
แนวทางพัฒนากิจการน้้าดื่ม กิจการสโมสรฯ
๑๓ เมษายน ๒๕๕๗



หัวข้อการบรรยาย

• วัตถุประสงค์

• ข้อมูลทั่วไป

• ขั้นตอนการผลิต

• ต้นทุนการผลิต

• แนวทางการพัฒนา



วัตถุประสงค์

• เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับก้าลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

• เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการภายใน ฐท.สส.

• เพื่อสนับสนนุภารกิจของ ฐท.สส. ตามที่ได้รับสั่งการ



โรงผลิตน้้าดื่ม กิจการสโมสร ฐท.สส.
สถานที่ตั้ง โรงกรองน้้าที่ 1 ฯ (กร.)

14 3 2



แผนที่โรงผลิตน้้าดื่ม กิจการสโมสร ฐท.สส.
สถานที่ตั้ง โรงกรองน้้าที่ 1 ฯ (กร.)



ผังโรงผลิตน้้าดื่ม

ห้องที่ 3

บรรจุน้้าดื่ม
และแพ็คกิ้งขวด

ห้องที่ 2
ล้างขวด

และผลิตน้้า

ห้องที่ 1

เก็บขวด

และถังพักน้้าใส 3 ถัง

ห้องที่ 4
แพ็คกิง้ขวดและเก็บ
ขวดน้้ารอจ้าหน่าย



ห้องที่ 1
ห้องเก็บขวดและถังพักน้้าใส 3 ถัง



ห้องที่ 2
ล้างขวดและผลิตน้้า 



ห้องที่ 3
บรรจุน้้าดื่มและแพ็คกิ้งขวด



ห้องที่ 4
แพ็คกิ้งขวดและเก็บรอจา้หน่าย



โรงผลิตน้้าดื่ม
แบบ Softener & Reverse Osmosis



โรงผลิตน้้าดื่ม 
อัตราการผลิตจริง 12,000 ลิตร/วัน และที่ใช้ 8,000 ลิตร/วัน ขั้นตอนในการผลิตดังรูป

RO

เครื่องกรองสนิมเหล็ก

เครื่องกรองส,ี คลอรีน

เครื่องกรองหินปูน
เครื่องฟอกน้้า

ถังน้้า 2,000 ลิตร

ถังน้้า 1,000 ลิตร

ผ่านแสงอุลต้าไวส์โอเรท

หัวจ่ายเล็กหัวจ่ายใหญ่

เครื่องกรองสี - คลอรีน

น้้าเข้าถัง PVC 1”

ผังระบบกรองน้้าดื่มโดยสังเขป



รายการเครื่องจักรแรงม้าที่นา้มาผลิตน้้า

1. เครื่องปั้มสูบน้้าประปาจ่ายน้้าเครื่องกรองน้้า 
    จ้านวน 1 เครื่อง 1 แรงม้า

2. เครื่องปั้มสูบน้้าบรรจุขวด จ้านวน 1 เครื่อง
   1 แรงม้า

4. เครื่องปั้มสูบล้างขวด จ้านวน 1 เครื่อง 1 แรงม้า 3. เครื่องปั้มสูบน้้าเข้าเครื่อง RO จ้านวน 1 เครื่อง 2 แรงม้า

รวมแรงม้าทั้งหมด 5 แรงม้า

1              2



ขั้นตอนการผลิตน้้าดื่มตราสวัสดิการภายใน ฐท.สส.
ระบบ Softener & Reverse osmosis

1. น้้าดิบประปาผา่นเคร่ืองกรองสแตนเลส กว้าง 40 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. ท้าหน้าที่กรองสี - คลอรีน         
ขั้นแรกมาเก็บลงแท้งค์น้้า พีอี เก็บน้้า 1,000 ลิตร 2 ใบ เป็นขั้นตอนที่ 1



2. เคร่ืองกรองสแตนเลส ขนาดถังกรองกว้าง 40 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. เพื่อท้าหน้าที่ในการกรองน้้าประปา
เพื่อลดตะกอนความขุ่นในน้้าและตะกอนสนิมเหล็ก บรรจสุารแมงกานีส เป็นขั้นตอนที ่2
3. เคร่ืองกรองสแตนเลส ขนาดถังกรองกว้าง 40 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. เพื่อท้าหน้าที่ในการกรองน้้าประปา
เพื่อลดตะกอนความขุ่นในน้้าและจบักลิ่น สี คลอรีนที่มาในน้้าดิบประปา บรรจุสารกรองคาร์บอน     
เป็นขั้นตอนที่ 3
4. เครื่องกรองสแตนเลส ขนาดถังกรองกว้าง 40 ซ.ม. สูง 150 ซ.ม. เพื่อท้าหน้าที่ในการกรองน้้าประปา
เพื่อลดตะกอนหินปูนที่มาในน้้าและปรับสภาพน้า้ให้อ่อนนุ่มลง บรรจุสารกรองเรซิ่น เป็นขั้นตอนที่ 4

    ขั้นตอนที่ 2
    ขั้นตอนที่ 3
    ขั้นตอนที่ 4



5. ชุดกรองตะกอนเบาใยสังเคราะห์ 5 ไมครอน เพือ่ท้าหน้าที่ในการกรองตะกอนฝุ่นละอองที่มาในน้้า 
บรรจไุสก้รอง 5 ไมครอน เป็นขั้นตอนที่ 5
 6. เคร่ืองฟอกน้้า RO - Reverse Osmosis ขนาดก้าลงัการผลิต 12,000 ลิตร/วัน เพื่อท้าหน้าที่ในการ    
ฟอกน้้าใหส้ะอาดและขจดัแบคทีเรยี สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม เชื้อโรคต่างๆ และโลหะหนัก
ต่างๆ ลดให้เหลือน้อยลง บรรจไุส้กรองเมนเบรน 0.0001 ไมครอน เป็นขั้นตอนที ่6

ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 5



7. แท้งค์สแตนเลสเพื่อเก็บน้้าผ่านกรองระบบ RO 2,000 ลิตร 4 ถัง เป็นขั้นตอนที่ 7



8. ชุดกรองตะกอนเบาใยสังเคราะห์ 
5 ไมครอน ขนาดกว้าง 10 ซ.ม. สูง 60 ซ.ม. 
เพื่อท้าหน้าที่ในการกรองน้้าและดกัฝุ่นละออง
น้้า บรรจไุส้กรองใยสังเคราะห์ 5 ไมครอน เป็น
ขั้นตอนที่ 8

9. ชุดหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต 
40 วัตต์ ขนาดกว้าง 15 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. 
เพื่อท้าหน้าที่ในการใช้แสงฆ่าเชื้อโรค และ
แบคทีเรียต่างๆ ที่ปะปนมากับน้้า บรรจไุสห้ลอด
แสง UV 40 WATT เป็นขั้นตอนที ่9



10. หัวบรรจุน้้าโหลขนาด 500 – 1,500 ซีซี ขนาด 12 และ 20 หัว เพื่อใช้ในการบรรจุน้้าเข้าขวด
พลาสติกและขวดพลาสติกใสขนาด 500 – 1,500 ซีซี เป็นขั้นตอนที ่10



ต้นทุนการผลิต

รายการ ขนาด 500 ซีซี ขนาด 600 ซีซี ขนาด 1500 ซีซี

ค่าขวด/หน่วย 1.57 1.57 3.96

ค่าฝา/หน่วย 0.20 0.20 0.20

ฟิมล์แพ็ค/ช้ิน 0.13 0.13 0.13

ฟิล์มขอขวด/ช้ิน 0.18 0.18 0.18

สลาก/ขวด 0.16 0.16 0.16

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.55 0.55 0.55

ต้นทุน/ขวด 2.79 2.79 5.18

ก้าไร/ขวด 0.55 0.96 2.32

ก้าไร/โหล 6.52 11.52 27.84



แนวทางการพัฒนากิจการน้้าดื่ม

• ด้านองค์บุคคล

• ด้านองคว์ัตถุ

• ด้านการบริหารจัดการ



ด้านองค์บุคคล

• ก้าลังพลในการบรรจุน้้าด่ืม เป็นการจ้างลูกจ้างรายวัน 6 คน เฉลี่ยเดือนละ 
19,500.-บาท

• ถ้าปรับปรุงเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่
จ้ากัด และตอ้งใช้ RO 2 ชุด



ด้านองค์วัตถุ

• อุปกรณ์ตา่งๆ ช้ารุดและผุผังตามระยะเวลา

• โรงเก็บพักดืม่รอจ้าหน่ายมีที่จ้ากัด

• ปรับปรังโรงผลิตน้้าดื่ม(หอ้งที่ 1 - 3) เป็นระบบห้องปิด Closed-Circuit 
เพื่อเป็นมาตรฐานสากล



แนวทางการปรับปรุง
- เปลี่ยนถังกรองสแตนเลส จ้านวน 4 ถัง หมดอายุการใช้งาน 1 – 5 ปี



- เปลี่ยนเป็นถงัไฟเบอร์กลาส อายุการใชง้าน 1 – 10 ปี ทนต่อการกัดกร่อนของ
สารเคมี



ปรับปรุงห้องผลิตและบรรจุให้เป็นหอ้งต่อเนื่อง (ห้อง 1 2 และ 3)
ขยายห้องเก็บขวดและห้องเก็บน้้าที่บรรจุแล้ว (ห้อง 4)

ห้องที่ 3

บรรจุน้้าดื่ม
และแพ็คกิ้งขวด

ห้องที่ 2
ล้างขวด

และผลิตน้้า

ห้องที่ 1

เก็บขวด

และถังพักน้้าใส 3 ถัง

ห้องที่ 4
แพ็คกิง้ขวดและเก็บ
ขวดน้้ารอจ้าหน่าย



ด้านการบริหารจัดการ

• สภาพแวดล้อมด้านการตลาด
– คู่แข่งจ้านวนมาก
– สถานภาพการจ้าหน่ายยังคงได้ก้าไร
– ต้องรับภาระสนับสนุนกิจการงานของ ฐท.สส. ตามที่ ผบ.ชา สั่งการ

• แนวทางการตลาด
– รักษาฐานลูกค้ารายใหญ่เดิมไว้ให้ได้ ได้แก่ ศกล.พธ.ทร. และกิจการอาคาร

รับรองฯ
– ขยายตลาดใหม่ ได้แก่ สโมสรฟุตบอลราชนาวี และร้านอาหารที่อยู่ภายใต้การ

ก้ากับดูแลของกิจการสวัสดิการ ฐท.สส.



สถานภาพกิจการน้้าดื่ม เดือน ม.ค.57

• รายได้ 173,615.-บาท
• รายจ่าย 160,332.-บาท

– ค่าขวดและอุปกรณ์ 136,332.-บาท
– ค่าแรงพนักงาน 19,500.-บาท
– ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 4,500.-บาท

• รายได้สูงกว่ารายจ่าย 13,283.-บาท
• สนับสนุนภารกิจ ฐท.สส. 15,150.-บาท
รวมเป็นเงิน 28,433.-บาท



สถานภาพกิจการน้้าดื่ม เดือน ก.พ.57

• รายได้ 134,545.-บาท
• รายจ่าย 85,854.-บาท

– ค่าขวดและอุปกรณ์ 64,854.-บาท
– ค่าแรงพนักงาน 16,500.-บาท
– ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 4,500.-บาท

• รายได้สูงกว่ารายจ่าย 48,691.-บาท
• สนับสนุน ฐท.สส. 13,500.-บาท
รวมเป็นเงิน 62,191.-บาท



สถานภาพกิจการน้้าดื่ม เดือน มี.ค.57

• รายได้ 225,440.-บาท
• รายจ่าย 127,125.-บาท

– ค่าขวดและอุปกรณ์ 103,125.-บาท
– ค่าแรงพนักงาน 19,500.-บาท
– ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 4,500.-บาท

• รายได้สูงกว่ารายจ่าย 98,314.-บาท
• สนับสนุน ฐท.สส. 12,425.-บาท
รวมเป็นเงิน 110,739.-บาท



ข้อมูลยอดจ้าหน่ายน้้าดื่มกิจการฯ
เดือน ปี 56 ปี 57

ยอดจ้าหน่ายรวม ศกล.ฯ ยอดจ้าหน่ายรวม ศกล.ฯ

ม.ค. 306,510 155,000 173,615 26,000

ก.พ. 277,065 153,400 134,545 14,000

มี.ค. 327,710 194,000 225,440 54,000

เม.ย. 332,195 180,000

พ.ค. 353,295 204,400

มิ.ย. 302,100 190,600

ก.ค. 287,415 192,680

ส.ค. 371,885 223,680

ก.ย. 212,910 79,000

ต.ค. 131,495 -

พ.ย. 147,675 5,600 หมายเหตุ : ยังไม่หักค่าใช้จ่าย



ต้นทุนการผลิตจากการจ้างเอกชนผลิต

• ราคารับ/ขวด 500 ซีซี 3.12 บาท

• ราคาขายส่ง/ขวด 500 ซีซี 3.33 บาท

• ก้าไร/ขวด 500 ซีซี 0.21 บาท

• ค่าผลิตฉลากติดขวด (ครั้งแรก) 15,000.-บาท



ต้นทุนการผลิตจากการจ้างเอกชนผลิต

• ราคารับ/ขวด 600 ซีซี 3.12 บาท

• ราคาขายส่ง/ขวด 600 ซีซี 3.75 บาท

• ก้าไร/ขวด 600 ซีซี 0.63 บาท

• ค่าผลิตฉลากติดขวด (ครั้งแรก) 15,000.-บาท



ต้นทุนการผลิตจากการจ้างเอกชนผลิต

• ราคารับ/ขวด 1500 ซีซี 6.25 บาท

• ราคาขายส่ง/ขวด 1500 ซีซี 7.50 บาท

• ก้าไร/ขวด 1500 ซีซี 1.25 บาท

• ค่าผลิตฉลากติดขวด (ครั้งแรก) 15,000.-บาท



ต้นทุนการผลิต

รายการ ขนาด 500 ซีซี ขนาด 600 ซีซี ขนาด 1500 ซีซี

ค่าขวด/หน่วย 1.57 1.57 3.96

ค่าฝา/หน่วย 0.20 0.20 0.20

ฟิมล์แพ็ค/ช้ิน 0.13 0.13 0.13

ฟิล์มขอขวด/ช้ิน 0.18 0.18 0.18

สลาก/ขวด 0.16 0.16 0.16

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.55 0.55 0.55

ต้นทุน/ขวด 2.79 2.79 5.18

ก้าไร/ขวด 0.55 0.96 2.32

ก้าไร/โหล 6.52 11.52 27.84



ตารางเปรียบเทียบก้าไร

ขนาด กิจการฯ (บาท) เอกชน (บาท)

500 ซีซี 0.55 0.21

600 ซีซี 0.96 0.63

1500 ซีซี 2.32 1.25



ระบบผลิตน้้าดื่ม โดยบรรจุอัตโนมัติ

ต้องใช้โรงเรือนขนาด 5 x 20 เมตร 
และอัตราการผลิตน้้า 24,000 ลิตร ตอ่วัน 
เท่ากับเครื่องกรอง RO 2 เครื่อง
ราคาค่าเครื่อง 950,000 บาท 
เครื่องซนีขวดอัตโนมัต ิ650,000 บาท
ต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่



Cost-Benefit

• ราคาเครื่องผลิตน้้า บรรจุอตัโนมัติ 950,000.-บาท
• เครื่องซีน ขวดอัตโนมัติ 650,000.-บาท
• RO 1 ชุด 1,200,000.-บาท
รวมเป็นเงิน 2,800,000.-บาท

• ก้าไรต่อเดือน (เฉลี่ย) 100,000.-บาท
• จะคืนทุน 28 เดือน
• ยังไม่คิดสถานที่และค่าสร้างโรงเรือนเพื่อรองรับระบบใหม่ ประมาณ 2 ล้านบาท

ขึ้น



สรุปผล

• ไม่สามารถขยายโรงผลิตน้้าดื่มเป็นระบบอัตโนมัติได้

• ควรปรับปรุงในระยะสั้น
– ถังกรองต่างๆ จ้านวน 4 ถัง เป็นไฟเบอร์ วงเงิน 15,000 บาท/ถัง รวม 60,000 

บาท

– เปลี่ยน RO ชุดละ 15,000 บาท จ้านวน 30,000 บาท

– ขอห้อง 4 จาก กชธ.ฐท.สส. โดยสนับสนุน งป. ท้าโรงเก็บสารเคมีให้โรงกรองน้้า 
1 ใหม่

• ระยะยาว ปรับปรังห้องผลิตน้้าดื่ม(ห้องที่ 1 - 3) ให้ต่อเนื่องกันและถูกสุขลักษณะ 
เพื่อเป็นมาตรฐานสากล 




