การจัดประเภทหน่วยสถิติในกรณีที่ดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม
- กรณีที่ดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมแยกเป็นอิสระจากกัน (Independent Multiple Activities)
ในกรณีที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งดำเนินกิจกรรมหลำยกิจกรรมที่แยกเป็นอิสระจำกกัน แต่ไม่สำมำรถแยก
ออกเป็ น หน่ ว ยสถิ ติ ต ำมแต่ ล ะกิ จ กรรมได้ เช่ น กำรผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบที่ ด ำเนิ น งำนภำยใน
หน่วยงำนเดียวกันกับกำรผลิตขนมหวำนจำกช็อคโกแลต ซึ่งไม่สำมำรถแยกบัญชีกำรดำเนินงำนของ
แต่ละกิจกรรมได้ กำรจัดประเภทหน่วยดังกล่ำวควรจัดประเภทตำมกิจกรรมที่ให้มูลค่ำเพิ่ม สูงสุดตำม
กฎ “กิจกรรมหลัก” โดยใช้วิธีกำรแบบบนลงล่ำง (top-down method)
- กรณีที่ดาเนินกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง (Vertical Integration of Activities)
กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมหลำยกิ จ กรรมในลั ก ษณะแนวดิ่ ง เป็ น กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมหลำยขั้ น ตอนที่
ต่อเนื่องกันในหน่วยเดียวกัน โดยที่ผ ลผลิตของขั้นตอนหนึ่งจะถูกนำไปเป็นปัจจัยสำหรับกำรผลิตใน
ขั้นตอนถัดไป
กำรดำเนิ น กิจกรรมในลั กษณะแนวดิ่งมักถูกยกมำเป็นตัวอย่ำงคือ กำรตัดไม้และนำไม้ที่ได้มำเป็น
วัตถุดิบสำหรับโรงเลื่อยที่ดำเนินงำนในแหล่งเดียวกัน กำรขุดดินเหนียวที่ดำเนินงำนร่วมกับกำรผลิต
อิฐ หรือกำรผลิตเส้นใยที่ดำเนินงำนร่วมกับโรงงำนทอผ้ำ

กิจกรรมในลักษณะแนวดิ่งถือเป็ นรูปแบบหนึ่งของกำรดำเนินกิจกรรมหลำยกิจกรรม โดยถือว่ำ
กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินงำนอยู่ด้วยกันให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เป็น “กิจกรรมหลัก” ของ
หน่ ว ยนั้ น ๆ นั่ น คื อ กิ จ กรรมที่ ให้ มู ล ค่ ำ เพิ่ ม สู ง สุ ด ตำมวิ ธี ก ำรแบบบนลงล่ ำ ง (top-down method) ซึ่ ง
“กิจกรรม” ในที่นี้หมำยถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนกำรผลิตตำมหมู่ย่อยของ ISIC แม้ว่ำผลผลิตของแต่ละ
ขั้นตอนทำขึ้นมำเพื่อใช้เองภำยในหน่วยเดียวกัน ไม่ได้ต้องกำรทำขึ้นมำเพื่อขำยก็ตำม
ถ้ำไม่สำมำรถแยกมูลค่ำเพิ่ม (หรือค่ำอื่นที่ใช้แทนมูลค่ำเพิ่ม) ของกระบวนกำรผลิตในลักษณะแนวดิ่ง
ออกเป็นมูลค่ำทำงบัญชี (คิด ณ รำคำตลำดของผลิตภัณฑ์ขั้นกลำงหรือขั้นสุดท้ำย) ของแต่ละขั้นตอนย่อยๆ ได้
อย่ำงชัดเจน อำจต้องใช้วิธีเปรียบเทียบค่ำดังกล่ำวกับหน่วยอื่น อย่ำงไรก็ตำมต้องระมัดระวังถ้ ำจะใช้ค่ำอื่น
แทนมูลค่ำเพิ่มตำมที่ได้อธิบำยไว้ข้ำงต้น
- กรณีที่ดาเนินกิจกรรมในลักษณะแนวราบ (Horizontal Integration of Activities)

กำรดำเนินกิจกรรมหลำยกิจกรรมในลักษณะแนวรำบ เป็นกำรดำเนินกิจกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์
หลำยอย่ำงพร้อมๆ กันโดยใช้ปั จจัยกำรผลิตเดียวกัน จึ งเป็นเรื่องยำกที่จะแยกแต่ละกิจกรรมของกำรผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ออกเป็นหน่วยสถิติตำมกระบวนกำรผลิต หรือแม้แต่จะหำมูลค่ำเพิ่มของแต่ละกิจกรรมกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ จึงอำจใช้ค่ำอื่น เช่น ผลผลิตมวลรวม (gross output) แทน
ในบำงกรณี กิจ กรรมหลำยกิจ กรรมที่ดำเนิ นงำนโดยใช้ปัจจัยกำรผลิ ตเดียวกันแต่ ส ำมำรถแยก
กิจกรรมเป็นอิสระจำกกันได้ เช่น กิจกรรมกำรขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีควำมสำคัญในเชิง
ปริมำณต่อเศรษฐกิจและมีวัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์ที่แตกต่ำงกัน กิจกรรมทั้งสองจึงไม่ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อยเดียวกัน กิจกรรมลักษณะนี้ควรใช้มูลค่ำเพิ่มเป็นตัวกำหนด “กิจกรรมหลัก” ของหน่วยถึงแม้ว่ำจะ
ดำเนินกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมไปพร้อมๆ กันก็ตำม
- การกาหนด กิจกรรมหลัก โดยวิธีแบบบนลงล่าง (Top-Down Method)
กำรกำหนดกิจกรรมหลักโดยวิธีกำรแบบบนลงล่ำงเป็นไปตำมเกณฑ์ของลำดับชั้นโครงสร้ำง โดยเริ่ม
พิจำณำจำกระดับบนสุดเป็นลำดับแรก (หมวดใหญ่) แล้วจัดประเภทไล่ลงไปจนถึงระดับล่ำงสุด (กิจกรรม) ตำม
วิธีกำรต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 : หำหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 2 : ภำยใต้หมวดใหญ่ดังกล่ำว หำหมวดย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 3 : ภำยใต้หมวดย่อยดังกล่ำว หำหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด (ยกเว้นในกรณีของกิจกรรม
กำรค้ำส่ง และ ค้ำปลีก ดู “คำอธิบำยเพิ่มเติมในหนังสือ”)
ขั้นที่ 4 : ภำยใต้หมู่ใหญ่ดังกล่ำว หำหมู่ย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 5 : ภำยใต้หมู่ย่อยดังกล่ำว หำกิจกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
ตัวอย่ำงที่ 1 กำรกำหนดกิจกรรมหลักของหน่วยสถิติ โดยใช้วิธีกำรแบบบนลงล่ำง ซึ่งภำยในหน่วยดังกล่ำว
แสดงกิจกรรมที่ดำเนินกำรดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 : หำหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
หมวดใหญ่ C กำรผลิต
หมวดใหญ่ G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์
หมวดใหญ่ M กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค
ขั้นที่ 2 : ภำยใต้หมวดใหญ่ C กำรผลิต หำหมวดย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
หมวดย่อย 25 กำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)
หมวดย่อย 28 กำรผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 29 กำรผลิตยำนยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง 5 %

52 %
35 %
13 %
7%
40 %

ขั้นที่ 3 : ภำยใต้หมวดย่อย 28 หำหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
หมู่ใหญ่ 281 กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไป
หมู่ใหญ่ 282 กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงำนเฉพำะอย่ำง

8%
32 %

ขั้นที่ 4: ภำยใต้หมู่ใหญ่ 282 หำหมู่ย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
หมู่ย่อย 2821 กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตรและกำรป่ำไม้
หมู่ย่อย 2822 กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
หมู่ย่อย 2824 กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และกำรก่อสร้ำง

3%
21 %
8%

ขั้นที่ 5: ภำยใต้หมู่ย่อย 2822 หำกิจกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุด

กิจกรรม 28221 กำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรขึ้นรูปโลหะ
กิจกรรม 28229 กำรผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ

5%
16 %

จำกขั้นตอนข้ำงต้นสำมำรถหำ “กิจกรรมหลัก” ในหน่วยนี้คือ 28229 (กำรผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ)
แม้ว่ำกิจกรรมที่ให้สัดส่วนของมูลค่ำเพิ่มสูงสุดจริงๆ คือ กิจกรรม 46593 (กำรขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ชนิดใช้ในงำนอุตสำหกรรม) ก็ตำม
ในขณะที่ถ้ำใช้วิธีกำรพิจำรณำจำกมูลค่ำเพิ่มสูงสุดเพียงอย่ำงเดียว หน่วยดังกล่ำวจะถูกจัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 46593 (กำรขำยส่งเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ชนิดใช้ในงำนอุตสำหกรรม) เนื่องจำกมีสัดส่วนของ
มูลค่ำเพิ่มสูงสุ ด ซึ่งจะทำให้ห น่วยดังกล่ำวถูกจัดประเภทอยู่นอกภำคกำรผลิต ทั้งที่ภ ำคกำรผลิตมีสัดส่ วน
มูลค่ำเพิ่มถึง 52 เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่ำงที่ 2 บ้ำนหลังหนึ่งทำกำรเลี้ยงปลำช่อน เมื่อได้ผลผลิตปลำช่อนได้แบ่งผลผลิตออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนหนึ่งขำยให้กับผู้มำรับซื้อ อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ทำปลำช่อนแดดเดียวจำหน่ย และได้ซื้อปลำชนิดอื่นๆ มำเพิ่ม
เพื่อทำแหนมปลำ ปลำส้ม ไส้กรอกปลำเป็นรำยได้เสริมอีก โดยมีสัดส่วนของรำยได้ดังนี้

เมื่อพิจำรณำจำกสัดส่วนของรำยได้แล้ว น่ำจะจัดประเภทไว้ในกิจกรรมกำรเลี้ยงปลำช่อน ซึ่งอยู่ใน
ภำคกำรเกษตร แต่ถ้ำพิจำรณำจำกวิธีแบบบนลงล่ำง

ทั้งกิจกรรมทำปลำช่อนแดดเดียวและกิจกรรมทำแหนมปลำ ปลำส้ม และไส้กรอกปลำอยู่ภำยใต้หมู่
ย่อย 1029 เหมือนกันจึงสำมำรถข้ำมไปพิจำรณำในขั้นที่ 5 คือระดับกิจกรรมภำยใต้หมู่ย่อยได้

ดังนั้น เมื่อพิจ ำรณำจำกวิธีแบบบนลงล่ำง จะจัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10292 กำรผลิตไส้ กรอก
ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ำยกันที่ทำจำกสัตว์น้ำ ซึ่งหน่วยดังกล่ำวจะถูกจัดประเภทอยู่ในภำคกำรผลิต

