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 การสำรวจครัวเรือนเกษตรเกี ่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อการเกษตร
ของสำนักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนถึงการใชเทคโนโลยีฯเพื่อการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรในรอบปที่ผานมา โดยไดสอบถามผูถือครองทำการเกษตรเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีฯเพื่อการเกษตร
จากผู ถ ือครองทำการเกษตรที ่ เป นต ัวอยางของโครงการสำรวจการเปลี ่ยนแปลงทางการเกษตร 
พ.ศ. 2561 รวม 1,200 หมูบาน (เขตแจงนับ) จำนวน 58,939 ราย ซึ่งกระจายอยูตามภาคตางๆดังนี้ ภาคกลาง 
12,474 ราย ภาคเหนือ 16,493 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,857 ราย และภาคใต 15,115 ราย 
โดยดำเนินการเก็บรวมรวมขอมูลในระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 สามารถสรุปผลไดดังนี้

จำแนกตามกิจกรรมทางการเกษตร
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การตองการความชวยเหลือจากรัฐในเรื่อง

การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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บทสรุป
 ครัวเรือนเกษตรกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตร จำแนกตามภาค 

พบวา ภาคกลางมีสัดสวนสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

โดยเกือบทุกภาคมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามขาวสารดานการเกษตรเปนสวนใหญยกเวนภาคกลางที่สวนใหญ

มีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารกับเกษตรกรคนอื่นๆ โดยครัวเรือนเกษตรสวนใหญใชสมารตโฟน (Smart Phone) 

เปนอุปกรณหลัก เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางการเกษตรพบวา ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำมีสัดสวนสูงสุด คิดเปน 

รอยละ 36.32 รองลงมาคือ ผูเพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ คิดเปนรอยละ 31.58 

โดยสัดสวนต่ำสุดคือผูเลี้ยงปศุสัตว คิดเปนรอยละ 20.04

 การเขาถึงอินเทอรเน็ต จำแนกตามภาคพบวา ภาคกลางมีสัดสวนสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ 

ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางการเกษตรพบวา ผูเลี้ยงปศุสัตว 

มีสัดสวนสูงสุดคิดเปนรอยละ 90.28 รองลงมาคือ ผูเพาะปลูกพืช คิดเปนรอยละ 87.04 โดยสัดสวน 

ต่ำสุดคือ ผูเลี้ยงปศุสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ คิดเปนรอยละ 76.85

โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561


