คำชี้แจง
ใบงำนที่ ๒ เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถิ่น
กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่นเพื่อทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหากาหนดแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ทราบการประกอบอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
วัสดุ/อุปกรณ์
๑ …………………………………………………………….
๒ …………………………………………………………….
๓ …………………………………………………………….
๔ …………………………………………………………….
วิธีการ
๑. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่/ ที่ทาการกานัน/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)
/ สานักงานเกษตรอาเภอ / สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
๒. ........................................................................................................................................
สิ่งที่ได้รับจากการทาใบงาน
๑. ........................................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................................................
๔. ........................................................................................................................................................
๕. ........................................................................................................................................................

ใบงำนที่ ๒
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถิ่น
๙. การประกอบอาชีพ
๙.๑ ด้านเกษตรกรรม
พื้นที่ทานา...........................................................ไร่ ..............................ครัวเรือน
พื้นที่ทาสวน........................................................ไร่ ..............................ครัวเรือน
พืชสวนที่สาคัญ ได้แก่
๑......................................................จานวน..........................................ไร่
๒......................................................จานวน..........................................ไร่
๓......................................................จานวน..........................................ไร่
๔......................................................จานวน..........................................ไร่
พื้นที่ทาไร่......................................................................................ไร่
พืชไร่ที่สาคัญ ได้แก่
๑......................................................จานวน..........................................ไร่
๒......................................................จานวน..........................................ไร่
๓......................................................จานวน..........................................ไร่
๔......................................................จานวน..........................................ไร่
ปศุสัตว์
จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยรวม
โค................................ตัว
เป็ด..............................ตัว

กระบือ................................ตัว
ไก่........................................ตัว

สุกร........................................ตัว
อื่นๆ.......................................ตัว

ประมง
แหล่งน้าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้า.....................................แห่ง
พื้นที่......................................ไร่
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเอกชน.......................................... แห่ง
พื้นที่......................................ไร่
ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา จานวน...........................................................................................แห่ง
ผลผลิตสัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยง............................................................................................ตัน/ปี
ผลผลิตสัตว์น้าจับจากแหล่งน้าสาธารณะ................................................................................ตัน/ปี

อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................

๙.๒ ด้านอุตสาหกรรม
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่............................................................แห่ง
(มีคนงานตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป หรือมีทรัพย์สินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป)
กิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ
๑).........................................................................................................................
๒).........................................................................................................................
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง...........................................................แห่ง
(มีคนงาน ๑๐ – ๔๙ คน หรือมีทรัพย์สินตั้งแต่ ๑๐ –๕๐ ล้านบาท)
กิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ
๑).........................................................................................................................
๒).........................................................................................................................
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน...............................................................แห่ง
(มีคนงานต่ากว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน ๑ ล้านบาท)
กิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ
๑).........................................................................................................................
๒).........................................................................................................................
๓).........................................................................................................................
๑๐. การพาณิชย์
ธนาคาร........................................แห่ง
บริษัท............................................แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด..........................แห่ง
ร้านค้าต่าง ๆ ................................แห่ง
๑๑. สถานบริการ
โรงแรม............................................แห่ง
ร้านอาหาร.......................................แห่ง
โรงภาพยนตร์...................................แห่ง
สถานีขนส่ง.......................................แห่ง
อื่น ๆ ...............................................แห่ง

สถานีบริการน้ามัน..........................................แห่ง
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า............................แห่ง
ตลาดสด..........................................................แห่ง
โรงฆ่าสัตว์.......................................................แห่ง

ใบควำมรู้ ใบงำนที่ ๒
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถิ่น
กำรประกอบอำชีพ
พืชไร่

พืชสวน

ปศุสัตว์
ประมง

อุตสำหกรรม

การเลี้ยงชีวิต การทามาหากิน งานที่ทาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพ
พืชที่ปลูกในพื้นที่มาก ๆ มีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างไม่ต้องพิถีพิถัน อายุการเก็บ
เกี่ยวไม่ยาวนาน ส่วนใหญ่เมื่อให้ผลผลิตแล้วก็จะตายไป เป็นพืชที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจและชีวิตประจาวันของมนุษย์มาก พืชพวกนี้ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง มันสาปะหลัง ยาสูบ ละหุ่ง ฝ้าย อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว
พืชที่ปลูกในพื้นที่ไม่มากหรือมาก ๆ ก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติดูแลรักษาอย่างประณีต
ส่วนมากอายุยืน สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เช่น ไม้ผล ผัก
และไม้ดอก ไม้ประดับ
การเลี้ยงสัตว์บนบก เพื่อใช้เป็นอาหาร ใช้งาน เพื่อการค้า เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู แกะ
หรือเลี้ยงสัตว์จาพวกสัตว์ปีก เป็นต้น
การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้า เช่น การเลี้ยงสัตว์น้า การจับสัตว์น้า
-กำรทำประมงน้ำจืด หมายถึง การทาประมงในแหล่งน้าจืดตามบริเวณที่ต่างๆ
ได้แก่การจับปลาในแม่น้า ลาคลอง การเลี้ยงปลาน้าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิด
ในบ่อ เป็นต้น
-กำรทำประมงน้ำเค็ม หรือกำรทำประมงทะเล หมายถึง การจับกุ้งทะเล ปลา
และปลาหมึก ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่างๆเช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยง
หอยนางรม เป็นต้น
-กำรทำประมงน้ำกร่อย หมายถึง การทาประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่น้าเค็ม และน้าจืด เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาดา การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
การเลี้ยงปลานวลจันทร์ เป็นต้น
กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพื่อให้ผลิตได้
ครั้งละมาก ๆ จนสามารถนาไปขายเป็นสินค้าได้
- อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์
และเงินทุนสูงมาก เช่น อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า (มีคนงานตั้งแต่
๒๐๐ คนขึ้นไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป)
- อุตสำหกรรมขนำดย่อม คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
ตลอดจนเงินทุนน้อยกว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต
เครื่องอุปโภคทั่ว ๆ ไป เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมน้าตาล (มีคนงาน
๑๐ – ๔๙ คน หรือมีทรัพย์สินตั้งแต่ ๑๐ – ๕๐ ล้านบาท)
- อุตสำหกรรมในครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมที่ทากันภายในครอบครัว ในบ้านที่
อยู่อาศัย เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความชานาญ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

โรงแรม (Hotel)

รีสอร์ท (Resort)

ทางฝีมือ เช่น การจักสาน การแกะสลัก (มีคนงานต่ากว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สิน
ถาวรไม่เกิน ๑ ล้านบาท)
อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ตกลงเข้ากันเพื่อกระทากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่
กิจการที่ทานั้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑,๐๑๒)
น. ที่พักคนเดินทางซึ่งต้องเสียค่าพักแรมด้วย ; (กฎ) สถานที่ทุกชนิดที่จัดสร้างขึ้น
เพื่อรับสินจ้างสาหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือพักชั่วคราว
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ หน้า ๙๘๐) สถานที่ประกอบการ
เชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทาง
ในเรื่องของที่ พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและ
เดินทาง หรือ อาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลัง
หรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพัก
สถานที่พักตากอากาศที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มาเยือน ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์
หรือเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งจะอยู่ในสถานที่ ที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ การบริการส่วนใหญ่ คล้ายโรมแรม แต่อาคารสถานที่ จะกลมกลืน
กับธรรมชาติมากกว่า

