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Α  การผลิตนํ้ าด่ืม  ≅

นบัวัน ความตองการบริโภคนํ้ าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มข้ึน
ตามจ ํานวนประชากรและรายไดของครัวเรือน สงผลใหผู
ประกอบการรายใหมๆ ที่มองเหน็โอกาสทางการตลาด เขาสู
ธรุกจินํ ้าดื่มบรรจุขวดเปนจํ านวนมาก  โดยเฉพาะผูประกอบ
การรายเล็ก

แมในชวงเวลาที่ผานมา อุตสาหกรรมผลิตนํ้ าดื่มจะขยาย
ตัวคอนขางสูง  ทวา ธรุกิจนี้ไดประสบกับภาวะการแขงขันมาก
ดวยเชนกนั ดังนั้น ผูที่ตองการลงทุนในธุรกิจนี้ ควรศึกษาขอมูล

ดังตอไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

1. ศกัยภาพของผูประกอบการ
•  ขยัน อดทน  ธรุกิจนํ ้าดื่มมีการแขงขันกันสูง  ผูประกอบการจึงตองมคีวามขยันในการหาตลาด
•  มมีนษุยสัมพันธที่ดีและรักงานบริการ  นํ ้าดื่มเปนสินคาทีม่คูีแขงมากในแตละเขต ดังนั้น ผูประกอบ

การจงึควรมีการบริการที่ดี เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
•  มที ําเลที่ต้ังที่เหมาะสม   ต้ังอยูไมไกลจากชุมชน และมีเสนทางขนสงสะดวก  เพื่อประหยัดคาใชจาย

ในการขนสง

2. การติดตอกับหนวยงานราชการ
 ผูประกอบการโรงงานนํ้ าดืม่จะตองติดตอกับหนวยงานราชการ  ดังนี้

1. หนวยงานทองที่ ในเรือ่งการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และการชํ าระภาษีโรงเรือน
2. กรมโรงงาน  หากสถานประกอบการเขาขายโรงงาน  ดูไดจากจํ านวนแรงมาของเครื่องจักร
3. กรมทรัพยากรธรณี  ในกรณีที่ไมมีนํ้ าประปา หรือนํ ้าประปาไมเพียงพอ
4. กรมพฒันาธุรกิจการคา  เพือ่การจัดตั้งกิจการ
5. ส ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรอืสาธารณสุขจังหวัด เชน  การขออนุญาตผลิตอาหาร

และการขอเครื่องหมาย อย.
6. ภาษี    เชน  ภาษีเงินได  และภาษีมูลคาเพิ่ม
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1.  หนวยงานทองถิ่น/สํ านักงานเขต
♦  การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ผูประกอบการจะตองตรวจสอบวา สถานทีผ่ลิตอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานราชการทองถิ่น
ใด  เชน  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตํ าบล  กรุงเทพมหานคร  เปนตน
และสวนราชการทองถิ่นนั้น มขีอก ําหนดใหการผลิตอาหารตองยื่นขออนุญาตหรือไม
 สถานที่ติดตอ
กรุงเทพมหานคร  ติดตอสํ านักงานเขต
ตางจังหวัด   ติดตอราชการสวนทองถิ่น  เชน  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหาร
สวนตํ าบล

 คาธรรมเนียมการขออนุญาต
ข้ึนอยูกับขอกํ าหนดของแตละทองถิ่น  โดยทั่วไป คาธรรมเนียมไมเกิน  1,000  บาท  แตอัตราสูงสุด
ทีก่ฎหมายกํ าหนดไวคือ  10,000  บาท
ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดไดจาก  http://www.fda.moph.go.th/fda-
net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm  บทที่  6  หนา  66 - 74

♦  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในกรณีที่ส่ิงปลูกสรางเปนอาคารหรือโรงเรือน  ผูประกอบการจะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-  สถานที่ชํ าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   กรุงเทพมหานคร  ผูประกอบการสามารถชํ าระไดยังส ํานกังานเขต ทีโ่รงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นตั้ง
    อยู
ตางจังหวัด  ช ําระไดทีเ่ทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตํ าบล
รายละเอียดการเสียภาษี  ผูสนใจสามารถศึกษาไดที่    http://www.bma.go.th/html/page4.html

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สถานทีเ่ขาขายโรงงาน สามารถแยกเปน  3  ประเภท ดังนี้

1. โรงงานประเภท 1  มเีครือ่งจกัรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิต 5 – 20  แรงมา  หรือคนงานไมเกิน  20
คน  โรงงานประเภทนี้ไมตองขออนุญาต แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กํ าหนดในกฏกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.bma.go.th/html/page4.html
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2. โรงงานประเภท 2  มเีครือ่งจกัรที่ใชในการผลิต  20 – 50  แรงมา  หรือคนงานไมเกิน  50  คน  เมื่อจะ
เร่ิมประกอบกจิการ โรงงานตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือสํ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่
โรงงานตั้งอยู

3. โรงงานประเภท  3  มเีครือ่งจกัรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิตเกิน  50  แรงมา  หรือคนงานเกิน  50
คน  หรือโรงงานประเภท  1  และ  2  ที่มีการใช  ฟน  ข้ีเลื่อย  หรือแกลบเปนเชื้อเพลิงในการผลิต  ผู
ประกอบการตองยืน่ขออนุญาตกอน จึงจะตั้งโรงงานได
 การชํ าระคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาต  มต้ัีงแต  500 บาท สูงสุด  50,000  บาท  ข้ึนอยูกับจํ านวนแรงมาของ
เครื่องจักร
คาธรรมเนียมรายป   ต้ังแต  150 บาท สูงสุด  18,000  บาท  ผูประกอบกิจการโรงงานจํ าพวกที่ 2
และ 3 ตองช ําระคาธรรมเนียมรายปทุกป ต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน  ถาผูประกอบการมิ
ไดเสยีคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กํ าหนดให ผูประกอบการจะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน

 สถานที่ชํ าระคาธรรมเนียม
โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ช ําระคาธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สวนโรงงานในจังหวัดอ่ืนๆ ช ําระทีสํ่ านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
 http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่  6  หนา  66 - 74,  การขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร

3.  การขออนุญาตกับกรมทรัพยากรธรณี
♦  การขอใชนํ้ าบาดาลและการขออนุญาตเจาะนํ้ าบาดาล

ในกรณีที่ผูประกอบการมีปญหาเรื่องนํ้ า คือนํ ้าประปาไปไมถึง หรือนํ้ าประปาเขาถึง แตไมเพียงพอตอ
การผลิตสินคา  ผูประกอบการจะตองขออนุญาตการใชนํ้ าบาดาลกับกรมทรัพยากรธรณี
 สถานที่ยื่นคํ าขอ

กองควบคุมกิจการนํ้ าบาดาล  หรือฝายพัฒนานํ้ าบาดาล  หรือทรัพยากรธรณีประจํ าทองที่  หรือ
อุตสาหกรรมจังหวัด
รายละเอียดการขออนุญาต  ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm
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4.  กรมพฒันาธุรกิจการคา
- การจัดตั้งธุรกิจ/รูปแบบธุรกิจ

รายละเอียดการจัดตั้งธุรกิจ / การขออนุญาต  ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml

5.  ส ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา
♦  การขออนุญาตผลิตอาหาร

สํ าหรับสถานทีผ่ลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน  ผูประกอบการจะตองยื่นขออนุญาตเปนผูผลิต
อาหารตอสํ านักคณะกรรมการอาหารและยา  หรือสํ านักงานสาธารณสขุจงัหวัดที่โรงงานตั้งอยู
 สถานทีติ่ดตอ  (กรณีเขาขายโรงงาน)
กรุงเทพมหานคร    ติดตอกองควบคุมอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสา
ธารณสุข
ตางจังหวัด  ติดตอสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึง่สถานที่ผลิตตั้งอยู
รายละเอียดการขออนุญาต  ผูประกอบการสามารถศึกษาเพิ่มไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่  6  หนา  66 – 74

♦  การขออนุญาตผลิตภัณฑ  (ขอเครื่องหมาย  อย.)
ผูประกอบการโรงงานนํ้ าดืม่จะตองสงตวัอยางวิเคราะหตามที่กฎหมายกํ าหนด  และนํ าผล

วเิคราะหมายืน่ขออนุญาตผลิตตอสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)/สํ านักงานสาธารณสุข
จงัหวัด  (สสจ.)
 สถานที่ออกใบอนุญาต  (เครื่องหมาย  อย.)
กรุงเทพมหานคร  ติดตอกองควบคุมอาหาร  สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสา
ธารณสุข  ถ.ติวานนท  นนทบุรี  11000
ตางจังหวัด  สํ านกังานสาธารณสขุจงัหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู
รายละเอียดขั้นตอนการดํ าเนินการขออนุญาต  ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่  6  หนา  75 – 77

 หลกัเกณฑวิธีการที่ดี หรอืจีเอ็มพี  (Good Manufacturing Practice  : GMP) ในการผลิตนํ้ า
ด่ืม

http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
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เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2544  สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข ได
ก ําหนดใหธุรกิจนํ้ าดื่มบรรจุขวด เปนหนึง่ในสนิคาที่ตองกํ าหนดวิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต  และการเก็บรักษาสินคาตามหลกัเกณฑวิธีการที่ดีหรือจีเอ็มพี  (Good Manufacturing
Practice  : GMP) ในการผลิตนํ้ าด่ืม GMP มผีลบังคับใชกับผูประกอบการนํ้ าดื่มรายใหมในวันที่
24  กรกฎาคม  2544  เปนตนไป  สวนผูประกอบการรายเดิมมเีวลาปรับปรุง เพือ่ใหถูกตองตามมาตร
ฐานเปนเวลา  2  ป หรือเริม่บังคับใชวันที่  24  กรกฎาคม  2546  สํ าหรับสาระสํ าคัญของมาตรฐาน
GMP  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุมี  11  ประเด็น สรุปได ดังนี้
1. สถานที่ผลิตและอาคารที่ผลิต  จะตองตั้งอยูในพื้นที่สะอาด  ไมมีการสะสมของสิ่งเหลือใช  หรือ

ส่ิงปฏกิลูตางๆ  รวมทั้งตองมีวิธีปองกันสิ่งปนเปอน ทั้งฝุนละออง  เชื้อโรค  แมลงและสัตวนํ าโรค
สถานที่ผลิตจะตองถูกออกแบบกอสรางใหมลัีกษณะงายตอการทํ าความสะอาด  นอกจากนี้  ตอง
แบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน เพือ่ปองกนัการปนเปอน  ประการสํ าคัญ  ตองแยกพื้นที่สํ าหรับ
ผลิตสนิคาออกจากบริเวณที่อยูอาศัยและหองนํ้ าหองสวมอยางชัดเจน

2. เครือ่งมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณการผลิต  จะตองมจี ํานวนเพยีงพอตอการปฏิบัติงาน ติด
ต้ังในตํ าแหนงที่เหมาะสม  สามารถทํ าความสะอาดไดงาย  และถูกลางท ําความสะอาดฆาเชื้อ
อยางเพยีงพอทั้งกอนและหลังการผลิต

3. แหลงนํ้ า  แหลงนํ ้าทีน่ ํามาใชผลิตนํ้ าดื่มตองหางจากแหลงโสโครกและสิ่งปฏิกูล  โดยผูผลิตตอง
เกบ็ตัวอยางนํ ้าไปตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ  และจุลินทรียอยางนอยปละ  1
คร้ัง

4. การปรับคุณภาพนํ้ า  ผูประกอบการตองปรับคุณภาพของแหลงนํ้ าตามขอ  3  เพื่อกํ าจัดสิ่งปน
เปอน ใหอยูในระดับที่กฎหมายกํ าหนด

5. ภาชนะบรรจุ ตองทํ าจากวัสดุไมมีพิษ และไดรับการท ําความสะอาดกอนนํ ามาใช
6. สารท ําความสะอาดและฆาเชื้อ  ผูผลิตจะตองทดสอบประสิทธิภาพการทํ าความสะอาดและ

การฆาเชื้อ
7. การบรรจุ  ดวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  ผูประกอบการตองตรวจวิเคราะหนํ้ าดื่มที่ผลิต ทัง้ดานจุลินทรีย

เคมี  ฟสิกส  เปนประจํ า
9. การสุขาภิบาล  ผูผลิตตองมวีธิกี ําจัดสัตวและแมลง  รวมทั้งระบบกํ าจัดของเสียในโรงงานที่

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และไมกอใหเกิดการปนเปอนกับสินคาที่ผลิต
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10. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานตองไมเปนโรคติดตอรายแรง  รวมทั้งจะตอง
รักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ  ในขณะที่ผูที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  หากเขามาในพื้นที่
ผลิต กต็องรักษาความสะอาดของรางกายดวยเชนกัน

11. บันทกึและรายงาน  ผูผลิตตองบนัทึกและรายงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหนํ้ า  สภาพการ
ท ํางานของเครื่องกรองหรือเครื่องฆาเชื้อโรค  รวมทั้งคุณภาพของนํ้ าดื่ม ทัง้ดานเคมี  ฟสิกส  และ
จลุชีววิทยา

ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www1.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/c5fea1b96750d7b880256849004e9ab4/d399
80312929c2a4c7256be200280db0?OpenDocument
หรือ  http://www2.fda.moph.go.th/law/search/frmsrch.asp?product=3

6. กรมสรรพากร
- การเสียภาษีเงินได  และภาษีมูลคาเพิ่ม
รายละเอียดการจดทะเบียน / ชํ าระภาษี  ผูประกอบการสามารถศึกษาไดที่
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
หรือที่ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th

3. ภาพรวมการตลาด
สภาพอากาศของประเทศสงผลใหความตองการเครื่องดื่ม เพื่อชวยดบักระหายคลายรอนเพิ่มสูงขึ้น ไมวา

จะเปนนํ้ าดื่มบรรจุขวด  นํ ้าอดัลม  นํ้ าผลไม  เปนตน  โดยเฉพาะนํ้ าดื่มบรรจุขวดมีขอไดเปรียบทางดานราคาที่
ไมสูงจนเกินไป  ในขณะเดียวกัน  นํ ้าดื่มบรรจุขวดยังเปนสนิคาที่เหมาะสํ าหรับผูที่เนนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เพราะไมมีสารปรุงแตงอื่น  ๆ

ปจจบัุน ธุรกิจผลิตนํ้ าดื่มมีมูลคาตลาดสูงถึงประมาณ  4,000  ลานบาทตอป  และมผูีประกอบการทั้งราย
เลก็และรายใหญรวมกันประมาณ  2,000  ราย  การผลิตนํ้ าดื่มมแีนวโนมขยายตัวไดอีกมากจากหลายปจจัย
เชน ปญหาความเสือ่มโทรมของแหลงนํ้ าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  แตกอน
แหลงนํ ้าตางๆ  สามารถนํ ามาใชเพื่ออุปโภคและบริโภคได  ทวาปจจุบัน มลภาวะจากแหลงตางๆ เชน โรงงาน
อุตสาหกรรม รถยนต เปนตน ทํ าใหแหลงนํ้ ามีภาวะปนเปอน รวมถงึจ ํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน
สํ าหรบัผูประกอบการที่สนใจเขามาในตลาดนี้สูงถึงรอยละ  20-30  ตอป

3.1 กลุมลูกคา

http://www1.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/c5fea1b96750d7b880256849004e9ab4/d39980312929c2a4c7256be200280db0?OpenDocument
http://www1.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/c5fea1b96750d7b880256849004e9ab4/d39980312929c2a4c7256be200280db0?OpenDocument
http://www.tfrc.co.th/
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
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กลุมลูกคาสามารถแบงตามลักษณะการบรรจุของนํ้ าดื่มได ดังนี้
1. นํ ้าด่ืมบรรจุขวด  กลุมลูกคาจะเปนกลุมบุคคลทั่ว  ๆ  ไป  ที่ตองการดื่มนํ้ าในปริมาณไมมาก

หาซือ้งาย  สะดวกตอการพกพาและการเดินทาง  จะเห็นไดวาตามรานคาทั่ว ๆ  ไป มีนํ้ าดื่มบรรจุ
ขวดอยูหลายขนาด เพื่อจํ าหนายใหกับผูบริโภค

2. นํ ้าด่ืมบรรจุถัง  กลุมลูกคาจะเปนกลุมอาคารบานเรือน  อาคารสํ านักงาน  โรงงาน เปนตน นํ้ า
ด่ืมบรรจุถังมีราคาถูก และมีนํ้ าปริมาณมาก

3.2  สวนผสมทางการตลาด
 ผลิตภัณฑนํ้ าด่ืม   (Product)

ในทองตลาด นํ้ าดื่มสามารถแบงไดเปน  2  ประเภท คือ  นํ ้าด่ืมในภาชนะที่เปนพลาสติกใส
และพลาสติกขุน  ผูบริโภคจะนยิมดื่มนํ้ าในภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติกใสมากกวา เพราะมี
ความเชือ่มัน่ตอความสะอาดและปลอดภัย  การที่ผูบริโภคหันมานิยมดื่มนํ้ าบรรจุขวด เนื่องจาก
เหน็วาหาซื้องาย และที่สํ าคัญคือมีประโยชนตอรางกาย
♦  ลกัษณะที่ดีของนํ้ าด่ืมบรรจุขวด/ถัง

1. สภาพภายนอกและสภาพภายในของขวด/ถังทีใ่ชบรรจุตองสะอาด บริเวณฝาปดตองไมมี
คราบปนเปอน ฝาตองปดสนิท มแีผนพลาสติกรัดฝาอีกชั้นหนึ่ง
2. ลักษณะของนํ้ าตองใส ไมมีตะกอน สี กลิ่น รสที่ผิดปกติ
3. ฉลากตองระบุชื่อ ตรานํ้ าดื่ม ที่ต้ังของผูผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อยางชัดเจน
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/khonkaen/chaf1.html#2

 การกํ าหนดราคา  (Price)
การก ําหนดราคาของนํ้ าดื่ม  จะขึ้นอยูกับภาวะทั่วไปของตลาดและตนทุนการผลิต  คือ
- การก ําหนดราคาตามสภาวะทางการตลาด  ผูประกอบรายใหมควรสํ ารวจราคาจากผู

ประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นๆ  เพื่อไมใหราคาสูงหรือต่ํ าเกินไป  แตสวนมาก ผูประกอบ
การนํ ้าดืม่ทีต่องการหาตลาด จะกํ าหนดราคาสินคาตํ่ ากวาผูประกอบการรายเดิม ทํ าใหบาง
คร้ัง ผูประกอบการตองประสบภาวะขาดทุน และดํ าเนินธุรกิจไดไมนาน

- การก ําหนดราคาจากตนทุนการผลิต  ซึ่งประกอบดวย  คาแรงงาน  คานํ้ า  คาไฟฟา  และที่
มากทีสุ่ดคอืคาบรรจุภัณฑ เพราะวัตถุดิบหลักของบรรจุภัณฑจะเปนพลาสติกและเม็ด

http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/khonkaen/chaf1.html#2
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พลาสตกิ ซึง่องิกับราคานํ้ ามัน  ฉะนั้น หากปจจัยการผลิตถูกปรับราคาสูงขึ้น  ผูประกอบการ
กอ็าจตองเพิ่มราคานํ้ าดื่ม

ยกตวัอยางเชน ผูผลิตบางรายอาจกํ าหนดราคาขายสงนํ้ าบรรจุถัง 20 ลิตร ถังละ 7
บาท  และรานคาจะขายใหผูบริโภคในราคาถงัละ 12 บาท สวนนํ้ าบรรจุขวด ผูผลิตจะได
กํ าไรไมมาก เพราะเฉพาะตนทุนขวดพลาสติกตกขวดละ 2 บาท และจ ําหนายใหรานคาใน
ราคาขวดละ 3.30 บาท  แตผูผลิตตองท ําควบคูกันไปเพื่อเอาใจลูกคา โดยลูกคาจะนํ าไป
จ ําหนายในราคา 5-6 บาท

 ชองทางการจดัจํ าหนาย  (Place)
ไมวาจะท ําธุรกิจประเภทใดก็ตาม  ผูประกอบการตองสํ ารวจตลาดหรือชองทางการจํ าหนาย

สินคากอน เพือ่เปนแนวทางในการวางแผนการผลิตตอไป  โดยทั่วไป ผูประกอบการนํ้ าดื่มมีชอง
ทางการจํ าหนาย ดังนี้
- ติดตอเอเยนตหรือตัวแทนจํ าหนายนํ้ าดื่มในเขตพื้นที่นั้นๆ  โดยทํ าการตกลงหรือกํ าหนดเงื่อนไข

ระหวางผูประกอบการนํ้ าดื่มและตัวแทนจํ าหนาย  เชน  หางสรรพสินคา  รานคา  รานมินิมารท
เปนตน

- การตดิตอกบัลูกคาโดยตรง เชน การสงนํ้ าดื่มตามบานพักอาศัย สํ านักงาน โรงงาน รานอาหาร
เปนตน

 การสงเสริมการขาย  (Promotion)
ผูประกอบการมีวิธีการสงเสริมการขายที่ไมเหมือนกัน  เชน
- การลดราคาสนิคาใหกับลูกคา  ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อสินคาเปนจํ านวนมาก
- การใหของช ํารวยในชวงเทศกาล  เชน  เทศกาลวันปใหม ผูประกอบการอาจใหของชํ ารวยที่ผู

ประกอบการมอียู  เชน  นํ้ าดื่ม โดยไมเก็บเงิน ทั้งนี้ จํ านวนที่ใหไมควรมากเกินไป จนผู
ประกอบการตองแบกภาระ

3.3  สภาพการแขงขันในตลาด
1. ความไดเปรียบทางการคาของผูประกอบการรายใหญ  สถานการณการแขงขันของตลาดนํ้ า

ด่ืมนั้น พบวาคอนขางรุนแรง  เนื่องจากผูประกอบการรายใหญรุกตลาดมากขึ้น  โดยอาศัยความได
เปรียบทางการคาในเรื่องผลติสินคาหลายประเภท  เชน  นํ้ าอัดลม  นํ้ าผลไม  สุรา  เบียร  ฯลฯ  ทํ า
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ใหผูประกอบการรายใหญสามารถกํ าหนดเงื่อนไขและการตอรองราคา เพื่อวางจํ าหนายสินคากับ
ทางรานคาหรอืตัวแทนจํ าหนายนํ้ าดื่ม มากกวาผูประกอบการรายเล็ก  

2. การตัดราคา  ผูประกอบการนํ้ าดื่มมีจํ านวนมาก ทํ าใหเกิดการแขงขันดานราคาขึ้น

4. การผลิต
4.1  กรรมวิธีการผลิตนํ้ าด่ืม

โดยทั่วไป กรรมวิธีการผลิตนํ้ าดื่มบรรจุขวดจะแบงเปนขั้นตอนตามที่ อย.  กํ าหนด ดังนี้
1. ขัน้ตอนการกรอง  ประกอบดวย

- กรองดวยสารที่เปนตัวกรอง  (ถังกรอง)  ชนิดตาง  ๆ   และ/หรือ
- ใชวิธี  Reverse Osmosis  (R.O)

2. ขัน้ตอนการทํ าลายเชื้อจุลินทรีย  ประกอบดวย
- ใชแสงอุลตราไวโอเลต  (หลอด  U.V.)  และ/หรือ
- ใชระบบโอโซน  (Ozone)
อยางไรก็ตาม การผลิตนํ้ าดื่มยังแบงไดเปน  2 ระดับ ดังนี้

♦  การผลิตที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตนํ้ าดื่มของอุตสาหกรรมในครัวเรือนจะมี
กรรมวิธีไมคอยยุงยากซับซอน  ดังนี้
1. น ํานํ ้าประปาหรือนํ้ าบาดาลเขาสูเครื่องกรอง  SAND FILTER
2. ผานนํ ้าเขาสูเครื่องกรอง  BASE EXCHANGE UNIT  ซึ่งบรรจุผงกรองเรซิน  เพื่อขจัดความ

กระดางของนํ้ าและสารละลายของเหล็กบางสวนออก
3. ผานนํ ้าเขาสูเครื่องกรอง  ACTIVATED CARBON FILTER  ซึ่งบรรจุสารกรอง  ACTIVATED

CARBON  เพือ่ขจัดกลิ่น สี และตะกอน
4. ผานนํ ้าเขาสูเครื่องกรอง  BACTERIA FILTER  ซึ่งมีใสกรองเปน  CERAMIC FILTRATION
5. นํ านํ้ าผานเขาสูหลอดอุลตราไวโอเลต  เพื่อฆาเชื้อโรค  แลวจึงผานนํ้ าเขาสูเครื่องบรรจุ  เพื่อ

บรรจุใสภาชนะตอไป
♦  การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  จะมข้ัีนตอนการผลิตที่ยุงยากซับซอน  สวนใหญใชกบัโรงงาน

รายใหญ  ข้ันตอนการผลิตมีดังนี้
1. น ํานํ ้าประปาหรือสูบนํ้ าจากบอบาดาล โดยบอบาดาลจะมคีวามลึกและคุณสมบัติแตกตางกัน

ข้ึนอยูกบัสถานที่ต้ังของโรงงาน  แตจะมีความลึกไมนอยกวา  150  เมตร
2. น ํานํ ้าดบิข้ึนทํ าปฏิกิริยากับอากาศ  เพื่อใหแรธาตุและสิ่งเจือปนบางชนิดตกตะกอน
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3. เติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรค และเรงการตกตะกอนของแรธาตุ
4. สูบนํ ้าทีผ่านการตกตะกอนและฆาเชื้อแลว  ผานถังกรองทราย  SAND FILTER  กรองถาน

CARBON  และกรองความกระดาง  SOFTENER
5. น ํานํ ้าที่กรองแลวเก็บเขาถังพักนํ้ า  โดยเติมคลอรีนฆาเชื้อโรคอีกครั้ง  เพื่อปองกันเชื้อโรคที่ลอย

อยูในบรรยากาศมาปนเปอน
6. น ํานํ ้าทีฆ่าเชื้อแลวผานถังกรองถาน  CARBON  เพื่อกรองคลอรีน  กลิ่น  สี  อีกครั้ง
7. สูบนํ ้าผานเครื่อง  POLISHER  เพื่อกรองสารแขวนขนาดเล็ก
8. สงนํ้ าเขาถัง เตมิกาซโอโซน  เพื่อฆาเชื้อโรคในขั้นสุดทาย
9. บรรจุนํ้ าลงในบรรจุภัณฑประเภทตาง  ๆ
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, นํ ้าดื่มบรรจุขวด  :  ตนทนุการผลิตเพิ่ม…ผูประกอบการเริ่มปรับตัว,
http://www.tfrc.co.th

http://www.tfrc.co.th/
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ขั้ขั้นนตตออนนกกาารรผผลิลิตตนํ้ านํ้ าด่ืด่ืมมใในนอุอุตตสสาาหหกกรรรรมมคครัรัววเเรืรืออนน
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ขั้ขั้นนตตออนนกกาารรผผลิลิตตนํ้ านํ้ าด่ืด่ืมมใในนโโรรงงงงาานนอุอุตตสสาาหหกกรรรรมม
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เนือ่งจากนํ้ าดื่มบรรจุขวดมีกระบวนการผลิตที่คอนขางงาย  สงผลใหผูประกอบการจ ํานวนมากสน
ใจเขามาทํ าธรุกิจนํ้ าดื่มบรรจุขวด  และผูประกอบการสวนใหญที่เขามาจะเปนรายเล็ก  ผลิตในครัว
เรือน  เพื่อจํ าหนายตามทองถิ่น

4.2 โรงงานสิง่ปลูกสรางและสภาพแวดลอม
•  สถานที่ต้ังและอาคารผลิต

สถานที่ต้ังของตวัอาคารและบริเวณใกลเคียงตองอยูในที่เหมาะสม ไมทํ าใหเกิดการปนเปอนกับ
นํ้ าบริโภค หรือถาผูผลิตไมสามารถหลีกเลี่ยงได ผูผลิตกต็องมีมาตรการปองกันเพิ่มเติม อาคารผลิต
ตองมผีนงัทัง้ 4 ดาน การจัดอาคารอยางนอยจะตองประกอบดวย

1. หองติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณปรับคุณภาพนํ้ า หองดังกลาวตองมพีืน้ลาดเอียง มีทางระบาย
นํ้ า ไมมีนํ้ าขัง

2. หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง หองนี้ตองมพีืน้ทีแ่หง มีชั้น หรือยกพื้น มีมาตรการปอง
กนัฝุนละออง

3. หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ หองดังกลาวตองมพีืน้ลาดเอียง ไมมีนํ้ าขัง และ
มทีางระบายนํ้ า มีระบบจัดแยกภาชนะที่ก ําลงัรอลาง และที่ลางแลว

4.   หองบรรจุ หองนี้ตองมมีาตรการปองกันการปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพ มีทางเขาออกที่
สามารถปองกนัสตัว แมลง ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือหองอื่นๆ มีพื้นลาดเอียง ไมมี
นํ ้าขงั และมทีางระบายนํ้ า มีโตะ และหรือแทนบรรจุ ซึ่งทํ าความสะอาดงาย หองบรรจุดัง
กลาวตองมีการใช และปฏิบัติงานจริง

5. หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ หองนี้ตองมชีัน้ หรือยกพื้นรองรับ มีระบบการเก็บผลิตภัณฑ
เพือ่รอจํ าหนาย

•  เครือ่งมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับนํ้ าบริโภค ตองท ําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดสนิม

และไมเปนพิษ เครื่องมือเครื่องจักรตองสามารถทํ าความสะอาด ฆาเชื้อไดงาย และมจี ํานวนพอเพียง
เครื่องมืออยางนอยตองประกอบดวย

1. เครื่องหรืออุปกรณการปรับคุณภาพนํ้ า
2. เครื่องหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ
3. เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุ
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4. เครื่องหรืออุปกรณการปดผนึก
5. โตะหรอืแทนบรรจุ ที่เหมาะสมสํ าหรับขนาดบรรจุที่ตางกัน
6. ทอสงนํ ้าเปนทอพลาสติก PVC หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน

ผูผลิตควรตรวจสอบประสิทธิภาพการทํ างานของอุปกรณอยางสมํ่ าเสมอ เพื่อใหอุปกรณดัง
กลาวมสีภาพการทํ างานที่ดี นอกจากนี้ อุปกรณยังตองไดรับการท ําความสะอาดและฆาเชื้ออยาง
เพยีงพอ ทัง้กอนและหลังการผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

  ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.fda.moph.go.th/newfoodsystem/main2frame.htm

ตัวอยาง  โครงสรางโรงงานผลิตนํ้ าด่ืม

http://www.fda.moph.go.th/newfoodsystem/main2frame.htm
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4.3  วธิบีริหารแรงงาน
- การสรรหาแรงงาน  พนกังานในธรุกจิผลิตนํ้ าดื่ม ประกอบดวย  พนักงานฝายธุรการ  พนักงาน

ฝายผลติ  ในสวนของพนักงานฝายธุรการ ประกอบดวย  พนักงานฝายบัญชี   สํ าหรับพนักงานใน
โรงงานประกอบดวย  ชางซอมบํ ารุง  พนักงานบรรจุ  พนักงานลางภาชนะ  พนักงานสงของ
พนกังานขบัรถ  ผูประกอบการอาจสรรหาพนักงานจากการประกาศรับสมัครทางสื่อส่ิงพิมพ
ประกาศรบัสมคัรหนาโรงงาน  และจากสํ านักงานจัดหางาน

- การคดัเลือกพนักงานใหเหมาะสมกับงาน  ผูประกอบการจะตองพิจารณาลักษณะของงานวา
ควรใชบุคลากรทีม่คีวามสามารถดานใด เพื่อใหเหมาะสมกับงาน  เชน  พนักงานบัญชีจะตองมี
ความรูความสามารถทางดานบัญชี และมีความละเอียดรอบคอบ  ชางซอมบํ ารุงควรมีความรูใน
เร่ืองของเครือ่งจักรเปนอยางดี วางแผนดูแลรักษาเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการใชงานไดนาน เปนตน

- จ ํานวนแรงงานที่ใช  ข้ึนอยูกบัขนาดของโรงงาน กํ าลังการผลิตนํ้ าดื่ม และตลาดรองรับสินคา
อยางไรก็ตาม หากเปนธรุกจิขนาดเล็ก โรงงานอาจใชพนักงานประมาณ  10  คน

4.4  แหลงที่สามารถใหความรูดานการผลิต
1. สถาบนัวจิยัโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ถนนพุทธมณฑลสาย  4    ตํ าบลศาลายา

อํ าเภอพทุธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170  โทรศัพท  0-2889-3820 ,0-2889-3920, 0-2889-
3309  ตอ  405,  414,  417  สถาบันนี้เกิดจากความรวมมือระหวาง  3  หนวยงาน  คือสํ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
และองคการความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญี่ปุน  (JICA)  สถาบนัดงักลาวเปนสถานที่
ผลิตนํ ้าตนแบบ  เพื่อใหความรูสํ าหรับเจาหนาที่  ผูประกอบการ  และผูสนใจทั่วไปที่ตองการ
ดํ าเนินธุรกิจผลิตนํ้ าดื่ม

2. ตัวแทนจ ําหนายเครื่องจักร  เพราะบริษัทจะรูข้ันตอนและกํ าลังการผลิตของเครื่องจักรทุกประเภทที่
มีอยู

4.5  วธิลีดความสูญเสีย
การลดความสูญเสียสํ าหรับการผลิตนํ้ าดื่ม สามารถกระทํ าได ดังนี้

 ดูแลเครื่องจักรอยางสมํ่ าเสมอ  โดยวางแผนการตรวจเช็คเครื่องจักร  เพื่อใหการผลิตนํ้ าออก
มาไดคุณภาพ
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 การท ําความสะอาดบรรจุภัณฑ  โดยเฉพาะถงับรรจุนํ้ า เมื่อนํ ากลับมาใชใหม  หากโรงงานทํ า
ความสะอาดไมดี ถังอาจเกิดตะไครนํ้ าได

4.6  การบรหิารนํ้ าด่ืมเมื่อผลิตเสร็จแลววางไวในสต็อค
เมือ่บรรจนุํ ้าใสขวดหรือถังเรียบรอยแลว  ผูประกอบการสามารถนํ าไปเก็บในหองเก็บสินคา  อาจเปนหองสี่

เหลีย่มทีม่กีารกัน้อยางเรียบรอย หรือเปนที่โลง มีหลังคากันแสงแดด สํ าหรับหองเก็บสินคาควรมีชั้นสํ าหรับวาง
สินคา  ทั้งนี้ เพื่อปองกันการปนเปอน  สัตวและแมลง

เนือ่งจากการผลตินํ ้าดื่มมีข้ันตอนไมยุงยากและใชเวลาไมนาน  ผูประกอบการรายเล็กบางรายจะผลิตสิน
คาวนัตอวนั  ไมเกบ็สินคาไวในสต็อคมากนัก เนื่องจากตองใชพื้นที่มาก  ทั้งนี้ จะขึ้นอยูปริมาณของลูกคาวามี
มากนอยเพยีงใด โรงงานสามารถผลิตสินคาไดทันตามความตองการของลูกคาหรือไม  นํ้ าดื่มสามารถเก็บไวใน
สต็อกไดเปนเวลานาน  หากผานกระบวนการผลิตที่สะอาด

5 การบริหาร
ธรุกจินีใ้ชแรงงานเปนจํ านวนมาก เพราะสินคามีนํ้ าหนัก และตองสงใหกับลูกคาโดยตรง  ในขณะเดียว

กนั บางครัง้ โรงงานอาจตองเก็บเงินสดจากลูกคาดวย ดังนั้น ผูประกอบการควรคัดเลือกพนักงานที่มีความ
ขยันและซื่อสัตย  โรงงานนํ้ าด่ืมขนาดเล็กอาจประกอบดวยพนักงาน  ดังนี้

- พนกังานบัญชี 1  คน  ดูแลเรื่องการเงิน  รายรับ-รายจายในโรงงาน
- ชางซอมบํ ารุง 1 คน  ดูแลเครื่องกรองนํ้ า  ซอมแซมเมื่อเครื่องมีปญหา
- พนกังานขนสง 5  คน  ท ําหนาที่สงสินคาใหกับลูกคา
- พนกังานฝายผลิต 3  คน   ท ําหนาที่บรรจุนํ้ าและลางภาชนะ
ในสวนของพนกังานบญัชีและชางซอมบํ ารุง  โดยสวนมากเจาของกิจการโรงงานนํ้ าดื่มขนาด

เลก็จะเปนผูทํ าหรือดูแลเอง
*** สํ าหรบัโรงงานขนาดใหญ โครงสรางองคกรจะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยในแตละสวนงาน จะเพิ่ม
ทัง้บคุลากรระดับบังคับบัญชา และบุคลากรระดับปฏิบัติงาน

5.1  การพฒันาแรงงาน  ผูประกอบการควรเห็นความสํ าคัญของการพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพ
โดยการสงพนักงานเขาอบรม  เชน  การใหบริการลกูคา   เร่ือง  5  ส.  และการจัดไปดูงานตามโรงงาน
ตนแบบ  เพือ่ใหพนักงานนํ าความรูที่ไดมาใชกับสถานประกอบการ
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5.2 วธิกีารทํ าใหสินคามีคุณภาพที่ตอเนื่อง
-  การดแูลรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องกรองอยางสมํ่ าเสมอ   โดยจัดตารางเวลาการดูแลรักษา
เครื่องจักรวา เครือ่งจักรตัวใดกี่วันตองลาง หรือเปลี่ยนไสกรอง  หากผูประกอบการตองการใหสิน
คามีมาตรฐานสงู  ผูประกอบการควรใหความสํ าคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต

- การรกัษาคุณภาพของนํ้ าด่ืม  โดยเฉพาะนํ ้าที่ใชในการผลิต ทั้งนํ้ าประปาและนํ้ าบาดาล จะ
ตองผานกระบวนการตางๆ  เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่  อย.กํ าหนด

-  การรักษาความสะอาด  ทั้งสถานที่ผลิตนํ้ าดื่มและภาชนะบรรจุนํ้ า สํ าหรับภาชนะบรรจุนํ้ า จะ
ตองทํ าความสะอาดทัง้ภายในและภายนอก ดวยการลางนํ้ าทีผ่านกระบวนการกรอง คือนํ้ าที่
สามารถดื่มไดมาลางขวดและถัง

6 การเงิน
6.1 การจัดหาเงินทุน

ปจจุบันนี้ ธรุกจินํ้ าดื่มเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนมาก  สวนหนึง่มาจากการจัดสถาน
ประกอบการใหไดมาตรฐาน GMP  ท ําใหผูประกอบการตองพึ่งสถาบันการเงิน เพือ่ลงทุนในกิจการ
อยางไรก็ตาม กอนการลงทุน ผูประกอบการตองคํ านึงถงึตลาดวา สามารถรองรับสินคาไดมากเพียง
ใด และผูประกอบการจะมีรายไดเพยีงพอกบัการจายใหกับสถาบันการเงินหรือไม

6.2 โครงสรางการลงทุนในโรงงานนํ้ าด่ืม
♦  วงเงินเริ่มตน  หากเปนโรงงานนํ้ าด่ืมขนาดเล็ก  ผูประกอบการควรมีเงินทุนไมต่ํ ากวา

1,400,000  บาท (หนึ่งลานสี่แสนบาท) สวนโรงงานขนาดใหญใชเงนิลงทุนไปจนถึง  10
ลานบาท

♦  เงนิลงทุนในสินทรัพยถาวร  ประกอบดวย
- โครงสรางอาคาร  (ไมรวมที่ดิน)  ควรมีพื้นที่ประมาณ  6  เมตร x  12  เมตร  ตก
ประมาณ  500,000  -  1,500,000  บาท

- รถยนต  (กระบะ)  ราคาประมาณ  400,000  บาท
- เครื่องกรองนํ้ าและอุปกรณ  ราคาประมาณ  300,000 - 400,000  บาท  ราคาของ
เครือ่งจกัรและอุปกรณจะขึ้นอยูกับกํ าลังการผลิต หากผูประกอบการตองเครื่องที่มีกํ าลัง
การผลิตสูง ราคาเครื่องก็สูงตามไปดวย  บางบริษัทจะขายครบชุดพรอมติดตั้ง  ประกอบ
ดวย



18

 ปมสงนํ้ า  2  เครื่อง
 เครื่องกรองแมงกานีส
 เครื่องกรองคารบอน
 เครื่องกรองเรซิน
 เครื่องกรองเซรามิค
 หลอดอุลตราไวโอเลตสํ าหรับฆาเชื้อ  1  ชุด
 เครื่อง  Reverse  Osmosis  (R/O)
 หวับรรจุนํ้ าสํ าหรับขวดขนาด  500  มล.  และ  950  มล.
 หวับรรจุสํ าหรับนํ้ าถังขนาด  20  ลิตร
 เครื่องลางถังนํ้ า
 ถงัเก็บนํ้ า  ขนาด  3,000  ลิตร

♦  เงนิทุนหมุนเวียน
สํ าหรบัโรงงานนํ ้าดื่มขนาดเล็ก ผูประกอบการควรมีเงินทุนหมุนเวียนอยางนอยประมาณ

100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ตอเดือน  แบงเปน
- คาแรงงาน
- คานํ้ า
- คาไฟฟา
- คาซอมบํ ารุงเครื่องจักร
- คาขนสง  คานํ้ ามันรถ
- คาบรรจภัุณฑ  (ขวด  ถัง)  สํ าหรับธุรกิจนํ้ าดื่ม บรรจุภัณฑเปนตนทุนที่สูงมาก

***ธรุกจินํ ้าดืม่สามารถลงทุนสูงกวานี้ได  โรงงานนํ้ าดื่มบางแหงลงทุนสูงถึง  10  ลานบาท
และใชเงนิทนุหมุนเวียนประมาณ  1  ลานบาทตอเดือน  เปนตน
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การประมาณราคาของอาคารและอุปกรณการผลิตของสถานที่ผลิตตนแบบ
สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

นํ ้าด่ืมบรรจใุนภาชนะปดสนิทดวยระบบนํ้ าออนและฆาเชื้อดวยแสงอุลตราไวโอเลต
(ราคาประมาณการในป  พ.ศ.  2540)

รายการ ราคา  (บาท)
1.   อาคาร 2,700,000
2.   ถงัพกันํ ้าขนาด  2,000  ลิตร  จํ านวน 2  ใบ 30,000
3.   ถงัพกันํ ้าขนาด  1,000  ลิตร    จํ านวน  3  ใบ 27,000
4.   ปมเติมคลอรีน 15,000
5.   ปมนํ้ าอัตโนมัติ 6,500
6.   ปมหนาเหล็ก 8,000
7.   ปมนํ้ าสเตนเลส 16,000
8.   ถงัอดัความดันนํ้ า    จํ านวน  2 ถัง 19,000
9.   ถงับรรจุสารกํ าจัดเหล็ก 12,000
10.  ถงับรรจสุารกรองถานกัมมันต  กรองกลิ่นและสี    จํ านวน  2  ถัง 24,000
11.  ถงับรรจุสารกรองเรซิน  สํ าหรับกรองความกระดาง 16,000
12.  แทงกรองตะกอนหยาบ 5,600
13.  ถงักรองเซรามิค  สํ าหรับกรองจุลินทรียขนาดใหญ 34,000
14.  หลอดอลุตราไวโอเลตสํ าหรับฆาเชื้อ    จํ านวน  2  ชุด 60,000
15.  หวับรรจุนํ้ าสํ าหรับขวดขนาด  500  และ  950  มล. 30,000
16.  หวับรรจุนํ้ าสํ าหรับถัง  20  ลิตร 2,000
17.  โตะสเตนเลสสํ าหรับพักผลิตภัณฑ 17,000
18.  อุโมงคความรอน 65,000
19.  รางล ําเรยีงชนิดลูกกลิ้งทํ าดวยสเตนเลสยาว  11  เมตร 263,000
20.  รถเขน็สเตนเลสสํ าหรับเก็บถังที่รับคืนและสํ าหรับผ่ึงถงั  จํ านวน  6  คัน 135,000
21.  เครือ่งลางกลั้วขวดและถังดวยนํ้ าสะอาด 17,000
22.  ถงัรองรับนํ้ าทิ้งจากการกลั้วและบรรจุ 10,000
23.  ชัน้พลาสตกิยกระดับสูงจากพื้นไมนอยกวา  10  ซม.  จํ านวน  2  อัน 2,736
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24.  อางสเตนเลส  จํ านวน  3  อาง 58,000
25.  เครือ่งขัดถังภายในดวยเม็ดเรซิน  ติดตั้งพรอมปมแรงดัน 30,000
26.  เครื่องลางแบบฉีดนํ้ าชนิดใชแรงดัน 20,000
27.  ชัน้สเตนเลสสํ าหรับวางผลิตภัณฑ  จํ านวน  3  อัน 77,500

รวม 33,,770000,,333366

ที่มา  :  เปนรายละเอยีดราคาอปุกรณการผลิต ของโรงงานตนแบบที่สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัย
มหดิล  ใชสาธิตระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพสํ าหรับสถานที่ผลิตขนาดเล็ก

          : เปนราคาประมาณการในป  พ.ศ.  2540
          :  อุปกรณเครื่องมือในกระบวนการผลิตที่นํ าเสนอ สวนหนึง่เปนอุปกรณที่ใชเพื่อประกอบการ
ผลิตและวจิยัเฉพาะกรณี  ฉะนั้น ผูประกอบการตองพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสมกับสภาพของ
สถานประกอบการ

6.3 อัตรากํ าไรตอยอดขาย
เนือ่งจากนํ ้าดืม่ทีข่ายอยูทั่วไปในทองตลาดมีขนาดตาง  ๆ กัน ทั้งที่เปน ถัง  ขวดแกว  ขวด
พลาสตกิขาวใส และขวดพลาสติกขาวขุน  ซึ่งบรรจุภัณฑเหลานี้มีตนทุนที่แตกตางกัน  เชน

- นํ ้าดืม่บรรจถุงั  ขนาด  20  ลิตร  บางสถานประกอบการจะมีตนทุนการผลิตที่  2  บาท/ถัง
และขายสงใหลูกคาประมาณ  7  บาท/ถัง

- นํ ้าดืม่บรรจขุวดพลาสติกใส  ขนาด  500  มล.  บางสถานประกอบการมีตนทุนการผลิตที่
2  บาท  และขายสงใหลูกคา  3.33  บาท/ขวด

- นํ ้าดืม่บรรจขุวดพลาสติกขาวขุน  ขนาด  950  มล.  บางสถานประกอบการมีตนทุนการ
ผลิต  1.80  บาท/ขวด  และขายสงใหลูกคา  1.90  บาท/ขวด

- นํ ้าดืม่บรรจแุบบถวย  ขนาด  250  มล.  บางสถานประกอบการมีตนทุนการผลิต  80
สตางค/ถวย  ขายสงใหลูกคา  1.90  บาท/ถวย

ทัง้นี ้ราคาของนํ ้าดื่มแตละสถานประกอบการจะไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับหลายปจจัย
เชน  ตราหรอืยี่หอของนํ้ าดื่ม สังเกตไดจากนํ้ าดื่มที่มีชื่อเสียง และเปนที่รูจักกันในตลาด จะมี
ราคาสูงกวานํ้ าดื่มทั่วไป
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  เปนทีน่าสงัเกตวานํ้ าดื่มบางขนาดมีกํ าไรสูงมาก  แตบางขนาดแทบไมมีกํ าไรเลย
และจากการสมัภาษณ  ผูประกอบการสวนหนึ่งมีความเห็นวา เหตุที่ตองผลิตขนาดตางๆ เปน
เพราะตองการสรางความหลากหลายในตัวสินคา เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา

ฉะนัน้  ก ําไรของการขายนํ้ าด่ืมเมื่อหักตนทุนการผลิต  (คาแรงงาน  คานํ้ า
คาไฟฟา  คาขนสง  คาบรรจุภัณฑ)  ยังไมหักเงินทุนในสินทรัพยถาวร  โดยเฉลี่ยจะอยู
ประมาณ  30 – 40%  ตอขวดหรอืถัง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่จํ าหนาย การกํ าหนดราคา
ของผูประกอบการ ฯลฯ

6.4 จดุคุมทุน/ระยะคืนทุน
การคนืทนุของธรุกิจนํ้ าดื่มข้ึนอยูกับปจจัยตาง  ๆ  เชน  ขนาดของธุรกิจ  ปริมาณลูกคา  ภาวะ
การแขงขันในตลาด และความสามารถของผูประกอบการในการบริหารธุรกิจ   
จากการสัมภาษณผูประกอบการนํ้ าดื่ม ระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจนํ้ าด่ืมขนาดเล็กจะ
อยูประมาณ  3  ป  และหากเปนธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ ระยะคืนทุนของธุรกิจ
นํ ้าด่ืมจะอยูประมาณ 5 – 7  ป

6.5 วธิปีระหยัดคาใชจาย
1. ผูประกอบการควรสั่งซื้อบรรจภัุณฑเปนจํ านวนมาก  ๆ  เพื่อผูประกอบการจะไดราคาที่ถูกกวา

ส่ังซือ้คราวละนอย  ๆ  ทั้งนี้ ผูประกอบการควรคํ านึงปริมาณขายดวย
2. น ํานํ ้าที่ลางถังภายในมาบํ าบัด  เพือ่น ํากลับมาใชใหม
3. จดัตารางการดูแลและรักษาเครื่องจักร  โดยเฉพาะเครื่องกรองนํ้ า ผูประกอบการควรจัดตาราง

เวลาการลางไสกรอง  การเปลี่ยนไสกรอง  เพื่อบํ ารุงรักษาเครื่องจักรใหมีอายุการใชงานนาน
ข้ึน  การดูแลเครื่องจักรอยางสมํ่ าเสมอ จะชวยประหยัดคาใชจายดานการซอม

4. ผูประกอบการควรซื้อภาชนะใสนํ้ าที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะถังนํ้ าที่ใชในครัวเรือน  ผูประกอบ
การควรซื้อถังเกรด  A  หากเปนถงัเกรด  B, C  อายุการใชงานสั้นประมาณ  5-6  เดือน   แตถา
เปนถงัเกรด  A  อายุการใชงานจะนานถึง  2  ป

7. เงือ่นไขและขอจํ ากัดที่สํ าคัญ
•  มีการแขงขันกนัสูง  ผูประกอบการนํ ้าดื่มเกดิขึ้นเปนจ ํานวนมาก ทํ าใหตลาดแขงขันกันสูง โดย

เฉพาะเรื่องการตัดราคาสินคา   
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8. ปจจยัที่ทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
1. การบริการที่ดี  สํ าหรับธุรกิจนํ้ าดื่ม การบรกิารถือเปนสิ่งสํ าคัญที่ผูประกอบการตองพฒันาใหไดมาตร

ฐาน เพราะนํ ้าดื่มเปนตลาดที่มีจ ํานวนคูแขงสูง และสนิคาไมแตกตางกันมาก ดังนั้น ส่ิงทีท่ ําใหลูกคา
ประทับใจคือเร่ืองการบริการ เชน  ผูผลิตมสิีนคาใหลูกคาอยางสมํ่ าเสมอ และสามารถสงใหลูกคาไดใน
เวลาอันรวดเร็ว

2.  คุณภาพของนํ้ าด่ืมจะตองใส  สะอาด และภาชนะบรรจุจะตองปดสนิท สามารถปองกันสิ่งปนเปอน
ไดเปนอยางดี  รวมถงึคุณภาพของนํ้ าดื่มตองไดรับการรับรองจาก  อย.  เพื่อสรางเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค

3. มที ําเลที่เหมาะสม  เสนทางการขนสงสะดวก รวดเรว็  สามารถสงสินคาใหกับลูกคาไดทันเวลา

แหลงขอมูล
เว็บไซต
กรมพฒันาการคา, การจดทะเบียนการคา,
http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml
กรมทรพัยากรธรณี, การขออนุญาตใชนํ้ าบาดาล,
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm
สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,  ภาษเีงนิได , ภาษีมูลคาเพิ่ม,
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
หรือที่ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
กรุงเทพมหานคร,  การใหบริการ, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
http://www.bma.go.th/html/page4.html
สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, บทที่  6  หนา  66 - 74,  การขออนุญาตหนวยงานทองที่,
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, บทที่  6  หนา  66 - 74,  การขออนุญาตกรมโรงงาน,
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, บทที่  6  หนา  66 - 74,  การขออนุญาตผลิตอาหาร,
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา,  บทที ่ 6  หนา  75 – 77,  การขอเครื่องหมาย  อย,
 http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm

http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm
http://www.bma.go.th/html/page4.html
http://www.bma.go.th/html/page4.html
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
http://www.bma.go.th/html/page4.html
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm


23
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จิราพร  ศรีพลเงิน. 16 กรกฏาคม  2545.
กณัฑาภรณ  ชื่นคลัง. เจาของนํ ้าดื่มชื่นอรุณ.  สัมภาษณโดย  จริาพร  ศรีพลเงิน. 23  สิงหาคม  2545.
พรพจน  ล้ิมสากล. เจาของนํ ้าดื่มไบโอ  เอ็นเตอรไพรส.  สัมภาษณโดย  จริาพร  ศรีพลเงิน.

7 สิงหาคม  2545.
ประเจียด  งามสงวนปรีชา. กรรมการผูจัดการบริษัท  บริสุทธิ์หยดทิพย  จํ ากัด.  สัมภาษณโดย

จิราพร  ศรีพลเงิน. 15 สิงหาคม  2545.

หมายเหตุ
 ขอมลูดังกลาวเปนเพียงการใหความรูเบื้องตนเทานั้น
 การเกบ็ขอมลูไดดํ าเนินการในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้น ขอมลูอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
ตาง ๆ ทีเ่ขามากระทบตอธุรกิจ

ฉะนั้น สํ าหรบัผูที่คิดจะลงทุนจึงควรปรึกษาเพิ่มเติมจากฝายบรกิารปรึกษาแนะนํ าทางธุรกิจของ
สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

เบอรโทร. 0-2564-4000

ลิขสิทธิ์โดย : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

http://www.tfrc.co.th/
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