
i 
 

รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

The Internet Use of Net Pracharat Villages Report:            
January to June 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

Digital Economy and Society Development Driven Center 
Office of the Permanent Secretary 



i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง, จัดท าโดย  Division-in-Charge 

 ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  Digital Economy and Society Development 
   Driven Center  

 ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Office of the Permanent Secretary 

 โทรศัพท์  0 2141 6747 Tel. +66 (0) 2141 6747 

 โทรสาร  0 2143 8019 Fax. +66 (0) 2143 8019 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   pr@mdes.go.th     E-mail: pr@mdes.go.th  

 

หน่วยงานที่เผยแพร่  Distributed by 

 ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  Digital Economy and Society Development 
  Driven Center 

 ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Office of the Permanent Secretary 

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ The Government Complex 

 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 8 Ratthaprasasanabhakti Building, 8th Floor, 

 ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  Chaeng Wattana Rd., Laksi, Bangkok 10210 

 โทรศัพท์  0 2141 6747 Tel. +66 (0) 2141 6747 

 โทรสาร  0 2143 8019 Fax. +66 (0) 2143 8019 

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   pr@mdes.go.th  E-mail: pr@mdes.go.th  

mailto:pr@mdes.go.th
mailto:pr@mdes.go.th
mailto:pr@mdes.go.th
mailto:pr@mdes.go.th


ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ค าน า 

โครงข่ายเน็ตประชารัฐ คือ การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้วยการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
เข้าถึงหมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ห่างไกลที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงการบริการของภาครัฐ โดยอินเทอร์เน็ต มีความเร็วที่ 
30 Mbps/10 Mbps (ปัจจุบันได้เพ่ิมเป็น 100 Mbps/50 Mbps) ในรูปแบบสัญญาณเคเบิลใยแก้วน าแสง FTTx 
ส าหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือน าพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีการติดตั้งจ านวน 24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย  

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ศข.) ได้น าข้อมูลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้รายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 (ภายหลังการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ) ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ข้อมูลการใช้เน็ตประชารัฐแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ในปี 2563 จากศูนย์บริหารจัดการ
โครงข่าย (Network Operation Center: NOC) มาท าการรวมข้อมูลให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และจัดท ารายงาน
การใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เพ่ือน าเสนอข้อมูล
เบื้องต้นในระดับหนึ่งก่อน และเพ่ือศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในหลากหลายด้าน ซึ่งข้อมูล
จะสามารถสะท้อนภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐได้อย่างชัดเจน 

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ศข.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะ
สามารถน าไปใช้วางแผนในการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ สาธารณสุข และสังคม สามารถลดความเหลื่อมล้ า และเอ้ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ให้
สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป 
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PREFACE 

Net Pracharat ( NPCR/ The Village Broadband Internet Project)  is to upgrade the 
infrastructure by expanding internet to reach the target villages in remote areas yet to have access 
to government services with the high speed internet at 30 Mbps/10 Mbps (the current high speed 
internet at 100 Mbps/50 Mbps)  in the fiber optic signal of FTTx for the use in community free of 
charge and to take the country to “ Thailand 4. 0”  with digital technology by internet signal 
transmission equipment installed in 24,700 villages across country.  

The digital economy and society development driven center has taken the 2018 basic 
information of Net Pracharat village survey under the 2018 public opinion on Net Pracharat survey 
(after the installation of Net Pracharat internet) of the National Statistical Office and the monthly 
internet use of Net Pracharat from January to June 2020 by Network Operation Center (NOC) 
merged into one data set to conduct the internet use of Net Pracharat villages report: January to 
June 2020 to present the gist of first half of the 2020 data and to study the internet use of Net 
Pracharat villages in various areas enable to clearly reflect internet use of Net Pracharat villages.   

 The digital economy and society development driven center highly hopes that this 
report can be used to make plans to promote the use of internet in various areas such as 
improving knowledge, occupation, public health and social aspects, to reduce inequality and to 
lead a better quality of life beneficial to oneself, family, society and country.  

 

 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้ำนเน็ตประชำรัฐ 
เดือนมกรำคม ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 
รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะน าประเทศไทยก้าว

สู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
สู ง ค ร อบ คลุ มทั่ ว ป ร ะ เทศที่ ทุ ก คน เ ข้ า ถึ ง ได้  
(accessible) มีความพร้อมใช้ (available) และอยู่
ในราคาที่จ่ายได้ (affordable) ดังนั้น การพัฒนา
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงเป็นเรื่องส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศ
พัฒนาแล้วอ่ืน ๆ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมวันที่ 19 
มกราคม 2559 เห็นชอบในหลักการ “โครงการ
ยกระดับ โครงสร้ า ง พ้ืนฐานโทรคมนาคมเ พ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดยกระทรวง
ดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งภายใต้การ
ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร ฯ   ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในประเทศไทยเป็น 3 พื้นที่ คือ 

พ้ืนที่ที่มีบริการและศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่ 
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 
30,635 หมู่บ้าน (Zone A และ Zone B) 

พ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่ 

มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 40,432 
หมู่บ้าน (Zone C) ซึ่งในจ านวนนี้ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดกรอบแนวทาง
ด าเนินงาน 24,700 หมู่บ้าน และส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการส่วนหมู่บ้านที่เหลือ จ านวน 15,732 
หมู่บ้าน 

พ้ืนที่ชายขอบที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  
ไม่มีบริการ และยากต่อการเข้าถึง 3,920 หมู่บ้าน 
(Zone C+) ซึ่งส านักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบ
ผ่านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพ่ือสังคม (Universal Service Obligation: 
USO) 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล โดยศูนย์
ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการ
ด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งวางโครงข่าย
สื่อสารของหมู่บ้านซึ่งการบริการทางโทรคมนาคมไม่
ทั่วถึงและไม่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เชิง
พาณิชย์ได้ โดยมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ 24,700 
หมู่บ้านทั่วประเทศ (จุดบริการฟรี  Wifi 1 จุด/
หมู่บ้าน) และอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่ 30 Mbps/10 
Mbps (ปัจจุบันได้เพ่ิมเป็น 100 Mbps/50 Mbps) 
ซึ่ ง เป็ นหมู่ บ้ านในภาคกลาง  3 , 926  หมู่ บ้ าน 
ภาคเหนือ 4,209 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13,468 หมู่บ้าน และภาคใต้ 3,097 หมู่บ้าน ล่าสุดมี
จ านวนผู้ลงทะเบียนเน็ตประชารัฐกว่า 8.5 ล้านคน  

เน็ตประชารัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนา
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณ
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สายเคเบิลใยแก้วน าแสง (FTTx) ไปยังหมู่บ้าน
เป้าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล
มี อินทอร์ เน็ตความเร็วสู งใช้บริการโดยไม่ เสีย
ค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนพร้อม
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3. เพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข 
การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ  

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ต
ประชารัฐเกิดจากการน าข้อมูลการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้
รายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการเน็ตประชารัฐ 2561 (ภายหลังการติดตั้ง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ) ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และข้อมูลการใช้เน็ตประชารัฐแต่ละเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ในปี 2563 
จ ากศู นย์ บ ริ ห า รจั ดกา ร โคร งข่ า ย  ( Network 
Operation Center: NOC) มาท าการรวมข้อมูลให้
เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต เดือนมกรำคม ถึง 
เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ต (ปริมาณการดาวน์โหลดรวมกับปริมาณ
การอัพโหลด) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2563 พบว่า เดือนมกราคมมีปริมาณการใช้
ข้อมูลสูงที่สุด คิดเป็น 6,729,802,593 MB ในขณะที่
ปริมาณการใช้ข้อมูลน้อยที่สุดอย่างเห็นได้ชัดในเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ที่ 5,161,412,075 MB อย่างไรก็
ตาม ปริมาณการใช้ข้อมูลได้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อย่าง
ต่อเนื่องในเดือนมีนาคม จนถึง เดือนมิถุนายน  
( 5, 176, 169, 898 MB, 5, 203, 562, 631 MB, 
5 , 283, 304, 687 MB แ ล ะ  6, 158, 483, 116 

ตามล าดับ) ถึงแม้ปริมาณการใช้ข้อมูลนั้นจะยังไม่สูง
เท่าเดือนมกราคมเลยก็ตาม (แผนภูมิ 1)  
แผนภูมิ 1 ปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต (MB) เดือนมกรำคม ถึง ดือน 

มิถุนำยน พ.ศ. 2563  
 

 
 

แอปพลิเคชันยอดนิยมที่ประชาชนเข้าใช้
งานมากที่สุด 3 อันดับแรก/วัน คือ Facebook ซึ่งมี
การเข้าใช้ 68,824,805 ครั้ง/วัน ส่วนอันดับ 2 และ
อั น ดั บ  3  ไ ด้ แ ก่  Google แ ล ะ  Youtube 
(10,315,362 ครั้ง/วัน และ 9,077,420 ครั้ง/วัน 
ตามล าดับ) จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า Facebook 
เป็นแอปพลิเคชันมีการใช้งานมากกว่า Google และ 
Youtube ถึง 7 เท่าโดยประมาณ (แผนภูมิ 2) 

แผนภูมิ 2 เนื้อหำที่ประชำชนเข้ำใช้งำนมำกที่สุด 3 อันดับแรก/วัน 
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  เครือข่ำยเน็ตอำสำประชำรัฐและแอปพลิเคชัน 
“เครือข่ำยเน็ตอำสำประชำรัฐ” 

 การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้
เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้อง 
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ใช้ประโยชน์เชิงอาชีพ 
สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร 
การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้
ด าเนินการสร้างการรับรู้ที่เข้มข้นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชนกว่า 100,000 
คน กลุ่มประชาชนผู้ ใช้งานเน็ตประชารัฐมากกว่า 
1,000,000 คน ผู้ประกอบการชุมชน 30,000 คน 
วิทยากรเน็ตประชารัฐ 8,500 คน และบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 8,500 คน ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและเป็น
ตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ชุมชน ซึ่ งนับเป็น
เ ครื อข่ า ยที่ ส า คัญ ในการดู แล รั กษา  สื่ อ ส า ร 
ประสานงาน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านแอป
พลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”  

แอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชา
รัฐ” เป็นเครื่องมือในโครงการเน็ตประชารัฐ เพ่ือใช้
สื่ อสารและประสานงานในทุกหมู่บ้ านภายใต้
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมจัดท าขึ้นเ พ่ือให้ผู้ ใช้งานใน
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้งานใน
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐยังสามารถเผยแพร่ข่าวใหม่ ๆ 
ของดีชุมชน เช่น ที่กิน ที่เที่ยวในชุมชนได้ ผู้ใช้งานใน
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐสามารถแจ้งย้ายจุดติดตั้ง แจ้ง
ปัญหาเน็ตประชารัฐ ขอแก้ไขการใช้งานเน็ตประชารัฐ 

และแจ้งปัญหาทั่วไปโดยคลิกที่เมนูแจ้งปัญหา โดยไม่
ต้องมาแจ้ งด้ วยตนเอง เป็น online one stop 
service อย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปก็สามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารและ
บริการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ได้เช่นกัน 
แผนภูมิ 12 ยอดดำวน์โหลดแอปพลิเคชันเครือข่ำยเน็ตอำสำประชำรัฐ  

สะสม เดือนมีนำคม ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

 
จากแผนภูมิ 12 จะเห็นได้ว่า ยอดการดาวน์

โหลดแอปพลิเคชันสะสมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก 
ๆ เดือน จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้การใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่
ประชาชนมีการปรับตัวและใช้ชีวิตปกติในวิถีใหม่ได้ดี
ขึ้น ดังเห็นได้จากยังมีการใช้งานที่เพ่ิมสูงขึ้น  

จากแผนภูมิ 13 สรุปได้ว่า ยอดเข้าชมสูงสุด
ในทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
คือ ข้อมูลภาครัฐ ส่วนอันดับ 2 และอันดับ 3 ได้แก่ 
ข่าวสารชุมชน และของดีชุมชน  อันดับ 4 และอันดับ 
5 คือ เกษตร 4.0 และความรู้สู้ COVID-19 ซึ่งเป็น
เรื่องที่ดีเมื่อประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐใส่ใจ
เรื่องสุขภาพและศึกษาหาความรู้ออนไลน์เพ่ือน ามา
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ประยุกต์ใช้ในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 
แผนภูมิ 13 หัวข้อที่มีผู้เข้ำชมมำกที่สดุ 5 อันดบัแรก เดือนมีนำคม  

ถึง เดือนมิถุนำยน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงข่ำยเน็ตประชำรัฐแบบเปิด 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินการเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด 
(Open Access Network) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมเข้าเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตประชารัฐ
เพ่ือให้บริการไปยังบ้านเรือนประชาชนครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน ลดความซ้ าซ้อนใน
การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยหลักการให้ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งประเภทที่มีโครงข่าย
และไม่มีโครงข่ายของตนเอง สามารถเชื่อมต่อ
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยไม่มีค่าใช้บริการ เพ่ือลาก
สายไปให้บริการยังบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งจะท า
ให้เกิดผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายเล็กใน
ภูมิภาค และท าให้เกิดการแข่งขันการให้บริการเป็น
ประโยชน์และท าให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่ต่ าลง ซึ่ง
ท าให้ช่วยลดต้นทุนค่าบริการกับประชาชน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมลงนามใน
สัญญาอนุญาตการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด
ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐแล้ว จ านวน 4 ราย 
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Executive Summary 
Internet Use of the Net Pracharat Villages:            

JANUARY TO JUNE 2020 

The Government has a policy to lead 
Thailand towards “Thailand 4.0” by bringing 
digital technology to play a role in driving the 
economy and society together with the 20-
year national strategy framework, the 12th 
national economic and social development 
plan, and the digital development plan for 
the economy and society of Thailand, it has 
established a strategic framework for 
developing highly efficient digital 
infrastructure across countries that are 
accessible, available and affordable. 
Therefore, the development of high- speed 
internet networks is important and necessary 
for Thailand to be able to develop on par 
with other developed countries.  

The Cabinet passed a resolution in 
the meeting on 19 January 2016 in principle 
“ telecommunication infrastructure 
enhancement project to drive the national 
economy and society”  by the Ministry of 
Digital Economy and Society (MDES)  under 
the implementation with the Office of the 
Broadcasting Commission Television Business 
and National Telecommunications ( NBTC) 
which has 3 target areas:  

Service areas with commercial 
potential able to access high- speed internet 

in the amount of 30,635 villages (Zone A and 
Zone B). 

Areas with no commercial potential 
and no high- speed internet service in 40,432 
villages ( Zone C)  among which MDES has 
established a framework for operations of 
24,700 villages and NBTC operates the 
remaining 15,732 villages. 

 Marginal areas with no commercial 
potential, no internet service, and difficult to 
reach     3,920 villages (Zone C+), which NBTC 
is responsible for providing Universal Service 
Obligation (USO). 

 Office of the Permanent Secretary by 
the digital economy and society 
development driven center under MDES has 
implemented the Net Pracharat ( NPCR) 
project which lay the telecommunication 
network of the villages with no coverage of 
telecommunication service and no 
commercial potential with the installation of 
NPCR 24,700 villages throughout the country 
(1 Free Wifi service point/village)  and a high 
speed internet at 30 Mbps/ 10 Mbps ( the 
current high speed internet at 100 Mbps/50 
Mbps) :  3,926 villages in the central region, 
4,209 villages in the northern region, 13,468 
villages in the northeastern region and 3,097 
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villages in the southern region with more 
than 8.5 million NPCR registered citizen.   

NPCR aims to:  1.  Develop a high 
speed internet network via FTTx to the target 
villages and efficiently support the future 
network expansion, 2.  Provide free high 
speed internet to people in remote areas to 
reduce inequality and provide equal access 
to government services, 3.  Increase 
economic and social potential of target 
villages for advancing in career, income, 
education, public health, agriculture, online-
trading, etc.  in order to move Thailand 
towards “Thailand 4.0” with digital technology. 

Internet use of NPCR villages is 
derived from the 2018 basic information of 
NPCR village survey under the 2018 public 
opinion on NPCR survey (after the installation 
of NPCR internet)  by the National Statistical 
Office and the monthly internet use of NPCR 
from January to June 2020 by Network 
Operation Center ( NOC)  merged into one 
data set to conduct the internet use of NPCR 
villages report:  January to June 2020 to 
present the gist of first half of the 2020 data 
before the release of the full report 
summarized as follows: 

1. Internet traffic from January to June 2020 

From data gathering of internet traffic 
( total of upload and download quantity) 
from January to June 2020, the highest 
internet traffic was found in January which 
was 6,729,802,593 MB while the least traffic 
in February about 5,161,412,075 MB. Yet, the 

internet traffic was steadily increased from 
March to June ( 5, 176, 169, 898 MB, 
5, 203, 562 , 631 MB,  5 , 283, 304, 687 MB and 
6,158,483,116 respectively) even though the 
traffic was not as high as January (Chart 1).  
Chart 1 Internet traffic (MB) from January to June 2020  
 

 
 

 The most popular application was 
Facebook (68,824,805 views/day) , while the 
second and the third popular applications 
were Google and Youtube (10,315,362 views/day 
and 9,077,420 views/day) .  According to the 
data, it could conclude that Facebook was 
approximately 7 times more popular 
application than Google and Youtube (Chart 2).  

Chart 2 Top 3 most popular applications/day  
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NPCR Volunteer Network and “ NPCR 
Volunteer Network” application 

 Utilizing NPCR for benefits and 
effectiveness needs people’s knowledge and 
understanding and related sectors in order to 
realize the benefits of the internet in 
accessing information and services of the 
government sectors, improving 
professionalism, generating income, 
education, public health, agriculture, e-
commerce, etc.  thoroughly and equally.  In 
the past, MDES has created intense 
awareness among stakeholders including 
over 100,000 community leaders, more than 
1,00,000 NPCR users,  30,000 community 
entrepreneurs, 85,000 NPCR lecturers, and 
more than 8,500 local government officials 
to have accurate knowledge and 
understanding of NPCR and be a 
representative of MDES in educating a 
community in which they live in. They are an 
important network for communicating, 
coordinating and providing information 
through the app “NPCR volunteer network”.
 The app “NPCR volunteer network” 
is a tool of NPCR project to communicate 
and coordinate with NPCR villages which 
MDES has created to enable the NPCR users 
to be able to get information related to 
government and other information in a fast 
useful accurate timely manner.  Moreover, 
the NPCR users can also spread news of the 
community’ s goods such as restaurants and 
tourist spots within its community, request 
for the change of installation location, report 

the NPCR problems, request the correct use 
of NPCR and report general problems 
without having to self-report as it is an online 
one stop service. However, other people can 
also download this app to keep up with news 
and services of the government sectors as 
well.   
Chart 12 The number of the cumulative NPCR volunteer  

network application downloads from March to 
June 2020 
 

 
From Chart 12, the cumulative 

application downloads steadily increased 
every month. Although the internet traffic of 
NPCR villages were affected by COVID- 19 
virus pandemic, people adapted to a new 
normal life as can be seen in cumulative app 
downloads.    

From Chart 3, the highest views in 
every months was government data while 
the second and the third place were 
community news and community goods, the 
fourth and fifth were agriculture 4. 0 and 
knowledge to prevent COVID-19 which was 
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good for the NPCR villagers to care about 
their health and educate themselves online 
as to protect themselves from COVID- 19 
infection. 
Chart 13 Top 5 most views from March to June 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Access Network 

MDES launched the Open Access 
Network to allow telecommunication 
operators to connect to NPCR network to 
provide service to people’s houses, covering 
the target of 24,700 villages and reducing the 
redundancy in the internet network layout. 
In principle, telecommunication operators 
with and without their own network able to 
connect to NPCR network without service 
charges.  As to drag the line to serve to a 
person house, this will create a small 
telecommunication operator in the region 
and create a competitive service which will 
reduce the service costs to the public.  At 
present, there are 4 telecommunication 
operators signed a license agreement for the 
use of Open Access Network under the NPCR 
project. 
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การใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ            
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 

รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะน าประเทศไทยก้าว
สู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศไทย ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
สู ง ค ร อบ คลุ มทั่ ว ป ร ะ เทศที่ ทุ ก คน เ ข้ า ถึ ง ได้  
(accessible) มีความพร้อมใช้ (available) และอยู่
ในราคาที่จ่ายได้ (affordable) ดังนั้น การพัฒนา
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงเป็นเรื่องส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการส่งเสริมให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศ
พัฒนาแล้วอ่ืน ๆ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมวันที่ 19 
มกราคม 2559 เห็นชอบในหลักการ “โครงการ
ยกระดับ โครงสร้ า ง พ้ืนฐานโทรคมนาคมเ พ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดยกระทรวง
ดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งภายใต้การ
ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร ฯ   ร่ ว ม กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในประเทศไทยเป็น 3 พื้นที่ คือ 

พ้ืนทีท่ี่มีบริการและศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่ 
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 
30,635 หมู่บ้าน (Zone A และ Zone B) 

พ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่ 
มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 40,432 
หมู่บ้าน (Zone C) ซึ่งในจ านวนนี้ กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดกรอบแนวทาง
ด าเนินงาน 24,700 หมู่บ้าน และส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการส่วนหมู่บ้านที่เหลือ จ านวน 15,732 
หมู่บ้าน 

พ้ืนที่ชายขอบที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  
ไม่มีบริการ และยากต่อการเข้าถึง 3,920 หมู่บ้าน 
(Zone C+) ซึ่งส านักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบ
ผ่านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพ่ือสังคม (Universal Service Obligation: 
USO) 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล โดยศูนย์
ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการ
ด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งวางโครงข่าย
สื่อสารของหมู่บ้านซึ่งการบริการทางโทรคมนาคมไม่
ทั่วถึงและไม่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เชิง
พาณิชย์ได้ โดยมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ 24,700 
หมู่บ้านทั่วประเทศ (จุดบริการฟรี  Wifi 1 จุด/
หมู่บ้าน) และอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่ 30 Mbps/10 
Mbps (ปัจจุบันได้เพ่ิมเป็น 100 Mbps/50 Mbps)  
ซึ่ ง เป็ นหมู่ บ้ านในภาคกลาง  3 , 926  หมู่ บ้ าน 
ภาคเหนือ 4,209 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13,468 หมู่บ้าน และภาคใต้ 3,097 หมู่บ้าน ล่าสุดมี
จ านวนผู้ลงทะเบียนเน็ตประชารัฐกว่า 8.5 ล้านคน  

เน็ตประชารัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนา
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณ
สายเคเบิลใยแก้วน าแสง (FTTx) ไปยังหมู่บ้าน
เป้าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล
มี อินทอร์ เน็ตความเร็วสู งใช้บริการโดยไม่ เสีย
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ค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนพร้อม
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3. เพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข 
การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ  

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ต
ประชารัฐเกิดจากการน าข้อมูลการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้
รายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการเน็ตประชารัฐ 2561 (ภายหลังการติดตั้ง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ) ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และข้อมูลการใช้เน็ตประชารัฐแต่ละเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ในปี 2563 
จ ากศู นย์ บ ริ ห า รจั ดกา ร โคร งข่ า ย  ( Network 
Operation Center: NOC) มาท าการรวมข้อมูลให้
เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต เดือนมกราคม ถึง 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ต (ปริมาณการดาวน์โหลดรวมกับปริมาณ
การอัพโหลด) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2563 พบว่า เดือนมกราคมมีปริมาณการใช้
ข้อมูลสูงที่สุด คิดเป็น 6,729,802,593 MB ในขณะที่
ปริมาณการใช้ข้อมูลน้อยที่สุดอย่างเห็นได้ชัดในเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ที่ 5,161,412,075 MB อย่างไรก็
ตาม ปริมาณการใช้ข้อมูลได้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อย่าง
ต่อเนื่องในเดือนมีนาคม จนถึง เดือนมิถุนายน  
( 5, 176, 169, 898 MB, 5, 203, 562, 631 MB, 
5 , 283, 304, 687 MB แ ล ะ  6, 158, 483, 116 
ตามล าดับ) ถึงแม้ปริมาณการใช้ข้อมูลนั้นจะยังไม่สูง
เท่าเดือนมกราคมเลยก็ตาม (แผนภูมิ 1)  
 
 
 

แผนภูมิ 1 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต (MB) เดือนมกราคม ถึง ดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 

 
 

 แอปพลิเคชันยอดนิยมที่ประชาชนเข้าใช้
งานมากที่สุด 3 อันดับแรก/วัน คือ Facebook ซึ่งมี
การเข้าใช้ 68,824,805 ครั้ง/วัน ส่วนอันดับ 2 และ
อั น ดั บ  3  ไ ด้ แ ก่  Google แ ล ะ  Youtube 
(10,315,362 ครั้ง/วัน และ 9,077,420 ครั้ง/วัน 
ตามล าดับ) จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า Facebook 
เป็นแอปพลิเคชันมีการใช้งานมากกว่า Google และ 
Youtube ถึง 7 เท่าโดยประมาณ (แผนภูมิ 2) 

แผนภูมิ 2 เนื้อหาที่ประชาชนเข้าใช้งานมากที่สุด 3 อันดับแรก/วัน 
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2.  จ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า เดือนมกราคมมี
การใช้อุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 
2,924,101 เครื่อง เริ่มลดลงมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน (2,718,271 เครื่อง, 
2,518,854 เครื่อง ,  และ 2,049,971 เครื่ อง 
ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และ 
เดือนมิถุนายน (2,319,250 เครื่อง และ 2,820,809 
เครื่อง ตามล าดับ) ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มากเท่ากับเดือน
มกราคม(แผนภูมิ 3) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในเดือนเดียวกัน  
แผนภูมิ 3 จ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เดือน 

มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

 
 

3. จ านวนครั้งที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  เดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า เดือนมกราคมมี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 21,570, 260 ครั้ง และการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นสูงในเดือนกุมภาพันธ์ 
เป็นจ านวน 25,013,579 ครั้ง แต่เริ่มลดลงมาเรื่อย ๆ 
ในเดือนมีนาคมและเมษายน (23,245,395 ครั้ง และ 

20,934,478 ครั้ง ตามล าดับ) ก่อนจะเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง
ในเดือนพฤษภาคม (23,603,936 ครั้ง) และการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงมากท่ีสุดถึง 26,311,509 
ครั้ง ในเดือนมิถุนายน (แผนภูมิ 4) 
แผนภูมิ 4 จ านวนครั้งที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เดือนมกราคม  

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

 
 

4. จ านวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ าแนก
ตามสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเน็ตประชา
รัฐ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

จ านวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จ าแนก
ตามสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเน็ตประชารัฐ 
แสดงให้เห็นว่า หมู่บ้านซึ่งติดตั้งเน็ตประชารัฐที่ศาลา
ประชาคมมีจ านวนการใช้อุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อเน็ต
ประชารัฐมากที่สุดในทุกเดือน รองลงมาคือ หมู่บ้าน
ที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐที่ ที่ท าการศูนย์/กลุ่ม/ศาลา
อเนกประสงค์ และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ตามล าดับ 

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
การใช้อินเทอร์เน็ต และจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งานเพ่ือ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามสถานที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเน็ตประชารัฐนั้น มีแนวโน้มไปใน
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ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ประชาชนในหมู่บ้านเน็ต
ประชารัฐมีการใช้อุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ
จ า น วนมากที่ สุ ด ต า มส ถา นที่ ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ส่ ง
สัญญาณเน็ตประชารัฐนั้นในเดือนมกราคม และ
ลดลงเรื่อย ๆ ในเดือนต่อ ๆ มา และเริ่มมีการใช้
อุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน แต่ก็ยัง
เป็นจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนการใช้
อุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐในเดือนมกราคม 
(แผนภูมิ 5) 

แผนภูมิ 5 จ านวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เดือนมกราคม ถึง 
เดือนมิถุนายน จ าแนกตามสถานที่ ตั้ ง อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2563 

 

 
 

5. ก า ร ใ ช้ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต ต า ม อั ต ลั กษณ์ ข อง
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563  

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ต (ปริมาณการดาวน์โหลดรวมกับปริมาณ
การอัพโหลด) ของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐตามการ
มีอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน 
หมายถึง หมู่บ้านซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง กลุ่ม
อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว หรือที่พัก เช่น โฮมสเตย์ รี
สอร์ท ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และอ่ืน ๆ สรุปได้ว่า หมู่บ้านเน็ตประชารัฐซึ่งมีอัต
ลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้านมีปริมาณการใช้ข้อมูล
ตั้ งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายนสูงกว่า
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐซึ่งไม่มีอัตลักษณ์โดดเด่น  

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์และ
หมู่บ้านที่ไม่มีอัตลักษณ์มีปริมาณการใช้ข้อมูลสูงที่สุด
ในเดือนมกราคม แต่ในเดือนต่อมามีปริมาณการใช้
ข้อมูลน้อยที่สุด นอกจากนี้ พบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม
เป็นต้นมาจนถึงเดือนมิถุนายนมีปริมาณการใช้ข้อมูล
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะยังไม่มากเท่ากับปริมาณการใช้
ข้อมูลเดือนมกราคมก็ตาม (แผนภูมิ 6) 

ยิ่งกว่านั้น อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัด คือ 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่ไม่มีอัตลักษณ์โดดเด่นควร
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานเน็ตประชารัฐ
ให้มากขึ้น เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าพร้อมทั้งสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญดังค ากล่าวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
บารัค โอบามา ที่ว่า “The internet is not a luxury, it 
is a necessity” หรือ “การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่
ความหรูหราฟุ่มเฟือย แต่คือความจ าเป็น” 
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ไม่ระบุ อื่น ๆ ที่ท าการศูนย์
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แผนภูมิ 6 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต เดือนมกราคม ถึง  เดือน
มิถุนายน จ าแนกตามอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2563 
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6. ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตามอาชีพหลักของ
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ทั่วประเทศ เดือนมกราคม 
ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
และเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ผลการรวบรวมข้ อมู ลปริ มาณการ ใช้
อินเทอร์เน็ต (ปริมาณการดาวน์โหลดรวมกับปริมาณ
การอัพโหลด) พบว่า หมู่บ้านเน็ตประชารัฐซึ่ ง
ประชาชนอาชีพหลัก คือ อาชีพท านามีปริมาณการ
ใช้ข้อมูลมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน รองลงมา คือ ท าไร่ ท าสวนยาง และรับจ้าง 
ตามล าดับ 

น อก จ า ก นี้  แ น ว โ น้ ม ป ริ ม าณ ก า ร ใ ช้
อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านซึ่งประชาชนมีอาชีพหลักท า
นา มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในเดือน
มกราคม ลดลงมาในเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ จนถึงเดือนมิถุนายนแต่เมื่อเทียบกับเดือน
มากราคมแล้ว ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของเดือน
มิถุนายนก็ยังน้อยกว่ามาก 

ส าหรับปริมาณการใช้ อินเทอร์ เน็ตของ
หมู่บ้านซึ่งประชาชนประกอบอาชีพหลักท าสวน(พืช
ยืนต้น) และท าไร่มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงใน
เดือนมกราคม และลดลงเพ่ิมขึ้นสลับกันไปในเดือน
ต่อ ๆ มา จนกระทั่งปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูง
ที่สุดในเดือนมิถุนายน 

ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้าน
ซึ่งประชาชนประกอบอาชีพหลักท าสวนยาง และ
รับจ้างมีปริมาณการใช้อินเทอร์ เน็ตสูงในเดือน
กุมภาพันธ์ ก่อนจะลดลงเรื่อย ๆ ใน 2 เดือนต่อมา 
เริ่มเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม และเพ่ิมสูง
ที่สุดในเดือนมิถุนายน  (แผนภูมิ 7) 

แผนภูมิ 7 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาฃีพหลักของ 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ทั่วประเทศ เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 25631/ 2/ 
 

 
 

หมายเหตุ: 1/ อาชีพที่มีปริมาณการใช้ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 1 ชึ่งไม ่
แสดงผลในแผนภูมิ มีดังนี้ ทอผ้า ทอเสื่อ ขุดแร่ กรีดยาง 
ท าน้ าตาล/ขึ้นตาล เก็บของเก่า ช่างไม้ จักสาน ท าอิฐ ท า
สวนผัก  เพาะเห็ด ท านาเกลือ แกะสลัก ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ 
ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ และไม่ระบุ 

2/ ร้อยละและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก 

 นอกจากการสรุปปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ทั่วประเทศ การสรุปปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในแต่
ละภาคเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน เนื่องด้วยข้อมูล
สามารถแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงโครงสร้างการท างาน
ของแต่ละภาค ซึ่งอาจแตกต่างกันตามลักษณะภูมิ
ประเทศและพืชเศรษฐกิจในภาคนั้น ๆ และสามารถ
น าข้อมูลที่ได้เพ่ือวางแผนและก าหนดนโยบายได้ตรง
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ปริมาณข้อมูล (MB)

ท านา ท าสวน (พืชยืนต้น)

ท าสวนยาง ท าไร่

รับจ้าง
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ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

6.1 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตามอาชีพหลักของ 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคกลาง เดือนมกราคม 
ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

ปริมารฃณการใช้อินเทอร์เน็ต (ปริมาณการ
ดาวน์ โหลดรวมกับปริมาณการอัพโหลด) ของ
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐในภาคกลางเห็นได้ชัดว่าหมู่บ้าน
ที่ประชาชนประกอบอาชีพหลักท านามีปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดตลอด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึง เดือนมิถุนายน รองลงมาคือ อาชีพท าไร่ รับจ้าง และ
ท าสวน(พืชยืนต้น) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณการใช้ อินเทอร์ เน็ตจ าแนกตามอาชีพใน
ภาพรวมประเทศ 

แนวโน้มปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
ทีป่ระชาชนประกอบอาชีพหลักท านา ท าสวน(พืชยืน
ต้น) ท าสวนผัก ท าไร่ ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
อ่ืน ๆ มีปริมาณการใช้ อินเทอร์ เน็ตสูงในเดือน
กุมภาพันธ์ เริ่มลดลงหรือสูงขึ้นในเดือนต่อ ๆ มา แต่
ยังไม่แตกต่างกันมากนัก และเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดในเดือน
มิถุนายน  

ส่วนหมู่บ้านที่ประชาชนมีอาชีพหลักท าสวน
ยางและรับจ้างมีปริมาณณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงใน
เดือนมกราคม และลดลงและเพ่ิมขึ้นสลับกันไปใน
เดือนต่อ ๆ มา และเพ่ิมขึ้นสูงสุดในเดือนมิถุนายน 
(แผนภูมิ 8) 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่า ปริมาณ
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน 
ในทุกหมู่บ้านไม่ว่ าประชาชนในหมู่บ้านนั้นจะ
ประกอบอาชีพหลักแตกต่างกัน  

 

 
 

แผนภูมิ 8 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาฃีพหลักของ 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคกลาง เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ.  25631/ 2/ 
 

 
หมายเหตุ: 1/ อาชีพที่มีปริมาณการใช้ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 1 ชึ่งไม่ 

แสดผลในแผนภูมิ มีดังนี้ ทอผ้า ทอเสื่อ กรีดยาง ช่างไม้ 
จักสาน ท าอิฐ เพาะเห็ด ท านาเกลือ แกะสลัก ค้าขาย เล้ียง
สัตว์ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และไม่ระบุ  

2/ ร้อยละและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปริมาณข้อมูล (MB)

ท านา ท าสวน (พืชยืนต้น)

ท าสวนผัก ท าสวนยาง

ท าไร่ รับจ้าง

ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อื่น ๆ
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6.2 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตามอาชีพหลักของ
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคเหนือ เดือนมกราคม 
ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต (ปริมาณการดาวน์
โหลดรวมกับปริมาณการอัพโหลด) ในภาคเหนือโดย
สรุปกล่าวคือ ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐใน
ภาคเหนือซึ่งประกอบอาชีพหลักท านามีปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด รองลงมาคือ อาชีพท าไร่ ท า
สวน(พืชยืนต้น) และรับจ้าง  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มปริมาณ
การใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านที่ประชาชนประกอบ
อาชีพหลักท านามีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่ าที่สุด
ในเดือนมกราคม เพ่ิมสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และ
ลดลงเพ่ิมขึ้นสลับกันไปในเดือนต่อๆ และเพ่ิมขึ้นสูง
ที่สุดในเดือนมิถุนายน  

ส าหรับหมู่บ้านซึ่งประชาชนประกอบอาชีพ
หลักท าสวน(พืชยืนต้น) และท าไร่ มีปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงที่สุดในเดือนมีนาคม
และเมษายนตามล าดับ แต่ลดลงและเริ่มเพ่ิมสูงอีก
ครั้งในเดือนมิถุนายน   

ส่วนหมู่บ้านที่ประชาชนมีอาชีพรับจ้างนั้นมี
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยปริมาณ
การใช้อินเทอร์เน็ตนั้นสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน 
(แผนภูมิ 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 9 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาฃีพหลักของ 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคเหนือ เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 25631/ 2/ 
 

 
หมายเหตุ: 1/ อาชีพที่มีปริมาณการใช้ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 1 ชึ่งไม่ 

แสดงผลในแผนภูมิ มีดังนี้ ทอผ้า ขุดแร ่จักสาน ท าสวนผัก 
เพาะเห็ด แกะสลัก ท าสวนยาง ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ประมง/
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ 
และไม่ระบุ 

2/ ร้อยละและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก 
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6.3 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตามอาชีพหลักของ
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

เมื่ อกล่ าวถึ งปริมาณการใช้ อินเทอร์ เน็ต 
(ปริมาณการดาวน์โหลดรวมกับปริมาณการอัพโหลด) 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐซึ่งประชาชนประกอบอาชีพหลัก 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูง
ที่สุด คือ ท านา รองลงมา คือ อาชีพท าไร่ ท าสวน
ยาง และรับจ้าง ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับภาพรวม
ประเทศซึ่ งหมู่บ้ านเน็ตประชารัฐที่ประชาชน
ประกอบอาชีพหลักท านามีการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ปริมาณท่ีสูงที่สุด  

ยิ่ ง ไปกว่ านั้ น  แนวโน้มปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่ประชาชนมี
อาชีพหลักท านาสูงที่สุดในเดือนมกราคม ลดลงใน
เดือนกุมภาพันธ์ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 2 เดือน
ต่อมา ก่อนที่จะลดลงอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมและ
เพ่ิมข้ึนอีกเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน 

ส าหรับหมู่บ้านเน็ตประชารัฐซ่ึงประชาชน
ประกอบอาชีพหลักท าสวน และท าไร่ มีปริมาณการ
ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในเดือนมกราคม ลดลงใน
เดือนกุมภาพันธ์ และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือน
ต่อ ๆ มา แต่ยังอยู่ในปริมาณใกล้เคียงกันและยังคง
น้อยกว่าปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในเดือนมกราคม  

 หมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่ประชาชนประกอบ
อาชีพหลักรับจ้างปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดใน
เดือนมกราคม ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตกลับลดลง
ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่เริ่มพุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ใน
เดือนต่อ ๆ มาและลดลงมาอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 
(แผนภูมิ 10)  

 

 

 

แผนภูมิ 10 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาฃีพหลักของ 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25631/ 2/ 
 

 
หมายเหตุ: 1/ อาชีพที่มีปริมาณการใช้ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 1 ชึ่งไม่ 

แสดงผลในแผนภูมิ มีดังนี้ กรีดยาง เก็บของเก่า ช่างไม้ จัก
สาน ท าสวนพืชยืนต้น ท าสวนผัก เพาะเห็ด ค้าขาย เลี้ยง
สัตว์ ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ และไม่ระบุ 

2/ ร้อยละและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปริมาณข้อมูล (MB)

ท านา ท าสวนยาง ท าไร่ รับจ้าง
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6.4 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตามอาชีพหลักของ
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคใต้ เดือนมกราคม ถึง 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต (ปริมาณการ
ดาวน์โหลดรวมกับปริมาณการอัพโหลด) ในภาคใต้
แตกต่างกับภาพรวมประเทศ กล่าวคือ หมู่บ้านเน็ต
ประชารัฐซึ่งประชาชนประกอบอาชีพหลัก ท าสวนยาง 
มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน รองลงมาคือ อาชีพท า
สวน(พืชยืนต้น) กรีดยาง และท านา ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งภาคใต้อยู่ในเขตร้อนชื้น มี
สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศเหมาะกับการปลูก
ยางพารามากกว่าภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย และ
ผลผลิตจากยางพาราของภาคใต้มากกว่าภาคอ่ืน ๆ 
ด้วยเช่นกัน 

แนวโน้มปริมาณการใช้ อินเทอร์ เน็ต ใน
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐซึ่งประชาชนประกอบอาชีพ
หลักท านา กรีดยาง ท าสวนยาง รับจ้าง ประมง/
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ อ่ืน ๆ มีปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงในเดือนกุมภาพันธ์และลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดในเดือนต่อมา ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
เริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม แต่ยังไม่สูงมาก
เมื่ อ เทียบกับ เดือนกุมภาพันธ์  ปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมิถุนายน  

นอกจ ากนี้  ห มู่ บ้ า น เ น็ ตป ร ะช า รั ฐ ที่
ประชาชนมีอาชีพท าสวน(พืชยืนต้น) มีปริมาณการใช้
อินเทอร์ เน็ตสูงในเดือนกุมภาพันธ์  ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องอีก 2 เดือนต่อมา ก่อนเพ่ิมขึ้นอีกครั้งใน
เดือนพฤษภาคม และลดลงต่ าที่สุดในเดือนมิถุนายน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 11 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาฃีพหลักของ 
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคใต้ เดือนมกราคม ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 25631/ 2/ 
 

 
หมายเหตุ: 1/ อาชีพที่มีปริมาณการใช้ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 1 ชึ่งไม่ 

แสดงผลในแผนภูมิ มีดังนี้ ท าน้ าตาล/ขึ้นตาล จักสาน ท า
สวนผัก ท าไร่ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์  ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และไม่ระบุ 

2/ ร้อยละและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก 

จากข้อมูลที่ได้จากรายงานการใช้อินเทอร์เน็ต
ของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในแต่ละภาคพบว่า รัฐบาล
ควรมีการศึกษาต่อยอดถึง ประชาชนในหมู่บ้านเน็ต
ประชารัฐมีวัตถุประสงค์หลักของการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างไร เพ่ือน าไปวางแผนการใช้อินเทอร์เน็ตให้ตรง
กับความต้องการของลักษณะอาชีพที่แตกต่างกัน 
และเพ่ือส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ ในการเพ่ิม
ศักยภาพประชากรในการประกอบอาชีพ การเพ่ิม
ผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อไปจากข้อมูลที่ได้
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปริมาณข้อมูล (MB)

ท านา กรีดยาง

ท าสวน (พืชยืนต้น) ท าสวนยาง

รับจ้าง ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

อื่น ๆ
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จากรายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านเน็ตประชา
รั ฐพบว่ า  รั ฐบาลควรมี ก ารศึ กษาต่ อยอดถึ ง 
ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐมีวัตถุประสงค์
หลักของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร เพ่ือน าไปวาง
แผนการใช้อินเทอร์เน็ตให้ตรงกับความต้องการของ
ลักษณะอาชีพที่ แตกต่างกัน และเ พ่ือส่ ง เสริม
การศึกษาหาความรู้ในการเพ่ิมศักยภาพประชากรใน
การประกอบอาชีพ การเพ่ิมผลผลิต และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อไป 

ยิ่ ง ไปกว่ านั้ น  จากภาพรวมข้อมูลและ
แผนภูมิแสดงปริมาณการใฃ้ อินเทอร์ เน็ตของ
ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐสรุปได้ว่า การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี 
พ.ศ. 2563 ได้ไม่ถึง 3 เดือน ประชาชนในหมู่บ้านลด
การกระจุกตัวในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือลดความเสื่ยงใน
การติดเชื้อ จากการรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือ
ชาติ” ของรัฐบาล จึงท าให้ปริมาณการใช้ข้อมูลได้
ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่  2 
ปริมาณการใช้ข้อมูลเริ่มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจกกล่าวได้
ว่า ประเทศไทยเริ่มพ้นวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยเริ่มมี
มาตรการผ่อนคลาย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว มีการเปิดเมือง และประชาชนมี
การปรับตัวเข้ากับชีวิตปกติวิถีใหม่มากข้ึน 
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เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐและแอปพลิเคชัน 
“เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” 

 การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้
เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้อง 
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ใช้ประโยชน์เชิงอาชีพ 
สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร 
การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้
ด าเนินการสร้างการรับรู้ที่เข้มข้นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชนกว่า 100,000 
คน กลุ่มประชาชนผู้ ใช้งานเน็ตประชารัฐมากกว่า 
1,000,000 คน ผู้ประกอบการชุมชน 30,000 คน 
วิทยากรเน็ตประชารัฐ 8,500 คน และบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 8,500 คน ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและเป็น
ตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ชุมชน ซึ่ งนับเป็น
เ ครื อข่ า ยที่ ส า คัญ ในการดู แล รั กษา  สื่ อ ส า ร 
ประสานงาน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านแอป
พลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”  

แอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชา
รัฐ” เป็นเครื่องมือในโครงการเน็ตประชารัฐ เพ่ือใช้
สื่ อสารและประสานงานในทุกหมู่บ้ านภายใต้
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมจัดท าขึ้นเ พ่ือให้ผู้ ใช้งานใน
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐสามารถรับรู้ข้อมูลช่าวสาร
ภาครัฐและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้งานใน
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐยังสามารถเผยแพร่ข่าวใหม่ ๆ 
ของดีชุมชน เช่น ที่กิน ที่เที่ยวในชุมชนได้ ผู้ใช้งานใน
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐสามารถแจ้งย้ายจุดติดตั้ง แจ้ง
ปัญหาเน็ตประชารัฐ ขอแก้ไขการใช้งานเน็ตประชา

รัฐ และแจ้งปัญหาทั่วไปโดยคลิกที่เมนูแจ้งปัญหา 
โดยไม่ต้องมาแจ้งด้วยตนเอง เป็น online one stop 
service อย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปก็สามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารและ
บริการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ได้เช่นกัน 
แผนภูมิ 12 ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ  

สะสม เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
จากแผนภูมิ 12 จะเห็นได้ว่า ยอดการดาวน์

โหลดแอปพลิเคชันสะสมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก 
ๆ เดือน จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้การใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่
ประชาชนมีการปรับตัวและใช้ชีวิตปกติในวิถีใหม่ได้ดี
ขึ้น ดังเห็นได้จากยังมีการใช้งานที่เพ่ิมสูงขึ้น  

จากแผนภูมิ 13 สรุปได้ว่า ยอดเข้าชมสูงสุด
ในทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
คือ ข้อมูลภาครัฐ ส่วนอันดับ 2 และอันดับ 3 ได้แก่ 
ข่าวสารชุมชน และของดีชุมชน  อันดับ 4 และอันดับ 
5 คือ เกษตร 4.0 และความรู้สู้ COVID-19 ซึ่งเป็น
เรื่องที่ดีเมื่อประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐใส่ใจ
เรื่องสุขภาพและศึกษาหาความรู้ออนไลน์เพ่ือน ามา
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ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสะสม (ครั้ง)

ยอดดาวน์โหลดสะสมแอปพลิเคชัน
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ประยุกต์ใช้ในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 
แผนภูมิ 13 หัวข้อที่มีผู้เข้าชมมากที่สดุ 5 อันดบัแรก เดือนมีนาคม  

ถึง เดือนมิถุนายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินการเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด 
(Open Access Network) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมเข้าเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตประชารัฐ
เพ่ือให้บริการไปยังบ้านเรือนประชาชนครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน ลดความซ้ าซ้อนใน
การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยหลักการให้ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งประเภทที่มีโครงข่าย
และไม่มีโครงข่ายของตนเอง สามารถเชื่อมต่อ
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยไม่มีค่าใช้บริการ เพ่ือลาก
สายไปให้บริการยังบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งจะท า
ให้เกิดผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายเล็กใน
ภูมิภาค และท าให้เกิดการแข่งขันการให้บริการเป็น
ประโยชน์และท าให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่ต่ าลง ซึ่ง
ท าให้ช่วยลดต้นทุนค่าบริการกับประชาชน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมลงนามใน
สัญญาอนุญาตการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด
ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐแล้ว จ านวน 4 ราย 
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INTERNET USE OF THE NET PRACHARAT VILLAGES:            
JANUARY TO JUNE 2020

The Government has a policy to lead 
Thailand towards “Thailand 4.0” by bringing 
digital technology to play a role in driving the 
economy and society together with the 20-
year national strategy framework, the 12th 
national economic and social development 
plan, and the digital development plan for 
the economy and society of Thailand, it has 
established a strategic framework for 
developing highly efficient digital 
infrastructure across countries that are 
accessible, available and affordable. 
Therefore, the development of high- speed 
internet networks is important and necessary 
for Thailand to be able to develop on par 
with other developed countries.  

The Cabinet passed a resolution in 
the meeting on 19 January 2016 in principle 
“ telecommunication infrastructure 
enhancement project to drive the national 
economy and society”  by the Ministry of 
Digital Economy and Society (MDES)  under 
the implementation with the Office of the 
Broadcasting Commission Television Business 
and National Telecommunications ( NBTC) 
which has 3 target areas:  

Service areas with commercial 
potential able to access high- speed internet 
in the amount of 30,635 villages (Zone A and 
Zone B). 

Areas with no commercial potential 
and no high- speed internet service in 40,432 
villages ( Zone C)  among which MDES has 
established a framework for operations of 
24,700 villages and NBTC operates the 
remaining 15,732 villages. 

 Marginal areas with no commercial 
potential, no internet service, and difficult to 
reach     3,920 villages (Zone C+), which NBTC 
is responsible for providing Universal Service 
Obligation (USO). 

 Office of the Permanent Secretary by 
the digital economy and society 
development driven center under MDES has 
implemented the Net Pracharat ( NPCR) 
project which lay the telecommunication 
network of the villages with no coverage of 
telecommunication service and no 
commercial potential with the installation of 
NPCR 24,700 villages throughout the country 
(1 Free Wifi service point/village)  and a high 
speed internet at 30 Mbps/ 10 Mbps ( the 
current high speed internet at 100 Mbps/50 
Mbps) :  3,926 villages in the central region, 
4,209 villages in the northern region, 13,468 
villages in the northeastern region and 3,097 
villages in the southern region with more 
than 8.5 million NPCR registered citizen.   

NPCR aims to:  1.  Develop a high 
speed internet network via FTTx to the target 
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villages and efficiently support the future 
network expansion, 2.  Provide free high 
speed internet to people in remote areas to 
reduce inequality and provide equal access 
to government services, 3.  Increase 
economic and social potential of target 
villages for advancing in career, income, 
education, public health, agriculture, online-
trading, etc.  in order to move Thailand 
towards “Thailand 4.0” with digital technology. 

Internet use of NPCR villages is 
derived from the 2018 basic information of 
NPCR village survey under the 2018 public 
opinion on NPCR survey (after the installation 
of NPCR internet)  by the National Statistical 
Office and the monthly internet use of NPCR 
from January to June 2020 by Network 
Operation Center ( NOC)  merged into one 
data set to conduct the internet use of NPCR 
villages report:  January to June 2020 to 
present the gist of first half of the 2020 data 
before the release of the full report 
summarized as follows: 

1. Internet traffic from January to June 2020 

From data gathering of internet traffic 
( total of upload and download quantity) 
from January to June 2020, the highest 
internet traffic was found in January which 
was 6,729,802,593 MB while the least traffic 
in February about 5,161,412,075 MB. Yet, the 
internet traffic was steadily increased from 
March to June ( 5, 176, 169, 898 MB, 
5, 203, 562 , 631 MB,  5 , 583, 304, 687 MB and 

6,158,483,116 respectively) even though the 
traffic was not as high as January (Chart 1).  
Chart 1 Internet traffic (MB) from January to June 2020  
 

 
 

 The most popular application was 
Facebook (68,824,805 views/day) , while the 
second and the third popular applications 
were Google and Youtube (10,315,362 views/day 
and 9,077,420 views/day) .  According to the 
data, it could conclude that Facebook was 
approximately 7 times more popular 
application than Google and Youtube (Chart 2). 
Chart 2 Top 3 most popular applications/day  
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2.  Number of devices connected to the 
internet from January to June 2020 

The results of the data collection 
showed that the highest number of devices 
connected to the internet was 2,924,101 
devices in January, and began to decline 
from February to April (2 ,718 ,271 devices, 
2,518,854 devices, and 2,049,971 devices 
respectively) :  however; the use of internet 
connection devices had increased in May and 
June (2 ,319 ,9250 devices and 2 ,820 ,809 
devices respectively) , yet not as many as in 
January ( Chart 3)  which showed the same 
direction as the internet traffic.  
Chart 3 Number of devices connected to the internet  

from January to June 2020  
 

 
 

3. Number of times which devices connected 
to the internet from January to June 2020 

The results of data collection showed 
that in January there were 21,570,260 times 
of internet connection, increased to 
25,013,579 times in February, but began to 

decline in March and April (23,245,395 times 
and 20,394,478 times respectively)  before 
got higher again in May (23,603,936 times) , 
and got highest in June ( 26,311,509 times) 
(Chart 4). 
Chart 4 Number of times which devices connected to   

the internet from January to June 2020  
 

 
 

4. Number of internet connection devices 
by location of NPCR internet 
installation from January to June 2020 

Number of internet connection 
devices by NPCR internet installation from 
January to June 2020 showed that a village 
with NPCR internet installation at a 
community hall had the highest number of 
internet connection devices in every month, 
followed by a village with NPCR internet 
installation at a center/ group office/ multi-
purpose hall and a headman’ s office 
respectively. 
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When compared to the internet 
traffic and the number of internet connection 
devices, the internet connection devices by 
the location of NPCR internet installation was 
in the same trend:  people in the NPCR 
villages used the highest number of internet 
connection devices by a location of internet 
installation in January and decreased steadily 
in the following months yet began increasing 
in May and June but still in small number of 
devices in comparison to January (Chart 5). 

Chart 5  Number of internet connection devices by 
location of NPCR internet installation from 
January to June 2020 

 

 

5. Internet traffic by the identity of NPCR 
villages from January to June 2020  

The amount of internet traffic ( total 
of upload and download quantity)  by the 
identity of NPCR villages which refers to the 
villages with famous products, occupational 
groups, tourist spots or accommodations 
such as homestays, resorts, unique traditions, 
local wisdoms, and others, can be recapped 
that the NPCR villages with identity had 
higher internet traffic from January to June 
than the NPCR villages with no identity.  

However, both NPCR villages with and 
with no identity had the highest internet 
traffic in January but the least traffic showed 
in February. Besides, since March to June the 
internet traffic increased steadily although 
not as much as in January. (Chart 6). 

Moreover, another obvious issue is 
that the NPCR villages with no identity 
should get more internet use promotion 
support from the government as to reduce 
inequality as well as the access of 
government services thoroughly and equally 
which can lead the economic and social 
potential of the villages as well. The internet 
access is an important issue as said by the 
former US President Barack Obama:  “ The 
internet is not a luxury; it is a necessity”. 
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Chart 6  Internet traffic by the identity of NPCR villages 
from January to June 2020 
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6. Internet traffic by main occupation of 
NPCR villages across country from 
January to June 2020  

The internet access is one of the 
important factors in increasing career 
potential and the source of information, 
news, the knowledge exchange which 
promote people to be self- reliant and live 
happily in the society.  

 The internet traffic ( total of upload 
and download quantity) results showed that 
the NPCR villages which people’ s main 
occupation was rice farmer had the highest 
internet traffic in January and to June, 
followed by crop farmer, rubber planter, and 
general contract worker respectively. 

Moreover, the trend of internet traffic 
of NPCR villages where people’ s main 
occupation was rice farmer showed the 
highest internet traffic in January, decreased 
in February, and began to increase steadily 
until June but when compared to the 
internet traffic in January, the internet traffic 
in June was still much less.  

As for internet traffic of NPCR villages 
which people mainly work as an orchardist 
and a crop farmer was high in January, in 
decline and on the rise alternately in the 
following months until the highest internet 
traffic was specified in June. 

In addition, the internet traffic of the 
villages where NPCR people’ s main 
occupation was rubber planter and a general 
contract worker was high in February before 

decreasing steadily in the next 2 months 
before began to rise again in May, and reach 
the highest in June (Chart 7).  
Chart 7 Internet traffic by main occupation of NPCR  

villages across country from January to June 
20201/ 2/ 

 

 
 

Note: 1/ Occupation with less than 0.1 percent of the  
internet traffic did not show in the chart were as 
follows:  weaver, mat weaver, miner, rubber 
tapper, sugar maker/palm tree climber, scavenger, 
carpenter, wicker maker, brick maker, vegetable 
gardener, mushroom cultivator, salt farmer, 
carver, merchant, rancher, fisherman/aquaculture 
raiser, civil official/ state enterprise employee, 
others and not specify.  

2/ Percentage and the amount of internet use can be  
found in Appendix. 
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of internet traffic each region is also 
important since the information can be 
demonstrated the occupational structure or 
each region which may vary according to 
topography and economic crops and can use 
the information to plan and formulate 
policies to meet the needs of the people in 
specific areas efficiently. 

6.1 Internet traffic by main occupation of  
 NPCR villages in the central region from  
 January to June 2020 

As for internet traffic ( total of upload 
and download quantity) in the central region, 
the NPCR villages where people’ s main 
occupation was rice farmer conveyed the 
highest internet traffic for 6 months from 
January to June, followed by crop farmer, 
general contract worker, and orchardist 
which were in the direction similar to the 
internet traffic by occupation across country. 

Trends of internet traffic of the NPCR 
villages where people’ s main occupation 
were farmer, orchardist, crop farmer, 
fisherman/ aquaculture cultivator and others 
were high in February, began to decline or 
rise in the following months with not much 
difference and rose to the highest in June. 

The NPCR villages where people’ s 
main occupation were rubber planter and 
general contract worker showed high internet 
traffic in January, in decline and on the rise 
alternately in the following months until 
reached the highest internet traffic in June 
(Chart 8). 

From the information above, it was 
clear that the internet traffic hit the highest 
in June regardless of the difference of 
people’s main occupation of the NPCR villages.  
Chart 8 Internet traffic by main occupation of NPCR  

villages in the central region use from January 
to June 20201/ 2/ 
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specify.  

2/ Percentage and the amount of internet use can be  
found in Appendix. 
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6.2 Internet traffic by main occupation of 
NPCR villages in the northern region from 
January to June 2020 

The internet traffic ( total of upload 
and download quantity)  in the northern 
region, in summary, people in NPCR villages 
whose career were rice farmer revealed the 
highest internet traffic, followed by crop 
farmer, orchardist, and general contract worker.  

However, considering the trend of 
internet traffic of NPCR villages where 
people’ s main occupation was rice farmer, 
the internet traffic showed the lowest in 
January, soared high in February, decreased 
and increased alternately in the following 
months and reached the highest in June. 

As for the NPCR villages where 
people’ s main occupation engaged in being 
orchardist and crop farmer, the internet 
traffic rose higher and higher and reached the 
highest in March and April respectively but in 
decline the next months and on the rise 
again in June.   

As for the NPCR villages where people 
mainly worked as general contract worker 
showed continuously higher and higher 
internet traffic and reached the highest in 
June (Chart 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 9 Internet traffic by main occupation of NPCR  
villages in the northern region from January to 
June 20201/ 2/ 
 

 
Note: 1/ Occupation with less than 0.1 percent of the  

internet traffic did not show in the chart were as 
follows:  weaver, miner, wicker maker, vegetable 
gardener, mushroom cultivator, carver, rubber 
planter, merchant, ranchers, fisherman/ 
aquaculture raiser, civil official/ state enterprise 
employee, others and not specify. 

2/ Percentage and the amount of internet use can be  
found in Appendix. 
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6.3 Internet traffic by main occupation of 
NPCR villages in the northeastern 
region 2020 

In terms of internet traffic ( total of 
upload and download quantity)  in the 
northeastern, the NPCR villages which 
people’ s main occupation was rice farmer 
show the highest internet traffic, followed by 
crop farmer, rubber planter, and general 
contract worker respectively in line with the 
big picture’ s nationwide in which rice farmer 
occupation indicated the highest internet 
traffic.  

Moreover, the trend of internet traffic 
of the NPCR villages where people’ s main 
occupation was farmer displayed the highest 
in January, fell down in February, got higher 
steadily 2 months later before decreased 
again in May, then got slightly higher in June.  

For the NPCR villages where people 
mainly worked as orchardist and crop farmer, 
the internet traffic showed the highest in 
January, in decline in February, on the rise 
continuously in the following months but 
roughly not much different and still less than 
internet traffic in January. 

The NPCR villages where people’ s 
main occupation was contract general worker 
showed the highest internet traffic in January, 
declined in February, began to continuously 
increased in the following months bust 
decreased again in June (Chart 10). 

  
 

Chart 10 Internet traffic by main occupation of NPCR  
villages in the northeastern region use from 
January to June 20201/ 2/ 

 

 
Note: 1/ Occupation with less than 0.1 percent of the  

internet traffic did not show in the chart were as 
follows:  rubber tapper, scavenger, carpenter, 
wicker maker, orchardist, vegetable gardener, 
mushroom cultivator, merchant, rancher, 
fisherman/ aquaculture cultivator, civil 
official/state enterprise employee, others and not 
specify. 

2/ Percentage and the amount of internet use can be  
found in Appendix. 
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6.4 Internet traffic by main occupation of 
NPCR villages in the southern region 
2020 

The internet traffic ( total of upload 
and download quantity)  in the southern 
region was different from the whole country: 
NPCR villages which main occupation was 
rubber planter showed the highest internet 
traffic from January to June, followed by 
orchardist, rubber tapper, and rice farmer. 
The occupation “ rubber planter” 
corresponds to the tropical topography of 
the southern region since the geography and 
the weather are more suitable for planting 
rubber than other regions and more rubber 
products produced in this region as well. 

The trends of internet traffic of the 
NPCR villages where people’ s main 
occupation was rice farmer, rubber tapper, 
rubber planter, general contract worker, 
fisherman/ aquaculture raiser and others 
were high in February, dropped significantly 
in later months, began to rise again in May 
yet not as high as in January.  The internet 
traffic was noticeably the highest in June. 

Besides, the NPCR villages where 
people’ s main occupation was orchardist 
showed high internet traffic in February, 
declined continuously 2 months later before 
rising again in May, but dropped to the lowest 
internet traffic in June.  
 
 
 
 

Chart 11 Internet traffic by main occupation of NPCR  
villages in the southern region use from 
January to June 20201/ 2/ 

 

 
Note: 1/ Occupation with less than 0.1 percent of the  

internet traffic did not show in the chart were as 
follows:  sugar maker/  palm tree climber, wicker 
maker, vegetable gardener, crop farmer, 
merchant, rancher, civil official/ state enterprise 
employee, others and not specify.  

2/ Percentage and the amount of internet use can be  
found in Appendix. 
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promote people to acquire news and 
knowledge to increase career potential, 
productivity and higher value added. 

Besides, from the data overview and 
charts showing the internet traffic of people 
in the NPCR villages can be summarized that 
the COVID-19 virus pandemic was less than 3 
months early in the 2020, the villagers 
reduced their gatherings in the same areas to 
decrease the risk of infection resulting from 
the government campaign “ Stay at home, 
Stop infection for the nation” .  Thus, the 
internet traffic had reduced significantly. 
However, in the second quarter, the internet 
traffic began to increase which could be said 
that countries including Thailand has begun 
to pass the COVID- 19 crisis.  Countries 
including Thailand have start to take 
relaxation measures and measures to 
stimulate the economy and tourism. There is 
an open city and people are adapting to new 
normal life. 
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NPCR Volunteer Network and “ NPCR 
Volunteer Network” application 

 Utilizing NPCR for benefits and 
effectiveness needs people’s knowledge and 
understanding and related sectors in order to 
realize the benefits of the internet in 
accessing information and services of the 
government sectors, improving 
professionalism, generating income, 
education, public health, agriculture, e-
commerce, etc.  thoroughly and equally.  In 
the past, MDES has created intense 
awareness among stakeholders including 
over 100,000 community leaders, more than 
1,00,000 NPCR users,  30,000 community 
entrepreneurs, 85,000 NPCR lecturers, and 
more than 8,500 local government officials 
to have accurate knowledge and 
understanding of NPCR and be a 
representative of MDES in educating a 
community in which they live in. They are an 
important network for communicating, 
coordinating and providing information 
through the app “NPCR volunteer network”. 

 The app “NPCR volunteer network” 
is a tool of NPCR project to communicate 
and coordinate with NPCR villages which 
MDES has created to enable the NPCR users 
to be able to get information related to 
government and other information in a fast 
useful accurate timely manner.  Moreover, 
the NPCR users can also spread news of the 
community’ s goods such as restaurants and 
tourist spots within its community, request 
for the change of installation location, report 

the NPCR problems, request the correct use 
of NPCR and report general problems 
without having to self-report as it is an online 
one stop service. However, other people can 
also download this app to keep up with news 
and services of the government sectors as 
well.   
Chart 12 The number of the cumulative NPCR volunteer  

network application downloads from March to 
June 2020 
 

 
From Chart 12, the cumulative 
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good for the NPCR villagers to care about 
their health and educate themselves online 
as to protect themselves from COVID- 19 
infection. 
Chart 13 Top 5 most views from March to June 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Access Network 

MDES launched the Open Access 
Network to allow telecommunication 
operators to connect to NPCR network to 
provide service to people’s houses, covering 
the target of 24,700 villages and reducing the 
redundancy in the internet network layout. 
In principle, telecommunication operators 
with and without their own network able to 
connect to NPCR network without service 
charges.  As to drag the line to serve to a 
person house, this will create a small 
telecommunication operator in the region 
and create a competitive service which will 
reduce the service costs to the public.  At 
present, there are 4 telecommunication 
operators signed a license agreement for the 
use of Open Access Network under the NPCR 
project. 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพหลักของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ท่ัวประเทศ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
Table 1 Percentage and internet traffic classified by main occupation of Net Pracharat villages across country from January to June 2020

ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ
Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) %

Across country
อาชีพ Occupation
     ท ำนำ 5,083,349,601      75.5 3,178,806,629      61.6 3,579,413,686      69.2 3,648,766,626      70.1 3,683,021,417      69.7 3,685,714,793      59.8      Rice farmer
     ทอผ้ำ 601,931              @ 632,785              @ 674,111              @ 735,969              @ 630,443              @ 504,369              @      Weaver
     ทอเส่ือ 26,832                @ 16,495                @ 12,956                @ 5,804                 @ 7,588                 @ 13,948                @      Mat weaver
     ขุดแร่ 67,875                @ 23,362                @ 96,791                @ 105,806              @ 81,107                @ 56,613                @      Miner
     กรีดยำง 12,528,450          0.2 67,724,385          1.3 16,071,782          0.3 11,465,239          0.2 15,498,649          0.3 103,436,410        1.7      Rubber tapper
     ท ำน  ำตำล/ขึ นตำล 134,901              @ 835,914              @ 127,879              @ 106,929              @ 147,093              @ 1,200,643            @      Sugar maker/Palm tree climber
     เก็บของเก่ำ 15,350                @ 165,647              @ 23,671                @ 22,438                @ 46,763                @ 387,013              @      Scavenger
     ช่ำงไม้ 777,853              @ 1,041,139            @ 836,670              @ 712,165              @ 830,899              @ 1,495,762            @      Carpenter
     จักสำน 3,106,063            @ 5,131,619            0.1 2,037,397            @ 1,696,028            @ 1,894,605            @ 6,641,271            0.1      Wicker maker
     ท ำสวน(พืชยืนต้น) 136,588,588        2.0 23,289,831          4.5 148,899,717        2.9 141,168,261        2.7 143,944,906        2.7 295,203,397        4.8      Orchardist
     ท ำอิฐ 216,374              @ 395,829              @ 406,186              @ 486,872              @ 548,116              @ 425,783              @      Brick maker
     ท ำสวนผัก 16,404,029          0.2 18,736,880          0.4 17,552,676          0.3 16,942,231          0.3 16,974,497          0.3 21,618,767          0.4      Vegetable gardener
     เพำะเห็ด 1,411,333            @ 923,684              @ 1,271,498            @ 1,367,170            @ 1,268,802            @ 1,194,801            @      Mushroom cultivator
     ท ำนำเกลือ 305,775              @ 290,871              @ 408,638              @ 399,545              @ 395,893              @ 309,877              @      Salt farmer
     แกะสลัก 1,379,901            @ 1,383,352            @ 1,559,766            @ 1,235,018            @ 1,439,607            @ 1,318,223            @      Carver
     ท ำสวนยำง 299,860,074        4.5 543,451,325        10.5 320,824,880        6.2 304,727,028        5.9 321,784,320        6.1 726,640,946        11.8      Rubber planter
     ท ำไร่ 924,327,696        13.7 829,155,388        16.1 853,844,308        16.5 852,464,707        16.4 866,882,549        16.5 973,315,166        15.8      Crop farmer
     รับจ้ำง 154,749,048        2.3 169,435,543        3.3 150,960,974        2.9 146,907,061        2.8 152,286,766        2.9 203,687,100        3.3      General contract worker
     ค้ำขำย 17,963,689          0.3 16,107,226          0.3 11,628,776          0.2 10,975,202          0.2 10,859,208          0.2 19,053,286          0.3      Merchant
     เลี ยงสัตว์ 11,278,089          0.2 10,861,041          0.2 11,424,232          0.2 10,650,859          0.2 10,176,386          0.2 11,968,021          0.2      Rancher
     ประมง/เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 27,814,502          0.4 40,863,730          0.8 23,123,777          0.4 20,297,223          0.4 21,853,281          0.4 21,316,820          0.8      Fisherman/Aquaculture raiser
     ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 3,144,122            @ 1,914,354            @ 1,784,431            @ 1,445,251            @ 1,565,850            @ 1,897,126            @      Civil official/State enterprise employee
     อ่ืน ๆ 32,677,913          0.5 39,888,870          0.8 31,731,654          0.6 29,310,252          0.6 29,602,645          0.6 49,647,380          0.8      Others
     ไม่ระบุ 1,072,592            @ 727,682              @ 1,453,430            @ 1,568,936            @ 1,563,303            @ 1,435,590            @      Not specify

6,729,802,593     100.0 5,161,412,075     100.0 5,176,169,898 100.0 5,203,562,631 100.0 5,283,304,687 100.0 6,158,483,116     100.0 Total

หมำยเหตุ:     @  น้อยกว่ำร้อยละ 0.1, ปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต ไม่นับรวมทศนิยม Note:     @  Less than 0.1 percent, decimal was not included in internet traffic computation. 31
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Table  2   Percentage and internet traffic classified by main occupation of Net Pracharat villages in the central region from January to June 2020

มิถุนายน June
ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ
Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) %

The Central Region
อาชีพ Occupation
     ท ำนำ 212,123,216        38.6 289,020,067        38.3 247,774,798        39.2 240,556,414        39.7 245,608,654        39.6 349,536,307 38.8      Rice farmer
     ทอเส่ือ 26,832                @ 16,495                @ 12,956                @ 5,804                 @ 7,588                 @ 13,948 @      Mat weaver
     กรีดยำง 61,480                @ 505,495              0.1 56,209                @ 29,768                @ 50,342                @ 534,660 0.1      Rubber tapper
     ช่ำงไม้ 52,441                @ 435,072              0.1 95,872                @ 54,173                @ 104,361              @ 836,858 0.1      Carpenter
     จักสำน 955,841              0.2 3,534,643            0.5 1,287,742            0.2 1,071,060            0.2 1,192,432            0.2 4,755,723 0.5      Wicker maker
     ท ำสวน(พืชยืนต้น) 26,498,962          4.8 70,089,811          9.3 30,583,358          4.8 26,765,591          4.4 28,626,004          4.6 88,495,103 9.8      Orchardist
     ท ำอิฐ 216,374              @ 395,829              0.1 406,186              0.1 486,872              0.1 548,116              0.1 425,783 @      Brick maker
     ท ำสวนผัก 8,322,375            1.5 8,899,768            1.2 9,821,455            1.6 9,166,632            1.5 8,916,029            1.4 8,856,655 1.0      Vegetable gardener
     เพำะเห็ด 602,036              0.1 496,284              0.1 660,481              0.1 660,966              0.1 702,592              0.1 659,649 0.1      Mushroom cultivator
     ท ำนำเกลือ 305,775              0.1 290,871              @ 408,638              0.1 399,545              0.1 395,893              0.1 309,877 @      Salt farmer
     แกะสลัก 1,224,461            0.2 1,254,312            0.2 1,417,026            0.2 1,107,804            0.2 1,363,689            0.2 1,221,449 0.1      Carver
     ท ำสวนยำง 7,285,914            1.3 24,565,128          3.3 8,794,026            1.4 6,982,453            1.2 8,105,007            1.3 31,232,935 3.5      Rubber planter
     ท ำไร่ 192,811,526        35.1 224,361,819        29.8 218,810,037        34.7 213,909,768        35.3 215,145,340        34.7 261,129,919 29.0      Crop farmer
     รับจ้ำง 63,113,847          11.5 79,230,728          10.5 69,868,588          11.1 66,912,913          11.1 70,701,667          11.4 93,277,129 10.4      General contract worker
     ค้ำขำย 4,141,411            0.8 5,546,401            0.7 4,830,829            0.8 4,549,126            0.8 4,199,446            0.7 6,709,740 0.7      Merchant
     เล้ียงสัตว์ 6,657,021            1.2 7,069,993            0.9 7,848,764            1.2 7,112,825            1.2 6,859,426            1.1 7,149,550 0.8      Rancher
     ประมง/เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 13,247,049          2.4 20,832,268          2.8 14,674,467          2.3 13,412,093          2.2 14,512,261          2.3 24,542,254 2.7      Fisherman/Aquaculture raiser
     ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 1,079,724            0.2 1,265,248            0.2 1,140,815            0.2 937,613              0.2 993,093              0.2 1,124,718 0.1      Civil official/State enterprise employee
     อ่ืน ๆ 10,649,727          1.9 15,882,030          2.1 12,853,790          2.0 11,242,494          1.9 12,143,811          2.0 19,119,740 2.1      Others
     ไม่ระบุ 93,278                @ 87,229                @ 94,453                @ 82,995                @ 104,914              @ 66,281 @      Not specify

549,469,297       100.0 753,779,497       100.0 631,440,498       100.0 605,446,920       100.0 620,280,671       100.0 899,998,288 100.0 Total

หมำยเหตุ:     @  น้อยกว่ำร้อยละ 0.1, ปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต ไม่นับรวมทศนิยม Note:     @  Less than 0.1 percent, decimal was not included in internet traffic computation.
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Table 3 Percentage and internet traffic classified by main occupation of Net Pracharat villages in the northern region from January to June 2020

ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ
Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) %

The Northern Region
อาชีพ Occupation
     ท ำนำ 391,684,044      53.6 476,135,114      55.2 460,569,955      53.6 465,862,974      53.6 458,435,731      53.3 569,769,242 55.7      Rice farmer
     ทอผ้ำ 601,931           0.1 632,785           0.1 674,111           0.1 735,969           0.1 630,443           0.1 504,369 @      Weaver
     ขุดแร่ 67,875             @ 23,362             @ 96,791             @ 105,806           @ 81,107             @ 56,613 @      Miner
     จักสำน 310,686           @ 670,303           0.1 306,921           @ 248,638           @ 266,295           @ 977,461 0.1      Wicker maker
     ท ำสวน(พืชยืนต้น) 55,002,931       7.5 57,873,068       6.7 65,389,422       7.6 67,090,567       7.7 63,954,291       7.4 63,939,577 6.2      Orchardist
     ท ำสวนผัก 3,607,460         0.5 3,609,779         0.4 3737381 0.4 3,937,972         0.5 3,995,242         0.5 4,033,121 0.4      Vegetable gardener
     เพำะเห็ด 253,229           @ 234,113           @ 213,280           @ 265,350           @ 171,583           @ 158,333 @      Mushroom cultivator
     แกะสลัก 155,440           @ 129,040           @ 142,739           @ 127,214           @ 75,918             @ 96,774 @      Carver
     ท ำสวนยำง 5,791,532         0.8 5,680,374         0.7 6,926,393         0.8 7,222,895         0.8 7,478,765         0.9 6,741,066 0.7      Rubber planter
     ท ำไร่ 243,345,857      33.3 281,838,393      32.7 285,552,785      33.2 288,800,294      33.2 288,513,873      33.6 335,121,803 32.7      Crop farmer
     รับจ้ำง 25,764,667       3.5 29,956,478       3.5 30,449,632       3.5 30,468,812       3.5 30,595,838       3.6 35,035,703 3.4      General contract worker
     ค้ำขำย 2,545,803         0.3 2,809,955         0.3 2,717,048         0.3 2,834,451         0.3 2,854,832         0.3 3,249,752 0.3      Merchant
     เล้ียงสัตว์ 672,497           0.1 1,479,379         0.2 1,023,041         0.1 1,014,986         0.1 1,057,321         0.1 2,133,950 0.2      Rancher
     ประมง/เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 311,885           @ 315,297           @ 392,659           @ 271,462           @ 377,591           @ 436,516 @      Fisherman/Aquaculture raiser
     ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 137,808           @ 129,354           @ 163,719           @ 126,180           @ 148,641           @ 171,782 @      Civil official/State enterprise employee
     อ่ืน ๆ 777,680           0.1 1,049,875         0.1 901,713           0.1 761,663           0.1 727,573           0.1 1,221,400 0.1      Others
     ไม่ระบุ -                  -        -                  -        -                  -        -                  -        -                  -        -                  -                  Not specify

731,031,333     100      862,566,678     100      859,257,598     100      869,875,242     100      859,365,051     100      1,023,647,470 100           Total

หมำยเหตุ:     @  น้อยกว่ำร้อยละ 0.1, ปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต ไม่นับรวมทศนิยม Note:     @  Less than 0.1 percent, decimal was not included in internet traffic computation.
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ภาคเหนือ
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Table 4 Percentage and internet traffic classified by main occupation of Net Pracharat villages in the northeastern region from January to June 2020

ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ
Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) %

The Northeastern Region
อาชีพ Occupation
     ท ำนำ 4,472,405,517    85.8 2,367,020,689    83.1 2,861,554,256    84.3 2,935,110,221    84.5 2,969,702,210    84.3 2,693,784,547 82.8      Rice farmer
     กรีดยำง 677,466            @ 1,015,620          @ 768,108            @ 620,944            @ 738,761            @ 1,127,359 @      Rubber tapper
     เก็บของเก่ำ 15,350              @ 165,647            @ 23,671              @ 22,438              @ 46,763              @ 387,013 @      Scavenger
     ช่ำงไม้ 725,412            @ 606,066            @ 740,798            @ 657,992            @ 726,538            @ 658,904 @      Carpenter
     จักสำน 1,786,958          @ 429,146            @ 330,945            @ 329,040            @ 362,656            @ 320,544 @      Wicker maker
     ท ำสวน(พืชยืนต้น) 24,827,695        0.5 16,954,196        0.6 17,172,171        0.5 17,321,755        0.5 17,366,064        0.5 19,587,531 0.6      Orchardist
     ท ำสวนผัก 3,972,099          0.1 2,431,427          0.1 3,273,962          0.1 3,390,635          0.1 3,431,500          0.1 3,119,347 0.1      Vegetable gardener
     เพำะเห็ด 556,066            @ 193,287            @ 397,736            @ 440,853            @ 394,627            @ 376,819 @      Mushroom cultivator
     ท ำสวนยำง 115,144,786       2.2 88,592,141        3.1 97,538,672        2.9 100,363,950       2.9 102,191,566       2.9 103,048,054 3.2      Rubber planter
     ท ำไร่ 487,310,692       9.4 317,669,210       11.1 348,398,817       10.3 349,141,032       10.1 362,342,034       10.3 369,115,202 11.3      Crop farmer
     รับจ้ำง 59,674,007        1.1 36,386,800        1.3 43,785,125        1.3 44,399,585        1.3 44,973,355        1.3 40,674,638 1.3      General contract worker
     ค้ำขำย 10,257,792        0.2 2,219,025          0.1 2,945,759          0.1 2,879,250          0.1 2,978,783          0.1 2,699,953 0.1      Merchant
     เล้ียงสัตว์ 3,498,516          0.1 1,451,695          0.1 1,959,212          0.1 1,888,661          0.1 1,709,709          @ 1,526,175 @      Rancher
     ประมง/เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 9,853,357          0.2 1,827,134          0.1 2,477,845          0.1 2,285,773          0.1 2,010,782          0.1 1,852,069 0.1      Fisherman/Aquaculture raiser
     ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 1,917,252          @ 386,195            @ 424,734            @ 357,968            @ 394,338            @ 354,526 @      Civil official/State enterprise employee
     อ่ืน ๆ 17,845,715        0.3 12,415,842        0.4 14,209,944        0.4 14,075,179        0.4 13,226,122        0.4 13,854,044 0.4      Others
     ไม่ระบุ 70,482              @ 129,138            @ 153,154            @ 258,025            @ 196,971            @ 196,588 @      Not specify

5,210,539,169   100.0 2,849,893,267   100.0 3,396,154,918   100.0 3,473,543,309   100.0 3,522,792,786   100.0 3,252,683,321 100.0 Total

หมำยเหตุ:     @  น้อยกว่ำร้อยละ 0.1, ปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต ไม่นับรวมทศนิยม Note:     @  Less than 0.1 percent, decimal was not included in internet traffic computation.

มิถุนายน June
ข้อมูล(MB)     Data(MB)

รวม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มกราคม January กุมภาพันธ์ February มีนาคม March เมษายน April พฤษภาคม May



ตารางท่ี 5 ร้อยละและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพหลักของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภาคใต้ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
Table 5 Percentage and internet traffic classified by main occupation of Net Pracharat villages in the southern region from January to June 2020

ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ ข้อมูล(MB) ร้อยละ
Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) % Data(MB) %

The Southern Region
อาชีพ Occupation
     ท ำนำ 7,136,823            3.0 46,630,758          6.7 9,514,675            3.3 7,237,016            2.8 9,274,820            3.3 72,624,695 7.4      Rice farmer
     กรีดยำง 11,789,503          4.9 66,203,269          9.5 15,247,463          5.3 10,814,525          4.2 14,709,546          5.2 101,774,390 10.4      Rubber tapper
     ท ำน  ำตำล/ขึ นตำล 134,901              0.1 835,914              0.1 127,879              @ 106,929              @ 147,093              0.1 1,200,643 0.1      Sugar maker/Palm tree climber
     จักสำน 52,577                @ 497,525              0.1 111,788              @ 47,288                @ 73,221                @ 587,541 0.1      Wicker maker
     ท ำสวน(พืชยืนต้น) 30,259,000          12.7 87,981,237          12.7 35,754,764          12.4 29,990,347          11.8 33,998,545          12.1 123,181,184 12.5      Orchardist
     ท ำสวนผัก 502,092              0.2 3,795,906            0.5 719,877              0.2 446,990              0.2 631,724              0.2 5,609,643 0.6      Vegetable gardener
     ท ำสวนยำง 171,637,842        71.9 424,613,680        61.1 207,565,789        71.7 190,157,728        74.7 204,008,963        72.6 585,618,889 59.6      Rubber planter
     ท ำไร่ 859,619              0.4 5,285,964            0.8 1,082,667            0.4 613,611              0.2 881,301              0.3 7,948,240 0.8      Crop farmer
     รับจ้ำง 6,196,526            2.6 23,861,535          3.4 6,857,627            2.4 5,125,749            2.0 6,015,905            2.1 34,699,629 3.5      General contract worker
     ค้ำขำย 1,018,683            0.4 5,531,843            0.8 1,135,138            0.4 712,373              0.3 826,146              0.3 6,393,839 0.7      Merchant
     เลี ยงสัตว์ 450,054              0.2 859,972              0.1 593,214              0.2 634,385              0.2 549,928              0.2 1,158,345 0.1      Rancher
     ประมง/เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 4,402,208            1.8 17,889,030          2.6 5,578,805            1.9 4,327,893            1.7 4,952,646            1.8 24,485,978 2.5      Fisherman/Aquaculture raiser
     ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 9,337                 @ 133,556              @ 55,161                @ 23,488                @ 29,777                @ 246,098 @      Civil official/State enterprise employee
     อ่ืน ๆ 3,404,790            1.4 10,541,121          1.5 3,766,207            1.3 3,230,914            1.3 3,505,138            1.2 15,452,195 1.6      Others
     ไม่ระบุ 908,831              0.4 511,314              0.1 1,205,823            0.4 1,227,914            0.5 1,261,417            0.4 1,172,720 0.1      Not specify

238,762,792       100.0 695,172,632       100.0 289,316,884       100.0 254,697,159       100.0 280,866,177       100.0 982,154,036 100.0 Total

หมำยเหตุ:     @  น้อยกว่ำร้อยละ 0.1, ปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ต ไม่นับรวมทศนิยม Note:     @  Less than 0.1 percent, decimal was not included in internet traffic computation.
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พฤษภาคม May
ข้อมูล(MB)     Data(MB)

มิถุนายน June

ภาคใต้

รวม

มกราคม January กุมภาพันธ์ February มีนาคม March เมษายน April
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