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Α การผลิตนํ้าดื่ม ≅
นับวัน ความตองการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้น
ตามจํานวนประชากรและรายไดของครัวเรือน สงผลใหผู
ประกอบการรายใหมๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด เขาสู
ธุรกิจนําดื
้ ่มบรรจุขวดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะผูประกอบ
การรายเล็ก
แมในชวงเวลาที่ผานมา อุตสาหกรรมผลิตนํ้าดื่มจะขยาย
ตัวคอนขางสูง ทวา ธุรกิจนี้ไดประสบกับภาวะการแขงขันมาก
ดวยเชนกัน ดังนั้น ผูที่ตองการลงทุนในธุรกิจนี้ ควรศึกษาขอมูล
ดังตอไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
1. ศักยภาพของผูประกอบการ
• ขยัน อดทน ธุรกิจนําดื
้ ่มมีการแขงขันกันสูง ผูป ระกอบการจึงตองมีความขยันในการหาตลาด
• มีมนุษยสัมพันธที่ดีและรักงานบริการ นําดื
้ ่มเปนสินคาทีม่ คี แู ขงมากในแตละเขต ดังนั้น ผูประกอบ
การจึงควรมีการบริการที่ดี เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
• มีทาเลที
ํ
่ตั้งที่เหมาะสม ตัง้ อยูไมไกลจากชุมชน และมีเสนทางขนสงสะดวก เพื่อประหยัดคาใชจาย
ในการขนสง
2. การติดตอกับหนวยงานราชการ
ผูป ระกอบการโรงงานนํ้าดืม่ จะตองติดตอกับหนวยงานราชการ ดังนี้
1. หนวยงานทองที่ ในเรือ่ งการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และการชําระภาษีโรงเรือน
2. กรมโรงงาน หากสถานประกอบการเขาขายโรงงาน ดูไดจากจํานวนแรงมาของเครื่องจักร
3. กรมทรัพยากรธรณี ในกรณีที่ไมมีนํ้าประปา หรือนําประปาไม
้
เพียงพอ
4. กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพือ่ การจัดตั้งกิจการ
5. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสาธารณสุขจังหวัด เชน การขออนุญาตผลิตอาหาร
และการขอเครื่องหมาย อย.
6. ภาษี เชน ภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม
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1. หนวยงานทองถิ่น/สํานักงานเขต
♦ การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
ผูป ระกอบการจะตองตรวจสอบวา สถานทีผ่ ลิตอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานราชการทองถิ่น
ใด เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เปนตน
และสวนราชการทองถิ่นนั้น มีขอ กําหนดใหการผลิตอาหารตองยื่นขออนุญาตหรือไม
 สถานที่ติดตอ
กรุงเทพมหานคร ติดตอสํานักงานเขต
ตางจังหวัด ติดตอราชการสวนทองถิ่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนตําบล
 คาธรรมเนียมการขออนุญาต
ขึน้ อยูกับขอกําหนดของแตละทองถิ่น โดยทั่วไป คาธรรมเนียมไมเกิน 1,000 บาท แตอัตราสูงสุด
ทีก่ ฎหมายกําหนดไวคือ 10,000 บาท
ผูป ระกอบการสามารถศึกษารายละเอียดไดจาก http://www.fda.moph.go.th/fdanet/html/product/other/kbs3/fdframe.htm บทที่ 6 หนา 66 - 74
♦ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในกรณีที่สิ่งปลูกสรางเปนอาคารหรือโรงเรือน ผูป ระกอบการจะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- สถานที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ผูประกอบการสามารถชําระไดยังสํานักงานเขต ทีโ่ รงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตั้ง
อยู
ตางจังหวัด ชําระไดทเี่ ทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
รายละเอียดการเสียภาษี ผูส นใจสามารถศึกษาไดที่ http://www.bma.go.th/html/page4.html
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สถานทีเ่ ขาขายโรงงาน สามารถแยกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. โรงงานประเภท 1 มีเครือ่ งจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิต 5 – 20 แรงมา หรือคนงานไมเกิน 20
คน โรงงานประเภทนี้ไมตองขออนุญาต แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฏกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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2. โรงงานประเภท 2 มีเครือ่ งจักรที่ใชในการผลิต 20 – 50 แรงมา หรือคนงานไมเกิน 50 คน เมื่อจะ
เริม่ ประกอบกิจการ โรงงานตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่
โรงงานตั้งอยู
3. โรงงานประเภท 3 มีเครือ่ งจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิตเกิน 50 แรงมา หรือคนงานเกิน 50
คน หรือโรงงานประเภท 1 และ 2 ที่มีการใช ฟน ขี้เลื่อย หรือแกลบเปนเชื้อเพลิงในการผลิต ผู
ประกอบการตองยืน่ ขออนุญาตกอน จึงจะตั้งโรงงานได
 การชําระคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาต มีตงั้ แต 500 บาท สูงสุด 50,000 บาท ขึ้นอยูกับจํานวนแรงมาของ
เครื่องจักร
คาธรรมเนียมรายป ตัง้ แต 150 บาท สูงสุด 18,000 บาท ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
และ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปทุกป ตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ถาผูประกอบการมิ
ไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให ผูประกอบการจะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน
 สถานที่ชําระคาธรรมเนียม
โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ชําระคาธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สวนโรงงานในจังหวัดอื่นๆ ชําระทีส่ านั
ํ กงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู
ผูส นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่ 6 หนา 66 - 74, การขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร
3. การขออนุญาตกับกรมทรัพยากรธรณี
♦ การขอใชนํ้าบาดาลและการขออนุญาตเจาะนํ้าบาดาล
ในกรณีที่ผูประกอบการมีปญหาเรื่องนํ้า คือนําประปาไปไม
้
ถึง หรือนํ้าประปาเขาถึง แตไมเพียงพอตอ
การผลิตสินคา ผูป ระกอบการจะตองขออนุญาตการใชนํ้าบาดาลกับกรมทรัพยากรธรณี
 สถานที่ยื่นคําขอ
กองควบคุมกิจการนํ้าบาดาล หรือฝายพัฒนานํ้าบาดาล หรือทรัพยากรธรณีประจําทองที่ หรือ
อุตสาหกรรมจังหวัด
รายละเอียดการขออนุญาต ผูส นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm
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4. กรมพัฒนาธุรกิจการคา
- การจัดตั้งธุรกิจ/รูปแบบธุรกิจ
รายละเอียดการจัดตั้งธุรกิจ / การขออนุญาต ผูส นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml
5. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
♦ การขออนุญาตผลิตอาหาร
สําหรับสถานทีผ่ ลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน ผูประกอบการจะตองยื่นขออนุญาตเปนผูผลิต
อาหารตอสํานักคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู
 สถานทีต่ ิดตอ (กรณีเขาขายโรงงาน)
กรุงเทพมหานคร ติดตอกองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสา
ธารณสุข
ตางจังหวัด ติดตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึง่ สถานที่ผลิตตั้งอยู
รายละเอียดการขออนุญาต ผูป ระกอบการสามารถศึกษาเพิ่มไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่ 6 หนา 66 – 74
♦ การขออนุญาตผลิตภัณฑ (ขอเครื่องหมาย อย.)
ผูประกอบการโรงงานนํ้าดืม่ จะตองสงตัวอยางวิเคราะหตามที่กฎหมายกําหนด และนําผล
วิเคราะหมายืน่ ขออนุญาตผลิตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)/สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)
 สถานที่ออกใบอนุญาต (เครื่องหมาย อย.)
กรุงเทพมหานคร ติดตอกองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสา
ธารณสุข ถ.ติวานนท นนทบุรี 11000
ตางจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาต ผูส นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่ 6 หนา 75 – 77
 หลักเกณฑวิธีการที่ดี หรือจีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice : GMP) ในการผลิตนํ้า
ดื่ม
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เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดใหธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวด เปนหนึง่ ในสินคาที่ตองกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาสินคาตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีหรือจีเอ็มพี (Good Manufacturing
Practice : GMP) ในการผลิตนํ้าดื่ม GMP มีผลบังคับใชกับผูประกอบการนํ้าดื่มรายใหมในวันที่
24 กรกฎาคม 2544 เปนตนไป สวนผูประกอบการรายเดิมมีเวลาปรับปรุง เพือ่ ใหถูกตองตามมาตร
ฐานเปนเวลา 2 ป หรือเริม่ บังคับใชวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 สําหรับสาระสําคัญของมาตรฐาน
GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมี 11 ประเด็น สรุปได ดังนี้
1. สถานที่ผลิตและอาคารที่ผลิต จะตองตั้งอยูในพื้นที่สะอาด ไมมีการสะสมของสิ่งเหลือใช หรือ
สิง่ ปฏิกลู ตางๆ รวมทั้งตองมีวิธีปองกันสิ่งปนเปอน ทั้งฝุนละออง เชื้อโรค แมลงและสัตวนําโรค
สถานที่ผลิตจะตองถูกออกแบบกอสรางใหมลี กั ษณะงายตอการทําความสะอาด นอกจากนี้ ตอง
แบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน เพือ่ ปองกันการปนเปอน ประการสําคัญ ตองแยกพื้นที่สําหรับ
ผลิตสินคาออกจากบริเวณที่อยูอาศัยและหองนํ้าหองสวมอยางชัดเจน
2. เครือ่ งมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต จะตองมีจานวนเพี
ํ
ยงพอตอการปฏิบัติงาน ติด
ตัง้ ในตําแหนงที่เหมาะสม สามารถทําความสะอาดไดงาย และถูกลางทําความสะอาดฆาเชื้อ
อยางเพียงพอทั้งกอนและหลังการผลิต
3. แหลงนํ้า แหลงนําที
้ น่ ามาใช
ํ
ผลิตนํ้าดื่มตองหางจากแหลงโสโครกและสิ่งปฏิกูล โดยผูผลิตตอง
เก็บตัวอยางนําไปตรวจวิ
้
เคราะหคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียอยางนอยปละ 1
ครั้ง
4. การปรับคุณภาพนํ้า ผูประกอบการตองปรับคุณภาพของแหลงนํ้าตามขอ 3 เพื่อกําจัดสิ่งปน
เปอน ใหอยูใ นระดับที่กฎหมายกําหนด
5. ภาชนะบรรจุ ตองทําจากวัสดุไมมีพิษ และไดรับการทําความสะอาดกอนนํามาใช
6. สารทําความสะอาดและฆาเชื้อ ผูผลิตจะตองทดสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาดและ
การฆาเชื้อ
7. การบรรจุ ดวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผูป ระกอบการตองตรวจวิเคราะหนํ้าดื่มที่ผลิต ทัง้ ดานจุลินทรีย
เคมี ฟสิกส เปนประจํา
9. การสุขาภิบาล ผูผลิตตองมีวธิ กี าจั
ํ ดสัตวและแมลง รวมทั้งระบบกําจัดของเสียในโรงงานที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดการปนเปอนกับสินคาที่ผลิต
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10. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน ผูป ฏิบัติงานตองไมเปนโรคติดตอรายแรง รวมทั้งจะตอง
รักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ ในขณะที่ผูที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หากเขามาในพื้นที่
ผลิต ก็ตอ งรักษาความสะอาดของรางกายดวยเชนกัน
11. บันทึกและรายงาน ผูผ ลิตตองบันทึกและรายงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหนํ้า สภาพการ
ทํางานของเครื่องกรองหรือเครื่องฆาเชื้อโรค รวมทั้งคุณภาพของนํ้าดื่ม ทัง้ ดานเคมี ฟสิกส และ
จุลชีววิทยา
ผูส นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 / ชําระภาษี ผูป ระกอบการสามารถศึกษาไดที่
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
หรือที่ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
3. ภาพรวมการตลาด
สภาพอากาศของประเทศสงผลใหความตองการเครื่องดื่ม เพื่อชวยดับกระหายคลายรอนเพิ่มสูงขึ้น ไมวา
จะเปนนํ้าดื่มบรรจุขวด นําอั
้ ดลม นํ้าผลไม เปนตน โดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีขอไดเปรียบทางดานราคาที่
ไมสูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นําดื
้ ่มบรรจุขวดยังเปนสินคาที่เหมาะสําหรับผูที่เนนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เพราะไมมีสารปรุงแตงอื่น ๆ
ปจจุบัน ธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลคาตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ลานบาทตอป และมีผูประกอบการทั้งราย
เล็กและรายใหญรวมกันประมาณ 2,000 ราย การผลิตนํ้าดื่มมีแนวโนมขยายตัวไดอีกมากจากหลายปจจัย
เชน ปญหาความเสือ่ มโทรมของแหลงนํ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แตกอน
แหลงนําต
้ างๆ สามารถนํามาใชเพื่ออุปโภคและบริโภคได ทวาปจจุบัน มลภาวะจากแหลงตางๆ เชน โรงงาน
อุตสาหกรรม รถยนต เปนตน ทําใหแหลงนํ้ามีภาวะปนเปอน รวมถึงจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน
สําหรับผูประกอบการที่สนใจเขามาในตลาดนี้สูงถึงรอยละ 20-30 ตอป
3.1 กลุมลูกคา
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กลุม ลูกคาสามารถแบงตามลักษณะการบรรจุของนํ้าดื่มได ดังนี้
1. นําดื
้ ่มบรรจุขวด กลุม ลูกคาจะเปนกลุมบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่ตองการดื่มนํ้าในปริมาณไมมาก
หาซือ้ งาย สะดวกตอการพกพาและการเดินทาง จะเห็นไดวาตามรานคาทั่ว ๆ ไป มีนํ้าดื่มบรรจุ
ขวดอยูห ลายขนาด เพื่อจําหนายใหกับผูบริโภค
2. นําดื
้ ่มบรรจุถัง กลุม ลูกคาจะเปนกลุมอาคารบานเรือน อาคารสํานักงาน โรงงาน เปนตน นํ้า
ดืม่ บรรจุถังมีราคาถูก และมีนํ้าปริมาณมาก
3.2 สวนผสมทางการตลาด
 ผลิตภัณฑนํ้าดื่ม (Product)
ในทองตลาด นํ้าดื่มสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ นําดื
้ ม่ ในภาชนะที่เปนพลาสติกใส
และพลาสติกขุน ผูบ ริโภคจะนิยมดื่มนํ้าในภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติกใสมากกวา เพราะมี
ความเชือ่ มัน่ ตอความสะอาดและปลอดภัย การที่ผูบริโภคหันมานิยมดื่มนํ้าบรรจุขวด เนื่องจาก
เห็นวาหาซื้องาย และที่สําคัญคือมีประโยชนตอรางกาย
♦ ลักษณะที่ดีของนํ้าดื่มบรรจุขวด/ถัง
1. สภาพภายนอกและสภาพภายในของขวด/ถังทีใ่ ชบรรจุตองสะอาด บริเวณฝาปดตองไมมี
คราบปนเปอน ฝาตองปดสนิท มีแผนพลาสติกรัดฝาอีกชั้นหนึ่ง
2. ลักษณะของนํ้าตองใส ไมมีตะกอน สี กลิ่น รสที่ผิดปกติ
3. ฉลากตองระบุชื่อ ตรานํ้าดื่ม ที่ตั้งของผูผ ลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อยางชัดเจน
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/khonkaen/chaf1.html#2
 การกําหนดราคา (Price)
การกําหนดราคาของนํ้าดื่ม จะขึ้นอยูกับภาวะทั่วไปของตลาดและตนทุนการผลิต คือ
- การกําหนดราคาตามสภาวะทางการตลาด ผูประกอบรายใหมควรสํารวจราคาจากผู
ประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อไมใหราคาสูงหรือตํ่าเกินไป แตสวนมาก ผูประกอบ
การนําดื
้ ม่ ทีต่ อ งการหาตลาด จะกําหนดราคาสินคาตํ่ากวาผูประกอบการรายเดิม ทําใหบาง
ครัง้ ผูป ระกอบการตองประสบภาวะขาดทุน และดําเนินธุรกิจไดไมนาน
- การกําหนดราคาจากตนทุนการผลิต ซึ่งประกอบดวย คาแรงงาน คานํ้า คาไฟฟา และที่
มากทีส่ ดุ คือคาบรรจุภัณฑ เพราะวัตถุดิบหลักของบรรจุภัณฑจะเปนพลาสติกและเม็ด
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พลาสติก ซึง่ อิงกับราคานํ้ามัน ฉะนั้น หากปจจัยการผลิตถูกปรับราคาสูงขึ้น ผูประกอบการ
ก็อาจตองเพิ่มราคานํ้าดื่ม
ยกตัวอยางเชน ผูผลิตบางรายอาจกําหนดราคาขายสงนํ้าบรรจุถัง 20 ลิตร ถังละ 7
บาท และรานคาจะขายใหผูบริโภคในราคาถังละ 12 บาท สวนนํ้าบรรจุขวด ผูผลิตจะได
กําไรไมมาก เพราะเฉพาะตนทุนขวดพลาสติกตกขวดละ 2 บาท และจําหนายใหรานคาใน
ราคาขวดละ 3.30 บาท แตผูผลิตตองทําควบคูกันไปเพื่อเอาใจลูกคา โดยลูกคาจะนําไป
จําหนายในราคา 5-6 บาท
 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ไมวา จะทําธุรกิจประเภทใดก็ตาม ผูประกอบการตองสํารวจตลาดหรือชองทางการจําหนาย
สินคากอน เพือ่ เปนแนวทางในการวางแผนการผลิตตอไป โดยทั่วไป ผูประกอบการนํ้าดื่มมีชอง
ทางการจําหนาย ดังนี้
- ติดตอเอเยนตหรือตัวแทนจําหนายนํ้าดื่มในเขตพื้นที่นั้นๆ โดยทําการตกลงหรือกําหนดเงื่อนไข
ระหวางผูป ระกอบการนํ้าดื่มและตัวแทนจําหนาย เชน หางสรรพสินคา รานคา รานมินิมารท
เปนตน
- การติดตอกับลูกคาโดยตรง เชน การสงนํ้าดื่มตามบานพักอาศัย สํานักงาน โรงงาน รานอาหาร
เปนตน
 การสงเสริมการขาย (Promotion)
ผูป ระกอบการมีวิธีการสงเสริมการขายที่ไมเหมือนกัน เชน
- การลดราคาสินคาใหกับลูกคา ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อสินคาเปนจํานวนมาก
- การใหของชํารวยในชวงเทศกาล เชน เทศกาลวันปใหม ผูประกอบการอาจใหของชํารวยที่ผู
ประกอบการมีอยู เชน นํ้าดื่ม โดยไมเก็บเงิน ทั้งนี้ จํานวนที่ใหไมควรมากเกินไป จนผู
ประกอบการตองแบกภาระ
3.3 สภาพการแขงขันในตลาด
1. ความไดเปรียบทางการคาของผูประกอบการรายใหญ สถานการณการแขงขันของตลาดนํ้า
ดืม่ นั้น พบวาคอนขางรุนแรง เนื่องจากผูประกอบการรายใหญรุกตลาดมากขึ้น โดยอาศัยความได
เปรียบทางการคาในเรื่องผลิตสินคาหลายประเภท เชน นํ้าอัดลม นํ้าผลไม สุรา เบียร ฯลฯ ทํา
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ใหผปู ระกอบการรายใหญสามารถกําหนดเงื่อนไขและการตอรองราคา เพื่อวางจําหนายสินคากับ
ทางรานคาหรือตัวแทนจําหนายนํ้าดื่ม มากกวาผูประกอบการรายเล็ก
2. การตัดราคา ผูป ระกอบการนํ้าดื่มมีจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันดานราคาขึ้น
4. การผลิต
4.1 กรรมวิธีการผลิตนํ้าดื่ม
โดยทั่วไป กรรมวิธีการผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดจะแบงเปนขั้นตอนตามที่ อย. กําหนด ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการกรอง ประกอบดวย
- กรองดวยสารที่เปนตัวกรอง (ถังกรอง) ชนิดตาง ๆ และ/หรือ
- ใชวิธี Reverse Osmosis (R.O)
2. ขัน้ ตอนการทําลายเชื้อจุลินทรีย ประกอบดวย
- ใชแสงอุลตราไวโอเลต (หลอด U.V.) และ/หรือ
- ใชระบบโอโซน (Ozone)
อยางไรก็ตาม การผลิตนํ้าดื่มยังแบงไดเปน 2 ระดับ ดังนี้
♦ การผลิตที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตนํ้าดื่มของอุตสาหกรรมในครัวเรือนจะมี
กรรมวิธีไมคอยยุง ยากซับซอน ดังนี้
1. นํานําประปาหรื
้
อนํ้าบาดาลเขาสูเครื่องกรอง SAND FILTER
2. ผานนําเข
้ าสูเครื่องกรอง BASE EXCHANGE UNIT ซึ่งบรรจุผงกรองเรซิน เพื่อขจัดความ
กระดางของนํ้าและสารละลายของเหล็กบางสวนออก
3. ผานนําเข
้ าสูเครื่องกรอง ACTIVATED CARBON FILTER ซึ่งบรรจุสารกรอง ACTIVATED
CARBON เพือ่ ขจัดกลิ่น สี และตะกอน
4. ผานนําเข
้ าสูเ ครื่องกรอง BACTERIA FILTER ซึ่งมีใสกรองเปน CERAMIC FILTRATION
5. นํานํ้าผานเขาสูห ลอดอุลตราไวโอเลต เพื่อฆาเชื้อโรค แลวจึงผานนํ้าเขาสูเครื่องบรรจุ เพื่อ
บรรจุใสภาชนะตอไป
♦ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีขนั้ ตอนการผลิตที่ยุงยากซับซอน สวนใหญใชกบั โรงงาน
รายใหญ ขั้นตอนการผลิตมีดงั นี้
1. นํานําประปาหรื
้
อสูบนํ้าจากบอบาดาล โดยบอบาดาลจะมีความลึกและคุณสมบัติแตกตางกัน
ขึน้ อยูก บั สถานที่ตั้งของโรงงาน แตจะมีความลึกไมนอยกวา 150 เมตร
2. นํานําดิ
้ บขึน้ ทําปฏิกิริยากับอากาศ เพื่อใหแรธาตุและสิ่งเจือปนบางชนิดตกตะกอน
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3. เติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรค และเรงการตกตะกอนของแรธาตุ
4. สูบนําที
้ ผ่ า นการตกตะกอนและฆาเชื้อแลว ผานถังกรองทราย SAND FILTER กรองถาน
CARBON และกรองความกระดาง SOFTENER
5. นํานําที
้ ่กรองแลวเก็บเขาถังพักนํ้า โดยเติมคลอรีนฆาเชื้อโรคอีกครั้ง เพื่อปองกันเชื้อโรคที่ลอย
อยูใ นบรรยากาศมาปนเปอน
6. นํานําที
้ ฆ่ า เชื้อแลวผานถังกรองถาน CARBON เพื่อกรองคลอรีน กลิ่น สี อีกครั้ง
7. สูบนําผ
้ านเครื่อง POLISHER เพื่อกรองสารแขวนขนาดเล็ก
8. สงนํ้าเขาถัง เติมกาซโอโซน เพื่อฆาเชื้อโรคในขั้นสุดทาย
9. บรรจุนํ้าลงในบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ
ผูส นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ศูนยวิจัยกสิกรไทย, นําดื
้ ่มบรรจุขวด : ตนทุนการผลิตเพิ่ม…ผูประกอบการเริ่มปรับตัว,
http://www.tfrc.co.th
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ขัน้ ตอนการผลิตนํ้าดืม่ ในอุตสาหกรรมครัวเรือน

12

ขัน้ ตอนการผลิตนํ้าดืม่ ในโรงงานอุตสาหกรรม
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เนือ่ งจากนํ้าดื่มบรรจุขวดมีกระบวนการผลิตที่คอนขางงาย สงผลใหผูประกอบการจํานวนมากสน
ใจเขามาทําธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวด และผูป ระกอบการสวนใหญที่เขามาจะเปนรายเล็ก ผลิตในครัว
เรือน เพื่อจําหนายตามทองถิ่น
4.2 โรงงานสิง่ ปลูกสรางและสภาพแวดลอม
• สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
สถานที่ตั้งของตัวอาคารและบริเวณใกลเคียงตองอยูในที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดการปนเปอนกับ
นํ้าบริโภค หรือถาผูผลิตไมสามารถหลีกเลี่ยงได ผูผลิตก็ตอ งมีมาตรการปองกันเพิ่มเติม อาคารผลิต
ตองมีผนังทัง้ 4 ดาน การจัดอาคารอยางนอยจะตองประกอบดวย
1. หองติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณปรับคุณภาพนํ้า หองดังกลาวตองมีพนื้ ลาดเอียง มีทางระบาย
นํ้า ไมมีนํ้าขัง
2. หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง หองนี้ตอ งมีพนื้ ทีแ่ หง มีชั้น หรือยกพื้น มีมาตรการปอง
กันฝุนละออง
3. หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ หองดังกลาวตองมีพนื้ ลาดเอียง ไมมีนํ้าขัง และ
มีทางระบายนํ้า มีระบบจัดแยกภาชนะที่กาลั
ํ งรอลาง และที่ลางแลว
4. หองบรรจุ หองนี้ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพ มีทางเขาออกที่
สามารถปองกันสัตว แมลง ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือหองอื่นๆ มีพื้นลาดเอียง ไมมี
นําขั
้ ง และมีทางระบายนํ้า มีโตะ และหรือแทนบรรจุ ซึ่งทําความสะอาดงาย หองบรรจุดัง
กลาวตองมีการใช และปฏิบัติงานจริง
5. หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ หองนี้ตองมีชนั้ หรือยกพื้นรองรับ มีระบบการเก็บผลิตภัณฑ
เพือ่ รอจําหนาย
่ งมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
• เครือ
ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับนํ้าบริโภค ตองทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดสนิม
และไมเปนพิษ เครื่องมือเครื่องจักรตองสามารถทําความสะอาด ฆาเชื้อไดงาย และมีจานวนพอเพี
ํ
ยง
เครื่องมืออยางนอยตองประกอบดวย
1. เครื่องหรืออุปกรณการปรับคุณภาพนํ้า
2. เครื่องหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ
3. เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุ
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4. เครื่องหรืออุปกรณการปดผนึก
5. โตะหรือแทนบรรจุ ที่เหมาะสมสําหรับขนาดบรรจุที่ตางกัน
6. ทอสงนําเป
้ นทอพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
ผูผลิตควรตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหอปุ กรณดัง
กลาวมีสภาพการทํางานที่ดี นอกจากนี้ อุปกรณยังตองไดรับการทําความสะอาดและฆาเชื้ออยาง
เพียงพอ ทัง้ กอนและหลังการผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ผูส นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.fda.moph.go.th/newfoodsystem/main2frame.htm

ตัวอยาง โครงสรางโรงงานผลิตนํ้าดื่ม
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4.3 วิธบี ริหารแรงงาน
- การสรรหาแรงงาน พนักงานในธุรกิจผลิตนํ้าดื่ม ประกอบดวย พนักงานฝายธุรการ พนักงาน
ฝายผลิต ในสวนของพนักงานฝายธุรการ ประกอบดวย พนักงานฝายบัญชี สําหรับพนักงานใน
โรงงานประกอบดวย ชางซอมบํารุง พนักงานบรรจุ พนักงานลางภาชนะ พนักงานสงของ
พนักงานขับรถ ผูประกอบการอาจสรรหาพนักงานจากการประกาศรับสมัครทางสื่อสิ่งพิมพ
ประกาศรับสมัครหนาโรงงาน และจากสํานักงานจัดหางาน
- การคัดเลือกพนักงานใหเหมาะสมกับงาน ผูป ระกอบการจะตองพิจารณาลักษณะของงานวา
ควรใชบคุ ลากรทีม่ คี วามสามารถดานใด เพื่อใหเหมาะสมกับงาน เชน พนักงานบัญชีจะตองมี
ความรูค วามสามารถทางดานบัญชี และมีความละเอียดรอบคอบ ชางซอมบํารุงควรมีความรูใน
เรือ่ งของเครือ่ งจักรเปนอยางดี วางแผนดูแลรักษาเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการใชงานไดนาน เปนตน
- จํานวนแรงงานที่ใช ขึน้ อยูก บั ขนาดของโรงงาน กําลังการผลิตนํ้าดื่ม และตลาดรองรับสินคา
อยางไรก็ตาม หากเปนธุรกิจขนาดเล็ก โรงงานอาจใชพนักงานประมาณ 10 คน
4.4 แหลงที่สามารถใหความรูดานการผลิต
1. สถาบันวิจยั โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0-2889-3820 ,0-2889-3920, 0-28893309 ตอ 405, 414, 417 สถาบันนี้เกิดจากความรวมมือระหวาง 3 หนวยงาน คือสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
และองคการความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญี่ปุน (JICA) สถาบันดังกลาวเปนสถานที่
ผลิตนําต
้ นแบบ เพื่อใหความรูสําหรับเจาหนาที่ ผูป ระกอบการ และผูสนใจทั่วไปที่ตองการ
ดําเนินธุรกิจผลิตนํ้าดื่ม
2. ตัวแทนจําหนายเครื่องจักร เพราะบริษัทจะรูขั้นตอนและกําลังการผลิตของเครื่องจักรทุกประเภทที่
มีอยู
4.5 วิธลี ดความสูญเสีย
การลดความสูญเสียสําหรับการผลิตนํ้าดื่ม สามารถกระทําได ดังนี้
 ดูแลเครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอ โดยวางแผนการตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อใหการผลิตนํ้าออก
มาไดคุณภาพ
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 การทําความสะอาดบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะถังบรรจุนํ้า เมื่อนํากลับมาใชใหม หากโรงงานทํา
ความสะอาดไมดี ถังอาจเกิดตะไครนํ้าได
4.6 การบริหารนํ้าดื่มเมื่อผลิตเสร็จแลววางไวในสต็อค
เมือ่ บรรจุนาใส
ํ้ ขวดหรือถังเรียบรอยแลว ผูประกอบการสามารถนําไปเก็บในหองเก็บสินคา อาจเปนหองสี่
เหลีย่ มทีม่ กี ารกัน้ อยางเรียบรอย หรือเปนที่โลง มีหลังคากันแสงแดด สําหรับหองเก็บสินคาควรมีชั้นสําหรับวาง
สินคา ทั้งนี้ เพื่อปองกันการปนเปอน สัตวและแมลง
เนือ่ งจากการผลิตนําดื
้ ่มมีขั้นตอนไมยุงยากและใชเวลาไมนาน ผูประกอบการรายเล็กบางรายจะผลิตสิน
คาวันตอวัน ไมเก็บสินคาไวในสต็อคมากนัก เนื่องจากตองใชพื้นที่มาก ทั้งนี้ จะขึ้นอยูปริมาณของลูกคาวามี
มากนอยเพียงใด โรงงานสามารถผลิตสินคาไดทันตามความตองการของลูกคาหรือไม นํ้าดื่มสามารถเก็บไวใน
สต็อกไดเปนเวลานาน หากผานกระบวนการผลิตที่สะอาด
5 การบริหาร
ธุรกิจนีใ้ ชแรงงานเปนจํานวนมาก เพราะสินคามีนํ้าหนัก และตองสงใหกับลูกคาโดยตรง ในขณะเดียว
กัน บางครัง้ โรงงานอาจตองเก็บเงินสดจากลูกคาดวย ดังนั้น ผูประกอบการควรคัดเลือกพนักงานที่มีความ
ขยันและซื่อสัตย โรงงานนํ้าดื่มขนาดเล็กอาจประกอบดวยพนักงาน ดังนี้
- พนักงานบัญชี
1 คน ดูแลเรื่องการเงิน รายรับ-รายจายในโรงงาน
- ชางซอมบํารุง
1 คน ดูแลเครื่องกรองนํ้า ซอมแซมเมื่อเครื่องมีปญหา
- พนักงานขนสง
5 คน ทําหนาที่สงสินคาใหกับลูกคา
- พนักงานฝายผลิต 3 คน ทําหนาที่บรรจุนํ้าและลางภาชนะ
ในสวนของพนักงานบัญชีและชางซอมบํารุง โดยสวนมากเจาของกิจการโรงงานนํ้าดื่มขนาด
เล็กจะเปนผูทําหรือดูแลเอง
*** สําหรับโรงงานขนาดใหญ โครงสรางองคกรจะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยในแตละสวนงาน จะเพิ่ม
ทัง้ บุคลากรระดับบังคับบัญชา และบุคลากรระดับปฏิบัติงาน
5.1 การพัฒนาแรงงาน ผูป ระกอบการควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพ
โดยการสงพนักงานเขาอบรม เชน การใหบริการลูกคา เรื่อง 5 ส. และการจัดไปดูงานตามโรงงาน
ตนแบบ เพือ่ ใหพนักงานนําความรูที่ไดมาใชกับสถานประกอบการ
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5.2 วิธกี ารทําใหสินคามีคุณภาพที่ตอเนื่อง
- การดูแลรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องกรองอยางสมํ่าเสมอ โดยจัดตารางเวลาการดูแลรักษา
เครื่องจักรวา เครือ่ งจักรตัวใดกี่วันตองลาง หรือเปลี่ยนไสกรอง หากผูป ระกอบการตองการใหสิน
คามีมาตรฐานสูง ผูป ระกอบการควรใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต
- การรักษาคุณภาพของนํ้าดื่ม โดยเฉพาะนําที
้ ่ใชในการผลิต ทั้งนํ้าประปาและนํ้าบาดาล จะ
ตองผานกระบวนการตางๆ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่ อย.กําหนด
- การรักษาความสะอาด ทั้งสถานที่ผลิตนํ้าดื่มและภาชนะบรรจุนํ้า สําหรับภาชนะบรรจุนํ้า จะ
ตองทําความสะอาดทัง้ ภายในและภายนอก ดวยการลางนํ้าทีผ่ า นกระบวนการกรอง คือนํ้าที่
สามารถดื่มไดมาลางขวดและถัง
6 การเงิน
6.1 การจัดหาเงินทุน
ปจจุบันนี้ ธุรกิจนํ้าดื่มเปนอุตสาหกรรมที่ตอ งใชเงินลงทุนมาก สวนหนึง่ มาจากการจัดสถาน
ประกอบการใหไดมาตรฐาน GMP ทําใหผปู ระกอบการตองพึ่งสถาบันการเงิน เพือ่ ลงทุนในกิจการ
อยางไรก็ตาม กอนการลงทุน ผูป ระกอบการตองคํานึงถึงตลาดวา สามารถรองรับสินคาไดมากเพียง
ใด และผูประกอบการจะมีรายไดเพียงพอกับการจายใหกับสถาบันการเงินหรือไม
6.2 โครงสรางการลงทุนในโรงงานนํ้าดื่ม
♦ วงเงินเริ่มตน หากเปนโรงงานนํ้าดื่มขนาดเล็ก ผูป ระกอบการควรมีเงินทุนไมตํ่ากวา
1,400,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนบาท) สวนโรงงานขนาดใหญใชเงินลงทุนไปจนถึง 10
ลานบาท
♦ เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร ประกอบดวย
- โครงสรางอาคาร (ไมรวมที่ดิน) ควรมีพื้นที่ประมาณ 6 เมตร x 12 เมตร ตก
ประมาณ 500,000 - 1,500,000 บาท
- รถยนต (กระบะ) ราคาประมาณ 400,000 บาท
- เครื่องกรองนํ้าและอุปกรณ ราคาประมาณ 300,000 - 400,000 บาท ราคาของ
เครือ่ งจักรและอุปกรณจะขึ้นอยูกับกําลังการผลิต หากผูประกอบการตองเครื่องที่มีกําลัง
การผลิตสูง ราคาเครื่องก็สูงตามไปดวย บางบริษัทจะขายครบชุดพรอมติดตั้ง ประกอบ
ดวย
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 ปมสงนํ้า 2 เครื่อง
 เครื่องกรองแมงกานีส
 เครื่องกรองคารบอน
 เครื่องกรองเรซิน
 เครื่องกรองเซรามิค
 หลอดอุลตราไวโอเลตสําหรับฆาเชื้อ 1 ชุด
 เครื่อง Reverse Osmosis (R/O)
 หัวบรรจุนํ้าสําหรับขวดขนาด 500 มล. และ 950 มล.
 หัวบรรจุสําหรับนํ้าถังขนาด 20 ลิตร
 เครื่องลางถังนํ้า
 ถังเก็บนํ้า ขนาด 3,000 ลิตร
♦ เงินทุนหมุนเวียน
สําหรับโรงงานนําดื
้ ่มขนาดเล็ก ผูประกอบการควรมีเงินทุนหมุนเวียนอยางนอยประมาณ
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ตอเดือน แบงเปน
- คาแรงงาน
- คานํ้า
- คาไฟฟา
- คาซอมบํารุงเครื่องจักร
- คาขนสง คานํ้ามันรถ
- คาบรรจุภณ
ั ฑ (ขวด ถัง) สําหรับธุรกิจนํ้าดื่ม บรรจุภัณฑเปนตนทุนที่สูงมาก
***ธุรกิจนําดื
้ ม่ สามารถลงทุนสูงกวานี้ได โรงงานนํ้าดื่มบางแหงลงทุนสูงถึง 10 ลานบาท
และใชเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 1 ลานบาทตอเดือน เปนตน
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การประมาณราคาของอาคารและอุปกรณการผลิตของสถานที่ผลิตตนแบบ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
นําดื
้ ม่ บรรจุในภาชนะปดสนิทดวยระบบนํ้าออนและฆาเชื้อดวยแสงอุลตราไวโอเลต
(ราคาประมาณการในป พ.ศ. 2540)
รายการ
1. อาคาร
2. ถังพักนําขนาด
้
2,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ
3. ถังพักนําขนาด
้
1,000 ลิตร จํานวน 3 ใบ
4. ปมเติมคลอรีน
5. ปมนํ้าอัตโนมัติ
6. ปมหนาเหล็ก
7. ปมนํ้าสเตนเลส
8. ถังอัดความดันนํ้า จํานวน 2 ถัง
9. ถังบรรจุสารกําจัดเหล็ก
10. ถังบรรจุสารกรองถานกัมมันต กรองกลิ่นและสี จํานวน 2 ถัง
11. ถังบรรจุสารกรองเรซิน สําหรับกรองความกระดาง
12. แทงกรองตะกอนหยาบ
13. ถังกรองเซรามิค สําหรับกรองจุลินทรียขนาดใหญ
14. หลอดอุลตราไวโอเลตสําหรับฆาเชื้อ จํานวน 2 ชุด
15. หัวบรรจุนํ้าสําหรับขวดขนาด 500 และ 950 มล.
16. หัวบรรจุนํ้าสําหรับถัง 20 ลิตร
17. โตะสเตนเลสสําหรับพักผลิตภัณฑ
18. อุโมงคความรอน
19. รางลําเรียงชนิดลูกกลิ้งทําดวยสเตนเลสยาว 11 เมตร
20. รถเข็นสเตนเลสสําหรับเก็บถังที่รับคืนและสําหรับผึ่งถัง จํานวน 6 คัน
21. เครือ่ งลางกลั้วขวดและถังดวยนํ้าสะอาด
22. ถังรองรับนํ้าทิ้งจากการกลั้วและบรรจุ
23. ชัน้ พลาสติกยกระดับสูงจากพื้นไมนอยกวา 10 ซม. จํานวน 2 อัน

ราคา (บาท)
2,700,000
30,000
27,000
15,000
6,500
8,000
16,000
19,000
12,000
24,000
16,000
5,600
34,000
60,000
30,000
2,000
17,000
65,000
263,000
135,000
17,000
10,000
2,736
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24.
25.
26.
27.

อางสเตนเลส จํานวน 3 อาง
เครือ่ งขัดถังภายในดวยเม็ดเรซิน ติดตั้งพรอมปมแรงดัน
เครื่องลางแบบฉีดนํ้าชนิดใชแรงดัน
ชัน้ สเตนเลสสําหรับวางผลิตภัณฑ จํานวน 3 อัน
รวม

58,000
30,000
20,000
77,500
3,700,336

ที่มา : เปนรายละเอียดราคาอุปกรณการผลิต ของโรงงานตนแบบที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล ใชสาธิตระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพสําหรับสถานที่ผลิตขนาดเล็ก
: เปนราคาประมาณการในป พ.ศ. 2540
: อุปกรณเครื่องมือในกระบวนการผลิตที่นําเสนอ สวนหนึง่ เปนอุปกรณที่ใชเพื่อประกอบการ
ผลิตและวิจยั เฉพาะกรณี ฉะนั้น ผูประกอบการตองพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสมกับสภาพของ
สถานประกอบการ
6.3 อัตรากําไรตอยอดขาย
เนือ่ งจากนําดื
้ ม่ ทีข่ ายอยูทั่วไปในทองตลาดมีขนาดตาง ๆ กัน ทั้งที่เปน ถัง ขวดแกว ขวด
พลาสติกขาวใส และขวดพลาสติกขาวขุน ซึ่งบรรจุภัณฑเหลานี้มีตนทุนที่แตกตางกัน เชน
- นําดื
้ ม่ บรรจุถงั ขนาด 20 ลิตร บางสถานประกอบการจะมีตนทุนการผลิตที่ 2 บาท/ถัง
และขายสงใหลูกคาประมาณ 7 บาท/ถัง
- นําดื
้ ม่ บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 500 มล. บางสถานประกอบการมีตนทุนการผลิตที่
2 บาท และขายสงใหลูกคา 3.33 บาท/ขวด
- นําดื
้ ม่ บรรจุขวดพลาสติกขาวขุน ขนาด 950 มล. บางสถานประกอบการมีตนทุนการ
ผลิต 1.80 บาท/ขวด และขายสงใหลูกคา 1.90 บาท/ขวด
- นําดื
้ ม่ บรรจุแบบถวย ขนาด 250 มล. บางสถานประกอบการมีตนทุนการผลิต 80
สตางค/ถวย ขายสงใหลูกคา 1.90 บาท/ถวย
ทัง้ นี้ ราคาของนําดื
้ ่มแตละสถานประกอบการจะไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับหลายปจจัย
เชน ตราหรือยี่หอของนํ้าดื่ม สังเกตไดจากนํ้าดื่มที่มีชื่อเสียง และเปนที่รูจักกันในตลาด จะมี
ราคาสูงกวานํ้าดื่มทั่วไป
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เปนทีน่ า สังเกตวานํ้าดื่มบางขนาดมีกําไรสูงมาก แตบางขนาดแทบไมมีกําไรเลย
และจากการสัมภาษณ ผูประกอบการสวนหนึ่งมีความเห็นวา เหตุที่ตองผลิตขนาดตางๆ เปน
เพราะตองการสรางความหลากหลายในตัวสินคา เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา
ฉะนัน้ กําไรของการขายนํ้าดื่มเมื่อหักตนทุนการผลิต (คาแรงงาน คานํ้า
คาไฟฟา คาขนสง คาบรรจุภัณฑ) ยังไมหักเงินทุนในสินทรัพยถาวร โดยเฉลี่ยจะอยู
ประมาณ 30 – 40% ตอขวดหรือถัง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่จําหนาย การกําหนดราคา
ของผูประกอบการ ฯลฯ
6.4 จุดคุมทุน/ระยะคืนทุน
การคืนทุนของธุรกิจนํ้าดื่มขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ขนาดของธุรกิจ ปริมาณลูกคา ภาวะ
การแขงขันในตลาด และความสามารถของผูประกอบการในการบริหารธุรกิจ
จากการสัมภาษณผูประกอบการนํ้าดื่ม ระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจนํ้าดื่มขนาดเล็กจะ
อยูป ระมาณ 3 ป และหากเปนธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ ระยะคืนทุนของธุรกิจ
นําดื
้ ่มจะอยูประมาณ 5 – 7 ป
6.5 วิธปี ระหยัดคาใชจาย
1. ผูประกอบการควรสั่งซื้อบรรจุภัณฑเปนจํานวนมาก ๆ เพื่อผูประกอบการจะไดราคาที่ถูกกวา
สัง่ ซือ้ คราวละนอย ๆ ทั้งนี้ ผูป ระกอบการควรคํานึงปริมาณขายดวย
2. นํานําที
้ ่ลางถังภายในมาบําบัด เพือ่ นํากลับมาใชใหม
3. จัดตารางการดูแลและรักษาเครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่องกรองนํ้า ผูป ระกอบการควรจัดตาราง
เวลาการลางไสกรอง การเปลี่ยนไสกรอง เพื่อบํารุงรักษาเครื่องจักรใหมีอายุการใชงานนาน
ขึ้น การดูแลเครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอ จะชวยประหยัดคาใชจายดานการซอม
4. ผูป ระกอบการควรซื้อภาชนะใสนํ้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะถังนํ้าที่ใชในครัวเรือน ผูประกอบ
การควรซื้อถังเกรด A หากเปนถังเกรด B, C อายุการใชงานสั้นประมาณ 5-6 เดือน แตถา
เปนถังเกรด A อายุการใชงานจะนานถึง 2 ป
7. เงือ่ นไขและขอจํากัดที่สําคัญ
• มีการแขงขันกันสูง ผูประกอบการนําดื
้ ่มเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหตลาดแขงขันกันสูง โดย
เฉพาะเรื่องการตัดราคาสินคา
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8. ปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
1. การบริการที่ดี สําหรับธุรกิจนํ้าดื่ม การบริการถือเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการตองพัฒนาใหไดมาตร
ฐาน เพราะนําดื
้ ่มเปนตลาดที่มีจานวนคู
ํ
แขงสูง และสินคาไมแตกตางกันมาก ดังนั้น สิง่ ทีท่ าให
ํ ลูกคา
ประทับใจคือเรื่องการบริการ เชน ผูผลิตมีสินคาใหลกู คาอยางสมํ่าเสมอ และสามารถสงใหลูกคาไดใน
เวลาอันรวดเร็ว
2. คุณภาพของนํ้าดืม่ จะตองใส สะอาด และภาชนะบรรจุจะตองปดสนิท สามารถปองกันสิ่งปนเปอน
ไดเปนอยางดี รวมถึงคุณภาพของนํ้าดื่มตองไดรับการรับรองจาก อย. เพื่อสรางเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
3. มีทาเลที
ํ
่เหมาะสม เสนทางการขนสงสะดวก รวดเร็ว สามารถสงสินคาใหกับลูกคาไดทันเวลา
แหลงขอมูล
เว็บไซต
กรมพัฒนาการคา, การจดทะเบียนการคา,
http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml
กรมทรัพยากรธรณี, การขออนุญาตใชนํ้าบาดาล,
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ภาษีเงินได , 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
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, บทที่ 6 หนา 66 - 74, การขออนุญาตหนวยงานทองที่,
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, บทที่ 6 หนา 66 - 74, การขออนุญาตกรมโรงงาน,
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, บทที่ 6 หนา 66 - 74, การขออนุญาตผลิตอาหาร,
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, บทที่ 6 หนา 75 – 77, การขอเครื่องหมาย อย,
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
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ศูนยวิจัยกสิกรไทย, นําดื
้ ่มบรรจุขวด : ตนทุนการผลิตเพิ่ม…ผูประกอบการเริ่มปรับตัว,
http://www.tfrc.co.th
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