การใช้ที่ดิน จ. กำแพงเพชรการใช้ที่ดิน จ. กำแพงเพชร
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การเลือกดู Layer แผนที่ต่าง ๆ ตามความสนใจการเลือกดู Layer แผนที่ต่าง ๆ ตามความสนใจ



 

Pattern of Predictive Errors by Sources 

 



 

Risk Information for Each Individual Farm 

 



 

Risk Information for Cooperative or Group Farmers

 



 

Risk Information for Each BAAC Branch
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อ้อย
ข้าวโพด

ปาล์มน้ำมัน

มันสำปะหลัง

ถ่ัวเหลือง

ข้าว
ยางพารา

ขอบเขตโครงการ 
อุปสงค์ = ความต้องการใช้  +  ความต้องการใช้
                      ภายในประเทศ        จากต่างประเทศ  

อุปทาน + คลังผลผลิต + การนำเข้าจากต่างประเทศ 

ผลผลิต = 

ผลกำไร

ราคา - ต้นทุน

สายพันธ์ุ
สิ่ง

แวดล้อม การบริหาร
จัดการ

พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกข้าวและยางพารา

พืชทดแทน

ราคา บาท ดอลลาร์/ตัน

หน้า 13
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โมเดลแนะนำพืชทดแทน
พืชทดแทน ไดแ้ก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และถ่ัวเหลือง

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพ

   การทำนายอุปสงค์

   การทำนายราคา

   การทำนายผลผลิต

   การทำนายต้นทุนการผลิต

โมเดล
แนะนำพืชทดแทน Zoning

ศักยภาพดินของพืช 1

โรงงาน 1, ...  , โรงงาน n
(ที่ตั้ง และปริมาณที่รับได)้

แหล่งน้ำบาดาล

แหล่งน้ำชลประทาน

พื้นท่ีปลูกข้าว
(เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม)

ศักยภาพดินของพืช 2  ...
ศักยภาพดินของพืช n
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โมเดลแนะนำพชืทดแทน: รายละเอียดของระดับตำบล   
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จังหวัด
พ้ืนท่ี(ล้านไร)่ ผลผลิต(ล้านตัน)

อุบลราชธานี       4.41       1.49 

นครราชสีมา       3.80       1.38 

ร้อยเอ็ด       3.41       1.56 

สุรินทร์       3.31       1.40 

ศรีสะเกษ       3.03       1.28 

บุรีรัมย์       3.03       1.04 

นครสวรรค์       2.70       1.92 

ขอนแก่น       2.60       0.90 

สกลนคร       2.24       0.74 

มหาสารคาม       2.21       0.67 

อุดรธานี       2.20       0.91 

พิจิตร       1.87       1.25 

ชัยภูมิ       1.78       0.63 

กาฬสินธุ์       1.51       0.65 

สุพรรณบุรี       1.47       1.23 

พื้นที่ปลูกข้าวนาป ี57/58
พ้ืนที่เพาะปลูก 64.74 ล้านไร่  
ผลผลิตข้าว 31.19 ล้านตัน  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พื้นที่ปลูกข้าวนาป ี58/59
พ้ืนที่เพาะปลูก 50.17 ล้านไร่  
ผลผลิตข้าว 24.17 ล้านตัน
* ประมาณจากผลผลิตปี 57/58  

จังหวัด พ้ืนท่ี(ล้านไร)่ ผลผลิต(ล้านตัน)

อุบลราชธานี       3.63 1.23

นครราชสีมา       3.35 1.22

สุรินทร์       3.29 1.39

บุรีรัมย์       3.17 1.09

ร้อยเอ็ด       3.14 1.44

ศรีสะเกษ       3.12 1.32

ขอนแก่น       2.39 0.83

มหาสารคาม       2.33 0.71

สกลนคร       2.05 0.68

ชัยภูมิ       1.56 0.55

นครสวรรค์       1.55 1.10

อุดรธานี       1.37 0.57

กาฬสินธุ์       1.36 0.59

พิจิตร       1.12 0.75

ยโสธร       1.12 0.39
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Three Key Implications

 
1) Need to investing in agricultural risk information: This applies well

beyond satellite data into better administrative data collection, combining

existing data available at various places. But who should invest in data? And

there will be needs for research and development to get high-quality data to

function.

2) Need to investing in R&D: great data would still require high degree of

research. But who should do research? And even great research outcomes

will not matter if it could not be brought into implementation.

3) Need to answer “Who should invest in data, who should do research, and

how do we bring research to materialize and drive policy?”



 

Three Opened Debatable Ways Forward

 
a. Focus on getting the market to work first: Government should limit

their role in agriculture to rather support development of healthy

market. Key roles of government should be provisioning of public goods

to incentivize private sector to innovate and compete in the market. 

b. Reform agricultural data in the country: With government having

convening power and with many agricultural data currently collected by

various government agencies, government should involve private

sectors. 

c. Bridging research to market and policy environment: Bridging

research in, improve research capacity of government officials and

more importantly involving both researchers and private sectors at the

start of the policy design would be critical.
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Thank You
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