
โรงผลิตน้ําแข็ง

เนื่องจากเมืองไทยมีอากาศรอน  “น้ําแข็ง”  จึงมีบทบาทที่จะชวยคลายความรอนไดเปน
อยางดี  การทําน้ําแข็งเปนธุรกิจที่สามารถเติบโตไดอีกมาก  เพราะสภาพอากาศในประเทศเอื้อ
อํานวย  ปจจุบันนี้ โรงงานน้ําแข็งยังมีจํานวนนอย จะเห็นไดวาโรงงานน้ําแข็งมีอยูประมาณ  1
หรือ 2  โรงเทานั้นในแตละพื้นที่หรือแตละเขต  ขณะที่ประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้น เนื่องจากการ
เกิด  การยายถิ่นที่อยูอาศัย ทําใหความตองการบริโภคน้ําแข็งเพิ่มจํานวนขึ้น  โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ความเจริญ

อยางไรก็ตาม การจัดตั้งโรงผลิตน้ําแข็งไมใชเร่ืองงายๆ เหตุผลเพราะธุรกิจนี้อาศัยเงินลง
ทุนสูง ขณะเดียวกัน ธุรกิจนี้ก็แขงขันกันสูง และมีการกําหนดพื้นที่ขาย สําหรับผูประกอบการราย
ใหมที่สนใจจะลงทุนโรงผลิตน้ําแข็ง อาจศึกษาขอมูลเบื้องตนดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

1. ศักยภาพของผูประกอบการ
• มีความพรอมในเรื่องเงินลงทุนเริ่มตน  ผูประกอบการจะตองมีเงินลงทุนสูงพอสมควร

ไมวาจะลงทุนในดานเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณการทําน้ําแข็ง เชน เครื่องกรองน้ํา  หอง
เย็น รวมไปถึงผูประกอบการตองมีเงินทุนหมุนเวียน  เพื่อเปนคาใชจายการผลิตในแต
ละเดือน   เชน  คาไฟฟา  คาน้ําประปาหรือคาน้ําบาดาล  คาจางพนักงาน ฯลฯ  รวมไปถึง
การใหเครดิตกับลูกคา

• มีมนุษยสัมพันธที่ดีและรักงานบริการ  เนื่องจากผูประกอบการจะตองติดตอกับตัว
แทนจําหนายเพื่อสงน้ําแข็ง ผูประกอบการจึงควรเปนคนที่มีอัธยาศัยดี  เพราะสินคา
ประเภทนี้ ราคาจะใกลเคียงกัน ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรมีการบริการที่ดี เพื่อสราง
ความประทับใจใหกับลูกคา



• มีทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมในการทําธุรกิจ  กลาวคือ ควรตั้งอยูไมไกลจากชุมชน  มีประชา
กรหนาแนน  เชน  อยูใกลตลาด  หอพัก  อพารทเมนท  และเสนทางขนสงสะดวก ทั้งการ
นําสินคาไปจําหนายและบริโภค  เพราะน้ําแข็งเปนผลิตภัณฑที่ละลายเร็ว ลูกคาสวนมาก
จึงมักอยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงกับโรงงานผลิตน้ําแข็ง  ฉะนั้น ถาเสนทางการขนสงไม
สะดวก ลูกคาอาจหันไปใชบริการกับสถานประกอบการอื่นที่อยูใกลกวา เนื่องจากลูกคา
จะเสียเวลาเดินทางนอยกวา  และประหยัดคาใชจายในการขนสงมากกวา

2.  การติดตอกับหนวยราชการ
 ผูประกอบการโรงงานน้ําแข็งจะตองติดตอกับหนวยงานราชการ  ดังนี้
1. หนวยงานทองที่ ในเรื่องการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการชําระภาษีโรง

เรือน
2. กรมโรงงาน  หากสถานประกอบการเขาขายโรงงาน  โดยดูจากจํานวนแรงมาของเครื่อง

จักร
3. กรมทรัพยากรธรณี  ในกรณีที่ไมมีน้ําประปา หรือน้ําประปาไมเพียงพอ
4. การไฟฟา  เนื่องจากกําลังไฟฟาที่ใชตามบานเรือนไมเพียงพอตอกําลังการผลิตของ

เครื่องจักร
5. กรมทะเบียนการคา  เพื่อการจัดตั้งกิจการ
6. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสาธารณสุขจังหวัด เชน  การขออนุญาต

ผลิตอาหารและการขอเครื่องหมาย อย.
7. ภาษี    เพื่อเสียภาษีเงินได  และภาษีมูลคาเพิ่ม

1.  หนวยงานทองถิ่น/สํานักงานเขต
♦ การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ผูประกอบการจะตองตรวจสอบวา สถานที่ผลิตอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานราช
การทองถิ่นใด  เชน  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล
หรือกรุงเทพมหานคร  เปนตน    และสวนราชการทองถิ่นนั้น  กําหนดใหการผลิตอาหาร
ตองยื่นขออนุญาตหรือไม
 สถานที่ติดตอ
กรุงเทพมหานคร  ติดตอสํานักงานเขต
ตางจังหวัด   ติดตอราชการสวนทองถิ่น  เชน  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล



 คาธรรมเนียมการขออนุญาต
ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละทองถิ่น  โดยทั่วไป ผูประกอบการจะตองเสียคาธรรม
เนียมไมเกิน  1,000  บาท  แตอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว คือ  10,000  บาท
ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm  บท
ที่  6  หนา  66 - 74

♦ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในกรณีที่ส่ิงปลูกสรางเปนอาคารหรือโรงเรือน ผูประกอบการจะตองเสียภาษีโรงเรือน

และที่ดิน
-  สถานที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   กรุงเทพมหานคร  สามารถชําระไดยังสํานักงานเขตที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางตั้งอยู
ตางจังหวัด  ชําระไดที่เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล
รายละเอียดการเสียภาษี  ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://www.bma.go.th/html/page4.html

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่เขาขายโรงงาน สามารถแยกไดเปน  3  ประเภท ดังนี้
1. โรงงานประเภท 1  มีเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิต 5 – 20  แรงมา  หรือมีคน

งานไมเกิน  20  คน  โรงงานประเภทนี้ไมตองขออนุญาต แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฏกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

2. โรงงานประเภท 2  มีเครื่องจักรที่ใชในการผลิต  20 – 50  แรงมา  หรือมีคนงานไมเกิน
50  คน  เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการ โรงงานตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ที่โรงงานตั้งอยู

3. โรงงานประเภท  3  มีเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิตเกิน  50  แรงมา  หรือมีคน
งานเกิน  50  คน  หรือโรงงานประเภท  1  และ  2  ที่มีการใชฟน  ข้ีเลื่อย  หรือแกลบเปน
เชื้อเพลิงในการผลิต  ผูประกอบการตองยื่นขออนุญาตกอน จึงจะตั้งโรงงานได

 การชําระคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาต  มีต้ังแต  500 บาท สูงสุด  50,000  บาท  ข้ึนอยูกับจํานวน
แรงมาของเครื่องจักร
คาธรรมเนียมรายป   มีต้ังแต  150 บาท สูงสุด  18,000  บาท  ผูประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2 และ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปทุกป ต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.bma.go.th/html/page4.html


ถาผูประกอบการมิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ผูประกอบการจะตองเสียเงิน
เพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน

 สถานที่ชําระคาธรรมเนียม
โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ชําระคาธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 โรงงานในจังหวัดอ่ืนๆ ชําระที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  ไดที่

           http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่  6  หนา  66 - 74,  การขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร

3.  กรมทรัพยากรธรณี
♦ การขอใชน้ําบาดาลและการขออนุญาตเจาะน้ําบาดาล

ในกรณีที่ผูประกอบการมีปญหาเรื่องน้ํา คือ น้ําประปาไปไมถึง  หรือน้ําประปาเขาถึง แตไม
เพียงพอตอการผลิตสินคา  ผูประกอบการจะตองขออนุญาตการใชน้ําบาดาลกับกรม
ทรัพยากรธรณี
 สถานที่ยื่นคําขอ
กองควบคุมกิจการน้ําบาดาล  หรือฝายพัฒนาน้ําบาดาล  หรือทรัพยากรธรณีประจํา
ทองที่  หรืออุตสาหกรรมจังหวัด
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการขออนุญาต ไดที่
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm

4.การไฟฟา
♦ การขอติดต้ังหมอแปลงไฟฟา

ในการผลิตน้ําแข็งนั้น ไฟฟาเปนสิ่งจําเปน  แตหมอแปลงที่ใชตามบานมักมีกําลังการผลิต
ไฟฟาไมเพียงพอ  ผูประกอบการตองขอติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ใหเหมาะสมกับกําลังไฟที่ใช
 สถานที่ติดตอ
กรุงเทพมหานคร  ติดตอที่การไฟฟานครหลวงเขตหรือสาขายอย
ตางจังหวัด  ติดตอไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.)  ของแตละจังหวัด
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการขอไฟฟาเพิ่มเติม  ไดที่
http://www.mahadthai.com/html/

5. กรมทะเบียนการคา
- การจัดตั้งธุรกิจ/รูปแบบธุรกิจ

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

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm
http://www.mahadthai.com/html/
http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml


6. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
♦ การขออนุญาตผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน  ผูประกอบการจะตองยื่นขออนุญาตเปนผูผลิต
อาหารตอสํานักคณะกรรมการอาหารและยา  หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ที่โรง
งานตั้งอยู
 สถานที่ติดตอ  (กรณีเขาขายโรงงาน)
กรุงเทพมหานคร    ติดตอกองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ตางจังหวัด  ติดตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู
ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดการขออนุญาตเพิ่มเติม ไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่  6  หนา  66 – 74

♦ การขออนุญาตผลิตภัณฑ (ขอเครื่องหมาย  อย.)
ผูประกอบการโรงน้ําแข็งจะตองสงตัวอยางมาวิเคราะหตามที่กฎหมายกําหนด  และ

นําผลวิเคราะหมายื่นขออนุญาตผลิตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  (สสจ.)
 สถานที่ออกใบอนุญาต  (เครื่องหมาย  อย.)
กรุงเทพมหานคร  ติดตอกองควบคุมอาหาร  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท  นนทบุรี  11000
ตางจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขออนุญาต ไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/other/kbs3/fdframe.htm
บทที่  6  หนา  75 – 77

7.  กรมสรรพากร
- การเสียภาษีเงินได  และการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
รายละเอียดการจดทะเบียน / ชําระภาษี  ผูประกอบการสามารถศึกษา ไดที่
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
หรือที่ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th

3. ภาพรวมการตลาด
โรงน้ําแข็งเปนธุรกิจที่ตองลงทุนสูง ไมวาจะเปนเรื่องเครื่องจักร  วัสดุอุปกรณการผลิตน้ํา

แข็ง  การทําโรงน้ําแข็งจึงจําเพาะอยูในกลุมของคนที่มีสายปานยาวเทานั้น  และสังเกตได

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.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm


ประการหนึ่งวา ธุรกิจผลิตน้ําแข็งมักจะทํากันมาต้ังแตสมัยบรรพบุรุษ จนถึงรุนลูกรุนหลาน  โรง
งานน้ําแข็งโดยทั่วไปที่เปดกันอยูทุกวันนี้มักตั้งมานานนับเปนสิบๆ ป  ทั้งผูผลิตและกลุมลูกคาก็
เปนกลุมเดิมๆ  ดังนั้น  การเจาะหาสวนแบงทางการตลาดในเขตพื้นที่นั้นๆ  จะทําไดคอนขาง
ยากสําหรับโรงน้ําแข็งเปดใหม เพราะธุรกิจนี้มีการกําหนดพื้นที่การจําหนายน้ําแข็ง  ผูประกอบ
การรายใหมจะตองขยันหาตลาด และสรางสินคาของตนใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น และที่
สําคัญ คือ การมีบริการที่ดีและประทับใจ
3.1    กลุมลูกคา สามารถแบงตามชนิดของน้ําแข็งได ดังนี้

- น้ําแข็งหลอด  น้ําแข็งประเภทนี้ใชสําหรับรับประทาน กลุมลูกคาที่ตองการน้ําแข็ง
หลอด คือ  รานขายของชํา  รานอาหารฟาสตฟูด  รานมินิมารท เปนตน

- น้ําแข็งซอง  กลุมลูกคาจะเปนพวกรานอาหาร  รานขายเครื่องดื่ม-น้ําผลไมปน
รานที่ทําน้ําแข็งใส  รวมไปถึงพอคาแมคาในตลาดสด เพื่อนําไปแชผัก  ผลไม  เนื้อ
สัตว

3.2   ธุรกิจหลักธุรกิจเสริม
ธุรกิจหลักคือการผลิตน้ําแข็ง และหากผูประกอบการตองการมีรายไดเสริม  ก็

สามารถทําน้ําดื่มบรรจุขวดขาย  เพราะกระบวนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดคลายคลึงกับ
การทําน้ําแข็ง  รวมทั้งกลุมลูกคาก็เปนกลุมเดียวกัน  อยางไรก็ตาม กอนเลือกทําธุรกิจ
เสริม  ผูประกอบการควรคํานึงถึงวาตลาดมีรองรับหรือไม  คุมพอที่จะทําทั้งน้ําแข็งและ
น้ําดื่มควบคูกันไปไดหรือไม  รวมถึงจะสามารถผลิตสินคาออกมาไดอยางมีคุณภาพ
เพียงใด

3.3 สวนผสมทางการตลาด
 ผลิตภัณฑน้ําแข็ง (Product) ปจจุบันนี้ น้ําแข็งแบงเปน  2  ประเภท  คือ
1. น้ําแข็งหลอด  ลักษณะของน้ําแข็งหลอดเปนกอนกลม  บางครั้งเปนกอนสี่

เหลี่ยม ข้ึนอยูกับแมพิมพของเครื่องจักร  การผลิตของโรงงาน  แตตามตลาดทั่ว
ไป น้ําแข็งหลอดจะเปนกอนกลมและมีรูตรงกลาง  กลุมลูกคามักเปนรานขาย
ของชํา  รานมินิมารท สวนลักษณะน้ําแข็งหลอดที่ลูกคาตองการ คือ ใส สะอาด
และบรรจุในภาชนะที่ปองกันการปนเปอนได

2. น้ําแข็งซอง  ลักษณะของน้ําแข็งซองเปนกอนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ  มีขนาด
11”x22”x60”  น้ําหนักประมาณ  150  กิโลกรัมตอกอน  เมื่อนําไปใช ผูผลิตจะ
ตองตัดใหเปนกอนขนาดเล็กหรือนําไปเขาเครื่องโมน้ําแข็ง  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ



ลักษณะการนําไปใช  กลุมลูกคา  คือ  รานอาหาร  รานขายเครื่องดื่ม – น้ําผลไม
ปน  และพอคาแมคาในตลาดสด ลักษณะน้ําแข็งซองที่ลูกคาตองการคือ ตองใส
สะอาด  กอนน้ําแข็งเต็มไมเปนรูตรงกลาง

 การกําหนดราคา (Price)
    การตั้งราคาน้ําแข็งนั้น  จะขึ้นอยูกับสภาวะทั่วไปของตลาดและตนทุนการผลิต  ดังนี้

1. สภาวะทางการตลาด ผูประกอบการรายใหมควรสํารวจราคาจากผูประกอบการ
เดิมที่ขายอยูในพื้นที่นั้น  ๆ  เพื่อไมราคาสูงหรือตํ่าจนเกินไป

2. ตนทุนการผลิต เชน คาน้ํา  คาไฟฟา  หากปจจัยการผลิตปรับราคาสูงขึ้น  ก็ทํา
ใหผูประกอบการอาจตองเพิ่มราคาน้ําแข็ง
ปจจุบัน  การตั้งราคาขายสงน้ําแข็งแตละพื้นที่หรือแตละยานจะใกลเคียงกัน
หากเปนน้ําแข็งซอง ราคาขายสงอยูที่  80-100  บาท/ซอง  สวนน้ําแข็งหลอด
ราคาขายสงอยูที่
1.50 – 2  บาท/กิโลกรัม

 ชองทางการจําหนาย  (Place)
กอนทําธุรกิจน้ําแข็ง ผูประกอบการจะตองสํารวจหาชองทางการกระจาย หรือ

จําหนายสินคาเสียกอน  โดยปกติ ผูประกอบการมีวิธีการกระจายสินคา  ดังตอไปนี้
- ติดตอเอเยนตหรือตัวแทนจําหนายน้ําแข็งในเขตพื้นที่นั้นๆ โดยมีการทําขอตกลง

หรือการกําหนดเงื่อนไขระหวางโรงงานน้ําแข็งกับเอเยนต   สวนใหญ ผูประกอบ
การใชชองทางนี้จัดจําหนายน้ําแข็งหลอดและน้ําแข็งซอง เพื่อใหถึงมือผูบริโภค

- การจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง เชน  การสงน้ําแข็งตามรานคา  รานขายของ
ชํา  รานอาหาร เปนตน  ผูประกอบการธุรกิจน้ําแข็งหลอดสามารถใชชองทางการ
จําหนายนี้

 การสงเสริมการขาย (Promotion)
ผูประกอบการแตละคนอาจมีวิธีการสงเสริมการขายที่แตกตางกัน เชน
- การใหเครดิตกับลูกคา  การใหเครดิตขึ้นอยูกับความไววางใจในการติดตอคา

ขาย ผูประกอบการจะตองพิจารณาเปนกรณีไป เชน  จะใหเครดิตกับลูกคาใหม
นานเทาใด  เปนวันหรือเปนอาทิตย  หากเปนลูกคาเกา ผูประกอบการอาจให
เครดิตเปนเดือน แตข้ึนอยูกับลูกคาวา สงเงินตรงเวลาและสม่ําเสมอหรือไม

- การลดราคาหรือเพิ่มสินคาใหกับลูกคา  เชน  ในหนารอน น้ําแข็งจะละลาย
เร็ว ผูประกอบการอาจลดราคาหรือเพิ่มสินคาใหกับลูกคา หรือหากเสนทางขนสง



ไมสะดวก  ลูกคาตองสูญเสียน้ําแข็งระหวางขนสง ผูประกอบการก็อาจเพิ่มสินคา
ให ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของผูประกอบการ

- การจัดงานประจําปเพื่อขอบคุณลูกคา  สวนมาก การจัดงานมักทําในชวงเทศ
กาล  เชน  เทศกาลปใหม  วิธีนี้ชวยทําใหผูประกอบการและลูกคามีความคุนเคย
กันมากขึ้น

- การใหขอยืมอุปกรณในชวงเทศกาลตางๆ เชน ลังน้ําแข็ง เปนตน
- การบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เชน บริการบดน้ําแข็งใหกับ

ลูกคา แทนที่ลูกคาจะตองทําการบดเอง

3.4  สภาพการแขงขันในตลาด
1. ธุรกิจน้ําแข็งมีการแขงขันกันอยางรุนแรงมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ถึงแมโรงน้ําแข็ง

ในพื้นที่จะมีจํานวนนอยก็ตาม
2. เนื่องจากธุรกิจน้ําแข็งใหผลตอบแทนสูง  การแขงขันจึงออกมาในรูปของการตัดราคา

และการกําหนดพื้นที่จําหนาย
หากผูประกอบการรายใหมสนใจธุรกิจนี้  ผูประกอบการจะตองสํารวจวา ในเขตพื้นที่

นั้น  ๆ  มีธุรกิจประเภทเดียวกันกี่แหง และผูประกอบการจะสามารถหาสวนแบงตลาดได
คุมกับการลงทุนหรือไม

4.  การผลิต
 การผลิตน้ําแข็ง ผูประกอบการจะตองเนนเรื่องความสะอาดเปนสําคัญ   “น้ํา”  ตองปราศจาก

เชื้อจุลินทรีย กอนน้ําแข็งมีลักษณะใส  เพื่อแสดงถึงความสะอาดของน้ํา
4.1 ขั้นตอนการผลิตน้ําแข็ง

• น้ําแข็งหลอด
1. สูบน้ําดิบจากบอบาดาลเขาถังพักน้ํา เพื่อผานกระบวนการแยกสารละลายบาง

ชนิดที่ปนอยูกับน้ําดิบออก โดยการฉีดน้ําผานอากาศ  และผสมสารคลอรีนเพื่อ
ฆาเชื้อโรค

2. นําน้ําที่ผานกระบวนการจากขอ  1  มาลงถังพักที่  2  เพื่อผานกระบวนการกรอง
หยาบ  โดยผานเครื่องกรองน้ําที่ขนาดความละเอียด  5  micron  จากนั้นนําน้ํา
เขาถังพักน้ําที่  3

3. นําน้ําจากบอพักที่  3  ผานปม เขาเครื่องกรองผานสารแมงกานีส  เครื่องกรอง
สารคารบอน  เครื่องกรองสารเรซินประจุบวกและสารเรซินประจุลบ



4. นําน้ําจากขอ  3  ผานเครื่องกรองหยาบ ความละเอียดขนาด  5  micron จากนั้น
ผานเครื่องกรองความละเอียดขนาด  0.03  micron  แลวผานเครื่อง  UV  นําน้ํา
เขาถังพัก  เพื่อรอสงเขาเครื่องผลิตน้ําแข็ง

5. นําน้ําจากขอ  4  เขาเครื่องผลิตน้ําแข็ง และนําไปบรรจุกระสอบหรือถุงพลาสติก
ใสเพื่อจัดจําหนาย



แผนผังขั้นตอนการผลิตน้ําแข็งหลอด



• น้ําแข็งซอง
1. นําน้ําพักไวในถังพักที่  1  แกวงสารสมหรือเติมปูนขาว  แลวแตภาวะของน้ํา

กรองน้ําใหใสดวยเครื่องกรอง  เติมสารเคมีเพื่อทําลายจุลินทรีย  ไดแก  คลอรีน
ตามเกณฑที่กําหนด

2. ผานกระบวนการเพื่อกําจัดความกระดางของน้ําดวยเครื่องกรองเรซิน
3. ผานเครื่องกรองถานเพื่อกําจัด  สี  กลิ่น  รส  จากนั้น  เก็บน้ําไวถังพักที่  2
4. เมื่อไดน้ําตามมาตรฐานแลว  นําน้ําใสซองโลหะสําหรับทําน้ําแข็ง
5. นําซองไปแชในบอน้ําเกลือ  แลวปลอยแอมโมเนียไปตามทอที่อยูรอบ  ๆ  ซอง

น้ําแข็ง  แอมโมเนียถูกเปลี่ยนเปนของเหลวโดยเครื่องคอมเพรสเซอร
แอมโมเนียจะทําหนาที่ดูดความรอนจากซองน้ําแข็งและบอน้ําเกลือ ทําใหน้ําใน
ซองเย็นลงเรื่อย  ๆ

6. ในขณะที่น้ําในซองเย็นลง จะมีการเปาอากาศลงในน้ําเพื่อไลเศษผงตาง  ๆ  เชน
เศษไม  ฝุนละออง  ใหรวมกันอยูตรงกลาง

7. ใชเครื่องดูดออก  พรอมกับเติมน้ําเขาไปใหมจนอุณหภูมิเย็นลงที่  -10 ถึง –15
        องศาเซลเซียส
8. น้ําแข็งซองที่เย็นจัดจนกลายเปนไอ  ใชเวลาประมาณ  30 – 40  ชั่วโมง



แผนผังขั้นตอนการผลิตน้ําแข็งซอง



• คุณสมบัติของน้ําที่ผลิตน้ําแข็ง
การผลิตน้ําแข็งเพื่อบริโภค จะตองใชน้ําสะอาดและไดมาตรฐานตามที่อย.กําหนด
ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทางฟสิกส  น้ําที่นํามาผลิตน้ําแข็งจะตองไมมีสีกลิ่น  แตไมรวมถึงกลิ่น

คลอรีน  ความขุนไมเกิน  5.0   ซิลิกาสเกล  และคาความเปนกรด – ดางอยู
ระหวาง  6.5  ถึง  8.5

2. ปริมาณสารทั้งหมด  (Total – Solid)  ไมเกิน  500  มิลลิกรัมตอน้ําสะอาด  1
ลิตร  ความกระดางคํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนตไมเกิน  100  มิลลิกรัมตอน้ํา
สะอาด  1  ลิตร  แคดเมียมไมเกิน  0.005  มิลลิกรัมตอน้ําสะอาด  1  ลิตร  และ
เหล็กไมเกิน  0.3  มิลลิกรัมตอน้ําสะอาด  1  ลิตร

3. จุลินทรีย  น้ําที่ผลิตจะตองไมมีบักเตรีชนิด  อี.โคไล    ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
และตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรมนอยกวา  2.2  ตอน้ําสะอาด  100  มิลลิลิตร
โดยวิธี  เอ็มพีเอ็น

• ภาชนะบรรจุน้ําแข็ง
น้ําแข็งซองและน้ําแข็งหลอดจะใชภาชนะบรรจุตางกัน ดังนี้
 น้ําแข็งหลอด  สวนมากถูกบรรจุในถุงพลาสติก  และถุงพลาสติกดังกลาวตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
- ภาชนะบรรจุพลาสติกจะตองไมมีสี  หรือไมทําขึ้นจากพลาสติกที่ใชแลว  ยก

เวนกรณีพลาสติกลามิเนต  (Laminate) เฉพาะชั้นที่ไมสัมผัสโดยตรงกับ
อาหาร   นอกจากนี้ ผูประกอบการจะตองแจงใหละเอียดทุกขนาดบรรจุ หรือ
แจงเปนชวงตามชนิดของภาชนะบรรจุ โดยระบุเปนน้ําหนักสุทธิในระบบ
เมตริก  เชน  ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน  ใส  ไมมีสี  น้ําหนักสุทธิ  300
กรัม  ถึง  1 กิโลกรัม

 น้ําแข็งซอง
1. ถุงกระสอบหรือภาชนะที่ใชบรรจุ  จะตองไมเคยใชบรรจุหรือหุมหอปุย  วัตถุมี

พิษ  หรือวัตถุที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. งายตอการทําความสะอาด  และมีลักษณะปกปด ปองกันสิ่งปนเปอนจาก

ภายนอกได
3. ขนาดบรรจุของน้ําแข็งซอง  1  ซอง สามารถบรรจุน้ําแข็งน้ําหนักสุทธิ  150

กิโลกรัม



• การแสดงฉลากน้ําแข็ง
สําหรับน้ําแข็งหลอด ผูประกอบการตองแสดงฉลากไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัด

เจนบนภาชนะบรรจุ  สีที่ใชควรตัดกับพื้นของฉลาก เพื่อใหอานไดชัดเจน  โดยมีขอความ
ดังนี้

1. ชื่ออาหาร  และคํากํากับชื่ออาหาร  “น้ําแข็งใชรับประทานได”
2. ปริมาณ  น้ําหนักสุทธิ ….  กรัม  หรือ  กิโลกรัม  (ยกเวนน้ําแข็งซอง)
3. มีเลขทะเบียนตํารับอาหาร  หรือเลขที่อนุญาตใชฉลากอาหารในเครื่องหมาย

อย.  (ยกเวนน้ําแข็งซองไมตองแสดงบนภาชนะที่บรรจุ)

4.2  โรงงาน  สิ่งปลูกสรางและสภาพแวดลอม
โรงงานน้ําแข็งซองและโรงงานน้ําแข็งหลอดมีความแตกตางกัน ตรงพื้นที่ที่ใชในการ

ผลิต  การผลิตน้ําแข็งซองจะใชพื้นที่มากกวา  นั่นคือ โรงงานน้ําแข็งซองควรใชพื้นที่ไม
นอยกวา  430  ตารางวา  สวนโรงงานน้ําแข็งหลอดอาจใชพื้นที่ประมาณ  50  ตารางเมตร
ความแตกตางนี้มาจากการทําน้ําแข็งซองจะตองสรางบอน้ําเกลือ  สวนน้ําแข็งหลอดนั้น
เครื่องทําน้ําแข็งสามารถผลิตออกมาไดเลย  สําหรับการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงงาน
การผลิตน้ําแข็งทั้งสองชนิดจะเหมือนกัน  คือ
1. บริเวณโดยรอบโรงงานตองสะอาด  ไมมีส่ิงปฏิกูล หรือไมการสะสมสิ่งที่ไมใชแลว

เพราะอาจเปนแหลงเพาะพันธุแมลง และสัตวนําโรคตาง  ๆ
2. มีทอระบายน้ํา ใหน้ําไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ  เพื่อไมใหน้ําขังแฉะและ

สกปรก ปองกันการเกิดเชื้อโรคตาง  ๆ
3. อาคารการผลิตตองสามารถปองกันแมลงและสัตวนําโรคได  เชน  นก  หนูและแมลง

ตาง  ๆ
4. มีแสงสวาง การระบายอากาศที่ดีและเหมาะสม
5. บอพักน้ําจะตองไมมีตะไครน้ํา  และมีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันไมใหเศษไม  ฝุน

ละอองตาง ๆ   หลนลงไป
6. ฝาและซองน้ําแข็งทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน และสามารถทําความ

สะอาดไดงาย ตัวฝาสามารถปดไดสนิท
7. แยกบริเวณที่ลูกคามารับสินคากับบริเวณผลิตออกจากกัน เพื่อปองกันสิ่งปนเปอน



ตัวอยาง  แผนผังโรงงานน้ําแข็งหลอด

บอพักน้ํา

เครื่องกรองน้ํา

ถังแอมโมเนียเครื่องทําน้ําแข็งเครื่องบรรจุน้ําแข็งเครื่องปด
ปากถุง

หองเย็น บริเวณรับสินคา สํานักงาน

ทางเขาโรงงาน



ตัวอยาง  แผนผังโรงงานน้ําแข็งซอง

4.3  วิธีบริหารแรงงาน
- การสรรหาแรงงาน   หากเปนพนักงานฝายผลิต  จะประกอบดวย  เสมียน  พนักงาน

คุมเครื่องทําน้ําแข็ง   พนักงานขนสินคา  พนักงานบรรจุน้ําแข็ง  ผูประกอบการอาจหา
พนักงานฝายผลิตจากสํานักจัดหางาน หรือจากการแนะนํากันมาทํางาน  และผูที่แนะ
นํามามักเปนพนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ

- การคัดเลือกพนักงานใหเหมาะสมกับงาน  โรงงานน้ําแข็งซอง สวนมาก พนักงาน
จะเปนผูชายมากกวาผูหญิง    เพราะน้ําแข็งซองมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก  นอก
จากนั้น น้ําแข็งซองยังเกี่ยวของกับเครื่องตัดน้ําแข็ง  พนักงานจึงตองมีทักษะและความ
ชํานาญเปนพิเศษในการใชเครื่องดังกลาว  สวนน้ําแข็งหลอด พนักงานไมตองอาศัย
ทักษะพิเศษอะไรมาก เนื่องจากน้ําแข็งหลอดมีข้ันตอนไมยุงมากเหมือนน้ําแข็งซอง

- จํานวนแรงงานที่ใช  ข้ึนอยูกับขนาดของโรงงาน กําลังการผลิตน้ําแข็ง และประเภท
ของน้ําแข็งวาจะเปนน้ําแข็งซองหรือน้ําแข็งหลอด  หากเปนธุรกิจขนาดกลาง โรงงาน
อาจมีพนักงานประมาณ  6  คน  สวนมากเปนพนักงานในสวนโรงงาน  เปนตน

4.4  วิธีบริหารสินคาที่ผลิตเสร็จแลวและวางไวในสต็อค

บอพักน้ํา เครื่องกรอง
้

เครื่อง
คอมเพรส
เซอร

บอน้ําแข็ง

บอน้ําแข็ง

รอกยกน้ําแข็ง

บอน้ําแช
ซองน้ําแข็ง

ที่เทซอง
น้ําแข็ง

เครื่อง
เล่ือย

เครื่อง
โม

สํานักงาน

บริ
เวณ
รับ
สิน
คา

ทาง
เขา



การบริหารน้ําแข็งซองและน้ําแข็งหลอดที่ผลิตเสร็จแลวมีวิธีการตางกัน ดังนี้
 น้ําแข็งหลอด เมื่อผานกระบวนการผลิตและบรรจุใสถุงเรียบรอยแลว น้ําแข็งหลอด
จะถูกนําเขาไปแชในหองเย็นประมาณ 1 วัน เพื่อใหน้ําแข็งอยูในสภาพที่เหมาะสม
กอนนําออกจําหนาย

 น้ําแข็งซอง  หากไมมีการสั่งซื้อจากลูกคา น้ําแข็งจะยังอยูในซอง  เพราะในซองน้ํา
แข็งมีความเย็นพอเหมาะที่ทําใหน้ําแข็งคงสภาพอยูได

4.5  การวางแผนการผลิตใหทันกับความตองการของลูกคา
การวางแผนการผลิตใหทันกับความตองการของลูกคา ผูประกอบการจะตองคํานึงถึง

2 ปจจัยดังนี้
♦ การวางแผนการผลิตสําหรับน้ําแข็งแตละชนิด กลาวคือ  หากเปนน้ําแข็งหลอด ผู

ผลิตสามารถผลิตน้ําแข็งหลอดออกมาเก็บไวในสต็อกได  เพราะใชเวลาในการ
ผลิตไมมาก  แตถาเปนน้ําแข็งซอง การผลิตตองใชเวลาเปนวัน

♦ ความตองการบริโภคน้ําแข็งจะเปนไปตามชวงฤดู เชน ในชวงหนารอน ผูประกอบ
การสวนมากมักประสบปญหาผลิตสินคาไมพอกับความตองการของลูกคา สวน
หนาหนาว ถาผูผลิตผลิตสินคาออกมามากเกินไป ก็อาจทําใหผูประกอบการสูญ
เสียคาใชจายเปนจํานวนมาก  ดังนั้น ผูประกอบการจะตองวางแผนการผลิตให
เหมาะสมกับความตองการของลูกคาในแตละชวงฤดู

4.6  แหลงที่สามารถใหความรูเรื่องการผลิต
ผูประกอบการสามารถหาความรูเกี่ยวกับการผลิตน้ําแข็งไดจากโรงน้ําแข็งที่ทํามานาน
โดยอาจสมัครเขาเปนพนักงานในโรงงาน  เพื่อเรียนรูข้ันตอนตาง  ๆ  และอีกแหลงหนึ่ง
คือขอมูลจากตัวแทนจําหนายเครื่องจักร  เพราะทางบริษัทจะรูข้ันตอนการผลิตของ
เครื่องทุกชนิด

5 การบริหาร
โดยสวนใหญ การบริหารโรงงานน้ําแข็งจะไมคอยมีความซับซอน  เนื่องจากใชจํานวนแรง

งานไมมากนัก  เจาของกิจการมักเปนผูควบคุมดูแลเองทุกอยาง  เชน  เอกสารและการเงิน  การ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน  อยางไรก็ตาม โรงงานน้ําแข็งอาจประกอบไปดวยพนักงาน  ดังนี้

- หัวหนาโรงงาน  จํานวน  1  คน  ดูแลทั้งดานการผลิตน้ําแข็งและพนักงานในโรงงาน
- เสมียน จํานวน  1  คน  ทําหนาที่เขียนบิลใหลูกคา เมื่อลูกคามาซื้อน้ําแข็ง
- ชาง  จํานวน  1  คน  ดูแลเครื่องทําน้ําแข็ง เมื่อเวลาเครื่องติดขัดหรือเสีย
- คนงาน  จํานวน  3  คน  ทําหนาที่ฝายผลิต  บรรจุน้ําแข็ง  ยกน้ําแข็ง



ทั้งนี้ การแบงงานอาจมากหรือนอยกวานี้ตามขนาดของโรงงาน และกําลังการผลิตน้ําแข็ง
5.1 การพัฒนาแรงงาน  เนื่องจากการผลิตน้ําแข็ง ตองอาศัยความสะอาดเปนปจจัยสําคัญ

ฉะนั้นพนักงานที่ปฏิบัติงานจะตองรักษาความสะอาดทั้งตอตนเองและสถานประกอบการ
เพื่อผูบริโภคจะไดไววางใจในการใชสินคา  ผูประกอบการอาจพัฒนาพนักงานโดยการสง
ไปอบรม  เชน  เร่ือง  5  ส. และพาไปดูงานตามโรงงานที่ไดมาตรฐาน   เพื่อใหพนักงานนํา
มาปรับใชในสถานประกอบการ

5.2 วิธีการทําใหสินคาหรือบริการมีคุณภาพที่ตอเนื่อง
การรักษาคุณภาพการผลิตน้ําแข็งใหตอเนื่องนั้น ผูประกอบการควรกระทํา ดังนี้
1. รักษาคุณภาพของน้ํา  หากน้ําที่ใชไมใชน้ําประปา น้ําดังกลาวควรผานกระบวนการ

ตาง  ๆ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่  อย.กําหนด
2. คุณภาพของน้ําแข็ง  หากเปนน้ําแข็งซอง จะตองไมเปนรูหรือเปนโพรงตรงกลาง

กอนของน้ําแข็งซองตองเต็ม  โดยมาก น้ําแข็งขายดีในชวงหนารอน ผูประกอบการจะ
เรงการผลิต จนบางครั้งทําใหน้ําแข็งไมเต็ม  ฉะนั้น ผูประกอบการตองคอยตรวจสอบ
และพัฒนาในชวงที่เรงการผลิต เพื่อใหสินคาออกมามีคุณภาพ

3. การรักษาความสะอาด   ทุกขั้นตอนตองสะอาดและผานกรรมวิธีการฆาเชื้อ โดย
เฉพาะภาชนะที่ใชบรรจุสินคา  เชน  ถุงกระสอบของน้ําแข็งซอง ซึ่งนิยมนํากลับมาใช
ใหม ผูผลิตจะตองทําความสะอาดถุงดังกลาวอยางดี เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจใน
สินคา  รวมถึงสถานที่เก็บน้ําจะตองสะอาด ไมมีฝุน  เศษไม หรือตะไครน้ําในอางเก็บ
น้ํา

4. การดูแลรักษาเครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอ  ผูประกอบการควรตรวจเช็คเครื่องจักร
เพื่อใหเครื่องจักรมีกําลังการผลิตสม่ําเสมอ  เพราะหากเครื่องจักรเสียแตละครั้ง จะใช
เวลาในการซอมนานและเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก  เนื่องจากเครื่องจักรสวนใหญ
เปนการนําเขาจากตางประเทศ คาอะไหลอุปกรณตาง  ๆ  จึงมีราคาสูงตามไปดวย

6. การเงิน
6.1. การจัดหาเงินทุน  เนื่องจากธุรกิจผลิตน้ําแข็งใชเงินลงทุนสูง ผูประกอบการอาจตองพึ่ง

สถาบันการเงิน  แตกอนกูเงินจากสถาบันการเงินนั้น ผูประกอบการควรคํานวณยอดขาย
กอนวา  เพียงพอกับการจายเงินที่กูมาจากสถาบันการเงินหรือไม

6.2  การลงทุนโรงผลิตน้ําแข็งหลอด



วงเงินเริ่มตน  การทําธุรกิจน้ําแข็งตองใชเงินเปนจํานวนมาก ผูผลิตน้ําแข็ง
หลอดควรมีเงินทุนไมตํ่ากวา  5,500,000  บาท   (หาลานหาแสนบาท) เปนอยางนอย
แบงเปน

 เงินทุนในสินทรัพยถาวร
 การสรางโรงงาน โรงงานน้ําแข็งหลอดควรจะมีพื้นที่ไมตํ่ากวา  50  ตา
รางวา  การสรางโรงงาน  (ไมรวมที่ดิน)  อาจตกประมาณ  1,000,000
บาท

 เครื่องจักรและอุปกรณ แบงไดเปน
- เครื่องผลิตน้ําแข็งหลอด เครื่องจักรที่ใชผลิตน้ําแข็งหลอดมีหลาย
ขนาด  การเลือกขนาดใดก็ข้ึนอยูกับกําลังการผลิตและการคาดการณ
ยอดขาย  ถาเปนเครื่องที่มีกําลังการผลิตตั้งแต  10 – 50  ตัน  ราคาจะ
ตกประมาณ  2,000,000 – 6,500,000  บาท
- เครื่องกรองน้ํา  มีราคาตั้งแต  200,000 – 300,000  บาท/เครื่อง
- เครื่องบรรจุภัณฑ  (Packaging) สําหรับปดปากถุงพลาสติกของน้ํา

แข็งหลอด เพื่อปองกันการปนเปอน  เครื่องบรรจุภัณฑแบงไดเปน  2
แบบ  คือ
-     เครื่องบรรจุภัณฑที่ใชมือ  ราคาประมาณ   2,000 – 3,000
บาท/เครื่อง
-     เครื่องที่ใชสายพาน  ราคาประมาณ  80,000  บาท/เครื่อง

- หองเย็น  หองเย็นเปนสิ่งจําเปนสําหรับโรงงานที่ทําน้ําแข็งหลอด
เพราะน้ําแข็งหลอด เมื่อผลิตออกมาจะสงขายทันทีไมได น้ําแข็งจะถูกนํา
ไปแชหองเย็นกอน เพื่อใหน้ําแข็งอยูตัวจนไดที่  หองเย็นจะขึ้นอยูกับ
ขนาดของโรงงาน  มีราคาตั้งแต   300,000 – 1,000,000  บาท/เครื่อง

 เงินทุนหมุนเวียน
สําหรับโรงงานผลิตน้ําแข็งหลอดขนาดเล็กควรมีเงินทุนหมุนเวียนอยาง

นอยประมาณ  500,000 บาท  (หาแสนบาท) ตอเดือน  แบงเปน
- คาแรงงาน
- คาไฟฟา จัดเปนคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงกวาตัวอื่นๆ
- คาน้ํา
- คาซอมบํารุงเครื่องจักร



- คาใชจายเบ็ดเตล็ด เชน คาบรรจุภัณฑ (ถุงพลาสติก) คาขนสง สาร
เคมีตางๆ ฯลฯ

การลงทุนของธุรกิจน้ําแข็งหลอดอาจสูงกวานี้ได เชน โรงงานผลิตน้ําแข็ง
หลอดบางแหงลงทุนสูงถึง 10 ลานบาท และใชเงินทุนหมุนเวียนตอเดือนรวม 2 ลานบาท เปนตน

6.3.การลงทุนของโรงผลิตน้ําแข็งซอง
วงเงินเริ่มตน หากเปนน้ําแข็งซอง ผูประกอบการควรมีเงินลงทุนไมตํ่ากวา

10,300,000 บาท (สิบลานสามแสนบาท) เพราะการทําแข็งซองนั้นจะตองสรางบอและ
ซองในการทําน้ําแข็ง  แบงเปน

 เงินทุนในสินทรัพยถาวร
 การสรางโรงงานน้ําแข็งซอง โรงงานน้ําแข็งซองควรมีพื้นที่ไมตํ่ากวา
430  ตารางเมตร  การสรางโครงสรางของโรงงาน (ไมรวมที่ดิน)  อาจตก
ประมาณ  2,000,000  บาท

 เครื่องจักรและอุปกรณ แบงออกเปน
- เครื่องผลิตน้ําแข็งซอง  เครื่องสําหรับทําน้ําแข็งซอง จะขึ้นอยูกับ

จํานวนซองน้ําแข็ง เพราะมีต้ังแตบอขนาด  400  ซอง  สูงสุด  3,000
ซอง ดังนั้น ราคาเครื่องผลิตน้ําแข็งซองจึงมีต้ังแต  5,000,000 –
20,000,000 กวาบาท   กอนเลือกขนาดเครื่องผลิตน้ําแข็งซอง ผู
ประกอบการควรสํารวจกลุมลูกคาวามีตลาดรองรับไดมากนอยแค
ไหน เพื่อวางแผนการผลิตของโรงงาน น้ําแข็งที่ผลิตออกมาจึงจะไม
มากหรือนอยเกินไป

- ซองน้ําแข็ง  ราคาประมาณ  1,600 – 2,000  บาท/ซอง
- เครื่องโมน้ําแข็ง  ราคาประมาณ  20,000 – 50,000  บาท/เครื่อง
- เครื่องเลื่อยน้ําแข็ง แตกอนนั้น  โรงงานน้ําแข็งจะใหชางทําเครื่อง

เลื่อยน้ําแข็ง  ราคาตกประมาณ  10,000  บาท  แตปจจุบันนี้  เครื่อง
เลื่อยน้ําแข็งถูกผลิตออกมาจําหนายหลายแบบดวยกัน  เชน  เครื่อง
เลื่อยน้ําแข็งแบงเปน  3  กอนและเครื่องเลื่อยน้ําแข็งแบบซอง  ราคา
จะประมาณ  50,000  บาท /เครื่อง

- เครื่องกรองน้ํา  มีราคาตั้งแต  200,000 – 300,000  บาท/เครื่อง
สวนน้ําแข็งซองไมตองสรางหองเย็น เพราะถาลูกคายังไมส่ัง ผูผลิตก็สามารถเก็บ

ไวในบอน้ําแข็งได



 เงินทุนหมุนเวียน
ผูประกอบการโรงงานน้ําแข็งซองขนาดเล็กควรมีเงินทุนหมุนเวียนตอ

เดือนประมาณ 3-4 แสนบาท ประกอบไปดวย
- คาแรงงาน
- คาน้ํา
- คาไฟ  คาไฟจัดเปนคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงกวาตัวอื่นๆ
- คาซอมบํารุงเครื่องจักร
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด

โรงงานน้ําแข็งซองอาจลงทุนสูงกวานี้ เชน บางแหงลงทุนสูงถึง 20 ลานบาท ซึ่งทําให
เงินทุนหมุนเวียนตอเดือนสูงขึ้นไปดวย

6.4.อัตรากําไรที่ได
 น้ําแข็งซอง การกําหนดราคาน้ําแข็งซองจะขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ หากแตโดยทั่วไป ผูผลิตจะ
ขายราคาประมาณ 80-100 บาท/ซอง โดยมีตนทุนการดําเนินการผลิต (คาไฟฟา+คาน้ํา+ คา
แรงงาน+อ่ืนๆ) ตกประมาณ 40-50 บาท/ซอง ฉะนั้น กําไรของการขายน้ําแข็งซองเมื่อหัก
เฉพาะตนทุนการดําเนินการผลิต (ยังไมไดหักเงินทุนในสินทรัพยถาวร) จะอยูประมาณ 50%
ตอซอง

 น้ําแข็งหลอด การกําหนดราคาน้ําแข็งหลอดจะขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ หากแตโดยทั่วไป จะตัก
ใสกระสอบชั่งกิโลกรัมละ 2 บาท โดยมีตนทุนการผลิต (คาน้ํา+ คาไฟฟา+คาแรงงาน+คา
อ่ืนๆ) อยูประมาณ 80-90 สตางค/กิโลกรัม ฉะนั้น กําไรของการขายน้ําแข็งหลอด เมื่อหัก
เฉพาะตนทุนการดําเนินการผลิต (ยังไมไดหักเงินทุนในสินทรัพยถาวร) จะอยูประมาณ 55-
60% ตอกิโลกรัม

6.4.  ระยะเวลาคืนทุนของโรงงานน้ําแข็งหลอดและน้ําแข็งซอง
ระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจผลิตน้ําแข็งหลอดแลเะน้ําแข็งซองแตละรายจะไมเทากัน

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจ  ความรูความสามารถของผูประกอบการในการบริหารธุรกิจ
รวมถึงปจจัยอื่น  ๆ  อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูประกอบการน้ําแข็งหลอดและน้ํา
แข็งซอง ระยะเวลาการคืนทุนจะอยูประมาณ  5 - 7  ป

6.5. วิธีประหยัดคาใชจาย



1. รูทุกขั้นตอนการผลิต (Know  How) ผูประกอบการตองเรียนรูทุกขั้นตอนการผลิต
เพื่อผูประกอบการจะไดทราบวาความสูญเสียอยูในขั้นตอนใด  กอนแกไขตอไป  เชน
การสูญเสียน้ําจากกระบวนการผลิต  น้ําที่สูญเสียนั้นมาจากขั้นตอนใด และสามารถ
นํากลับมาใชใหมไดหรือไม

2. การสั่งซ้ือบรรจุภัณฑ  (PACKAGE) และสารที่ใชในการผลิต เชน  พวกถุงพลาสติก
ถุงกระสอบ  คลอรีน  แอมโมเนีย  ฟรีออน ฯลฯ หากผูประกอบการสั่งซื้อในปริมาณ
มาก ผูประกอบการจะไดสวนลดสูงกวาการซื้อในปริมาณนอย แตทั้งนี้ ผูประกอบการ
ควรคํานวณถึงปริมาณการขายของกิจการดวย

3. การนําของที่ใชแลว และเกิดความเสียหายมาดัดแปลง เชน  ผูประกอบการ
สามารถนําถุงกระสอบที่ขาดมาดัดแปลงเปนผาคลุมรถน้ําแข็งขณะขนสง  เพราะถุง
กระสอบสามารถเก็บความเย็นของน้ําแข็งได

4. การคําณวนปริมาณการขายในแตละวัน  ผูประกอบการจะตองคํานวณยอดขาย
ในแตละวันวาอยูที่ขนาดใด  และไมควรผลิตสินคาออกมามากเกินไป เพราะคาใช
จายตาง  ๆ  จะเพิ่มข้ึน ไมวาจะเปนน้ํา  ไฟฟา  โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ใชน้ํา
บาดาล ผูประกอบการควรวางแผนการผลิตใหรอบคอบ เพราะนับวันน้ําบาดาลจะยิ่ง
นอยลง  และเมื่อน้ํานอยลง ผูผลิตจะตองขุดเจาะใหลึกลงไปอีก  ทําใหผูผลิตมีคาใช
จายเพิ่มมากขึ้นในการขุดเจาะน้ําบาดาล

5. วางแผนเสนทางการขนสง  ในกรณีที่ผูประกอบการสงน้ําแข็งเอง ผูประกอบการ
ควรวางแผนเสนทางขนสง เพื่อใหประหยัดเวลาและลดความสูญเสียของน้ําแข็ง

6. ดูแลรักษาเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ  วิธีนี้จะประหยัดคาใชจายไดอยางมาก
เพราะเครื่องจักรแตละตัวมีราคาสูง และสวนมากนําเขาจากตางประเทศ

7. เงื่อนไขและขอจํากัดที่สําคัญ
-  ทําเลท่ีต้ัง   หากสถานที่ประกอบการอยูไกลจากแหลงชุมชนมากเกินไป เชน  ตลาด  ราน

คา  อพารทเมนท  จะทําใหการกระจายสินคาเปนไปไดยาก  ฉะนั้น ผูประกอบการควร
สํารวจทําเลที่ต้ัง และสํารวจจํานวนประชากรดวยวามีมากนอยเพียงใด

-  ลูกคาจํากัดเฉพาะในพื้นที่ใกลเคียงเทานั้น  ดวยขอจํากัด 2 อยาง คือ
1. ตัวสินคา น้ําแข็งเปนสินคาที่ไมสามารถขนสงไปไดระยะไกลๆ เนื่องจากสภาพอากาศที่

รอน
2. การกําหนดพื้นที่การขาย  ผูประกอบการในแวดวงจะทราบกันเอง  ทําใหผูประกอบ

การไมสามารถขยายตลาดออกไปไดไกลมากนัก



-  มีการแขงขันกันสูง  โดยเฉพาะเรื่องการตัดราคา

8.  ปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
- การบริการที่ดีกับลูกคา  เชน  โรงงานน้ําแข็งซองอาจมีบริการโมและตัดน้ําแข็งใหกับลูก

คาโดยไมเสียคาใชจาย  และบางครั้ง ผูประกอบการอาจมีบริการใหยืมถังน้ําแข็ง ในกรณีที่
ลูกคาจัดงาน  เชน  งานปใหม  งานกาชาด  งานบวช ฯลฯ

-  คุณภาพของน้ําแข็ง  น้ําแข็งตองสะอาด  ใส  เมื่อน้ําแข็งละลายแลวจะตองไมมีตะกอน
ตกคางใหเห็น  ดังนั้น ผูประกอบจึงควรดูแลตั้งแตข้ันตอนการผลิตไปจนถึงการบรรจุใสถุง
ทุกขั้นตอนเนนความสะอาดเปนสําคัญ

- มีทําเลที่เหมาะสม อยูไมไกลจากกลุมลูกคา  เสนทางการขนสงสะดวกรวดเร็ว  และผูผลิต
สามารถกระจายสินคาไดอยางทั่วถึงในพื้นที่

- การสงสินคาใหตรงเวลา  เพราะกิจการบางอยางตองการน้ําแข็งใหทันเวลาที่จะเปดราน  
   เชน   รานขายอาหาร  รานขายเครื่องดื่ม  ฉะนั้น การสงสินคาใหทันเวลาถือเปนการรักษาลูก
    คาวิธีหนึ่ง
- การใหเครดิตกับลูกคา  การใหเครดิตลูกคาควรมีระยะเวลาที่พอสมควร เพื่อใหลูกคา

สามารถหาเงินมาหมุนเวียนไดทัน  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับประวัติของลูกคาเปนสําคัญ ผูประกอบ
การควรพิจารณาวา ลูกคาแตละรายเปนลูกคาเกาหรือลูกคาใหม และลูกคารายนั้นสามารถ
สงเงินไดตามกําหนดที่ตกลงกันหรือไมหากลูกคามีความสม่ําเสมอ ผูประกอบการก็อาจให
เครดิตที่ดีกับลูกคา  สวนมาก การใหเครดิตกับลูกคาจะประมาณ  1 อาทิตย  2  อาทิตย
20  วัน  แตหากเปนลูกคาเกาที่ติดตอกันมานานและมีความนาเชื่อถือ  ผูประกอบการบาง
รายอาจใหเครดิตเปนเดือน  สวนการใหเครดิตกับลูกคาใหมนั้น ผูประกอบการจะตอง
พิจารณาเปนราย  ๆ  ไป

แหลงขอมูลอางอิง
เว็บไซต
กรมทะเบียนการคา, การจดทะเบียนการคา,
http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml
กรมทรัพยากรธรณี, การขออนุญาตใชน้ําบาดาล,
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm

http://www.thairegistration.com/thai/register/detail5.phtml
http://www.dmr.go.th/service/TSOOOOOM.htm


สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  น้ําแข็งบริโภค,  ข้ันตอนการผลิตน้ําแข็งซอง,  คุณ
สมบัติของน้ําที่ผลิตน้ําแข็ง,  http://www.fda.moph.go.th/fda-
net/html/product/food/ice.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,  การขออนุญาตหนวยงานทอง
ที่,   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
กระทรวงมหาดไทย, e-Mahadthai,  การขอไฟฟา,
http://www.mahadthai.com/html/

สัมภาษณ
จตุพล  โชติวัฒนะผล.  รองกรรมการผูจัดการหางหุนสวนจํากัดสหวัฒนาน้ําแข็งหลอด.  

สัมภาษณโดย  จิราพร  ศรีพลเงิน.  18 มิถุนายน  2545.
ชัดชม  อัศวเปรม.  เจาของโรงงานสหผล. สัมภาษณโดย  จิราพร  ศรีพลเงิน.

21 มิถุนายน  2545.
ชัยวัฒน  สินติชีวะวงศ. เจาของบริษัทแสงสุวรรณ น้ําแข็งหลอด จํากัด.  สัมภาษณโดย

จิราพร  ศรีพลเงิน. 19 มิถุนายน  2545.
พิมุข  แผวดี.  ผูจัดการทั่วไปบริษัทดาวคะนองคาน้ําแข็ง.  สัมภาษณโดย  จิราพร  ศรีพลเงิน.

14  มิถุนายน  2545

หนังสือ

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
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
http://www.mahadthai.com/html/


สงเสริมอุตสาหกรรม, กรม.  โครงการ  13  :  เรงรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุต
สาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม.  ม.ป.ท., ม.ป.ป.

คําไข   คัมภีร 108 ธุรกิจ  โรงผลิตน้ําแข็ง

หมายเหตุ
 ขอมูลดังกลาวเปนเพียงการใหความรูเบื้องตนเทานั้น
 การเก็บขอมูลไดดําเนินการในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ดังน้ัน ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามสถานการณตาง ๆ ที่เขามากระทบตอธุรกิจ

ฉะนั้นสําหรับผูที่คิดจะลงทุนจึงควรปรึกษาเพิ่มเติมจากฝายบริการปรึกษาแนะนําทาง
ธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

เบอรโทร. 0-2564-4000

ลิขสิทธิ์โดย : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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