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คํานิยม 

 
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจเคมีภัณฑในประเทศไทยมายาวนาน

กวา 45 ป ภายใตปณิธานที่เนนนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ เพ่ือชวยใหวิถีชีวิตของผูคนมีคุณภาพและกาวหนาอยางย่ังยืน โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 

ประการคือ (1) การใหความสําคัญดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (2) การพัฒนาเศรษฐกจิ และ 

(3) การใสใจประชาชนและชุมชน (สังคม) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองคกรและบุคลากร

ของประเทศ เพราะเราเชื่อวาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เปนฟนเฟองสําคัญในการผลักดันและพัฒนาองคกรและประเทศของเราใหประสบความสําเร็จ

และเจริญรุงเรือง  

ดังนั้น บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด จึงรวมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย        

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหุนสวนเชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐ จัดตั้ง 

“โครงการฝกอบรมการจัดการสิ่งแวดลอมและการปองกันมลพิษที่ย่ังยืน” ข้ึน โดยโครงการนี ้มุงหวงัเพ่ือ

สงเสริมใหบุคลากรในอุตสาหกรรมที่สําคัญๆ ของประเทศมีศักยภาพดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพิ่ม

มากข้ึนและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยใหมุงไปสูการพัฒนาที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมและเปนที่ยอมรับของชุมชนตอไป 

จากประสบการณที่บริษัท ดาว เคมิคอล จํากัด ไดจัดโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศจีน 

และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ทําใหเรามั่นใจวาโครงการนี้จะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมในบานเรา

เชนกัน และดวยประสบการณการทํางานดานสิ่งแวดลอมของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยที่มีมาเกือบ 

20 ป ทําใหการพัฒนาหลักสูตรและคูมือฝกอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเปนแนวทางปฏิบัติ

สําหรับอุตสาหกรรมในการดําเนินธุรกิจที่สามารถเติบโตควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมและความ

รับผิดชอบตอสังคม เพราะการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมนั้นมิใชการเพิ่มตนทุน แตเปนการให

ผลประโยชนตอบแทนมากกวา เชน การลดการปลดปลอยมลพิษ และการลดการใชพลังงาน สามารถ

ลดตนทุนในการผลิตได บริษัทฯ หวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนและผลักดันให

อุตสาหกรรมไทยกาวไปสูความยั่งยืนตอไป 

ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม หุนสวนเชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐ และคณะทํางานทุกทานที่ไดรวมดําเนินโครงการ

และพัฒนาคูมือฝกอบรมนี้ เพ่ือเปนประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติของเราอยางแทจริง 

        

              

          (นายจิรศักดิ์  สิงหมณีชัย) 

                                     กรรมการผูจัดการบรษิัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด 



คํานํา 

 

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม จัดเปนอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขาและมีการใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยปจจุบันเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีการแขงขันสูงเพ่ือผลิตสินคาท่ีปลอดภัย

และไดมาตรฐานตอผูบริโภค อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจดังกลาวจึงตองเผชิญกับการแขงขันท่ี

รุนแรง โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) 

ในป 2558รวมกับปจจัยเสริมทางดานตนทุนการผลิตปรับตัวสูงข้ึน ตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว โดยเฉพาะความตองการของลูกคาท่ีตองการสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน                   

ทําใหภาคอุตสาหกรรมตองหันมาปรับตัวเพ่ือความอยูรอด การนําหลักการ Lean & Green หรือ                   
Lean Management for Environment มาประยุกตใชจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง โดยมุงเนนการขจัด

ความสูญเสีย/สูญเปลาหรือส่ิงท่ีไมเพ่ิมคุณคาในกระบวนการผลิตอันกอใหเกิดปญหามลพิษตางๆ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการองคกรและบริหารจัดการส่ิงแวดลอมโรงงานใหมีการใชวัตถุดิบ

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด ลดพ้ืนท่ีและคาใชจายในการจัดเก็บ 

ลดเวลาท่ีใชในการผลิต ซึ่งนําไปสูการลดตนทุนและการเพ่ิมผลกําไรใหกับผูประกอบการและสงผล

กระทบตอสภาพแวดลอมนอยท่ีสุด 

  ดังนั้น มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย รวมกับ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด  

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหุนสวนเชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐ จึงไดจัด

ฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการส่ิงแวดลอมและการปองกันมลพิษท่ีย่ังยืน สําหรับอุตสาหกรรม

เคร่ืองดื่ม” และจัดทําคูมือ “Lean Management for Environment สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม” 

ข้ึนมาประกอบการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว เพ่ือชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ                

ความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอมและการปองกันมลพิษท่ีย่ังยืน และ

เสริมสรางใหกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไดทราบถึงแนวทางในการดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอม

ดวยการประยุกตใชลีนพรอมกรณีตัวอยางของอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม โดยมุงเนนใหผูผานการ

ฝกอบรมนําหลักการลีนมาประยุกตใชและลงมือปฏิบัติอยางจริงจังมากข้ึน ตลอดจนนําความรูจาก

วิทยากรผูเช่ียวชาญ    มาพัฒนาทักษะใหสามารถเผยแพร สรางความเขาใจ และถายทอดองค

ความรูดาน Lean Management for Environment ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังนําไปบริหารจัดการ

องคกรดานส่ิงแวดลอม พลังงาน และความปลอดภัยภายในโรงงานใหมีประสิทธิภาพ กาวไปสูการ

เปนอุตสาหกรรมสีเขียว สังคมคารบอนต่ํา จนผลักดันไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนในท่ีสุด  

 

       
            

     (ดร. ขวัญฤดี   โชติชนาทวีวงศ) 

ผูอํานวยการสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

กันยายน 2555 
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ศัพทที่ควรรู/คํายอ 

5ส  แนวทางท่ีใชเพ่ือปรับปรุงแกไขงานและรักษาส่ิงแวดลอมในท่ี

ทํางานใหดีข้ึน 

5 Whys เปนการตั้งคําถามวา “ทําไม” 5 คําถามอยางตอเนื่อง เพ่ือให

สามารถพบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา และหาแนวทางปองกัน

ปญหาได 

A3 Report  การรายงานผลการดําเนินการในกระดาษขนาด A3 เพียง 1 หนา 

Aerator เคร่ืองเติมอากาศ 

Aspartame น้ําตาลเทียม 

Autoclave เปนเคร่ืองมือใชสําหรับนึ่งฆาเช้ือโดยใชไอน้ํารอนและแรงดันสูง 

Balanced Production การผลิตท่ีสมดุล 

Bio gas แกสชีวภาพ แกสท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการยอยสลาย

สารอินทรีย 

BOD; Biochemical Oxygen Demand  บีโอดี 

CIP; Cleaning in Place กระบวนการทําความสะอาดแบบไมถอดช้ินสวน 

COD; Chemical Oxygen Demand  ซีโอดี 

Communication & Cultural 

Awareness 

การสื่อสารและรับรูวัฒนธรรมองคกร 

Compressor เคร่ืองอัด 

Continuous Improvement การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 

Divider แผนก้ัน 

EHS; Environmental, Health and 

Safety 

สัญลักษณแสดงกระบวน/กิจกรรมท่ีมีโอกาสเปนแหลงกําเนิด

มลพิษ 

FIFO; First in first out เปนวิธีการใชวัดตนทุนของสินคา โดยตั้งสมมติฐานวาใชกอนตอง

ถูกออกขายกอน หรือนํามาใชกอนเชนกัน 

gpm; gallon per minute อัตราการไหล หนวย แกลลอนตอนาที 
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Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการประกอบ

กิจการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ดวย

การมุงเนนในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

และการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอดหวงโซ

อุปทาน (ตามนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม) 

IRR; Internal Rate of Return อัตราตอบแทนการลงทุน 

JIT; Just in Time ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยมีแนวคิดงายๆ บนหลัก

ท่ีวา จะไมมีกิจกรรมใดเกิดข้ึนในระบบจนกวาจะมีความตองการ

เกิดข้ึน ดังนั้นสินคาจะถูกผลิตก็ตอเม่ือมีความตองการเกิดข้ึน 

Kanbans ระบบคัมบัง  

KPI; Key Performance Indicator ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 

ktoe; kilo ton oil equivalent พลังงานท่ีไดจากการเผาไหมของน้ํามันดิบ 1 พันตันหรือ

ประมาณ  42 Tj 

LCA; Life Cycle Assessment การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 

Lean Assessment การประเมินผลและติดตามหลักการของลีน 

LPG; Liquefied Petroleum Gas แกสหุงตม 

Maltodextrins คารโบไฮเดรท ประเภท polysaccharide ท่ีไดจากการยอย

โมเลกุลของสตารซ บางสวนใหเปนสายส้ันๆ ของน้ําตาลกลูโคส 

มีลักษณะเปนผงหรือเกล็ดสีขาวไมมีรส หรือมีรสหวานเล็กนอย

สามารถละลายน้ําไดดี 

Material Line เสนแสดงการใชวัตถุดิบ 

Mind map  ผังความคดิ 

MSDS; Material Safety Data Sheets เอกสารท่ีแสดงขอมูลของสารเคมีท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย

ของสาร 

NPV; Net Present Value มูลคาเงินปจจบุัน 

NVA; Non-value Added Activities กิจกรรมไมเพ่ิมคุณคา เปนกิจกรรมท่ีสรางความความสูญเปลา/

สูญเสียใหกับองคกรและสินคา/บริการ 

OEE; Overall Equipment Effectiveness  ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร 
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Off peak ชวงความตองการไฟฟาต่ํา 

On peak ชวงความตองการไฟฟาสูง 

Operational Flexibility ความยืดหยุนของกระบวนการ 

Patial Peak คาความตองการพลังงานไฟฟา คิดเฉพาะสวนท่ีเกิด peak 

PET ; Polyethylene Terephthlalate เปนพลาสติกประเภทหนึ่ง ในกลุมงานดานวิศวกรรมเพ่ือใชใน

การแทนโลหะ อาทิเชน ขวดนํ้าดื่มท่ีเราดื่มกันปจจุบัน 

Poka-Yoke การปองกันความผิดพลาด 

Pull system ระบบดึง เปนระบบการผลิตตามคําส่ังซื้อจากลูกคา 

QCC; Quality Control Circle กิจกรรมควบคุมคุณภาพ เปนกิจกรรมท่ีพนักงานในกลุมจัดตั้ง

ข้ึนมาโดยความสมัครใจเพ่ือรวมกันดําเนินการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 

Quick Changeover เทคนิคการลดเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจักร 

rpm; Revolution per Minute รอบตอนาที  นิยมใช กันเปนหนวยวัดอัตราการหมุนของ

เคร่ืองยนตและมอเตอร 

SGA; Small Group Activity กิจกรรมกลุมยอย 

SMED; Single Minute Exchange       
of Dies 

เทคนิคการลดเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจักร 

SS; Suspended Solids สารแขวนลอย 

Standard Work มาตรฐานการทํางาน 

Supply Chain หวงโซอุปทาน 

TPM; Total Productive Maintenance การบํารุงรักษาท่ีทุกคนมีสวนรวม 

Visual Control การควบคุมดวยการมองเห็น 

Visual Work & Workplace 

Organization 

 การควบคุมดวยการมองเห็นและการจัดสถานท่ีทํางาน 

VSM; Value Stream Mapping 

 

การจัดทําแผนผังแสดงข้ันตอนในการดําเนินงานของแตละ

ผลิตภัณฑ ตั้งแตการข้ันตอนการรับวัตถุดิบ จนถึงข้ันตอนการ

ขนสงผลิตภัณฑใหแกลูกคา รวมท้ังยังแสดงข้ันตอนตางๆท่ี

กอใหเกิดสูญเปลา/สูญเสียอีกดวย 



 x

Waste ความสูญเปลา/สูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต/ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังของเสียและมลพิษตางๆ 

Waste Walk  การเดินสํารวจเพ่ือหาความสูญเสียในแตละกระบวนการ  

 



 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรง ตนทุนการผลิตปรับตัวสูงข้ึน 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะความตองการของลูกคาท่ี

ตองการสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน ทําใหภาคอุตสาหกรรมตองหันมาปรับตัวเพ่ือ

ความอยูรอด  การนําหลักการลีนมาประยุกตใชและลงมือปฏิบัติควบคูกับการจัดการส่ิงแวดลอมท่ี

แหลงกําเนิด เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการลงทุน รวมถึงเพ่ิม

ศักยภาพการแขงขันในตลาดโลกใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืน  

1.1 ลีน คืออะไร 

ลีนเปนเคร่ืองมือหนึ่ง ท่ีมุงเนนการขจัดความสูญเปลา/สูญเสียท่ีเกิดข้ึนท่ัวท้ังองคกร เพ่ือ

ชวยใหการใชวัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในวงจร

การผลิตใหเหลือนอยท่ีสุดหรือทําใหกระบวนการผลิตไมมีของเสีย ชวยปรับโครงสรางของการ

ผลิต  ลดของเสียในระหวางการผลิต รวมไปถึงจุดท่ีเกิดของเสียตางๆ  เชน  การรอคอย  การขนสง 

สินคาขาดสต็อก การผลิตเกินและสินคาลนสต็อก  นอกจากนี้ยังลดความผันแปรในการผลิตตลอด

ท้ังกระบวนการผลิต  เชน การบริหารวัตถุดิบ  การสื่อสารในองคกร การลดข้ันตอนในการผลิต 

ดวยการนําเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ มาใชในการกําจัดความสูญเปลาเหลานั้นออกไป และใช

ระบบการผลิตแบบทันเวลา ในปริมาณเวลาและส่ิงท่ีลูกคาตองการเทานั้น โดยเนนการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลกําไร เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การผลิต ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ  
หลักการลีน ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก 1. กําหนด /ระบุคุณคา 2. การวิเคราะหการ

ไหลของคุณคา  3. สรางการไหลของกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง  4. ใชระบบดึงเพ่ือหลีกเล่ียง

การผลิตมากเกินไปและใหทันเวลาพอดี  และ 5. มุงสูความสมบูรณแบบ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติม

สามารถอานไดจากคูมือ Lean Management for Environment 
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1.2 ความสําคัญลีนกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

ลีนเปนแนวทางหนึ่งในบริหารจัดการดานการผลิตท่ีเนนการสรางประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตสูงสุด ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตใหเหลือนอยท่ีสุด หรือทําใหกระบวนการ

ผลิตไมมีของเสียและเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาอยางตอเนื่อง รวดเร็ว ทันเวลา ทําใหสามารถลด

ตนทุนการผลิต เพ่ิมผลกําไรและผลลัพธท่ีดีทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการ

ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพควบคูไปดวย 
1
แตท้ังนี้การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตดวยหลักการลีนนั้น แมจะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใหเกิดการเติบโต

และผลกําไร แตไมใชคําตอบของการทําใหเกิดความย่ังยืนทางธุรกิจ จําเปนจะตองใหความสําคัญ

กับการจัดการส่ิงแวดลอมรวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย ซึ่งจะชวยสรางโอกาสและรายได

เพ่ิมข้ึนในทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันยังชวยในการปกปองส่ิงแวดลอม เชน การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง/เปล่ียนกระบวนการผลิต การใชเทคโนโลยีใหมๆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การลดการเกิดของเสีย/มลพิษใหนอยท่ีสุดทุกข้ันตอน และการ

นําของเสียกลับมาใชประโยชนใหมในกระบวนการผลิต เปนตน ตลอดจนยังชวยสรางภาพลักษณ

ท่ีดีและยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมใหดีข้ึน จะเห็นไดวา การนําหลักการลีนมาใชในองคกรจะ

ชวยใหประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจแลว ประโยชนท่ีไดตามดวย คือ ทําใหส่ิงแวดลอมการ

ทํางานดีข้ึนและปลอดภัยมากข้ึน พนักงานมีความเขาใจและใหความรวมมือในการแกปญหาของ

องคกรมากข้ึนอีกดวย นอกจากนี้ยังชวยผลักดันองคกรใหกาวไปสูการเปน “Green Industry” ซึ่ง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 และยุทธศาสตรของกระทรวง

อุตสาหกรรมป 2553-2557 รวมทั้งเปนการตอยอดไปสูสังคมคารบอนต่ํา ซึ่งจะนําไปสูการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับองคกรและประเทศตอไปในอนาคต  

ดังนั้น มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย จึงไดพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหเปนการ

บริหารจัดการองคกรท่ีครบวงจร โดยการนําหลักการลีนมาประยุกตใชและลงมือปฏิบัติควบคูกับ

การจัดการส่ิงแวดลอมเปน 6 ข้ันตอนหลัก ดังรูปท่ี 1-1 และ 21 ข้ันตอนยอย ซึ่งรายละเอียดได

กลาวไวในบทท่ี 3 

 

                                                            
1
 วารสารที่สรางความเปนไปไดของทุกธุรกิจไรพรมแดน ฉบับที่  6. (2011). 
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หาสาเหตกุารสญูเสยีและวธิกีารลดการ

สญูเสยี

3.การประเมินโดยละเอียด

หาบริเวณที่มีการสญูเสยี/ประเดน็

ปัญหาและคดัเลือกประเดน็ที่นาสนใจ

2.การช้ีบงคุณคา

วางแผนการทาํงานและลงมือปฏบิัตติาม

แผนการปรับปรงุ รวมกบัการใชเคร่ืองมือ

การจัดการสิ่งแวดลอมและกระบวนการผลิต

5. ลงมือปฏิบติัและการขบัเคลือ่น

กิจกรรมตามมาตรการ

ศกึษาความเป็นไปไดของวธิกีารลดการ

สญูเสยี และคดัเลือกวธิทีี่เหมาะสม

4. การศึกษาความเป็นไปได

ของมาตรการ

แสดงความมุงม่ันของผูบริหาร                        

โดยการกาํหนดนโยบายและเป าหมาย และ

การจัดตั้งทมีงานการจัดการสิ่งแวดลอม

1.การเตรียมองคกรและการ

สรางทีมงาน

ตรวจตดิตามและประเมินผลการ

ปฏบิัตงิาน รวมทั้งทบทวนแผนอยาง

ตอเน่ือง

6.การทบทวนเพือ่ปรบัปรุงแผน

ขบัเคลือ่นอยางตอเนือ่ง

ขัน้ตอนการจดัการ                          

ส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมกับลนี

 

รูปที่ 1-1 ขัน้ตอนการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมกับลีน  6 ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 

1.3 การประยุกตใชลีนกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  

ระบบการผลิตแบบลีน ถูกพัฒนาจากระบบการจัดการของบริษัทโตโยตา ประเทศญี่ปุน 

ซึ่งไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม รวมถึงเปนตนแบบใหอุตสาหกรรมตางๆ

นํามาประยุกตใชในการบริหารการจัดการผลิต โดยอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม จัดไดวาเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ท้ังในแงของการจางงานโดยตรง  และเปน

อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเช่ือมโยงอื่นๆ  โดยสินคาเคร่ืองดื่มสามารถ

แบงออกเปน  2 กลุมใหญ  ไดแก เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล และเปน

หนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีการนําระบบการผลิตแบบลีนเขามาประยุกตใชในกระบวนการทํางาน เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในองคกร ลดตนทุนการผลิต ตลอดจน

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังนี้ แตละข้ันตอนการผลิตของอุตสาหกรรม

เคร่ืองดื่มนั้นกอใหเกิดความสูญเสียมากมาย เชน การวางสายการผลิตไมมีประสิทธิภาพ ขาด

มาตรฐานการทํางาน การเกิดของเสียการแยกตะกอนออกจากน้ําสาเหลาในการผลิตสุราและเบียร 

และกากผลไม เศษเปลือก เศษเนื้อผลไม ฝุนละอองจากการขนถายและการลําเลียงวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต เปนตน หากผูประกอบการมีการนําหลักการลีนควบคูกับการใชเคร่ืองมือของ

ลีนท่ีเหมาะสมแลว จะชวยทําใหลดความสูญเปลา/สูญเสียท่ีเกิดข้ึนทุกข้ันตอน ซึ่งนั่นหมายถึง
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ประสิทธิภาพของงานท่ีดีข้ึน ตนทุนท่ีลดลง มลพิษลดลง และผลกําไรที่เพ่ิมข้ึนมาสูองคกรธุรกิจ

และพนักงานนั่นเอง 

ตัวอยางบริษัทในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ีนําลีนมาประยุกตใชและประสบความสําเร็จ เชน  

 บริษัท กรีนสปอต จํากัด 
2
 ดําเนินการธุรกิจการผลิตและจําหนายเคร่ืองดื่มประเภท

ไมอัดลมรสสม และนมถั่วเหลือง ไดนําระบบการผลิตลีนมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยได

เลือกใช Standard Work, Visual Control และ Poka-Yoke มาชวยในการปรับปรุงระบบ  ซึ่ง

หลังจากนําระบบการผลิตลีนมาประยุกตใชในการผลิต  ทําใหบริษัทสามารถลดเวลาการจัดเรียง

สินคาลงตะกรา ลดเวลาหลอเย็นผลิตภัณฑหลังการฆาเช้ือ ทําใหการใชไฟฟาจาก Compressor 

นอยลงรวมท้ังยังมีการนําความรอนในข้ันตอนหลอเย็นกลับมาใชซ้ํา ซึ่งชวยลดการใชน้ํามันเตาอีก

ดวย นอกจากนี้ยังชวยลดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการไมมีแผน Divider ในการจัดเรียงสินคาลง

ตะกรา ซึ่งสามารถลดตนทุนการผลิตไดเปนจํานวนมาก 

 บริษัท สยาม ไวเนอร่ี จํากัด 
3
 ผูผลิตเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล จําพวกไวน  

ไดนําระบบการผลิตลีนมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลาในการทําความสะอาด

สายการผลิตเพ่ือเปล่ียนชนิดผลิตภัณฑ  และลดปริมาณฉลากที่ไมไดมาตรฐาน โดยเลือกใช 

Kanban, TPM, 5ส และ Visual Control ในการปรับปรุงระบบ  ซึ่งหลังจากนําระบบการผลิตลีน

มาประยุกตใชในการผลิต  ทําใหบริษัทสามารถลดเวลาในการทําความสะอาดจากเดิม 4 ช่ัวโมง

เหลือ 3 ช่ัวโมง และเวลาการปรับตั้งเคร่ืองและการสงตอกะ ประหยัดคาใชจายไดนอยลง 

 บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
4
 ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ําแรเย็น

ธรรมชาติ ไดนําระบบการผลิตลีนมาลดความสูญเปลา ท่ีเกิดข้ึนในการผลิต เ พ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยใช SMED ในการลดเวลาการเปล่ียนรุนการผลิต

เคร่ืองเปา ซึ่งสามารถลดเวลาไดถึง 58.3% นอกจากนี้ยังทําใหวิธีการคิด การแกปญหาของ

บริษัทมีการดําเนินการเปนระบบ รวมท้ังมีความเขาใจเร่ืองความสูญเสียและกระบวนการเพ่ิม

คุณคาของงาน สงผลใหมีมุมมองในการแกไขปญหามากข้ึนและสามารถเสนอแนวทางตางๆ ใน

การพัฒนากระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มเร่ิมมีการปรับกลยุทธการผลิตสูการผลิตแบบลีน เพ่ือ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน แตการนําลีนมาใชเพียงอยางเดียว  ไมใชแนวทางสูการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนได  ท้ังนี้  จะตองนําประเด็นดานส่ิงแวดลอมและสังคมเขามาในการบริหาร

จัดการดวย  เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดลอมซึ่งจะ

นํามาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางแทจริง 

                                                            
2
 http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Green_Spot.pdf 

3
 http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf 

4
 http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Tipco.pdf 
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บทท่ี 2 

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

 

2.1 ภาพรวมทั่วไปของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

  (1) ประเภทของอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 
  อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม จัดเปนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา ตลาด

สวนใหญจึงอยูภายในประเทศเปนสําคัญ จึงทําใหชวยสงเสริมการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้

และอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกเปนจํานวนมาก และเปนอุตสาหกรรมท่ีมีผูประกอบการนอยรายแตมี

ศักยภาพในการประกอบกิจการ สามารถกําหนดทิศทางของตลาดได ซึ่งการประกอบกิจการประเภท

เคร่ืองดื่มมีความจําเปนตองใชเงินในการลงทุนจํานวนมากเพ่ือซื้อเคร่ืองจักรและใชเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีการควบคุมมาตรฐานดานอนามัยท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหได

ผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสูงและมีอายุการใชงานนาน โดยประเภทอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม

แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก 
  1) ประเภทเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน เบียร สุรากลั่น ไวน สุราจากผลไม 

รวมท้ังเคร่ืองดื่มสุราผสมพรอมดื่ม เปนตน 

  2) ประเภทเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เชน น้ําอัดลม เคร่ืองดื่มท่ีปรุงรสนํ้า

ผลไม เคร่ืองดื่มน้ําผลไมชนิดอัดลม น้ําหวานชนิดอัดลม และเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลอ่ืนๆ 

เชน โซดา น้ําหวานเขมขน น้ําชาเย็น เคร่ืองดื่มชูกําลัง และเคร่ืองดื่มเกลือแร เปนตน 

ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองดื่มท่ีจดทะเบียนไวกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมท้ังหมดประมาณ 692 โรงงาน (ลําดับท่ี 16 ลําดับท่ี 18 และลําดับท่ี 19-20 ขอมูล ณ 

วันท่ี 6 มกราคม 2555) 
1
 แบงเปนโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล จํานวน 599 โรงงาน 

คิดเปนรอยละ 86.56 ของจํานวนโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองดื่มท้ังหมด และสวนท่ีเหลือเปนโรงงานผลิต

เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล จํานวน 93 โรงงาน คิดเปนรอยละ 13.44 ของจํานวนโรงงานท่ีผลิต

                                                           
1
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555). 
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เคร่ืองดื่มท้ังหมด โดยโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสวนใหญจะเปนผูประกอบการขนาดใหญ คิดเปน    

รอยละ 64.16 ของจํานวนโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มท้ังหมด รองลงมาเปนผูประกอบการขนาดเล็ก    

คิดเปนรอยละ 18.21 ของจํานวนโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มท้ังหมด และท่ีเหลือรอยละ 17.63 ของ

จํานวนโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มท้ังหมดเปนผูประกอบการขนาดกลาง โดยแสดงโครงสรางของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มของประเทศไทยไดดังตารางท่ี 2-1 

ตารางที่ 2-1 โครงสรางอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มของประเทศไทย ป พ.ศ. 2555 

ลําดับที่ 

ประเภท

โรงงาน

หลัก 

ชนิดของโรงงาน 

โรงงาน

จําพวกที่/

ขนาดของ

โรงงาน 

จํานวน 

(โรงงาน) 

รวม 

(โรงงาน) 

16 01600 โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา 3 39 39 

18 01800 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอ่ืนๆ 

แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ

มอลตหรือเบียรในลําดับท่ี 19 

3 30 30 

19 019 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับมอลตหรือเบียร

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

   

 01901 การทําปนหรือบดมอลต 2 1 1 

 01902 การทําเบียร 3 23 23 

20 020 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดื่ม เคร่ืองดื่มท่ี

ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

   

 02001 การทําน้ําดื่ม 1 

2 

3 

123 

79 

227 

429 

 02002 การทําเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 1 

2 

3 

- 

30 

94 

124 

 02003 การทําน้ําอัดลม 1 

2 

3 

1 

2 

26 

29 

 02004 การทําน้ําแร 1 

2 

3 

2 

10 

5 

17 

  รวมจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   692 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555). 
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 สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม พบวาในป พ.ศ. 2551 มีการจางงาน

จํานวนประมาณ 20,000 คน โดยกระจายตัวอยูใน 3 อุตสาหกรรมสําคัญ คือ อุตสาหกรรมเบียร 

อุตสาหกรรมสุรากล่ัน และอุตสาหกรรมผลิตน้ําอัดลม โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000 คนตอ

อุตสาหกรรม หรือรอยละ 25 สวนท่ีเหลือมีการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มชูกําลัง ไวน

หรือสุราแช น้ําหวานและอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ ในสัดสวนรอยละ 5 รอยละ 3 รอยละ 2 และ

รอยละ 17 ตามลําดับ 

ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

 แนวโนมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม ในป 2555 กลุมน้ําอัดลม โดยเฉพาะน้ําดํา กลุม

ฟงกช่ันนอล ดร๊ิงค และกลุมชาพรอมดื่มยังคงเปน 3 กลุมหลักของมูลคาทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทย สวนเคร่ืองดื่มธัญพืช มีแนวโนมท่ีขยายตัวดีเนื่องจากมีคูแขงทาง

การตลาดนอย และตลาดเคร่ืองดื่มน้ําผลไม จะมีแนวโนมลดลง เนื่องจากผูบริโภคไมแนใจวา

ผลิตภัณฑมีประโยชนตอรางกายจริง โดยในป 2554 ท่ีผานมา เกิดการเปล่ียนแปลงในกลุมน้ําอัดลม 

โดยเฉพาะน้ําดํา ท่ีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไดเขามาถือหุนของบริษัท เสริมสุข 

(มหาชน) ทําใหเกิดการแขงขันระหวางกลุมน้ําอัดลมในเครืออ่ืนๆ สวนตลาดฟงกช่ันนอล ดร๊ิงค มี

การเติบโตแบบกาวกระโดด โดยมีการผลิตสินคาในแบรนดใหมๆ สวนแบรนดเดิมไดมีการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและรักษาฐานลูกคาเดิม รวมท้ังสรางฐานลูกคาใหม 

สําหรับภาพรวมของตลาดชาพรอมดื่ม มีอัตราการเติบโตท่ีสูงในกลุมชาดํา ชาเขียว และชาขาว 

 สําหรับในป 2558 จะมีการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 

Community; AEC) อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทยภาพรวมมีศักยภาพในการแขงขัน
2
 แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

นโยบายของกระทรวงพาณิชยในการเร่ืองการควบคุมสินคา เพราะบางรายการยังจัดเปนบัญชีควบคมุ 

รวมท้ังการข้ึนคาแรงข้ันต่ําเปน 300 บาท/วัน และการเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินอุดหนุนกองทุนออย

และนํ้าตาล จึงทําใหตนทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทยไดมีการปรับตัวและวางแผนรองรับ AEC ไวบางแลว เชน บริษัท กรีน 

สปอต จํากัด
3
 ผูผลิตและจําหนายนมถ่ัวเหลือง “ไวตาม้ิลค” เตรียมพรอมในการขยายตลาด

เคร่ืองดื่มนมถ่ัวเหลือง โดยบริษัทมีการเร่ิมไปทําตลาดในประเทศพมา และระยะตอไปจะมีการลงทุน

สรางโรงงาน เพ่ือแกปญหาตนทุน โดยเฉพาะคาขนสง นอกจากนี้ยังมีแผนเปดตัวสินคานวัตกรรม

ใหมเขามาทําตลาดอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความแตกตางใหกับผูบริโภค โดยอาศัยรวมมือกับกลุม

มิตรผล เพ่ือใชน้ําเช่ือมของมิตรผลมาเปนสวนประกอบผลิตนมถ่ัวเหลืองแทนนํ้าตาลทราย เพ่ือลด

ตนทุนการผลิต ชวยประหยัดพลังงานและเวลาในการผลิต รวมท้ังนําบรรจุภัณฑแบบกลองท่ีมีโลโก

มิตรผลมาพิมพท่ีดานหลังกลอง ซึ่งจะชวยสรางแบรนดมิตรผลและไวตาม้ิลคออกสูตลาดรวมกันท้ัง

ในไทยและอาเซียน 
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 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล  
(1) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

ในป พ.ศ. 2548 ตลาดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของไทย มีมูลคาตลาดรวม

ประมาณ 172,000 ลานบาท โดยแบงเปนมูลคาตลาดเบียร 85,000 ลานบาท และมูลคาตลาด

สุรา 87,000 ลานบาท สําหรับตลาดสุรานั้นแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือสุราขาว ซึ่งมีมูลคาตลาด 

ประมาณ 37,000 ลานบาท และสุราสี ซึ่งมีมูลคาตลาด 50,000 ลานบาท 

  โดยในชวงป พ.ศ. 2540-2550 มีโครงสรางการขยายตัวและสวนแบงตลาดของ

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก 1,649.55 ลานลิตร/ป เปน 

2,478.31 ลานลิตร/ป จากนั้นในป 2551 ปรับลดลงเปน 2,241.95 ลานลิตร/ป และในป 

2552 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปน 2,568.47 ลานลิตร/ป (ดังตารางท่ี 2-2) และสําหรับแนวโนมการ

ผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในชวงป 2546-2552 พบวามีการผลิตเพ่ิมข้ึนมากจาก 2,301.4 

ลานลิตร/ป เปน 3,377.8 ลานลิตร/ป (ดังตารางท่ี 2-3) โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแลว พบวา เบียร สุรานําเขา และสุราพิเศษ มีการขยายตัวของตลาดเพ่ิมข้ึน

มากอยางตอเนื่อง ในขณะที่สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพ้ืนบาน และไวน มีการขยายตัวลดลง 

และสําหรับสุราขาวมีการขยายตัวนอยมาก ซึ่งช้ีใหเห็นถึงความนิยมดานการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของผูบริโภคมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
4
 (ดังตารางท่ี 2-4)  

ตารางที่ 2-2 ปริมาณการจําหนายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลของไทย 2540-2552 

หนวย: ลานลิตร 

ป พ.ศ. 

ปริมาณการจําหนาย ปริมาณการ

ผลิตสุรา

พ้ืนเมือง 

ปริมาณ

การนําเขา

สุรา 

ยอดรวม

ปริมาณการ

จําหนาย 

สุรา

ขาว 

สุรา

ผสม 

สุราปรุง

พิเศษ 

สุรา 

พิเศษ 
เบียร ไวน 

2540 449.7 204.1 72.6 10.2 863.9 3.9 N.A. 45.15 1,649.55 

2541 389.9 315.1 52.4 16.9 950.3 4.3 0.08 17.64 1,746.62 

2542 419.7 116.7 44.4 17.8 1032.2 7.2 0.30 24.45 1,662.75 

2543 395.3 167.1 19.3 27.2 1092.2 15.4 0.76 34.70 1,751.96 

2544 404.8 130.3 31.1 83.5 1158.7 11.0 2.29 54.57 1,876.26 

2545 421.6 99.1 34.0 84.2 1195.6 21.3 3.97 101.07 1,960.83 

2546 495.5 39.3 19.9 71.3 1506.7 22.6 3.55 138.73 2,297.59 

2547 489.6 21.7 19.0 69.2 1531.7 32.6 5.61 161.81 2,331.22 

2548 507.1 24.2 17.6 78.6 1468.7 3.3 0.34 176.69 2,276.53 

2549 527.1 39.9 18.9 55.2 1621.1 1.7 0.42 159.89 2,424.21 

2550 480.1 75.3 9.9 48.0 1711.0 1.6 0.11 152.30 2,478.31 

2551 441.2 112.7 8.5 44.6 1477.1 1.5 0.17 156.15 2,241.95 

2552 384.9 103.8 2.8 24.2 1928.4 9.5 N.A. 114.67 2,568.47 

ที่มา : กรมสรรพสามิต. (2553) 
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 ศูนยวิจัยปญหาสุรา. “รายงานสถานการณสุรา”. (2552) 
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ตารางที่ 2-3 ปริมาณการผลิตเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลของไทย 2538-2552 

หนวย: ลานลิตร 

ป 

พ.ศ. 

ปริมาณการผลิต 
สุรา

นําเขา 

ยอดรวม 

การผลิตและ

นําเขา 
สุราขาว 

สุรา

ผสม 

สุราปรุง

พิเศษ 

สุรา

จีน 

สุรา

สามทับ 

สุรา

พ้ืนเมือง 
เบียร ไวน 

2538  378.10 183.04 86.02 N.A.  68.69 N.A. 641.09 5.24 19.97  1,391.2 

2539 321.00  193.65 102.32 N.A. 76.63  N.A. 756.89 8.97 28.50 1,503.4 

2540 473.32 161.38 94.37 N.A. 89.35 N.A. 883.70 11.17 45.15 1,769.8 

2541 457.75 155.54 81.79 0.19  65.86 0.07 964.94 11.46 17.64 1,762.8 

2542 704.98 251.44 55.044 1.13  79.00 0.30 1,060.5 21.50 24.45 2,242.4 

2543 - 5.235 22.50 0.36  92.51 0.760 1,165.4 25.98 34.69 1,391.2 

2544 57.055  42.17 22.50 0.49  129.70 2.28 1,212.8 32.80 54.57 1,573.8 

2545 318.67 32.35 25.38 0.006  82.42 3.97 1,283.5 32.21 101.06 1,915.3 

2546 352.83 12.08 0.49 0.00  100.70 3.55 1,603.9 26.93 138.73 2,301.4 

2547 623.35 23.76 5.17 0.02  162.19 5.61 1,603.9 44.28 161.81 2,759.1 

2548 353.16 12.80 56.29 0.00  68.99 0.34 1,708.9 22.30 176.69 2,437.2 

2549 393.30 38.14 4.659 N.A  33.574 0.42 1,983.6 22.44 159.88 2,739.6 

2550 362.13 77.03 2.23 N.A.  48.581 0.10 2,128.3 21.40 152.30 2,836.2 

2551 277.07 94.04 1.65 N.A.  76.025 0.17 2,209.2 25.31 156.15 2,878.3 

2552 325.30 110.80 1.850 N.A.  152.82 N.A. 2,611.5 24.02 114.57 3,377.8 

ที่มา : กรมสรรพสามิต. (2553) 

ตารางที่ 2-4 การขยายตัวของตลาดเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลของไทย 2546-2548
5
 

หนวย: ลานลิตร 

ชนิดแอลกอฮอล 2546 2547 2548 
การเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

2547 2548 

สุราขาว 352.83 623 353.16 76.67 -43.34 

สุราผสม 12.08 23.77 12.80 96.69 -46.13 

สุราปรุงพิเศษ 0.50 5.17 6.30 943.07 21.76 

สุราพิเศษ 11.36 17.15 11.55 51.06 -32.65 

สุราสามทับ 100.70 162.20 69.00 61.07 -57.46 

ไวน 26.93 44.28 22.31 64.41 -49.63 

เบียร 1,603.99 1,603.99 1,708.98 - 6.55 

อ่ืนๆ 54.32 117.37 76.42 116.05 -34.89 

รวม 2,162.71 2,597.27 2,260.51 20.09 -12.97 

ที่มา : กรมสรรพสามิต. (2548) 
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   จากตารางที่ 2-5 จะเห็นวาป 2548 ประเทศไทยมีการนําเขาเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนในทุกชนิดของแอลกอฮอล รวมเปนมูลคา 7,040.40 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 

2547 รอยละ 14.6 โดยมีการนําเขาเอทิลแอลกอฮอลความแรงต่ํากวา 80 ดีกรีมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 80 รองลงมาคือเอทิลแอลกอฮอลความแรงตั้งแต 80 ข้ึนไป รอยละ 8.74 รองลงมาอีกคือ

ไวน รอยละ 6.53 และลําดับสุดทายคือเบียร รอยละ 4.81 ซึ่งเม่ือพิจารณามูลคาการนําเขาในชวง

ไตรมาสแรกของป 2549 ประเทศไทยมีมูลคานําเขาเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 1,951.30 ลานบาท 

ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2548 รอยละ 6.18 โดยแบงเปนการนําเขาเอทิลแอลกอฮอล 

ความแรงตั้งแต 80 ดีกรีข้ึนไป มีมูลคานําเขา 239.8 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของ 

ป 2548 คิดเปนรอยละ 534.75 โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศบราซิลและสิงคโปร สวนการ

นําเขาเอทิลแอลกอฮอลความแรงต่ํากวา 80 ดีกรี ป 2549 มีมูลคานําเขา 1,471.6 ลานบาท ซึ่ง

ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2548 รอยละ 7.76 โดยสวนใหญนําเขาจากสหราชอาณาจักรและ

ฟลิปปนส สําหรับการนําเขาไวน  ป 2549 มีมูลคานําเขา 138.5 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากชวง

เดียวกันของป 2548 รอยละ 12 โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย ฝร่ังเศส และอิตาลี 

และสุดทายการนําเขาเบียร ป 2549 มีมูลคานําเขา 101.4 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกัน

ของป 2548 รอยละ 25.48 โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศสิงคโปร สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย 

และเยอรมนี         

ตารางที่ 2-5 ปริมาณการนําเขาเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลของไทย 2547-2549
6
 

หนวย: ลานบาท 

ชนิดแอลกอฮอล 2547 2548 

ไตมาส

แรก 

2549 

การเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

2548 
ไตมาสแรก

2549 

แอลกอฮอลความแรกตั้งแต 80 ดีกรีขึ้นไป 150.3 615.1 239.8 309.26 534.75 

แอลกอฮอลความแรกต่ํากวา 80 ดีกรี 5,293.3 5,627.4 1,471.6 6.31 -7.76 

ไวน 430.0 459.6 138.5 6.87 12.00 

เบียร 269.6 338.3 101.4 25.47 25.48 

รวม 6,143.2 7,040.4 1,951.3 14.60 6.18 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 สําหรับการสงออกเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนั้น ในป 2548 ประเทศไทยมีการสงออก

เพ่ิมข้ึนจากป 2547 รอยละ 14.92 คิดเปนมูลคาการสงออกรวม 3,461.7 ลานบาท ท้ังนี้จะพบวามี

การสงออกเบียรมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 48.12 รองลงมาคือเอทิลแอลกอฮอลความแรงตั้งแต 80 

ดีกรีข้ึนไป รอยละ 23.91 รองลงมาอีกคือเอทิลแอลกอฮอลความแรงต่ํากวา 80 ดีกรี รอยละ 22.30 

และสุดทายคือไวนมีการสงออกนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 5.67 (ดังตารางท่ี 2-6) 
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 สํานักงานนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2. (2549) 
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ตารางที่ 2-6 ปริมาณการสงออกเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลของไทย 2547-2549
7
 

หนวย: ลานบาท 

ชนิดแอลกอฮอล 2547 2548 

ไตมาส

แรก 

2549 

การเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

2548 
ไตมาสแรก

2549 

แอลกอฮอลความแรกตั้งแต 80 ดีกรีขึ้นไป 952.8 827.6 61.6 -13.14 -78.05 

แอลกอฮอลความแรกต่ํากวา 80 ดีกรี 751.9 772.1 281.8 2.69 60.39 

ไวน 153.7 196.3 43.6 27.72 -11.92 

เบียร 1,153.9 1,665.7 563.0 44.35 59.44 

รวม 3,012.3 3,461.7 950.0 14.92 10.61 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

   

  อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2552 ผูประกอบการในไทยโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม

เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตองเผชิญกับภาวะการณทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยอยางรุนแรงข้ึนกวา 

ป 2551 ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยเส่ียงดานกําลังซื้อของภาคประชาชนท่ีถดถอยตามภาวะเศรษฐกิจ 

ตลอดจนปจจัยเส่ียงจากมาตรการของภาครัฐท่ีสงผลกระทบตอยอดจําหนาย ไดแก การปรับข้ึน

ภาษีสรรพสามิตเพ่ือเพ่ิมรายไดชดเชยภาวะการณขาดดุลงบประมาณ และมาตรการหามจําหนาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาล ดังนั้นผูประกอบกิจการเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล จึง

จําเปนตองจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกําลังซื้อ

ท่ีมีจํากัด โดยตองเนนใชงบประมาณดานการตลาดอยางรอบคอบ เพ่ือรักษาสวนแบงตลาดรวมท้ัง

ฐานลูกคาเดิมไว และเนนไปยังกลุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีจับตลาดผูบริโภคท่ีมีกําลังซื้อไมสูง

มากนัก เชน สุราและเบียรท่ีมีราคาถูก สวนตลาดสงออกนั้นผูประกอบกิจการเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลไดมีการขยายตลาดไปยังสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน เพ่ิมข้ึน เนื่องจากประชาชนใน

ประเทศเหลานี้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยหันมาบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากแหลงผลิตท่ีมี

ราคาไมสูงมากนัก เพ่ือทดแทนสินคาท่ีมีราคาสูงซึ่งผลิตจากสหรัฐฯหรือยุโรปเอง สวนตลาด

ประเทศในอาเซียนซึ่งถือเปนตลาดสงออกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีมีสัดสวนประมาณรอยละ 61.9 

ของมูลคาการสงออกทั้งหมดนั้น มีกําลังซื้อของประชาชนยังมีไมสูงมากนัก เม่ือตองเผชิญกับ

วิกฤตเศรษฐกิจทําใหจําเปนตองประหยัดมากข้ึน และหันไปบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีผลิต

ในประเทศหรือนําเขาจากประเทศอ่ืนๆท่ีมีราคาต่ํากวาทดแทน ดังนั้นตลาดในประเทศอาเซียนจึง

ไมคอยดีสําหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของไทยในชวงท่ีผานมา
8
 

                                                           
 

8
 www.foodindustrythailand.com 
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   แตในป พ.ศ. 2554 มีปริมาณการจําหนายเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก มีอัตรา

การเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 0-5 หรือประมาณ 2,700-2,900 ลานลิตร เม่ือเทียบกับป 2553 ท่ีหดตัว

ลงรอยละ 4
9
 โดยมีปจจัยสนับสนุนสรุปไดดังนี้ 

 การปรับข้ึนคาจางแรงงานข้ันต่ําจากภาครัฐ ทําใหมีกลุมผูบริโภคท่ีมีกําลังซื้อเพ่ิมข้ึน 

 การใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ เพ่ือกระตุนยอดขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ระดับอีโคโนม่ี ซึ่งถือเปนสินคาสําคัญของตลาดภายในประเทศ 

 ขอจํากัดทางดานกฎหมายทําใหผูประกอบการรายใหมๆ ไมเปดกวางในการทํา

กิจกรรมทางการตลาดไดมากนัก จึงสงผลกระทบตอการสรางแบรนดใหเปนท่ี

ยอบรับและกระตุนยอดจําหนาย ดังนั้นการทําการตลาดในชวงหลังจึงเนนเร่ือง

ของราคาเปนสําคัญ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูบริโภคหันมาใหความสนใจสินคา

ของตนเองเพ่ิมข้ึน 

 ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาในภูมิภาคอาเซียน สงผลใหภาษีนําเขาลดลง

จากรอยละ 5 เหลือรอยละ 0 ทําใหเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีผลิตและนําเขา

จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีโอกาสเขามาทําตลาดในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

 

2.1.1 อุตสาหกรรมเบียร 

(1) ภาพรวมทั่วไปของอุตสาหกรรมเบียร  

 จากตารางท่ี 2-1 และตารางท่ี 2-7 พบวาในป 2555 มีโรงงานอุตสาหกรรมเบียร

ราว 22-23 แหง ซึ่งมีจํานวนโรงงานเพ่ิมข้ึนจากยุคเร่ิมตนท่ีมีการผลิตเบียรออกจําหนายเพียง

ผูประกอบการรายเดียวเทานั้น ซึ่งกอตั้งข้ึนคร้ังแรกเม่ือป 2477 โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 

จํากัด จนกระท่ังชวงป 2504-2509 โรงงานผลิตเบียรแหงท่ี 2 จึงเกิดข้ึนมาคือบริษัทไทยอมฤต บริว

เวอร่ี จํากัด แตเนื่องจากชวงเวลานั้นภาครัฐยังไมมีการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงงานเพิ่มข้ึนมา 

เพราะเห็นวาเบียรเปนประเภทสินคาฟุมเฟอย กรอปกับมีการกําหนดใหตั้งกําแพงภาษีข้ึน เพ่ือ

เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะคุมครองผูผลิตภายในประเทศ แตในระยะตอมาชวงป 2535 ภาครัฐมีนโยบาย

เปดเสรีทางการคา โดยการเปล่ียนเง่ือนไขของผูผลิตเบียร จากท่ีกําหนดใหผูถือหุนใหญตองเปน

บุคคลสัญชาติไทย เปนนิติบุคคลสัญชาติไทย เพ่ือจูงใจใหนักลงทุนตางชาติสนใจเขามาลงทุนสราง

โรงงานในประเทศ
10

 จึงทําใหในชวงปนี้นั้นเองเกิดกลุมบริษัทผูผลิตเบียรในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน

รวมเปน 6 ราย ไดแก (1) บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด (2) บริษัท ไทยอมฤต บริวเวอร่ี จํากัด 

(3) บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด (4) บริษัท เบียรทิพย บริวเวอร่ี (1991) 

จํากัด (5) บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (6) บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอร่ี จํากัด 

                                                           
9
 http://forums.stopdrink.com/index.php?topic=82.0 

10
 http://th.wikipedia.org/wiki 
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 ดังนั้นจะเห็นวา “เบียร” เปนเคร่ืองดื่มท่ีมีมานานแลว โดยมีการศึกษาคนควาพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือประยุกตใชหรือปรับปรุงในอุตสาหกรรมการผลิตเบียรอยางตอเนื่อง จนสามารถ

สรางคานิยมการดื่มเบียรอยางแพรหลายไปท่ัวโลก จึงทําใหอุตสาหกรรมเบียรเติบโตและขยายตัว

เพ่ิมข้ึนจากทวีปยุโรปไปสูทวีปอเมริกา และแพรหลายไปยังทวีปเอเชีย และประเทศไทยในท่ีสุด 

 อุตสาหกรรมเบียร จึงมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงระยะ 20 กวาปท่ีผานมา เม่ือ

พิจารณาถึงรายไดของประชากรในชวงเวลาดังกลาว พบวาประชากรมีรายไดสูงข้ึนเร่ือยมา ทําใหมี

การดื่มเบียรเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมเบียรจึงใชบอกถึงสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศไดปจจัยหนึ่ง นอกจากน้ียังมีสวนสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรม

ตอเนื่องในดานบรรจุภัณฑตางๆ เชน อุตสาหกรรมขวด อุตสาหกรรมกระปอง และอุตสาหกรรม

กลองกระดาษ เปนตน 
ตารางที่ 2-7 รายช่ือและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเบียร

11,12
 

ช่ือโรงงาน/ประเภท

โรงงาน 

ประเภทและกําลังการผลิต พ้ืนที่ตั้งของ

โรงงาน 

ผูประกอบการ 

ประเภทโรงงาน 19(2) 

1. ซานมิเกล บริวผับ 

 

ผลิตเบียร กําลังการผลิต 

187,000 ลิตร/ป 

เขตบางเขน กทม. บริษัท ซาน มิเกล เบียร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท เดอะลอนดอน 

บริวเวอร่ี จํากัด 

ผลิตเบียรสด เขตวัฒนา กทม. บริ ษัท  เดอะลอนดอน 

บริวเวอร่ี จํากัด 

3 .  บ ริ ษั ท  ไทยอมฤต  

บริวเวอร่ี จํากัด 

ผลิตเบียรและโซดา เขตบางซื่อ กทม. บริษัท ไทยอมฤตบริวเวอร่ี 

จํากัด 

4 .  บ ริ ษั ท  บุ ญ ร อ ด  

บริวเวอร่ี จํากัด 

ผลิตเบียร ไดเดือนละ 25 ลานลิตร 

น้ําดื่ม ไดเดือนละ 6 ลานลิตร   

น้ําโซดา ไดเดือนละ 15 ลานลิตร 

เขตดุสิต กทม. 

 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 

จํากัด 

5. บริษัท โปรเฟชชั่นแนล 

ฟู ด  แอนด  เบ เวอ เรจ 

จํากัด 

ผลิตเบียร โดยมีกําลังผลิต  

วันละ 500 ลิตร  

 

เขตคลองเตย 

กทม. 

บริษัท โปรเฟชชั่นแนล ฟูด 

แอนด เบเวอเรจ จํากัด 

6. บริษัท โรงเบียรตะวัน

แดง จํากัด          

ผลิตเบียร เขตยานนาวา 

กทม. 

บริษัท โรงเบียรตะวันแดง 

จํากัด 

7. โรงเบียรฮอลแลนด  ผลิตเบียร กําลังการผลิต  

350,000 ลิตรตอป  

เขตบางขุนเทียน  

กทม. 

บ ริ ษั ท  โ ร ง เ บี ย ร 

ฮอลแลนด จํากัด 

8. โรงเบียรเยอรมันตะวัน

แดง 2 

ผลิตเบียร  

 

เขตลาดพราว 

กทม. 

บริษัท โรงเบียรเยอรมัน

ตะวันแดง จํากัด 

9. บริษัท ไทยเอเชีย แป

ซิฟค บริวเวอร่ี จํากัด 

ผลิตเบียร ประมาณปละ  

200    ลานลิตรตอป 

อําเภอไทรนอย 

จ. นนทบุรี 

บ ริ ษั ท  ไ ท ย เ อ เ ซี ย  

แปซิฟค บริวเวอร่ี จํากัด 

                                                           
11

 http://factory.thaiwebdb.com/categories/ 

12
 http://userdb.diw.go.th/results1.asp. (ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555)  
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ช่ือโรงงาน/ประเภท

โรงงาน 

ประเภทและกําลังการผลิต พ้ืนที่ตั้งของ

โรงงาน 

ผูประกอบการ 

ประเภทโรงงาน 19(2) 

10. บริษัท ซานมิเกลเบียร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตเบียร ไดปละ 100ลานลิตร  เมืองปทุมธานี 

จ. ปทุมธานี 

บริ ษัท ซานมิ เกลเบี ยร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

11 .  บ ริ ษัท  ป ทุมธานี  

บริวเวอร่ี จํากัด 

ผลิตเบียร  เมืองปทุมธานี 

จ. ปทุมธานี 

บ ริ ษั ท  ป ทุ ม ธ า นี  

บริวเวอร่ี จํากัด 

12. บริษัท เยอรมัน  

คันทรี จํากัด 

ผลิตเบียร  

 

อําเภอธัญบุรี 

จ. ปทุมธานี 

บริษัท  เยอรมัน  คันทรี 

จํากัด 

13 .  บร ิษ ัท  คอสมอส  

บ ร ิว เ ว อ รี ่ (ป ร ะ เ ท ศ

ไทย) จํากัด 

ผลิตเบียร กําลังการผลิต  

100    ลานลิตรตอป 

(นอกจากนี้ยังผลิตน้ําดื่มและโซดา)  

อําเภอวังนอย  

จ. อยุธยา 

 

บ ริ ษั ท  ค อ ส ม อ ส  

บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

14. บริษัท  เ บียร ทิพย  

บริวเวอร่ี (1991) จํากัด 

 

 ผลิตเบียร ประมาณปละ 700 ลานลิตร 

น้ําดื่ม ประมาณปละ 200 ลานลิตร   

น้ําโซดา ประมาณปละ 100 ลานลิตร  

อําเภอบางบาล  

จ.อยุธยา 

บริษัท เบียรทิพย  

บริวเวอร่ี (1991) จํากัด 

15. ม้ังก้ีบริวผับ 

 

ผลิตเบียรเพ่ือเปนของ  ชํารวย และ

บริการลูกคา 

เมืองลพบุรี 

จ. ลพบุรี 

บริษัท  ลพบุรี กิจวัฒนา 

จํากัด 

16. บริษัท ไมโครบริว 

เอเซีย จํากัด 

ผลิตเบียรสด อําเภอบางละมุง 

จ. ชลบุรี 

บริษัท ไมโครบริว เอเซีย 

จํากัด 

17. บริษัท ขอนแกน  

บริวเวอร่ี จํากัด 

ผลิตเบียรสด  เมืองขอนแกน 

จ. ขอนแกน 

บริษัท ขอนแกน  

บริวเวอร่ี จํากัด 

18.  โรงแรม  โซฟ เทล 

ราชาออคิด 

ผลิตเบียรสด เมืองขอนแกน 

จ. ขอนแกน 

บ ริ ษัท  โ ร งแรม  ร าช า 

ออคิด จํากัด 

19 .  บริ ษัท  เ บียร ไทย 

(1991) จํากัด (มหาชน)  

- ผลิตเบียร ไดปละ 500 ลานลิตร 

- น้ําดื่ม ไดปละ 200 ลานลิตร 

- โซดา ไดปละ 100 ลานลิตร 

อําเภอ คลองขลุง 

จ.กําแพงเพชร 

บริษัท เบียรไทย (1991) 

จํากัด 

20. บริษัท สิงหเบเวอเรช 

จํากัด  

ผลิตเบียร กําลังการผลิต  

500 ลานลิตรตอป  

อําเภอบางเลน 

จ. นครปฐม 

บริษัท  สิงห  เบเวอเรช 

จํากัด 

21. บริษัท ฟูลมูนบริว  

เวอริค จํากัด 

ผลิตเบียร ผลิตสุราแชชนิดเบียร 

ผลิตเชื้อสําหรับสุราแชชนิดเบียร 

อําเภอกะทู 

จ. ภูเก็ต 

บริษัท ฟูลมูนบริวเวอริค 

จํากัด 

2 2 .  บ ริ ษั ท  ภู เ ก็ ต  

บริวเวอร่ี จํากัด 

ผลิตเบียร อําเภอกะทู 

จ. ภูเก็ต 

บริษัท ภูเก็ต บริวเวอร่ี 

จํากัด 

ประเภทโรงงาน 19 (1) 

23. หางหุนสวนจํากัด 

โรงงานฮอลลี่วูด 

แบงบรรจุน้ํามันมะกอก  

และแปงฝุน 

เขตยานนาวา 

กทม. 

หางหุนสวนจํากัด โรงงาน

ฮอลลี่วูด 
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  ประเภทของเบียร สามารถแบงไดตามประเภทของยีสตที่ใชในการหมัก ออกเปน 

3 ประเภทหลักๆ ดวยกันคือ 

1) ยีสตหมักลอยผิว คือ เช้ือยีสตท่ีจะลอยตัวอยูท่ีผิวหนังของเบียรเม่ือเสร็จส้ินการหมัก 

2) ยีสตหมักนอนกน คือ เช้ือยีสตท่ีจะจมอยูท่ีกนภาชนะเมื่อเสร็จส้ินการหมัก 

3) ยีสตธรรมชาติ เปนการใชเช้ือยีสตตามธรรมชาติ ไมไดใชเช้ือยีสตท่ีเพาะเลี้ยงข้ึนมา 

นอกจากนี้การแบงประเภทของเบียรยังสามารถแบงตาม สี แหลงผลิต วัตถุดิบท่ีใช

กระบวนการผลิต ปริมาณแอลกอฮอล และอ่ืนๆ จึงทําใหลักษณะของเบียร รสชาติ และสี มีความ

แตกตางกันมาก เชน 

 เบียรสด หมายถึง เบียรท่ีทําการเสิรฟจากถังเบียร โดยไมไดบรรจุลงขวด 

หรือกระปอง 

 ไลทเบียร หมายถึง เบียรท่ีมีแคลอร่ีและแอลกอฮอลต่ํา มีสีออน และ รสชาติ

ท่ีจืดชืดกวา โดยจะมีรสขมนอยและไมหลงเหลือรสชาติติดปากหลังการดื่ม 

 ไอซเบียร หมายถึง เบียรท่ีหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการหมักแลว เบียรจะถูก

ทําใหเย็นจนน้ําเร่ิมแข็งตัวเปนเกล็ด 

(2) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

   ปริมาณการผลิตเบียรของประเทศไทยในชวงป 2548-2550 มีปริมาณสูงข้ึนทุกป จาก

ประมาณ 1,600 ลานลิตรในป 2548 เพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 2,000 ลานลิตรในป 2550 ตามความ

ตองการบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตอมาในชวงป 2551-2552 มีกําลังการผลิตเบียรเพ่ิมข้ึนเฉล่ียมากกวา 

2,500 ลานลิตร โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 70 เนื่องจากมีความตองการบริโภค

เบียรภายในประเทศสูงข้ึน ทดแทนการบริโภคสุราท่ีมีราคาสูงข้ึนจากการปรับภาษีสรรพสามิตตาม

ปริมาณแอลกอฮอลในเคร่ืองดื่ม รวมท้ังรองรับความตองการของตลาดสงออก และจากปริมาณการผลิต

ท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหปริมาณการจําหนายเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน โดยในชวงป 2548-2550 มียอดจําหนาย

เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 1,300 ลานลิตร เปน 1,700 ลานลิตร แตในชวงป 2550-2551 กลับมีแนวโนม

ของยอดจําหนายชะลอตัวลงเล็กนอย จากปริมาณ 1,700 ลานลิตร เปน 1,500 ลานลิตร จากนั้นใน 

ป 2552 ยอดจําหนายมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอีก ถึง 2,000 ลานลิตร (ดังตารางท่ี 2-8) 
ตารางที่ 2-8 ปริมาณการผลิตและจําหนายเบียรภายในประเทศระหวางป พ.ศ. 2548-2552

13
 

หนวย : ลานลิตร 

การผลิต/จําหนาย 
ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 2552 

ปริมาณการผลิต 1,620.68 1,982.67 2,111.66 2,209.2 2,611.5 

ปริมาณจําหนาย 1,295.12 1,441.91 1,668.35 1,477.1 1,928.4 

ที่มา : กรมสรรพสามิต (2553)                     
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  จากตารางท่ี 2-8 ในชวงป 2550-2551 อุตสาหกรรมเบียร มีแนวโนมของการเติบโต

ชะลอตัวลงเล็กนอยนั้น เนื่องมาจากปญหาคาครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึนตามตนทุนพลังงาน และความไม

ม่ันคงทางการเมืองบอยคร้ัง กอปรกับการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 จึงสงผลใหประชาชนลดการใชจายสินคาประเภทฟุมเฟอยลง และในขณะเดียวกันทําใหมีขอจํากัด

ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ อีกท้ังปญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกตอ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว จึงทําใหเกิดผลกระทบตอตลาดเบียรภายในประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจาก

เคร่ืองช้ีภาวะอุตสาหกรรมเบียรไทย ดังตารางท่ี 2-9 

ตารางที่ 2-9 เคร่ืองช้ีภาวะอุตสาหกรรมเบียรไทย ป 2547-2551
14

 

รายการ หนวย ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ปริมาณการผลิต (ก) ลานลิตร 1,632 1,695 2,011 2,161 2,160 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

1.9 3.9 18.6 7.5 -0.1 

อั ต ร า ก า ร ใ ช กํ า ลั ง 

การผลิต (ข) 

อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

66.8 69.4 75.5 72.1 71.2 

มูลคาตลาด

ภายในประเทศ (ค) 

ลานบาท 83,887 87,428 106,076 111,647 115,000 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

4.0 4.2 21.3 5.3 3.0 

ปริมาณสงออก (ง) ลานลิตร 36.2 121.6 69.6 85.3 115.1 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

-16.6 235.6 -42.7 22.5 35.0 

ปริมาณนําเขา (ง) ลานลิตร 10.1 14.0 25.5 24.5 23.1 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

156.2 38.9 81.7 -4.0 -5.6 

ที่มา : (ก) ธนาคารแหงประเทศไทย, (ข) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, (ค) ฝายวิจัยและบริการขอมูล 

สถาบันอาหาร (ประมาณการ) และ (ง) ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร 

2.1.2 อุตสาหกรรมสุรา 

 (1) ภาพรวมทั่วไปของอุตสาหกรรมสุรา 

   จากตารางท่ี 2-1 พบวาในป 2555 มีโรงงานอุตสาหกรรมสุราราว 68-69 แหง แบงตาม

ประเภทโรงงานหลักลําดับท่ี 16 ลําดับท่ี 17 และลําดับท่ี 18 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมจํานวน 

59 แหง และอีกประมาณ 10 แหง นั้นเปนโรงงานประเภทอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตสุรา แตสําหรับ

ในท่ีนี้ขอแสดงประเภทและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตเฉพาะสุราเพียงประเภทเดียวรวมแลว

ประมาณ 37 แหง (ดังตารางท่ี 2-10)  
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   จากขอมูลในเดือนมิถุนายน ป 2555 พบวาพ้ืนท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราจะ

กระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย (ดังตารางท่ี 2-11) โดยสวนใหญจะประกอบกิจการผลิตสุราขาว

และสุราผสม ซึ่งจะเห็นวาโรงงานบางแหงไมไดผลิตสุราเพียงประเภทเดียว แตจะผลิตท้ังสุรากล่ันท่ีทํา

จากผลไมประเภทบร่ันดี และสุราแชประเภทสุราผลไม (ไวน) ท้ังนี้สวนใหญจะเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 

ซึ่งเปนโรงงานที่มีมลภาวะ และเปนโรงงานท่ีมีแรงมาของเคร่ืองจักรมากกวา 50 แรงมา และ/หรือ มี

จํานวนคนงานมากกวา 50 คน 

ตารางที่ 2-10 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสุรา 

ประเภทโรงงาน ประกอบกิจการ จํานวนโรงงาน (แหง) 

ประเภทโรงงาน 16 โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา 29 

ประเภทโรงงาน 16, 18 โรงานผลิตสุราผลไม (ไวน) สุราพิเศษ บร่ันดี วิสก้ี 

และสุราผสม 

6 

ประเภทโรงงาน 16, 17 ผลิตสุราขาว-สุราผสมและแอลกอฮอล 1 

ประเภทโรงงาน 17 ผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทิลแอลกอฮอล) 

เพ่ือการสงออก 

1 

รวม 37 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555) 

ตารางที่ 2-11 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสุราในพ้ืนที่ตางๆ 

พ้ืนที่ตั้งของโรงงาน ประกอบกิจการ จํานวนโรงงาน (แหง) 

ภาคใต   

สุราษฎรธานี ผลิตสุราขาวและสุราผสม 1 

ภาคกลาง   

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 

นครปฐม สมุทรสาคร 

ผลิตสุราวิสก้ี สุรากล่ันชนิดสุราขาว สุราผสม 

สุราปรุงพิเศษ สุรากลั่น และสุราแช 

11 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

นครราชสีมา บุรีรัมย ขอนแกน 

อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย 

ผลิตสุราขาวและสุราผสม /สุราปรุงพิเศษ  7 

ภาคตะวันตก   

ราชบุรี กาญจนบุรี  ผลิตสุราขาว สุราผสม สุราแช และสุรากลั่น 8 

ภาคตะวันออก   

ปราจีนบุรี ผลิตสุราขาว และสุราผสม รวมท้ังตม กลั่น

หรือผสมสุรา ประเภทวิสก้ี บร่ันดีและยิน 

2 

ภาคเหนือ   

เชียงใหม อุตรดิตถ นครสวรรค ผลิตสุราขาวและสุราผสม 3 

รวม 32 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555) 
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 ประเภทของสุราสามารถแบงตามวิธีการผลิต ไดดังนี้  

1) สุราแช ไดจากการหมักผลิตผลทางการเกษตร เชน ธัญพืช หรือผลไมตางๆ 

2) สุรากล่ัน ไดจากการนําสุราแชท่ีผลิตจากธัญพืช รากพืช ผลผลิตจากน้ําตาล หรือ

ผลไม แลวนํามากล่ัน เชน วิสก้ี วอดกา รัม บร่ันดี เตกิลา เปนตน 

3) สุราผสม ท่ีไดจากการนําสุรากล่ันมาผสมกับสารปรุงแตงกล่ินรส เชน ยิน       

ลิเคียว เปนตน 

  (2) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

   ปริมาณการผลิตสุราของประเทศไทยในชวงป 2548-2549 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

จากประมาณ 700 ลานลิตรในป 2548 เพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 740 ลานลิตรในป 2549 ตอมาในชวงป 

2550- 2551 มีกําลังการผลิตสุราลดลงเฉล่ีย 650 ลานลิตร จนกระท่ังในป 2552 ปริมาณการผลิต

สุรากลับเพ่ิมสูงข้ึนมากกวา 740 ลานลิตร ท้ังนี้อาจเปนผลกระทบมาจากการขยายกําลังการผลิต

ของผูผลิตสุรารายใหญ (ดังตารางท่ี 2-12)  

ตารางที่ 2-12 ปริมาณการผลิตและจําหนายสุราภายในประเทศระหวางป พ.ศ. 2548-2552
15

 

หนวย : ลานลิตร 

การผลิต/จําหนาย 
ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 2552 

ปริมาณการผลิต 705.91 733.51 686.30 643.78 742.24 

ปริมาณจําหนาย 627.50 641.10 613.30 607.00 515.70 

ที่มา : กรมสรรพสามิต. (2553)                     

   จากปริมาณการผลิตสุราท่ีลดลงในชวงป 2550-2551 ซึ่งเปนผลมาจากผูผลิตสุรา

อาจยังคงมีสต็อกเหลืออยูเปนจํานวนมาก กรอปกับตนทุนการผลิตมีการปรับตัวสูงข้ึน ไดแก    

คาขนสง และวัตถุดิบท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมในดานการบรรจุ เชน ขวด กระดาษ หีบหอ 

และจุกกอก รวมท้ังราคาน้ํามัน จึงสงผลใหปริมาณการผลิตสุราชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับระยะ

เดียวกับปกอน รวมท้ังปจจัยของภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัวลง แตราคาจําหนายสุรากลับ

สูงข้ึนตามภาวะตนทุนดานภาษีท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะลดการบริโภคลง โดย

ผูบริโภคสวนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปดื่มเบียรซึ่งมีราคาจําหนายถูกกวาสุรา จึงทําให

ความตองการบริโภคสุราของตลาดในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนไมมากนัก อีกท้ังการดําเนิน

มาตรการคุมเขมของภาครัฐท่ีมีการรณรงคใหประชาชนเลิกดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและ

มาตรการจํากัดการโฆษณาผานส่ือ การจํากัดเวลาและสถานท่ีจําหนาย จึงสงผลใหผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมสุราดําเนินธุรกิจไดยากลําบากมากขึ้น จนตองมีการนํากลยุทธทางการตลาดใน

รูปแบบใหมๆ มาใชในการกระตุนความตองการของผูบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันก็เรงขยาย
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การสงออกสุราไปยังตลาดตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดในประเทศเพื่อนบาน

ใกลเคียง เพ่ือชดเชยตลาดภายในประเทศท่ีชะลอตัวลงและหลีกเล่ียงภาวะการแขงขันท่ีทวีความ

รุนแรงข้ึนดวย 

2.1.3 อุตสาหกรรมผลิตไวน 

(1) ภาพรวมทั่วไปของอุตสาหกรรมผลิตไวน 

  จากฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาในป 2555 มีโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตไวนราว 30 แหง แบงเปนประเภทโรงงานหลักลําดับ 18 ซึ่งเปนโรงงานผลิต

ไวน/สุราจากผลไม จํานวน 24 แหง และประเภทโรงงานหลักลําดับ 16, 18 ซึ่งเปนโรงงานท่ีผลิต

ท้ังสุราและไวน จํานวน 6 แหง (ดังตารางท่ี 2-13) 
ตารางที่ 2-13 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไวน

16
 

ประเภทโรงงาน ประกอบกิจการ 
จํานวนโรงงาน 

(แหง) 

ประเภทโรงงาน 18 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอ่ืนๆ 24 

ประเภทโรงงาน 16, 18 โรงานผลิตสุราผลไม (ไวน) สุราพิเศษ บร่ันดี วิสก้ี และ

สุราผสม 

6 

รวม 30 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555) 

 การแบงประเภทของไวน จะพิจารณาจาก 3 ปจจัย ไดแก (1) ลักษณะของการผลิตไวน 

(2) ลักษณะของสี (3) ลักษณะความเขมขนของแอลกอฮอล ดังนี้ 

 การแบงประเภทของไวนตามลักษณะการผลิตไวน ไดแก 
1) Still Wine คือ ไวนท่ีไมมีฟอง เชน ไวนแดง ไวนขาว และไวนโรเซ เปนตน   

มีระดับความเขมขนของเอธานอลตั้งแต รอยละ 9-14 โดยปริมาตร 

2) Fortified Wine เปนการนํา Table Wine มาปรุงแตงเพ่ิมเติม โดยการเติม

บร่ันดีเขาไปในไวนกอนบรรจุขวด มีระดับความเขมขนของเอธานอลไมเกิน

รอยละ 23 โดยปริมาตร เชน ไวน Port หรือ Sherry และไวน Tokay เปนตน 

3) Aperitif Wine เปนไวนท่ีไดรับการปรุงแตงกล่ินรส ดวยเคร่ืองเทศและ

สมุนไพรกอนการบรรจุ เชน ไวน Vermouth เปนตน 

4) Sparkling Wine เปนไวนท่ีมีฟอง ซึ่งมีกาซคารบอนไดออกไซดผสมอยูในไวน 

ในระดับความดัน 1.5 - 6.5 bar เชน Sekr และ Champagne เปนตน 
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 การแบงไวนตามลักษณะสี     
1) ไวนแดง เปนไวนท่ีมาจากการหมักขององุนแดง หรือบางคร้ังอาจจะไดมาจาก  

การหมักของน้ําผลไมชนิดอ่ืนท่ีมีสีแดง ซึ่งเปนไวนท่ีมีรสไมหวาน และมี

ปริมาณแอลกอฮอลประมาณรอยละ 9-14   

2) ไวนขาว เปนไวนท่ีมาจากน้ําองุนสีขาวหรือสีเหลืองออนๆ สีของไวนนี้ไมใช   

สีขาวเลยทีเดียว แตจะออกเปนสีน้ําตาลหรือสีเหลืองออน และเปนไวนท่ีมี

รสชาติและปริมาณแอลกอฮอลพอๆ กับไวนแดง 

3) ไวนสีชมพู หรือโรเซไวน เปนไวนท่ีไดมาจากการทํางานเชนเดียวกับไวนแดง 

แตสีออนกวา จะแตกตางกันตรงท่ีสีเทานั้น อาจเนื่องมาจากการนําเอาไวนขาว

กับไวนแดงผสมกัน สวนรสชาติท่ีไดอาจจะแตกตางกันกับไวนขาวและไวนแดง

ไปบาง แตปริมาณแอลกอฮอลจะเทาๆ กัน  

 การแบงไวนตามความเขมขนของแอลกอฮอล  
1) ไวนหวาน เปนไวนท่ีมีความหวานเหลืออยูมาก สวนมากเปนไวนท่ีพ่ึงหมักใหมๆ 

มีแอลกอฮอลโดยน้ําหนักไมเกินรอยละ 10  

2) ดรายไวน เปนไวนท่ีมีน้ําตาลอยูนอย และมีแอลกอฮอลสูง ไดจากการหมักผลไม

นานๆ โดยมีแอลกอฮอลตั้งแตรอยละ 10-17 โดยน้ําหนัก  

3) ไวนชนิดแอลกอฮอลสูง เปนไวนท่ีมีแอลกอฮอลสูงมาก ไมมีน้ําตาลเหลืออยูเลย

หรือมีเหลืออยูนอยมาก โดยมีแอลกอฮอลสูงกวารอยละ 17-20 โดยน้ําหนัก 

(2) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

    ปริมาณการผลิตไวนของไทยระหวางป 2548-2550 มีการขยายตัวไมมากนักและ   มี

แนวโนมการผลิตลดลง โดยในป 2548 มีปริมาณการผลิต 22.30 ลานลิตร ลดลงเหลือ 21.40 ลานลิตร 

ในป 2550 จากนั้นในป 2551 มีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนจากปกอน เปน 25.31 ลานลิตรเนื่องจากความ

ตองการบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงมีผลทําใหปริมาณการจําหนายเพ่ิมข้ึนจาก 9.5 ลานลิตรในป 2551 เปน 

1.5 ลานลิตร ในป 2552 (ดังตารางท่ี 2-14) 

ตารางที่ 2-14 ปริมาณการผลิตและจําหนายไวนภายในประเทศระหวางป พ.ศ. 2548-2552
17

 

                                                  หนวย : ลานลิตร 

การผลิต/

จําหนาย 

ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 2552 

ปริมาณการผลิต 22.30 22.44 21.40 25.31 24.02 

ปริมาณจําหนาย 3.3 1.7 1.6 9.5 1.5 

ที่มา : กรมสรรพสามิต. (2553)         
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 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  

     ในป 2554 การผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยตองเผชิญภาวะน้ําทวมคร้ังรุนแรงใน

รอบหลายทศวรรษ ซึ่งสงผลกระทบกับพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 7 แหงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และปทุมธานี ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงไดรับความเสียหายอยางมาก บางแหงมีความ

จําเปนตองระงับสายการผลิต และจากการประเมินความเสียหายเบื้องตนโดยสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยพบวามีโรงงานท่ีอยูในนิคมอุตสาหกรรม 7 แหง จํานวน 838 โรงงาน นอกนิคม

อุตสาหกรรม จํานวน 9,021 โรงงาน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก จํานวน 2.85 แสนราย 

ตลอดจนแรงงานไมต่ํากวา 1.8 ลานคน ตองไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมในคร้ังนั้น
18

 

   อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบอยาง

รุนแรง ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นครสวรรค ท้ังนี้

ผลิตภัณฑท่ีไดรับผลกระทบ เชน ชาพรอมดื่ม กาแฟกระปอง น้ําผลไม และน้ําดื่มบรรจุขวด เปนตน  

    ในป พ.ศ. 2553-2554 มีการเติบโตของตลาดเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลกวา                     

1 แสนลานบาท แสดงมูลคาตลาดรวมของเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ดังตารางท่ี 2-15 

ตารางที่ 2-15 มูลคาตลาดรวมของเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ป 2553-2554
19

 

ชนิดของเครื่องดื่ม ป 2553 (%) ป 2554 (%) มูลคาตลาด (ลานบาท) 

น้ําอัดลม 8 -4 36,000 

เคร่ืองดื่มชูกําลัง 8 6 16,000 

น้ําดื่ม 23 3 9,000 

น้ําผลไม 14 1 8,500 

นมพรอมดื่ม 8 6 40,000 

กาแฟกระปอง 6 5 8,500 

ชาพรอมดื่ม 25 17 8,500 

ฟงกชันนัลดริงท 79 -6 4,200 

เคร่ืองดื่มเกลือแร 23 -7 3,000 

เคร่ืองดื่มประเภทธัญพืช 4 17 2,000 

รวม   135,700 
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2.1.4 อุตสาหกรรมนํ้าดื่ม  

(1) ภาพรวมทั่วไปของอุตสาหกรรมนํ้าดื่ม 

อุตสาหกรรมน้ําดื่ม เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทในประเทศไทย 

เพราะเปนปจจัยสําคัญในการบริโภคท่ีจําเปนสําหรับมนุษย โดยเฉพาะชีวิตสังคมเมืองใหญทําให

พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไปจากเม่ือกอนเพราะหันมาใสใจตอสุขอนามัยและสุขภาพกันมากข้ึน 

ทําใหธุรกิจน้ําดื่มเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว และสามารถหาซ้ือไดงายตามรานสะดวกซื้อและซุปเปอร   

มารเก็ต เชน น้ําดื่มบรรจุแกว น้ําดื่มบรรจุขวด และนํ้าดื่มบรรจุถัง ก็เปนผลิตภัณฑหนึ่งท่ี

ประชาชน หรือสํานักงานเลือกใชเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน  

น้ําดื่มสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
20

 คือ น้ําดื่มในภาชนะท่ีเปนพลาสติกใส และ 

พลาสติกขุน ผูบริโภคจะนิยมดื่มน้ํา ในภาชนะบรรจุท่ีเปนพลาสติกใสมากกวา เพราะมีความ

เช่ือม่ันตอความสะอาดและความปลอดภัย สําหรับวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตน้ําดื่ม ประกอบดวย 

1) นํ้า น้ําท่ีนํามาผลิตจะมี 2 แบบ ไดแก น้ําบาดาล และนํ้าประปา สามารถ

จําแนกไดดังนี้ 

   - นํ้าบาดาล เปนน้ําท่ีสะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรียเคมี และเช้ือโรค

ตางๆ ไมมีกล่ินท่ีนารังเกียจ แตขณะท่ีไหลผานไปตามช้ันดิน/ช้ันหิน อาจจะละลายเอาแรธาตุเขามา

ปะปน รวมท้ังถูกปนเปอนดวยน้ําท่ีมีคุณภาพดอยกวา ทําใหคุณภาพของน้ําบาดาลเปล่ียนไป ซึ่งกอน

นํามาใชตองผานการขออนุญาตในทางกฎหมายน้ําบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

   - นํ้าประปา ไดมาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลกอยูแลว เม่ือนํามาผลิต

เปนน้ําขวดก็ยังผานกระบวนการผลิตน้ําดื่มท่ีสํานักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุขกําหนดไว ไมวาจะเปนเร่ืองสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร กระบวนการผลิต ภาชนะ

บรรจุและการเก็บรักษา 

2) บรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑแบงตามขนาดบรรจุ คือ ถัง ขวดพลาสติก PET ขวดแกว 

และถวยแกวพลาสติก แตสวนใหญผูผลิตนิยมใชขวดพลาสติก (พอลิเอทีลีนเทอรฟะทาเลต หรือ 

PET) บรรจุน้ําดื่มขวดเน่ืองจากมีคุณสมบัติโดยท่ัวไปจะแข็งใส ปองกันการซึมผานของไอน้ําได

และการซึมของกาซไดดีมาก 

(2) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

  ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากมี

ข้ันตอนการผลิตท่ีไมยุงยากซับซอน และอุปกรณการผลิตสามารถหาซ้ือไดงาย ใชเงินลงทุนไมสูง

ตลอดจนเปนอุตสาหกรรมท่ีอยูในขายไดรับเงินกูเพ่ือการลงทุนและขยายกิจการจากบริษัทธนกิจ

อุตสาหกรรมขนาดยอม ทําใหผูประกอบการรายใหมจึงเขาสูธุรกิจไดงาย จึงมีผูผลิตจํานวนมากและ
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ในขณะเดียวกันยังมีความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่องดวย เพราะ “น้ําดื่ม” เปนสินคาท่ีจําเปน

ตอรางกายอยางย่ิง และมีราคาจําหนายท่ีถูกกวาเคร่ืองดื่มประเภทอื่นๆ  

  ปจจุบันมูลคาตลาดของธุรกิจการผลิตน้ําดื่มมีประมาณ 4,000 ลานบาทตอป โดย

มีผูประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญรวมกันประมาณ 2,000 ราย  

 ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเม่ือชวงตนป 2554 ท่ีผานมา ทําใหมีความ

ตองการน้ําดื่มท่ีมีคุณภาพและสะอาดสูงข้ึน ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหตลาดการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดมี

แนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยมีมูลคาของตลาดในภาพรวมประมาณ 21,000 ลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 15
21

 นอกจากนี้ในชวงเวลาเดียวกันยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีปรับตัวสูงข้ึนและ

สงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตน้ําดื่ม ไดแก ปจจัยเส่ียงดานราคาน้ํามัน ราคาของเม็ดพลาสติก

ชนิด PET การแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนในธุรกิจเดียวกันและกลุมธุรกิจท่ีเก่ียวของ เชน กลุมธุรกิจ                          

ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ กลุมธุรกิจเคร่ืองกรองน้ํา กลุมธุรกิจเคร่ืองดื่มทางเลือกอ่ืนๆ เปนตน ทําให

ผูประกอบการผลิตน้ําดื่มมีภาระของตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน แต “น้ําดื่ม” จัดเปนสินคาประเภท

ควบคุม จึงไมสามารถปรับราคาจําหนายใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนได ดังนั้น

ผูประกอบการจึงจําเปนตองปรับตัวใหธุรกิจอยูรอดกับสภาวะการณปจจุบัน โดยการปรับกลยุทธ

ทางการตลาดใหตรงกับความตองการและเขาถึงกลุมลูกคามากข้ึน  

   ตอมาในชวงปลายป 2554 เกิดวิกฤตการณน้ําทวมใหญในภาคกลางของไทย จึง

สงผลใหมีความตองการน้ําดื่มบรรจุขวดมีเพ่ิมข้ึนมากกวาปกติ แตในชวงเวลาน้ันกลับมีปริมาณ

การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดเขาสูตลาดลดลง เนื่องจากโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดรายใหญประสบ

ปญหาน้ําทวมจนตองหยุดการผลิตช่ัวคราว รวมท้ังเกิดปญหาการขาดแคลนขวด PET สําหรับ

บรรจุน้ําดื่ม ตลอดจนปญหาดานการขนสง จึงสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําดื่มบรรจุขวด

ข้ึนในชวงเวลานั้น    

2.1.5 อุตสาหกรรมผลิตนํ้าอัดลม  

  (1) ภาพรวมโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมนํ้าอัดลม 

   เคร่ืองดื่มน้ําอัดลม เปนเคร่ืองดื่มท่ีมีการอัดกาซคารบอนไดออกไซดเขาไปใน

เคร่ืองดื่มเพ่ือทําใหเกิดฟอง และมีความซา ในระยะแรกเคร่ืองดื่มประเภทนี้จะผลิตเปนน้ําหวาน

อัดกาซคารบอนไดออกไซด แตตอมาไดปรับปรุงรสชาติ รวมท้ังรูปแบบของบรรจุภัณฑ เพ่ือใหมี

ความแตกตางและความหลากหลายตามพฤติกรรมการบริโภคของกลุมบริโภคที่เปล่ียนไปตาม

ภาวะเศรษฐกิจ และความตองการในชวงนั้นๆ 

 ปจจุบันผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมในประเทศไทย สามารถแบงกลุมออกไดเปน 3 

ประเภท ไดแก  
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1) เคร่ืองดื่มนํ้าอัดลมประเภทนํ้าดํา หมายถึง น้ําอัดลมชนิดโคลา ไดแก โคก และเปปซี่ 

2) เคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมประเภทนํ้าสี หมายถึง น้ําอัดลมท่ีมีการผสมน้ําหวาน และ

แตงสีเปนหลายๆ แบบ เชน น้ําแดง น้ําเขียว น้ําสม เปนตน ซึ่งน้ําอัดลม

ประเภทน้ําสียังแบงออกอีกเปน ชนิดอัดแกส กับชนิดท่ีไมอัดแกส 

3) เคร่ืองดื่มนํ้าอัดลมประเภทนํ้าไมมีสี หมายถึง น้ําอัดลมท่ีมี สีขาว ไดแก สไปรท 

และเซเวน–อัพ 

  สําหรับวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมท่ีสําคัญ คือ หัวน้ําเช้ือ ซึ่งเปน

วัตถุดิบท่ีนําเขาจากตางประเทศ น้ําตาลทราย น้ํา และกาซคารบอนไดออกไซด เปนวัตถุดิบท่ี

สามารถหาไดในประเทศ 

  จากการสํารวจในป พ.ศ. 2549 พบวา ในอุตสาหกรรมน้ําอัดลม มีผูผลิตท้ังส้ิน 9 ราย 

แตมีผูประกอบการรายใหญเพียงแค 2 รายเทานั้น คือ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด (มหาชน)  ผลิต

น้ําอัดลมโดยใชเคร่ืองหมายการคา “โคคา–โคลา” “แฟนตา” และ “สไปรท” และบริษัท   เสริมสุข 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งใชเคร่ืองหมายการคา “เปปซี่” “มิรินดา” “เซเวนอัพ” และ         “เมาเทนดิว” 

อุตสาหกรรมน้ําอัดลมจึงมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) ประกอบไปดวยโรงงาน

ผูผลิตประมาณ 17 แหง มีการจางงานประมาณ 5,000 คน ถึงแมจะไมมีการกีดกัน หรือจํากัด

โควตาจากภาครัฐในการเขาตลาด แตดวยเปนอุตสาหกรรมท่ีตองลงทุนสูง จึงไมคอยมีผูประกอบราย

ใหมท่ีเขามาในตลาด สินคาในตลาดมีลักษณะคลายๆ กัน หรือสามารถทดแทนกันไดในสายตาของ

ผูบริโภค ผูประกอบการจึงตองสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑของตนเอง ดวยการผลิตสินคาตัว

ใหมออกสูตลาดอยูเสมอ เพ่ือครองสวนแบงการตลาด ท้ังนี้ สวนแบงทางการตลาดของบริษัท เสริมสุข 

(มหาชน) จํากัด อยูท่ีรอยละ 49.8 ขณะท่ีสวนแบงทางการตลาดของบริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด 

(มหาชน) อยูท่ีรอยละ 47.1 จากตลาดรวมมูลคากวา 30,000 ลานบาท  

 อยางไรก็ตามชวงเดือนตุลาคม ป 2554 เปนตนมา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
22

 

ไดเขาซื้อหุนบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) จํานวนรอยละ 64.66 ทําใหกลุมบริษัทไทยเบฟฯ สามารถ

ครองตลาดธุรกิจเคร่ืองดื่มเพ่ิมข้ึนท้ังในดานเครือขายกระจายสินคา เครือขายรานคาปลีก โรงงาน และ

คลังสินคา ซึ่งสามารถขยายฐานลูกคาโดยไมตองลงทุนเพ่ิม  

  อยางไรก็ตามตลาดเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมในรอบ 4 เดือนแรกของป 2555 พบวามีอัตรา

เติบโตสูงสุดถึงรอยละ 14 เปนคร้ังแรก และพบวาเจาของสินคาเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมย่ีหอตางๆ มี

อัตราเติบโตสูงเชนกัน โดยเฉพาะแบรนดเปปซี่ ในขณะนี้เขาชองทางโมเดิรนเทรดไดครอบคลุมกวา

รอยละ 70 และคาดวา 1-2 เดือนจากนี้ จะครอบคลุมไดรอยละ 100  
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  (2) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

  อุตสาหกรรมการผลิตน้ําอัดลม เปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย

ท้ังในแงของการจางงานโดยตรงและเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม

เช่ือมโยงอื่นๆ แตปจจุบันอุตสาหกรรมน้ําอัดลมมีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากปญหาดานตนทุน

การผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การบริโภคท่ีซบเซาลงจากปญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาดมีการ

แขงขันท่ีรุนแรงข้ึนท้ังจากผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม

ประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มท่ีเนนจุดขายทางดานสุขภาพ  

  นับตั้งแตป พ.ศ. 2547-2551 อุตสาหกรรมการผลิตน้ําอัดลมของไทยคอนขาง  

ผันผวน โดยมีปริมาณการผลิตตอปอยูในชวง 2,000-2,300 ลานลิตร มียอดขายภายในประเทศ

ขยายตัวในอัตราท่ีลดลง ซึ่งในป พ.ศ. 2551 มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 35,000 ลานบาท       

มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 2 โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตน้ําอัดลมเพ่ือบริโภค

ภายในประเทศเปนหลัก สวนการสงออกเร่ิมมีอัตราขยายตัวดีแตยังมีสัดสวนนอยมากไมถึงรอยละ 1 

ของยอดการผลิต (ดังตารางท่ี 2-16) 
ตารางที่ 2-16 เคร่ืองช้ีภาวะอุตสาหกรรมนํ้าอัดลมของไทยป 2547-2551

23
 

รายการ หนวย ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ปริมาณการผลิต  (ก) ลานลิตร 2,050 2,272 2,271 2,094 2,199 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

6.1 10.8 0.0 -7.8 5.0 

มูลคาตลาด

ภายในประเทศ (ข) 

ลานบาท 30,331 31,437 33,070 34,298 35,000 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

5.7 3.6 5.2 3.7 2.0 

การสงออก (ค) ลานลิตร 3.0 0.6 1.5 6.2 5.4 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

136.4 -79.5 144.0 315.2 -12.7 

 ลานบาท 26.1 14.4 31.0 108.0 105.5 

 อัตราการ

เปลี่ยนแปลง (%) 

-2.0 -44.8 114.8 248.6 -2.3 

 ที่มา : (ก) ธนาคารแหงประเทศไทย, (ข) ฝายวิจัยและบริการขอมูล สถาบันอาหาร (ประมาณการ) และ (ค) 

ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร 

   ในป พ.ศ. 2552 อุตสาหกรรมการผลิตน้ําอัดลมไมขยายตัวไปมากกวาปกอน 

เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพ่ิมข้ึนของคาจาง

แรงงาน ตนทุนบรรจุภัณฑ ราคาน้ําตาลและสารใหความหวาน สงผลทําใหตนทุนในการผลิตสูงข้ึน 

ผูประกอบการตองแขงขันกันมากข้ึนเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาด อีกท้ังปจจุบันเกิดกระแส
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สุขภาพทําใหคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากข้ึน ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมกลุมนี้จึงตองพยายามรักษา

ฐานลูกคากลุมเดิมไมใหเปล่ียนไปบริโภคเคร่ืองดื่มสุขภาพ ทําใหในแตละปผูประกอบการจึงนํา   

กลยุทธการผลิตสินคาตัวใหมออกสูตลาดอยูเสมอ เพ่ือครองสวนแบงการตลาดและกระตุนการ

บริโภคน้ําอัดลมมากข้ึน โดยน้ําอัดลมประเภทน้ําสีมักนิยมออกผลิตภัณฑใหมเพ่ือกระตุนยอดขาย

อยูเปนระยะโดยเฉพาะชวงหนารอน ซึ่งเปนชวง High Season ของตลาดนํ้าอัดลม โดยการนําเสนอ

น้ําอัดลมท่ีมีกล่ินและรสชาติใหมๆ คลายกล่ินผลไม เชน กล่ินสับปะรด มะนาว องุน บลูเบอรร่ี เปน

ตน เพ่ิมเติมจากน้ําสม น้ําแดง น้ําเขียว และนํ้าขาว ซึ่งเปนสินคารสชาติดั้งเดิมท่ีมีประจําอยูใน

ทองตลาด ขณะท่ีกลุมน้ําอัดลมประเภทน้ําดําใชกลยุทธในการปรับเปล่ียนไปผลิตน้ําอัดลมท่ี

ปราศจากน้ําตาล หรือมีแคลอร่ีต่ํา มาเปนจุดขายมากข้ึน เพื่อใหสามารถแขงขันกับเคร่ืองดื่มท่ีเนน

ดานสุขภาพได เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูรักสุขภาพและยังคงช่ืนชอบการดื่มน้ําอัดลมอยูนั่นเอง 

2.1.6 อุตสาหกรรมนํ้าผักผลไม 

  (1) ภาพรวมโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมนํ้าผักผลไม 

        น้ําผักผลไมเปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอ

ประเทศเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงท่ีผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของ

ตลาด ซึ่งทําใหระดับราคาตกต่ํา และเกิดความสูญเปลาจากการเนาเสียไดงาย ดังนั้นการนําผลไม

สดดังกลาวมาแปรรูปเปนน้ําผลไม จึงเปนหนทางสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตรให

สูงข้ึน และลดความเสียหายท่ีเกิดจากขอจํากัดของอายุการเก็บรักษาลง ท้ังนี้ประเภทของน้ําผลไม

สามารถแบงออกไดตามกรรมวิธีการผลิตและความนิยมของตลาดไดดังนี้ 

  1) นํ้าผลไมเขมขน โดยผลิตจากการนําผลไมแทจากธรรมชาติไปตมภายใต

สุญญากาศเพ่ือระเหยน้ําบางสวนออกจนไดน้ําผลไมท่ีเขมขน เม่ือจะนํามาบริโภคตองนํามาผสม

น้ําเพ่ือเจือจางเสียกอน น้ําผลไมประเภทนี้นิยมผลิตเพ่ือสงออกเปนหลัก เนื่องจากสะดวกตอการ

นําไปใชและประหยัดคาขนสง ท้ังนี้น้ําผลไมเขมขนสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มตางๆ 

  2) นํ้าผลไมพรอมด่ืม เปนชนิดท่ีสามารถดื่มไดทันที ซึ่งมีสวนผสมของน้ําผลไม

แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับชนิดของผลไมท่ีนํามาเปนวัตถุดิบและวิธีการผลิตของโรงงาน โดย

สามารถแบงออกไดเปนอีก 2 ประเภทยอย คือ 

- น้ําผลไม 100 % เชน น้ําสม และ น้ําสับปะรด เปนตน  

- น้ําผลไม 25-50 % เชน น้ําฝร่ัง และน้ํามะมวง ซึ่งไมสามารถผลิตเปนน้ํา 

- ผลไมพรอมดื่ม 100 % ได ตองนํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติกอน  

  3) นํ้าผลไมปรุงแตงกล่ิน ผลิตโดยการนําผลไม หรือเนื้อผลไมประมาณ 25% ข้ึน

ไปเจือสีสังเคราะหแลวทําใหเขมขนดวยน้ําตาล โดยกอนจะดื่มตองนําไปผสมน้ําตามอัตราสวนท่ี
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ระบุเพ่ือลดความเขมขน ท้ังนี้น้ําผลไมประเภทปรุงแตงกล่ินของแตละผูผลิต จะมีอัตราสวนของ

การทําใหเจือจางแตกตางกัน 

  4) นํ้าผลไมสําเร็จรูปชนิดผง เปนการผลิตโดยการนําน้ําผลไมมาคั้นระเหยน้ําออก

แลวปนแหงใหเปนผง แลวนํามาบรรจุในถุงชงเพ่ือความสะดวกในการบริโภค น้ําผลไมสําเร็จรูป

ชนิดผงที่เห็นกันมากท่ีสุด ไดแก สม มะตูม ขิง เปนตน 

 (2) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

    ปจจุบัน ผูผลิตน้ําผักผลไมในประเทศมีประมาณ 103 โรงงาน ในจํานวนนี้ เปน

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมประมาณ 91 โรงงาน โดยปริมาณการผลิตน้ําผักผลไมใน

ตลาดสวนใหญเปนของผูผลิตรายใหญ 3 ราย ไดแก บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและ

จําหนายน้ําผักผลไมภายใตเคร่ืองหมายการคา “ทิปโก” บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายน้ําผักผลไมภายใตเคร่ืองหมายการคา “ยูนิฟ” และบริษัท มาลี    

สามพราน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายน้ําผักผลไมภายใตเคร่ืองหมายการคา “มาลี” 

นอกจากนี้ ยังมีน้ําผักผลไมภายใตเคร่ืองหมายการคาอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนผูผลิตในประเทศและผูนําเขาจาก

ตางประเทศอีกไมนอยกวา 30 ย่ีหอ เชน น้ําผักและผลไมไอว่ี เดล่ี สิงหเฟรซ ยูเอฟซี เปนตน  

    ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา การผลิตน้ําผักผลไมของไทยมีการขยายปริมาณการผลิต

อยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2549 การผลิตมีปริมาณ 157 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.9 จากปกอน 

เนื่องจากกระแสความนิยมในการบริโภคเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับน้ําผักผลไมเปน

เคร่ืองดื่มท่ีมีคุณคาและมีประโยชนตอสุขภาพ และยังเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาทางดานรสชาติ

จากผูผลิตในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด อีกท้ังยังมีความสะดวกสบายในการบริโภค สงผลใหตลาดน้ํา

ผักผลไมเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมีผูประกอบการหลายรายสนใจเขามาทําการผลิตมากข้ึน เชน 

บริษัท โคคา-โคลา จํากัด ผลิตภายใตเคร่ืองหมายการคา “สแปลซ” บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย)     

เทรดดิ้ง จํากัด ผลิตภายใตเคร่ืองหมายการคา “ทรอปคานา” และบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผลิตภายใตเคร่ืองหมายการคา “เซกิ” เปนตน  
  ในป พ.ศ. 2550 มูลคาตลาดรวมน้ําผักผลไมในประเทศเพิ่มข้ึนเปน 5,400 ลานบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 17 จากปท่ีผานมา โดยจําแนกไดดังนี้  

- ตลาดระดับบน หรือตลาดน้ําผักผลไม 100 % ซึ่งมีมูลคาตลาดประมาณ 2,900 

ลานบาท มีสวนแบงตลาดรอยละ 53.7 ของมูลคาตลาดน้ําผักผลไมท้ังหมด โดยมีแบรนดน้ําผัก

ผลไมทิปโกเปนผูนําตลาด โดยครองสวนแบงตลาดสูงสุดถึงรอยละ 27 ของมูลคาท้ังหมดในตลาด

รวมน้ําผักผลไม 100 เปอรเซ็นต  

- สําหรับตลาดระดับลาง หรือตลาดน้ําผลไม 25 % ซึ่งมีมูลคาตลาดประมาณ 

2,000 ลานบาท มีสวนแบงตลาดรอยละ 37.0 ของมูลคาตลาดน้ําผักผลไมท้ังหมด มีแบรนดท่ี

เปนผูนําตลาด ไดแก เซกิ และทรอปคานา เปนตน 
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    สําหรับตลาดน้ําผักผลไมท่ีมีความเขมขนต่ํากวา 25 % ถือเปนตลาดน้ําผักผลไมท่ีมี

แนวโนมขยายตัว เนื่องจากมูลคาตลาดนํ้าผักผลไมเขมขนต่ํากวา 25 % มีการเติบโตในอัตราท่ีสูง

อยางตอเนื่อง เม่ือเทียบกับน้ําผักผลไมประเภทอ่ืนๆ กลาวคือ ตลาดน้ําผักผลไมเขมขนต่ํากวา 25 %  

มีมูลคาเพ่ิมข้ึนจาก 1,950 ลานบาทในป 2553 เปนประมาณ 2,500 ลานบาทในป 2554 หรือมี

อัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 28.2 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงกวาน้ําผักผลไมประเภทอ่ืนๆ  

อยางไรก็ตาม วงจรของธุรกิจเคร่ืองดื่มท่ีมีสินคาเปล่ียนแปลงเขาออกในตลาดอยู

อยางตอเนื่องตามความนิยมของผูบริโภค นับเปนโจทยสําคัญสําหรับผูประกอบการที่จะทําอยางไร

ใหสินคาไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง ไมใชจากความตองการที่เปนไปตามกระแส

เทานั้น ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีผูประกอบการไทย จะตองเรงปรับเปลี่ยนกลยุทธและการวาง

แผนการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับกับการแขงขันท่ีมีทิศทางท่ีเขมขนมากย่ิงข้ึน และเพ่ือรองรับกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลาใหธุรกิจสามารถอยูรอดไดอยางย่ังยืน 

2.1.7 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

 (1) ภาพรวมโดยทั่วไปของอุตสาหกรรม 

   เคร่ืองดื่มชูกําลังในประเทศไทยเดิมมีการนําเขามาจากตางๆ ประเทศ โดยในชวง

แรกตลาดยังไมมีการขยายตัวมากนัก เปนผลมาจากการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑท่ีใหข้ึนทะเบียนใน

กลุมผลิตภัณฑยา จึงประสบปญหาทางดานชองทางการจัดจําหนาย คือสามารถวางจําหนายได

เฉพาะตามรานขายยาเทานั้น ตอมาภายหลังจากท่ีกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือจาก

กระทรวงสาธารณสุข ใหจัดชนิดของเคร่ืองดื่มชูกําลังมาอยูในประเภทของอาหารและเคร่ืองดื่ม 

เพ่ือใหสามารถจัดเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึน และทําการลดปริมาณสารคาเฟอีนในเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

   สําหรับเคร่ืองดื่มชูกําลังในประเทศไทยนั้น เขามาเปนคร้ังแรกโดยลิโพวิตันดีเม่ือป 

พ.ศ. 2520 โดยกรรมสิทธิ์ในการผลิตเปนของบริษัทโอสถสภา หลังจากนั้นในอีก 4 ปตอมา         

(พ.ศ. 2524) บริษัท ไทยฟามาซูติคอล จํากัด ก็ไดเร่ิมนําเคร่ืองดื่มชูกําลังเขาสูทองตลาด โดยใชช่ือ 

"กระทิงแดง" ภายใตสโลแกน "กระทิงแดง...ซูซา" แตในป พ.ศ. 2528 โอสถสภาจึงสง "เอ็ม-150" 

เขามาตีตลาดของลิโพวิตันดี เนื่องจากในขณะนั้น เอ็ม-150 มีสวนแบงการตลาดเพียงรอยละ 4 เม่ือ

เทียบกับกระทิงแดงท่ีมีสวนแบงการตลาดถึงรอยละ 50 ในป พ.ศ. 2543 เอ็ม-150 สามารถแยงชิง

สวนแบงการตลาดจากกระทิงแดงไดสําเร็จ ในขณะนั้นทําสวนแบงการตลาดไดถึงรอยละ 40 โดย

เอ็ม-150 ยังสามารถรักษาสวนแบงการตลาดนี้มาไดจนถึงปจจุบัน
24

 

   (2) ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 

   สภาพตลาดในปจจุบัน พบวา เอ็ม 150 มีสวนแบงการตลาดมากที่สุดประมาณ       

รอยละ 55 รองลงมาคือกระทิงแดงและคาราบาวแดง ซึ่งมีสวนแบงแบรนดละประมาณรอยละ 20 

และแรงเยอร ซึ่งเพ่ิงถูกกลุมไทยเบฟเขาซื้อกิจการไปมีสวนแบงประมาณรอยละ 2  

                                                           
24

 http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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2.2 กระบวนการผลิต 

  ในคูมือเลมนี้ไดแบงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มเปนอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

และไมมีแอลกอฮอล ซึ่งมีกระบวนการผลิตท่ีแตกตางกัน โดยจะแสดงรายละเอียดบาง

อุตสาหกรรมดังนี้ 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 

   ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะกระบวนการผลิตเบียร สุรา และไวน ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมเบียร 
องคประกอบหลักในการหมักเบียรคือ น้ํา ขาวมอลต (คือเมล็ดขาวอบแหงหรือคั่ว ของ

เมล็ดธัญพืชท่ีแตกหนอแลว โดยปกติใชเมล็ดขาวบารเลย) ฮอปส และยีสต และยังมีสวนผสมอื่นๆ 

เชน ผลเชอรร่ี ราสเบอรร่ี และเมล็ดธัญพืชอ่ืน เชน เมล็ดขาวสาลี เรียกวา “แอดจังท” หรือสวนผสม

ขางเคียง ในกระบวนการผลิตเบียรนั้นมีวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ
25,26

 ดังนี้ (ตารางที่ 2-17) 

  1) มอลต ไดมาจากขาวบารเลย ซึ่งเปนชนิดท่ีนิยมใชมากท่ีสุด เนื่องจากมีปริมาณ 

เอนไซมอะไมเลสสูง ทําใหเกิดการแตกตัวของแปงเปนน้ําตาลอยางรวดเร็ว นอกเหนือจากขาวมอลต

และขาวบาเลยแลว เมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ เชน ขาวสาลี ขาวเจา ขาวโพด ขาวโอต และขาวไรย ท้ังแบบ  

ท่ีทําเปนขาวมอลต และเมล็ดปกติยังสามารถใชเปนสวนผสมอีกดวย 

  2) นํ้า เปนวัตถุดิบท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง เนื่องจากเบียรมีสวนประกอบท่ีเปนน้ํา

มากกวารอยละ 90 คุณภาพของน้ําท่ีใชสําหรับการผลิตเบียรข้ึนอยูกับลักษณะของเบียรท่ีจะผลิต 

ซึ่งความกระดางของน้ําจะมีผลตอรสชาติของเบียร หรือมีผลตอความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิต โดยน้ําท่ีใชสวนใหญในโรงงานจะเปนน้ําบาดาลท่ีผานการบําบัดโดยการกรอง 

และผานกระบวนการ Reverse Osmosis แลว 

  3) ฮอปส เปนสวนผสมซึ่งใหรสขมในเบียร เพ่ือสมดุลรสหวานจากมอลต นอกจากนี้

ยังมีผลเปนยาปฏิชีวนะตอตานจุลินทรียอ่ืนๆ ท่ีไมใชยีสต จึงเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

การหมักเบียร ฮอปสนั้นเปนพืชเถาท่ีตองปลูกในพื้นท่ีท่ีเย็นตลอดท้ังป มีอยู 2 ชนิดท่ีนิยมปลูก 

ไดแก Aroma Hop และ Bitter Hop ดังนั้นฮอปสท่ีนํามาใชในกระบวนการผลิตจะตองนําเขามา

จากตางประเทศรอยละ 100  

  4)  เช้ือยีสต ใชในกระบวนการหมักเพ่ือยอยสลายน้ําตาลท่ีสกัดจากเมล็ดธัญพืช ให

เปนแอลกอฮอล และคารบอนไดออกไซด โดยปกติแลวระดับแอลกอฮอลในเบียรจะอยูท่ีรอยละ 

4-6 แตอาจจะตํ่าถึงรอยละ 2 หรือสูงถึงรอยละ 14 ยีสตท่ีใชแบงเปน 3 ประเภทคือ ยีสตหมัก

ลอยผิว ยีสตหมักนอนกน ยีสตธรรมชาติ 

                                                           
25

 http://www.vcharkarn.com/vblog/37836 
26

 http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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ตารางที่ 2-17 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเบียร 

ช่ือวัตถุดิบ หนวยนับ 

1. ขาวมอลตจากขาวบารเลย กิโลกรัม/ ตัน 

2. ขาวมอลตจากขาวสาลี กิโลกรัม/ ตัน 

3. ปลายขาว กิโลกรัม/ ตัน 

4. ฮ็อปประเภท Bitter Hops กิโลกรัม/ ตัน 

5. ฮ็อปประเภท Aroma Hops กิโลกรัม/ ตัน 

6. เชื้อยีสตสําหรับหมักเบียร (Brewing Yeast) กิโลกรัม/ ตัน 

ที่มา : http://www2.diw.go.th/I_Standard/index.html. 

          นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีสําคัญท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการลางขวดและทําความสะอาด

เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมเบียร ดังแสดงในตารางท่ี 2-18  

ตารางที่ 2-18 สารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมเบียร 

ช่ือสารเคมี ช่ือทางการคา หนวย 

1.โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) โซดาไฟ (Caustic Soda, Lye, Soda Lye) ลิตร 

2. กรดฟอสฟอริก (H
3
PO

4
) - ลิตร 

3. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H
2
O

2
) - ลิตร 

ที่มา : http://www2.diw.go.th/I_Standard/index.html. 

  สําหรับการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมเบียรขนาดเล็กประเภทผลิตเพ่ือขาย 

ณ สถานท่ีผลิต จะใชพลังงานไฟฟาเพ่ือเดินเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต เนื่องจากสวนใหญ   

หมอไอน้ําเปนแบบใชพลังงานไฟฟา ขณะท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเบียรขนาดใหญใชหมอไอน้ําท่ีใช

เช้ือเพลิงเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานความรอนมาใชในกระบวนการผลิต เช้ือเพลิงท่ีนิยมใช

มากท่ีสุดคือ น้ํามันเตา อยางไรก็ตามการใชปมน้ํา เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 

กระบวนการผลิตทุกข้ันตอนตองใชพลังงานไฟฟา ซึ่งการใชพลังงานในระบบตางๆ ของ

กระบวนการผลิตเบียร แสดงดังตารางท่ี 2-19  
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ตารางที่ 2-19 การใชพลังงานในระบบตางๆ ของกระบวนการผลิตเบียร 

กระบวนการผลิต 
ระบบ  

แสงสวาง 

อุปกรณท่ีใชพลังงานในกระบวนการผลิต 

ระบบทําความเย็น

และปรับอากาศ 

ระบบท่ีใชมอเตอรไฟฟา 

มอเตอร อัดอากาศ ปมน้ํา 

1. การเตรียมวัตถุดิบ      

2. การบดมอลต      

3. การตมมอลต      

4. การกรองกากมอลต      

5. การปรุงรส      

6. การกรองฮ็อบส      

7. การลดอุณหภูมินํ้าวอรต      

8. การหมัก      

9. การบมเบียร      

10. การกรองใสเบียร      

11. การกักเก็บเบียร      

12. การทําใหปลอดเชื้อ      

13. การบรรจุเบียร      

ที่มา : http://www2.diw.go.th/I_Standard/index.html. 

สําหรับกระบวนการผลิตเบียร มี 2 กระบวนการหลัก ไดแก 

1) การผสม                   

              การผลิตเบียรเร่ิมจากการนําขาวมอลตมาบดใหเมล็ดแตก พรอมท้ังเติมน้ําลงไปในถัง

ผสม โดยถังผสมท่ีใชในการผลิตเบียรในสมัยกอนนั้น นิยมทําดวยทองแดง เนื่องจากเปนตัวนํา

ความรอนท่ีดี ทําใหความรอนสามารถผานไปยังของผสมในถังผสมไดเร็วข้ึน เม่ือผสมขาวและน้ํา

ลงไปในถังผสมแลว จึงทําใหไดความรอนท่ีเหมาะสม เพ่ือทําใหเอนไซมท่ีมีอยูในขาวมอลตเปล่ียน

แปงไปเปนน้ําตาลมอลโตส หลังจากนั้นจึงแยกเอาของเหลวออกจากกากขาว ของเหลวดังกลาว

เรียกวา เวิรท ซึ่งจะมีความหวานของน้ําตาลมอลโตสอยู (ในข้ันตอนนี้จะตองมีความหวานประมาณ 

12 brix) หลังจากนั้นจึงตมเวิรทใหเดือด พรอมท้ังใสดอกฮ็อพ เม่ือตมเวิรทจนไดท่ีแลว จะปลอยให

ตกตะกอนกอน แลวจึงทําใหเย็นลงพรอมท้ังใสยีสตและเติมอากาศเพ่ือการเจริญเติบโตของยีสต 

แลวนําไปหมักในถังหมัก 

2) การหมัก 

   อุณหภูมิของการหมักข้ึนอยูกับชนิดของเบียรและชนิดของยีสตท่ีใช ในการหมักเปน

ระยะเวลาประมาณ 5 วัน สําหรับท็อปยีสต สวนบ็อททอมยีสตใชเวลา 7-10 วัน หลังจากเสร็จส้ิน

กระบวนการหมักแลวจึงแยกยีสตออก เบียรท่ีไดในชวงนี้เรียกวา “กรีนเบียร” หรือ “ยังเบียร” ซึ่ง

จะตองนําไปเก็บบมตอไปอีกประมาณ 1 อาทิตย โดยการควบคุมความเย็นดวยน้ํายาแอมโมเนีย 
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และแรงดันภายในถังบมเพ่ือใหเบียรใสข้ึนและมีรสชาติท่ีกลมกลอม หลังจากนั้นนําไปกรองเพื่อ

แยกเอาตะกอนแขวนลอย และยีสตท่ีตกคางออก จึงจะไดเบียรท่ีใสพรอมดื่ม รายละเอียด

กระบวนการผลิตเบียร แสดงดังรูปท่ี 2-1 

 

รูปที่ 2-1 กระบวนการผลิตเบียร 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/vblog/37836. 

(2) อุตสาหกรรมสุรา 

  สุรา เปนเคร่ืองดื่มท่ีไดจากการผสมแอลกอฮอล น้ํา และสวนผสมอ่ืนๆ เพ่ือใหมีรสชาติ

และสีแตกตางกันไป สุราแบงตามประเภทของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต รวบรวมไวได 3 ประเภท คือ  

- สุราท่ีผลิตจากเมล็ดธัญพืช ไดแก สุราประเภทสก็อชวิสก้ี ผลิตจากเมล็ดธัญพืชตางๆ 

เชน ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวบาเลย เปนตน 
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- สุราท่ีผลิตจากผลไม เชน สัปปะรด องุน เปนตน ไดแก สุราประเภท ไวน บร่ันดี 

และแชมเปญ เปนตน 

- สุราท่ีผลิตจากกากน้ําตาล เชน สุราขาว สุราผสม รัม เปนตน 

ในท่ีนี้จะกลาวถึงกระบวนการผลิตสุราจากกากน้ําตาล ไดแก สุราขาว และสุราผสม โดย

รายละเอียดกระบวนการผลิตแสดงดังตอไปนี้  

(2.1) อุตสาหกรรมสุราขาว
27

 

     กระบวนการผลิตสุราขาว แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ (ดังรูปท่ี 2-2) 

1) การหมักกากนํ้าตาล  

   กากน้ําตาล เปนสวนท่ีเหลือจากการผลิตของโรงงานน้ําตาล ซึ่งเปนสวนท่ีไมสามารถ

ตกผลึกไดแลว มีสีดําหรือน้ําตาลเขม มีปริมาณน้ําตาลอยูประมาณรอยละ 50 โดยน้ําหนัก อัตรา

ความเขมขนของน้ําตาลที่เหมาะสมในการหมักประมาณรอยละ 16 โดยน้ําหนัก ดังนั้นการหมักจึง

ตองเจือจางกากน้ําตาลดวยน้ํา 3 เทา แลวจึงใสเช้ือยีสต และอาหารเสริม การหมักใชเวลาประมาณ 

48 ช่ัวโมง จะไดแอลกอฮอลรอยละ 8–10 โดยปริมาตร สวนผสมของแอลกอฮอลภายหลังการหมักนี้

เรียกวา “เบียร” หรือ “แมช” หรือ “น้ําสา”
28

 ซึ่งจะถูกสงตอไปยังหอกล่ัน 
2) การกล่ันแอลกอฮอล 

              น้ําสาถูกสงมายังหอกล่ันแรก เพ่ือกล่ันแยกแอลกอฮอลออกมา ไดแอลกอฮอล

ประมาณรอยละ 50 สวนหนึ่งของท่ีกล่ันไดนี้จะถูกนําไปผลิตเปนสุราขาว
29

 และอีกสวนหนึ่งจะถูก

สงไปกล่ันในข้ันตอนตอไป เพ่ือใหไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ 95–97 โดยปริมาตร สวนนี้จะ

นําไปผลิตเปนสุราผสม 

3) การผลิตสุราขาว  
  สวนหนึ่งของแอลกอฮอล รอยละ 50 โดยปริมาตรท่ีไดจากการกล่ันคร้ังแรก จะถูก

นํามาเจือจางดวยน้ําบริสุทธิ์เพื่อใหมีความเขมขนของแอลกอฮอลรอยละ 28 โดยปริมาตร หรือ 

28
๐ 
(28 Degree) เรียกวา “สุราขาว” จากนั้นกรองเศษผงและส่ิงเจือปนออก ปรุงใหเหมาะสม

และนํามาบมตอประมาณ 7 วัน แลวนําไปบรรจุขวดเพ่ือจําหนายตอไป 

 

 

 

 

                                                           
27

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2554). 

28
 นํ้าสา หมายถึง นํ้าที่ไดจากการหมักกอนนําไปผานกระบวนการกลั่นแยกแอลกอฮอล 

29
 สุราขาว หมายถึง สุราที่กลั่นไดจากนํ้าสาที่หมักดวยวัตถดุิบประเภทแปง นํ้าตาล และ/หรือกากนํ้าตาลที่มเีปอรเซ็นตแอลกอฮอล 

ไมเกิน 80% (ดีกรี) ในการบรรจุเพื่อจําหนายตองปรุงแตงใหมีเปอรเซ็นตแอลกอฮอลไมเกิน 40% (ดีกรี) 
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รูปที่ 2-2 กระบวนการผลิตสุราขาวและสุราผสม 

ที่มา : www2.diw.go.th/sura/ปนเปอน/chapter2.doc. 

 

 

 

บมตอ 7 วัน 

บรรจุขวด 

จําหนาย 

นํ้าทิ้ง 

นํ้าลาง

เช้ือหมักและอาหารเสริม 

ถังหมักกากนํ้าตาล 

กล่ันคร้ังแรก 

แอลกอฮอล 50 % 

กากนํ้าตาล 

กล่ันคร้ังที่ 2 เจือจางดวยนํ้าบริสุทธิ ์

สุราขาว 28 ดีกรี 

กรองสิ่งเจือปน 

ปรุงใหเหมาะสม 

แอลกอฮอล 95-97% 

เจือจางใหไดแอลกอฮอล 35% 

ปรุงสี กล่ิน และรส 

นํ้าลางถังหมัก 

นํ้าหลอเย็น 

นํ้ากากสา 

นํ้า 

สุรา สุรา
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(2.2) อุตสาหกรรมสุราผสม
30

 

     กระบวนการผลิตสุราผสม แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ (ดังรูปท่ี 2-3) 

1) การหมักกากนํ้าตาล  

    กากน้ําตาล เปนสวนท่ีเหลือจากการผลิตของโรงงานน้ําตาล ซึ่งเปนสวนท่ีไม

สามารถตกผลึกไดแลว มีสีดําหรือน้ําตาลเขม มีปริมาณน้ําตาลอยูประมาณรอยละ 50 โดยน้ําหนัก 

อัตราความเขมขนของน้ําตาลท่ีเหมาะสมในการหมักประมาณรอยละ 16 โดยน้ําหนัก ดังนั้นการหมัก

จึงตองเจือจางกากน้ําตาลดวยน้ํา 3 เทา แลวจึงใสเช้ือยีสตและอาหารเสริม การหมักใชเวลา

ประมาณ 48 ช่ัวโมง จะไดแอลกอฮอลรอยละ 8–10 โดยปริมาตร   
2) การกล่ันแอลกอฮอล   

      น้ําสาถูกสงมายังหอกล่ันแรก เพ่ือกล่ันแยกแอลกอฮอลออกมา ไดแอลกอฮอล

ประมาณรอยละ 50 สวนหนึ่งของท่ีกล่ันไดนี้ถูกนําไปผลิตเปนสุราขาว และอีกสวนหนึ่งจะถูกสงไป

กล่ันในข้ันตอนตอไป เพ่ือใหไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ 95–97 โดยปริมาตร สวนนี้จะนําไป

ผลิตเปนสุราผสม 

3) การผลิตสุราผสม  

      นําแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ 95–97 โดยปริมาตรท่ีไดจากการกลั่นคร้ังท่ีสอง มา

เจือจางดวยน้ําใหมีความเขมขนของแอลกอฮอลรอยละ 35 โดยปริมาตร หรือ 35
๐
 (35 Degree) 

แลวเติมสี สมุนไพร และสวนประกอบอ่ืนๆ เพ่ือใหไดกล่ินหอมและรสชาติตามความตองการ จากนั้น

นํามากรองและบมตอประมาณ 7 วัน กอนบรรจุลงขวดเพ่ือจําหนายตอไป 

(2.3) อุตสาหกรรมสุราขาวชนิดหอมเขมขน
31

 

         การผลิตสุราขาวชนิดหอมเขมขนนี้ใชกระบวนการหมักแบบดั้งเดิมคือ การหมัก

และกล่ัน โดยโรงงานสุราแตละแหงมีหลักการในการผลิตสุราขาวชนิดหอมเขมขนเหมือนกัน ซึ่งมี

การใชหลุมหมักโคลน การหมักของแข็ง การหมักตอเนื่องและการนึ่งผสม เปนตน แตอัตราสวน

ของธัญพืชและวิธีการหมักตอเนื่องจะแตกตางกัน ซึ่งจะแบงออกเปนวิธียายหลุมหมักสุรา หมัก

หลุมเดิม และแบบหาสวน โดยมีรายละเอียดของกระบวนการผลิต ดังนี้ 

                                                           
30

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2554). 

31
 China Eco-efficiency Research Center. (1996). 
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1) ขั้นตอนการหมักสุรา  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-3 กระบวนการหมักสุราดวยธัญพืชหาชนิด 

ที่มา : China Eco-efficiency Research Center. (1996). 

 

   2) อัตราสวนวัตถุดิบธัญพืชทั้งหาชนิด 

ชนิดขาว ขาวฟาง ขาว ขาวเหนียว ขาวสาลี ขาวโพด 

สูตร (รอยละ) 36  22  18  16  8  

  

หมอเผาบึงถานหิน 
ขวดแกว 

วัตถุดิบ PET 

ขวด PET 

ปรุงรส 

บรรจุภัณฑ 

สุราหลัก 
สถานีบําบัดน้ําเสียหมักจุลินทรีย 

เกิดกาซชีวภาพ 

ท้ิงกาก 

ไอน้ํา 

สุราเหลือง น้ํากนหมอท่ียังไมเผา 

คนใหท่ัว 
เขาหลุมหมัก 

ธัญพืช บด 
ถุงกําจัดฝุนละออง

จากธัญพืช 
การนําไปใชทําใหเกิดกรดแลคติค ซิลิกาเจล 

การเผาสุราเหลือง

น้ํากนหมอ 

สุราจากกากใชซ้ํา 

กระบวนการซลิิกาเจล 

ถานคารบอน 

บอยเลอรอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

กระบวนการ

กากใชซ้ํา 
กากนึ่ง กลั่น ผสมรําขาว คนธัญพืช กากสุรา 

กลองกระดาษสวยหรู

กลองของขวัญ 

เคลือบสุญญากาศ

เลเซอรไฮโลแกรม

ปองกันการปลอมแปลง 
กลองสามมิติ วัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑออกจากโรงงาน 
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 3)  การบด  

  ผสมธัญพืชท้ังหาชนิดตามอัตราสวนท่ีระบุในสูตร (ตารางท่ี 2-9) หลังจากบดแลว

คนใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวประมาณรอยละ 90 โดยการบดของขาวฟาง ขาว ขาวเหนียว และ

ขาวสาลี หนึ่งเม็ดตองแตกเปน 4 6 และ 8 ช้ิน สวนการบดขาวโพด เม่ือผานการบดตองมีขนาด

เสนผานศูนยกลางไมใหญกวา 1/4 มิลลิเมตร จากนั้นนําธัญพืชท้ังหาชนิดมาผสมกัน แลวนําไป

รอนผานตะแกรงกรองขนาด 20 เมช จะไดผงละเอียดขนาดไมเกินรอยละ 20  

   4)  การน่ึงรํา  

  เปลือกรําเปนสารเติมเต็มคุณภาพดีท่ีใชในการหมักสุรา เปนวัตถุดิบที่ใชในการปรับความ

เปร้ียว และปรับปริมาณน้ําและแปงท่ีดีท่ีสุด ซึ่งในเปลือกรํามีเพกทินรอยละ 0.4 และ 5 เพนโตแซน 

รอยละ 16.9 ระหวางการหมักและการตมนึ่งจะทําใหเกิดสารเมทิลแอลกอฮอลและเฟอรฟูรอล การนึ่งรํา

สามารถกําจัดกล่ินรําดิบและกลิ่นแปลกปลอม เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการนึ่งรําตองไมต่ํากวา 30 นาที 

และตองนึ่งกอนลวงหนา เพราะในข้ันตอนการผสมตองเปนรําสุกท่ีเย็นแลว 

 5)  การเปดหลุมหมักสุรา  

  เม่ือการหมักสุราครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ควรตักโคลนปดหลุมท้ิง นํากากออกมา

นึ่ง ระยะเวลาการหมักคือ 70 วัน กากที่ใชซ้ําใชเวลาหมัก 15 วัน กากที่นํามาใชตองแยกกากสวนบน

ออกจากกากหลัก นํากากท่ีอยูสวนบนเก็บไวท่ีเก็บกาก จัดใหเปนกอง อัดใหแนน แลวโปรยรําสุก 

(เย็น) ลงไป จากนั้นใหปดดวยฟลมพลาสติกเพ่ือปองกันการระเหยของสุรา  

  นํากากข้ึนมาจนกระท่ังเห็นเปนสุราเหลืองก็ใหหยุด จากนั้นเร่ิมการหยดสุราเหลืองลง

หลุม เวลาการหยดคือ 24 ช่ัวโมง โดย 12 ช่ัวโมงแรกใหตักสุราเหลืองทุกๆ 2 ช่ัวโมง หยดลงหลุม

อยางตอเนื่อง เม่ือหยดเสร็จเรียบรอยแลวใหนําสุราเหลืองไปนึ่ง แลวนํากากข้ึนมา จากนั้นใหทํา

ความสะอาดหลุม โดยกอนตักสุราเหลืองและนํากากกนหลุมออกควรระบายกาซคารบอนไดออกไซด

ออกดวย  

 6)  การผสมและกวน  

  กอนผสมตองดูลักษณะของกากและสุราเหลือง ถากากท่ีอยูสวนบนแหงตองเติมน้ําให

ชุม หากกากสีเหลืองทองเกิดข้ึนเพราะปริมาณรําและน้ํามากเกินไป ตองลดรําและน้ําใหนอยลง   

ถากากมีแปงมากเกินไปก็ตองลดปริมาณธัญพืช และถากากมีน้ําตาลมากไปตองระวังเร่ืองการเติม

น้ํากอนการนึ่ง โดยนําผงธัญพืชเทเขาไปในกาก (การนึ่งคร้ังแรก ตองเทกาก 30 นาทีกอนการนึ่ง

การคนและทําใหชุม หลังจากคนใหเขากันแลวใหรวมไวเปนกองแลวตีใหแนน โปรยรําสุก (เย็น) 

ลงไปเพ่ือลดการระเหย ซึ่งเปนวัตถุดิบท่ีทําใหชุม โดยใชเวลา 60–75 นาที และ 5–10 นาทีกอน

การนึ่งตองนํารําสุก (เย็น) เทลงไปในกากที่กองไว (ปริมาณรอยละ 23-27 ของผงธัญพืช) ทําการ

คนใหเขากัน (คนพรอมกับผงธัญพืช)  
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ขอสําคัญในการปฏิบัติ:  

 การคนธัญพืช ตองคนใหท่ัวกันอยางตอเนื่อง ไมมีสวนท่ีเปนของแข็งเหลืออยู 

 ผสมปริมาณธัญพืชใหถูกตองตามสูตร โดยปริมาณธัญพืชท่ีใสใหดูมาตรฐานใน   

ฤดูรอนกับฤดูหนาว และปริมาณแปงท่ีเหลืออยูในกาก โดยฤดูหนาวปริมาณธัญพืช

เทากับรอยละ 20-22 ฤดูรอนรอยละ 18-22  

 การผสมกากข้ึนอยูกับขนาดของถังนึ่ง ปริมาณในการนํากากข้ึนมาในถังควรเทากัน 

หรือตางกันไมเกินรอยละ 3 

 การผสมรําควรทําตามมาตรฐานการผลิต: อัตราสวนของธัญพืชและรําคือรอยละ 

23-27 ถารําสุก (เย็น) ทําใหรําไมหยาบ  

 ควรคนรําใหเขากัน (เหมือนการคนธัญพืช) แตไมควรคนรําดิบและรํารอนเขาดวยกัน  

 ปริมาณกากขาวแดง กากบนท่ีใสตองสังเกตลักษณะของกาก พยายามใสใหนอย  

 ผงธัญพืชกับรําใสเขาไปพรอมกันไมได ควรคนอยางรวดเร็ว ไมคนมากเกินไปหรือ

นานเกินไป  

  7) การน่ึง  

  กอนนึ่งตองตรวจสอบวาน้ํากนหมอสะอาดหรือไม ปริมาณเพียงพอตรงตามท่ีตองการ

หรือไม ถังนึ่งมีความม่ันคงหรือไม ถาตองการนึ่งสุราเหลืองและหางสุราซ้ําก็ตองเทสุราเหลืองและ

หางสุราเขาไปในหมอกอน แลวโปรยเปลือกรําบางๆ หนึ่งช้ัน แลวใสกากความหนาประมาณ        

3-5 มิลลิเมตรลงไป หลังจากนั้นเร่ิมนึ่งดวยไอน้ําความดันอยูท่ี 0.03-0.05 MPa เติมไอน้ํา

จนกระท่ังใกลเต็มแลวหร่ีไฟใหเบาลง หลังจากเต็มแลวใหใชไมกวาดใหบริเวณตรงกลางต่ํากวารอบ

ขาง (ตรงกลางต่ํากวาประมาณ 4-5 มิลลิเมตร) หลังจากนั้นปดฝาครอบ (ข้ันตอนเขาถังนึ่ง

จนกระท่ังปดฝาครอบใชเวลาประมาณ 35 นาที) ตอทอ ไอน้ําโคง แลวเติมน้ําในทอท้ังสองฝงใหเต็ม  

  ขอสําคัญในการใสเขาถังน่ึง:  

 ใสเขาถังนึ่งตองเรียบ  

 ไอน้ําตองสมํ่าเสมอ เติมไอน้ําใหเต็ม หามไมใหร่ัว โดยโปรยเบาๆ  

 ไมควรเทหนัก 

 ความดันไอน้ําในถังตองสมํ่าเสมอ 

 ใสใหเต็มถังนึ่งขาดเหลือไมเกิน 15 กิโลกรัม  
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  8) กล่ันและคัดสุรา  

  ขณะท่ีกล่ันสุราตองระวังระดับไฟ ใชไฟเบา (ไอน้ํา) เม่ือน้ําสุราไหล ใชไฟแรง     

(ไอน้ํา) เม่ือนึ่งธัญพืช โดยการกล่ันสุรา เวลานึ่งแรงดันไอน้ําตองนอยกวาหรือเทากับ 0.03 MPa 

แตในการนึ่งธัญพืชแรงดันไอน้ําตองควบคุมอยูระหวาง 0.03-0.05 MPa ระหวางท่ีปดฝาครอบ

จนกระท่ังออกจากถังนึ่งตองใชเวลามากกวาหรือเทากับ 45 นาที ทําใหผงธัญพืชสุกเต็มท่ีแตไม

เหนียว และการคัดสุราใหใชรสชาติท่ีตองการในการพิจารณาคุณภาพสุรา โดยการชิมไปคัดไป 

(ความเร็วในการไหลของสุรา 2-2.5 kg/นาที อุณหภูมิของสุราไหล 20-30 
๐
C) ใหคัดหัวสุรา 

0.5 กิโลกรัมกอน แลวใหคัดตามคุณภาพของสุรา ถาเหมาะท่ีจะเปนสุราปรุงรสก็คัดอยูในหมวด

สุราปรุงรส ถาเปนสุราคุณภาพดี ก็ใหคัดเปนหมวดสุราคุณภาพดี ใหคัดตามวิธีนี้ แลวแบงเกรด

ของสุรา จากนั้นเก็บเขาคลังสุราตามเกรด  

  9) ออกจากถังน่ึง ตากใหเย็น  

  กอนนําออกจากถังนึ่งใหปดวาลวไอน้ํากอน แกะทอโคงลงมา เปดฝาครอบ นํากาก

ไปตาก แลวดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้  

  ☺ เก็บเปนกอง: นํากากท่ีออกจากถังนึ่งมาเก็บไวเปนกอง  

  ☺ เติมน้ําใหชุม: น้ําท่ีเติมตองมีอุณหภูมิ 80 
๐
C ข้ึนไป ปริมาณน้ําท่ีใช (น้ําตอ

ธัญพืช) รอยละ 75-90 ตองสาดนํ้าใหท่ัว หามใชกระบอกเทน้ํา หลังจากนั้นใหใชพล่ัวตักกากไว

บนเตียงตากแลวกวาดใหเรียบ เปดพัดลมเปา ทําการกลับ 2-3 คร้ัง สวนท่ีเปนกอนควรทําให

แตก แลววัดอุณหภูมิ ถาเย็นแลวก็ถือวาเสร็จข้ันตอน 

  ☺ โรยยีสต คนใหท่ัว: ปริมาณยีสตท่ีใช (ยีสตตอธัญพืช) รอยละ 20 ตองโรยใหต่ํา 

เพ่ือทําใหเกิดการฟุงกระจายนอยท่ีสุด จากนั้นคนผงยีสตเขาไปในกากใหท่ัว  

  ☺ ข้ันตอนการเก็บ：นํากากท่ีผสมยีสตแลวเขาไปในหลุมหมัก ทําความสะอาด

เตียงตากและบริเวณรอบๆ ใหเรียบรอย  

  10)  เขาหลุมหมัก  

    กอนนํากากเขาไปหมักในหลุมหมักตองทําความสะอาดหลุมหมักกอน โรยผงยีสต   

1-1.5 กิโลกรัม หลังจากท่ีนํากากลงไปในหลุมหมักตองลงไปเหยียบหลุมแลวหาจุดวัดอุณหภูมิ       

5 จุด (ส่ีมุมและตรงกลาง) จากนั้นวัดอุณหภูมิดวยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ จดบันทึกไว อุณหภูมิมาตรฐาน

ของการเขาหลุมหมักคือ เม่ืออุณหภูมิพ้ืนต่ํากวา 20 
๐
C ตองทําใหเปน 16–20 

๐
C เม่ืออุณหภูมิพ้ืน

สูงกวา 20 
๐
C ตองรักษาอุณหภูมิใหเทากับพ้ืน ตามหลักแลวตองใสกากใหเต็มหลุมหมักและตองทํา

ใหแนน แลววางแผนไมไผไวหนึ่งช้ัน ตามดวยกากขาวแดงแลวทําใหแนนปดหลุมหมักใหสนิท  

   11) การปดหลุมหมัก  

          กากท่ีนําเขาหลุมหมักตองหมักในท่ีท่ีปดสนิท กันอากาศ กันรอน ดําเนินการตาม

ข้ันตอนตอไปนี้  
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-  ปดหลุมหมัก  

       คุณภาพของโคลนท่ีใชในการปดหลุมหมัก: โคลนหลุมหมักเกาควรผสมกับโคลน

เหลืองใหม ตองมีความแหง เหลว พอดี มีความเหนียว ปดไดสนิท ใชพล่ัวเหล็กนําโคลนปดท่ี

หลุมหมักเพ่ือทําใหเรียบ ความหนาอยูท่ี 12-15 มิลลิเมตร ความหนาบางตองเทากัน  

- การจัดการกับหลุมหมัก  

   หลังจากปดหลุมหมักแลว ชวง 15 วันแรกตองทําความสะอาดทุกวัน หลังจาก 15 วัน

ผานไป ทําความสะอาดทุกๆ 1-2 วัน รักษาความสะอาดของหลุมหมัก ไมใหมีส่ิงแปลกปลอม 

หลีกเล่ียงการทําใหแตกราว เม่ือมีแตกราวเกิดข้ึนตองจัดการทันที เพ่ือปองกันไมใหกากสัมผัสกับ

อากาศ ทําใหระเหย หรือเนาเสียได 

 12) อุณหภูมิภายในหลุม  

- อุณหภูมิสูงสุดในหลุม : ฤดูรอนตองใชเวลา 5-8 วัน เพ่ิมข้ึนวันละ 0.5-4 
๐
C อุณหภูมิ

สูงสุดอยูท่ี 36-40 
๐
C ฤดูหนาวตองใชเวลา 7-9 วัน เพ่ิมข้ึนวันละ 0.5-3 

๐
C อุณหภูมิสูงสุด    

32-36 
๐
C ในการผลิตทุกๆ คร้ัง การยอยแปงรอยละ 1 อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึน 1.3-1.5 

๐
C 

- อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ : ฤดูรอน 8-12 
๐
C (สวนใหญอยูท่ี 10 

๐
C) ฤดูหนาว     

10-16 
๐
C (สวนใหญอยูท่ี 13-14 

๐
C)  

- ระยะที่อุณหภูมิสูงสุดคงที่ : สวนใหญอยูท่ีประมาณ 4 วัน  

- การลดอุณหภูมิในหลุมหมัก : หลังจากชวงอุณหภูมิคงท่ี จะลดลงอยางชาๆ วันละ 

0.25-1
๐
C ชวงลดอุณหภูมิ แตไมแนนอน สวนใหญอยูท่ี 2-8 วัน เม่ือหมักถึงวันท่ี 30-40      

ซึ่งเปนชวงท่ีอุณหภูมิต่ําสุด ชวงฤดูหนาวอยูท่ี 22-25 
๐
C ฤดูรอน 27-30 

๐
C จากนั้นจะไมลดลง

อีก จะคงท่ีไวถึงวันท่ี 70 ซึ่งเปนวันเปดหลุมหมัก รูปแบบของการหมักสามารถเปรียบเทียบได

ดังนี้ “ระยะแรกชา ระยะกลางคงท่ี ระยะหลังชะลอ”  

- ปริมาณแอลกอฮอล : ปริมาณแอลกอฮอลจะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีอยูในหลุมหมัก 

หลังจากผานระยะคงท่ี ปริมาณแอลกอฮอลจะมีมากท่ีสุด เม่ือหมักนานข้ึนสารท่ีเปนกรดและ   

เอสเทอรจะเพิ่มข้ึน ซึ่งจะทําใหแอลกอฮอลลดลง  

 (4) อุตสาหกรรมสุราตม/กล่ัน 
32

 

          กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทตม กล่ัน หรือผสมสุรา มีรูปแบบการผลิตท่ี

คลายคลึงกัน แตอาจมีความแตกตางกันของวัตถุดิบและรูปแบบของผลิตภัณฑ โดยทั่วไปวัตถุดิบท่ี

นํามาใช ไดแก กากน้ําตาล มันสําปะหลัง ธัญพืชตางๆ เตรียมเพ่ือเขาสูกระบวนการหมัก 

กระบวนการผลิตหลักๆ ของอุตสาหกรรมประเภทตม กล่ัน หรือผสมสุรา ประกอบดวยการหมักสา 

การกล่ันสุรา การปรุง และการบรรจุขวด มีรายละเอียดสามารถสรุปได ดังนี้  
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    1) การขนสงและรับวัตถุดิบ กากน้ําตาล หรือผลิตผลจากการเกษตรท่ีมีน้ําตาล

หรือแปงเปนสวนประกอบหลักไดรับการส่ังซื้อและขนสงมายังโรงงาน นําไปเก็บไวในโกดังหรือถัง

เก็บกักของโรงงาน 

    2) การปรับสภาพวัตถุดิบ นําวัตถุดิบไปสุมตรวจคุณสมบัติตางๆ เชน ความหวาน 

รอยละความเปนกรด เปนตน เพ่ือนําไปปรับคุณสมบัติใหเหมาะสมกับการหมักและระดับความแรง

ของแอลกอฮอลหรือท่ีเรียกวา “ดีกรี” ของเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลแตละประเภทท้ังนี้

วัตถุดิบประเภทท่ีมีแปงเปนสวนประกอบหลัก เชน มันสําปะหลัง ธัญพืชชนิดตางๆ เปนตน ตองผาน

กระบวนการเปล่ียนแปงใหเปนสารละลายน้ําตาลกอนโดยใชเอนไซมหรือราท่ีไดจากลูกแปงหรือแปง

ขาวหมัก
33

 สําหรับวัตถุดิบประเภทกากน้ําตาลสามารถนําไปทําการหมักไดทันที 

    3) การหมัก นําสารละลายน้ําตาลหรือกากน้ําตาลไปหมักดวยกระบวนการ     

เมทาบอลิซึมหลักของยีสต ทําใหไดเอทานอล กาซคารบอนไดออกไซด และกลีเซอรอลและกล่ิน

รสตางๆ ซึ่งมีการเลือกสายพันธุยีสตท่ีเหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบและผลิตภัณฑท่ีตองการ 

รวมท้ังควบคุมสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

     4) การกรอง นําเอทานอลจากการหมักไปกรองแยกกากตะกอนและน้ําออกจาก

กัน น้ําท่ีแยกออกมาเรียกวา น้ําสาเหลา ถูกนําเขาสูข้ันตอนการกล่ัน สําหรับกากตะกอนนําไปเก็บไว

เพ่ือจําหนายเพ่ือนําไปเปนสวนผสมสําหรับผลิตเปนปุยหรืออาหารสัตวข้ึนอยูกับประเภทของวัตถุดบิ

ท่ีนํามาผลิต 

     5) การกล่ันนํ้าสาเหลา นําน้ําสาเหลาท่ีผานการกรองไปกล่ัน ซึ่งวิธีการกล่ันสุรา

หลักๆ แบงได 2 แบบ ตามหลักวิธีการกล่ันและรูปแบบของเคร่ืองกล่ัน คือ การกล่ันแบบกะ และ

การกล่ันแบบตอเนื่อง ท้ังนี้การเลือกวิธีการกล่ันข้ึนกับประเภทของสุราท่ีตองการผลิต สําหรับการ

กล่ันน้ําสาเหลาหรือเรียกวา การกล่ันทับท่ี 1 ไดแอลกอฮอล ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจาก

น้ําสาเหลาท่ีไดจากการหมักวัตถุดิบบางประเภท เม่ือใกลจุดเดือดแลวเกิดฟอง 

     6) การกล่ันสุรา นําแอลกอฮอลจากการกล่ันทับท่ี 1 มากล่ันอีกคร้ัง ซึ่งการกล่ันใน

ข้ันตอนนี้แอลกอฮอลแยกออกเปน 3 สวน คือ แอลกอฮอลสวนหัว สวนกลาง และสวนหาง โดย

แอลกอฮอลสวนกลางเหมาะกับการใชผลิตสุรา ซึ่งมีเอทานอลประมาณรอยละ 70–75 โดยปริมาตร 

    7) การเก็บบม นําแอลกอฮอลสวนกลางไปบมเพ่ือการพัฒนากล่ินและรสของ

สุราซึ่งการเก็บบมแตกตางกันท่ีวิธีการในการเก็บบม ภาชนะท่ีใชในการเก็บบม อุณหภูมิ และ

ระยะเวลา ตามชนิดและคุณภาพของสุรานั้นๆ 

    8) การปรุงแตง/ผสมสุรา สุราท่ีไดหลังจากเก็บบมตามตองการแลว จะนํามา

ผสมกับหัวเช้ือตางๆ ตามสัดสวนแตละประเภทสุรานั้นๆ 

    9) การบรรจุขวด กอนนําสุราออกจําหนายจะนํามาบรรจุขวดเพ่ือรอจัดจําหนายตอ 
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 ลูกแปง หรือแปงขาวหมัก หมายถึง เช้ือสุรา ใชในการผลิตสาโท หรือสุรากลั่นที่ผลิตจากขาว จะตองมีการยอยขาว ให

เปลี่ยนเปนนํ้าตาลเสียกอน ยีสตจึงจะหมักนํ้าตาลใหเปนแอลกอฮอล 
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รูปที่ 2-4 กระบวนการผลิตออุตสาหกรรมตม กล่ันสรุา หรือผสมสุรา 

  ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. (2548) 

 

 

 

 

การใชทรัพยากร กระบวนการผลิต การเกิดของเสีย 

วัตถุดิบ  

(ธัญพืช กากน้ําตาล) 

การขนสงและรับวัตถุดิบ 

การปรับสภาพวัตถุดิบ 

การหมัก 

การกรอง 

การกลั่นน้ําสาเหลา 

การกลั่นสุรา 

น้ํา 

ไฟฟา 

กากวัตถุดิบ (กากตะกอน

ของกากน้ําตาล) 

น้ําเสีย 

กากวัตถุดิบ (กากตะกอน

ของกากน้ําตาล) 

น้ําเสีย 

น้ําเสีย 

ไฟฟา 

ความรอน 

ไฟฟา 

ความรอน 

ตอหนาถัดไป การเก็บบม 

การปรุงแตงผสมสุรา 

บรรจุขวด น้ําเสีย 
ไฟฟา 

น้ํา 
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(3) อุตสาหกรรมผลิตไวน 
34

 

    การผลิตไวนจําเปนตองอาศัยผลไมและยีสต เทคโนโลยีการหมัก ความรูทางดาน

ชีววิทยา ชีวเคมี และคณิตศาสตร การคัดเลือกสายพันธุท่ีเหมาะสม การหมักอาจใชยีสตบริสุทธิ์ 

เปนยีสตสายพันธุท่ีเหมาะสมมักอยูในตระกูล Saccharomyces โดยเฉพาะอยางย่ิงเช้ือยีสตท่ีมีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Saccharomyces cerevisiae โดยกระบวนการผลิตไวน มีดังนี้ (รูปท่ี 2-5) 

1) การคัดเลือกผลไม 

     ผลไมบางชนิดเทานั้นท่ีเหมาะจะนํามาทําไวน ไดแก องุน สับปะรด กระเจ๊ียบสด 

กระเจี๊ยบแหง มะยม มะขามเปยก มะดัน และสมเขียวหวาน เปนตน 

2) การทําความสะอาดผลไม  

     ผลไมบางชนิดใชหมักท้ังเปลือก เชน องุน มะยม ดังนั้นจึงตองทําความสะอาดบริเวณ

ผิวนอกใหสะอาด เลือกผลท่ีเนาท้ิง หรือเอากานออก ผลไมบางชนิดตองปอกเปลือก เชน 

สับปะรด สม มะขาม เปนตน 

  3) การสกัดหรือคั้นนํ้าผลไม  

• ใชมือหรือใสเคร่ืองปน ระวังอยาใหเมล็ดแตก เพราะจะมีรสขมหรือฝาด  

• ผลไมท่ีใชมีน้ํานอยหรือไมมีน้ํา จําเปนตองเติมน้ําสะอาดลงไปเพื่อสกัดรสชาติ

ออกจากผลไมนั้นๆ ซึ่งน้ําท่ีเติมลงไปนั้นแตกตางกัน แลวแตชนิดของผลไม 

4) การปรับความหวานของนํ้าผลไม  

• ปริมาณน้ําตาลตองอยูในชวงรอยละ 20-25 (200-250 กรัมตอน้ําหมักไวน 1 ลิตร)  

• กรณีน้ําผลไมไมมีความหวานเลย เชน กระเจี๊ยบ จันเทศน ใหเติมน้ําตาลลงไป 

200 กรัมตอน้ําผลไม 1 ลิตร ไดเลย หมักแลวไดแอลกอฮอล 10-12.5 ดีกรี   

• กรณีน้ําผลไมมีความหวานอยู เชน น้ําสับปะรด ตองใชเคร่ืองมือท่ีใชวัด      

ความหวานของน้ําตาลเรียกวา “รีแฟรกโตมิเตอร” โดยมีหนวยเปนองศาบริกซ  

5) การปรับคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของนํ้าผลไม  

    คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําผลไมท่ีเหมาะสมตอการหมักจะอยูในชวง 3.5-4.5 

คา pH ระดับนี้จะสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียท่ีไมตองการไดดี และในขณะเดียวกัน

เหมาะสมสําหรับยีสตท่ีมีบทบาทในการหมัก การปรับคา pH จะใชดางออน เชน แคลเซียม        

ไฮดรอกไซด หรือแอมโมเนียมไฮดรอกไซด และการใชกรด เชน กรดซิตริก (กรดมะนาว) กรดมาลิก 

หรือกรดตารตาริก การปรับคา pH สวนใหญมักจะใชกรดเปนสวนใหญ เนื่องจากน้ําผลไมเกือบ   

ทุกชนิดมีความเปนกรดนอย  
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  6) การเติมธาตุอาหารเสริม  

      ผลไมบางชนิด เชน กระเจี๊ยบ มะขามเปยก หรือผลไมท่ีสกัดน้ํายาก จําเปนตองเติมธาตุ

อาหารเสริมลงไป เพ่ือทําใหยีสตท่ีใชหมักเติบโตไดดี อาหารเสริมท่ีนิยมใช คือ แอมโมเนียมซัลเฟต 

ซึ่งจะใชในอัตราประมาณ 0.5-1 กรัม ตอน้ําผลไม 1 ลิตร  

  7) การกําจัดจุลินทรียในนํ้าผลไม  

       น้ําผลไมท่ีเตรียมไว กอนบรรจุใสภาชนะสําหรับหมัก จําเปนตองกําจัดจุลินทรียท่ี   

ติดมากับน้ําผลไมนั้นกอน การกําจัดจุลินทรียเหลานั้นทําได 2 วิธี คือ   

1. การใชความรอน 

• ใชอุณหภูมิในการตมเทากับ 60 
๐
C เปนเวลา 15-30 นาที  

• ขอดี : การตมเพ่ือสกัดสารท่ีมีประโยชนตอยีสต และทําลายเช้ือท่ีไมตองการ 

เชน ในการทําไวนกระเจี๊ยบ  

• ไมนิยมใชกับน้ําผลไมท่ีสกัดน้ําไดงาย เชน สับปะรด (จะใชสารเคมีแทน)  

2. การใชสารเคมี 

• ใชกับการทําไวนในปริมาณมากๆ หรือใชกับผลไมบางชนิดท่ีสกัดน้ําไดงาย  

• สารเคมีท่ีนิยมใช คือ โปแตสเซียมหรือโซเดียมเมตาไบซัลไฟต (เค เอ็มเอส) 

อัตราสวนท่ีใช คือ น้ําผลไม 1 ลิตร ตองเติมสารเคมี 0.18 - 0.20 กรัม  

• หลังเติมสารดังกลาวตองท้ิงไวอยางนอย 6 - 24 ช่ัวโมง เพ่ือใหสารดังกลาว

หมดฤทธิ์กอนเติมเช้ือยีสตสําหรับหมัก  

• ขอควรระวัง ในการเติมสารเคมีฆาเช้ือนี้ ควรจะทําการผสมใหเขากันขางนอก

กอน แลวรีบเติมทันที และปดใหสนิท  

8) การเตรียมยีสตเร่ิมตน  

      เตรียมน้ําผลไมเชนเดียวกับวิธีท่ีกลาวมาแลวขางตน แตปรับใหมีปริมาณน้ําตาล    

รอยละ 10 นําไปทําใหปราศจากเช้ือโดยหมอนึ่งความดันไอน้ํา เม่ือเย็นเติมเช้ือยีสตลงไป นําไป

เขาเคร่ืองเขยาเปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง ไดเปนเช้ือยีสตเร่ิมตนท่ีตองการ  

9) การเติมยีสตเร่ิมตน  

      ปริมาณเช้ือยีสตเร่ิมตนท่ีใชจะใชปริมาณรอยละ 1-10 ของน้ําผลไมท่ีใชทําไวน เชน น้ํา

ผลไมท่ีจะใชทําไวนปริมาณ 10 ลิตร จะตองใชเช้ือยีสตเร่ิมตนปริมาณ 100 มิลลิลิตร ถึง 1 ลิตร 

เติมลงในน้ําผลไมดังกลาว ปดฝาภาชนะหมักใหเรียบรอย ฝาภาชนะหมักควรเปนวัสดุท่ีแกสสามารถ

ซึมผานออกมาดานนอก เชน ผา สําลี หรือการใช Airlock เปนตน  
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 การบรรจุนํ้าผลไมใสภาชนะหมัก 

  น้ําผลไมท่ีผานการฆาเช้ือโดยการใชความรอน จะบรรจุลงภาชนะหมักขณะท่ียัง

รอนอยูทันที สวนการฆาเช้ือโดยใชสารเคมีจะบรรจุน้ําผลไมใสภาชนะกอนแลวจึงเติมสารเคมีลง

ไป ท้ิงไวอยางนอย 6 ช่ัวโมง กอนเติมเช้ือยีสตสําหรับหมัก การบรรจุน้ําผลไมใสภาชนะจะใสลงไป

รอยละ 90 ของภาชนะหมัก โดยเหลือสวนท่ีวางเพ่ือปองกันฟองท่ีเกิดจากการหมักลนออกมา   

ถาหากใสนอยเกินไปจะทําใหมีปริมาณออกซิเจนในภาชนะหมักมากเกินไปสําหรับการหมัก  

  10) การหมักไวน  

        หลังจากเติมเช้ือยีสตเรียบรอยแลว นําภาชนะหมักเก็บไว ท่ีอุณหภูมิประมาณ          

20-25 
๐
C การหมักท่ีอุณหภูมิต่ําจะทําใหไดไวนท่ีมีกล่ิน รส ดี หลังจากเติมยีสตไประยะหนึ่งจะเห็น

ฟองแกสเกิดข้ึน และเม่ือหมักได 2-3 วัน จะเห็นฟองแกสเกิดข้ึนมากมาย หากไมมีฟองแกสเกิดข้ึน

เลยแสดงวา ไมมีการหมัก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณเช้ือยีสตเร่ิมตนไมเพียงพอ น้ําผลไมเปร้ียว

มากเกินไป เปนตน ซึ่งจําเปนตองรีบแกไขตอไป  

   หากการหมักดําเนินไปอยางปกติ ภายในสัปดาหท่ี 2-3 ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดท่ี

เกิดข้ึนจะเร่ิมลดลง เซลลยีสตเร่ิมตกตะกอนอยูท่ีกนภาชนะหมัก น้ําหมักจะเร่ิมใสข้ึน ระยะเวลาท่ีใชในการ

หมักข้ึนกับปริมาณของน้ําหมัก ถาหากปริมาณมากจะใชเวลานาน สวนใหญจะใชเวลาประมาณ 2-4 

สัปดาห หรือหมักจนไวนเร่ิมใส ไมมีฟองแกสผุดเกิดข้ึน และยีสตตกตะกอนนอนกน  

  11) การทําใหไวนใส  

        การทําใหไวนใส ทําไดโดยการเติมสารในรูปสารละลายหรือสารแขวนลอย เพ่ือทําปฏิกิริยา

กับแทนนิน กรด โปรตีน โดยทําใหตะกอนเกิดการรวมตัวกันเอง หรือจับกับสารท่ีเติมลงไปเม่ือมีน้ําหนัก

มากก็จะตกตะกอนลงมา สารที่ใชในการตกตะกอนแบงออกตามคุณสมบัติได    3 ชนิด คือ  
1. โปรตีน ไดแก ไขขาว หางนม โปรตีนนี้คือ เคซีน และเจลาติน  

2. สารดูดซึม ไดแก เบนโทไนท ซึ่งเปนดินเหนียว สามารถเกิดเปนเจลไดเม่ือผสมกับน้ํา  

3. พวกโลหะซึ่งใชตกตะกอนสารบางอยางโดยเฉพาะความใส เปนลักษณะท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งท่ีดึงดูดใหผูบริโภคเกิดความพอใจ จึงควรระมัดระวังในสภาวะการ

เก็บ เพ่ือใหความใสคงตัว ไวนประกอบดวยอนุภาคขนาดตางๆ แขวนลอยอยูท่ี

สําคัญ ไดแก เปปไตทและโปรตีนจะทําปฏิกิริยากับอิออนบวกและเฟอริก

ฟอสเฟต ทําใหเกิดการตกตะกอนและแขวนลอยอยูในไวน นอกจากนี้โปรตีน

ยังเกิดสารประกอบเชิงซอนกับแทนนิน ซึ่งจะทําใหเกิดความขุนข้ึน  

12) การกรองหรือการถายไวน  
        การกรองมีจุดประสงคเพ่ือแยกกากผลไมออกจากไวนไวตางหาก ซึ่งเปนวิธีท่ีทําให

ไวนใสในข้ันตน ถาหากทําไวนในปริมาณเล็กนอยอาจจะกรองเพียงคร้ังเดียว เม่ือส้ินสุด

กระบวนการหมัก หรือไดรสชาติของไวนตามที่ตองการแลว โดยการใชผาขาวบางกรองแยกเอา
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กากออก ถามีไวนมากจะกรองสองคร้ังเพ่ือใหไวนใสย่ิงข้ึนอีก จากการกรองคร้ังแรกเม่ือหมักไวน

ประมาณ 4-5 วัน หรือไมเกิน 1 อาทิตย โดยคร้ังแรกกรองดวยผาขาวบางเอากากหรือเปลือก

ผลไมออกท้ิงไป แลวเอาเฉพาะน้ําใสถังหมักตามเดิมเพ่ือหมักตอไป การกรองคร้ังแรกเพ่ือไมให

เกิดการสลายตัวของเชื้อยีสต ซึ่งจะทําใหเกิดกล่ินรสแปลกปลอมข้ึนมา รวมท้ังปองกันยีสตท่ี

สลายตัวแลวจะเพ่ิมธาตุอาหารแกจุลินทรียอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหไวนเสีย สวนการกรองคร้ังท่ีสองจะ

กรองเม่ือไดรสชาติของไวนท่ีตองการและจุดประสงคเพ่ือยุติการหมัก การกรองคร้ังนี้อาจะใชผา

หนากวาคร้ังแรก กรองใหไดไวนใสท่ีสุดเทาท่ีจะใสได การกรองดวยผาควรกรองโดยไมปดผา 

ปลอยใหไวนไหลลงมาเอง แตละคร้ังเม่ือถายไวนเสร็จควรเติมเมตาไบซัลไฟตอยางนอย 25-30 

รอบตอนาทีทุกคร้ัง  

  13) การหยุดการหมัก  

        หลังจากท่ีการหมักไวนส้ินสุดลง จะทําการแยกไวนใหมออกจากยีสตท่ีตกตะกอนเร็ว

ท่ีสุด ในกรณีท่ีเปนไวนแดงการแยกไวนออกในข้ันตอนนี้อาจจะชาหนอยก็ได เพราะตองการให

เกิด Malolactic Fermentation ซึ่งเช่ือวายีสตท่ีตกตะกอนอยูจะเกิดการสลายตัวเองและขับกรด  

อะมิโนออกมา ซึ่งกรดอะมิโนเหลานี้จะใชในการเจริญของแบคทีเรียท่ีทําใหเกิด Malolactic 

Fermentation การหยุดการหมัก สามารถทําไดโดยการพาสเจอรไรส หรือใชสารเคมีโปแตสเซียม

เมทาไบซัลไฟท 80 พีพีเอ็ม เพ่ือทําลายเช้ือยีสตในไวนไมใหทําปฏิกิริยาตอไป  

14) การบมไวน  

      การบมไวนมีจุดประสงคเพ่ือใหพวกโปรตีนและสารพวกคอลลอยดตางๆ ตลอดจน 

เซลลของจุลินทรียมีแนวโนมจะตกตะกอนอยูแลว ใหตกตะกอน ซึ่งทําใหไวนใส กล่ินและรสดีข้ึน 

โดยไมจํากัดระยะเวลา การเก็บแบบนี้ย่ิงนานจะย่ิงเพ่ิมข้ึนคุณภาพของไวนและน้ําไวนก็จะย่ิงใสข้ึน 

การบมไวนควรบมท่ีอุณหภูมิ 10-15 
๐
C ปกติการบมไวนควรใชอุณหภูมิไมเกิน 20 

๐
C เพราะจะ

มีการเปล่ียนคุณภาพของไวนตลอดเวลา แตเปนไปอยางชาๆ สีของไวนจะคอยๆ คลํ้าลง และมีรส

และกล่ินแปลกๆ โดยทั่วไปไวนท่ีบมในหองเย็นเก็บไดไมต่ํากวา 6 เดือน  

 การตรวจสอบคุณภาพของไวนหลังการผลิต ดําเนินการโดย  

 การตรวจสอบทางดานประสาทสัมผัส เชน ความใส สี กล่ิน และรสชาติ เปนตน 

 การตรวจสอบทางจุลินทรีย เพ่ือตรวจดูแบคทีเรียท่ีทําใหไวนเสียหาย โดยเฉพาะ

แบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซีติก และกรดแลคติก และตรวจหาแบคทีเรียอ่ืนๆ       

ท่ีปะปนมา  

 ตรวจวิเคราะหทางเคมีและฟสิกส โดยตรวจสอบของแข็งท่ีละลายได ความ    

เปนกรด ปริมาณแอลกอฮอล สารประกอบคารบอนิล สารประกอบฟนอลิก 

สารประกอบไนโตรเจน แรธาตุอ่ืนๆ สี และสารเคมีท่ีเติมลงไป เปนตน เพ่ือให

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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15) การบรรจุขวด  

      การบรรจุขวดเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากในการผลิตไวนเชนกัน ตองทําดวยความ

ระมัดระวัง ขอควรพิจารณาท่ีสําคัญในการบรรจุไวน มีดังนี้  

 การเลือกชนิดและสี ของขวด เนื่องจากไวนท่ีบรรจุในขวดท่ีมีสีเขมจะสามารถ

ปองกันการเปล่ียนแปลงสีหรือจางลงได เชน “ขวดสีเขียว” หรือ “ขวดสีน้ําตาล” 

และขวดควรเปนขวดทรงคอยาว  

 การลางและฆาเช้ือโรค ขวดทุกใบควรทําความสะอาดอยางดีดวยน้ํายาลาง และใช

แปรงขัดใหท่ัว แลวจึงลางดวยน้ําสะอาดอีกคร้ัง หลังจากนั้นควํ่าไวสําหรับการ   

ฆาเช้ือสามารถใชได ท้ังวิธีการใชสารเคมีโดยแชในสารละลายผสมระหวาง

สารละลายโปแตสเซียมเมทาไบซัลไฟทรอยละ 1 กับสารละลายกรดซิตริกรอยละ 

1 ท้ิงไว 15 นาที แลวจึงลางน้ําสะอาดอีกคร้ัง แตการใชความรอนในการฆาเช้ือ

โดยการลวกขวดดวยน้ํารอนแลวควํ่าใหสะเด็ดน้ํากอนนํามาใช การลวกนี้จะรวมถึง      

“ฝาขวด” หรือ “จุกคอก” ท่ีจะใชปดผนึก สายยางท่ีใชถายไวนดวย  

   16) การปดฉลาก  

         กอนเก็บไวนควรปดฉลากกอน เพ่ือใหทราบวาเปนไวนชนิดอะไร มีอายุการผลิต

เทาไร หรือขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับแหลงผลิต สถานท่ีผลิต ราคา เปนตน แลวควรบันทึกขอมูล

ท้ังหมดลงในสมุดบันทึกอีกคร้ัง เพ่ือสามารถทวนสอบไดในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน 
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รูปที่ 2-5 กระบวนการผลิตไวนผลไม 

ที่มา : http://agro-industry.rmutsv.ac.th/alcoholic/unit4/prodwine.htm. 

เติม เค เอ็ม เอส  
0.18 กรัมตอไวน 1 ลิตร 

ตองคํานวณ

นํ้าตาล และ

เครื่องวัดความ

หวาน 

ถังนํ้า 20 ลิตร ถังนํ้า 20 ลิตร

หมักจนไมมีฟองอากาศ 

แยกตะกอน 

ทําใหใส 

อุณหภูมิ 20-25 
๐
C 

บม 

ท้ิงไว 6-24 

รอจนเย็น 

ลาง ทําความสะอาด เอาสวนที่ไมตองการออก 

บด ห่ัน 

คั้นนํ้า ตม 

ปรับนํ้าตาล 
คั้นนํ้า 

ปรับนํ้าตาล 

เติมนํ้าตาล 200 กรัม  

ตอไวน 1 ลิตร 

ปรับกรด 

ขณะรอนอยู 

ปรับกรด 

ยีสต 2 ชอนโตะ 
ยีสต 2 ชอนโตะ 
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 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

       ในท่ีนี้จะกลาวถึงตัวอยางกระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มจากผลไม เคร่ืองดื่มชูกําลัง 

น้ําอัดลม และน้ําดื่ม ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมนํ้าดื่ม
35

  
โดยทั่วไป กระบวนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดจะแบงข้ันตอนตามที่ อย. กําหนด ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการกรอง ประกอบดวย 

- กรองดวยสารที่เปนตัวกรอง (ถังกรอง) ชนิดตางๆ   

- ใชวิธี Reverse Osmosis  

2) ขั้นตอนการทําลายเช้ือจุลินทรีย ประกอบดวย 

- ใชแสงอัลตราไวโอเลต  

- ใชระบบโอโซน 

   กระบวนการผลิตน้ําดื่มในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีข้ันตอนการผลิตท่ียุงยากซับซอน 

สวนใหญใชกับโรงงานรายใหญ โดยข้ันตอนการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด (รูปท่ี 2-6) มีดังนี้ 

   2.1) นําน้ําประปาหรือสูบน้ําจากบอบาดาล โดยบอบาดาลจะมีความลึกและ

คุณสมบัติแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสถานท่ีตั้งของโรงงาน แตจะมีความลึกไมนอยกวา 150 เมตร 

   2.2) นําน้ําดิบมาทําปฏิกิริยากับอากาศ เพ่ือใหแรธาตุและสิ่งเจือปนบางชนิด

ตกตะกอน 

   2.3) เติมคลอรีนเพ่ือฆาเช้ือโรค และเรงการตกตะกอนของแรธาตุ 

   2.4) สูบน้ําท่ีผานการตกตะกอนและฆาเช้ือแลว ผานถังกรองทราย ถังกรองถาน

คารบอน และระบบกําจัดความกระดาง 
   2.5) นําน้ําท่ีกรองแลวเก็บเขาถังพักน้ํา โดยเติมคลอรีนฆาเช้ือโรคอีกคร้ัง เพ่ือ

ปองกันเช้ือโรคท่ีลอยอยูในบรรยากาศมาปนเปอน 

   2.6) นําน้ําท่ีฆาเช้ือแลวผานถังกรองถานคารบอนเพ่ือกรองคลอรีน กล่ิน สี อีกคร้ัง 

   2.7) สูบน้ําผานเคร่ือง Polisher เพ่ือกรองสารแขวนขนาดเล็ก 

   2.8) สงน้ําเขาถังเติมโอโซน เพ่ือฆาเช้ือโรคข้ันสุดทาย 

   2.9) บรรจุน้ําลงในบรรจุภัณฑประเภทตางๆ 
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 www.thaiall.com/mis/busiplan/water.pdf. 
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รูปที่ 2-6 กระบวนการผลิตนํ้าดื่ม 

ที่มา : www.thaiall.com/mis/busiplan/water.pdf. 

 

นํ้าประปาหรือนํ้าบาดาล 

ถังพักนํ้า 

ถังกรองทราย

ถังกรองถาน Carbon 

เคร่ือง Polisher 

ถังพักนํ้า 

กาซโอโซน 

บรรจุ 

จําหนาย 

ถังกรองความกระดาง  

ถังกรองถาน Carbon 

ถังพักนํ้า 

เติมคลอรีน เพ่ือฆา

เช้ือโรค และเรงการ

ตกตะกอน 

เติมคลอรีน เพ่ือฆา

เช้ือโรค อีกครั้ง 

กรองสารแขวนลอย

ขนาดเล็ก 
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(2) อุตสาหกรรมนํ้าอัดลม 
36

 

  กระบวนการผลิตน้ําอัดลมโดยท่ัวไป วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอยางแรก คือ น้ํา ซึ่งตอง

ผานกรรมวิธีการทําใหบริสุทธิ์กอน แสดงดังรูปท่ี 2-7 และมีรายละเอียดดังนี้  

 1) การเตรียมนํ้าบริสุทธิ์ โดยนําน้ําบาดาลท่ีเก็บไวในถังพักมาผานถังกรองทราย เพ่ือ

กําจัดส่ิงแขวนลอยออกไป จากนั้นจะผานเรซิน เพ่ือกําจัดอิออน ปรับคาความเปนกรด-ดาง ใหได

ประมาณ 6-7 เติมคลอรีนประมาณ 8 พีพีเอ็ม (8 สวนในลานสวน) เพ่ือฆาเช้ือโรค น้ําบริสุทธิ์ท่ี

ไดนี้จะนํามาใชในการเตรียมน้ําเช่ือม 

  2) การเตรียมนํ้าเช่ือม โดยนําน้ําบริสุทธิ์มาตมกับน้ําตาลทรายท่ีอุณหภูมิประมาณ 80 
๐
C 

เปนเวลาคร่ึงช่ัวโมง น้ําเช่ือมท่ีไดจะมีลักษณะขุน จึงตองมีการฟอกสีและกรองกอนท่ีจะทําใหเย็นลง

ทันทีจนมีอุณหภูมิ 20-25 
๐
C จากนั้นนําน้ําเช่ือมท่ีไดมาผสมกับหัวน้ําเช้ือ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด

แตกตางออกไปตามชนิดของนํ้าอัดลม โดยในหัวน้ําเช้ือจะประกอบดวยสารท่ีใหกล่ิน สารใหสี และ

สารที่ใหรสเปร้ียว ไดแก กรดชนิดตางๆ 
  3) การเตรียมนํ้าอัดลม น้ํ าเช่ือมหรือน้ํ าหวานท่ีไดจะถูกทําให เย็นลงกอนอัดกาซ

คารบอนไดออกไซด เพ่ือทําใหกาซละลายไดมากข้ึน แลวจึงทําการปดฝาขวด จนไดผลิตภัณฑเปน

น้ําอัดลม 
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 http://www.doctor.or.th/node/3760.  

 

น้ําบริสุทธ์ิ 

เติมคลอรีน 

น้ําบาดาล

ถังพักน้ํา 

ถังกรองทราย กําจัดสิ่งแขวนลอยออกไป 

ผานเรซิน เพ่ือกําจัดอิออน 

ปรับคาความเปนกรด-ดาง  

เพ่ือฆาเชื้อโรค 

การเตรียมนํ้าบริสุทธ์ิ 

ตอหนาถัดไป
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   รูปที่ 2-7 กระบวนการผลิตนํ้าอัดลม 

     ที่มา : http://www.doctor.or.th/node/3760. 

(3) อุตสาหกรรมนํ้าผักผลไม 
37

 

 กระบวนการผลิตน้ําผักผลไมโดยทั่วไป มักเร่ิมจากการรับและคัดเลือกวัตถุดิบกอน 

จากนั้นจึงเปนการเตรียมวัตถุดิบ โดยการลางทําความสะอาดและปอกเปลือก ผาหรือตัดเปนช้ิน 

จากนั้นทําการสกัดน้ําผลไม ไลอากาศ กรอง และสุดทายทําการบรรจุน้ําผลไมลงภาชนะ ซึ่ง

แผนผังกระบวนการผลิตน้ําผลไมท่ัวไป แสดงดังรูปท่ี 2-8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 กรมควบคุมมลพิษ. (2548).  
 

อัดกาซคารบอนไดออกไซด 

ปดฝา 

ในหัวน้ําเชื้อจะประกอบดวยสารท่ี

ใหกลิ่น สารใหสี และสารท่ีใหรส

เปร้ียว ไดแก กรดชนิดตางๆ 
ผสมกับหัวน้ําเชื้อ 

น้ําเชื่อม 

ตมกับน้ําตาลทรายท่ีอุณหภูมิประมาณ      
80 องศาเซลเซียส เปนเวลาคร่ึงชั่วโมง 

ฟอกสีและกรอง 

ทําใหเย็นลงทันที จนมีอุณหภูมิ

20-25 องศาเซลเซียส 

จากหนาท่ีแลว 

การเตรียมนํ้าเช่ือม 

จัดจําหนาย 

การเตรียมนํ้าอัดลม 
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1) รับและคัดเลือกวัตถุดิบ 

     รับวัตถุดิบจากเกษตรกร หรือพอคาคนกลาง โดยวัตถุดิบท่ีนํามาสงใหแกทาง

โรงงานจะตองผานการคัดขนาดและคุณภาพตามที่โรงงานตองการ ซึ่งทางโรงงานจะทําการ

คัดเลือกวัตถุดิบอีกคร้ัง โดยใชคนหรือเคร่ืองจักร หรือใชท้ังคนและเคร่ืองจักรกอนนําไปเก็บ 

2) เตรียมวัตถุดิบ 

     เปนการนําวัตถุดิบท่ีผานการคัดเลือกขนาดและคุณภาพแลวมาทําการลางทํา

ความสะอาด โดยใชแรงงานคนหรือเคร่ืองจักร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของโรงงาน และอัตราการผลิต 

จากนั้นจึงนํามาปอกเปลือก ผาหรือตัดเปนช้ินๆ ตามชนิดของผลไม 

3) สกัดนํ้าผลไม ไลอากาศ 

     น้ําผลไมท่ีไดเปนการสกัดเอาน้ําท่ีมีอยูภายในผลไมออกมาใหไดมากที่สุดโดยใช

เคร่ืองสกัด และไลอากาศไมใหมีออกซิเจนอยูในน้ําผลไม เพราะถามีออกซิเจนอยูในน้ําผลไมจะ

ทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน ซึ่งมีผลทําใหน้ําผลไมมีกล่ิน สี และรสเปล่ียนไป 
4) ฆาเช้ือ 

             น้ําผลไมท่ีผานการสกัดและไลอากาศแลวนั้น จะนํามาฆาเช้ือดวยความรอน ซึ่ง

โดยทั่วไปจะทําใหอุณหภูมิของน้ําผลไมมีคาประมาณ 90 
๐
C 

5) การบรรจุผลิตภัณฑ 
              หลังจากท่ีผานการฆาเช้ือแลว จะตองทําการปรุงแตงกล่ินและรสชาติดวยกรด 

น้ําตาล และกล่ินผลไม ทําการกรองและบรรจุผลิตภัณฑในขณะท่ีน้ําผลไมยังคงมีอุณหภูมิสูง 

ดังนั้น กอนนําไปเก็บไวในหองเย็นเพ่ือรอจําหนวย จึงตองทําการลดอุณหภูมิกอน สําหรับ     

บรรจุภัณฑท่ีใชสําหรับผลิตภัณฑน้ําผลไมในปจจุบันมีอยู 4 ชนิดดวยกัน คือ กลองกระดาษ       

ขวดแกว ขวดพลาสติก และกระปอง เปนตน 
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รูปที่ 2-8 กระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มจากผลไม 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. (2548) 

2.3 มลพิษและผลกระทบ 

         มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มท้ังท่ีมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล

นั้น สวนใหญมาจากสิ่งท่ีปอนเขาสูกระบวนการผลิต และกรรมวิธีของการผลิตในแตละข้ันตอน ซึ่ง

มลพิษท่ีเกิดสวนใหญ ไดแก มลพิษทางน้ํา มลพิษอากาศ (ฝุนละออง) มลพิษทางเสียง และกาก

ของเสีย (ขยะมูลฝอย) รายละเอียดดังตารางท่ี 2-20  

 

พลังงานความรอน 

     พลังงานไฟฟา 

                   น้ํา 

รับและคัดเลือกวัตถุดิบ

วัตถุดิบท่ีไมไดขนาดและ

คุณภาพ 
พลังงานไฟฟา 

การเตรียมวัตถุดิบ 

ลางทําความสะอาดวัตถุดิบ 

ปอกเปลือก 

ฝาครึ่งหรือตดัเปนช้ิน 

สกัดนํ้าผลไม 

พลังงานไฟฟา 

            น้ํา 

เศษเปลือกผลไม เศษดิน 

ทราย 

น้ําเสีย 

พลังงานไฟฟา 

            น้ํา 

เศษเปลือกผลไม และเศษ

ชิ้นเนื้อผลไม 

น้ําเสีย 

พลังงานความรอน 

     พลังงานไฟฟา 

น้ําคอนเดนเสท 
กากผลไม 

พลังงานความรอน 

     พลังงานไฟฟา 

                   น้ํา 

ไลอากาศ 

ฆาเช้ือ 

ปรุงแตงกล่ินและรสชาติ 

กรอง 

บรรจุผลิตภัณฑ 

ลดอุณหภูมิ 

จัดเก็บในหองเย็น 

น้ําคอนเดนเสท 

น้ําเสีย 

       น้ําตาล กรด 

  สารปรุงแตงกลิ่น 

กากผลไม 

น้ําเสีย 

     พลังงานไฟฟา 

     พลังงานไฟฟา 

                   น้ํา 

     พลังงานไฟฟา 

น้ําคอนเดนเสท 

น้ําเสีย 
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ตารางที่ 2-20 มลพิษและผลกระทบของอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า กากของเสีย มลพิษทางเสียง 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

(1) อุตสาหกรรมเบียร 

   มลพิษอากาศในการ

ผ ลิ ต เ บี ย ร มี น อ ย 

กระบวนการผลิต ท่ีอาจทํา

ใหเกิดฝุน ไดแก ขั้นตอน

การขนถาย การลําเลียง

วัตถุดิบ ซึ่งเกิดฝุนละออง

ในชวงเวลาสั้นๆ และใน

พ้ืนท่ีจํากัดเทานั้น สวน

ขั้นตอนการโมมอลตจะ

เปนระบบปด ปญหาฝุน

ละอองจึงมีนอยมาก  

   น อ ก จ า ก นี้  ม ล พิ ษ

อากาศเกิดจากการเผาไหม

หมอน้ําตนกําลัง 

   - กรณีโรงงานผลิต

เบียรขนาดเล็ก เคร่ืองจักร

มักเปน Brew house ซึ่งใช  

ความรอนจากพลั งงาน

ไฟฟ า จึ ง ไ ม ก อ ใ ห เ กิ ด

มลพิษอากาศ 

   - กรณีโรงงานขนาด

ใหญ  ใชน้ํ า มัน เตา เป น

เชื้อเพลิงในหมอตนกําลัง 

สามารถควบคุมปญหา

มล พิษอากาศให อ ยู ใ น

เกณฑมาตรฐานได โดย

เ ลื อ ก ใ ช น้ํ า มั น เ ต า ท่ี มี

กํามะถันต่ํา  
 
 
 
 
 
 
 

น้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิตเบียรมีปริมาณซีโอดีและ

ความเปนกรดเปนดางคอนขาง

สูง สวนใหญน้ําเสียเกิดจาก

ขั้นตอนตางๆ ดังนี้  

    1) การลางทําความสะอาด

วัตถุดิบ  

    2) การลางบรรจุภัณฑ  

    3) การชําระลางทําความ

สะอาดของพนักงานปฏิบัติการ  

    4) การลางพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

ซึ่งเกิดจากการลางเครื่องจักร

และอุปกรณในการผลิตตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดย 

เฉพาะภาชนะท่ีไมมีการใชความ

รอนจะตองทําความสะอาดบอย

กวาหมอตม ไดแก หมอกรอง 

ถั งหมัก  และถังบม  เปนตน 

เนื่องจากตองทําใหอุปกรณท่ีใช

ทุกชิ้นปลอดเชื้ออยางแนนอน 

จึงตองลางดวยน้ําสะอาดฆาเชื้อ

ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอก

ไซด กรดฟอสฟอริก และ

ไ ฮ โ ด ร เ จ น เ ป อ ร อ อ ก ไ ซ ด 

ตามลําดับ โดยการผลิตเบียรมี

อัตราการเกิดน้ําเสียประมาณ

รอยละ 65–70 

ก ากขอ ง เ สี ย ท่ี เ กิ ด จ า ก

อุตสาหกรรมสุรา ไดแก     

 1) กากเบียร เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนการกรอง เพ่ือแยก

เอาสวนท่ีเปนกากออก  

 2) กากฮ็อบส เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนการกรองฮ็อปส 

เพ่ือแยกกากฮ็อปสออกไป

จากน้ําวอรต  

 3) กากตะกอนจากการ

กรองหรือสารกรอง  จะ

เกิดขึ้นในข้ันตอนการกรอง

เบียร เพ่ือแยกเอายีสตท่ียัง

คางอยูออกไป 

    การ จัดการส วนใหญ

นําไปใชประโยชนในรูปของ

อาหารสัตว หรือนําไปหมัก

เป นปุ ย เ พ่ื อ ใช เ ป นส า ร

ปรับปรุงดิน 

มลพิษทางเสียงเกิดจาก

เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ท่ีใชในการกระบวนผลิต 

เชน บริเวณเครื่องบด

ขาวมอลต  สวนบรรจุ

ขวด และหองเผาไหม

ข อ ง ห ม อ น้ํ า  โ ด ย

เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

มีเสียงดังเกิดขึ้น สงผล

ใหผูท่ีทํางานบริเวณนั้น

มีความผิดปกติเก่ียวกับ

การไดยิน หากคนงาน

ไมไดสวมเครื่องปองกัน

ขณะทํางาน  
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มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า กากของเสีย มลพิษทางเสียง 

(2) อุตสาหกรรมสุรา 

อุตสาหกรรมสุรากอใหเกิด

มลพิษทางอากาศหลักๆ 

คือกาซท่ีประกอบดวยฝุน

ละออง โดยแหลงกําเนิด

มลพิษอากาศมาจากการ

เดินเครื่ อง กํา เนิดไอน้ํ า 

เพ่ือสงไอน้ําใหกับหนวย

การผลิต โดยใชน้ํามันเตา 

แ ล ะ แ ก ส ชี ว ภ า พ เ ป น

เชื้อเพลิง ทําให เ กิดการ

ร่ัวไหลของเช้ือเพลิงน้ํามัน

เตา และกาซซัลเฟอรได

ออกไซด  

 

น้ําเสียจากโรงงานสุรา แบงเปน 

2 ประเภทใหญๆ คือ 

  1) นํ้าเสียประเภทเขมขน 

น้ําเสียสวนนี้มีคา BOD สูง

ประมาณ  2 ,500–35,000 

มิลลิกรัมตอลิตร ไดแก น้ําลาง

ถังหมัก และนํ้ากากสา ปริมาณ

น้ําเสียขึ้นอยูกับอัตราการผลิต

ของแตละโรงงาน เนื่องจากน้ํา

ลางถังหมักมีปริมาณประมาณ 

5–10 ลบ.ม./วัน น้ําเสียท้ังสอง

ประเภทจึงนํามาบําบัดรวมกัน 

แมวาคา BOD จะแตกตางกัน

ประมาณ 14 เทา  

  2) นํ้าเสียประเภทเจือจาง 

เปนน้ําเสียท่ีมีคา BOD ต่ํา 

ประมาณ  10-450 มิลลิกรัม   

ตอลิตร ไดแก น้ําลางขวด น้ํา

หลอเย็น และน้ําใชจากอาคาร

บ า น เ รื อน  เ ป นต น  น้ํ า เ สี ย

ประเภทนี้จะไมนํามาบําบัดรวม

กับน้ํากากสา  
     น้ํ า เสียกากสาเปนน้ํ า เสีย

หลักจากกระบวนการผลิตสุรา

กลั่น โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 

44.8–99.3 ของน้ําเสียท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมด  น้ํ า เสียจะมีสีดํ า เขม 

และอุณหภูมิสูงเนื่องจากเปนน้ํา

เสียท่ีระบายท้ิงจากหอกล่ัน โดย

มีอุณหภูมิอยูระหวาง 46–100 

๐
C น้ําเสียกากสามีความสกปรก

สูงมาก จากผลการวิเคราะห

ตัวอยางน้ําเสียจากโรงงานสุรา

กลั่นขนาดใหญจํานวน 16 

โรงงาน โดยกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมพบวามีคาบีโอดี

และซีโอดี อยูระหวาง 32,000-

ก ากขอ ง เ สี ย ท่ี เ กิ ด จ า ก

อุตสาหกรรมสุรา  ไดแก 

กากสาเหลา ตะกอนกน

หมอ โคลนท่ีอยูในบอ

บําบัดน้ําเสียและของเสียท่ี

เปนของแข็งชนิดอ่ืนๆ เปน

ตน การจัดการสามารถแบง

ตามหมวดหมูได เนื่องจาก

ของเสียมีสวนประกอบและ

มีลักษณะที่ตางกัน จึงแบง

ออกเปนของเสียอันตราย 

ของเสียท่ัวไป และของเสีย

ท่ีสามารถรีไซเคิล เพ่ือ

ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร แ บ ง

หมวดหมูและจัดการตอไป 

 

มลพิษทางเสียงเกิดจาก

เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ท่ีใชในกระบวนการผลิต 

โ ด ย เ ค ร่ื อ ง จั ก รห รื อ

อุ ป ก รณ ท่ี มี เ สี ย ง ดั ง

เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว า ง ก า ร

ดําเนินงาน สงผลใหผูท่ี

ทํ า ง า น บ ริ เ ว ณนั้ น มี

ความผิดปกติเก่ียวกับ

การไดยิน หากคนงาน

ไมไดสวมเครื่องปองกัน

ขณะทํางาน 
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75,000 มิลลิกรัมตอลิตร และ 

124,630-182,200 มิลลิกรัม

ตอลิตร ตามลําดับ เม่ือพิจารณา

อัตราสวน บีโอดี/ ซีโอดีพบวามี

คาเทากับ    0.26–0.51 แสดง

วาน้ําเสียมีความสามารถในการ

สลายทางชีวภาพคอนขางต่ํา คา

พีเอชของนํ้าเสียคอนขางเปน

กรดอ ยู ร ะหว า ง  3.75–4.95 

นอกจากนั้นน้ําเสียยังมีลักษณะ

ขุ น ข น  โ ด ยพบว า มี ค า ข อ ง

ของแข็งแขวนลอยอยูระหวาง 

20,120–63,750 มิลลิกรัมตอลิตร 

(3) อุตสาหกรรมผลิตไวน 

มลพิษอากาศในการผลิต

ไวนมีนอย กระบวนการท่ี

อาจทําให เ กิดฝุน ไดแก 

ขั้นตอนการขนถาย การ

ลําเลียงวัตถุดิบ และการ

เตรียมวัตถุดิบ ซึ่งเกิดฝุน

ละอองในชวงเวลาสั้นๆ 

และในพ้ืนท่ีจํากัดเทานั้น  

     น้ําเสียสวนใหญจะเกิดจาก

ขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

    1) นํ้าลางทําความสะอาด

ผลไม ซึ่งอาจมีเศษดินหรือสาร

ปนเปอน กอใหเกิดน้ําเสียได  

     2) นํ้าลางถังหมักไวน เปน

น้ําเสียท่ีเกิดจากข้ันตอนการลาง

ถังหมักไวน ซึ่งโรงงานสวนใหญ

จะระบายน้ําลางถังหมักท้ิงไป 

สวนบางโรงงานจะสงน้ําลางถัง

หมักไวนเขากลั่นในหอกลั่น นํา

กลับไปใชตอ โดยน้ําลางถังหมัก

มีปริมาณไมมากมีเพียงรอยละ 

0.5 – 3.5 ของน้ําเสียท้ังหมด 

   3) นํ้าลางขวด โรงงานสวน

ใหญจะนําขวดเกาท่ีรับซื้อมาได 

มาลางทําความสะอาดดวยน้ํายา

ทําความสะอาดและนํ้ารอน โดย

ใชเคร่ืองลางอัตโนมัติ ดังนั้นน้ํา

เสียจากการลางขวดจึงมีความ

สกปรกที่เกิดจากน้ํายาลางทํา

ความสะอาด เศษฉลาก และสิ่ง

สกปรกท่ีค างอยูภายในขวด 

    กากของเสีย ท่ี เ กิดขึ้น 

ไดแก เศษเปลือก เศษเนื้อ

ผลไม และกากผลไม จาก

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 

การสกัดน้ําผลไม และการ

กรอง/ ถายไวน ซึ่งเปนการ

แยกเอากากผลไมออกจาก

ไวน  

    กากของเสียสวนใหญ

เปนกากของเสียประเภท

สารอินทรีย ท่ีนอกจากจะ

ถูกท้ิงไปโดยเปลาประโยชน

แลว ยังตองเสียคาใชจายใน

ก า ร กํ า จั ด ก า ก ขอ ง เ สี ย

เหลานี้อีกดวย 

มลพิษทางเสียงเกิดจาก

เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ท่ีใชในการกระบวนผลิต 

เชน บริเวณเครื่องบด

ผลไม  และสวนบรรจุ

ขวด โดยเครื่องจักรหรือ

อุ ป ก ร ณ มี เ สี ย ง ดั ง

เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว า ง ก า ร

ดําเนินงาน สงผลใหผูท่ี

ทํ า ง า น บ ริ เ ว ณนั้ น มี

ความผิดปกติเก่ียวกับ

การไดยิน หากคนงาน

ไมไดสวมเครื่องปองกัน

ขณะทํางาน  
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พบวาน้ําเสียมีคาพีเอชเปนดาง 

(10–13.75) บีโอดี ซีโอดีและ

ขอ งแข็ ง แ ข วนลอย มีค า อ ยู

ระหวาง 1-83, 14-360 และ 

0.3-130 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลําดับ 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

(1) อุตสาหกรรมนํ้าดื่ม 

มลพิษอากาศในการผลิต

น้ําดื่มมีผลกระทบนอยโดย

กระบวนการผลิตท่ีอาจทํา

ใหเกิดฝุน ไดแก ขั้นตอน

การขนถาย การลําเลียง

วัตถุดิบ และการเตรียม

วัตถุดิบ ซึ่งเกิดฝุนละออง

ในชวงเวลาสั้นๆ และใน

พ้ืนท่ีจํากัดเทานั้น 

 

น้ําเสียเกิดจากขั้นตอนตางๆ  

ในกระบวนการผลิ ตน้ํ า ดื่ ม 

ไดแก ขั้นตอนการเติมคลอรีน 

เ พ่ือฆาเชื้อโรค และการเติม

สารเคมี เพ่ือเรงการตกตะกอน 

ซึ่งกอใหเกิดน้ําเสีย โดยปริมาณ

น้ําเสียจะข้ึนอยูกับปริมาณน้ําใช 

สวนคุณลักษณะของนํ้าเสียจะ

ขึ้นอยูกับกรรมวิธีการผลิต และ

วัตถุดิบท่ีใช 

ของเสียสวนใหญจะเปน

ขยะท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิต  เ กิดจากการบรร จุ  

หี บ ห อ  ภ า ช น ะ บ ร ร จุ

วัตถุดิบตางๆ ท่ีใชในการ

ผลิต 

 

มลพิษทางเสียงเกิดจาก

เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ท่ีใชในการกระบวนผลิต 

เ ช น  บ ริ เ วณ เ ต รี ย ม

วัตถุดิบ และสวนบรรจุ

ขวด โดยเครื่องจักรหรือ

อุ ป ก ร ณ มี เ สี ย ง ดั ง

เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว า ง ก า ร

ดําเนินงาน สงผลใหผูท่ี

ทํ า ง า น บ ริ เ ว ณนั้ น มี

ความผิดปกติเก่ียวกับ

การได ยิน  หากไม ได

ส ว ม เ ค รื่ อ ง ป อ ง กั น  

ขณะทํางาน 

(2) อุตสาหกรรมนํ้าอัดลม 

มลพิษอากาศในการผลิต

น้ําผลไมมีผลกระทบนอย 

โดยกระบวนการท่ีอาจทํา

ใหเกิดฝุน ไดแก ขั้นตอน

การขนถาย การลําเลียง

วัตถุดิบ และการเตรียม

วัตถุดิบ ซึ่งเกิดฝุนละออง

ในชวงเวลาสั้นๆ และใน

พ้ืนท่ีจํากัดเทานั้น 

    สวนกระบวนการฟอกสี

และกรอง อาจะเกิดการ

ร่ัวไหลของสารเคมีฟอกสี

เปนไอระเหยเกิดขึ้นใน

อากาศได สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

น้ําเสียเกิดจากขั้นตอนตางๆ ใน

กระบวนการผลิ ตน้ํ า อั ดลม 

ไดแก ขั้นตอนการลางทําความ

สะอาด การเตรียมวัตถุดิบ การ

เต รียมน้ํ า เชื่ อม  การ เต รียม

น้ําอัดลม โดยในแตละขั้นตอน

จะมีการใชสารเคมีและความ

ร อ น  ทํ า ใ ห มี ป ริ ม า ณ แ ล ะ

คุณลักษณะของนํ้าเสียท่ีแตกตาง

กันไป ซึ่งปริมาณน้ําเสียจะข้ึนอยู

กั บ ป ริ ม า ณ น้ํ า ใ ช  ส ว น

คุณลักษณะของน้ําเสียจะข้ึนอยู

กั บ ก ร รม วิ ธี ก า ร ผลิ ต  แล ะ

วัตถุดิบท่ีใช 

ของเสียสวนใหญจะเปน

ขยะท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิต เกิดจากการบรรจุ หีบ

หอ ภาชนะบรรจุวัตถุดิบ

ตางๆ ท่ีใชในการผลิต ซึ่ง

ขยะในสวนนี้ โรงงานจะ

สามารถ คัดแยกเพ่ือนํา

ข ย ะ ส ว น ท่ี ส า ม า ร ถ ใ ช

ป ร ะ โ ยชน ไ ด นํ า ไ ปข าย

ใหกับบริษัทท่ีสามารถนําไป

รีไซเคิลได เชน พลาสติก 

เศษแกว เปนตน  

มลพิษทางเสียงเกิดจาก

เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ท่ีใชในกระบวนการผลิต 

เ ช น  บ ริ เ วณ เ ต รี ย ม

วัตถุดิบ และสวนบรรจุ

ขวด โดยเครื่องจักรหรือ

อุ ป ก ร ณ มี เ สี ย ง ดั ง

เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว า ง ก า ร

ดําเนินงาน สงผลใหผูท่ี

ทํ า ง า น บ ริ เ ว ณนั้ น มี

ความผิดปกติเก่ียวกับ

การไดยิน หากคนงาน

ไมไดสวมเครื่องปองกัน

ขณะทํางาน 
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มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า กากของเสีย มลพิษทางเสียง 

(3) อุตสาหกรรมนํ้าผักผลไม 

มลพิษอากาศในการผลิต

น้ํ าผักผลไม มีผลกระทบ

นอย โดยกระบวนการท่ี

อาจทําให เ กิดฝุน ไดแก 

ขั้นตอนการขนถาย การ

ลําเลียงวัตถุดิบ และการ

เตรียมวัตถุดิบ ซึ่งเกิดฝุน

ละอองในชวงเวลาสั้นๆ 

และในพ้ืนท่ีจํากัดเทานั้น  

    น้ําเสียเกิดจากขั้นตอนตางๆ 

ในกระบวนการผลิตน้ําผักผลไม 

ไดแก ขั้นตอนการลางทําความ

สะอาด การเตรียมวัตถุดิบ การ

ฆาเชื้อ และลดอุณหภูมิ โดยใน

แตละขั้นตอนจะมีปริมาณและ

คุณลักษณะของนํ้าเสียท่ีแตกตาง

กันไป   ซึ่งปริมาณน้ํ าเสียจะ

ขึ้นอยู กับปริมาณน้ํ า ใช  สวน

คุณลักษณะของน้ําเสียจะข้ึนอยู

กั บ ก ร รม วิ ธี ก า ร ผลิ ต  แล ะ

วัตถุดิบท่ีใช 

กากของเสียท่ีเกิดขึ้น ไดแก 

เศษเปลือก เศษเนื้อผลไม 

และกากผลไมจากขั้นตอน

การเตรียมวัตถุดิบ และการ

สกัดน้ํ าผลไม ซึ่ ง จัดเปน

ก า ก ข อ ง เ สี ย ป ร ะ เ ภ ท

สารอินทรีย ท่ีนอกจากจะ

ถูกท้ิงไปโดยเปลาประโยชน

แลว ยังตองเสียคาใชจายใน

ก า ร กํ า จั ด ก า ก ขอ ง เ สี ย

เหลานี้อีกดวย 

มลพิษทางเสียงเกิดจาก

เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ท่ีใชในการกระบวนผลิต 

เ ช น  บ ริ เ วณ เ ต รี ย ม

วัตถุดิบ และสวนบรรจุ

ขวด โดยเครื่องจักรหรือ

อุ ป ก ร ณ มี เ สี ย ง ดั ง

เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว า ง ก า ร

ดําเนินงาน สงผลใหผูท่ี

ทํ า ง า น บ ริ เ ว ณนั้ น มี

ความผิดปกติเก่ียวกับ

การไดยิน หากคนงาน

ไมไดสวมเครื่องปองกัน

ขณะทํางาน 

    นอกจากนี้กระบวนการผลิตตางๆ ยังเกิดการสูญเสียดานพลังงานไฟฟา และความรอน 

รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย รายละเอียดดังตารางท่ี 2-21  

ตารางที่ 2-21 การเกิดความสูญเสีย/ ความสูญเปลาในกระบวนการผลิต
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การสูญเสียดานพลังงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ไซโลเก็บวัตถุดิบ 

-  มีการใชพัดลมเพ่ือระบายอากาศใน

พ้ืนท่ีอับอากาศ ทําใหเกิดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟาเปนอยางมาก 

- ในบริเวณไซโลเก็บวัตถุดิบตางๆ เปนพ้ืนท่ีอับอากาศ 

พนักงานเขาไปอาจไดรับอันตรายจากการขาดออกซิเจน  

- อาจมีวัตถุดิบ เชน เมล็ดขาว เกาะตามผนังภายไซโลและ

ถลมลงมาทับพนักงานไดรับบาดเจ็บได 

- ขั้นบันไดราวก้ันไมมีความม่ันคงแข็งแรง อาจทําใหเกิด

อุบัติเหตุได เชน ตกจากท่ีสูง 

- กรณีตองมีการเชื่อมหรือกอใหเกิดความรอนหรือประกาย

ไฟได ทําใหเกิดความเสียหายได 

ถังหมัก/ ถังบมเบียรและสุรา 

-  มีการใชพัดลมเพ่ือระบายอากาศใน

พ้ืนท่ีอับอากาศ ทําใหเกิดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟาเปนอยางมาก 

 

- หากสภาพถังไมแข็งแรง อาจมีรอยแตกหรือกัดกรอน ทําให

เกิดการปนเปอนบนพ้ืนได 

- ฝาถังหากปดไมมิดชิด ทําใหเกิดกลิ่นระเหยได สงผลตอ

ระบบทางเดินหายใจของพนักงานได 

- เปนบริเวณที่อับอากาศ พนักงานท่ีเขาไปทํางานอาจไดรับ
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การสูญเสียดานพลังงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

อันตราย ขาดออกซิเจนได หรืออาจมีสารไวไฟ 

- พนักงานไดรับอันตรายจากไฟฟาดูด ขณะลางถังหมัก 

- พนักงานไดรับสารเคมี ทําใหระคายเคืองตอระบบทางเดิน

หายใจหรือผิวหนัง 

- กรณีตองมีการเชื่อมหรือกอใหเกิดความรอนหรือประกาย

ไฟได ทําใหเกิดความเสียหายได 

- พนักงานไดรับความรอน ทําใหสูญเสียเหงื่อและเกลือแรได 

เครื่องบรรจุขวด  

-  มีการใชเคร่ืองบรรจุขวด ซึ่งกอใหเกิด

การสูญเสียพลังงานไฟฟาเปนอยางมาก 

-  มี ก า ร ใ ช แ ส ง ไฟ ในก า รตร วจข วด 

กอใหเกิดการสูญเสียท้ังพลังงานไฟฟา 

และความรอน 

-  มีการใชรถยกท่ีใชกาซ LPG เปน

เชื้อเพลิง ทําใหเกิดการสูญเสียเชื้อเพลิง 

จึงควรมีการติดตั้ง อุปกรณและสวน

ควบคุมของระบบกาซ ซึ่งตองไดรับการ

ตรวจรับรองอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- เกิดเสียงดังจากเคร่ืองบรรจุขวด/ ขวดกระแทกกัน ทําให

พนักงานสูญเสียการไดยิน จึงควรจัดใหพนักงานมีการตรวจ

สภาพการไดยินเปนประจําทุกป 

- พนักงานท่ีตรวจขวด ตองใชสายตามองขวดและมีแสงไฟจา

สงเขาตา ทําใหพนักงานเกิดอาการเครียดจากการจองเปน

เวลานานๆ ได จึงควรจัดใหพนักงานไดมีการพักสายตาทุก

ชั่วโมง 

- สภาพรถยก ควรตรวจสอบ ไฟหนา ไฟหลัง ไฟเลี้ยว ใหมี

สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา กระบอกไฮโดรลิกไมมีน้ํามัน

ร่ัวไหล ระบบเบรกไมชํารุด เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

กับพนักงานได 

- พนักงาน ถูกดึ งห รือหนีบห รือ เ ก่ียว พันจากชิ้ นส วน

เคร่ืองจักรทีเคลื่อนท่ี ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 

เครื่องจักร อุปกรณการเดินสายไฟ สวิตซไฟ และแผงควบคุมไฟ 

-  มีการใชเคร่ืองจักรจํานวนมาก ซึ่งตองใช

พลังงานในการเดินเคร่ืองเปนจํานวน

มาก จึงเกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟา

มากท่ีสุด 

 

- สายไฟตองไมเสื่อมสภาพ หรือเห็นสายทองแดง  หรือวัสดุ

หุมบวม พอง เห็นชัดเจน เพราะอาจจะเปนอันตรายตอ

พนักงานได 

- สวิตซไฟ แผงควบคุมไฟฟา ฉนวนหุมไมเปดออกจนเห็น

ทองแดง เพราะอาจจะเปนอันตรายตอพนักงานได 

หมอนํ้า 

- การปรับตั้งปริมาณการโบลวดาวนของ

หมอไอน้ําไมเหมาะสม ทําใหเกิดการ

สูญเสียน้ําและความรอน 

- ไมมีการปรับการใชไอน้ําในหมอไอน้ํา 

ทําใหเกิดการสูญเสียความรอน 

- ไมมีการหุมฉนวนหมอไอน้ํา ทอวาลวใน

ความหนาท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดการ

สูญเสียความรอน 

- ลิ้นนิรภัยชํารุด เนื่องจากแรงดันของหมอน้ําสูงเกินไป 

สงผลใหเกิดการระเบิดเปนอันตรายตอพนักงาน ทรัพยสิน 

และชุมชน 

- เคร่ืองควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติชํารุด ทําใหไมสามารถ

แสดงระดับน้ําในหมอน้ํา อาจสงผลใหเกิดการระเบิด เปน

อันตรายตอพนักงาน ทรัพยสิน และชุมชน 

- ปมน้ําเลี้ยงหมอน้ําร่ัว หรือทําความดันไมไดตามเกณฑ 

สงผลใหน้ําในหมอน้ําแหง อาจเกิดระเบิด เปนอันตรายตอ

พนักงาน ทรัพยสิน และชุมชน 
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การสูญเสียดานพลังงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

 - ฝุนและเสียงดังโดยเฉพาะรอบๆ พนักงานอาจไดรับฝุน

หรือเสียงดังเกินคามาตรฐาน และเปนอันตรายตอปอดหรือ

การไดยิน 

- หองเผาไหม พนักงานทํางานใกลหมอน้ํา หรือดูแลหองเผา

ไหมเปนเวลานาน สงผลใหอุณหภูมิในรางกายสูงเกินปกติ 

เกิดเปนลมหรือรางกายออนเพลียได 

- กรดและดางท่ีใชปรับปรุงคุณภาพน้ําร่ัวไหลหรือกระเด็น 

พนักงานอาจไดรับบาดเจ็บจากกรดดางกระเด็นเขาตาหรือ

รางกาย 

- การซอมบํารุงภายในหมอน้ําสวนท่ีสัมผัสน้ําหรือไฟจัดวา

เปนท่ีอับอากาศ พนักงานไดรับอันตรายจากการทํางานใน

หมอน้ํา 

- หลอดแกวดูระดับวาลวและทอตอเขาหลอดแกวอุดตัน ทํา

ใหระดับน้ําท่ีหลอดแกวไมถูกตองหรือการสงสัญญาณแจง

ระดับน้ําไมถูกตอง 

- ทอน้ําในหมอน้ําแตกหรือร่ัว ทําใหเกิดความดันในหองเผา
ไหมลดลง การเผาไหมเชื้อเพลิงทําไดยาก เกิดการสูญเสีย

พลงังานความรอน อาจทําใหนําไปสูการระเบิดท่ีรุนแรง 

- สายไฟท่ีเสื่อมสภาพ ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร และเกิดความ

รอนลุกลามไปยังจุดท่ีมีเชื้อเพลิง ทําใหเกิดเพลิงไหมได 

ระบบทําความเย็น 

- มีการใชอุปกรณไฟฟามาก ทําใหเกิด

การสูญเสียพลังงานท้ังไฟฟาและความ

รอน  

- ถังแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือก

และทอ สภาพถังมีการผุกรอน ทําให

เกิดการสูญเสียความรอนได 

-  เคร่ืองระเหยสารทําความเย็น ตัวเครื่อง

อยูในตําแหนงท่ีถูกชนหรือกระแทก 

ระบบละลายน้ํ าแข็งไม ท่ัวถึง ทําให

สูญเสียพลังงานไฟฟาได 

- เกิดการร่ัวไหลแอมโมเนีย จากรอยตอตางๆ จนไดกลิ่น

ระเหยออกมา ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของพนักงาน 

ทําใหเกิดระคายเคือง 

- สายไฟ ปุลเล และเพลา ไมมีฝาครอบปดสวนท่ีเคลื่อนไหว 

ซึ่งทําใหพนักงานไดรับอุบัติเหตุจากการถูกดึงหรือหนีบจาก

สายพาน ปุลเลและเพลา 

- ทอสงแอมโมเนียร่ัว ทําใหพนักงานสัมผัสแอมโมเนีย เกิด

การระคายเคืองได 
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บทท่ี 3 

Lean Management for Environment สําหรับ

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

   ในบทนี้ จะนําเสนอตัวอยาง Lean Management for Environment สําหรับอุตสาหกรรม

เคร่ืองดื่มบางกระบวนการผลิต เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจเก่ียวกับลีนมากข้ึน สามารถนํามา

ประยุกตใชกับการจัดการส่ิงแวดลอมในประเภทอุตสาหกรรมของตนเองได ซึ่งในท่ีนี้คือ “กลุม

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม” ใหสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและปฏิบัติงานในข้ันตอน

ตางๆ ไดอยางราบร่ืน เกิดความสูญเสีย/ ความสูญเปลาในแตละข้ันตอนใหนอยท่ีสุด ซึ่งนั่นหมายถึง

การที่องคกรของทานจะมีตนทุนการผลิตท่ีลดลง ลูกคา/ ผูรับมอบงานมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน และใน

ขณะเดียวกันอาจมีผลกําไรเพ่ิมข้ึน เกิดระบบการทํางานท่ีราบร่ืน คุณภาพชีวิตของพนักงานดีข้ึน 

 ของเสียหรือมลพิษลดลง นอกจากนี้ยังไดรับการยอมรับของสังคมรอบขางมากข้ึน กาวไปสูการเปน

อุตสาหกรรมสีเขียว ตามนโยบายของภาครัฐ ธุรกิจสามารถแขงขันไดและเกิดความยั่งยืนในท่ีสุด โดย

องคกรของทานเร่ิมตนไดดวยแนวทางการปฏิบัติในการจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมกับลีน      

6 ข้ันตอนหลักและ 21 ข้ันตอนยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การเตรียมองคกรและการสรางทีมงาน 

ข้ันตอนนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญ ท่ีจะทําใหผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกรตระหนักถึง

ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจและความจําเปนท่ีตองจัดการส่ิงแวดลอม สามารถแยกแยะงานท่ีมี

คุณคาและไมมีคุณคาออกจากกัน สามารถจัดการกับความเปล่ียนแปลงและปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของพนักงานทุกระดับ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสนับสนุนจากผูบริหารและการสรางความรวมมือ 

 ผูบริหารมีบทบาทในการผลักดันและสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอม โดยการประยุกตใช

ลีนใหประสบผลสําเร็จเปนไปอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยอาศัยความมุงม่ันของผูบริหาร การให

ความรวมมือและการสนับสนุน เพ่ือใหกิจกรรมดําเนินไปได ผูบริหารสามารถแสดงความรวมมือ
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ไดโดยการประกาศนโยบายขององคกรอยางเปนทางการ แลวระบุวาจะนําลีนมาประยุกตใชในการ

จัดการองคกรไดอยางไร แสดงตัวอยางความคิดเห็นของผูบริหาร ดังนี้ 
 

 

 

 

  

 

รูปที่ 3-1 ความคิดเห็นของผูบริหารในการนําระบบลีนมาใชภายในองคกร 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดนโยบายและเปาหมายขององคกร 

 นโยบายเปนเคร่ืองมือสําหรับผูบริหาร การกําหนดทิศทางและเปาหมายการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมโดยใชลีนเปนกรอบช้ีนําการปฏิบัติ ท้ังยังกอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติงาน และ

นโยบายจะกลายเปนบทบัญญัติท่ีองคกรจะตองยึดถือปฏิบัติตาม ตัวอยางนโยบายของโรงงาน  

ผลิตไวนแหงหนึ่ง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2 ตัวอยางนโยบายการนําระบบลีนมาใชในการทํางานภายในองคกร 
ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

สําหรับการกําหนดเปาหมาย สามารถพิจารณาจากขอกําหนด กฎหมาย ขอบังคับหรือ

มาตรฐานส่ิงแวดลอมเปนหลัก แลวนําขอมูลการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ เทคโนโลยีท่ีมีอยู และ

ความตองการของลูกคามาพิจารณาประกอบ โดยเปนเปาหมายเชิงปริมาณ ท่ีสามารถวัดผล/

ประเมินไดชัดเจน อยูในกรอบของนโยบายองคกร สามารถเขาถึงและปฏิบัติไดจริง แสดงตัวอยาง

เปาหมายของโรงงานผลิตสุราขาวแหงหนึ่ง ดังรูปท่ี 3-3      

 

“ระบบลีน” เปนเคร่ืองมือในการจัดการกระบวนการท่ีชวยเพ่ิมขีดความสามารถใน

การทํางานเพื่อมุงสรางคุณคาในตัวผลิตภัณฑและบริการ ทําใหบริษัทมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง โดยการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และลดการสูญเสีย

ในกระบวนการผลิตดวย ซึ่งการนํากระบวนการคิดแบบลีนมาใชนั้น จะชวยพัฒนาให

องคกรมีความแข็งแรงและคงอยูอยางย่ังยืนตอไป 

นโยบายของบริษัท 

 บริษัทมุงเนนกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย

การผลิตสินคาของบริษัทจะใชระบบและกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และได

มาตรฐาน มีความมุงม่ันในการใชทรัพยากรอยางพอเพียง และรักษาส่ิงแวดลอม และสงเสริม

การลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพดวยการผลิตแบบลีนควบคูไปกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือผลกําไรและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  
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รูปที่ 3-3 ตัวอยางเปาหมายของบริษัท 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

 

ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งทีมงานหลักและทีมงานกลุมยอย 

 หลังจากท่ีไดประกาศนโยบายสิ่งแวดลอมขององคกรแลว องคกรนั้นๆ จะตองทําการ

จัดตั้งทีมงานลีนเขามารับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยการประยุกตใชลีนเพ่ือการจัดการ

ในดานส่ิงแวดลอมนั้นจะมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน โดยทีมงานจะมาจากทุกหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ซึ่งจํานวนสมาชิกจะข้ึนกับขนาดขององคกรและกิจกรรมท่ีจะตองทํา ท้ังนี้การจัดตั้ง

ทีมงานลีน ประกอบดวย 2 สวนหลักสําคัญ คือ 
ทีมงานลีนหลัก จะเปนผูท่ีสามารถสรางความรวมมือของทุกหนวยงานได สามารถ

ควบคุมการดําเนินงานของทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมุงม่ันและเช่ือม่ันในผลสําเร็จของ

การประยุกตใชลีนเพ่ือประโยชนในการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร โดยสมาชิกของทีมงาน

จะตองประกอบดวยหัวหนาทีมงานลีนยอย ซึ่งทีมงานหลักนี้จะมีหนาท่ีขับเคล่ือนกิจกรรมการ

จัดการส่ิงแวดลอมโรงงานโดยใชเทคนิคลีนมาประยุกตใช รวมท้ังประสานงานกับทีมงานลีนยอย

ทุกๆ กลุมท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  

ทีมงานลีนยอย จะเปนผูมีความคิดสรางสรรคมีความรูและเขาใจกระบวนการผลิต ชาง

สังเกตใฝรู และมีความรับผิดชอบ เปนตัวแทนจากแตละฝาย เพ่ือใหไดความคิดใหมๆ และ

แตกตาง ในการคนหาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาจากพ้ืนท่ีทํางานท่ีพนักงานรับผิดชอบ

โดยใชเทคนิค “การทํากิจกรรมกลุมยอย” เพ่ือเปนการสรางการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม

ขององคกร โดยมีตัวอยางทีมงานหลักของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มแหงหนึ่ง ดังรูปท่ี 3-4 

 

 

 

เปาหมายของบริษัท

☺ ทําการเพิ่มจํานวนการผลิต จากเดิม 0.23 วินาที/ขวด เปน 0.20 วินาที/ขวด 

☺ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จากเดิม 65 เปอรเซ็นต เปน 75 เปอรเซ็นต 

☺ เพ่ิมกําลังการหมักตอวัน จากเดิม 26 วัน เปน 22 วัน 
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รูปที่ 3-4 ตัวอยางทีมงานลีนของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มแหงหน่ึง 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 
 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหความพรอมขององคกร 

 เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากข้ันตอนหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหทีมงานลีนทราบถึงจุดแข็งและ

จุดออนขององคกรหรือในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการปรับปรุงวาปจจัยใดเปนประเด็นท่ีจะไดรับการ

แกไขและปรับปรุงเปนลําดับแรกๆ โดยอาศัยหลักของ Lean Assessment มาชวยในการประเมิน    

ความพรอมขององคกรเบื้องตนกอนท่ีจะดําเนินการปรับปรุง ดังรูปท่ี 3-5 

 

 

 

 

ทีมงานลีนหลัก 
ทีมงานลีนยอย 
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รูปที่ 3-5 ตัวอยางการทํา Lean Assessment กอนการดําเนินงานปรับปรุง 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

  จากรูปท่ี 3-5 แสดงใหเห็นวา เม่ือประเมินแลวองคกรนี้มีสัดสวนของคะแนนนอยท่ีสุด     

4 ปจจัยหลัก ไดแก 1) การปรับแตงท่ีรวดเร็ว 2) ระบบการดึงงาน 3) การผลิตท่ีสมดุล และ 4) 

การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง แสดงวายังขาดการจัดการท่ีดีใน 4 ปจจัยดังกลาว จึงเปน

ปจจัยท่ีควรไดรับการปรับปรุงมากท่ีสุดกอน 
อยางไรก็ตาม สําหรับข้ันตอนการตรวจประเมิน ทุกคนในองคกรจะตองพึงรําลึกไวเสมอ

วาการดําเนินการดังกลาวไมใชการจับผิดหรือการกลาวโทษผูใดวาเปนผูกอใหเกิดปญหาข้ึน แต

เปนการสรางความรวมมือจากทุกระดับใหองคกรเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาบุคลากร 

    เพ่ือใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนสามารถหาและระบุท่ีมาของความสูญเสีย/

สูญเปลาท่ีเกิดข้ึนๆ ไดท้ังดานการผลิตและดานส่ิงแวดลอม ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนและสงเสริม

ใหองคกรมีความพรอมในการดําเนินงานตอไปไดอยางตอเนื่องและราบร่ืน โดยแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรสามารถทําไดดังนี้ 

- จัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานแตละแผนกเก่ียวกับการนําแนวคิดลีนมาใชใน

องคกร และการลดการใชทรัพยากร เชน พลังงาน น้ํา เช้ือเพลิง เปนตน ตลอดจน

การสรางความตระหนักถึงการลดและขจัดความสูญเสีย/ ความสูญเปลา ซึ่งเปนความ

ส้ินเปลืองท่ีไมจําเปนท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดําเนินงานตางๆ ในกระบวนการผลิต

หรือองคกร  
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รูปที่ 3-6 การจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานแตละแผนกเก่ียวกับแนวคิดลีน           

และการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ปลูกจิตสํานึกและใหความรูท่ัวๆ ไปแกพนักงาน สามารถทําไดงายๆ โดยผาน

กิจกรรมหรือส่ือตางๆ ขององคกร เชน การเปดวิดีทัศน การประชาสัมพันธเสียงตาม

สายระหวางพักกลางวัน การจัดบอรดประชาสัมพันธเก่ียวกับผลการดําเนินงานหรือ

ขอเสนอแนะ/แนวปฏิบัติท่ีดีในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยผลัดเปล่ียน

ใหแตละแผนกไดมีสวนรวมในการนําเสนอผลการดําเนินงานกอนและหลังท่ีได

ดําเนินการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน 

- การศึกษาดูงานโรงงาน/หนวยงาน/องคกรท่ีประสบความสําเร็จดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอม การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับองคกรไดในอนาคต 

- การระดมความคิดเพ่ือใหพนักงานเสนอแนวคิดอยางอิสระ และนําแนวคิดนั้นมา

วิจารณเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

3.2 การชี้บงคุณคา  

 

ขั้นตอนที่ 6 การระบุคณุคาของสินคาหรือบริการ 

  เปนการระบุคุณคาของสินคาหรือบริการจากมุมมองและความตองการของลูกคา โดย

ลูกคาจะเปนผูกําหนดรายละเอียดของสินคาท่ีตองการ เชน จํานวน รูปแบบ สวนประกอบ 

ระยะเวลาการสงสินคา เปนตน นอกจากน้ี อาจจะทําการเก็บขอมูลทางการตลาด แลวนํามา

วิเคราะหเพ่ือใหทราบความตองการของลูกคาอยางแทจริง ท้ังนี้ กิจกรรมอะไรก็ตามที่ไมไดเพ่ิม

คุณคา หรือกิจกรรมท่ีไมใชความตองการของลูกคา ยอมจะเปนกิจกรรมท่ีสรางความสูญเสีย/

ความสูญเปลาใหกับองคกร เชน การแกไขงาน การตรวจซ้ํา การหาขอผิดพลาดของงาน เปนตน 

และนอกจากนี้ยังตองระบุและวิเคราะหกิจกรรม/ กระบวนการดําเนินงานท่ีไมเพ่ิมคุณคา สําหรับ

ลูกคาภายในหรือระหวางแผนกดวย 
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  ดังนั้นในข้ันตอนการระบุคุณคาของสินคาหรือบริการสําหรับกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มนั้น 

ในคูมือนี้จะขอยกตัวอยางบางกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตไวน จากการสํารวจขอมูลใน

กระบวนการผลิตไวน พบวาลูกคาตองการผลิตไวนใหได 500,000 ขวดตอวัน แตทางโรงงาน

สามารถผลิตไดเพียง 343,200 ขวดตอวัน เนื่องจากประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE) อยูท่ี 

65 เปอรเซ็นต ทําใหตองเพิ่มพนักงานในการผลิตอีก 1 กะ ซึ่งเปนวิธีการที่ไมสรางคุณคา         

ทางโรงงานจึงมีการระบุคุณคาของการผลิตไวนโดยกําหนดเปนมาตรฐานการผลิต ดังตารางท่ี 3-1 

ตารางที่ 3-1 มาตรฐานการผลิตไวน 

รายละเอียด มาตรฐานการผลิต 

1. จํานวนการผลิต 0.20 วินาทีตอขวด 

2. ประสิทธิภาพการผลิตของเคร่ืองจักร (OEE) 75 เปอรเซน็ต 

3. ตนทุนคาแรงพนักงาน 3 Shift 

4. Loss ในกระบวนการผลิต 0.10 เปอรเซน็ต 

5. กําลังการหมักไวน 22 วัน 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf 

ขั้นตอนที่ 7 การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 

  เปนการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลขององคกร เพ่ือนําไปใชในการการจัดทําแผนผัง

คุณคาในข้ันตอนตอไป โดยงานในสวนนี้แบงเปน 2 สวนคือ 

1) การรวบรวมเอกสารขอมูลท่ีสําคัญ เชน 

• แผนผังบริเวณองคกร จํานวนพนักงาน และการจัดองคกร/โครงสรางขององคกร 

• แผนภาพกระบวนการผลิต ดังรูปท่ี 3-7 

• ขอมูลการใชพลังงาน วัตถุดิบ น้ํา และของเสีย รวมถึงการบําบัด/กําจัด 

• ปริมาณผลิตภัณฑท่ีผลิตไดและปริมาณความตองการของลูกคา 

• ขอมูลความปลอดภัยในการทํางานและสถิติตางๆ 

• แผนผังบริเวณใกลเคียง แหลงน้ํา การระบายน้ํา และชุมชนใกลเคียง เปนตน 
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รูปที่ 3-7 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตไวน 
 

2) เดินสํารวจเพ่ือเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 
     การเดินสํารวจองคกรชวยใหเห็นภาพและเขาใจกระบวนการผลิต รวมถึงแหลงท่ีมาของ

การสูญเสีย/สูญเปลา ซึ่งในการดําเนินงานในสวนนี้ควรนําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของทีมงานลีนยอยมา

พิจารณาประกอบเพ่ือใหสามารถเห็นภาพรวมทั้งองคกรไดชัดเจนข้ึน มีตัวอยางของขอสังเกตท่ีได

จากการเดินสํารวจภายในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไดทําการจดบันทึกไว ดังนี้ 
 

 

สารขาเขา กระบวนการผลิต สารขาออก 

พลังงานความรอน 

     พลังงานไฟฟา 

                   น้ํา 

รับและคัดเลือกวัตถุดิบ

วัตถุดิบท่ีไมไดขนาดและ

คุณภาพ 
พลังงานไฟฟา 

การเตรียมวัตถุดิบ

ลางทําความสะอาดวัตถุดิบ 

ปอกเปลือก 

ฝาครึ่งหรือตดัเปนช้ิน 

สกัดนํ้าผลไม 

พลังงานไฟฟา 

            น้ํา 

เศษเปลือกผลไม เศษ

ดิน ทราย 

น้ําเสีย 

พลังงานไฟฟา 

            น้ํา 
เศษเปลือกผลไม และ

เศษชิ้นเนื้อผลไม 
น้ําเสีย 

พลังงานความรอน 

     พลังงานไฟฟา 

น้ําคอนเดนเสท 
กากผลไม 

พลังงานความรอน 

     พลังงานไฟฟา 

                   น้ํา 

การหมักไวน 

การกรองไวน (หมัก) 

การผสมไวน 

การกรองไวน (ผสม) 

บรรจุผลิตภัณฑ 

น้ําคอนเดนเสท 

น้ําเสีย 

       น้ําตาล กรด 

  สารปรุงแตงกลิ่น 

กากผลไม 

กากของเสีย 

     พลังงานไฟฟา 

     พลังงานไฟฟา 

                   น้ํา 

น้ําคอนเดนเสท 

น้ําเสีย 

วักตุดิบ พวกผลไม 
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รายการ ใช ไมใช 

1. สวนพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ/ สารเคมี    

☺ พ้ืนท่ีเก็บวัตถุดิบอยูในท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวกหรือไม   

☺ มีการเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ หรือมีความบริสุทธ์ิสูง   

☺ มีการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสารเคมีตางๆ ท่ีไมไดใชงานแลวหรือไม   

☺ มีถัง/ ภาชนะเปดฝาทิ้งไวหรือไม   

☺ มีการเรียงถังซอนๆ กัน หรือไม    

☺ ชั้นวางของมีขนาดเล็กเกินไปไมเหมาะกับการใชงาน   

☺ มีการติดฉลากเพ่ือบงชี้วาถัง/ ภาชนะนั้นบรรจุสารชนิดใดหรือเปนอันตรายหรือไม   

☺ มีเคร่ืองมือ/อุปกรณสําหรับเหตุฉุกเฉิน (ถังดับเพลิง) หรือไม ถามี มีการจัดวางใน

ตําแหนงท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถหยิบใชงานไดทันทวงทีหรือไม 

  

2. สวนของกระบวนการผลิต   

☺ ขั้นตอนการลางทําความสะอาดวัตถุดิบ เคร่ืองจักร และอุปกรณมีการใชน้ําใน

ปริมาณมาก 

  

☺ ในขั้นตอนการลางทําความสะอาดวัตถุดิบ มีการทําความสะอาดแบบแหง เชน การ

เขยา/สั่น หรือการเปาดวยลมแรง 

  

☺ มีการหุมทอสงไอน้ํา เคร่ืองมือ และเครื่องจักรท่ีใชไอน้ํา ดวยฉนวนเพ่ือลดการ

สูญเสียพลังงานความรอนจากการลําเลียงไอน้ํา และในขณะเปดใชเคร่ืองมือ 

  

☺ มีการสูญเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชนจากการมีรอยร่ัวตามขอตอและสวนตางๆ 

ของทอ หรือสายสงน้ําท่ีเกิดการชํารุด 

  

☺ อากาศภายในสวนการผลิตมีอุณหภูมิคอนขางสูง โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการตมน้ํา   

☺ ในชวงท่ีมีการลางพ้ืนและเครื่องจักรมีการเปดน้ําไหลท้ิงไปโดยเปลาประโยชน 
เนื่องจากพนักงานตองเดินกลับมาปดน้ําท่ีหัวกอกน้ํา 

  

☺ มีการเลือกใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีมีกําลังไฟฟาไมมากเกินไป โดยไม

เหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

  

☺ ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติบนสายพาลําเลียง เพ่ือหยุดสายพานขณะท่ีไมมี
วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑผาน 

  

☺ คนงานมีการสวมใสเคร่ืองปองกันขณะทํางาน กับเคร่ืองจักรท่ีเสียงดัง   

3. สวนการบําบัดนํ้าเสีย/ ของเสีย/ อากาศเสีย   

☺ ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีปริมาณมากและไมมีการนําไปใชประโยชน   

☺ มีการบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานกอนปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะหรือไม   

☺ มีการนําน้ําเสียกลับมาใชใหมภายในโรงงานหรือไม   

☺ มีการนําขวดเกาท่ีบรรจุสุราท่ีจําหนายไปแลวกลับมาใชในการบรรจุสุราใหม   

☺ มีการนําน้ําลางภาชนะบรรจุ น้ําหลอเย็น และน้ํากลั่นตัวจากไอน้ํา มาใชซ้ําใน

ขั้นตอนการลางบรรจุภัณฑ 

  

☺ มีการกําจัดฝุนดวยการกรอง และเอาน้ําลางขวดมาใชกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด   
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3.3 การประเมินโดยละเอียด 

การประเมินโดยละเอียดเปนข้ันตอนการประเมินหาแหลงกําเนิดและสาเหตุการสูญเสีย  

พรอมท้ังกําหนดมาตรการหรือขอเสนอในการปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดจากการสูญเสียท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติ โดยสามารถแบงข้ันตอนไดดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทําแผนผังคุณคาของแตละขั้นตอน  
 การจัดทําแผนผังคุณคาของแตละข้ันตอน ทําใหสามารถทราบถึงแหลงกําเนิดของเสียและ

ความสูญเสีย/สูญเปลา ชวยใหแยกแยะการใชพลังงานและวัตถุดิบ รวมถึงความไมสมดุลท่ีเกิดข้ึน

ของแตละข้ันตอน  

 การจัดทําแผนผังคุณคาของแตละขั้นตอน (VSM)   

  เปนการวิเคราะหกิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด และกิจกรรมไมเพ่ิมคุณคา 

เพ่ือระบุปญหาและพยายามคนหาความสูญเสีย/สูญเปลาท่ีเกิดข้ึน โดยแบงการจัดทําแผนผังได ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนผังคุณคาปจจุบันแตละข้ันตอน มีการดําเนินการจัดเก็บขอมูล

กระบวนการผลิต ซึ่งจะทําใหทราบถึงข้ันตอนการไหลของงาน การเช่ือมโยงระบบขนสง ปญหา

อุปสรรคตางๆ ตอการปฏิบัติงาน การเกิดของเสีย ความเหมาะสมของรอบเวลาการผลิตและเวลา

ท่ีใชในการผลิตท้ังหมด ตลอดท้ังกระบวนการดําเนินงาน โดยมีตัวอยางแผนผังคุณคาปจจุบันใน

กระบวนการผลิตไวน ดังรูปท่ี 3-8 

2. การจัดทําแผนผังคุณคาปจจุบันพรอมกับแสดงสัญลักษณท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
และขอมูลของเสียท่ีเกิดข้ึน โดยใชสัญลักษณ “EHS” แสดงในข้ันตอนท่ีบงบอกวากระบวนการ/

กิจกรรมท่ีมีโอกาสเปนแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังใสปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนแตละข้ันตอน      

ดังตัวอยางในรูปท่ี 3-9  

3. การจัดทําแผนผังคุณคาปจจุบันกับเสนการใชวัตถุดิบ เปนการใสขอมูลการใชวัตถุดิบ

ทุกข้ันตอน ซึ่งจะทําใหทราบและสามารถคํานวณไดวามีปริมาณของเสีย/มลพิษเกิดข้ึนเปนจํานวน

เทาไร ดังรูปท่ี 3-10 แสดงใหเห็นวา มีการนําวัตถุดิบใสในกระบวนการผลิตจํานวนตองการเปน

จํานวนเทาไร ใชไปจํานวนเทาไร และเหลือเปนของเสียจํานวนเทาไร 
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               รูปที่ 3-8 ตัวอยางการจัดทําแผนผังคุณคาปจจุบัน 
              ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/A_P_Embroidery.pdf. 
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รูปที่ 3-9 การจัดทําแผนผังคุณคาปจจบัุนที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษ                

และขอมูลของเสียทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการผลิตไวน 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 
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         รูปที่ 3-10 แผนผังคุณคาปจจบัุนกับเสนการใชวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไวน 

            ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf 
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ขั้นตอนที่ 9 การหาสาเหตุของความสูญเสีย 

เปนการหาสาเหตุของของเสียและการสูญเสียตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน โดยมี

หลักการพิจารณา ดังนี้ 
(1)  ประเด็นปญหาที่ควรพิจารณา  
  จะพิจารณาตามความสูญเปลา 7 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดตามคูมือ Lean Management 

for Environment สําหรับคูมือเลมนี้จะกลาวถึงประเด็นความสูญเปลาบางประการท่ีเกิดข้ึนใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม โดยมีรายละเอียดดังรูปท่ี 3-11 และตารางท่ี 3-2 

 

รูปที่ 3-11  ตัวอยางการวิเคราะหประเด็นปญหาจากแผนผังคุณคา (VSM) 

ของโรงงานผลิตไวนแหงหน่ึง 
ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการประเมินแผนผังคุณคา (VSM) ขององคกรโดยทีมงานบริหารจัดการลีน ได

เล็งเห็นความสําคัญของการสูญเสียกระบวนการท่ีไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ อัน

เนื่องมาจากเคร่ืองจักรทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ จํานวนพนักงานเทียบกับหนวยผลิตต่ํา 

ความสูญเสียในกระบวนการผลิตสูง และจํานวนถังหมักไวนไมพอเพียงกับการผลิต ซึ่งทาง

ทีมงานและท่ีปรึกษาไดมีการประชุมปรึกษาถึงประเด็นปญหาดังกลาว โดยจะทําการศึกษาและ

พัฒนาปรับปรุงดวยแนวทางของ Lean Implementation ดังหัวขอตอไปนี้ 

1. ทําการเพิ่มจํานวนการผลิต โดยไมเพ่ิมกะการผลิตและพนักงาน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปน 15 เปอรเซ็นต โดยเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจักร 

(OEE)จากเดิม 65 เปอรเซ็นต เปน 75 เปอรเซ็นต 

3. เพ่ิมกําลังการหมักตอวัน โดยหาปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาในการหมัก 
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ตารางที่ 3-2 ประเด็นปญหาที่ทําใหเกดิความสูญเสยีสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

ประเด็นปญหา ความหมาย/ตัวอยาง 
ผลกระทบ 

ทั่วไป ส่ิงแวดลอม 

ความสูญเปลา 7 ประการ    

ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก

กระบวนการผลิตท่ีไม มี

ประสิทธิผล 

- เค ร่ืองจักรทํางานได ไม เต็ม
ประสิทธิภาพ 

- การ Start up Filter บรรจุไวน

ปริมาตรไมไดตามมาตรฐาน 

- ทําใหเสียเวลาใน
การเตรียมและ

ก า ร ผ ลิ ต ท่ี ไ ม

จําเปน 

- เกิดการทํางานท่ี
ซ้ําซอนกัน 

- เ กิดของเสีย  มีการใช

พลังงานท่ีไมจําเปนเพ่ิม

มากขึ้น 

- มี วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ถู ก ใช ต อ
หนวยการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 

- กระบวนการท่ีไมจําเปน
กอใหเกิดของเสียมาก

ขึ้น ใชพลังงานมากขึ้น 

ร วม ท้ั งปล อ ยมล พิษ

ออกมามากขึ้นดวย 

ความสูญเปลาจากการรอ

คอยเวลาที่ ใช ในการรอ

ปฏิบัติการ  

- ใชเวลาในการทําความสะอาด
สายการผลิตเพ่ือเปล่ียนชนิด

ผลิต ภัณฑ  (CIP)  นานเ กิน

มาตรฐาน 

- การ Set Up เร่ิมตนการผลิต

แ ล ะ ส ง ต อ ก ะพนั ก ง า น ใ ช

เวลานาน 

- ทําใหเสียเวลาใน
การผลิต เกิด

ค ว ามล า ช า ใ น

การผลิต 

- การสงมอบสินคา
มีความลาชา 

- ทําให เ กิดของเ สียจาก
วั ต ถุ ดิ บ ท่ี เ กิ ด ค ว า ม

เสียหาย 

- เกิดการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ า และคว ามร อน 

ความเย็น และแสงสวาง

เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น จ า ก

กระบวนการผลิต ท่ี ใช

เวลานาน/หยุดการผลิต 

ความสูญเปลาอื่นๆ 

คว ามสูญ เ ปล า จ า ก วิ ธี

ปฏิบัติงาน 

 

 

- ปญหาการใชน้ําในปริมาณมาก
ในขั้นตอนการลางทําความ

สะอาดวัตถุดิบ รวมท้ังการลาง

ทําความสะอาดพ้ืนโรงงาน ทํา

ใหมีการสูญเสียน้ําไปโดยเปลา

ประโยชน เชน ไมมีการนําน้ําท่ี

ใชแลว ซึ่งยังสกปรกไมมาก

กลับมาใชใหมในสวนอ่ืนท่ีไม

ตองการความสะอาดมากนัก 

- ปญหาการใชเชื้อเพลิง มีการ
สูญเสียพลังงานความรอนของ

เคร่ืองมือสกัดน้ําผลไมเคร่ือง

ไลอากาศ และหมอตมฆาเชื้อ

ในกระบวนการผลิต รวมท้ัง

- ประสิทธิภาพการดําเนินงานต่ําหรือเพ่ิมความ

ยากใหกับงานมากขึ้น 

- ขาดพนักงานท่ีมีความสามารถและมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
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ประเด็นปญหา ความหมาย/ตัวอยาง 
ผลกระทบ 

ทั่วไป ส่ิงแวดลอม 

บริเวณทอสงไอน้ํ า ท่ีใช เปน

เสนทางลําเลียง ซึ่งทําใหมีการ

ใชเชื้อเพลิงในปริมาณมากและ

สูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 

ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก

เทคโนโลยี/อุปกรณ 

 

 

 

- ปญหาการใชพลังงานไฟฟา จะ
มีลักษณะเดียวกับปญหาการใช

น้ํา คือเกิดการสูญเสียพลังงาน

ไ ฟฟ า ใ น ก า ร ใ ช ส า ย พ า น 

เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ 

โดยเปลาประโยชน รวมท้ังใน

สวนของระบบแสงสวางท่ีมีการ

ใชกําลังไฟฟามากเกินไป ซึ่งไม

เหมาะสมตอการใชงาน 

- ขาดความแนนอนในการผลิต ทําใหไมสามารถ

สนับสนุนการผลิตอยางตอเนื่องได 

 

ความสูญเปลาจากของเสีย 

 

- ปญหาการใชวัตถุดิบจะเกิดขึ้น
ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 

ไดแก การปลอกเปลือก การผา

หรือหั่นเปนชิ้นกอนนําไปสลัด 

ซึ่งจะไดชิ้นสวนท่ีไมไดขนาด 

หรือไม ได คุณภาพ  รวม ท้ั ง

เปลือกผลไม ท่ี ถูกท้ิงไปโดย

เปลาประโยชน 

- อาจเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

- เสียคาใชจายในการกําจัดและบําบัดเพ่ิมขึ้น 

 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf 

(2) การวิเคราะหสาเหตุทีแ่ทจริงของความสูญเสีย /สูญเปลา  

 หลังจากพบประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาประเด็นขางตนแลว จะนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริง ดวยผังกางปลา Mind map และ 5Whys รายละเอียดดังนี้ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

ทีมงาน Productivity ไดศึกษาอัตราการผลิตของแตละกระบวนการผลิต ทําใหทราบวากระบวนการ

ผลิตท่ีทําใหเกิดการสูญเปลาในการทํางาน และสงผลกระทบมากท่ีสุด ไดแก 

1. กระบวนการทําความสะอาดสายการผลิตเพ่ือเปล่ียนชนิดผลิตภัณฑ (CIP) 

2. กระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน 

3. กระบวนการ Set up ของการผลิตและสงตอพนักงาน 

 Labeler 

 การติดสติ๊กเกอร 
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รูปที่ 3-12 ตัวอยาง การวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของโรงงานผลิตไวนแหงหน่ึง 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

 

 แผนผังแสดงเหตุและผล หรือผังกางปลา หรือผังอิชิกาวา
1 
 

  เปนแผนผังท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุท้ังหมดที่เปนไปไดท่ีจะ

กอใหเกิดปญหานั้น ซึ่งส่ิงสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปนทีมหรือเปนกลุม โดยปญหา

จะแสดงอยูท่ีหัวปลา และสวนกางปลาเปนการรวบรวมสาเหตุของปญหา ซึ่งตัวอยางการทํา      

ผังกางปลาสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตไวน แสดงดังรูปท่ี 3-13 
 

 

                                                           
1 
http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm. 

 

ซึ่งจากการวิเคราะหท่ีกระบวนการตางๆ ท่ีเปนปญหา คือ 

• กระบวนการ CIP นานเกินมาตรฐาน ซึ่งทําความสะอาดดวยน้ํารอนโดยตั้งเวลาไว 2.5 ชั่วโมง 

แตในการทํางานจริงไมสามารถทําไดตามเวลาท่ีกําหนด จึงตองทําการลดเวลาที่สูญเสียจากการ

ทําความสะอาด 

• กระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน ปริมาตรไมไดมาตรฐาน และการสูญเสียความเร็ว 

เนื่องจากการสูญเสีย Speed loss ในชวง Start up เนื่องจากตองมีการปรับแตง ทําใหเกิดปญหา 

Filling Tube ชํารุดจํานวน 30 หัวจาก 84 หัว จึงตองมีการดําเนินการปรับแกไขเคร่ืองจักร 

• กระบวนการ Set up Labeler เร่ิมตนการผลิตและสงตอกะพนักงาน โดยพนักงานมีการปรับและ 

Set ตําแหนงของเคร่ืองจักรใหมหลังจากรับงาน เม่ือสภาพของฉลากไมสวยงามตามท่ีตองการ   

ทําใหสูญเสียเวลาในชวงสงตอกะ จึงตองดําเนินการแกไขโดยการกําหนดคามาตรฐานในการ   

Set up เคร่ืองจักร 

 

เลือก Filler, CIP และ Labeler 
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Why 1 

Why 2 

เคร่ืองจักรทาํงานไดไม

เต็มประสิทธภิาพ

ผลิตสินค าไมไดตาม

ตองการของลูกคา

จาํนวนพนักงานเทียบ

กับหนวยการผลิตตํ่า

Loss ในกระบวนการ

ผลิตสูง

จาํนวนถังไวนไม

เพียงพอกับการผลิต

ปัญหา

การทาํความสะอาดสายการผลิต ใช

เวลานานเกนิมาตรฐาน

การ Start up Filler บรรจุไวน ปริมาตร

ไมไดมาตรฐาน 

การ Set up Labeler เร่ิมตนการผลิต

ทุกคร้ัง กอนสงตอกะพนักงาน

MAN
MACHINE

MATERAILMETHOD

ผลิตงานไมได 

คุณภาพ

ทํางานไมได มาตรฐาน

ไมดูมาตรฐานคุณภาพ

ไมดูตัวอยาง

ไมวิเคราะหงานลวงหนา

วตัถุดิบไมได คุณภาพ

วัตถุดิบสกปรก 

ตองเสียเวลาใน

ก า รทํ า ค ว า ม

สะอาด

เคร่ืองจักรไมมีประสิทธิภาพ

เคร่ืองจักรชาํรุด

ไมเข าใจวิธีการ

ไมทาํตามขั้นตอนที่กาํหนด

ขาดการตรวจสอบ

ไมเอาใจใสตองาน

ไมรูมาตรฐานคุณภาพ

ขาดความชาํนาญ

รูปแบบงานหลากหลาย

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-13 การทําแผนผังแสดงเหตุหรือผังกางปลาสําหรับอุตสาหกรรมผลิตไวน 
ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

 

 5 Why  เปนการตั้งคําถามวา “ทําไม” 5 คําถามอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถ

พบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา ดังตัวอยางรูปท่ี 3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-14 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยวิธี 5 Whys 
ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 
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ขั้นตอนที่ 10 การกําหนดมาตรการ 

   การกําหนดมาตรการจัดการกับปญหานั้นจะตองสอดคลองกับสาเหตุของประเด็นปญหา

ท่ีวิเคราะหไดในข้ันตอนกอนหนานี้ อยางไรก็ตามประเด็นปญหาหนึ่งอาจมีหลายสาเหตุ และใน          

แตละสาเหตุอาจมีขอเสนอมากกวา 1 วิธีได จึงมีการรวบรวมขอมูลและระดมความคิดเพ่ือใหได

มาตรการที่ดีท่ีสุด เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีไหลอยางตอเนื่อง 
   จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาผานการใชผังกางปลาของแตละกระบวนการ ไดเสนอ

มาตรการและแนวทางการแกปญหา ดังตารางท่ี 3-3 
ตารางที่ 3-3 มาตรการและแนวทางการแกไขปญหา 

สาเหตุ/ ปญหา มาตรการ เทคนิค/เคร่ืองมือที่จะใช 

1) มาตรการกระบวนการ CIP 

กระบวนการ CIP ดวย  

น้ํารอนนานเกินมาตรฐาน 

- Operator ตองมีการทราบ

แผนการผลิตลวงหนา โดยใช

ใบสั่งการผลิต 

- ดํ า เนินการ เต รียมน้ํ า ร อนไว

ลวงหนา 1 ชั่วโมง  

- ใช เคร่ืองมือ Kanban และ    

Control Chart  

- โดยลดเวลาที่สูญเสียจากการทําความ

ส ะอ าด ในก า ร เ ปลี่ ย น ชนิ ด ขอ ง

ผลิตภัณฑ 

 - การแยก/ จัดลําดับการ CIPของ

ระบบ Mixing และ Bottling 

- โครงการติดตั้งถัง Buffer Tank 

สําหรับตมน้ํ าสํารองไว เ พ่ือให

ระบบสามารถทํางานได โดย   

ไมตองรออุณหภูมิของน้ํ า  ใน

พ้ืนท่ีดานขางของ Plant CIP   

ดังรูปท่ี 3-15 

 
 

2) มาตรการกระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน 

กระบวนการ Start up 

Filler บรรจุไวน ปริมาตร

ไมไดมาตรฐาน และการ

สูญเสียความเร็วเนื่องจาก 

Speed Loss 

- กําหนดระยะเวลาการใชงานของ

ชิ้นสวนเครื่องจักรตามรอบ และ

สภาพการใชงาน 

- จัดทีม Self  Maintenance ประกอบดวย 

Operator Maintenance Team ตรวจสอบ

บํารุงรักษาและเม่ือพบปญหาให

ดําเนินการปรับแกไขทันที 

- จัดทํา  Work Sheet สําหรับบันทึก

ขอมูลการแกไขในตําแหนงตางๆ 

ของเครื่อง 

  

- ใชเคร่ืองมือ TPM และ 5S 

- โดยดําเนินการปรับแกไขท่ีเคร่ืองจักร

ดังรูปท่ี 3-16 
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สาเหตุ/ ปญหา มาตรการ เทคนิค/เคร่ืองมือที่จะใช 

3) มาตรการกระบวนการ Set up เร่ิมตนการผลิตและสงตอกะพนักงาน 

กระบวนการ Setup Labeler 

เร่ิมตนการผลิตกอนสงตอ

กะพนักงาน   ทุกคร้ัง 

- จัดทํา CheckSheet และกําหนดคา

มาตรฐานในการ Set up เคร่ือง 

โดยท่ีการติดปายคาควบคุมไวท่ี

บ ริ เ วณ จุ ดค วบ คุม  ม าต ร วั ด 

แรงดัน และมาตรวัดลมตาม ดัง

รูปท่ี 3-17  

- จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ าน ในก า รผลิ ต 

Sticker โดยกําหนดระยะในการ 

ตั้งคากอนดําเนินการเพ่ือลดเวลา

ในการ Set up โดยแยกตามขนาด

ของ Sticker ในแตละประเทศ 

เพ่ือไมใหเกิด Speed Loss ตามมา 

ดังรูปท่ี 3-18 

- ใชเคร่ืองมือการควบคุมดวยการ

มองเห็น 

- โดยการปรับตําแหนงของเคร่ืองใหม

หลังจากรับงานมา 

 
 

 

 

 

รูปที่ 3-15 การติดตั้งถัง Buffer Tank 
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รูปที่ 3-16 ปรับเปล่ียน Filling Tube 

 

รูปที่ 3-17 ติดปายคามาตรฐาน 

 

รูปที่ 3-18 จดัทํามาตรฐานในการผลิต Sticker 
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 ในท่ีนี้คณะผูเขียนจะขอยกตัวอยางการกําหนดมาตรการในการจัดการความสูญเปลาหรือ

ของเสียแตละสาเหตุของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให

โรงงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริงตอไปได ดังนี้ 

 มาตรการของโรงงานผลิตนํ้าสับปะรดกระปอง
2
   

   โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําสับปะรดกระปองแหงหนึ่ง ไดดําเนินการเพ่ือลด

ความสูญเปลาในกระบวนการผลิต ลดตนทุนดานแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต หลังจากมีการวิเคราะหปญหาและสาเหตุแลว จากนั้นนําขอมูล

มาวิเคราะหเพ่ือหาลําดับการแกปญหาและใชเคร่ืองมือลีนในการปรับปรุง ทางทีมงานจึงไดจัดทํา

มาตรการดําเนินการโดยใชระบบ Kaizen รายละเอียดแสดงดังตอไปนี้ 

1) มาตรการที่ 1 Kaizen กําหนดเวลาของการเปดไป Cooker  

☺ ลดพลังงาน : การใชไอนํ้าในการฆาเช้ือ 

  ลดเวลาในการเปดเคร่ืองฆาเช้ือ: โดยปรับเปล่ียนเวลาการเปดเคร่ืองจากเวลา 

08.00 เปนเวลา 09.30 น. เพ่ือเปนการลดระยะเวลาในสูญเสียพลังงาน 

2) มาตรการที่ 2 การลดขนาด Batch Size ของการลําเลียง 

☺ ปรับจํานวน Batch Size ของการลําเลียง: โดยมีการปรับเปล่ียนดังนี้ 

o เคร่ืองเปดฝา 100/ นาที 

o เร่ิมตนการปดฝา อยางนอย 5 นาที 

o ปรับจํานวน Batch Size จากเดิม 7 ช้ัน ปรับเปน 5  

3) มาตรการที่ 3 การปฏิบัติงานและการสับเปล่ียนโยกยายพนักงาน  

 มาตรการของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มกระปอง 3
 

          โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองดื่มชนิดหนึ่ง ไดดําเนินการเพื่อลดความสูญเปลา

ในกระบวนการผลิต และหาโอกาสในการปรับปรุงจาก VSM ทางทีมงานจึงไดเลือกปญหาเพ่ือ

ปรับปรุงหลัก ดังนี้  

 ลดเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจักร  

 ลดของเสียจากการ Jam ท่ีกระบวนการ Seamer 

   จากน้ันทีมงานทํากิจกรรม Waste Walk ทําใหพนักงานไดเห็นความสูญเปลา

หลายประการ โดยเฉพาะการหยุดชะงักของการผลิต ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการปรับแตงเคร่ือง 

                                                           
2
 http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Sam_roy.pdf.  

3 
http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Crown_Bev.pdf.  
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Welding ใชเวลานาน เกิดการ Jam จากปญหาดังกลาวทําใหทีมงานเห็นแนวทางในการปรับปรุง 

จึงไดดําเนินการเพื่อลดเวลาการปรับตั้งเคร่ือง โดยจัดทําเปนมาตรการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได

ดังตอไปนี้ 

  1) มาตรการที่ 1 Kaizen การถอดไกรแดน 

 ปญหา: การถอดไกรแดน จะถอดลําบากและใชเวลานาน 

 มาตรการ: เปล่ียนจุดยึดชุดไกรแดนใหมใหอยูดานนอกเคร่ือง  

2) มาตรการที่ 2 Kaizen การตอสายนํ้าหลอเย็น 

 ปญหา : การถอดตองใชไขควงถอด ซึ่งใชเวลานานและประกอบยาก 

 มาตรการ : เปล่ียนวิธีการตอสายน้ําหลอเย็นมาเปนขอสวมเร็ว เพ่ือความสะดวกมากข้ึน  

ขั้นตอนที่ 11 การคัดเลือกมาตรการทางเลือก 

 การคัดเลือกและเรียงลําดับมาตรการ เพ่ือจะนําไปศึกษาความเปนไปไดในการนําไป

ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) จัดกลุมมาตรการ ออกเปนหมวดหมู โดยจัดกลุมในแตละหนวยปฏิบัติการให

เปนระบบและไมควรตัดมาตรการใดๆ ท้ิง ยกเวนเห็นเดนชัดวามาตรการนั้นเปนไปไมได  

 2) เรียงลําดับมาตรการ เปนส่ิงท่ีจําเปนเนื่องจากขอเสนอมักมีคอนขางมาก การ

เรียงลําดับจะชวยใหสามารถเลือกพิจารณาศึกษามาตรการท่ีสําคัญ และเกิดประโยชนมากท่ีสุด

กอนโดยมีหลักการพิจารณา 4 ประการ ดังนี้ 

 ความเปนไปได เชน มีผูผลิตอุปกรณท่ีจําเปน มีการนําขอเสนอเทคโนโลยีนี้

ไปปฏิบัติแลว มีผูรูและใหคําปรึกษา เปนตน 

 ความเหมาะสม เชน เหมาะกับการผลิตและผลิตภัณฑ เหมาะกับวัฒนธรรม

ขององคกร ไมตองดัดแปลงมาก เปนตน 

 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดมาก นอย

เพียงไร ลดปญหาความเปนพิษและความเส่ียงของพนักงาน เปนตน 

 ความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตร เชน การลงทุนคาใชจายและระยะเวลาคืน

ทุนมากหรือนอยเพียงใด เปนตน 

  ในการพิจารณาทางเลือก ควรใหทีมงานทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

ระดมความคิดเห็นตอการหาแนวทางแกไข การหาขอมูลจากหนวยงานอ่ืน ประกอบการพิจารณา

ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปองกันมลพิษ เพ่ือใหคัดเลือกใหเหลือเฉพาะ

ขอเสนอท่ีโรงงานสามารถนําไปปฏิบัติไดในระยะเวลาอันส้ัน โดยมีตัวอยางการพิจารณาทางเลือก

สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม ดังตารางท่ี 3-4 
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ตารางที่ 3-4 ตัวอยางการพิจารณามาตรการทางเลือก 

มาตรการ 

คะแนนการคัดเลือก* 
คะแนน

รวม 
โอกาสในการ

ทําที่เห็นไดชัด 

ความสนใจ/

ความรวมมือ 

ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

การ

ลงทุน** 

1. กระบวนการ CIP  

- กําหนดแผนการผลิตลวงหนา 

โดยใชใบสั่งการผลิต 
3 3 1 3 10 

- การแยก/ จัดลํ าดับการ  CIP 

ของระบบ Mixing และ Bottling 
2 3 2 3 10 

- ดําเนินโครงการติดตั้งถัง Buffer 

Tank สําหรับตมน้ําสํารองไว

เพ่ือใหระบบทํางานไดโดยไมตอง

ร อ อุณห ภู มิ ข อ ง น้ํ า  ใ น พ้ื น ท่ี

ดานขางของ Plant CIP 

2 2 3 1 8 

2. กระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน  

- กําหนดระยะเวลาการใชงานของ

ชิ้นสวนเครื่องจักรตามรอบ และ

สภาพการใชงาน 

2 3 2 3 10 

- จัดทีม Self Maintenance 

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  Operator 

Maintenance Team ตรวจสอบ

บํารุงรักษาและเมื่อพบปญหาให

ดําเนินการปรับแกไขทันที 

2 2 2 2 8 

- จัดทํา  Work Sheet สําหรับ

บันทึกขอมูลการแกไขในตําแหนง

ตางๆ ของเครื่อง 

2 2 2 2 8 

3. กระบวนการ Set up Labeler  

- จัดทํา Check Sheet และกําหนดคา

มาตรฐานในการ Set up เคร่ือง 

โดยการติดปายคาควบคุมไว ท่ี

บริเวณจุดควบคุมมาตรวัด แรงดัน 

และมาตรวัดลมตาม  

3 3 2 1 9 

- จั ด ทํ าม าตรฐ าน ในก า รผลิ ต 

Sticker โดยกําหนดระยะเวลาใน

การตั้งคากอนดําเนินการเพ่ือลด

เวลาในการ Set up  

3 3 2 1 9 

หมายเหตุ   *การใหคะแนน 1 คะแนน = ต่ํา    **เฉพาะการลงทุน    1 คะแนน = ลงทุนสูง 

              2 คะแนน = ปานกลาง         2 คะแนน = ลงทุนปานกลาง 

              3 คะแนน = สูง          3 คะแนน = ลงทุนต่ํา 
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มาตรการทางเลือกท่ีควรนําไปประเมินโดยละเอียดตอ คือ มาตรการที่องคกรให

ความสําคัญในการปรับปรุงเปนอันดับตนๆ ไดแก มาตรการที่ชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได

มาก ใชเงินลงทุนในการปรับปรุงต่ํา มีโอกาสสําเร็จเห็นผลชัดเจน และเปนมาตรการท่ีคนใน

องคกรมีความสนใจใหความรวมมือสูง 

3.4 การศึกษาความเปนไปไดของมาตรการ 

การศึกษาความเปนไปได มีวัตถุประสงคเพ่ือเลือกมาตรการท่ีเปนไปไดสําหรับลงมือ

ปฏิบัติพรอมกับผลที่คาดวาจะไดรับจากแตละมาตรการโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

ขั้นตอนที่ 12 การประเมินเบ้ืองตน  

การพิจารณาการประเมินมาตรการเบื้องตน แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ 

☺ มาตรการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที เนื่องจากมีผลประโยชนชัดเจน สามารถ

ดําเนินการไดงาย รวมท้ังมีคาใชจายต่ําหรือไมมีเลย 

☺ มาตรการที่ตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากเห็นผลประโยชนชัดเจน แตไมทราบถึง

ความเปนไปไดทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร 

☺ มาตรการที่ไมชัดเจนหรือไมเหมาะสม/เปนไปไมได ใหตัดมาตรการเหลานี้ออกไป 

 ตัวอยางการประเมินความเปนไปไดของการนําการจัดการส่ิงแวดลอมกับลีนมาใชใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม แสดงดังตารางท่ี 3-5 

ตารางที่ 3-5 ตัวอยางการประเมินความเปนไปไดของมาตรการ  

หนวยการผลิต 
มาตรการการจัดการส่ิงแวดลอม 

แบบลีน 

ท
ํา
ไ
ด
ท
ัน
ท
 ี

ต
อ
ง
ศึ
ก
ษ
า

เพิ่
ม
เต
ิม

 

ไ
ม
ส
า
ม
า
ร
ถ

ป
ฏ
ิบั
ต
ิไ
ด
 

หมายเหต ุ

กระบวนการ CIP 

- Operator ตองมีการทราบแผนการ

ผลิตลวงหนา โดยใชใบสั่งการผลิต 

- ดํ า เ นิ นการ เต รี ยมน้ํ า ร อน ไ ว

ลวงหนา 1 ชั่วโมง  

- การแยก/ จัดลําดับการ CIPของ

ระบบ Mixing และ Bottling 

- โครงการติดตั้งถัง Buffer Tank 

สําหรับตมน้ํ าสํ ารองไว เ พ่ือให

ระบบสามารถทํางานไดโดยไม

ตองรออุณหภูมิของน้ํา ในพ้ืนท่ี

ดานขางของ Plant CIP  
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หนวยการผลิต 
มาตรการการจัดการส่ิงแวดลอม 

แบบลีน 

ท
ํา
ไ
ด
ท
ัน
ท
 ี

ต
อ
ง
ศึ
ก
ษ
า

เพิ่
ม
เต
ิม

 

ไ
ม
ส
า
ม
า
ร
ถ

ป
ฏ
ิบั
ต
ิไ
ด
 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

กระบวนการ Start up 

Filler บรรจุไวน 

- กําหนดระยะเวลาการใชงานของ

ชิ้นสวนเคร่ืองจักรตามรอบ และ

สภาพการใชงาน 

- จัดทีม Self Maintenance 

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  Operator 

Maintenance Team ตรวจสอบ

บํารุงรักษาและเม่ือพบปญหาให

ดําเนินการปรับแกไขทันที 

- จัดทํา Work Sheet สําหรับบันทึก

ขอมูลการแกไขในตําแหนงตางๆ 

ของเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

กระบวนการ Set up 

Labeler 

- จัดทํา Check Sheet และกําหนดคา

มาตรฐานในการ Set up เคร่ือง 

โดยท่ีการติดปายคาควบคุมไว ท่ี

บ ริ เ วณ จุ ด ค วบ คุ ม  ม าต ร วั ด 

แรงดัน และมาตรวัดลมตาม  

- จัดทํามาตรฐานในการผลิต Sticker 

โดยกําหนดระยะในการต้ังคากอน

ดําเนินการเพ่ือลดเวลาในการ Set 

up โดยแยกตามขนาดของ Sticker 

ในแตละประเทศ เพ่ือไมใหเกิด 

Speed Loss ตามมา  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ขั้นตอนที่ 13 การประเมินทางเทคนิค 

เปนการประเมินผลกระทบมาตรการตอกระบวนการ ตอผลิตภัณฑ ตอกําลังการผลิต 

และความปลอด เปนตน ภัยวิธีการประเมินอาจดําเนินการในลักษณะของการทดสอบใน

หองปฏิบัติการหรือบริเวณบางสวนของสายการผลิต หรืออาศัยขอมูลและประสบการณของบริษัท

อ่ืนหรือจากผูผลิต นอกจากนี้ยังอาจจําลองกระบวนการผลิตกอนเพ่ือหาภาวะการดําเนินการท่ี

เหมาะสมเพ่ือสรางความม่ันใจกอนลงมือปฏิบัติจริง รายละเอียดการประเมินทางเทคนิคควร

ปฏิบัติตามหัวขอตอไปนี้ (ดังตารางท่ี 3-6) 
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 1) การแจกแจงรายละเอียดของขอเสนอ เชน เปล่ียนวัตถุดิบ เปล่ียนเทคโนโลยี/

อุปกรณ เกณฑการผลิต เปนตน 

 2) รูปแบบของการเปล่ียนแปลง เชน ลักษณะท่ัวไปของอุปกรณ แผนภูมิกระบวนการ 

วิธีปฏิบัติงาน ตารางการผลิต พ้ืนท่ีและสาธารณูปโภคท่ีตองการ เปนตน 

 3) ผลกระทบตอชวงเวลาหยุดการผลิต ตออัตราการผลิต ตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

รวมท้ังความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 4) ผลกระทบตอการบํารุงรักษา พ้ืนท่ีขนสงเก็บวัสดุ หองปฏิบัติการ จํานวนพนักงาน 

และการฝกอบรม 
  5) ผลกระทบทางกฎหมาย เชน กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายส่ิงแวดลอม ฯลฯ 

ท้ังนี้ เม่ือประเมินทางเทคนิคแลว เราจะแบงมาตรการออกเปน 3 กลุมคือ 

☺ มาตรการที่ม่ันใจวาสามารถดําเนินการใหไดตามเปาหมายที่ตองการ 
☺ มาตรการที่ตองศึกษาเพ่ิมเติม 

☺ มาตรการท่ีไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมแนใจทางเทคนิค โดยใหตัดขอเสนอ

เหลานี้ท้ิงไป 

ตารางที่ 3-6 ตัวอยางการประเมินทางเทคนิคสําหรับมาตรการของโรงงานผลิตไวน 

รายละเอียด

มาตรการ 

รูปแบบการ

เปล่ียนแปลง 

เกณฑการประเมิน (คะแนน*) 

คะแนน

รวม 

ด
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ย
 

ต
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มี
ก
า
ร
ศึ
ก
ษ
า

เพิ่
ม
เต
ิม

 

ไ
ม
ส
า
ม
า
ร
ถ
ป
ฏิ
บั
ต
ิไ
ด
/
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า
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ค

 

ผลกระทบตอ

กระบวนการ

ผลิต 

ผลกระทบ

ตอการ

บํารุงรักษา 

ผลกระทบ

ทาง

กฎหมาย 

มาตรการกําหนดแผนการผลิตลวงหนาของกระบวนการ CIP 

ใชใบสั่งการ

ผลิต 

เ ต รี ย ม น้ํ า

ร อ น ไ ว

ล ว ง หน า  1 

ชั่วโมง  

2 3 1 6 

 

 

 

  

มาตรการกําหนดระยะเวลาการใชงานของเคร่ืองจักร 

กํ า ห น ด

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ก า ร ใ ช ง า น

ข อ ง

เค ร่ื อ ง จั ก ร

ตามรอบ  

ต ร ว จ ส อ บ

บํ า รุ ง รั ก ษ า

เคร่ืองจักรเม่ือ

พบปญหาให

ดํ า เ นิ น ก า ร

แกไขทันที 

3 2 1 7 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ :  คะแนน* ขึ้นอยูกับการต้ังเกณฑคะแนนของแตละโรงงาน 
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ขั้นตอนที่ 14 การประเมินทางเศรษฐศาสตร 

การประเมินทางเศรษฐศาสตรเปนการประเมินความคุมคาในการลงทุน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  1) รวบรวมขอมูลเพ่ือคํานวณเงินลงทุนท้ังหมด ซึ่งเปนผลรวมของคาปรับปรุงสถานท่ี 

คาอุปกรณการผลิต อะไหล คาวัสดุกอสราง คาติดตั้งสาธารณูปโภค คากอสรางคุมงาน คาท่ี

ปรึกษา ดอกเบี้ย ฯลฯ รวมท้ังคาใชจายดําเนินการท่ีอาจเพ่ิมข้ึนหลังจากการติดตั้ง นอกจากเงิน

ลงทุนแลวจะตองคํานวณคาใชจายในการดําเนินการผลิตท่ีประหยัดไดจากการดําเนินตาม

มาตรการ ไดแก ลดคาบําบัดของเสีย ลดคาวัตถุดิบและพลังงาน กําไรจากคุณภาพผลิตภัณฑท่ีดี

ข้ึน กําไรจากคาผลิตและคาบํารุงรักษา กําไรจากผลผลิตและ/หรือผลพลอยไดท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน 

  2) วิเคราะหผลกําไร ซึ่งเราวิเคราะหไดจากระยะเวลาคืนทุน หรือมูลคาเงินปจจุบัน 

หรืออัตราตอบแทนการลงทุน ซึ่งโดยปกติแลวถามีคา NPV ต่ํา และคา IRR สูง จะเปนมาตรการท่ี

นาลงทุนและเหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติ โดยรายละเอียดการคํานวณสามารถศึกษาไดในคูมือ Lean 

Management for Environment สามารถใชเอกสารหมายเลข 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 

14-6 การประเมินทางเศรษฐศาสตร ภาคผนวก ข: แบบฟอรมประเมินการจัดการส่ิงแวดลอม

อุตสาหกรรม เปนแนวทางสําหรับการประเมินได  
      สําหรับคูมือเลมนี้จะกลาวถึงการประเมินความคุมคาในการลงทุน โดยแสดงผลการลด

คาใชจายโดยรวมในการดําเนินการตามมาตรการหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตไวน รายละเอียด

ดังตารางท่ี 3-7 
ตารางที่ 3-7 ผลการลดคาใชจายโดยรวมของการดําเนินการตามมาตรการ 

Description Current Future Target Cost Saving 

(Baht/Year) 

1. Total cycle Time (C/T) 0.23 0.20 To Reduce around 0.03 sec/bottle  

 

779,688  
 

2. OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) 

65% 75% To Increase 15% from current 

3. Labor Cost 4 Shift 3 Shift To Reduce > 15% 

4. Product Losses 0.40% 0.10% To Reduce > 15% from current 1,389,960  

5. Reduce Fermentation Time (day) 32 day 27 day To Reduce day of ferment 4 day 16,456,200  

Total Cost Saving 18,625,848  

   
 จากการวิเคราะหหาแนวทางในการปรังปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต สามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิต (OEE) จาก 65 เปอรเซ็นต เปน 75 เปอรเซ็นต ได ซึ่งจะทําให

สามารถลดเวลาการทํางานในชวง High Season จาก 4 กะ ลงเหลือ 3 กะได  
 จากการประยุกตใชแผนภูมิกางปลาวิเคราะหสาเหตุการเสียของเคร่ืองบรรจุ 

ซึ่งเปนสาเหตุใหบรรจุไวนไมไดปริมาตรตามมาตรฐาน เม่ือปรับปรุงแลว สามารถลด Product 

Losses ไดจาก 0.40 เปอรเซ็นต เหลือ 0.10 เปอรเซ็นต 
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 สามารถลดระยะเวลาการหมักไวนไดโดยเฉล่ียจากถังละ 32 วัน เหลือเพียง  

27 วัน ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการผลิตและลดคาใชจายในการลงทุนสราง Fermentation Tank ลงได 
 จากการดําเนินการตามมาตรการท้ังหมด สามารถลดคาใชจายลงไดเปน

มูลคา 18,625,848 บาท/ป 

    จากการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว จะเห็นไดวาสามารถลดตนทุนใน

กระบวนการผลิตได นอกจากนี้ยังสรางผลกําไรเพ่ิมข้ึนใหกับโรงงานดวย จึงเปนมาตรการท่ี

เหมาะสมที่จะนําไปสูการปฏิบัติตอไปเพ่ือลดความสูญเปลาได 

ขั้นตอนที่ 15 การประเมินทางสิ่งแวดลอม 

การประเมินทางส่ิงแวดลอมเปนการประเมินผลกระทบของมาตรการตอส่ิงแวดลอม ซึ่ง

การประเมินทําได 3 ระดับ คือ 

  1) การประเมินความเสี่ยงในแงของการใชทรัพยากร และการกอใหเกิดมลพิษ 

 2) การประเมินละเอียดถึงผลขององคประกอบในสารปอนเขาและสารขาออกใหมท่ีใช 
  3) การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) 
  โดยทั่วไปวิธีแรกก็เพียงพอในการประเมินทางส่ิงแวดลอม เม่ือประเมินทางส่ิงแวดลอม

แลวจะสามารถแบงมาตรการออกเปน 3 กลุม คือ (ดังตารางท่ี 3-8) 

☺ มาตรการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย  

☺ มาตรการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมปานกลาง 
☺ มาตรการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาก 

    จากมาตรการตางๆ ท่ีไดดําเนินการเพ่ือลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตไวน 

สามารถประเมินผลกระทบของมาตรการตอส่ิงแวดลอมไดดังนี้  
 จากการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต โดยมีการวางแผนการผลิตลวงหนา

กอนการทํางาน สามารถลดระยะเวลาการทําความสะอาดจาก 4 ช่ัวโมง เปน 3 ช่ัวโมง หรือเปนการ

เพ่ิมระยะเวลาในการผลิตสินคาไดอีก 1 ช่ัวโมง ซึ่งเพ่ิมข้ึนเทากับ 24,000 ขวด ตอรอบการ CIP จะ
เห็นไดวากระบวนการท่ีปรับปรุงแลวสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยลง มีการใชทรัพยากรตางๆ 

ลดลง แตจํานวนการผลิตเพ่ิมข้ึน 
 จากการเสียของเคร่ืองบรรจุ ซึ่งเปนสาเหตุใหบรรจุไวนไมไดปริมาตรตาม

มาตรฐาน ทําการแกไขโดยกําหนดระยะเวลาการใชงานของช้ินสวนเคร่ืองจักรตามรอบ และตรวจสอบ

สภาพการใชงานเปนประจํา สามารถลด Product Losses ไดจาก 0.40 เปอรเซ็นต เหลือ 0.10 

เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานท้ังไฟฟาและความรอน สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยลง 
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 จากปญหาถังหมักไวนไมเพียงพอ แกไขโดยการเพ่ิมกําลังการหมักตอวันให

เพ่ิมข้ึน ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการหมักไวนไดโดยเฉล่ียจากถังละ 32 วัน เหลือเพียง 27 วัน

สามารถเพิ่มโอกาสในการผลิตมากข้ึน อีกท้ังยังเปนการลดการเกิดของเสีย สงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอยลง 
 จากการ Set up Labeler เร่ิมตนการผลิตกอนสงตอกะพนักงานทุกคร้ัง ทําให

สูญเสียเวลาในการติดตั้งใหมทุกคร้ัง แกไขโดยจัดทํา Check Sheet และกําหนดคามาตรฐานใน

การ Set up เคร่ือง โดยที่การติดปายคาควบคุมไวท่ีบริเวณจุดควบคุม มาตรวัด แรงดัน และมาตร

วัดลม สามารถสงกะไดรวดเร็วมากข้ึน ไมมีการปรับแตงเพ่ิมเติม และเคร่ืองจักรไมเสียความเร็ว

ในการติด Sticker สามารถลดเวลาในการ Set up จาก 15-20 นาที เหลือเพียง 5 นาทีตอกะ ซึ่ง

เปนการประหยัดพลังงานเพ่ิมข้ึน และใชทรัพยากรตางๆ ลดลง 
ตารางที่ 3-8 ตัวอยางการประเมินทางสิ่งแวดลอมของโรงงานผลิตไวน 

มาตรการ: กําหนดระยะเวลาการใชเคร่ืองจักรในกระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน 

การประเมินความเสี่ยงในการใชทรัพยากรและการกอใหเกิดมลพิษ ใช ไมใช 

1. เปนมาตรการท่ีลดความเปนพิษและการเกิดของเสียจากแหลงกําเนิดหรือไม 1  

2. เปนมาตรการท่ีลดการเกิดมลภาวะทางน้ําหรือไม 1  

3. เปนมาตรการท่ีลดการเกิดมลภาวะทางอากาศหรือไม 1  

4. เปนทางเลือกท่ีลดปริมาณการใชวัตถุดิบหรือไม 1  

5. เปนมาตรการท่ีลดปริมาณการใชพลังงานหรือไม 1  

6. กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางอ่ืนๆ อีกหรือไม  0 

7. เปนมาตรการท่ีเพ่ิมโอกาสการนําของเสียกลับมาใชใหมหรือไม 1  

8. เปนมาตรการท่ีกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนไปตามกฎหมายหรือไม  0 

9. เปนมาตรการท่ีทําใหลดการใชวัตถุดิบหรือไม (ตอหนวยผลผลิต) 1  

10. เปนมาตรการท่ีทําใหลดปริมาณการใชสารเติมแตงในกระบวนการผลิตหรือไม     

     (ตอหนวยผลผลิต) 

1  

11. อ่ืน ๆ (ถามี)   

คะแนนรวม 8  

 การใหคะแนน    0 คะแนน = ไมใช 

 1 คะแนน = ใช 

 จากการประเมินไดผลรวม 8 คะแนน ซึ่งแสดงวาเม่ือโรงงานผลิตไวนดําเนินการตาม

มาตรการกําหนดระยะเวลาการใชงานของเคร่ืองจักรในกระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน 

แลว จะทําใหลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดมาก เนื่องจากมีการใชทรัพยากรนอยลงและเกิดของ

เสียนอยลง ตอหนวยผลิต 
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ขั้นตอนที่ 16 การประเมินผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
4 5

 

เปนการประเมินผลกระทบของมาตรการตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งควร

พิจารณาประเด็นดังนี้ (ดังตารางท่ี 3-9) 

- สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน การตรวจวัดระดับเสียง การตรวจวัดสภาพ

ความรอน การตรวจวัดความเขมของแสงสวาง การระบายอากาศ 

- การประเมินคุณภาพอากาศในสถานที่ทํางาน 

- ประเมินสภาพการทํางาน 

- ประเมินความเสี่ยงและอันตราย 

- ความปลอดภัยของเคร่ืองจักร 

- ประวัติการตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ตารางที่ 3-9 ผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงานผลิตไวน 

จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

1. ไซโลเก็บวัตถุดิบ  1.1 ไซโลเปนท่ีอับอากาศ ☺   พนั ก ง าน เข า ไปอาจ ได รั บ อันตรายจาก
ออกซิเจนไมพอตกจากท่ีสูง  

2. เครื่องบดผลไม 2.1 เสียงดังและฝุนฟุงกระจาย ☺ พนักงานไดรับเสียงดังทําใหสูญเสียการไดยิน
และหายใจเอาฝุนเขาไปมีอันตรายตอปอด 

3. หมอตมไวน 3.1 หมอตมเปนท่ีอับอากาศ ☺ พนักงานท่ีเขาไปทํางานอาจไดรับอันตรายขาด
ออกซิเจนตกจากท่ีสูงไดรับความรอน 

  3.2 ความรอน ☺ พนักงานไดรับความรอนทําใหสูญเสียเหงื่อ
และเกลือแร 

4. ถังหมักไวน 4.1 ถังหมักไวนจัดเปนท่ีอับ

อากาศ 

☺ พนักงานเข า ไปล าง ทําความสะอาดหรือ
ซอมแซมอาจไดรับอันตรายจากออกซิเจนไม

พอหรือมีสารไวไฟ 

 4.2 เกิดกาซ CO
2
  ☺ ไปแทนท่ีอากาศทําใหเกิดอันตรายตอพนักงาน 

 4.3 ไฟฟาดูด ☺ พนักงานไดรับอันตรายจากไฟฟาดูดขณะลาง
ถังหมัก 

☺ มีระบบตัดไฟฟาเฉพาะบริเวณถังหมัก 

 4.4 การลางถังจากการใช  

กรดดาง 

☺ พนักงานไดรับสารเคมีทําใหระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 

 4.5 การลางถังจากการใช H
2
O

2
  ☺ พนักงานไดรับสารเคมีทําใหระคายเคืองตอ

ระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง   

5. ถังผสมไวน 5.1 ถังผสมไวนจัดเปนท่ีอับ

อากาศ 
☺ พนักงานเขาไปลางทําความสะอาดหรือซอมแซม

อาจไดรับอันตรายจากออกซิเจนไมพอ 

                                                           
4 
http://www.shawpat.or.th/web/profes.html. 

5
 http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=1938.0. 
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จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 5.2 ไฟฟาดูด ☺ พนักงานไดรับอันตรายจากไฟฟาดูดขณะลาง 
6. เครื่องบรรจุขวด 6.1 เสียงดังจากเคร่ืองบรรจุ/

ขวดกระแทกกัน 

☺ เสียงดังทําใหพนักงานสูญเสียการไดยิน 

 
6.2 การใชสายตามองขวด และ

มีแสงสองเขาตา 

☺ พนักงานเกิดอาการเครียดจากสายตาที่จอง
มองนานๆ 

 

6.3 ถูกดึงหรือหนีบหรือ

เก่ียวพันจากชิ้นสวนเคร่ืองจักรท่ี

เคลื่อนท่ี 

☺ พนักงานไดรับบาดเจ็บจากการถูกหนีบหรือ
เก่ียวพันหรือบาดจากชิ้นสวนเคร่ืองจักร 

7. เครื่องจักร/ 

อุ ป ก รณ ก า ร เ ดิ น

สายไฟ สวิตชไฟและ

แผงควบคุมไฟฟา 

7.1 เคร่ืองจักร อุปกรณการเดิน

สายไฟ สวิตชไฟและแผง

ควบคุมไฟฟา ไมไดมาตรฐาน

หรือติดตั้งไมถูกหลักวิศวกรรม 

☺ เกิดไฟไหมอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 

 7.2 เคร่ืองจักร อุปกรณการเดิน

สายไฟ สวิตชไฟและแผง

ควบคุมไฟฟา เสื่อมสภาพหรือ

ชํารุด 

☺ ทําใหเกิดไฟฟาช็อตพนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตหรืออาจทําใหเกิดความรอนสูงทํา

ใหไฟไหม สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

ที่มา : www.http://www2.diw.go.th/I_Standard/index.html. 

ท้ังนี้ เม่ือประเมินผลกระทบของมาตรการตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแลวจะ

สามารถแบงมาตรการออกเปน 3 กลุม คือ 

☺ มาตรการที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยนอย  

☺ มาตรการที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยปานกลาง 
☺ มาตรการที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยมาก 

  จากการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามมาตรการตางๆ เพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการจัดวางเคร่ืองจักร ปรับพ้ืนท่ี ปรับปรุงอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชใน

การทํางาน ลักษณะของทาทางการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีข้ึนดวย โดย

มาตรการแกไขมีการปรับเปล่ียนการดําเนินการตามที่คูมือกําหนดหรือระบุไวอยางครบถวน และลด

ระยะเวลาในการดําเนินงานใหมากข้ึน แสดงตัวอยางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและอนามัย

ของอุตสาหกรรมการผลิตไวนแหงหนึ่ง ดังตารางท่ี 3-10 
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ตารางที่ 3-10 ตัวอยางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
มาตรการ : กําหนดระยะเวลาการใชเคร่ืองจักรในกระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน 

 ใช ไมใช 

1. เปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอระดับเสียงในการทํางานหรือไม 1  

2. เปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอความรอนในการทํางานหรือไม  0 

3. เปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอแสงสวางในการทํางานหรือไม  0 

4. เปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอการระบายอากาศในการทํางานหรือไม  0 

5. เปนมาตรการท่ีมีความอันตรายตอสุขภาพของคนงานหรือไม 1  

6. เปนมาตรการท่ีมีความเส่ียงตอการทํางานของคนงานหรือไม 1  

7. เปนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของคนงานหรือไม 1  

8. เปนมาตรการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยตอคนในชุมชนรอบขางหรือไม  0 

9. อ่ืน ๆ (ถามี)   

คะแนนรวม 4  

การใหคะแนน  0 คะแนน = ไมใช 

                   1 คะแนน = ใช 

  จากการประเมินผลกระทบมาตรการกําหนดระยะเวลาการใชงานของเคร่ืองจักรใน

กระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย      

ในระดับปานกลาง จะเห็นไดวา สงผลกระทบตอการทํางานของพนักงานในเร่ืองเสียง ความเปน

อันตรายตอสุขภาพ ความเสี่ยงในการทํางาน และสงผลตอสภาพจิตใจ 

ขั้นตอนที่ 17 การสรุปคัดเลือกมาตรการ (การจัดการสิ่งแวดลอมโรงงาน) 

การสรุปคัดเลือกมาตรการ คือ การกําหนดวามาตรการใดหรือทางเลือกใดควรดําเนินการ

กอนหลัง โดยขอเสนอท่ีไมเหมาะสม หรือยังไมพรอมท่ีจะนําไปดําเนินการ จะถูกเก็บรวบรวมไว

ประยุกตใชในโอกาสตอไป โดยการคัดเลือกมาตรการเพ่ือนําไปปฏิบัติ มีแนวทางดังตอไปนี้  

การคัดเลือกมาตรการที่เปนไปไดและเปนไปไมได โดยการตัดมาตรการท่ีไมเหมาะสม

ทางเทคนิคและส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยกอน มาตรการท่ีเหลือจึงเปน

ขอเสนอท่ีเปนไปได ใหนํามาเปรียบเทียบกันในเร่ืองความคุมคาในการลงทุน เพ่ือจัดลําดับกอนหลัง 

(ดังรูปท่ี 3-19) 

การเรียงลําดับขอเสนอ โดยอาจใชสามัญสํานึก หรือเกณฑการใหคะแนน โดยพิจารณา

จากความเปนไปไดในภาพรวม เกณฑการพิจารณาและน้ําหนักคะแนน นั้นข้ึนอยูกับการกําหนด

ของทีมงานลีน และความเหมาะสมของโรงงาน โดยควรพิจารณาใหคะแนนอยางรอบคอบ 

การบันทึกผลขอเสนอ เม่ือไดสรุปผลการศึกษาท่ีผานการประเมินทุกข้ันตอนและให

คะแนนคัดเลือกแลวนั้น ควรจัดทําเปนเอกสารรายงานเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติในการลงมือ

ปฏิบัติการ โดยเนื้อหาสาระในรายงานบันทึกผลขอเสนอตอผูบริหารควรประกอบไปดวยประเด็น

ตางๆ ดังนี้ (ดังตารางท่ี 3-11) 
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o ปริมาณวัตถุดิบ/ทรัพยากร/พลังงานและของเสียท่ีคาดวาจะลดลงได 

o คาใชจายและผลประโยชนท่ีไดรับ ท้ังท่ีคํานวณเปนตัวเงินและขอดีอ่ืนๆ 

o เงินลงทุนและแหลงทุน ระยะเวลา และความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 

o วิธีการเปรียบเทียบกอนและหลังการใชมาตรการ 

o ความสามารถในการแขงขันของบริษัทท่ีคาดหวัง 

ตารางที่ 3-11 ตัวอยางการสรุปการคัดเลือกมาตรการ 

มาตรการ 

ความเปนไปได คะแนนการคัดเลือก 
คะแนน

รวม * 
อันดับ เปน 

ไปได 

เปนไป

ไมได 

ดาน

เทคนิค 

ดาน

เศรษฐศาสตร 

ดาน

สิ่งแวดลอม 
ดานสุขภาพและ

ความปลอดภัย 

กระบวนการ CIP 

- วางแผนการ

ผลิ ตล ว งหน า 

โดยใชใบสั่งการ

ผลิต 

 

 

2 3 3 2 10 2 

- การแยก/ 

จัดลํ าดับการ 

CIP ของระบบ 

Mixing และ 

Bottling 

 

 

3 2 3 3 11 1 

- ติดตั้งถัง 

Buffer Tank 

สํ าหรั บต มน้ํ า

สํารองไว 

 

 

3 2 2 1 8 4 

กระบวนการ Start up Filler บรรจุไวน 

- กํ า ห น ด

ระยะเวลาการ

ใ ช ง า น ข อ ง

เคร่ืองจักรตาม

รอบ และสภาพ

การใชงาน 

 

 

3 2 3 2 10 2 

- จั ด ที ม  Self 

Maintenance  
 

 

2 2 2 3 8 4 

- จัดทํา  Work 

Sheet สําหรับ

บั น ทึ ก ข อ มู ล

การแกไข 

 

 

2 2 2 1 7 5 
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มาตรการ 

ความเปนไปได คะแนนการคัดเลือก 
คะแนน

รวม * 
อันดับ เปน 

ไปได 

เปนไป

ไมได 

ดาน

เทคนิค 

ดาน

เศรษฐศาสตร 

ดาน

สิ่งแวดลอม 
ดานสุขภาพและ

ความปลอดภัย 

กระบวนการ Set up Labeler 

- จัดทํา Check 

Sheet และ

กํ า ห น ด ค า

ม า ต ร ฐ า น ใ น

การ Set up 

เคร่ือง  

  3 2 3 2 10 2 

- จั ด ทํ า

ม า ต ร ฐ า น ใ น

ก า ร ผ ลิ ต 

Sticker โดย

กําหนดระยะใน

การต้ังคากอน

ดําเนินการ 

  3 2 2 2 9 3 

การใหคะแนน 

• ความเปนไปไดทางเทคนิค (3 คะแนน = มากท่ีสุด 2 คะแนน = ปานกลาง และ 1 คะแนน = นอยท่ีสุด) 

• ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร (3 คะแนน = มีระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 1 ป 2 คะแนน = มีระยะเวลาคืน

ทุนอยูระหวาง 1 ถึง 3 ป และ 1 คะแนน = มีระยะเวลาคืนทุนมากกวา 3 ป) 

• ความเปนไปไดดานส่ิงแวดลอม (3 คะแนน = ลดผลกระทบไดมากท่ีสุด 2 คะแนน = ลดผลกระทบได   

ปานกลาง และ 1 คะแนน = ลดผลกระทบไดนอยท่ีสุด) 

• ความเปนไปไดดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (3 คะแนน = ลดผลกระทบไดมากท่ีสุด   

2 คะแนน = ลดผลกระทบไดปานกลาง และ 1 คะแนน = ลดผลกระทบไดนอยท่ีสุด) 

*เพ่ือใหงายตอการพิจารณา สามารถปรับคะแนนรวมเปนเปอรเซ็นต 

  หลังจากไดขอสรุปมาตรการท่ีจะนําไปใชจริงแลว ใหนํามาตรการเหลานั้นเขียนลงใน

แผนผังคุณคาอนาคต เพ่ือเปนแผนภาพในการดําเนินการและเตรียมแผนปฏิบัติตอไป โดยตัวอยาง

ดังรูปท่ี 3-19 ใชมาตรการ/เคร่ืองมือตางๆ ในการแกปญหาในกระบวนการผลิตไวน ไดแก 

Kanban, Control Chart, TPM, 5ส และ Visual Control 
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 การ 

 
 
 

 

                  รูปที่ 3-19 แผนผังคุณคาอนาคตในกระบวนการผลิตไวน 

                     ที่มา :  http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 
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3.5 การลงมือปฏิบัติและการขับเคล่ือนกิจกรรมตามมาตรการ 

 

ขั้นตอนที่ 18 การเตรียมแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ จะตองกําหนดวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจติดตาม วิธีการติดตามประเมินผล เปนตน ตัวอยางดังตารางท่ี 3-12 

ตารางที่ 3-12 ตัวอยางแผนปฏิบัติการของโรงงานผลิตไวนแหงหน่ึง 

ลําดับ แผนปฏิบัติการ 
Time Line 

ผูรับผิดชอบ  เม.ย.

2011 

พ.ค. 

2011 

มิ.ย. 

2011 

ก.ค. 

2011 

ส.ค. 

2011 

ก.ย. 

2011 

1 จัดตั้งคณะทํางาน                   คุณวีระพันธ 

2 จัดตั้งเปาหมายของกลุม                   อาจารยเกรียงไกร 

3 อบรม Lean Production                   คุณธ า นี  และคณะ 

ทํางานฝายผลิต 
4 ศึกษาและเก็บขอมูลเบ้ืองตน                   คุ ณ วี ร ะพั น ธ  แล ะ

คณะทํางานฝายผลิต 
5 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ

ทํางานโดยอางอิงจาก VSM  
                  คุณธ า นี  และคณะ 

ทํางานฝายผลิต 

6 สรุปหัวขอท่ีดําเนินการ                   คุ ณ วี ร ะพั น ธ  แล ะ

คณะทํางาน 

7 ประเมินการปรับปรุงและแกไข                   คุณธ า นี  และคณะ 

ทํางานฝายผลิต 

8 สรุปผลการดําเนินการ                   คุณธ า นี  และคณะ 

ทํางานฝายผลิต 

 

ขั้นตอนที่ 19 การดําเนินตามแผนที่กําหนด 

เม่ือแผนปฏิบัติงานไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร กิจกรรมตางๆ ในแผนปฏิบัติงานจะถูก

นํามาปฏิบัติโดยผูรับผิดชอบท่ีระบุไวในแตละกิจกรรมโดยความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ

ท้ังนี้แผนปฏิบัติงาน จะดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และมีการประชาสัมพันธใหแผนกอ่ืนๆทราบ

ดวยอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ตัวอยางการเตรียมแผนปฏิบัติการที่ดีนั้นจะตองกําหนดวิธีการและข้ันตอน

รายละเอียด ระยะเวลา เงินลงทุน ผูรับผิดชอบ ผูตรวจติดตาม และวิธีการติดตามประเมินผล เปนตน        

ดังตัวอยางในตารางที่ 3-13  
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ตารางที่ 3-13 ตัวอยางแผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตของโรงงานผลิตไวน 
แผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิต 

ลําดับ ปจจัย ปญหา หัวขอปรับปรุง ผูรับผิดชอบ 

1 คน กระบวนการ CIP 

ด วยน้ํ า ร อนนาน

เกินมาตรฐาน 

 

- Operator ตองมีการทราบแผนการผลิต  

ลวงหนา โดยใชใบสั่งการผลิต 

ทุกคน

- ดําเนินการเตรียมน้ํารอนไวลวงหนา 1 ชั่วโมง  คุณสุพรรณ 

- การแยก/ จัดลําดับการ CIP ของระบบ Mixing 

และ Bottling 

คุณประมวล 

- ติดตั้งถัง Buffer Tank สําหรับตมน้ําสํารองไว

เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดโดยไมตองรอ

อุณหภูมิของนํ้า ในพ้ืนท่ีดานขางของ Plant CIP 

คุณธานี 

2 วิธีการ กระบวนการ Start 

up Filler บรรจุไวน 

ป ริ ม า ต ร ไ ม ไ ด

มาตรฐาน และการ

สูญ เสี ยคว าม เ ร็ ว

เ นื่ อ ง จ า ก  Speed 

Loss 

- กํ าหนดระยะ เวลาการใช ง านของชิ้ นส วน

เคร่ืองจักรตามรอบ และสภาพการใชงาน 

ชางทุกคน 

- จัดทีม Self Maintenance ประกอบดวย Operator 

Maintenance Team ตรวจสอบบํารุงรักษาและเม่ือ

พบปญหาใหดําเนินการปรับแกไขทันที 

ชางทุกคน 

- จัดทํา  Work Sheet สําหรับบันทึกขอมูลการ

แกไขในตําแหนงตางๆ ของเครื่อง 
ชางทุกคน 

กระบวนการ Set up 

Labeler เร่ิมตนการ

ผลิตกอนสงตอกะ

พนักงานทุกคร้ัง 

- จัดทํา Check Sheet และกําหนดคามาตรฐานใน

การ Set up เคร่ือง โดยท่ีการติดปายคาควบคุม

ไวท่ีบริเวณจุดควบคุมมาตรวัด แรงดัน และ

มาตรวัดลม 

ชางทุกคน 

-  จัดทํามาตรฐานในการผลิต Sticker โดยกําหนด

ระยะในการตั้งคากอนดําเนินการเพ่ือลดเวลาใน

การ Set up โดยแยกตามขนาดของ Sticker ใน

แตละประเทศ เพ่ือไมใหเกิด Speed Loss 

ตามมา 

 

3.6 การทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนและขับเคล่ือนอยางตอเน่ือง 

 

ขั้นตอนที่ 20 การตรวจวัดประเมินความกาวหนา  

การตรวจวัดประเมินความกาวหนา เปนการเก็บขอมูลของผลการดําเนินงานตาม

มาตรการท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติงาน แลวนําผลท่ีไดมาทําการเปรียบเทียบกอน-หลังการ

ดําเนินงาน ซึ่งสามารถทําไดโดย เชน  

• วัดปริมาณของเสียท่ีลดลง ปริมาณทรัพยากรที่ใชลดลง (น้ํา พลังงาน สารเคมี) 

แสดงดังตอไปนี้    
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ผลการดําเนินตามมาตรการในการจัดการส่ิงแวดลอมและการสูญเสียพลังงานของ

โรงงานผลิตน้ําสับปะรดกระปอง 

1) มาตรการที่ 1 กําหนดเวลาของการเปดเคร่ือง Cooker ไดผลดังนี้ 

o จากการลดเวลาในการเปดเคร่ืองฆาเช้ือ โดยลดเวลาเปดเคร่ืองฆาเช้ือ 1.5-2 

ชม./วัน สามารถลดคาพลังงานได 8,398 บาท/วัน หรือ 218,348 บาท/เดือน 

หรือคิดเปน 2,183,480 บาท/ป 

2) มาตรการที่ 2 การลดขนาด Batch Size ของการลําเลียง ไดผลดังนี้ 

o จากการปรับจํานวน Batch Size จากเดิม 7 ช้ัน ใชเวลาปดฝา 7 นาที เนื่องจากมี

การรอสินคานาน จึงปรับเปน 5 ช้ัน พบวาใชเวลาลดลงเหลือ 5 นาที ดังรูปท่ี 3-20 

3) มาตรการที่ 3 การปฏิบัติงานและการสับเปล่ียนโยกยายพนักงาน ไดผลดังนี้ 

o จากการปรับลดจํานวน Batch size ใหเปน 2-5 ช้ัน โดยใชเวลาในการบรรจุ 5 นาที

ตอถาด ทําใหพนักงานมีการรอคอยงาน จึงปรับใหพนักงานไปทํางานในแผนกอ่ืน

ในระหวางรอ ดังรูปท่ี 3-22 เพ่ือลดการรอคอยงานในข้ันตอนการปดฝาฆาเช้ือ 

และเปนการลดคาแรงของพนักงานดวย โดยพนักงานจํานวน 30 คน สามารถลด

ตนทุนแรงงานได 2,060 บาท/วัน หรือ 53,560 บาท/เดือน หรือ 535,600 

บาท/ป 

 

รูปที่ 3-20 การปรับจํานวน Batch size 

ของการลําเลียง 

 

รูปที่ 3-21 ปรับใหพนักงานไปทํางานใน

แผนกอ่ืน 

7 ช้ัน 

5 ช้ัน 
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• กําไรจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน หรือคาวัตถุดิบ/คาดําเนินการ/คาจัดการ/คาบําบัด

ของเสียท่ีลดลง  

• สภาพแวดลอมในการทํางานดีข้ึน  

ผลการดําเนินการตามมาตรการของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มกระปอง ดังนี้ 

1) มาตรการที่ 1 : เปล่ียนจุดยึดชุดไกรแดนใหมใหอยูดานนอกเคร่ือง (ดังรูปท่ี 3-22) 

 ผลลัพธ: ลดเวลาในการทํางานจากเดิม 5.0 นาที ลดลงเหลือ 2.5 นาที 

        

รูปที่ 3-22 กอนและหลังการปรับปรุงการถอดไกรแดน 

ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Crown_Bev.pdf. 

2)  มาตรการที่ 2 : การเปล่ียนวิธีการตอสายน้ําหลอเย็นมาเปนขอสวมเร็ว (ดังรูปท่ี 3-23) 

 ผลลัพธ : ลดเวลาในการทํางานจากเดิมใชเวลา 3.5 นาที ลดลงเหลือ 2.5 นาที 

         

รูปที่ 3-23 กอนและหลังการปรับปรุงการตอสายนํ้าหลอเย็น 

ที่มา: http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Crown_Bev.pdf. 
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• การทํา Lean Assessment  เพ่ือใหทราบถึงการเปล่ียนแปลงในการนําลีนมาใชใน

องคกร ท้ังนี้ สามารถนําเสนอการตรวจประเมินโดยใชแผนภูมิกราฟเรดาร 

ตัวอยางดังรูปท่ี 3-24 

After

7.32

5.00

7.31

6.31

8.57

6.78

6.43
5.36

4.38

7.96

Comminucation & Cutural Awareness

Visual System & Workplace Organization

Standard Work

Continuous Improvement

Operational Flexibility

Mistake Proofing / Poka Yoke

SMED Quick Changeover

TPM

Pull System

Balance Production

 

 

รูปที่ 3-24 การทํา Lean Assessment โดยใชแผนภูมิ Radar Chart 
ที่มา : http://lean.bsiddip.org/moodle/file.php/1/Siam_wi.pdf. 

    จาก Radar Chart ขางตน สามารถสรุปผลการประเมินในรูปแบบการพิจารณาระบบลีน 

ท้ังหมด 10 ดาน คะแนนเต็มดานละ 10 คะแนน สรุปไดดังตอไปนี้ 
1) การสื่อสารและรับรูวัฒนธรรมองคการ ไดคะแนน 7.31  

2) การควบคุมดวยการมองเห็นและการ จัดสถานท่ีทํางาน ไดคะแนน 6.31 

3) การจัดการมาตรฐานการทํางาน ไดคะแนน 8.57 

4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง มีโครงการทํากิจกรรม QCC อยางตอเนื่อง

ไดคะแนน 6.78 

5) ความยืดหยุนของกระบวนการ ไดคะแนน 6.43 

6) การปองกันความผิดพลาด ไดคะแนน 5.36 

7) การปรับแตงท่ีรวดเร็ว ไดคะแนน 4.38 

8) การบํารุงรักษาทวีผล ไดคะแนน 7.96 

9) ระบบการดึงงาน ไดคะแนน 5.00 

10) การผลิตท่ีสมดุล ไดคะแนน 7.32 
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    จากผล Lean Assessment กอนการปรับปรุง โดยหัวขอท่ีมีโอกาสปรับปรุงมากท่ีสุด 4

อันดับแรก ไดแก 

1. กระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีโครงการทํากิจกรรม Kanban อยางตอเนื่อง 

2. การปรับแตงท่ีรวดเร็ว 
3. ระบบการดึงงาน 

4. การผลิตท่ีสมดุล 

   จากการปรับปรุงท้ัง 4 ดานดังกลาว ทําใหเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน ปรับปรุง

คุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับองคกรไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน ซึ่งหลังการปรับปรุง

พบวามีการพัฒนาข้ึนจากเดิม โดยแสดงการเปรียบเทียบผล Lean Assessment กอน-หลังการ

ปรับปรุง ดังตารางท่ี 3-14  
ตารางที่ 3-14 การเปรียบเทียบผล Lean Assessment กอน-หลังการปรับปรุง 

ผล Lean Assessment กอนการปรับปรุง คะแนนกอนปรับปรุง 

Before

5.00

3.33

7.14

2.81

5.36
6.07

5.00

7.50

6.07

6.88

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Comminucation & Cutural Awareness

Visual System & Workplace Organization

Standard Work

Continuous Improvement

Operational Flexibility

Mistake Proofing / Poka Yoke

SMED Quick Changeover

TPM

Pull System

Balance Production

 

1. Continuous Improvement ได 

5.00 คะแนน 

2. SMED/Quick Changeover 
ได 2.81 คะแนน 

3. Pull System ได 3.33 คะแนน 

4. Balanced Production ได 

5.00 คะแนน 

ผล Lean Assessment หลังการปรับปรุง คะแนนหลังปรับปรุง 

After

7.32

5.00

7.31

6.31

8.57

6.78

6.43
5.36

4.38

7.96

Comminucation & Cutural Awareness

Visual System & Workplace Organization

Standard Work

Continuous Improvement

Operational Flexibility

Mistake Proofing / Poka Yoke

SMED Quick Changeover

TPM

Pull System

Balance Production

 

1. Continuous Improvement ได 

6.78 คะแนน 

2. SMED/Quick Changeover 
ได 4.38 คะแนน 

3. Pull System ได 5.00 คะแนน 

4. Balanced Production ได 

7.32 คะแนน 
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 ท้ังนี้ ผลจาการตรวจวัดและประเมินความกาวหนาท่ีได ทีมงานจะตองนํามาจัดทําเปน

เอกสารรายงานตอผูบริหารและพนักงานอ่ืนๆ ภายในองคกรไดอยางชัดเจน โดยอาจจัดทํารายงานใน

ลักษณะ A3 Report ดังตัวอยางในบทท่ี 5 ของคูมือ Lean management for Environment 

 

ขั้นตอนที่ 21 การดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง  

การนําลีนมาประยุกตใชควบคูกับการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร จําเปนตองมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังนั้น มาตรการหรือ

กิจกรรมตางๆ จะถูกทําซ้ําและปรับปรุงใหดีข้ึน เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป ท้ังนี้ หากผลการ

ปฏิบัติการ มีผลอันนาพอใจตามเปาหมาย หรือเกินกวาท่ีคาดไว ควรมีการรวบรวมไวเพ่ือเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีและจัดทําเปน “มาตรฐานการทํางาน” ตอไป เชน การจัดตารางเพ่ือการบํารุงรักษาแบบ

ปองกัน การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการซื้อเคร่ืองจักรใหมหรือการขยายกําลังการ

ผลิตดวยการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใหมๆ การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ การ

วางแผนการดําเนินการในระยะยาว และการทําบัญชีความสูญเสีย การแสวงหาความรูในการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

  ท้ังนี้องคกรควรเนนการมีสวนรวมของบุคลากร โดยการอบรมใหความรูกับพนักงานอยาง

สมํ่าเสมอ จัดทํากิจกรรมกลุมยอยในรูปแบบตางๆ เชน QCC, Continuous Improvement มีการ

ประชุมนําเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางแผนก จัดกิจกรรมใหรางวัลแสดงความช่ืนชม 

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ นอกกจากนี้ ควรมีการนํามาตรการท่ีใชไดผลบรรจุเขาไปในแผนการ

ดําเนินธุรกิจตางๆ เชน แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการปฏิบัติงาน แผนการวิจัยและพัฒนา 

แผนการบริหารและการจัดการ ซึ่งอาจมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน (KPI) 

เพ่ือใหมีเปาหมายในการพัฒนาในอนาคตตอไป 
จากแนวทางการปฏิบัติในการจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมกับลีน 6 ข้ันตอนหลักและ 

21 ข้ันตอนยอยดังกลาวขางตน หากนําระบบการจัดการดังกลาวไปใชในโรงงาน/องคกร จะทําให

องคกรของทานไดรับผลประโยชนท้ังในการลดตนทุนการผลิต ลดความสูญเปลา/ขจัดหนาท่ีไม

จําเปนในโรงงานออกไป รวมท้ังการลดมลพิษตอส่ิงแวดลอมไดมีประสิทธิภาพมากที่สุดดวย ท้ังนี้

จะแสดงการเปรียบเทียบระหวางผลลัพธของการดําเนินการตามหลักการลีนหรือการจัดการ

ส่ิงแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง กับผลลัพธเม่ือองคกรมีการประยุกตใชลีนรวมกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอม (ดังตารางท่ี 3-15) 
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ตาราง ท่ี  3-15 ตารางเปรียบเทียบผลของหลักการลีน  การจัดการสิ่ งแวดลอม  

                       และลีนกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
หัวขอ ลีน การจัดการส่ิงแวดลอม ลีนกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

ภ า พ ร ว ม ข อ ง

หลักการ 

 

เปนหลักการผลิตท่ีมุงเนน

กระบวนการปฏิบัติงานและ

เคร่ืองมือ ซึ่งสามารถนําไปใช

ปฏิบัติไดงาย 

เปนกรอบของระบบการ

บริหารจัดการ 

 

มีระบบการบริหารจัดการ และหลักการ

คิด เพ่ือขับเคลื่อนในทุกระดับและมี

เคร่ืองมือท่ีสามารถดําเนินการไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงคของการ

กําจัดความสูญเปลา 

ข จั ด กิ จ ก ร ร ม ท่ี ไ ม เ กิ ด

มูลค า เ พ่ิม/ ไม จํ า เปนใน

โรงงานออกไป 

ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

ลดความสูญเปลาโดยครอบคลุม

ตั้งแตตนทาง กระบวนการผลิต 

และผลกระทบ 

การมีสวนรวมของ

พนักงาน 

 

เนนท่ีแผนกปฏิบัติงาน และ

ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ นส ว น ท่ี

เก่ียวของตามความเหมาะสม 

 

นําโดยผูเชี่ยวชาญดาน

สิ่งแวดลอมและการมี

สวนรวมของพนักงาน

ท้ั ง ห ม ด ต า ม ค ว า ม

จําเปน 

เพ่ิมโอกาสการมีสวนรวมในทุก

ระดับชั้นขององคกร อยางเปน

ระบบ 

ตั ว ขั บ เ ค ล่ื อ น /

แรง จูง ใจในการ

ดําเนินการ 

 

ภาวะการแขงขันทางธุรกิจ

และความคาดหวังของลูกคา

ซึ่งตองการลดตนทุนในการ

ผลิตสินคา ลดเวลาการสง

มอบ  ห รือตอบสนองต อ

ความตองการอยางรวดเร็ว  

 

ปฏิบัติตามขอบังคับของ

กฎหมายสิ่ งแวดลอม 

โ ด ย ดํ า เ นิ น ก า ร ล ด

ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิด

ภ า พ ลั ก ษ ณ ท่ี ดี ต อ

องคกร รวมท้ังองคกร

ภายนอก ลูกคา และผูมี

สวนไดสวนเสียเปนหลัก 

เปนตัวขับเคล่ือนจากลูกคา หรือ

บริการ/ผลิตภัณฑ และเปนความ

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 

ขอ บั ง คับทางภาค รัฐ  เ พ่ือ ให

ผลลัพธจากการดําเนินงานเกิด

ประโยชนตอองคกร 

วิธีการ/เครื่องมือ 

 

มีการระบุเคร่ืองมือท่ีนําไปใช

เ พ่ือ กํ า จัดความ สูญเปล า  

แตละประเภท เชน 5 ส. 

กิ จ ก ร ร ม ไ ค เ ซ น  ก า ร

บํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุก

คนมีสวนรวม (TPM) หรือ 

การผลิตแบบทันเวลาพอดี 

เปนตน 

 

เ ป น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

โปรแกรม กระบวนการ 

แ ล ะ ข้ั น ต อ น ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ถู ก

อ อ ก แ บ บ ข้ึ น เ พ่ื อ

สนับสนุนโครงการหรือ

กรอบของระบบการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

สิ่ ง แ วดล อม  เ พ่ื อ ให

บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมาย 

สามารถเช่ือมโยงกระบวนการและ

ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  กั บ

เคร่ืองมือหรือมาตรการท่ีใชได

อยางตอเนื่องและสามารถปฏิบัติ

ไดโดยงายในระดับปฏิบัติการ 

การเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมองคกร 

 

สรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือ

แกไขปญหา โดยการมีสวน

รวมจากพนักงาน และการให

อํานาจการตัดสินใจ เพ่ือระบุ

สรางวัฒนธรรมองคกร

เ พ่ือแกไขปญหา โดย

ก า ร มี ส ว น ร ว ม จ า ก

พนักงาน  และการให

สรางวัฒนธรรมองคกร เพ่ือการ

แกไขปญหา โดยการมีสวนรวม

จากพนักงาน และการใหอํานาจ

การตัดสินใจ เพ่ือระบุมาตรการ
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หัวขอ ลีน การจัดการส่ิงแวดลอม ลีนกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

มาตรการลดความสูญเปลาท่ี

เกิดขึ้น 

 

อํ าน าจก า ร ตัดสิ น ใ จ 

เ พ่ือระบุมาตรการลด

ความสูญเปลาท่ีเกิดขึ้น 

ลดความสูญเปลา ซึ่งทําใหเกิด

ความกลมกลืนในการดํ า เนิน

กิจกรรม  

การพัฒนา/ การ

ปรับปรุง 

 

สงเสริมการปรับปรุงและการ

พัฒนาอย างตอเนื่ อง  บน

พ้ืนฐานของหลักการ PDCA 

 

สง เสริมการปรับปรุง

และการพัฒนาอย า ง

ตอเนื่อง บนพ้ืนฐานของ

หลักการ PDCA  

สง เสริมการปรับปรุงและการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง บนพ้ืนฐาน

ของหลักการ PDCA เหมือนกัน 

ซึ่ ง ทําให บุคลากรไม เ กิดความ

สับสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       บทที่ 3:  Lean management for Environment สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  3-46

เอกสารอางอิงบทที่ 3 
 

1. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2548. แนวปฏิบัติที่ดี 

ดานการปองกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมตม กล่ัน หรือผสมสุรา. [ออนไลน]. เขาถึง
ไดจาก: http://infofile.pcd.go.th. (วันท่ีคนขอมูล : 20 ตุลาคม 2554). 

2. กรมควบคุมมลพิษ,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2548. แนวปฏิบัติที่ดี

ดานการปองกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มจากผลไม. [ออนไลน]. เขาถึงได

จาก:  http://infofile.pcd.go.th. (วันท่ีคนขอมูล : 20 ตุลาคม 2554). 
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. คู มือการกํากับดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรมเบียร. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: www.http://www2.diw.go.th. (วันท่ี

คนขอมูล : 7 พฤศจิกายน 2554). 
4. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ 

LEAN ป 2552-2554. บริษัท สามรอยยอด จํากัด. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://lean.bsiddip.org/moodle/. (วันท่ีคนขอมูล : 20 ธันวาคม 2554). 
5. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ 

LEAN ป 2552-2554. บริษัท สยามไวนเนอร่ี จํากัด. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://lean.bsiddip.org/moodle/. (วันท่ีคนขอมูล : 20 ธันวาคม 2554). 
6. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ 

LEAN ป 2552-2554. บริษัท คราวน เบ็บแคน แอนด โคลสเชอรส (ประเทศไทย)

จํากัด. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://lean.bsiddip.org/moodle/. (วันท่ีคนขอมูล : 

20 ธันวาคม 2554). 
7. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ 

LEAN ป 2552-2554. บริษัท ทิปโกฟูด จํากัด มหาชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://lean.bsiddip.org/moodle/. (วันท่ีคนขอมูล : 20 ธันวาคม 2554). 
8. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ 

LEAN ป 2552-2554. บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://lean.bsiddip.org/moodle/. (วันท่ีคนขอมูล : 20 ธันวาคม 2554). 
9. ดร. ภูษิต วงศหลอสายชล. เอกสารประกอบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต วิชา MB506. 

[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://xa.yimg.com. (วันท่ีคนขอมูล : 29 พฤศจิกายน 2554). 
10. โรงงานสุรา บริษัท อธิมาตร จํากัด. การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม. 



บทที่ 3:  Lean management for Environment สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

 

3-47

11. สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. 2551. ความสําเร็จการดําเนินโครงการการจัดการพลังงาน

แบบสมบูรณเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับอุตสาหกรรม รุนที่ 4.  
12.   สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. หลักสูตร “รวมลดโลกรอน รวมกาวไปสูการเปน Green 

Organization by Green teams. 
13.   ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2552. คูมือการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
การผลิตเซรามิก. กรุงเทพฯ. 

 



บทท่ี 4 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับ

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 

  อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งท่ีมีของเสียในปริมาณมากและมีสาร

มลพิษประเภทตางๆ ซึ่งของเสียท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด ไดแก น้ําเสียจากกระบวนการผลิต รองลงมา 

คือกากของเสีย นอกจากนี้ยังมีการใชพลังงานไฟฟา ในอุปกรณและเคร่ืองจักรในกระบวนการ

ผลิต และอุปกรณใหแสงสวาง รวมท้ังมีการใชพลังงานความรอนจากหมอไอน้ําในข้ันตอนการ

กล่ัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตองใหความสําคัญดานการปองกันและวางแผนการจัดการ

ส่ิงแวดลอมท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ควบคูไปกับการเลือกใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม เชน การปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงกระบวนการ การเลือกใชวัตถุดิบหรือสารเคมีทดแทน 

การเลือกใชอุปกรณเพ่ือจัดการการใชน้ําในกระบวนการผลิตเบื้องตนโดยสามารถสรุปแนวทางการ

บริหารจัดการ เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม และกรณีตัวอยางเพื่อการประยุกตใชสําหรับอุตสาหกรรม

เคร่ืองดื่ม ออกเปน 7 ดานหลักๆ ดังนี้ 

  

4.1 การจัดการดานวัตถุดิบและสารเคมี 

 

4.1.1 การจัดการวัตถุดิบและสารเคมีใหเหมาะสม 

  ข้ันตอนการรับและคัดเลือกวัตถุดิบนั้นมักเกิดการสูญเสียวัตถุดิบไป เนื่องจากโรงงาน 

สวนใหญขาดการบริหารจัดการดานการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ

ของอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มจากผลไมท่ีมีท้ังการปอกเปลือก ผาหรือห่ันเปนช้ินๆ กอนนําไปสกัด 

ซึ่งไมมีการใชเปลือกผลไมและสวนท่ีถูกตัดท้ิงไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกอนนําไปทิ้ง/บําบัด 

เปนตน สําหรับแนวทางการจัดการดานการใชวัตถุดิบและสารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรม

เคร่ืองดื่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ดานการเปล่ียนแปลงวัตถุดิบ 
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- การเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ หรือมีความบริสุทธิ์สูง  

- ตรวจสอบและบันทึกน้ําหนักวัตถุดิบขาเขา และขาออกเพ่ือหาน้ําหนักวัตถุดิบ

ท่ีสูญเสียไปในแตละข้ันตอนการผลิตและนํามาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

- ฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวม

ในการทํางานอยางถูกวิธี 

- ลดหรือยกเลิกการใชวัตถุดิบท่ีเปนอันตราย เพ่ือหลีกเล่ียง การเติมส่ิง

ปนเปอนเขาไปในกระบวนการผลิต และพยายามใชวัตถุดิบท่ีสามารถนํา

กลับมาใชใหมได เชน  

1) การใชสารเคมีในกระบวนการผลิตแบบ FOOD GRADE 

2) การใชสารหลอล่ืนสายพาน เคร่ืองบรรจุ BT – 500 แบบ FOOD 

GRADE 

- การกําหนดคุณภาพความหวานของกากน้ําตาล ไมต่ํากวา 48 BRIX และ

กําหนดส่ิงเจือปน เพ่ือใหมีการผลิตท่ีดี ทําใหลดปริมาณสารเคมีท่ีเติมใน

ระหวางกระบวนการหมัก รวมท้ังลดปริมาณของเสียจากการกล่ัน (กากตะกอน) 

- การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลรถยนต และรถยกท่ีใชงานใน

โรงงานเปล่ียนจากแบบเดิมมาใชแบบ B5 ดังรูปท่ี 4-1 

              

รูปที่ 4-1 การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซลมาใชแบบ B5 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด 

 

                                                            

2
 โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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☺ การเปล่ียนการใชเช้ือเพลิงน้ํามันเบนซินมาใชแบบติดแกส LPG ในรถยก    

(รถโฟลคลิฟท) ดังรูปท่ี 4-2  

 

      รูปที่ 4-2 รถยกแบบติดแกส LPG 

  ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด 

2) ดานการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

- เพ่ิมการใชระบบอัตโนมัติ เพ่ือชวยปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ และ

แสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

- การปรับเปล่ียนอุปกรณ ตําแหนงการวางอุปกรณ หรือระบบทอ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ในการเคล่ือนยาย หรือขนถายอุปกรณ 

3) การใชซ้ํา/ การนํากลับมาใชใหม
3
 

- มีการนําขวดเกาท่ีบรรจุสุราท่ีจําหนายไปแลวกลับมาใชในการบรรจุสุราใหม  

ซึ่งจะชวยประหยัดทรัพยากรและคาใชจาย โดยทั้งนี้กําหนด KPI สัดสวน    

เกา:ใหม = 60 : 40 ดังรูปท่ี 4-3 และรูปท่ี 4-4 

          

 

 

-  

-  

 

 

                                                            

3
 โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 

รูปที่ 4-3 กระบวนการคัดแยก รูปที่ 4-4 กระบวนการลางขวดเร่ิมตน

กอนเขาเคร่ืองลางที่บรรจุ 
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- ประยุกตใชหลักการ First-in First-out ในโกดังเก็บวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบ  

ชุดใดเขามากอนก็นําไปผลิตกอน เพ่ือลดการเส่ือมคุณภาพของวัตถุดิบ 

- ประยุกตใชหลักการ Just in Time ในการสั่งซื้อวัตถุดิบมาเก็บไวในโกดัง คือ 

ไมส่ังวัตถุดิบมามากกวากําลังการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบจะตองถูกเก็บไวนาน 

ซึ่งจะทําใหวัตถุดิบเส่ือมคุณภาพกอนใชงานได 

- การนําเปลือกผลไม หรือสวนท่ีตัดท้ิงกลับมาใชซ้ํา โดยการนําไปใชเปน

วัตถุดิบตั้งตนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอ่ืน 

  กรณีตัวอยางวิธีการ/แนวทางการจัดการดานวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ี

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามหลักการการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน ซึ่งแสดงได

ดังตอไปนี้ 

ตัวอยางที่ 1 : การจัดการดานการวัตถุดิบ 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการวัตถุดิบ การนําขวดแกวใชแลวกลับมาใชใหม
4
 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มประเภทน้ําอัดลม สุรา และเบียร ไดแบงการใชขวดออกเปน 2 รูปแบบ 

คือ นํากลับมาใชอีกและใชคร้ังเดียว สําหรับอุตสาหกรรมน้ําอัดลมจะมีการนําขวดกลับมาใชหรือแบบ

หมุนเวียนมากกวา 90 เปอรเซ็นตของขวดแกวท่ีผลิตอยู ซึ่งทางโรงงานจะรวบรวมขวดน้ําอัดลมท่ีใชแลวคืน

กลับโรงงาน เปนการหมุนเวียนแบบครบวงจรและสมบูรณ หากปหนึ่งน้ําอัดลม จําหนายถึง 100 ลานลัง หรือ 

2,400 ลานขวด และคาขวดมีราคาใบละ 1 บาท (ในความเปนจริงราคาจะสูงกวา 1 บาท) ก็จะประหยัดเงิน

ไดถึง 2,400 ลานบาท ท้ังนี้ขวดน้ําอัดลมนี้สามารถใชหมุนเวียนไดถึง 20 คร้ัง  

          สวนโรงงานอุตสาหกรรมสุราและเบียรนั้น จะขายท้ังขวด แตจะมีพอคากลุมหนึ่งรวบรวมนําขวดท่ีใช

แลวไปลางและขายใหผูผลิตบรรจุสุราและเบียรอีกคร้ัง จึงเปนแบบการนํากลับไปบรรจุหรือใชใหมใน

ทางออม ขวดแกวท่ีใชเปนบรรจุภัณฑมีกําลังการผลิตประมาณปละ 300,000 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 

3,000 ลานบาท การผลิตแกวเปนการผลิตแบบ Mass Production คือการผลิตผลิตภัณฑจํานวนมากและ

รูปแบบชนิดเดียวกันจะมีราคาถูก ดังนั้นในวงการการผลิตขวดแกวจึงพยายามท่ีจะผลิตขวดแกวใหมี

รูปแบบนอยท่ีสุด  

 

 

                                                            

4
 http://kyokami.exteen.com/.  
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ตัวอยางที่ 2 : การจัดการดานการวัตถุดิบ 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานวัตถุดิบ นําขวดเกามาหมุนเวียนใชงานซ้ํา
5
 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

            โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราไดมีการนําขวดเกาท่ีบรรจุสุราท่ีจําหนายไปแลวกลับมาใชในการบรรจุ

สุราใหม สามารถประหยัดงบประมาณในการสั่งซื้อขวดใหมมาบรรจุสุราลดลงจากเดิม 40 – 50 เปอรเซ็นต 

และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากเปนการประหยัดตนทุนคาใชจายไดมากกวา 40 - 50 ลานบาท/ป 

                

รูปที่ 4-5 การนําขวดเกากลับมาใชใหม  

ตัวอยางที่ 3 : การจัดการดานการวัตถุดิบ 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานวัตถุดิบ การเปล่ียนการใชเชื้อเพลิงในรถยกจากน้ํามัน      

มาใชแกส LPG 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

          โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราเดิมไดมีการใชรถยกชนิดใชเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซินและดีเซล ซึ่งเกิด

ปญหาในดานมลภาวะในการทํางาน เนื่องจากตองวิ่งขนยายสินคาในพ้ืนท่ีโกดัง จึงไดมีการเร่ิมทยอยเปลี่ยน

รถยกมาเปนแบบใชเชื้อเพลิงแกส LPG ซึ่งมีผลทําใหไมเกิดมลภาวะ และเปนการประหยัดคาใชจายดาน

พลังงานลงจากเดิมกวา 50 เปอรเซ็นต โดยการดําเนินการดังกลาวนี้ไดมีการซื้อรถยกมาจํานวน 3 คัน ใชเงิน

ลงทุน 2,700,000 บาท  

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

- ประหยัดคาใชจายดานพลังงานลงจากเดิมกวา 50 เปอรเซ็นต ประหยัดเงินไดกวา 700 บาท/คัน 

หรือ 21,000 บาท/คัน/เดือน หรือประหยัดคาใชจายดานพลังงานรวม 63,000 บาท/เดือน  

- เปนการใชพลังงานท่ีสะอาดกวา  
- ลดปญหาในดานสภาวะแวดลอมจากควันทอไอเสียรถยนตภายในสถานท่ีจัดเก็บผลิตภัณฑ  

                                                            

5
  โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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4.1.2 เทคโนโลยีที่ประยุกตใช  

 เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑแบบใหม  

   (1) Green Packaging
6
  

   เปนเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองดื่มยุคใหม โดยใชวัตถุดิบในการผลิต

นอยลง มีน้ําหนักเบาข้ึน ทําใหชวยลดพลังงานในการผลิต รวมท้ังชวยลดตนทุนการขนสงไดอีกดวย 

เนนการใชงานอยางคุมคา และตองมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมดวย หากเปนบรรจุ

ภัณฑท่ีทําดวยเหล็กจะตองนํามารีไซเคิล 50 เปอรเซ็นต แกวและกระดาษ 60 เปอรเซ็นต และ

พลาสติก 22.5 เปอรเซ็นต ปจจุบันมีบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑมากมายที่นําเสนอบรรจุภัณฑ     

แบบใหมท่ีใชปริมาณวัตถุดิบนอยลง และกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑตองไมทําลายส่ิงแวดลอม

เชนเดียวกัน 

    ตัวอยางเชน บริษัท Boisset Family Estates ในฝร่ังเศส ไดเปล่ียนการออกแบบ

บรรจุภัณฑแบบขวดแกวดั้งเดิม มาเปนแบบกระดาษแข็งของ Tetra Pak ซึ่งสามารถลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดในระหวางกระบวนการผลิตได 10 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับกระบวนการ

ผลิตขวดแกว และบริษัท 4sight, Inc. ในนิวยอรค ไดออกแบบขวดแบบใหมของลิปตัน ซึ่ง

สามารถลดการใชพลาสติกไดถึง 20 เปอรเซ็นต โดยไมทําใหสูญเสียความมีเอกลักษณหรือความ

แข็งแกรงของผลิตภัณฑดั้งเดิม     

  (2) บรรจุภัณฑที่มีขนาดเล็กลง นํ้าหนักเบาขึ้น  

   บรรจุภัณฑสมัยใหมมีแนวโนมท่ีจะมีน้ําหนักเบาข้ึนเทาท่ีจะเปนไปได ปจจุบัน

บรรจุภัณฑสวนใหญมีน้ําหนักมากเกินควร อันเนื่องมาจากการออกแบบดานวิศวกรรมท่ีตองการ

จะปองกันความเสียหายของผลิตภัณฑมากจนเกินความจําเปน ดังนั้นจึงควรเอาสวนท่ีไมจําเปน

ออกไปเสียบาง จะชวยในการลดตนทุนวัตถุดิบ และประหยัดคาใชจายในการขนสงไดดวย 

   ตัวอยางเชน บริษัท Aisapack ในสวิตเซอรแลนดไดผลิตกระปองแบบใหมท่ีทํา

ดวยวัสดุผสมผสานทําใหมีน้ําหนักเบาข้ึน ลดปริมาณการใชพลังงานและคาขนสง รวมท้ังลด

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 50 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับการผลิตบรรจุภัณฑ

แบบเพ็ท นอกจากนี้การใชวัสดุท่ีหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ เชน การใชแผนอลูมิเนียมชนิดบาง 

ทําใหมีน้ําหนักเบา และเก็บผลิตภัณฑไวไดนานโดยไมตองแชเย็น การใชแผนโพรไพลีนมาผลิต

กระปองท่ีทนความเปนกรดซ่ึงมีคาพีเอชต่ํากวา 4 สําหรับบรรจุเคร่ืองดื่มสําหรับนักกีฬา  
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  (3) การเลือกใชแกวและอลูมิเนียม 

    ประเทศในยุโรปมีการนําแกวไปใชเพ่ิมมากข้ึนในการบรรจุภัณฑท่ีหลากหลาย เชน 

อาหาร ไวน และเคร่ืองสําอาง เนื่องจากแกวเปนวัสดุท่ีทําจากธรรมชาติ ไดแก ทรายโซดาแอช และ

หินปูน ซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหมได 100 เปอรเซ็นต จึงทําใหบรรจุภัณฑท่ีทําดวยแกวไดรับ 

ความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และมีการนําอลูมิเนียมฟอยลมาใชในการผลิตบรรจุภัณฑเปน 3 ใน 4 สวน

ของอลูมิเนียมฟอยล เนื่องจากคุณสมบัติท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลไดเชนเดียวกับแกว  

   (4) นวัตกรรมขวดเคร่ืองดื่มเพ่ือสรางแรงจูงใจใหลูกคาเลือกใชผลิตภัณฑ  

- การคิดคนขวดเคร่ืองดื่มท่ีมีภาพเคล่ือนไหวไดบนฉลาก ซึ่งอาจจะดูเหมือนภาพใน

นิยายวิทยาศาสตรบรรยายเปนภาพเคล่ือนไหว เพ่ือเชิญชวนใหผูท่ีเดินผานซื้อผลิตภัณฑนั้นกลับไป  

- บริษัทซีเมนส เอจี จากเยอรมนี มีการพัฒนาเทคโนโลยี e-paper ข้ึนมาเพ่ือผลิต

ฉลากชนิดดิจิตอล ซึ่งมาแทนท่ีภาพนิ่งบนฉลากเคร่ืองดื่มท่ีเคยเปนอยู โดยจะปรากฏภาพ

หมุนเวียนไปรอบบรรจุภัณฑ เพ่ือบรรยายขอมูลเก่ียวกับสวนผสมของเคร่ืองดื่มนั้น  

- เทคโนโลยีระบบเลนซนูนสองดาน ท่ีเรียกวา “Liquid Lens” ของบริษัท  จินนี่ 

เปนเทคโนโลยีท่ีสามารถนําไปใชกับขวดแกวหรือขวดพลาสติกท่ีทําใหดูเหมือนมีส่ิงเคล่ือนไหวอยู

รอบๆ หรือภายในขวดน้ัน ซึ่งทําโดยการติดเลนซดังกลาวไปบนผิวหนาบรรจุภัณฑนั้นและโฟกัสไป

ท่ีภาพท่ีติดอยูดานหลัง โดยใชของเหลวใสที่อยูในบรรจุภัณฑนั้นทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบ

เลนซ  

- เทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่งของบริษัทจินนี่เลนซท่ีเรียกวา “GWrap” สามารถแสดง

ภาพ 3 มิติหรือภาพแอนนิเมช่ันบนบรรจุภัณฑได ซึ่งทําโดยการใชฟลมบางๆ ท่ีมีความหนาเพียง 3 

มิลลิเมตร บรรจุชุดของไมโครเลนซ ซึ่งมันจะสามารถแสดงภาพกราฟฟคไดเม่ือพิมพหรือติดลงไป

บนบรรจุภัณฑ 

- นวัตกรรมของกระปองอลูมิเนียมท่ีสรางสรรคข้ึนโดย เดวิด จูสพกอนซาลส ชาว

สเปน โดยภายในกระปองแบงออกเปน 2 สวนสามารถบรรจุเคร่ืองดื่มท่ีแตกตางกันสองชนิด

ภายในกระปองเพียงใบเดียว ซึ่งสามารถนําไปใชไดหลากหลายวัตถุประสงค เชน เคร่ืองดื่มผสม

ระหวางเบียรกับน้ํามะนาว อันเปนทางเลือกใหมท่ีประหยัดใหแกผูบริโภค  

     (5) เทคโนโลยีใหม One piece CSD 1881
7
 

          เปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเพ่ือการผลิตฝาเกลียวเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมภายใตสิทธิบัตร

ของบริษัท Universal Closures Limited (UCL) ประเทศอังกฤษ ท่ีเนนเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอม 

และลดตนทุน โดยธุรกิจการผลิตฝาเกลียวภายใตเทคโนโลยีใหมนี้ ไดเร่ิมข้ึนในป 2551 โดย

รวมกับ บริษัทหาดทิพย จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายเคร่ืองดื่มโคกไดผลิตฝาเกลียว
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เคร่ืองดื่มน้ําอัดลม One piece CSD 1881 ใหมีน้ําหนักเบามากข้ึน ซึ่งสามารถลดการใชวัตถุดิบ

ไดมากกวา 25 เปอรเซ็นต เปนโครงการท่ีประสบความสําเร็จมาก และสามารถเพ่ิมตลาดสงออก

ไปยังออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปนตน 

 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ 

  (1) เทคโนโลยีการบรรจุเย็นแบบปลอดเช้ือ 
8
 

   เปนการบรรจุผลิตภัณฑท่ีผานการทําลายจุลินทรียดวยความรอนสูงท่ีอุณหภูมิ

ประมาณ 137 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาอันส้ันประมาณ 4 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ

ใหเย็นลงถึงอุณหภูมิหอง (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) กอนการบรรจุใสภาชนะบรรจุพลาสติก

ปลอดเช้ือในสภาวะปลอดเช้ือ จากนั้นปดฝาและลดอุณหภูมิผลิตภัณฑลงเพ่ือใหเกิดสภาวะ

สุญญากาศภายในภาชนะบรรจุ ซึ่งเหมาะสําหรับการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่ม โดยการบรรจุเย็นแบบ

ปลอดเช้ือมีขอดี ดังนี้ 

  1) ผลิตภัณฑจะมีสี กล่ิน รสชาติ และเนื้อสัมผัสใกลเคียงวัตถุดิบตามธรรมชาติ เพราะ 

กระบวนการทําลายเช้ือจุลินทรียท่ีอุณหภูมิสูง เวลาอันส้ัน มีผลตอการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ

ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑนอย 

  2) ผลิตภัณฑมีอายุเก็บนานข้ึน โดยไมจําเปนตองแตงสีและกล่ินเพ่ิมเติม หรือใสสารกัน

บูดเนื่องจากกระบวนการทําลายเช้ือจุลินทรียท่ีอุณหภูมิสูง บรรจุภัณฑและสภาวะบรรจุเปนแบบ

ปลอดเช้ือ 

  3) บรรจุภัณฑไมจําเปนตองทนความรอนสูง เพราะจะบรรจุเม่ือผลิตภัณฑมีอุณหภูมิ

ใกลเคียงอุณหภูมิหอง จึงทําใหสามารถใชบรรจุภัณฑท่ีเปนพลาสติกได สามารถออกแบบรูปทรง

ไดหลากหลายทันสมัยตามความตองการของผูบริโภค 

   4) ไมตองใชหองบรรจุแบบปลอดเช้ือ จึงลดคาใชจายในการควบคุมสภาวะปลอดเช้ือ 

และคาใชจายในการบํารุงรักษาหองปลอดเช้ือ 

     (2) เทคโนโลยีการบรรจุรอน  

           เปนการบรรจุผลิตภัณฑท่ีผานการทําลายจุลินทรียดวยความรอนสูง จากนั้นนําไป

ผานกระบวนการดึงออกซิเจนออก แลวจึงนําไปบรรจุในขณะท่ีผลิตภัณฑยังคงมีอุณหภูมิสูง 

(ประมาณ 90 องศาเซลเซียส) ใสภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ เชน ขวดแกว ท่ีถูกทําใหรอนเพ่ือ

ปองกันการแตกในขณะบรรจุ โดยบรรจุใหเต็ม หรือควํ่าขวดภายหลังการบรรจุ โดยขอดีของการ

บรรจุรอน ดังนี้ 

  1) เปนกระบวนการผลิตท่ีไดรับการยอมรับจากผูบริโภค วาผลิตภัณฑท่ีบรรจุดวยวิธีการ

บรรจุรอนนี้ปลอดภัยในการบริโภค  
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  2) ขวดแกว เปนภาชนะบรรจุท่ีแข็งแรง ทนความรอน ทนกรดและดาง สามารถลางทํา

ความสะอาด และนํากลับมาใชซ้ําได เปนการลดปริมาณวัตถุดิบท่ีใชเปนภาชนะบรรจุได 

  (3) เทคโนโลยีเคร่ืองบรรจุ TT/3 XH IC 
9
 

   เปนเคร่ืองบรรจุ TT/3 (ดังรูป 4-6) สําหรับผลิตภัณฑท่ีทําจากนมแชเย็นแบบ

พกพาหรือรับประทานท่ีบาน โดยใสฝาจากดานในของตัวเคร่ือง และมีหวงปองกันการเปด ซึ่งทํา

ใหเปดทานงาย และเก็บงาย และปลอดภัยตออาหารดานในกลอง ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีชวยลดเวลา

ในการผลิตเครื่องดื่มไดเปนอยางดี    

  (4) เทคโนโลยีเคร่ือง TT/3  

  เคร่ืองรุน TT/3 (ดังรูปท่ี 4-7) เปนเทคโนโลยีการบรรจุท่ีมีสุขอนามัยสูง 

สามารถทํางานไดนานอยางตอเนื่อง ใชสําหรับการผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมีกรดสูง เชน ชาเย็น เคร่ืองดื่ม

สําหรับการออกกําลังกาย หรือน้ําผลไม สามารถเก็บไวไดนานถึง 6 เดือนในกลองประเภท Tetra 

Top ท่ีสวยงาม ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีใหผลิตภัณฑจํานวนมาก ในเวลาอันส้ัน  

 

รูปที่ 4-6 เคร่ืองบรรจุ TT/3 XH IC 

     

รูปที่ 4-7 ชุดเคร่ือง TT/3 for HAAD 

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 

 เทคโนโลยีการเตรียมวัตถุดิบ10
 

(1)  เทคนิคการเลือกเอนไซม 

   ในเคร่ืองดื่มหลายชนิด เอนไซมและปฏิกิริยาจากเอนไซมเปนส่ิงท่ีขาดไมได ซึ่ง

มาจากองคประกอบตามธรรมชาติหรือการเติมลงไปในกระบวนการผลิต เอนไซมทําหนาท่ีหลาย

ประการในผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม ไดแก ชวยเพ่ิมผลผลิต สรางสารอาหารในกระบวนการหมัก และ

กระบวนการผลิต และมีผลตอการเกิดสี กล่ิน รสชาติ และความใสของผลิตภัณฑสุดทาย โดย

เอนไซมจะมีบทบาทแตกตางกันตามชนิดของเคร่ืองดื่ม ดังนี้ 
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   1) เอนไซมทั่วไป 

   เอนไซมโดยท่ัวไปจะมีช่ือตามกระบวนการเรงปฏิกิริยา ซึ่งจะแบงได 6 กลุมหลัก 

ไดแก ออกซิโดรีดักเทส ไฮโดรเลส ไลเซส ทรานสเฟอเรส ไลเกส และไอโซเมอเรส โดยเอนไซม

ไฮโดรเลสจะมีบทบาทมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม เอนไซมสวนใหญจะเรงปฏิกิริยาแบบ

จําเพาะข้ึนกับปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ pH ความเขมขน เวลาท่ีสัมผัสกับสารตั้งตน แรธาตุ      

อิออนของเกลือ และตัวออกซิไดซ เปนตน จึงตองมีการเลือกใชเอนไซมเหมาะสม 

  2) เอนไซมในเคร่ืองดื่มเบียร 

   เอนไซมมีบทบาทสําคัญในการผลิตเบียรและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากมอลท 

อ่ืนๆ เชน วิสก้ี โดยเอนไซมจะทํางานใน 3 สวน ไดแก สรางน้ําตาลเพื่อใชในกระบวนการหมัก 

ควบคุมความหนืด และปองกันความเย็นในเบียร (ทําใหเบียรขุน) สําหรับการหมักเบียร ความ

หนืดของน้ําเวิรทจะข้ึนกับเอนไซมท่ีใช ซึ่งจะสงผลตอการเลือกใชกระบวนการ เวลาท่ีใชใน

กระบวนการก็จะมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการเลือกชนิดและความเขมขนของเอนไซม หากสาร

ตั้งตนสัมผัสกับเอนไซมนานก็จะใชความเขมขนของเอนไซมนอยลง เปนการประหยัดวัตถุดิบท่ีใช 

   3) เอนไซมในเคร่ืองดื่มผลไม 

   อุตสาหกรรมน้ําผลไมจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใชเอนไซมในกระบวนการคั้นน้ํา

และการเตรียมผลิตภัณฑสุดทาย สําหรับน้ําผลไมท่ีไมใชกลุมสม เชน แอปเปล องุน และเบอรร่ี 

จะเติมเอนไซมลงไปในกระบวนการปนเพ่ือชวยในการสกัด และเอนไซมท่ีใชในการผลิตน้ําผลไม

จะตองมีชวง pH ท่ีเหมาะสมต่ํากวาและตองเปนชนิดท่ีทนตอกรด เนื่องจากน้ําผลไมสวนใหญจะมี 

pH ประมาณ 3-4 

   โดยผนังเซลลของผลไมประกอบดวยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เพคติน และโปรตีน 

โดยเพคตินเปนโพลีแซคคาไรดชนิดหนึ่ง การเติมเอนไซมท่ีเหมาะสมจะไปทําลายโครงสราง

ดังกลาวทําใหสามารถแยกน้ําไดมากขึ้น ชวยใหกระบวนการคั้นทําไดสะดวก และชวยใหน้ําผลไม

ใส การเติมเอนไซมปริมาณต่ําๆ ประมาณ 0.01-0.03 เปอรเซ็นต จะชวยเพ่ิมผลิตไดประมาณ 

20-25 เปอรเซ็นต  

   การเติมเซลลูเลส เฮมิเซลลูเลส และเพคทิเนส กอนหรือระหวางการคั้นจะชวยให

น้ําผลไมในผนังเซลลออกมาไดมากข้ึน ทําใหผลผลิตสูงข้ึน นอกจากนั้น ยังชวยลดการบํารุงรักษา

และความสึกหรอของเคร่ืองคั้นและลดพลังงานท่ีตองใช โดยเฉพาะเมื่อตองคั้นน้ําจากผลไมท่ีเนื้อ

แนนมาก กระบวนการของเอนไซมบางอยางอาจทําใหผลไมท้ังลูกกลายเปนของเหลวไดท้ังหมด 
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  (2) เทคนิคการเลือกสารผสม
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   เคร่ืองดื่มทุกชนิด ไมวาจะเปนเคร่ืองดื่มอัดลมหรือแบบปกติ มักประกอบดวย

สวนผสมหลักไดแก สารอาหาร รส น้ําเช่ือม ท่ีมักตกตะกอนบางเม่ือสินคาถูกบรรจุแลวในกลอง 

โดยสวนผสมเหลานั้นมักถูกผสมไวลวงหนาเปนสารละลาย กอนนํามาผสมน้ําตาลและน้ําใน

กระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มข้ันตอนสุดทาย 

    สวนผสมแหงจะถูกละลายและผสมน้ําและกลายเปนสารพรีมิกซกอนเขาสูข้ันตอน

โฮโมจิไนซ โดยสวนผสมท่ีเปนของเหลวตางๆ เชน รสและวิตามิน อาจจะถูกผสมลงไปเปนสาร

พรีมิกซในข้ันตอนนี้ หรือผสมกับน้ําผลไมเขมขนก็ได 

    ส่ิงท่ีจะทําใหเคร่ืองดื่มมีคุณภาพสูงไดอยางสมํ่าเสมอก็คือสารพรีมิกซท่ีเนียน ไม

เปนกอน และไมมีฟองอากาศ สารแอสปาแตม และมัลโทรเด็กซตริน เปนสารท่ีตองใหความ

ระมัดระวังสูงเพราะสารเหลานี้มักไมละลายน้ําทันที 

  (3) เทคนิคการละลายและเก็บนํ้าตาล 
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    น้ําตาลเปนสวนประกอบสําคัญตอการผลิตเคร่ืองดื่ม ซึ่งข้ันตอนการเตรียม

น้ําเช่ือมหัวเช้ือนั้น สามารถทําเปนล็อตใหญๆ ในถัง หรือจะทําในระบบตอเนื่องเลยก็ได ซึ่งหาก

เปนระบบละลายน้ําตาลตอเนื่องนั้น ข้ันตอนนี้จะถูกรวมกับข้ันตอนการพาสเจอรไรซน้ําเช่ือม ซึ่ง

ทําใหใชประโยชนจากพลังงานไดดีท่ีสุด หรือสามารถติดตั้งระบบไลอากาศและเคร่ืองกรองรวมใน

ข้ันตอนเหลานี้ก็ไดเชนกัน ซึ่งความเขมขนของน้ําตาลจะถูกกําหนดอัตโนมัติไวระดับเหมาะสมท่ี

ประมาณ 65
๐
 Brix 

 เทคโนโลยีหอกล่ันสุรา13
 

  หอกล่ันสุรา KRT 150 L เปนหอกล่ันสุราขาวขนาดกลาง มีกําลังการผลิตน้ําสุรา   

150 ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีแรงแอลกอฮอล 70 ดีกรี ใชหมอไอนํ้าท่ีมีความทันสมัย งายตอการใชงาน

และการควบคุม สามารถควบคุมการทํางานของหอกล่ันท้ังหมดไดเพียงคนเดียว จากการทดสอบ

การเดินเคร่ืองของโรงงานผลิตสุราแหงหนึ่ง พบวาประสิทธิภาพท่ีทําไดสูงกวาสเปคท่ีกําหนด โดย

สามารถผลิตสุราดิบไดกวา 200 ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีแรงแอลกอฮอล 75 ดีกรี  

   ในปจจุบันหอกล่ันไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน เนื่องจากกล่ิน และรสชาติของน้ําสุราท่ีได 

มีความใกลเคียงกับสุราจากโรงงานใหญมากข้ึน ประสิทธิภาพการกล่ันสูงกวาหมอตมธรรมดา 

สามารถรีดดีกรีออกจากนํ้าสาไดหมดจด และยังใชเวลาในการกลั่นส้ันกวา รวมถึงลดอัตราการ

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต ทําใหผูผลิตสุรารายใหญๆ เร่ิมปรับเปล่ียนมาใช 

หอกลั่นกันเปนจํานวนมาก อันเนื่องจากคุณภาพดานกล่ิน รสชาติของสุรา ความประหยัดและ

ตนทุนท่ีต่ํา แมวาราคาหอกลั่นจะสูง แตก็สามารถคืนทุนไดในเวลาอันส้ัน 
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http://www.tetrapak.com. 
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 4.2 การจัดการดานการใชนํ้า 

  อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มแตละประเภทมีการใชน้ําในกระบวนการผลิตในปริมาณมาก และ

มีการสูญเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน โดยวิธีการ/แนวทางการจัดการดานการใชน้ําสําหรับ

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม สามารถนําปฏิบัติไดดังนี้    

1) ดานการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
14

 

- ข้ันตอนการลางทําความสะอาดวัตถุดิบ ควรเลือกใชการทําความสะอาดแบบแหง 

เชน การเขยา/ส่ัน หรือการเปาดวยลมแรง หรือปอกเปลือกผลไมแบบแหง     

ซึ่งสามารถลดการใชน้ําสําหรับการลางไดประมาณ 35 เปอรเซ็นต และถาตองใช

น้ํ าในการลางทําความสะอาดวัตถุดิบ  ควรเลือกใชการฉีดน้ํ า  เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการลางทําความสะอาด 

- การลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุ เชน กระปอง ขวดแกว และขวดพลาสติก 

ควรมีการติดตั้งหัวฉีดสเปรย ทําใหสามารถประหยัดการใชน้ําได แตเนื่องจากการ

ฉีดสเปรย จะตองใชเงินทุนสูง ซึ่งเหมาะกับโรงงานขนาดใหญ สวนโรงงานขนาด

กลาง และขนาดเล็ก นั้นควรใชวิธีการจุมลาง ซึ่งโดยปกติจะทําการลางน้ําจํานวน  

3 คร้ัง และจะมีการใชภาชนะในการรองรับน้ําลาง 1 ใบ ตอการลาง 1 น้ํา ซึ่งการ

ใชวิธีการจุมลางท่ีประหยัดน้ํา คือ การใชระบบสวนกระแส นั่นคือการนําน้ํา

สุดทายท่ียังสะอาดอยูมาใชลางภาชนะบรรจุภัณฑในน้ําท่ีสอง และนํ้าท่ีมีความ

สกปรกไมมากในการลางน้ําท่ีสองมาใชลางบรรจุภัณฑในน้ําแรก ดังรูปท่ี 4-8 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-8 การลางแบบสวนกระแสการไหลของนํ้า 
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น้ําเสีย 

น้ําลางภาชนะบรรจุภัณฑ 

น้ําลาง 
คร้ังท่ี 1 

น้ําลาง

คร้ังท่ี 2 
น้ําลาง 
คร้ังท่ี 3 
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- ปรับเปล่ียนการใชน้ําฉีดลางวัตถุดิบ ภาชนะและอุปกรณโดยตรงเปนการลางใน

ภาชนะ 

- รวบรวมภาชนะและอุปกรณเพ่ือลางทําความสะอาดในปริมาณมากแตจํานวน

นอยคร้ัง 

- ควรกวาดขยะของแข็ง/ เศษเปลือกผลไม โดยไมใชน้ํา สําหรับการทําความ

สะอาดพ้ืน ซึ่งเปนการทําความสะอาดแบบแหง หรือถามีการใชน้ําในการทําความ

สะอาดก็ควรเก็บกวาดขยะท่ีเปนของแข็ง/ เศษเปลือกผลไมกอนการฉีดน้ําลาง 

เพ่ือลดปริมาณน้ําใชในการลางพ้ืน 

- นําน้ําลางภาชนะบรรจุ และนํ้าหลอเย็นมาใชซ้ําในข้ันตอนการลางบรรจุภัณฑท่ี

เติมน้ําผลไมแลว รวมท้ังนํามาใชทําความสะอาดพ้ืน 

- นําน้ําท่ีกล่ันตัวจากไอน้ํา มาใชซ้ําเปนน้ําลางภาชนะบรรจุ ถาโรงงานมีกําลังการ

ผลิตมาก การใชไอน้ําก็จะมีมาก ดังนั้นน้ําท่ีกล่ันตัวจากไอน้ําก็จะมีปริมาณมาก 

ซึ่งสามารถนํากลับไปใชซ้ําในระบบหมอไอน้ําได 

- ทําการหมุนเวียนใชน้ําลางจากถังฆาเช้ือ ปอนเปนน้ําหมอไอน้ํา  

- นําน้ําลางคร้ังสุดทายกลับมาใชประโยชนซ้ํา 

- ปดวาลวน้ําใหสนิททุกคร้ังหลังการใชงาน 

- ตรวจสอบและปรับอัตราการไหลของน้ําใหเหมาะสมตอการใชงานของเคร่ืองจักร

และอุปกรณตางๆ 

- ตรวจสอบหารอยร่ัวหรือการชํารุดของทอน้ําและถังเก็บน้ําอยางสมํ่าเสมอ 

- ติดตั้งหัวฉีดแรงดันสูงแบบท่ีมีระบบเปดปดน้ํ า ท่ีปลายสายยางเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการลาง 

- ติดตั้งมิเตอรน้ําในจุดสําคัญ เพ่ือชวยเก็บขอมูลและวิเคราะหการใชน้ํา เม่ือพบวา

ปริมาณน้ําใชตอตันผลิตภัณฑเพ่ิมสูงข้ึนใหตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุ 

 กรณีตัวอยางวิธีการ/แนวทางการจัดการดานการใชน้ําสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ี

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามหลักการการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน ซึ่งแสดงได

ดังตอไปนี้ 
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ตัวอยางที่ 4 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา ปรับปรุงเปลี่ยนทอทางสงน้ําประปาเขาระบบการ

ผลิตน้ําบริสุทธ์ิ
15

 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุรา ทําการปรับปรุงเปลี่ยนทอทางสงน้ําประปาเขาระบบการผลิตน้ําบริสุทธ์ิ

จากเดิมเปนทอเหล็ก ดังรูปท่ี 4-9 ปรับเปล่ียนเปนทอ SS.ขนาด 1 นิ้ว 

กอนการปรับปรุง 

      

 

 

รูปที่ 4-9 ทอสงนํ้าประปาแบบเดิม (เปนทอเหล็ก) 

หลังการปรับปรุง   

• สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําบริสุทธ์ิไดชั่วโมงละ 6 ลบ.ม.  

 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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 โรงงานสุรา บริษัท อธิมาตร จํากัด.  

ปรับเปล่ียนทอเดิมเหล็ก              ผลิตน้ําประปาได 5 ลบ.ม. ตอ ซม. 
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ตัวอยางที่ 5 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา การปรับปรุงติดตั้ง LINE ทอทางสงใหม 
16

 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุรา ทําการปรับปรุงตําแหนงการวางอุปกรณ หรือระบบทอสงน้ําประปาเขา

ระบบการผลิตน้ําบริสุทธ์ิเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเคลื่อนยาย หรือขนถายอุปกรณ 

 

      

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-10 การปรับปรุงตําแหนงการวางอปุกรณ หรือระบบทอสงนํ้าประปา 

กอนการปรับปรุง     

• เดิมผลิตน้ําไดชั่วโมงละ 5 ลบ.ม. / ชั่วโมง  

หลังการปรับปรุง   

• สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ําบริสุทธ์ิไดชั่วโมงละ 6 ลบ.ม.  

• สามารถผลิตน้ําบริสุทธ์ิเพ่ิมจากเดิมได 24 ลบ.ม./ วัน  

• สามารถผลิตน้ําบริสุทธ์ิเพ่ิมจากเดิมได 720 ลบ.ม./เดือน หรือ 262,800 ลบ.ม./ ป  

• คิดเปนตัวเงินได 2,628,000 บาท/ป (ตนทุนการผลิตน้ําบริสุทธ์ิ 1 ลบ.ม. เทากับ 10 บาท) 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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 โรงงานสุรา บริษัท อธิมาตร จํากัด.  

รูปกอนการปรับปรุง รูปหลังการปรับปรุง 



                                                     บทที่ 4: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 4-16

ตัวอยางที่ 6 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา การปรับเปล่ียนกระบวนการลาง 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

          โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มชูกําลัง ทําการปรับเปลี่ยนวิธีการลางแบบตามกระแส ซึ่งใชน้ําลาง

ภาชนะบรรจุภัณฑ ปริมาณ 3 ลูกบาศกเมตร/วัน ภาชนะท่ีใชลางมีขนาด 200 ลิตร จํานวน 3 ใบ เปลี่ยนน้ํา 

5 คร้ัง/ถัง/วัน เปลี่ยนเปนลางแบบสวนกระแส ซึ่งใชน้ําในการลาง เทากับ 1.4 ลูกบาศกเมตร/วัน โดย

ภาชนะท่ีใชในการลางมีขนาดและจํานวนเทากัน จํานวนการเปลี่ยนน้ํา 5 คร้ัง/ถัง/วัน สามารถประหยัดน้ําได

เทากับ 1.6 ลูกบาศกเมตร/วัน  

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• ปริมาณน้ําท่ีประหยัดได 1.6 ลูกบาศกเมตร/วัน 

                                                422.4 ลูกบาศกเมตร/ป (จํานวนวันทํางานเทากับ 264 วัน/ป) 

• คาน้ํา   13.7 บาท/ลูกบาศกเมตร 

• จํานวนเงินท่ีประหยัดได 5,784 บาท/ป 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. (2548).  

ตัวอยางที่ 7 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา การปรับเปล่ียนอุปกรณ 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าดื่ม ทําการปรับเปล่ียนจากการใชสายยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 

มิลลิเมตร ความยาว 10 เมตร ลางทําความสะอาดพื้น เคร่ืองจักร/อุปกรณตางๆ รวม 15 จุด โดยใชน้ํา

ปริมาณ 100 ลูกบาศกเมตร/วัน เปลี่ยนเปนใชสายยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร พรอมติดตั้ง

หัวฉีดแรงดันสูงเพ่ือเพ่ิมแรงดัน โดยขณะลางทําความสะอาด สามารถกระจายน้ําไดท่ัวถึง และสามารถลดการ

ใชน้ําเหลือ 80 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• ปริมาณน้ําท่ีประหยัดได   5,000 ลูกบาศกเมตร/ป 

• คาน้ํา     3.5 บาท/ลูกบาศกเมตร 

• จํานวนเงินท่ีประหยัดได   17,500 บาท/ป 

• คาใชจายในการลงทุน   7,800 บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน    5 เดือน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. (2548).  
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ตัวอยางที่ 8 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา การนําน้ําหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมน้ําอัดลม มีการนําน้ําหมุนเวียนกลับมาใชใหม โดยรวบรวมนํ้าจากการลางกระปอง

เปลาปริมาณ 20 ลูกบาศกเมตร/วัน และน้ําหลอเย็นปริมาณ 20 ลูกบาศกเมตร/วัน มาใชทําความสะอาด 

โดยทางโรงงานมีการสรางถังปูนซีเมนตไวรองรับน้ําจากกิจกรรมดังกลาวและทอสงน้ํา เพ่ือนําน้ําท่ีเก็บ

รวบรวมไวไปใชประโยชนตอไป 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• ปริมาณน้ําท่ีประหยัดได   10,000 ลูกบาศกเมตร/ป 

• คาน้ํา     3.5 บาท/ลูกบาศกเมตร 

• จํานวนเงินท่ีประหยัดได   35,000 บาท/ป 

• คาใชจายในการลงทุน   69,000 บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน    2 ป 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. (2548).  

ตัวอยางที่ 9 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา การนําน้ําหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

          โรงงานอุตสาหกรรมเบียร มีการนําน้ําหมุนเวียนกลับไปปอนหมอไอน้ํา โดยทางโรงงานทําการ

ตรวจวัดปริมาณน้ําท่ีกลั่นตัวจากไอน้ําท่ีออกจากกระบวนการผลิตปริมาณ 3,000 ลิตร/ชั่วโมง หรือ 24 

ลูกบาศกเมตร/วันท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส พบวาไมมีการปนเปอน จึงสามารถนําน้ํากลับมาใชใหมได  

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• ปริมาณน้ํามันเตาท่ีประหยัดได  44,509 ลิตร/ป 

• คาน้ํามันเตา    8.5 บาท/ลิตร 

• จํานวนเงินท่ีประหยัดได   379,015 บาท/ป 

• คาใชจายในการลงทุน   349,273 บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน    11 เดือน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. (2548).  
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ตัวอยางที่ 10 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา การนําน้ําหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

          โรงงานอุตสาหกรรมสุรากลั่น พบวามีสถานประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชนท้ังหมดจํานวน 353 ราย 

และกระบวนการผลิตสุรากลั่นใชขาวเหนียวและลูกแปงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งมีการใชน้ําหลอเย็น 

น้ําลางขาว น้ําแชขาว น้ํานึ่งขาว ในปริมาณ 16.07, 9.50, 4.73 และ 0.99 ลิตร ตามลําดับ และเชื้อเพลิง 

0.39 กิโลกรัม/ลิตร ภายหลังจากท่ีโรงงานไดปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการหมุนเวียนน้ํากลับมาใชใหม

และลดการสูญเสีย ทําใหสามารถลดปริมาณการใชน้ําหลอเย็น น้ําลางขาว น้ําแชขาว น้ํานึ่งขาว และ

เชื้อเพลิง ได 32.34, 27.62, 26.30, 20.83 และ 33.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และยังคงไดสุรากลั่นท่ีมี

คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. (2548).  

ตัวอยางที่ 11 : การจัดการดานการใชนํ้า 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานการใชน้ํา การติดตั้งระบบเปดปดน้ําโดยใชเทาเหยียบ 

และหัวกอกประหยัดน้ําแบบฝอยที่อางลางมือ 

รายละเอียดของโรงงาน 

           โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ใหพนักงานทุกคนลางทําความสะอาดมือกอนเขาไปในสายพานการบรรจุ

ผลิตภัณฑ โดยจัดเตรียมอางลางมือโดยใชกอกน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางใหญและน้ําไหลแรง ทําใหการไหล

ของน้ําตอหนึ่งหนวยเวลาสูง จึงทําใหเกิดการสูญเสียน้ําอยางมาก โรงงานมีพนักงานประมาณ 300 คน  

ลางมือเฉลี่ยวันละ 2 คร้ัง ซึ่งใชน้ําในการลางคร้ังละ 9 ลิตร 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

           โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ทําการติดตั้งระบบเปดปดน้ําโดยใชเทาเหยียบและหัวกอกประหยัดน้ํา 

แบบฝอยท่ีบริเวณอางลางมือ ทําใหสามารถลดปริมาณน้ําท่ีตองใชและลดคาใชจายในการจัดหาน้ํา ท้ังนี้

ปริมาณน้ําท่ีไหลไปสูระบบบําบัดน้ําเสียก็นอยลง จึงเปนการชวยลดตนทุนการผลิตของโรงงานไดดวย 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) 800 บาท 

• ปริมาณน้ําท่ีลดลง 936 ลูกบาศกเมตร/ป 

• คาใชจายท่ีประหยัดได 14,040 บาท/ป (คาใชจายในการสูบน้ําดิบ ปรับปรุงคุณภาพและคา

ซอมบํารุง 15 บาท/ลูกบาศกเมตร) 

• ระยะเวลาคืนทุน 1 เดือน 



บทที่ 4: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 4-19 

4.2.1 เทคโนโลยีที่ประยุกตใช  

(1) Water Footprint 
17

 

  สวนหนึ่งของการผลิตคงไมใชแควัสดุหรือวัตถุดิบเพียงอยางเดียว แตการผลิต

สินคาทุกชนิดตองใชน้ําเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ โดยเฉพาะการผลิตเคร่ืองดื่ม เราตองใชน้ํา

ตั้งแตการผลิตวัตถุดิบ การชะลางในโรงงาน และเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ จึงมีการพัฒนา

เคร่ืองมือข้ึนมาอีกช้ินหนึ่งเพ่ือวัดปริมาณการใชน้ําในผลิตภัณฑแตละหนวยโดยใชหลักการ

เดียวกับคารบอนฟุตพร้ินท การวิเคราะหคาวอเทอรฟุตพร้ินทจะชวยใหทราบประสิทธิภาพของ

การใชทรัพยากรน้ํา จึงชวยใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตและสามารถสรางความย่ังยืนไดใน

ระยะยาว 

2) ประโยชนของ Water Footprint 

  สําหรับผูผลิต การนําแนวคิดวอเทอรฟุตพร้ินทมาใชจะชวยสรางภาพลักษณท่ีดี

ใหกับองคกร รวมท้ังผลิตภัณฑและบริการ โดยมีเหตุผลเชนเดียวกับคารบอนฟุตพร้ินท คือการ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  

  ดานการผลิต เปนการลดความเสี่ยงของปญหาขาดแคลนน้ําในอนาคต 

นอกจากนั้น และยังเปนการเตรียมตัวท่ีเหมาะสมสําหรับมาตรฐานทางสิ่งแวดลอมท่ีจะเพ่ิมความ

เขมงวดในอนาคต  

  การระบุขอมูลวอเทอรฟุตพร้ินทบนฉลากสินคาจะชวยกระตุนใหผูบริโภค

ตระหนักถึงความสําคัญของการใชน้ําในการผลิตสินคาแตละชนิด และอาจใหประโยชนดาน

การตลาดดวย เพราะเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันท่ีมีความตระหนัก

ดานส่ิงแวดลอมมากข้ึน การคํานวณวอเทอรฟุตพร้ินทอาจนํามาใชตอรองราคาการใหบริการดาน

สภาพแวดลอมของสินคาแตละชนิด (ลักษณะเดียวกับคารบอนเครดิต) ในการคาและการลงทุน

ในระดับโลกอีกดวย 

3) หลักการวัด Water Footprint 

   หลักการวัดวอเทอรฟุตพร้ินต คือการวัดน้ําท้ังหมดที่ตองใชตลอดวัฏจักรของ

ผลิตภัณฑ เรียกวา Virtual Water Content ในกรณีผลิตภัณฑอาหารก็จะเร่ิมตั้งแตการเพาะปลูก 

น้ําท่ีใชในกระบวนการแปรรูป ไปจนถึงน้ําท่ีตองใชในการบําบัดของเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

หมายความวาน้ําท้ังหมดท่ีคํานวณไดอาจไมไดเดินทางไปกับผลิตภัณฑ แตเปนภาระดาน

ส่ิงแวดลอมของแหลงผลิตดวย  

   ปริมาณน้ําท่ีใชในการผลิตเคร่ืองดื่มแตละชนิดสูงมากจนไมนาเช่ือ เชน เบียร       

1 ลิตร ใชน้ํา 300 ลิตร เนื่องจากคาวอเทอรฟุตพร้ินทจะวัดไดจากปริมาณน้ําท่ีแตละพ้ืนท่ีไดรับจาก

                                                            

17
 http://www.ttim.co.th. 

 



                                                     บทที่ 4: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 4-20

ธรรมชาติ ประเทศท่ีมีคามากท่ีสุดของโลกคืออินเดียและจีน (13 และ 12 เปอรเซ็นตของโลก)    

สวนไทยใชน้ําประมาณ 2 เปอรเซ็นตของโลก  

 องคประกอบของ Water Footprint 

   วอเทอรฟุตพร้ินทมีองคประกอบท้ังหมดสามสวน ไดแก วอเทอรฟุตพร้ินทสี   

น้ําเงิน เขียว และเทา 

 บลูวอเทอรฟุตพร้ินท คือปริมาณน้ําจืดจากแหลงน้ําสีน้ําเงิน (น้ําบนผิวโลกและ

น้ําใตดิน) ท่ีใชในการผลิตสินคาและการบริการของแตละบุคคลหรือชุมชน  

 กรีนวอเทอรฟุตพร้ินท คือปริมาณน้ําจากแหลงน้ําสีน้ําเงิน (น้ําฝนท่ีกักเก็บในช้ันดิน)  

 เกรยวอเทอรฟุตพร้ินท คือปริมาณนํ้าเสียท่ีมาจากการผลิตและการบริการของ

บุคคลหรือชุมชน โดยสามารถประมาณเปนปริมาณน้ําท่ีจะในการเจือจางน้ําเสีย

หรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน  

หมายเหตุ : การประเมินตองคํานึงถึงตัวแปรจําเพาะของแตละภูมิภาค เชน ขอมูลทางอุทกวิทยา 

ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร และภูมิประเทศ เปนตน 

 (2) เทคโนโลยีเต็ดตรา อัลซิพ
18

  

   เทคโนโลยีเต็ดตรา อัลซิพ เปนระบบทําความสะอาดซีไอพีอัจฉริยะ ใหมลาสุด 

ดังรูปท่ี 4-11 ซึ่งเปนรูปแบบท่ีใชระบบอัตโนมัติ ชวยเพ่ิมความถูกตองและแมนยําในการทํางาน 

และชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอผิดพลาดจากการทํางานของมนุษย โดยระบบน้ีเอ้ือ

ประโยชนในการชวยใหผูผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มสามารถบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยดาน

อาหารในระดับสูงได ในขณะท่ีมีตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวกับการจัดการดานส่ิงแวดลอมและการ

ดําเนินงานท่ีลดลง ระบบสามารถประหยัดการใชน้ําไดถึง 21 เปอรเซ็นต และประหยัดปริมาณ

การใชสารเคมีลงไดถึง 7 เปอรเซ็นต 

 

รูปที่ 4-11 เคร่ืองเต็ดตรา อัลซิพ (Tetra Alcip) 

ที่มา: http://www.ttim.co.th/home/food/index.php?mode=newspro. 
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   (3) ระบบทําความสะอาด Tetra Alcip 100 

    ระบบทําความสะอาด Tetra Alcip 100 ดังรูปท่ี 4-12 เปนหนวยทําความสะอาด

สําหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนม น้ําผลไม เคร่ืองดื่มและอาหาร หนวยนี้ถูกออกแบบเพ่ือทํา

ความสะอาดหัวบรรจุและอุปกรณการผลิต เชน ทอ ถัง ถังปลอดเช้ือ และเคร่ืองทําความรอน    

โดยใชน้ํายาทําความสะอาดเพียงหนึ่งหรือสองชนิด มีระบบทําความสะอาดถึง 14 โปรแกรม ซึ่ง

สามารถปรับใหเขากับลักษณะงานไดทุกแบบอยางเต็มท่ี เชน เวลา อุณหภูมิ ความเขมขน ระบบ

การไหลเวียนและปริมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

รูปที่ 4-12 ระบบทําความสะอาด Tetra Alcip 100 

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 

4.3 การจัดการดานนํ้าเสีย/ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนนั้นข้ึนอยูกับปริมาณน้ําใชใน

กระบวนการผลิต สวนคุณลักษณะของน้ําเสียนั้นข้ึนอยูกับกรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบท่ีใช และจาก

การทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต ซึ่งมีวิธีการ/แนวทางการจัดการดานน้ําเสีย/

ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม สามารถนําปฏิบัติไดดังนี้ 

- การลดมลพิษทางน้ําทําไดโดย ลดปริมาณน้ําเสีย และลดคาความสกปรกของน้ําเสียท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต เชน การกวาดแยกขยะของแข็ง/เศษเปลือกผลไม ช้ินสวน

ผลไมท่ีไมไดใชประโยชน หรือการเก็บกวาดเศษเปลือกผลไม หรือช้ินสวนผลไมกอน

การทําความสะอาดพ้ืนและเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ รวมท้ังการติดตั้งตะแกรงบริเวณราง

ระบายน้ําเพ่ือปองกันเปลือกหรือเศษผลไมไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

- การจัดการและการวางระบบทอระบายน้ําในโรงงาน โดยใชระบบทอแยกระหวาง

น้ําฝนและน้ําเสีย เพ่ือชวยลดภาระในการบําบัดน้ําเสีย และยังสามารถกักเก็บน้ําฝน

เพ่ือนํามาใชงานได บางโรงงานมีการวางระบบทอแยกน้ําใสกับน้ําเสีย หมายถึงระบบ

ทอท่ีแยกน้ําใส (เชน น้ําหลอเย็น น้ําท่ีใชในชีวิตประจําวัน) กับน้ําเสียตางๆ ท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิตออกจากกัน แลวทําการกักเก็บ บําบัด หรือระบายออกตาม
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ระบบทอท่ีวางไว วิธีนี้ทําใหลดภาระและประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม เชน การบําบัดน้ําเสียท่ีมีความเขมขนสูง การจัดการมลพิษตางๆ  

- การเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสมกับลักษณะของน้ําเสียของอุตสาหกรรม

เคร่ืองดื่มแตละประเภท  

   กรณีตัวอยางวิธีการ/แนวทางการจัดการดานน้ําเสียสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ี        

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามหลักการการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน ซึ่งแสดงได

ดังตอไปนี้ 

ตัวอยางที่ 12 : การจัดการดานนํ้าเสีย 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานน้ําเสีย การนําน้ําเสียหลังจากการบําบัดแลว 

กลับมาลางทําความสะอาดพ้ืน
19

 

รายละเอียดของโรงงาน 

          โรงงานอุตสาหกรรมสุราแหงหนึ่งใชน้ําสะอาดท่ีมีการเติมคลอรีนในการลางบรรจุภัณฑประเภทขวด

แกวในปริมาณท่ีสูงมาก หลังจากการลางบรรจุภัณฑน้ําถูกไหลท้ิงลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งพบวาน้ําท้ิงจาก

การลางบรรจุภัณฑยังมีคุณภาพดีอยู 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุราไดนําน้ําท้ิงจากการลางบรรจุภัณฑท่ียังมีคุณภาพดีมากรองผานตะแกรงเพ่ือ

กําจัดเศษฉลาก และนําน้ํากลับไปใชในกิจกรรมภายนอกกระบวนการผลิต เชน รดน้ําตนไม ลางทําความ

สะอาดพ้ืน ใชในระบบชักโครกในหองน้ํา ใชในระบบหลอเย็นได เปนตน ในเบ้ืองตนนําน้ํากลับมาใช

ประมาณวันละ 50 ลูกบาศกเมตร 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

☺ คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) 200,000 บาท 

☺ ปริมาณน้ําท่ีลดลง 15,600 ลูกบาศกเมตร/ป 

☺ คาใชจายท่ีประหยัดได 234,000 บาท/ป (คาใชจายในการสูบน้ําดิบ ปรับปรุงคุณภาพ

และคาซอมบํารุง 15 บาท/ลูกบาศกเมตร) 

☺ ระยะเวลาคืนทุน 10 เดือน 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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ตัวอยางที่ 13 : การจัดการดานนํ้าเสีย 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานน้ําเสีย การเลือกใชระบบบําบัดน้ําเสียอยางเหมาะสม
20

 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุราแหงหนึ่ง กอใหเกิดน้ําเสีย 2 ประเภท ไดแก น้ําเสียประเภทเจือจาง และน้ํา

เสียประเภทเขมขน ซึ่งมีวิธีการบําบัดท่ีตางกัน ในท่ีนี้จะยกตัวอยางวิธีการบําบัดน้ําเสียประเภทเขมขน ไดแก 

น้ํากากสา เปนน้ําเสียท่ีเหลือจากกระบวนการกลั่นสุรา มีคาความสกปรกสูง โดยทําการบําบัดน้ํากากสาดวย

วิธีการทางชีววิทยาแบบ Anaerobic Pond (ดังรูปท่ี 4-13) น้ํากากสาท่ีผานกระบวนการบําบัดก็ยังคงมีคา

ความสกปรกคอนขางสูงอยู แตมีอาหารท่ีเปนประโยชนกับพืช ไดแก ไนโตรเจน โพแทสเซียม และ

ฟอสฟอรัสอยู สามารถกําจัดน้ํากากสาท่ีบําบัดแลวไดโดย 

• นําไปทําปุยหมัก โดยหมักกับวัสดุท่ีเหลือใชจากการเกษตร 

• ทําลานตากเพ่ือระเหยน้ําออกแลวนํากากตะกอนมาใชเปนปุยโดยตรง 

• นําไปใชในแปลงทดลองทางการเกษตรของโรงงาน ซึ่งผานการวิจัยแลวไดผลดี และแจกจาย

ใหเกษตรกรท่ีสนใจ 

• นําไปราดถนนกับฝุน โดยการรองขอจากประชาชนและหนวยงานท่ีตองการ 

    

รูปที่ 4-13 ระบบบําบัดนํ้าเสียประเภทเขมขน 

ที่มา : http://spa.excise.go.th/sangsom.pdf. 
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4.4 การจัดการดานอากาศเสีย 

มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม เปนอีกแหลงหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม โดยสวนใหญมีแหลงกําเนิดมาจากการเดินเคร่ืองกําเนิดไอน้ํา เพ่ือสงไอน้ําใหกับ

หนวยงานผลิต วิธีการ/แนวทางการจัดการดานอากาศเสียสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม โรงงาน

อุตสาหกรรมตองมีการตรวจวัดอากาศจากปลองหมอไอน้ําเปนประจํา โดยใชเคร่ืองมือวัดท่ีได

มาตรฐาน ซึ่งมีวิธีการบําบัดอากาศเสีย ดังตอไปนี้ 

 (1) เคร่ืองกําจัดฝุน 
21

  

        เคร่ืองกําจัดฝุนจะใชแรงเคร่ืองจักร (แรงโนมถวง แรงเฉ่ือย แรงเหว่ียง) แยกสาร

แขวนลอยออกจากอากาศ เคร่ืองจักรนี้มีโครงสรางงาย คาใชจายในการดําเนินงานต่ํา เหมาะ

สําหรับการจัดการกับอากาศท่ีมีปริมาณฝุนละอองมากและมีสารแขวนลอยขนาดใหญ (5–10 

ไมครอนข้ึนไป) ขอเสียคือกําจัดฝุนละออกขนาดเล็กไดยาก  

 (2) การชะลางฝุน (หรือเรียกวาการทําความสะอาดดวยนํ้า) 

        เปนการใชน้ําบําบัดอากาศเสียท่ีมีละอองฝุน เม่ือน้ําจับตัวกับฝุนละออง จะทําใหฝุน

ละอองไหลออกไปกับน้ํา เคร่ืองมือนี้มีความดันสูญเสียสูง คาใชจายในการดําเนินการก็สูง แตมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดฝุนไดดี กําจัดไดประมาณ 80–90 เปอรเซ็นต สวนเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสามารถกําจัดฝุนได 99 เปอรเซ็นต น้ําท่ีผานการชะลางฝุนละอองตองผานการ

บําบัดจึงสามารถปลอยท้ิงได เคร่ืองมือในการชะลางฝุนมีหลายแบบ ท่ีนิยมใชไดแก สเปรย    

ทาวเวอร แพคทาวเวอร และการทําความสะอาดดวยฟอง เหมาะสําหรับการกําจัดฝุนละอองขนาด

เล็ก (0.1–100 ไมครอน)  

 (3) กําจัดฝุนดวยการกรอง  

        การกําจัดฝุนดวยการกรองทําโดยใหอากาศท่ีมีฝุนละอองผานวัสดุการกรอง เพ่ือดัก

จับฝุน วิธีท่ีใชบอยคือการใชถุงกรอง เม่ือถุงกรองผานการใชงานสักระยะหนึ่งรูของถุงกรองจะ   

อุดตันดวยฝุนละออง ทําใหความดันสูญเสียเพ่ิมข้ึน เพราะฉะนั้นตองติดตั้งอุปกรณสําหรับทํา

ความสะอาดผากรอง (เชน การเคาะตี การส่ัน) เพ่ือทําความสะอาดผากรองเปนประจําอยาง

ตอเนื่อง เคร่ืองกําจัดฝุนประเภทนี้เหมาะสําหรับกรองอากาศท่ีมีความเขมขนของฝุนละอองต่ํา

ขนาดฝุนละอองเล็ก (0.1–20 ไมครอน) ประสิทธิภาพในการกําจัดฝุนสูง กําจัดไดประมาณ  

90-99 เปอรเซ็นต แตไมเหมาะกับอากาศท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนสูงหรือมีฤทธิ์กัดกรอน  

 (4) ดักฝุนแบบไฟฟาสถิต  

        วิธีนี้ใชไฟฟาแรงสูงทําใหเกิดโคโรนาบริเวณข้ัวไฟฟา ทําใหฝุนละอองไดรับประจุ

ไฟฟา แลวจะถูกรวบรวมไวท่ีข้ัวเก็บ ฝุนท่ีสะสมอยูท่ีข้ัวเก็บจะถูกกําจัดโดยอุปกรณส่ันสะเทือน 
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ขอดีของวิธีนี้คือ ความดันสูญเสียต่ํา สามารถจับอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูง เหมาะสําหรับกําจัดอากาศ

ท่ีมีความเขมขนของฝุนละอองต่ํา ขนาดฝุนละอองเล็ก (0.05–20 ไมครอน) วิธีนี้มีประสิทธิภาพ

ในการกําจัดฝุนสูงถึง 99.9 เปอรเซ็นต แตตองใชพ้ืนที่ใหญ อุปกรณท่ีใชมีขนาดใหญ คาใชจายใน

การดําเนินงานสูง อุปกรณหรือเคร่ืองมือในการกําจัดฝุนมีท้ังขอดีและขอเสีย สําหรับอากาศท่ีมีฝุน

ละอองขนาดท่ีตางกันมักใชอุปกรณกําจัดฝุน 2 ชนิดหรือมากกวาใชงานรวมกัน  

กรณีตัวอยางวิธีการ/แนวทางการจัดการดานอากาศเสียสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ี        

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามหลักการการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน ซึ่งแสดงได

ดังตอไปนี ้

ตัวอยางที่ 14 : การจัดการดานอากาศเสีย 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานอากาศเสีย การนําเอาน้ําลางขวดมาใชกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุรา
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  นําน้ําลางขวดท่ีมีการเติมโซดาไฟและมีการใชงานแลว ซึ่งปกติจะตองสง

เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  แตจากคนควาของกลุมบริษัทพบวา สามารถนําน้ําโซดาไฟท่ีผานการใชงานจาก

เคร่ืองลางขวดแลว มาใชในการกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด โดยแสดงระบบการกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด

ดังตอไปน้ี (รูปท่ี 4-14) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  4-14 ระบบการกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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4.4.1 เทคโนโลยีที่ประยุกตใชงาน 

    (1) ระบบจายอากาศ
23

 

   เทคโนโลยีการออกแบบระบบจายอากาศท่ีเหมาะสมสามารถควบคุมอนุภาคใน

อากาศและกลิ่น รวมท้ังลดความเส่ียงของการปนเปอนท่ีมาจากอากาศ ไดแก จุลินทรียกอโรค 

(เชน Salmonella, Listeria, E. coli) จุลินทรียท่ีสรางสารพิษ (เชน Staphylococcus aureus และ 

Clostridia) และเช้ือจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสีย (เชน ยีสต รา Pseudomonads และแบคทีเรีย

กรดแลคติก)  

ปจจัยท่ีสําคัญของระบบจายอากาศ ไดแก   

 อุณหภูมิ: การลดอุณหภูมิใหต่ํากวา 13 องศาเซลเซียส เม่ือพบวาอุณหภูมิท่ีสูง

กวาจะทําใหอาหาร หรือเคร่ืองดื่มไมปลอดภัย 

 การกระจายอากาศ: ชวยลดอุณหภูมิท่ีเกิดจากกระบวนการและพนักงานเพ่ือใหมี

อากาศดีเพียงพอ ลดการปนเปอนจากอากาศ และลดการเกิดจุดอับอากาศ  

   สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเปล่ียนระบบอากาศ ไดแก 

 ปริมาตรของอากาศบนพ้ืนท่ีนั้น  

 ความสามารถในการทําความเย็น (การดึงความรอนออกจากอากาศ)  

 จํานวนคน (ความตองการอากาศดี)  

 ความตางของอุณหภูมิของพ้ืนท่ีท่ีอยูติดกัน  

 การควบคุมกล่ินและความช้ืน  

 ความดันคุณภาพของอากาศท่ีตองการ 

4.5 การจัดการดานพลังงาน 

 การจัดการดานพลังงานถือเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

ซึ่งสวนใหญในข้ันตอนการผลิตหลายๆ ข้ันตอนจะตองใชพลังงานอยางส้ินเปลืองเปนจํานวนมาก 

ดังนั้นหากมีวิธีการ/แนวทางในการจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนและภายใน

องคกร จะทําใหองคกรเกิดการสูญเปลาดานพลังงานนอยลง นั่นหมายถึงการมีตนทุนการผลิตท่ี

ต่ําลง และมลพิษท่ีลดลงตามไปดวย โดยเฉพาะปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

หรือกาซเรือนกระจกท่ีลดลง แตในขณะเดียวกันทําใหองคกรมีผลกําไรเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมท่ีดี ท้ังนี้มีแนวทางดานการบริหารจัดการพลังงานในภาพรวมดังนี้ 
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 4.5.1 พลังงานความรอน 

 สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มมีการใชพลังงานความรอนในกระบวนการผลิต โดย

พลังงานความรอนท่ีใชจะอยูในรูปไอน้ํารอน ผลิตโดยหมอไอน้ํา (Boiler) โดยเช้ือเพลิงท่ีใช คือ 

น้ํามันเตา ดังนั้นเม่ือมีการสูญเสียพลังงานความรอน ก็จะทําใหเกิดการสูญเสียเช้ือเพลิงดวย ซึ่ง

วิธีการ/แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอนสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม รายละเอียดดังนี้ 

- ควรจะลดการสูญเสียพลังงานความรอนไปกับสภาพแวดลอมในขณะลําเลียงไอน้ํา 
และในระหวางการทํางานของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีตองมีการใชไอน้ํา เชน เคร่ืองสกัดน้ําผลไม 

เคร่ืองไลอากาศ เคร่ืองฆาเช้ือ เปนตน โดยทําการปรับปรุงเทคโนโลยี และมีการใชซ้ํา/หมุนเวียน

นํากลับมาใชใหม ดังนี้ 

1) ทําการหุมทอสงไอน้ํา และเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีใชไอน้ําดวยฉนวนเพ่ือลดการ

สูญเสียพลังงานความรอนจากการลําเลียงไอน้ํา และในขณะเปดใชงานของ

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ซึ่งทําใหลดการใชเช้ือเพลิงลง 

2) การเลือกใชน้ํามันเตาเกรด C แทนเกรด A เปนเช้ือเพลิงในการผลิตไอน้ําของหมอ

ไอน้ํา นอกจากจะสามารถลดคาใชจายดานเช้ือเพลิงไดแลว หมอไอน้ํายังคงใชงาน

ไดตามปกติเหมือนเดิม เพราะคาความรอนท่ีไดมีคาใกลเคียงกัน ทั้งนี้การเลือกใช

น้ํามันเตาเกรด C แทนเกรด A จึงมีขอควรระวังดังนี้ (1) การเปล่ียนเกรดน้ํามัน

เตา ไมไดเปนการประหยัดพลังงาน เพียงแตเปนการลดคาใชจายเทานั้น (2) 

น้ํามันเตาเกรด C มีความหนืดสูงกวาเกรด A ดังนั้นการนํามาใชจะตองอุนดวย

อุณหภูมิท่ีสูงกวาน้ํามันเตาเกรด A ทําใหสูญเสียพลังงานในสวนนี้เพ่ิมข้ึน 

3) นําน้ําท่ีกล่ันตัวจากไอน้ําหมุนเวียนกลับมาใชใหมในหมอไอน้ํา เพ่ือลดการใชน้ํามัน

เตาเปนเช้ือเพลิงในหมอไอน้ํา เนื่องจากน้ําท่ีกล่ันตัวจากไอน้ํามีความสะอาด และมี

อุณหภูมิสูงกวาน้ําปกติ เม่ือนํามาตมในหมอไอน้ําใหมก็จะระเหยเปนไอน้ํารอนใน

เวลาท่ีส้ันกวาการใชน้ําท่ีอุณหภูมิปกติ จึงเปนผลใหลดการใชน้ํามันเตา 

- ปรับตั้งปริมาณการโบลวดาวนของหมอไอน้ําใหเหมาะสมเพ่ือลดความรอนสูญเสีย 
- นําความรอนท้ิงจากโบลวดาวนหมอไอน้าํมาใชประโยชนใหม 
- ใชสารเคมีปรับสภาพน้ําปอนหมอไอน้าํเพ่ือปองกันการเกิดตะกรัน และสนิม 

- หุมฉนวนในสวนท่ีมีการสูญเสียความรอน เชน วาลวไอน้ํา วาลวน้าํมันรอน เปนตน 

- ซอมแซมฉนวนความรอนของหมอไอน้ํา หมอน้ํามันรอนและทอสงจายในสวนท่ีเสียหาย 
- ทําความสะอาดหัวเผาและอุปกรณอยางสมํ่าเสมอ 

- ปรับตั้งปริมาณอากาศเขาเผาไหมใหเหมาะสมกับประเภทของเช้ือเพลิงเพ่ือลดความรอน
สูญเสียไปกับกาซไอเสีย 
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ตัวอยางที่ 15 :  แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การเปล่ียนหัวเผาเคร่ืองกําเนิดไอน้ํา 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ทําการเปลี่ยนหัวเผาเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า ใหสามารถใชไดหลายรูปแบบตาม 

Function น้ํามันเตา / GAS /น้ํามันเตา+ GAS ดังรูปท่ี 4-15 

 

                                  รูปที่ 4-15 การเปล่ียนหัวเผาเครื่องกําเนิดไอนํ้า            

         เม่ือโรงงานอุตสาหกรรมสุราทําการปรับปรุงหัวเผาในเครื่องกําเนิดไอน้ําไปแลว ทําใหโรงงานมีการ

ใชพลังงานอยางเหมาะสมและประหยัดมากขึ้น เนื่องจากพนักงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมเคร่ืองจักรสามารถ

ปรับเปล่ียนการใชเชื้อเพลิงไดตามสถานการณ  เชน หาก Biogas มีนอยก็จะเลือกใชน้ํามันเตา และแกส

ชีวภาพรวมกัน 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 

ตัวอยางที่ 16 : แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การปรับเปล่ียนอุปกรณ 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

          โรงงานอุตสาหกรรมน้ําผลไม ทําการหุมฉนวน (ชนิดใยแกวบุฟอลย) ท่ีทอสงไอน้ํา เนื่องจาก

โรงงานมีการใชหมอไอน้ําขนาด 6 ตัน/ชั่วโมง ผลิตไอน้ําท่ีความดัน 8 บาร เพ่ือนําไปใชในกระบวนการผลิต

โดยผานทอสงไอน้ํา ซึ่งหากโรงงานไมมีการหุมฉนวนทอสงไอน้ําจะเกิดการสูญเสียความรอน 389.91 

เมกกะจูล/ชั่วโมง (หรือเทากับ 458.72 เมกกะจูล/ชั่วโมงคิดท่ีประสิทธิภาพหมอไอนํ้า 85 เปอรเซ็นต) แต

เม่ือทําการหุมฉนวน สามารถประหยัดพลังงานได 361.58 เมกกะจูล/ชั่วโมง (หรือเทากับ 425.39 เมกกะ

จูล/ชั่วโมงคิดท่ีประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 85 เปอรเซ็นต) 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• ปริมาณน้ํามันเตาท่ีประหยัดได  24,067 ลิตร/ป 

• คาน้ํามันเตา    8.5 บาท/ลิตร 

• จํานวนเงินท่ีประหยัดได   204,570 บาท/ป 

• คาใชจายในการลงทุน   104,280 บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน    6 เดือน 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  
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ตัวอยางที่ 17 : แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การปรับเปล่ียนอุปกรณ 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมน้ําผลไม มีการปรับเปล่ียนอุปกรณโดยการหุมฉนวนใยแกวหนา 2 นิ้ว ความ

หนาแนนของฉนวนหุม 64 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร บริเวณผิวเคร่ืองจักร เนื่องจากมีใชไอน้ํารอนกับ

เคร่ืองจักรในข้ันตอนการฆาเชื้อ การตมน้ํา ตมน้ําเชื่อมและการใชในสวนการบรรจุ ทําใหเกิดการสูญเสีย

พลังงานความรอนบริเวณผิวเคร่ืองจักร รวมท้ังหมด 9,134 วัตต แตเม่ือมีการหุมฉนวนใยแกวสามารถลด

การสูญเสียพลังงานความรอนได 8,503 วัตต  

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• ปริมาณน้ํามันเตาท่ีประหยัดได  1,608 ลิตร/ป 

• คาน้ํามันเตา    7 บาท/ลิตร 

• จํานวนเงินท่ีประหยัดได   11,256 บาท/ป 

• คาใชจายในการลงทุน   9,270 บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน    10 เดือน 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  

ตัวอยางที่ 18 : แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การปรับเปล่ียนชนิดของเชื้อเพลิง 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

          โรงงานอุตสาหกรรมน้ําผลไม มีการปรับเปล่ียนชนิดของเชื้อเพลิงจากการใชน้ํามันเตาเกรด A เปน

เชื้อเพลิงในหมอไอน้ําประมาณปละ 314,000 ลิตร ซึ่งน้ํามันเตานี้ไดรับการอุนจากเคร่ืองทําความรอนดวย

ไฟฟาจนไดอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส กอนสงเขาเตาเผา เปลี่ยนมาใชน้ํามันเตาเกรด C ซึ่งสามารถลด

คาใชจายเชื้อเพลิงลงได  

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• ปริมาณน้ํามันเตาท่ีใช  314,000 ลิตร/ป 

• คาน้ํามันเตาเกรด A   4.25 บาท/ลิตร 

• คาน้ํามันเตาเกรด C              3.81 บาท/ลิตร 

• คาใชจายในการซื้อน้ํามันเตาลดลง      138,160 บาท/ป  จากการเปล่ียนใชน้ํามันเตา  

• คาใชจายพลังงาน (พลังงานไฟฟาท่ีใช  5,603 บาท/ป เพ่ิมอุณหภูมิน้ํามันเตา)  

• จํานวนเงินท่ีประหยัดได   133,096 บาท/ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  
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ตัวอยางที่ 19 :  แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การประหยัดพลังงานความรอน 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

          โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานความรอน ดังตอไปน้ี 

1) Pre Heat นํ้าออนปอน Boiler 

           มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได  533,119.44 บาท/ป (พลังงานความรอนจาก

น้ํามันเตา  38,079.96 ลิตร/ป หรือ  คิดเทียบเทาเปนปริมาณน้ํามันดิบ 0.032749 ktoe/ป) มีเงินลงทุน 

100,000.00 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.2 ป   

2) เปล่ียนมอเตอรปมอาคารกล่ันจาก 15 kW เปน 7.5 kW  

          มีศักยภาพที่จะลดคาใชจายดานพลังงานลงได 108,000  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณ

น้ํามันดิบ 0.00307 ktoe/ป) ไมมีเงินลงทุน โดยมาตรการนี้ ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 

3) เปล่ียนมอเตอรปมอาคารปรับสภาพนํ้าจาก 6 kW เปน 5 kW    

            มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได 21,600  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณ

น้ํามันดิบ 0.000613 ktoe/ป)  

ตัวอยางที่ 20 : แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมน้ําผลไม ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหมีการใชพลังงานนอยลงและ

ออกแบบอุปกรณเพ่ือลดการใชพลังงานและน้ํา ทางโรงงานมุงเนนลดการใชน้ําลง 5 เปอรเซ็นตตอตันของ

ผลิตภัณฑใน 2 ปแรก และในปตอๆ ไป จะใหลดลง 2.5 เปอรเซ็นต โดยการจัดฝกอบรมพนักงานและ

กํากับดูแลเพ่ือสงเสริมใหพนักงานประหยัดพลังงาน 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

☺ ลดการใชน้ําจากเครื่องแลกเปล่ียนความรอนได 2,115 ลูกบาศกเมตร/ป  

☺ สราง Autoclaves  

  สามารถประหยัดน้ําได 1,750  ลูกบาศกเมตร/ป  

  ลดการใชพลังงานไฟฟาได 30,600 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

☺ การหมุนเวียนคอนเดนเสทจากหนานึ่งกลับมาใชใหม  

 สามารถประหยัดน้ําได 390  ลูกบาศกเมตร/ป  

 ลดการใชพลังงานไฟฟาได 61,500 กิโลวัตต-ชัว่โมง/ป 
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ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

☺ การควบคุมการไหลของน้ําท่ีผานสกรู  

 สามารถประหยัดน้ําได 470  ลูกบาศกเมตร/ป  

☺ การจัดฝกอบรมพนักงานเพ่ือลดการใชพลังงาน  

 สามารถประหยัดน้ําได 2720  ลูกบาศกเมตร/ป  

 ลดการใชพลังงานไฟฟาได 108,200 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

☺ จากการดําเนินงานตางๆ ท้ังหมดทําให 

 สามารถประหยัดน้ําได 12,900  ลูกบาศกเมตร/ป  

 ลดการใชพลังงานไฟฟาได 416,700 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

- ใชเงินลงทุนท้ังสิ้น 1,475,000 NOK ซึ่งมีผลในการลดตนทุนในการดําเนินงานไดถึง

1,200,000 NOK/ป  ทําใหมีระยะเวลาคืนทุน 1.2 ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  

ตัวอยางที่ 21 : แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน เปลี่ยนเชื้อเพลิงเปน Natural Gas 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มผลไม ทําการเปลี่ยนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลมา

ใชกาซธรรมชาติแทน ในระบบการผลิตไอน้ํา ดังรูปท่ี 4-16 เนื่องจากราคาคาเชื้อเพลิงตอหนวยสูง และใน

การเผาไหมระบบทําใหเกิดมลพิษทางอากาศมาก เม่ือโรงงานเปล่ียนเชื้อเพลิงทําใหราคาคาเชื้อเพลิงตอ

หนวยลดลง และไมเกินมาตรฐานมลพิษอากาศ  

             

รูปที่ 4-16 กอนและหลังการปรับเปล่ียนเชื้อเพลิง 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• เงินลงทุน 18,000,000 บาท 

• ผลประหยัดพลังงาน 9,300,000 บาท / ป 

• ระยะเวลาคืนทุน 1.9 ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  
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ตัวอยางที่ 22 : แนวทางการจัดการดานพลังงานความรอน 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานความรอน การปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

             โรงงานปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน โดยนําความรอนท้ิงจากน้ําระบายท้ิงแบบตอเนื่อง มาใชงาน

ใหเปนประโยชน ดวยการนําไปแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ําปอนเขาหมอไอน้ําเพ่ือใหอุณหภูมิของน้ําปอน

สูงขึ้น ซึ่งทําใหสามารถประหยัดเชื้อเพลิงท่ีใชในกระบวนเผาไหมเพ่ือผลิตไอน้ําได ซึ่งกอนทําการติดตั้ง

ระบบแลกเปลี่ยนความรอนทําใหตองระบายน้ํารอนท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 880
๐
C ท้ิง ทําใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม แตเม่ือมีการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสามารถลดอุณหภูมิของน้ําปลอยท้ิงเหลือเพียง 

490
๐
C และสามารถเพ่ิมอุณหภูมิน้ําปอนเขาสูหมอไอน้ําจากอุณหภูมิ 350

๐
C เปน 420

๐
C 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• เงินลงทุน 50,000 บาท 

• ผลประหยัดพลังงาน 

• ประหยัดเชื้อเพลิง 1.6 ลิตรตอชั่วโมง คิดเปนเงิน 163,800 บาทตอป 

• ระยะเวลาคืนทุน 0.3 ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  

 

4.5.2 พลังงานไฟฟา 

  ปญหาการสูญเสียพลังงานไฟฟาภายในกระบวนการผลิตมาจากการใชสายพาน เคร่ืองมือ 

และเคร่ืองจักรอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีมี

กําลังไฟฟามากเกินไป โดยไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน โดยสวนใหญแลวหลักการในการ

แกไขปญหาการสูญเสียพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต คือการปรับปรุงเทคโนโลยี 

นอกจากนั้นยังสามารถใชหลักการจัดการท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาโดยรวม ดังนี้ 

• ควรพิจารณาความตึงของสายพานใหเหมาะสม เนื่องจากสายพานท่ีหยอนจะ

กอใหเกิดการล่ืนไหลขณะสงกําลัง สงผลใหเกิดการสูญเสียกําลัง อีกท้ังยังสงผลให

เกิดความรอนช้ืน และอายุการใชงานของสายพานจะส้ันลง โดยทั่วไปทุกๆ ระยะหาง

พูเลย 250 มิลลิเมตร กดไปไมควรมีระยะยุบตัวเกิน 4 มิลลิเมตร 

• ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติบนสายพานลําเลียง เพ่ือหยุดสายพานขณะท่ีไมมี

วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑผาน ซึ่งจะทําใหสามารถลดปริมาณการใชไฟฟาไดมาก  

• ติดตั้งมานพลาสติกท่ีประตูหองเย็นเพ่ือปองกันและลดการสูญเสียพลังงาน     

(ความเย็น) จากการเปดประตูหองเย็น ซึ่งจะทําใหลดการใชพลังงานไฟฟาดวย 
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• เพ่ิมวัสดุหลังคาแผนใสในอาคารโรงงาน เพ่ือลดการใชงานของหลอดฟลูออเรสเซนต 

และเปล่ียนการใชหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา เปนหลอดชนิดประหยัดพลังงาน 

ซึ่งใหแสงสวางมากกวาและใชพลังงานไฟฟานอยกวา 

• ในการเร่ิมเดินเคร่ืองจักรท่ีใชไฟฟามากๆ และมีเคร่ืองจักรมากกวา 1 ตัวข้ึนไป ควร

เวนชวงเวลาการเริ่มเดินเคร่ืองใหมีระยะหางกันประมาณ 15 นาที เพ่ือไมใหเกิด

การ peak load ของโรงงานสูงข้ึน ซึ่งจะเปนผลทําใหโรงงานเสียคาไฟฟามากข้ึน

เชนกัน 

• จัดทําจํานวนดวงไฟใหเพียงพอและสัมพันธกับพ้ืนท่ีใชงานรวมทั้งความตองการใช

งาน และควรแสดงตําแหนงสวิทซท่ีควบคุมดวงไฟใหชัดเจน ซึ่งควรแสดงตําแหนง

สวิทซวา สวิทซใดใชเปด-ปดดวงไฟในสวนใด เนื่องจากถาโรงงานมีพ้ืนท่ีกวาง ดวง

ไฟก็จะมีจํานวนมาก สวิทซควบคุมการเปด-ปดก็มีมากเชนกัน ทําใหพนักงานอาจ

เกิดความสับสนเม่ือใชงาน และทําใหเสียคาไฟฟาในชวงแรกของการเปด-ปดดวง

ไฟ ถาเปดสวิทซไมตรงกับหลอดไฟท่ีตองการ รวมท้ังการรณรงคใหมีการปดดวงไฟ

ท่ีไมไดใชงาน 

นอกจากนี้วิธีการ/แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟาสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

สามารถนําปฏิบัติไดดังนี้ 

ระบบสงจายกําลังไฟฟา 

- ควบคุมตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor) ท่ีตูควบคุมการจายไฟฟาใหมี

คาไมนอยกวา 0.85 เปนไปตามระเบียบของการไฟฟาเพ่ือหลีกเล่ียงคาปรับ 

- ยายเวลาเดินเคร่ืองจักรบางสวนใหทํางานเร็วข้ึน/ชาลงหรือหยุดเดิน เพ่ือควบคุม

คาพลังไฟฟาสูงสุด 

- หยุดการทํางานของเคร่ืองจักรในขณะท่ีไมมีการผลิต 

- เดินเคร่ืองจักรเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดกอน 

- รักษาระดับแรงดันไฟฟาท่ีจายจากตูควบคุมไฟฟาใหเหมาะสมกับความตองการ

ของเคร่ืองจักรโดยการปรับตั้งตัวควบคุมแรงดันท่ีหมอแปลงไฟฟาหรือติดตั้ง    

อุปกรณปรับแรงดัน  

  ระบบไฟฟาแสงสวาง 

- ใชแสงสวางจากธรรมชาติ ในบริเวณท่ีสามารถใชได 

- ควบคุมใหความเขมแสงอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

- ปดหลอดไฟฟาเม่ือไมมีความจําเปนตองใชงาน หรือติดตั้งสวิทชควบคุม อัตโนมัติ 
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- ทําความสะอาดหลอดไฟฟาและบริเวณโดยรอบทุกเดือนเพ่ือคงประสิทธิภาพการ

สองสวาง 

- ใชบัลลาสตท่ีมีความสูญเสียต่ํา และหลอดประหยัดไฟฟา 

- ใชโคมกระจายแสงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสองสวาง 

  ระบบอัดอากาศ 

- ซอมแซมจุดร่ัวไหลของทอสง และขอตอตางๆ ของระบบอัดอากาศ 

- ซอมแซมวาลวเปดปดของระบบอัดอากาศใหสามารถปดไดสนิท 

- เลือกใชงานเคร่ืองอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือมีขนาดท่ีเหมาะสมกับการใช

งานเปนเคร่ืองแรกในกรณีท่ีมีหลายเคร่ือง 

  ระบบเคร่ืองปรับอากาศและทําความเย็น 

- ควบคุมคุณภาพน้ํา และความสะอาดของอุปกรณท่ีน้ําไหลผานในระบบอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือปองกันการเกิดตะกรัน การอุดตัน และการผุกรอน 

- ตรวจสอบการทํางานของเทอรโมสตัททุกป 

- ทําความสะอาดแผนกรองอากาศทุกเดือน 

- กําหนดใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานแยกสวนพ้ืนท่ีการทําความเย็น 

- ปดหลอดไฟฟา หรืออุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ท่ีไมไดใชงานในบริเวณพ้ืนท่ี

ปรับอากาศ เพ่ือลดภาระการทําความเย็นใหกับเคร่ืองปรับอากาศ 

- ปดประตูหนาตางของพ้ืนท่ีปรับอากาศใหสนิท 

- ปลูกตนไมบริเวณรอบๆ หองปรับอากาศเพื่อลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขาสู 

พ้ืนท่ีปรับอากาศได 

- เร่ิมเดินเคร่ืองปรับอากาศใหชาท่ีสุดเทาท่ีทําได และหยุดเดินเคร่ืองปรับอากาศ

ใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีทําได 

- จัดบริเวณหอผึ่งน้ําระบายความรอน หรือคอยลรอนใหโปรง เพ่ือใหระบายความ

รอนไดดี 

   กรณีตัวอยางวิธีการ/แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟาสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ี

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามหลักการการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน ซึ่งแสดงไดดังตอไปนี้ 
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ตัวอยางที่ 23 : แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การปรับปรุงเทคโนโลยีระบบเครื่องอัดอากาศ 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

            โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ทําการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบเครื่องอัดอากาศ เพ่ือลดการใชพลังงาน

เคร่ืองอัดอากาศโดยลดความดันในการใชงาน รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

กอนการปรับปรุง  

 ชวงการทํางาน Unload 0.047 นาที และชวง Load  1.34 นาที โดยมีการใชกําลังไฟฟาชวง Load 

46.89 kW และชวง Unload 30.60 kW โรงงานทําการปรับลดแรงดันอากาศใชงานจากเดิม 7.1 บาร เปน 

5.7 บาร และใชพลังงานสูงถึง 46.33 kW ซึ่งคิดเปนคาพลังงานไฟฟา 1,000,944 บาท/ป  

ระหวางการปรับปรุง  

• ทําการตรวจสอบวิเคราะหคาการใชพลังงาน  

• ใชเทคโนโลยี ปรับตั้งคาโปรแกรม Maximum Pressure 

สภาพหลังการปรับปรุง  

• แรงดันลม Maximum Pressure ลดลงมาอยูท่ี 5.7 bar  

• การใชพลังงานลดลงได 40,392 kW/ป ซึ่งคิดเปนคาใชจายดานพลังงานไฟฟาท่ีลดคาใชจายได  

121,176  บาท ตอป  

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  

ตัวอยางที่ 24 : แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การปรับปรุงปมน้ํากากสา 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ทําการปรับปรุงปมน้ํากากสา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

• เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟา  

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานของปม  

• เพ่ือยืดระยะเวลาในการซอมบํารุง 

          แสดงรายละเอียดสภาพกอนการปรับปรุง ระหวางการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง ดังตอไปน้ี 

กอนการปรับปรุง  

• ใชปมตัวเกา ขนาด 7.5 kW ใชกระแส 17.5 Amp.  เดิน  24 ชม.      

• กลั่น  300 วันตอป  คาไฟฟา  3 บาท/หนวย เปนเงิน = 284,785  บาท  
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ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การปรับปรุงปมน้ํากากสา 

หลังการปรับปรุง 

• ซื้อปมตัวใหม ขนาด 7.5  kW ใชกระแส 8.5 Amp.  เดินเครื่อง  24 ชม. 

• ระยะเวลากลั่น 300 วันตอป คาไฟฟา  3 บาท/หนวย เปนเงิน = 120,840  บาท 

• ลดคาไฟฟาได      =   127,945   บาทตอป 

• ลงทุน                =   280,000   บาทตอป 

• จุดคุมทุน            =   2.2   ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  

ตัวอยางที่ 25: การจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การติดตั้งเคร่ืองชั่งอัตโนมัติเพ่ือทดแทนแรงงาน
24

 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

             โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดทําการติดตั้งเคร่ืองชั่งอัตโนมัติเพ่ือตรวจสอบน้ําหนักสุรา เพ่ือทดแทน

คนตรวจสอบ ซึ่งเปนการลดโอกาสความสูญเสียจากกระบวนการผลิต โดยแสดงรายละเอียดสภาพกอนการ

ปรับปรุง ระหวางการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง ดังตอไปน้ี 

สภาพกอนปรับปรุง  

•  ตองมีพนักงานคอยตรวจสอบสุรากอนปลอยสุรา  

•  ไมมีความเท่ียงตรง  

การปรับปรุง   

• ซื้อเคร่ืองชั่งน้ําหนักและอุปกรณมาใชงาน โดยกําหนดคาไวในเคร่ือง หากน้ําหนักไมตรงตามท่ี

กําหนด เคร่ืองชั่งน้ําหนักจะดีดกลองออกมาดานขางสายพานลําเลียง  

หลังปรับปรุง  

• ไมตองมีพนักงานคอยตรวจสอบ  ลดการใชแรงงานคน (ดังรูปท่ี 4-17) 

• ความเท่ียงตรงแมนยําสูง  

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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รูปที่ 4-17 เครื่องช่ังอัตโนมัตเิพ่ือตรวจสอบนํ้าหนักสุรา 

ตัวอยางที่ 26: การจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การติดตั้งเคร่ืองจักรใชระบบอัตโนมัติเพ่ือลดแรงงาน 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

           โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ทําการติดตั้งเครื่องจักรโดยใชระบบอัตโนมัติเพ่ือลดแรงงาน ดวยการติดตั้ง

มอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุมความเร็วของมอเตอร เพ่ือลดการสิ้นเปลืองพลังงาน แสดงรายละเอียด

ดังรูปท่ี 4-18 

                  

 

                    

 

รูปที่ 4-18 การติดตั้งเครือ่งจักรระบบอัตโนมัติเพ่ือลดแรงงาน 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 

เครื่องหยิบขวดออกจากลัง เครื่องลางขวด 

เครื่องขึ้นรูปกลอง เครื่องปดฝากลอง 
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ตัวอยางที่ 27 : แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การประหยัดพลังงานไฟฟา
25

 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดดําเนินการอนุรักษพลังงานไฟฟา โดยมีมาตรการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) เปล่ียนโคมไฟหลอดแสงจันทรหลังอาคารบรรจุ (จุดปอนขวดท้ัง 2 สาย) เปนโคมไฟ 

Fluorescent  แทน มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได  22,838.4  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปน

ปริมาณน้ํามันดิบ 0.0006 ktoe/ป) มีเงินลงทุน 8,160.00 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.36 ป  

2) เปล่ียนแผนกระเบ้ืองแบบเดิมเปนแบบแผนกระเบ้ืองโปรงแสงที่หองเก็บอะไหล มี
ศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได 21,830.4  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณน้ํามันดิบ 

0.0006 ktoe/ป) มีเงินลงทุน 7,200 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.33 ป  โดยมาตรการนี้ ทางบริษัทฯ ได

ดําเนินการแลว 

3) เปล่ียนสวิตชเปด-ปดหลอดไฟเปนสวิตชกระตุก มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงาน

ลงได  59,040  บาท/ป คิดเทียบเทาเปนปริมาณน้ํามันดิบ 0.0001677 ktoe/ป มีเงินลงทุน 4,000.00 บาท 

มีระยะเวลาคืนทุน 0.07 ป  

4) เปล่ียนโคมไฟหลอดแสงจันทรภายในอาคารปุยโดยเปล่ียนเปนโคมไฟ Fluorescent  

แทน มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได  48,153.6  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณ

น้ํามันดิบ 0.0013 ktoe/ป มีเงินลงทุน 25,000.00 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.52 ป   

5) เปล่ียนโคมไฟหลอดแสงจันทรเปนโคมไฟหลอด Fluorescent  ภายในอาคารบรรจุ  

มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได  92,044  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณน้ํามันดิบ 

0.00261 ktoe/ป) มีเงินลงทุน 25,000.00 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.27 ป   

6) ลดการใชพลังงานเครื่องอัดอากาศโดยลดความดันในการใชงาน มีศักยภาพท่ีจะลด

คาใชจายดานพลังงานลงได  121,176  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณนํ้ามันดิบ 0.00344 ktoe/ป  

ไมมีเงินลงทุน 

7) เปล่ียนหลอดแสงจันทรจากหลอดเดิมขนาด 250 W เปนขนาด 125 W โดยสามารถลด

คาใชจายดานพลังงานลงได 1,800 บาท/ป คิดเทียบเทาเปนปริมาณน้ํามันดิบ 0.000051 ktoe/ป) มีเงิน

ลงทุน 570 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.32 ป   

8) เปล่ียนโคมไฟหลอดแสงจันทรภายในอาคารเครื่องกําเนิดไอน้ําโดยเปล่ียนเปนโคมไฟ 

Fluorescent  แทน  มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได 19,353.6  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปน

ปริมาณน้ํามันดิบ 0.0006 ktoe/ป) ไมมีเงินลงทุน  

9) เปล่ียนมอเตอร ปม P9/2 จากกําลังขับ 3.3 kW เปน 2.2 kW  ปอนน้ํา Condensate 

กลั่น Boiler มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดานพลังงานลงได  23,580  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณ

น้ํามันดิบ 0.00066 ktoe/ป) ไมมีเงินลงทุน 
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ตัวอยางที่ 27 : แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา (ตอ) 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การประหยัดพลังงานไฟฟา 

10) เปล่ียนโคมไฟปายหนาโรงงาน 1.5 kW เปน  0.5 kW มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจายดาน

พลังงานลงได  37,800  บาท/ป คิดเทียบเทาเปนปริมาณน้ํามันดิบ 0.00107 ktoe/ป มีเงินลงทุน 3,500 

บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.09 ป   

11) เปล่ียนโคมไฟสนามฟุตบอลโรงงาน 6 kW เปน  2.4 kW มีศักยภาพท่ีจะลดคาใชจาย

ดานพลังงานลงได  19,710  บาท/ป  คิดเทียบเทาเปนปริมาณน้ํามันดิบ 0.00056 ktoe/ป มีเงินลงทุน 

13,710.00 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.7 ป  

ที่มา: โรงงานสุรา บริษัท อธิมาตร จํากัด. 

ตัวอยางที่ 28: แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา      การลดจํานวนหลอดไฟฟา 

รายละเอียดของโรงงาน 

        โรงงานอุตสาหกรรมสุราไดติดตั้งหลอดไฟแสงสวางจํานวนประมาณ 1,000 จุด จากการตรวจวัด

ระดับความเขมของแสงสวางในทุกพ้ืนท่ีการใชงาน พบวา มีหลายจุดท่ีมีคาความเขมของแสงสวางเกินกวา

มาตรฐานมาก 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

        โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดดําเนินการถอดหลอดไฟฟาออกจํานวน 1 หลอดจากเดิมท่ีใชโคมไฟฟา

เพดานท่ีมีหลอดไฟฟาจํานวน 3 หลอดตอโคม ลงเหลือจํานวน 2 หลอดตอโคม ทําใหใชพลังงานไฟฟา

ลดลง 46 วัตต/โคม 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) ไมมี 

• ชั่วโมงท่ีเปดใชงานเฉลี่ย 4,992 ชั่วโมง/ป 

• ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีลดลง 110,115 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

• คาใชจายท่ีประหยัดได 306,120 บาท/ป (ราคาคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.78 บาท/กิโลวัตต-

ชั่วโมง) 

• ระยะเวลาคืนทุน ทันที 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  
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ตัวอยางที่ 29: แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การติดตั้งแผนสะทอนแสงเพ่ิมประสิทธิภาพการสองสวาง 

รายละเอียดของโรงงาน 

         จากการตรวจสอบสํานักงานโรงงานอุตสาหกรรมสุรากลั่น พบวามีการใชพลังงานท่ีคอนขางสูง 

โดยเฉพาะในระบบแสงสวาง ซึ่งแตเดิมใชโคมฟลูออเรสเซนตชนิด 36 W 2 หลอด ไมมีแผนสะทอนแสง 

รายละเอียดของการดําเนินการ  

         โรงงานอุตสาหกรรมสุราไดติดตั้งแผนสะทอนแสงประสิทธิภาพสูงลงในโคมไฟเดิมพรอมกับลด

จํานวนหลอดไฟจาก 2 หลอดตอโคม เหลือเพียง 1 หลอดตอโคม 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) 800,000 บาท 

• ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีลดลง 180,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

• คาใชจายท่ีประหยัดได 470,588 บาท/ป (ราคาคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.78 บาท/กิโลวัตต-

ชั่วโมง) 

• ระยะเวลาคืนทุน 1.7 ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  

ตัวอยางที่ 30: แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การปรับแรงดันไฟฟาใหเหมาะสม 

รายละเอียดของโรงงาน 

           จากการตรวจวัดแรงดันไฟฟาท่ีสงจากหมอแปลงไฟฟาขนาด 2,000 กิโลโวลตแอมป ไปยัง

อุปกรณและเครื่องจักรของโรงงาน พบวา แรงดันไฟฟาสูงถึง 405 โวลต สงผลใหอุปกรณและเครื่องจักรมี

อายุการใชงานท่ีสั้นลงและสิ้นเปลืองพลังงาน 

รายละเอียดของการดําเนินการ  

          โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดติดตั้งอุปกรณปรับแรงดันไฟฟา (Voltage Regulator) เพ่ือควบคุม

แรงดันไฟฟาในระบบไฟฟา เปนการลดการสูญเสียพลังงาน และชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) 2,630,000 บาท 

• ชั่วโมงการใชงาน 8,760 ชั่วโมง 

• พลังงานไฟฟาท่ีลดลง 567,445 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

• คาใชจายท่ีประหยัดได 1,560,473 บาท/ป (ราคาคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.75 บาท/กิโลวัตต-

ชั่วโมง) 

• ระยะเวลาคืนทุน 1.69 ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  
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ตัวอยางที่ 31: แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การทําความสะอาดคอนเดนเซอรดวยเคร่ืองอัตโนมัต ิ

รายละเอียดของโรงงาน 

          โรงงานอุตสาหกรรมสุรา มีการใชงานเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 350 ตันและ 250 ตัน ตลอด 24 

ชั่วโมง ทําใหไมสามารถดําเนินการลางทําความสะอาดสิ่งสกปรกท่ีเกิดขึ้นท่ีคอนเดนเซอรสําหรับระบาย

ความรอนเนื่องจากการทําความสะอาดจําเปนตองหยุดการทํางานของเคร่ืองทําน้ําเย็น จึงเปนเหตุให

ประสิทธิภาพการทํางานลดลงและส้ินเปลืองพลังงานเพ่ิมขึ้น 

รายละเอียดของการดําเนินการ  

         โรงงานอุตสาหกรรมสุราติดตั้งอุปกรณทําความสะอาดคอนเดนเซอรอัตโนมัติเขากับเคร่ืองทําน้ําเย็น

ท้ัง 2 เคร่ือง 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) 840,000 บาท 

• ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีลดลง 189,216 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

• คาใชจายท่ีประหยัดได 425,736 บาท/ป (ราคาคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.25 บาท/กิโลวัตต-

ชั่วโมง) 

• ระยะเวลาคืนทุน 1.1 ป 

ตัวอยางที่ 32 : แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การติดตั้งอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน 

รายละเอียดของโรงงาน 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ใชงานเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจํานวน 5 ชุด ไดแกเคร่ืองขนาด  

37 kW จํานวน 2 ชุด และเครื่องขนาด 55 kW จํานวน 3 ชุด มอเตอรของเครื่องจักรมีลักษณะการทํางาน

แบงออกไดเปนสองชวง คือ ชวงท่ีใชกําลังงานสูงสุด และชวงท่ีไมไดใชกําลังงาน การทํางานของมอเตอร

เคร่ืองจักรในขณะท่ีไมไดใชกําลังงานเปนชวงท่ีมีการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชนเปนอยางมาก 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดติดตั้งเครื่องควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงานขอมอเตอรเขากับ

เคร่ืองจักรจํานวน 5 ชุด 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) 447,840 บาท 

• ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีลดลง 100,870 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

• คาใชจายท่ีประหยัดได 272,160 บาท/ป (ราคาคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.70 บาท/กิโลวัตต-

ชั่วโมง) 

• ระยะเวลาคืนทุน 1.7 ป 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  
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ตัวอยางที่ 33: แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การลดขนาดใบพัด 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มผลไม มีการติดตั้งปม 2 ตัว เพ่ือใชสงจายน้ํา DW1 ในกระบวนการ

ผลิตไอน้ํา (ใชงาน 1 ตัว และสํารอง 1 ตัว) โดยคุณสมบัติของปม ไดแก ขนาดพิกัด 15 HP (11 kW) 

เสนผานศูนยกลางใบพัดปม 7.784 นิ้ว ความเร็วรอบของปม 2,900 rpm. อัตราการไหล 184 GPM หรือ 

42 m
3
/hr ท่ีเฮด 52 m. ซึ่งมีเวลาการใชงาน 300 วันตอป และวันละ 20 ชม.โดยเฉลี่ย  

         จากการตรวจสอบสภาพการใชงานจริง พบวา ระบบหมอไอน้ําตองการน้ําปอนอยูท่ีสูงสุดไมเกิน 

132 GPM หรือ 30 m
3
/hr ท่ีเฮด 45 m. ทางโรงงานจึงเลือกใชวิธีการลดขนาดใบพัดปม เพ่ือลดการใช

พลังงาน โดยเลือกขนาดใบพัดปม 7.086 นิ้ว ซึ่งทําใหอัตราการไหลลดลง เหลือ 140 GPM หรือ  

32 m
3
/hr ท่ีเฮด 46 m. ซึ่งใกลเคียงกับคาท่ีตองการใชงานและสามารถลดการใชพลังงานของปมน้ําได  

(ดังรูปท่ี 4-19) 

 

 

         ใบพัดกอนและหลังการปรับปรุง                    ปมขนาดพิกัด 11 kw ที่ทําการปรับปรุง 

รูปที่ 4-19 ใบพัดกอนและการปรับปรุง 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

การลงทุน: คาใชจายในการปรับปรุง เปนเงินจํานวน 24,000 บาท  

•  พลังงานไฟฟาท่ีลดลงประมาณ 17,400 kWh/ป คิดเปนคาไฟฟาท่ีประหยัดไดประมาณ  

53,900 บาทตอป  

•  ระยะเวลาคืนทุน 0.44 ป  

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  
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ตัวอยางที่ 34: แนวทางการจัดการดานพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานพลังงานไฟฟา การลดคาพลังงานไฟฟาและคาความตองการพลังงาน

ไฟฟาสูงสุดท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย 

รายละเอียดของโรงงาน 

         โรงงานมีการใชพลังงานไฟฟาประมาณ 12,600 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน โดยท่ีระบบบําบัดน้ําเสียมี

การติดตั้งเครื่องเติมอากาศจํานวน 4 ตัว มีการทํางานตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบบําบัดถูกออกแบบใหมี

อัตราการเติมอากาศเกินจากความตองการอากาศจริง 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

         โรงงานจึงไดดําเนินการวางแผนและควบคุมการทํางานของ Aerator ท่ีบอเติมอากาศ โดยใชระบบ

ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร 2 ตัว ในจํานวนท้ังหมด 4 ตัว ใหสอดคลองกับชวงเวลา On Peak, 

Partial Peak และ Off Peak ซึ่งทําใหประหยัดพลังงานไฟฟาลงได 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• คาลงทุน (อุปกรณและคาติดตั้ง) 100,000 บาท 

• ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีลดลง 3,500 กิโลวัตต-ชม./เดือน 

• ชั่วโมงท่ีเปดใชงานเฉลี่ย 720 ชั่วโมง/เดือน 

• คาใชจายท่ีประหยัดได 108,000 บาท/ป 

• ระยะเวลาคืนทุน ทันที 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย. (2552).  

4.5.3 เทคโนโลยีที่ประยุกตใชเพ่ือชวยประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานความรอน 

(1) เคร่ืองพาสเจอรไรซเคร่ืองดื่ม 

   การพาสเจอรไรซเคร่ืองดื่ม  คือการใชความรอนในการกําจัดจุลินทรียท่ีอยูใน

เคร่ืองดื่ม และทําใหเคร่ืองดื่มนั้นสามารถเก็บไดนาน การพาสเจอรไรซท่ีออกแบบดีจะชวยรักษา

รสชาติและสารอาหารในเคร่ืองดื่มไดอยางดี 

  การพาสเจอรไรซเคร่ืองดื่มควรมีการกําหนดใหเหมาะสมตอลักษณะเคร่ืองดื่มแตละ

ชนิด สําหรับน้ําผลไมมักใชอุณหภูมิประมาณ 85 
๐
C และคงไวนานประมาณ 5-30 วินาที 

  ระบบพาสเจอรไรซของเต็ดตราแพค ออกแบบเพ่ือการฟนฟูความรอนและลดอัตรา

การสูญเสียของสินคาใหไดมากท่ีสุด เพ่ือใหสามารถทํางานไดโดยมีคาใชจายต่ําและสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด นอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถใชไดกับการพาสเจอรไรซเคร่ืองดื่มหลายชนิด 

ทําใหผูผลิตสามารถปรับตัวใหเขากับความตองการตลาดใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว (ดังรูปท่ี 4-20) 
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  รูปที่ 4-20 เคร่ืองพาสเจอรไรซเคร่ืองดื่ม 

(2) ระบบการใชความรอนแบบ Heat Transfer 

   ระบบการใชความรอนแบบ Heat Transfer เปนอุปกรณไดรับการพัฒนามาเพ่ือ

สามารถประหยัดน้ํา (ใชน้ําในปริมาณนอย) ลดอัตราการสูญเสียของสินคา และสามารถนําไป        

รีไซเคิลไดงาย ซึ่งทําใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดนอยท่ีสุด (ดังรูปท่ี 4-21) 

  ปจจุบันระบบใชความรอนแบบ Heat Transfer นี้ เปนระบบท่ีสําคัญมากใน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม เพราะเปนระบบท่ีใหความรอนแกอาหาร และทําให

อาหารนั้นเย็นตัวไดในระยะเวลาท่ีแมนยํา และสงผลกระทบตอรสชาติและคุณภาพนอยท่ีสุด 

 

รูปที่ 4-21 ระบบการใชความรอนแบบ Heat Transfer 

ที่มา: http://www.tetrapak.com. 

(3) เทคโนโลยี Tetra Plex 

   เทคโนโลยี Tetra Plex เปนเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบ compact plate ท่ีถูก

ออกแบบเปนพิเศษมาเพ่ือฆาเช้ือแบบพาสเจอรไรซ หรือระบบการใหความรอนและทําใหเย็นตัวแก

อาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งสามารถออกแบบเคร่ืองมือนี้ใหเหมาะสมกับความตองการได เพ่ือใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปไดในอนาคต (ดังรูปท่ี 4-22)  

   โดยเคร่ือง Tetra Plex เปนผูผลิตเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบจานช้ันนําของโลก 

โดยผสมผสานเทคโนโลยีใหมลาสุดกับการออกแบบท่ีลํ้าหนา โดยเคร่ืองทําความรอน Tetra Plex นี้

สามารถผลิตสินคาไดอยางปลอดภัยสูงสุดและประหยัด 
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รูปที่ 4-22 เทคโนโลยี Tetra Plex 

ที่มา: http://www.tetrapak.com. 

(4) เทคโนโลยี Tetra Spiraflo Tubular Heat Exchangers  

  ระบบแลกเปล่ียนความรอนแบบหลอด Tetra Spiraflo สามารถทําหนาท่ีในการพาส

เจอรไรซ และข้ันตอนการทําความรอนและทําใหเย็นของอาหารเหลวและเครื่องดื่มไดอยางมี

ประสิทธิภาพและทะนุถนอมลักษณะทางธรรมชาติของอาหาร (ดังรูปท่ี 4-23) 

  การออกแบบเปนช้ินสวนยอยๆ ของเคร่ืองรุนนี้ หมายความวาเคร่ือง Tetra Spiraflo 

จะสามารถถูกปรับเปล่ียนใหเขากับสินคาและการใชงานไดหลากหลายในอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองดื่ม โดยการออกแบบวัสดุ และการประกอบช้ินสวนตางๆ เปนไปตามมาตรฐานสุขอนามัย 

เพ่ือใหอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยมากท่ีสุด  

  ระบบแลกเปล่ียนความรอนแบบหลอด Tetra Spiraflo Tubular Heat Exchangers ถูก

ออกแบบมาเพื่อปองกันการปนเปอนของวัตถุดิบตางๆ ระหวางการผลิต และมีอัตราความผิดพลาด

ต่ํา และความสามารถในการเดินเคร่ืองผลิตท่ีนานมาก ซึ่งทําใหระบบแลกเปลี่ยนความรอน      

Tetra Spiraflo เหมาะสําหรับการผลิตตอเนื่องตลอดท้ังวัน 24 ช่ัวโมง 

 

รูปที่ 4-23 เทคโนโลยี Tetra Spiraflo tubular heat exchangers 

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 
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 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟา 
(1)  เทคโนโลยี Granulate Conveyor  

  เทคโนโลยี Granulate Conveyor เปนสายพานลําเลียงวัสดุท่ีเปนฝุนผงสําหรับ

เคร่ืองช่ังตรวจสอบน้ําหนักท่ีถูกพัฒนาเพ่ือลดเวลาการหยุดผลิตและตนทุนการบํารุงรักษาจากการ

ปนเปอนของฝุนผงและวัสดุท่ีมีลักษณะเปนผลึก ซึ่งมักสรางความเสียหายใหกับช้ินสวนสําคัญ

ตางๆ ของสายพานเคร่ืองตรวจสอบน้ําหนัก โดยการออกแบบพิเศษที่ชวยปกปองช้ินสวนสําคัญ 

สายพานลําเลียงรุนนี้เหมาะสมกับการช่ังตรวจสอบน้ําหนักผลิตภัณฑท่ีเปนผลึกหรือฝุนผง เชน 

เกลือ น้ําตาล ผงทําความสะอาด และแปง สามารถช่ังน้ําหนักไดถึง 5,000 กรัม ดวยความเร็ว

สูงสุด 60 เมตร/วินาที ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานไดดวย (ดังรูปท่ี 4-24) 

                   

 รูปที่ 4-24 เทคโนโลยี Granulate Conveyor  

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 

(2)  เทคโนโลยี Integrate Robotic Solutions 

  เทคโนโลยี Integrate Robotic Solutions เปนระบบท่ีมอบโซลูชันท่ีครบถวน

สําหรับทุกความตองการโดยใชหุนยนตท่ีมีความยืดหยุนในการใชงานระดับสูงสุด ระบบน้ีมีความ

เช่ียวชาญในการขนยายกลองลูกฟูกและอุปกรณหยิบจับวัสดุท่ีใหประสิทธิภาพสูงและลดขอจํากัด

ของพ้ืนท่ี เคร่ืองจักรเพียงเคร่ืองเดียวสามารถหยิบวัสดุท่ีมีรูปรางหลากหลาย เชน บรรจุภัณฑ

แบบออน (ถุงตางๆ และถุงเพาซแบบวางตั้ง เปนตน) หุนยนตแบบ 4 หรือ 6 แกน ทํางานดวย

ความเร็วสูงไดอยางราบร่ืนและเที่ยงตรง ซึ่งเปนการประหยัดพลังงานอีกดวย (ดังรูปท่ี 4-25) 

 

รูปที่ 4-25 เทคโนโลยี Integrate Robotic Solutions  

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 
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(3) เทคโนโลยี Blending  

   ระบบเบลนดิ้งเปนท่ีตองการของผูผลิตโรงงานเคร่ืองดื่มเสมอ เพราะการเบลนดิ้ง

เปนข้ันตอนการผสมเคร่ืองดื่มเพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ หรือน้ําเช่ือมในข้ันตอนสุดทาย ซึ่งจะตอง

มีความแมนยําสูงเม่ือมีการใชซ้ําเปนระยะเวลานานๆ และจําเปนท่ีจะตองลดอัตราการสูญเสียของ

สินคาใหไดมากท่ีสุดขณะมีการเปล่ียนสูตรการผลิตอีกดวย   

(4) เทคโนโลยี Tetra Alblend
26

 

   ระบบ Tetra Alblend เปนระบบเบลนดิ้งในสายพานการผลิตท่ีมีความแมนยําสูง ถูก

พัฒนาจากความตองการใหมๆ ของผูผลิตเคร่ืองดื่ม โดยเคร่ืองนี้ใชระบบเทคโนโลยีสายพานจาย

สวนผสมท่ีใหความแมนยําสูงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สามารถติดตั้งรวมกับสายพานการ

ผลิตของเคร่ืองรุน Tetra Therm Aseptic Drink โดยปรับการเบลนดิ้งใหมีความถูกตองแมนยํา 

และสามารถฟนฟูการทํางานไดดีระหวางการหยุดและเดินเคร่ือง เพ่ือใหการผลิตเปนไปอยาง

ราบร่ืนเต็ม 100 เปอรเซ็นต (ดังรูปท่ี 4-26) 

 

รูปที่ 4-26 เทคโนโลยี Tetra Alblend 

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 

(5) เคร่ืองอัดกาซ27
 

  เคร่ืองอัดกาซ สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มมีสองประเภท (ดังรูปท่ี 4-27) 

       1) การอัดกาซสําหรับน้ําอัดลมที่มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ี 5-8 g/l. 

2) การอัดกาซเคร่ืองดื่มปกติดวยจํานวนกาซเพียงเล็กนอย ไมเกิน 1 g/l  

   สําหรับน้ําอัดลม ปจจัยสําคัญอยูท่ีปริมาณการอัดกาซ ซึ่งผูผลิตตองการการฉีด CO
2
 

ท่ีแมนยําเพ่ือรักษาคุณภาพเคร่ืองดื่มไวไดอยางสมํ่าเสมอท่ีสุด 

   ความนิยมสวนผสมของน้ําผลไมในน้ําอัดลมนั้น ทําใหตองมีความละเอียดออนมาก

ย่ิงข้ึนในการผลิตเพ่ือปองกันการปนเปอนในเคร่ืองดื่ม โดยกระบวนการผลิตท้ังหมดตองสะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และสามารถทําความสะอาดไดโดยงาย 

                                                            

26,27 
http://www.tetrapak.com. 
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    การเพ่ิมกาซ CO
2
 ในปริมาณนอยๆ เพ่ือใหรสชาติเคร่ืองดื่มดีข้ึนนั้น เปนอีกหนึ่งใน

กระบวนการฆาเช้ือ โดยจะมีการอัดกาซปราศจากจุลินทรียเขาไปในเคร่ืองดื่มท่ีผานการ         

พาสเจอรไรซแลว กอนทําการบรรจุลงกลองปลอดเช้ือหรือกลองชนิดอ่ืน ซึ่งกระบวนการท้ังหมด

เปนระบบปลอดเช้ือ 

  ระบบอัดกาซในสายพานการผลิตของเต็ดตรา แพค ประกอบดวยเคร่ืองผสม     

ปลอดเช้ือท่ีกอใหเกิดพรายฟองเล็กๆ ท่ีชวยใหกาซท่ีอัดลงไปนั้นกระจายตัวเนียนท่ัวเคร่ืองดื่ม ซึ่ง

ระบบนี้ไมใชจานพรุน หรือการเผาผนึกในการกระจายตัวกาซ เปนเทคโนโลยีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

โดยไมมีการสูญเสียพลังงาน 

 

 

รูปที่ 4-27 เคร่ืองอัดกาซ  

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 

(6)  เทคโนโลยี Tetra Alcarb 

   เทคโนโลยี Tetra Alcarb เปนเคร่ืองอัดกาซท่ีใชในกระบวนการอัดกาซอยาง

ตอเนื่องของกรรมวิธีการผลิตน้ําอัดลม หรือเคร่ืองดื่มชนิดอ่ืนท่ีมีปริมาณคารบอนไดออกไซดสูง

ถึง 10 g/l. น้ําอัดลมจะเขาสูกระบวนการผลิตในเคร่ือง Tetra Alcarb ท่ีจะอัดกาซ CO
2
 เขาไปใน

เนื้อเคร่ืองดื่มโดยตรง โดยไมใชจานพรุน หรือการเผาผนึก ซึ่งระบบน้ีสามารถติดตั้งระบบทํา

ความสะอาดอัตโนมัติ CIP หรือสายการอัด CO
2
 ได โดยไมมีการสูญเสียพลังงาน และไมทําให

กระบวนการผลิตชาลง (ดังรูปท่ี 4-28) 

 

 

       รูปที่ 4-28 เทคโนโลยี Tetra Alcarb 

ที่มา : http://www.tetrapak.com. 



บทที่ 4: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 4-49 

4.6 การจัดการดานของเสีย 

ของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มนั้น สวนใหญจะอยูในรูปของของเสียประเภท

ยอยสลายไดจําพวกสารอินทรีย คือ เศษเปลือกผลไม เศษช้ินเนื้อผลไมท่ีไมไดใชประโยชน 

นอกจากของเสียท่ียอยสลายไดจําพวกสารอินทรียแลวนั้น ยังมีเศษวัสดุท่ียอยสลายไดยากจําพวก

ภาชนะ หรือถุงท่ีใชสําหรับบรรจุวัตถุดิบอ่ืนๆ โดยกากของเสียเหลานี้ไมไดมีการนํามาใชประโยชน 

และทางโรงงานอุตสาหกรรมยังคงตองเสียคาใชจายในการกําจัดของเสีย หากมีวิธีการ/แนวทางใน

การจัดการของเสียเหลานั้นในข้ันตอนตางๆ ลงได โดยที่คุณภาพของชิ้นงานยังคงเดิมจะชวยให

อุตสาหกรรมดังกลาวมีตนทุนการผลิตท่ีต่ําลง และเกิดของเสียท่ีจะเปนปญหาตอส่ิงแวดลอมลดลง

ตามไปดวย 

วิธีการ/แนวทางการจัดการดานของเสียสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม สามารถนําปฏิบัติ

ไดดังนี้ 

1) การใชซ้ํา/หมุนเวียนกลับมาใชใหม 

- นําเปลือกผลไม ช้ินสวนท่ีถูกตัดท้ิง และผลท่ีไมไดขนาดและคุณภาพจากข้ันตอน

รับและคัดเลือกวัตถุดิบไปใชประโยชน เพ่ือเปนการเพิ่มมูลคา เชน การนํา

เปลือกและกะลามะพราวจากกระบวนการผลิตน้ํามะพราวไปเผาใหพลังงานโดย

เปลือกมะพราวมีคาความรอนประมาณ 16.23 เมกกะจูล/กิโลกรัม (กรมพัฒนา

และสงเสริมพลังงาน, 2537) และกากของแข็งท่ีไดจากการเผาเปลือกและ

กะลามะพราว คือ ถานท่ีสามารถนําไปทําถานกัมมันตไดอีก 

- กากผลไมท่ีไดจากการสกัดน้ําผลไมนั้น สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต

ผลิตภัณฑอ่ืน เชน การทําแยมผลไม 

- ซื้อสารปรุงแตงรสชาติแบบเติม เพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากบรรจุภัณฑ 

- นําเศษหรือเปลือกผลไมไปหมักเปนปุยอินทรียหรือปุยอินทรียน้ํา 

  กรณีตัวอยางวิธีการ/แนวทางการจัดการดานของเสียสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มท่ี     

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามหลักการการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน ซึ่งมีแนวทางการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
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ตัวอยางที่ 35 : การจัดการดานของเสีย 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานของเสีย การนําไสกลองสุรามาใชใหม 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

        โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดพยายามคัดเลือกไสกลองสุราท้ังขนาด 625/330 ท่ีมีคุณภาพมาใชงาน

ซ้ําอีกคร้ัง (ดังรูปท่ี 4-29) 

           

รูปที่ 4-29 การคัดเลือกไสกลองสุรา 

ผลในเชิงเศรษฐศาสตร 

• เปนการชวยประหยัดทรัพยากร  ท่ีนํามาใชในการผลิตกระดาษ  

• เพ่ือลดปริมาณของเสีย  

• เปนการประหยัดเงินคาใชจายในการซื้อไสกลองกระดาษจากบริษัทผูผลิต ภายนอกประมาณ  

1-2 บาท/ชิ้น 

• ลดการตัดไมทําลายปา ลดภาวะโลกรอน 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 

ตัวอยางที่ 36  : การจัดการดานของเสีย 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานของเสีย การใชเทคโนโลยีหมุนเวียน 

รายละเอียดของการดําเนินการ 

           โรงงานอุตสาหกรรมสุรา ไดนําเอาของเสีย ผานกระบวนการตางๆ เพ่ือนําเอาทรัพยากร กลับมาใช

อีก หรือเพ่ือทําใหเปนผลพลอยได โรงงานฯ ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลในแตละกระบวนการเพ่ือนํา

ทรัพยากร ของเสียมาใชใหม  ใชซ้ํา  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากร ลดการใช ลดของเสียจาก

กระบวนการผลิต แสดงรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 

1) ระบบนํ้าหลอเย็น  

          ระบบน้ําหลอเย็นดังกลาว ปกติจะตองใชน้ําดิบในการรดถังหมักสา เพ่ือลดอุณหภูมิ ในการหมักสา 

เพ่ือใหสา ไดคุณภาพคาตามท่ีกําหนด ซึ่งหากไมมีหอผ่ึงน้ําแลว จะตองใชน้ําดิบซึ่งตองสูบจากแมน้ํามูลมาใช

งานในปริมาณมาก สิ้นเปลืองน้ําและกระแสไฟฟา การดําเนินการเร่ืองระบบหอผ่ึงน้ําเปนการลดอุณหภูมิน้ํา  

สามารถหมุนเวียนน้ําไดหลายรอบ และใชน้ําในปริมาณนอย ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (ดังรูปท่ี 4-30)  
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ตัวอยางที่ 36 : การจัดการดานของเสีย (ตอ) 

ตัวอยางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงงาน 

หัวขอ หลักการ 

การจัดการดานของเสีย การนําผลิตภัณฑ มาใชใหม หรือการใชผลิตภัณฑหมุนเวียน 

 

รูปที่ 4-30 ระบบนํ้าหลอเย็น 

2) ระบบหอผึ่งนํ้า  

       ลดอุณหภูมิน้ํา ทําใหสามารถหมุนเวียนน้ําไดหลายรอบ และใชน้ําในปริมาณนอย ไมสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม  

 

รูปที่ 4-31 ระบบหอผ่ึงนํ้า 

3) Reuse (ใชซ้ํา)  

              โรงงานฯ ไดมีการดําเนินการเร่ืองลดปริมาณขยะโดยการใชซ้ํา เชน  

– การกําหนดใหพนักงานในสํานักงานรวมกันใชกระดาษ 2 หนา  

– การนําบรรจุภัณฑมาใชซ้ํา เชน การนําถาดฝากลองท่ีปดขวดใหม มาดัดแปลงใชงานในการ

ใสไสกลอง (ดังรูปท่ี 4-32)   

        

รูปที่ 4-32 การนําถาดฝากลองมาใชซ้ํา 

ที่มา : โรงงานสุรา บริษัทอธิมาตร จํากัด. 
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4.7 การจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัย 

นอกจากการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว ส่ิงหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการ

พัฒนาของโรงงานและการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในตลาดสากล คือ

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ดังนั้นการนําการผลิตแบบลีนมาใชนอกจากจะเพ่ือการ

ปรับเปล่ียนวัตถุดิบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพแลว ยังมีการนํามาใชเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงาน

มีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกดวย ซึ่งการทําดังกลาวนั้นมักเก่ียวของกับ

ระบบการจัดการพ้ืนฐานท่ีใชในโรงงานท่ัวไป แตมักถูกละเลยหรือไมนํามาปฏิบัติ 

วิธีการ/แนวทางการจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม

ในการทํางานสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม เพ่ือปองกันและลดความเส่ียงอันเกิดจากการทํางาน

ของพนักงาน ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดดังนี้ 

1) ตรวจวัดความรอนในสถานท่ีปฏิบัติงาน (ดังรูปท่ี 4-33) 

         

 

 

 

  รูปที่ 4-33 ตรวจวัดความรอนในสถานที่ปฏิบัติงาน 

2) ตรวจวัดฝุนบริเวณสถานท่ีทํางาน (ดังรูปท่ี 4-34) 

 

 

 

 

   

  รูปที่ 4-34 การตรวจวัดฝุนบริเวณสถานที่ทํางาน 

3) ตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมี (กาซซัลเฟอรไดออกไซดในสถานท่ีทํางาน) 

เพ่ือเปนการตรวจสอบ ปองกันผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

(ดังรูปท่ี 4-35) 
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รูปที่ 4-35 ตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมี 

- มีการดําเนินการในเรื่องการระบายอากาศในอาคารผลิต ซึ่งเปนส่ิงสําคัญตอ

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ รวมท้ังสุขภาพและสุขอนามัยของผูปฏิบัติงานดวย โดย

การระบายอากาศในอาคารผลิต จะใชการติดตั้งพัดลม ตามจุดตางๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือทําให

อุณหภูมิในบริเวณปฏิบัติงานเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โดยมีการควบคุมทิศทางการระบาย

อากาศใหถูกตอง ตามระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมการระบายอากาศและแสงสวาง AT-QP-

PD-06 ซึ่งเปนไปตามระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอมกําหนดไว นอกจากนี้ยังมีการ

ปรับปรุงระบบการระบายอากาศดานขางเพ่ิมเติมโดยการปรับเปล่ียนจากเคร่ืองระบายอากาศมา

เปนกระจกบานเล่ือน ดังรายละเอียดในตัวอยาง 

           

      

 

 

 

   รูปที่ 4-36 การติดตั้งพัดลมระบายอากาศในอาคาร 

- มีการดําเนินการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายท่ีใชในกระบวนการผลิต                 

โดยไดกําหนดในระเบียบปฏิบัติงาน เร่ือง การควบคุมสารเคมี :  (AT-QP-AD-01)  ดังนี้ 

1. มีการจัดเตรียมขอมูลรายช่ือสารเคมี และปริมาณท่ีใช 

2. มีเอกสาร MSDS ติดไว ณ สถานท่ีจัดเก็บสารเคมี 

3. มีการอบรมพนักงานท่ีเก่ียวของ และผูใชงาน 

4. มีปายเตือนอันตราย ในจุดท่ีมองเห็นไดชัดเจน 

5. กําหนดเปนมาตรการความปลอดภัยในข้ันตอน กระบวนการใชงาน 

6. มีแผนการปองกันและรองรับเหตุการณฉุกเฉินเก่ียวกับสารเคมีร่ัวไหล และมี

การฝกซอมตามแผนท่ีกําหนดทุกป 
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7. มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ณ จุดปฏิบัติงาน 

8. มีการกอสรางอาคาร และเข่ือนคันลอม เพ่ือปองกันการร่ัวไหลของสารเคมี 

9. เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานและหัวหนางานตรวจสอบตาม
ระยะเวลา 

10. มีการกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติงานเร่ือง การควบคุมสารเคมีเพ่ือควบคุมและ
ปองกันการปนเปอนของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต และ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากสารเคมี 

ท้ังนี้โรงงานควรออกแบบระบบกระบวนการผลิตใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการ    

ใชงานในแตละข้ันตอน โดยมีการเลือกใชเคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง มีการซอมบํารุง

ต่ํา เพ่ือลดการชะงักระหวางกระบวนการทํางานและควรมีการซอมบํารุงประจําป โดยจะมีจุดเส่ียงท่ี

ควรคํานึงและวิธีการดําเนินการปองกันในแตละกระบวนการผลิต ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(1) กระบวนการผลิตเบียร 

จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

1. พ้ืนท่ีเก็บวัตถุดิบ

และสารเคมีตางๆ  

1.1 การร่ัวไหล/หก

หลน 

บาดเจ็บ - พ้ืนท่ีจัดเก็บควรมีการระบายอากาศที่ดี 
- การเก็บสารเคมีใหเปนระเบียบและเปน

สัดสวนแตละประเภท 

- จัดใหมีปายติดไวบริเวณสารเคมี 

- จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

เชน หนากากกันสารเคมี 

- อบรมในการใชและเก็บสารเคมี 

1.2 ฝุนฟุงกระจาย พนักงาน

เจ็บปวยเปนโรค

ปอดจากฝุนได 

- ใสหนากากกรองฝุนท่ีไดมาตรฐาน 

- มีระบบดูดฝุนในกระบวนการผลิต 

2. เคร่ืองบดมอลต 1.1 เคร่ืองบดหนีบ/ 

ดึงอวัยวะ 

บาดเจ็บ/สูญเสีย

อวัยวะ/เสียชีวิต 

- ใสการดท่ีจุดหมุนตางๆ 

- อบรมใหรูจุดอันตราย 

1.2 ฝุนฟุงกระจาย พนักงาน

เจ็บปวย/โรค

ปอดจากฝุน  

- ใส หน าก ากกรองฝุ นและสาร เคมี ท่ี ไ ด
มาตรฐาน 

- มีระบบดูดฝุนในกระบวนการผลิต 

1.3 เสียงดังจาก

เคร่ืองจักรท่ีมีการบด

และระบบพัดลม 

สูญเสียการไดยิน - จัดทําระบบปองกันเสียง เชน ผนังก้ันเสียง 

อุปกรณลดเสียงจากเคร่ืองจักร 

- สวมอุปกรณลดเสียงขณะงานในท่ีมีเสียงดัง 

- มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิน 

3. หมอตมมอลต 1.1 สัมผัสความรอน พนักงาน

เจ็บปวยจาก

- จัดทําระบบปองกันความรอน  
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จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

ความรอน - สวมอุปกรณปองกันความรอน เชน ถุงมือกัน

ความรอน 

4. เคร่ืองบรรจุขวด 1.1 เคร่ืองหนีบ/ 

ดึงอวัยวะ 

บาดเจ็บ/สูญเสีย

อวัยวะ/เสียชีวิต 

- ใสการดท่ีจุดหมุนตางๆ 

- อบรมใหรูจุดอันตราย 

1.2 เสียงดังจาก

เคร่ืองจักรท่ีมีการบด

และระบบพัดลม 

สูญเสียการไดยิน - จัดทําระบบปองกันเสียง เชน ผนังก้ันเสียง 

อุปกรณลดเสียงจากเครื่องจักร 

- สวมอุปกรณลดเสียงขณะงานในท่ีมีเสียงดัง 

- มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิน 

(2) กระบวนการผลิตสุรา 

จุดเส่ียง 
ลักษณะความ

เส่ียง 

ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

1. พ้ืนท่ีเก็บวัตถุดิบ 

เชน รําขาว กากน้ําตาล 

1.1 การร่ัวไหล/ 

การหกหลน 

เกิดกลิ่นเหม็น - พ้ืนท่ีจัดเก็บควรมีการระบายอากาศที่ดี 
- จัดให มีป ายติดไวบ ริ เวณพ้ืน ท่ี เ ก็บ

วัตถุดิบ 

 1.2 ฝุนฟุงกระจาย พนักงานเจ็บปวย/

โรคปอด 

- ใสหนากากกรองฝุนท่ีไดมาตรฐาน 

- มีระบบดูดฝุนในกระบวนการผลิต 

2. เคร่ืองบดและผสม

รําขาว 

1.1 เคร่ืองบด

หนีบ/ดึงอวัยวะ 

บาดเจ็บ/สูญเสีย

อวัยวะ/เสียชีวิต 

- ใสการดท่ีจุดหมุนตางๆ 

- อบรมใหรูจุดอันตราย 

1.2 ฝุนฟุงกระจาย พนักงานเจ็บปวย/

โรคปอดจากฝุน  

- ใสหนากากกรองฝุนและสารเคมีท่ีได
มาตรฐาน 

- มีระบบดูดฝุนในกระบวนการผลิต 

3. หมอนึ่ง และกลั่น/

หลุมหมัก 

1 .1 สัมผัสความ

รอน 

พนักงานเจ็บปวย

จากความรอน 

- จัดทําระบบปองกันความรอน  

- สวมอุปกรณปองกันความรอน เชน ถุง

มือกันความรอน 

4. เคร่ืองบรรจุขวด 1.1 เคร่ืองหนีบ/ 

ดึงอวัยวะ 

บาดเจ็บ/สูญเสีย

อวัยวะ/เสียชีวิต 

- ใสการดท่ีจุดหมุนตางๆ 

- อบรมใหรูจุดอันตราย 

 1.2 เสียงดังจาก

เคร่ืองจักรท่ีมีการ

บดและระบบ    

พัดลม 

สูญเสียการไดยิน - จัดทําระบบปองกันเสียง เชน ผนังก้ัน

เสียง 

อุปกรณลดเสียงจากเคร่ืองจักร 

- สวมอุปกรณลดเสียงขณะงานในท่ีมี

เสียงดัง 

- มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิน 



                                                     บทที่ 4: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 4-56

(3) กระบวนการผลิตไวน 

จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

1. พ้ืนท่ีเก็บวัตถุดิบ

จําพวกผลไม 

1.1 การร่ัวไหล/หก

หลน 

เกิดกลิ่นเหม็น - พ้ืนท่ีจัดเก็บควรมีการระบายอากาศที่ดี 
- จัดให มีป ายติดไวบ ริ เวณพ้ืน ท่ี เ ก็บ

วัตถุดิบ 

1.2 ฝุนฟุงกระจาย พนักงานเจ็บปวย/

โรคปอด 

- ใสหนากากกรองฝุนท่ีไดมาตรฐาน 

- มีระบบดูดฝุนในกระบวนการผลิต 

2. เคร่ืองสกัดและ

ค้ันน้ําผลไม  

1.1 เคร่ืองอาจ

หนีบ/ดึงอวัยวะ 

บาดเจ็บ/สูญเสีย

อวัยวะ/เสียชีวิต 

- ใสการดท่ีจุดหมุนตางๆ 

- อบรมใหรูจุดอันตราย 

3. หมอตมกําจัด    

จุลินทรีย 

1.1 สัมผัสความรอน พนักงานเจ็บปวย

จากความรอน 

- จัดทําระบบปองกันความรอน  

- สวมอุปกรณปองกันความรอน เชน ถุง

มือกันความรอน 

4. เคร่ืองบรรจุขวด 1.2 เสียงดังจาก

เคร่ืองจักรท่ีมีการบด

และระบบพัดลม 

สูญเสียการไดยิน - จัดทําระบบปองกันเสียง เชน ผนังก้ัน

เสียง 

อุปกรณลดเสียงจากเครื่องจักร 

- สวมอุปกรณลดเสียงขณะงานในท่ีมี

เสียงดัง 

- มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิน 

(4) กระบวนการผลิตนํ้าผักผลไม 

จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง 
ผลกระที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

1. พ้ืนท่ีเก็บ/

คัดเลือกวัตถุดิบ 

1.1 การร่ัวไหล/หก

หลน 

เกิดกลิ่นเหม็น - พ้ืนท่ีจัดเก็บควรมีการระบายอากาศที่ดี 
- จัดให มีป ายติดไวบ ริ เวณพ้ืน ท่ี เ ก็บ

วัตถุดิบ 

1.2 ฝุนฟุงกระจาย พนักงานเจ็บปวย/

โรคปอด 

- ใสหนากากกรองฝุนท่ีไดมาตรฐาน 

- มีระบบดูดฝุนในกระบวนการผลิต 

2. เคร่ืองสกัดน้ํา

ผลไม/ไลอากาศ 

1.1 ฝุนฟุงกระจาย/ 

ไอระเหย หรือไอ

ความรอน 

พนักงานเจ็บปวย/

โรคปอด 

- ใสหนากากกรองฝุน และสารเคมีท่ีได

มาตรฐาน 

- มีระบบปองกันความรอน 

1.3 เสียงดังจาก

เคร่ืองไลอากาศ 

สูญเสียการไดยิน - จัดทําระบบปองกันเสียง เชน ผนังก้ัน

เสียง/อุปกรณลดเสียงจากเคร่ืองจักร 

- สวมใสอุปกรณลดเสียงขณะทํางานในท่ี
มีเสียงดัง 
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จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง 
ผลกระที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

3. เคร่ืองบรรจุขวด 1.2 เสียงดังจาก

เคร่ืองจักรท่ีมีการบด

และระบบพัดลม 

สูญเสียการไดยิน - จัดทําระบบปองกันเสียง เชน ผนังก้ัน

เสียง 

อุปกรณลดเสียงจากเคร่ืองจักร 

- สวมอุปกรณลดเสียงขณะงานในท่ีมี

เสียงดัง 

- มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิน 

(5) กระบวนการผลิตนํ้าดื่ม 

จุดเส่ียง ลักษณะความเส่ียง 
ผลกระที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

1. พ้ืนท่ีเก็บวัตถุดิบ

และสารเคมีตางๆ  

1.1 การร่ัวไหล/ 

หกหลน 

บาดเจ็บ - พ้ืนท่ีจัดเก็บควรมีการระบายอากาศที่ดี 
- การเก็บสารเคมีใหเปนระเบียบและเปน

สัดสวนแตละประเภท 

- จัดใหมีปายติดไวบริเวณสารเคมี 

- จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล เชน หนากากกันสารเคมี 

- อบรมในการใชและเก็บสารเคมี 

1.2 ฝุนฟุงกระจาย พนักงานเจ็บปวย/

โรคปอด 

- ใสหนากากกรองฝุนท่ีไดมาตรฐาน 

- มีระบบดูดฝุนในกระบวนการผลิต 

2. ถังเติมโอโซน/ฆา

เชื้อโรค 

1.1 ฝุนฟุงกระจาย/ 

ไอระเหย หรือไอ

ความรอน 

พนักงานเจ็บปวย/

โรคปอด 

- ใสหนากากกรองฝุน และสารเคมีท่ีได

มาตรฐาน 

- มีระบบปองกันความรอน 

3. เคร่ืองบรรจุขวด 1.2 เสียงดังจาก

เคร่ืองจักรท่ีมีการบด

และระบบพัดลม 

สูญเสียการไดยิน - จัดทําระบบปองกันเสียง เชน ผนังก้ัน

เสียง 

อุปกรณลดเสียงจากเคร่ืองจักร 

- สวมอุปกรณลดเสียงขณะงานในท่ีมี

เสียงดัง 

- มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิน 

 

  กรณีตัวอยางวิธีการ/แนวทางการจัดการดานดานสุขภาพและความปลอดภัยสําหรับ

อุตสาหกรรมส่ิงทอที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามหลักการการจัดการส่ิงแวดลอม

โรงงาน ซึ่งแสดงไดดังตอไปนี้  

 



                                                     บทที่ 4: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 4-58

   นอกจากแนวทางการจัดการดานดานสุขภาพและความปลอดภัยแลว โรงงาน

อุตสาหกรรมตางๆ ยังตองมีการปองกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมความพรอมกับ

อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  (1) การปองกันอัคคีภัย
28

     

     การปองกันอัคคีภัยของโรงงานควรจะมีระบบปองกันอัคคีภัยท้ังภายนอกและภายใน

อาคาร ควรจะมีการซอมดับเพลิงเปนประจําทุกป และมีการจัดอบรมใหพนักงานโดยเชิญ

ผูเช่ียวชาญในการใหความรูในหลักสูตรปองกันอัคคีภัย ดังนี้ 

     1) ระบบดังเพลิงภายในอาคาร ควรมีการเลือกชนิดของวัสดุใหเหมาะสมกับสารเคมีท่ี

มีการใชงานอยู เชน เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ ระบบน้ําดับเพลิง หรือ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ซึ่งจะตองไดรับการทดสอบบํารุงรักษาอุปกรณเปนประจําใหใชงานไดอยูเสมอ โดยจะตองมีการ

ติดตั้งระบบดับเพลิงใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสถานท่ีในการจัดเก็บวัตถุไวไฟท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี

มากกวา 15 ตารางเมตร ซึ่งจะตองมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

  2) เสนทางหนีไฟ ซึ่งทางอาคารโรงงานควรตองจัดใหมีเสนทางหนีไฟ ดังนี้ 

   2.1) ตองมีทางออกฉุกเฉินไมนอยกวา 2 ทาง และใหเพ่ิมจํานวนทางออกเพ่ิมข้ึน

เม่ือจํานวนพนักงานเพิ่มข้ึน โดยท่ีทางออกฉุกเฉินจะตองมีสภาพพรอมท่ีจะใชหลบหนีภัยออกไป

ไดทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  

  2.2) ชองทางเดินไปสูทางออกจะตองมีความกวางไมนอยกวา 1 เมตร และไมมีส่ิง

กีดขวาง 

  2.3) ประตูทางออกฉุกเฉินตองมีขนาดความกวางไมนอยกวา 0.90 เมตร และ

ความสูง 2 เมตร และตองทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง  

  2.4) ชองทางเดินและทางออกฉุกเฉินจะตองมีแสงสวางเพียงพอและตองมีระบบ

แสงสวางฉุกเฉินในกรณีท่ีระบบแสงแสวางปกติไมสามารถใชงานได  

  2.5) มีปายบอกทางหนีไฟและปายบอกทางออกที่เห็นไดชัดเจน 

3) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม โดยโรงงานจะตองมีการติดตั้งระบบสัญญาณแจง

เหตุเพลิงไหมใหครอบคลุมท่ัวท้ังอาคารและพ้ืนท่ี ซึ่งอาจจะเลือกใชแบบมือ หรือแบบอัตโนมัติ 

   3.1) แบบมือ เปนอุปกรณแจงเหตุโดยการดึง/ทุบกระจก หรือกดปุมสัญญาณโดยคน 

  3.2) แบบอัตโนมัติ เปนอุปกรณแจงเหตุโดยมีอุปกรณตรวจจับความรอน ควันไฟ 

เปลวไฟ ท่ีสามารถทําการสงสัญญาณแจงเตือนเหตุเพลิงไหมโดยอัตโนมัติเพ่ิมเติม 

                                                            

28
http://www2.diw.go.th. 

 



บทที่ 4: เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 4-59 

4) ภายนอกอาคารโรงงาน ควรมีการติดตั้งระบบจายน้ําดับเพลิงไวตามจุดตางๆ เชน 

บริเวณจัดเก็บสารเคมีในกรณีท่ีมีการแยกเก็บไวนอกอาคาร เปนตน โดยจะตองมีการติดตั้งระบบ

น้ําดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐานสากกลท่ีเปนท่ียอมรับ พรอมท้ังตองจัดเตรียมสํารองนํ้าใน

ปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับใชในการดับเพลิงไดอยางตอเนื่องไมนอยกวา 30 นาที 

5) พนักงานของโรงงานตองไดรับการอบรมและฝกซอมการปองกัน/ระงับไฟไหม

จํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของแตละหนวยงานในโรงงานเปนประจําทุกป 

  (2) แผนฉุกเฉิน 

  เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีความเส่ียงตอการเกิดอุติเหตุ

และอุบัติภัย เชน การเกิดเพลิงไหม เปนตน จึงจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีแผนฉุกเฉินซึ่งจะชวยลด

โอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน และลดผลกระทบหรือความสูญเสียเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ 

1) แผนปองกัน เพ่ือกําหนดมาตรการตางๆ ปองกันไมใหเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน 

  2) แผนระงับ เพ่ือกําหนดข้ันตอนตางๆ ในการแจงและระงับเหตุรวมถึงบุคคลท่ีมีหนาท่ี

เก่ียวของ 

  3) แผนบรรเทาและอพยพ เพ่ือกําหนดข้ันตอนการชวยเหลือ การอพยพ การปฐม

พยาบาล และการสงตอผูไดรับบาดเจ็บ 

4) แผนบรรเทาและอพยพ เพ่ือกําหนดการดําเนินการท่ีจะฟนฟูสภาพความเสียหายและ

กําดําเนินกิจการตอไป 

นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินยังตองมีการกําหนดโครงสรางองคกร บุคลากรและหนาท่ี 

หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของท่ีใหความชวยเหลือ วิธีการติดตอส่ือสารและการใหขอมูล ท้ังนี้เม่ือ

มีการจัดทําแผนฉุกเฉิน จะตองมีการจัดใหมีการอบรมพนักงานใหเขาใจและทราบถึงบทบาท

หนาท่ี พรอมท้ังจัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกป โดยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช

เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต ยังควรจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหมและกาซร่ัวไหลเพิ่มเติม 
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