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ค าน า 
 รำยงำนกำรศึกษำภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ ฉบับนี้ เป็นผลงำนทำงวิชำกำร
ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ซึ่งจัดท ำขึ้นเพ่ือให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ในประเทศไทย และใช้เป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรวิเครำะห์เชิงนโยบำย 
และแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมหลักของประเทศ ส ำหรับภำครัฐและ
เอกชน ต่อไป 

 กำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำอุตสำหกรรมกระดำษครำฟท์ ส ำเร็จลุล่วงได้เกิดจำกควำมร่วมมือใน
กำรให้ข้อมูล ควำมรู้ และข้อคิดเห็นต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดีของหลำยฝ่ำย  ทั้งนี้ ผู้จัดท ำขอขอบคุณทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
มำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภำคอุตสำหกรรม ผู้ประกอบกำร 
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป และองค์กรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 

1. บทน า 

 อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) ที่ส าคัญและเป็น
รากฐานที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการให้กับ
อุตสาหกรรมหลักหลายสาขา จากการที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งเพ่ือความแข็งแรงและ
มูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่ง คุณสมบัติของกระดาษที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ต้องมีความหนา เหนียว และแข็งแรง ดังนั้น กระดาษคราฟท์ จึงเป็นกระดาษประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติและ
สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว ท าให้มีการน ากระดาษคราฟท์มาผลิตเป็นภาชนะหีบห่อ ถุง และผิวกล่อง
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการห่อหุ้ม เก็บรักษา และขนส่งสินค้าของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม 
เครื่องส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น 

 กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) หรอื กระดาษเหนียว เป็นวัสดุทางการบรรจุ (Packing Material) 
ที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และหีบห่อ ที่ใช้ในการบรรจุสินค้ าเพ่ือการขนส่ง  
หากพิจารณาโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ นับได้ว่าการผลิตกระดาษ
คราฟท์ เป็นอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ า ซึ่งต้องอาศัยเยื่อกระดาษจากอุตสาหกรรมต้นน้ า และพ่ึงพิง อุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ รวมถึงยอดการสั่งซื้อจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาต่าง ๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ จ าเป็นต้องทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มเศรษฐกิจ และ
นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และวางแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อไป 

 1.1 วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 
ในประเทศไทย 
  2)  เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์เชิงนโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

 1.2 ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ ครอบคลุมพิกัดย่อย 48.04 กระดาษ
คราฟท์ที่ไม่เคลือบเป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากตามประเภท 48.02 หรือ 48.02  พิกัดย่อย 4808.40 กระดาษ
คราฟท์ ท าให้ย่น หรือท าให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม และพิกัดย่อย 4810.31 
4810.32 4810.39 กระดาษคราฟท์ นอกจากชนิดที่ใช้ส าหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนทางกราฟิก ซึ่งมี
หลายขนาดต่างกัน โดยเป็นการศึกษาด้านการผลิต ประกอบด้วยจ านวนโรงงาน เงินทุน และคนงาน ด้านการตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2559 รวมถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ของไทย นโยบายและมาตรการของภาครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในอนาคต 
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2. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ 

 2.1 ขั้นตอนการผลิต  

 กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) หรือ กระดาษเหนียว คือ กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมี 
(Chemical Pulp) ที่ได้จากกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการแปลงสภาพจาก 
เนื้อไม้เป็นเยื่อกระดาษ (Wood Pulp) โดยใช้สารเคมีและความร้อนในการแยกเยื่อ และขจัดลิกนิน มีขั้นตอน 
การผลิต ดังนี้ 

1) การผลิตเยื่อคราฟท์ (Kraft pulp) มีข้ันตอน คือ  
 น าชิ้นไม้สับ (Chip) ขนาดยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ไปผ่านไอน้ า (Pre-

steaming) เพ่ือก าจัดอากาศภายในเนื้อไม้และเพ่ิมอุณหภูมิชิ้นไม้สับ 
 น าชิ้นไม้สับที่ผ่านไอน้ าลงไปในหม้อต้มความดันสูง และเติมสารเคมีชื่อ White 

liquor ส าหรับต้มชิ้นไม้สับพร้อมเพ่ิมอุณหภูมิ โดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุดในการผลิตเยื่อคราฟท์อยู่ระหว่าง 150-170 
องศาเซลเซียส เมื่อต้มตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้วท าการลดอุณหภูมิและความดันของหม้อต้มลงก่อนน าชิ้นไม้สับ
ออกจากหม้อต้ม 

 น าเยื่อท่ีได้มาล้างสารเคมีออกจนสะอาด 
 

ชิ้นไม้สับที่ได้จากการต้มจะมีลักษณะเป็นเยื่อนิ่มสามารถแยกเป็นเส้นใยได้  มีสีน้ าตาล
ตามสีของชนิดไม้ที่น ามา สามารถน าไปฟอกเพ่ือให้มีสีขาวได้ เยื่อที่ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์มีทั้งเยื่อบริสุทธิ์ 
(Virgin Pulp) และเยื่อรีไซเคิล (Recycle Pulp) ซ่ึงใช้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันตามประเภทและคุณภาพ สัดส่วน
เยื่อบริสุทธิ์ต่อเยื่อรีไซเคิลที่ใช้ส่วนใหญ่ประมาณ 10-20 : 80-90  

2) การเตรียมน้ าเยื่อและท าแผ่น มีข้ันตอน คือ 
 น าเยื่อคราฟท์ไปตีในถังตีเยื่อ ซึ่งจะแยกสิ่งเจือปน และสิ่งสกปรกออกในขั้นตอนนี้   
 น าเยื่อที่ได้หลังจากการแยกสิ่งเจือปน ส่งต่อไปยังเครื่องบดเยื่อ (Refiner) ซึ่งท า

หน้าที่บดให้เยื่อแตกเป็นเส้นใยเพิ่มความแข็งแรงให้เยื่อ จากนั้นเติมสารเติมแต่ง 
 เยื่อที่ได้จะถูกเก็บในถัง (Machine chest)  
 ป้อนเข้าเครื่องท าแผ่น (Paper machine)  โดยผ่านถังจ่ายเยื่อ (Head box)  ซึ่งน้ า

เยื่อจะถูกจ่ายลงบนตะแกรงลวดเดินแผ่น (Wire Section) เพ่ือให้น้ าเยื่อวางตัวและข้ึนรูปเป็นแผ่น  
 แผ่นเยื่อที่ยังมีความชื้นสูง ถูกน าไปรีดน้ าออก (Pressing) ซึ่งในส่วนนี้น้ าจะถูกรีด

ออกไปประมาณ ร้อยละ 50  
 น าแผ่นเยื่อท่ีผ่านการรีดแล้วไปอบแห้ง (Dryer) เพ่ือก าจัดน้ าส่วนทีย่ังเหลือบนแผ่น 
 น าแผ่นกระดาษที่ได้ผ่านไปยังเครื่องขัดผิว (Calenderer) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ

การผลิตกระดาษ โดยกระดาษท่ีได้อาจถูกน าไปเข้าสู่กระบวนการตกแต่งผิว เช่น การเคลือบ การขัดมัน ก่อนน าไป
กรอเข้าม้วน และถูกตัดแบ่งให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ  
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 ลักษณะของกระดาษคราฟท์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหยาบ มีความแข็งแรง เหนียว ต้านทานแรงฉีก
ขาด แรงดึง แรงดันทะลุได้ดี มีการดูดซึมน้ าน้อยกว่ากระดาษชนิดอ่ืน รวมถึงพ้ืนผิวกระดาษมีความเรียบสม่ าเสมอ
ท าให้เหมาะส าหรับการพิมพ์ การติดกาว ดังนั้น กระดาษคราฟท์จึงเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมากในวงการ
อุตสาหกรรม และด้วยคุณสมบัติด้านความแข็งแรงข้างต้นส่งผลให้สามารถน ากระดาษคราฟท์มาผลิตเป็นเยื่อรี
ไซเคิล (Recycle Pulp) กลับมาหมุนเวียนเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษได้ใหม่ด้วย 

 

 

 
         

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการผลิตกระดาษคราฟท์ 

 

 

Source : http://www.spartancontrols.com/industry-solutions/pulp-and-
paper/ 

 

ขั้นตอนการผลิตกระดาษคราฟท์ 
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการผลิตในเครื่องท าแผ่น (Paper Machine Process) 

 2.2 จ านวนโรงงาน เงินทุน และคนงาน 

 โรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ที่จดทะเบียนจัดตั้งโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ เดือน
สิงหาคม 2559 มีจ านวน 42 แห่ง (TSIC 17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง) หากจ าแนกขนาดโรงงานตาม
เงินลงทุน พบว่า มีโรงงานขนาดย่อมหรือขนาดเล็ก จ านวน 13 แห่ง ขนาดกลาง 14 แห่ง และขนาดใหญ่ 15 แห่ง1 
มีเงินลงทุนรวมประมาณ  43,000,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

          ที่มา : สถิติโรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 
รูปที่ 3 สัดส่วนโรงงานขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

                                                           

1 อ้างอิงการจ าแนกขนาดตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดจ านวนการจ้างและมูลค่าทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2545 

Paper Machine Process 
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   จ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมมีประมาณ 6,748 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 1 
ของแรงงานในระบบทั่วประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษคราฟท์เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักร 
และระบบอัตโนมัติเป็นหลัก ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานไม่มาก แต่ต้องการแรงงานทักษะเพ่ือท าหน้าที่ควบคุม
ขั้นตอนการผลิต และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรเป็นส าคัญ  

 2.3 โครงสร้างต้นทุนการผลิต 

 ต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์แต่ละประเภทไม่แตกต่างกันมากนัก 
พิจารณาโครงสร้างต้นทุนโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

1) วัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษคราฟท์ คือ เยื่อกระดาษชนิดต่าง ๆ เช่น  
เยื่อใยสั้น เศษกระดาษจากในประเทศ เยื่อใยยาวจากต่างประเทศ และเศษกระดาษจากต่างประเทศ รองลงมา คือ 
สารเคมี โดยสัดส่วนเยื่อกระดาษแต่ละประเภท และสารเคมีที่ใช้จะแตกต่างกันตามชนิดหรือคุณภาพของ 
กระดาษคราฟท์ที่ผลิต  

2) พลังงาน ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน 
ซึ่งพลังงานความร้อนได้มาจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ เช่น ถ่านหิน น้ ามันเตา และไม้  

3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค  ค่าเช่าโรงงาน  ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร 

 ตารางท่ี 1 โครงสร้างต้นทุนการผลิตกระดาษคราฟท์ 

ประเภทค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ย ร้อยละ 
วัตถุดิบ 85 
พลังงาน 10 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 5 
 ที่มา : รวบรวมโดยส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 โครงสร้างต้นทุนการผลิตดังกล่าวจะผันแปรไปบ้างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ 
ราคาเยื่อกระดาษและเศษกระดาษที่ใช้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่น าเข้าจากต่างประเทศ  ราคาพลังงานและ
เชื้อเพลิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 
และโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ที่เป็นโรงงานในเครือเดียวกัน จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

  2.4  การจ าแนกประเภทและคุณภาพกระดาษคราฟท์ 
  กระดาษคราฟท์ สามารถจ าแนกตามประเภทการใช้งานได ้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) กระดาษห่อของ (Wrapping paper) เหมาะส าหรับห่อของ 
2) กระดาษถุงชั้นเดียว (Shopping bag paper) เหมาะส าหรับท าถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว 
3) กระดาษถุงหลายชั้นชนิดยืด (Multiwall sack paper) เหมาะส าหรับท าถุงที่ใช้รับ

น้ าหนัก หรือรับแรงกระท าได้สูง 
4) กระดาษผิวกล่อง (Liner board) เหมาะส าหรับท าผิวแผ่นกระดาษลูกฟูก  
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กระดาษคราฟท์ จ าแนกตามคุณภาพของกระดาษ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
1) KS  กระดาษคราฟท์สีขาว ส าหรับท าผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะส าหรับกล่อง 

ที่เน้นความสวยงาม และเน้นให้การพิมพ์มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพ่ิมคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้  
ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี นิยมใช้ส าหรับผลิตกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพ่ือการส่งออก และ 
กล่องอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น มีน้ าหนักมาตรฐาน 170 กรัม/ตารางเมตร 

2) KA  กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง ส าหรับท าผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ 
สามารถรองรับน้ าหนักได้ดี เหมาะส าหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความ
มั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทั้งด้านการเรียงซ้อน และการป้องกันการกระแทก มีน้ าหนักมาตรฐาน 125, 150, 185, 
230 กรัม/ตารางเมตร 

3) KI  กระดาษคราฟท์สีน้ าตาลอ่อน ส าหรับท าผิวกล่อง เหมาะกับงานพิมพ์ภาพ หรือ
ตัวหนังสือให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์ (เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น) นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความ
แข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารส าเร็จรูป มีน้ าหนักมาตรฐาน 125, 150, 185 
กรัม/ตารางเมตร 

4) KP  กระดาษคราฟท์สีน้ าตาล ส าหรับท าผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษ
ต่างประเทศเป็นที่ยอมรับกันในสากล เหมาะกับการใช้ผลิตกล่องส าหรับสินค้าส่งออกทุกชนิด มีน้ าหนักมาตรฐาน 
175, 275 กรัม/ตารางเมตร 

5) KT  กระดาษคราฟท์สีน้ าตาล ส าหรับท าผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled ร้อยละ 100 
เ พ่ือส่ ง เสริมด้ านการอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้อมแต่ยั งคงความสวยงามและความแข็ งแกร่ ง  มีคุณสมบั ติ  
เด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อน เหมาะกับสินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องที่ท าจากเยื่อรีไซเคิลทั้งหมด มีน้ าหนัก
มาตรฐาน 125, 150 กรัม/ตารางเมตร 

6) CA  กระดาษคราฟท์  ส าหรับท าลอนลูกฟูก มีความแข็งแรงในการป้องกันแรง 
กระแทก เหมาะส าหรับท าลอนลูกฟูกขนาดต่าง ๆ ได้ทุกลอนให้ได้คุณภาพสูง  มีความแข็งแรงสัมพันธ์ 
กับน้ าหนักมาตรฐานของกระดาษ นอกจากนี้กระดาษ CA ยังนิยมน ามาใช้เป็นกระดาษท าผิวกล่องด้านหลังเพ่ือลด
ต้นทุนอีกด้วย มีน้ าหนักมาตรฐาน 105, 125 กรัม/ตารางเมตร 

 
ที่มา : http://www.balancepacking.co.th/ 

รูปที่ 4 ตัวอย่างกระดาษคราฟท์จ าแนกตามคุณภาพ 
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2.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟทใ์นประเทศ 

 1) มาตรฐานด้านคุณภาพ 
  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เห็น

ความส าคัญของกระดาษคราฟท์เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้งานได้หลากหลายทั้งในรูปแบบกล่อง ถุง หีบห่อ 
ที่นอกจากเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรจุสินค้าแล้วยังรวมถึงการปกป้อง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าอีก
ด้วย ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียว (Kraft paper) 
ฉบับแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานฉบับล่าสุด คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียว 
(มอก. 170-2550) ซึ่งเป็นมาตรฐานประเภทสมัครใจ ครอบคลุมกระดาษที่ใช้ส าหรับห่อของ กระดาษที่ใช้ท าถุง 
(ชั้นเดียว และ หลายชั้น) และกระดาษที่ใช้ท าผิวกล่อง ใน 2 สภาวะ ได้แก่ 1) อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 50 และ 2) อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 75 มีคุณลักษณะ
หลักท่ีต้องการ ดังนี้ 

 กระดาษเหนียวต้องปราศจากต าหนิ เช่น ฉีกขาด ยับย่น เปื้อน เป็นรู และหากมี
รอยต่อต้องมีเครื่องหมายแสดงรอยต่อในแต่ละม้วน 

 คุณลักษณะอ่ืนที่ต้องมีการทดสอบ เช่น น้ าหนักมาตรฐาน ปริมาณความชื้น การดูด
ซึมน้ าด้านตะแกรง การซึมผ่านของอากาศ ความต้านแรงฉีดขาด ความต้านแรงดึงแนวขนานเครื่อง ความต้าน
แรงดันทะลุ ความยืด ค่าที อี เอ และความต้านแรงกดวงแหวน เป็นต้น โดยกระดาษแต่ละประเภทมีเกณฑ์ก าหนด
ที่แตกต่างกัน 

 
รูปที่ 5 เครื่องหมายแสดงมาตรฐานทั่วไป 

2) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระดาษคราฟท์ คือ ข้อก าหนดฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8-R2-11) ภายใต้โครงการฉลากเขียว โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตุประสงค์เพ่ือให้เกิดการผลิตสินค้าที่ลดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม เกิดการผลักดันให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง  
ซ่ึงการขอรับรองฉลากเขียวเป็นการด าเนินการโดยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ต้องการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคทราบว่า นอกจากผลิตภัณฑ์จะได้มาตรฐานด้านคุณภาพแล้วยัง
มุ่งเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าในอนาคตผู้บริโภคท่ีใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจะขยายตัว เกิดการเลือกซ้ือสินค้า
ทีแ่สดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผู้ผลิตแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  
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ข้อก าหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กระดาษ ครอบคลุมกระดาษคราฟท์ 4 ประเภท ได้แก่ 
กระดาษถุงชั้นเดียว กระดาษถุงหลายชั้นชนิดยืด กระดาษผิวกล่อง (ชั้นคุณภาพ 1) และกระดาษผิวกล่อง (ชั้น
คุณภาพ 2) โดยกระดาษคราฟท์แต่ละประเภทต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดทั่วไป และข้อก าหนดพิเศษ 
ตามท่ีก าหนด สรุปได้ ดังนี้ 

 ข้อก าหนดทั่วไปของกระดาษทั้ง 4 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 170 หรือ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ 
คุณลักษณะที่ต้องการที่ก าหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่
เทียบเท่า หรือ สูงกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ  เช่น ISO 
และในกระบวนการผลิต การขนส่ง การก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของทางราชการ 

 ข้อก าหนดพิเศษ เช่น สัดส่วนระหว่างเยื่อเวียนท าใหม่/เยื่อกระดาษที่ท าจากวัสดุ 
เหลือทางการเกษตรกับเยื่อใหม่  ไม่พบสารเคมีบางประเภทตกค้างในผลิตภัณฑ์  การห้ามใช้สารเคมีบางประเภท
ในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการควบคุมบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บรรจุกระดาษคราฟท์ 

 
รูปที่ 6 เครื่องหมายฉลากเขียว 

 2.6  มาตรฐานผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟท์ต่างประเทศ 

  1) มาตรฐานด้านคุณภาพ 

   มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณสมบัติของกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ  
ซึ่งก าหนดโดย Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI) โดยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
กระดาษคราฟท์ ดังนี้  

 TAPPI T479om–09 Smoothness of Paper (Bekk Method) เป็นมาตรฐานการ
ทดสอบความเรียบของกระดาษ 

 TAPPI T538om–08 Roughness of Paper and Paperboard (Sheffield 
Method) เป็นมาตรฐานการทดสอบความขรุขระของกระดาษและกระดาษแข็ง  เป็นมาตรฐานที่วัดการไหลของ
อากาศผ่านชิ้นตัวอย่าง 

 TAPPI/ANSI T459om–13 Surface Strength of Paper (Wax Pick Test) 
มาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงของผิวหน้ากระดาษ เป็นมาตรฐานที่ใช้กับกระดาษที่ผ่านการเคลือบ  และไม่
ผ่านการเคลือบ  
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 TAPPI/ANSI T464om–12 Water Vapor Transmission Rate of Paper and 
Paperboard at High Temperature and Humidity มาตรฐานการทดสอบอัตราการซึมผ่านของน้ าส าหรับ
กระดาษ และกระดาษแข็งที่อุณหภูมิและความชื้นสูง 

 TAPPI/ANSI T511om–02 Folding Endurance of Paper (MIT Tester) 
มาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงต่อการพับของกระดาษ และใช้เพ่ือวัดการเสื่อมสภาพ หรือความเก่าของ
กระดาษท่ีเก็บรักษาไว้นานได้อีกด้วย 

 TAPPI/ANSI T807om–11 Bursting Strength of Linerboard ม าต ร ฐ าน ก า ร
ทดสอบความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง 

 TAPPI T559cm–12 Grease Resistance Test for Paper and Paperboard 
มาตรฐานการทดสอบการต้านทานไขมันของกระดาษและกระดาษลูกฟูก เป็นมาตรฐานที่ใช้ทดสอบกระดาษ  
ต่อการไม่ซึมผ่านน้ ามัน ไขมัน และแว็กซ์ ส าหรับทดสอบบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่สัมผัสกับอาหารประเภท
ไขมันเป็นหลัก 

 2) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

  มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการตามความสมัครใจ เป็นการ 
บ่งบอกให้ผู้บริโภครับทราบถึงความใส่ใจและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน  ในขณะที่ผู้ผลิต
ได้รับผลประโยชน์ในด้านก าไรจากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิต
สินค้า โดยตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกระดาษคราฟท์ มีดังนี้  

 ฉลาก Paper Profile ของสหภาพยุโรป เป็นฉลากที่แสดงความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ (ไม้) ไปจนถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการปลดปล่อยมลพิษ  

  

 

รูปที่ 7 เครื่องหมาย Paper Profile 

 ฉลาก Paper by Nature เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมส าหรับแผ่นกระดาษ หนังสือ ซอง
จดหมาย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมวัตถุดิบซื้อต้องไม่มาจากป่าธรรมชาติ และกระบวนการผลิตที่ต้องลดการ
ใช้พลังงาน ลดการใช้น้ า ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและน้ า รวมไปถึงการควบคุมการใช้สารเคมีที่จะเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 8 เครื่องหมาย Paper by Nature 
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 ฉลาก Forest Stewardship Council (FSC) : Chain of Custody Certification 
(CoC) เป็นหลักเกณฑ์ระบบการให้การรับรองไม้ ตลอดจนการติดตามขั้นตอนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอ
การรับรองฉลาก FSC ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ที่ได้รับการรับรอง FSC ในสัดส่วนร้อยละ 100  ผลิตภัณฑ์ที่
ผสมระหว่างไม้ที่ได้รับการรับรอง FSC และวัสดุรีไซเคิล  และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทั้งหมด   

 
รูปที่ 9 เครื่องหมาย FSC 

3. สถานการณ์การค้ากระดาษคราฟท์ของโลกและของไทย 

 3.1  สถานการณ์การค้ากระดาษคราฟท์ของโลก 

 ภาพรวมการค้ากระดาษคราฟท์ มีมูลค่าทั่วโลก 29,157 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.60 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจของกรีซ 
ซึ่งกระทบต่อการลงทุนในสหภาพยุโรป รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมการผลิตและการลงทุน  

 หากพิจารณาการค้าตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 พบว่า มูลค่าการค้าในปี พ.ศ. 2555 
ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 9.46 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะสหภาพยุโรปซึ่งประสบปัญหา 
สภาพคล่องทางการเงิน และหนี้สาธารณะในหลายประเทศ เช่น กรีซ  โปรตุเกส สเปน อิตาลี ประกอบกับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อยู่ในภาวะทรงตัว ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัว กระทบต่อความต้องการ
กระดาษบรรจุภัณฑ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 มูลค่าการค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 4.82 และ 3.68 
เนื่องจากการเงินของสหภาพยุโรปมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการที่ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพ่ิมเติม รวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการ QE (Quantitative Easing) ประกอบกับภาค
การผลิตขยายตัวท าให้ตลาดแรงงานฟ้ืนตัวส่งผลดีต่อรายได้ของภาคครัวเรือน ส่งผลให้อุตสาหกรรมสนับสนุนอย่าง
กระดาษคราฟท์ขยายตัวด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2558 มูลค่าการค้าลดลง ร้อยละ 8.60 จากการลด
ปริมาณน าเข้าของผู้น าเข้ารายใหญ่ เช่น เยอรมนี เนื่องจากการส่งออกสินค้าของประเทศดังกล่าวไปยังญี่ปุ่น จีน 
และในภูมิภาคอาเซียนลดลง ประกอบกับประเทศจีน ที่ลดการน าเข้าลงเนื่องจากความผันผวนของค่าเงินหยวน
และตลาดหุ้นส่งผลให้การลงทุนในประเทศทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการผลิตชะลอตัว  
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     ที่มา : Trade Map, International Trade Centre (ITC). 

รูปที่ 10 แสดงมูลค่าการค้ากระดาษคราฟท์ของโลก 

 มูลค่าการส่งออกรวมทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2558 มีประมาณ 14,191 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ประเทศที่มีศักยภาพการส่งออกกระดาษคราฟท์สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ส่งออกหลักของ
โลก มีมูลค่า 4,464 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ กระดาษคราฟท์ชนิดไม่เคลือบ ไม่ฟอก 
ส าหรับผู้ส่งออกรองลงมา ได้แก่ สวีเดน มีมูลค่า 2,072 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกกระดาษคราฟท์ชนิดไม่
เคลือบ ไม่ฟอก และ จีน มีมูลค่า 1,065 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกกระดาษคราฟท์และกระดาษแข็ง
เคลือบผิว ส าหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 35 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งขยายตัว
จากปี พ.ศ. 2557 ส่วนคู่แข่งของไทยในอาเซียนที่มีบทบาทส าคัญในการส่งออกกระดาษคราฟท์ ได้แก่ อินโดนีเซีย 

ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกกระดาษคราฟท์รายประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 และคาดการณ์ปี พ.ศ. 2559 

ประเทศส่งออก 
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559* 

ทั่วโลก  15,617  13,919  14,535  15,307 14,191 14,714 
สหรัฐอเมริกา  4,768  4,435  4,575  4,696 4,464 4,588 
สวีเดน  2,365 2,119  2,141  2,347 2,072  2,209 
จีน 661  410  555  942 1,065 726 
แคนาดา 601  553  602  629  570 591 
ฟินแลนด ์ 567  552  580  562 500 552 
ออสเตรีย 546  502  535  566  505  531 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
Import 16,729 15,366 16,232 16,592 14,966
Export 15,617 13,919 14,535 15,307 14,191

การค้ารวม 32,346 29,285 30,767 31,899 29,157

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000

มูล
ค่า

 (ล
้าน

เห
รีย

ญ
สห

รัฐ
ฯ)

มูลค่าการค้ากระดาษคราฟท์



-12- 
 

ประเทศส่งออก 
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559* 
ฝรั่งเศส 541  475  536  550 480  516 
ออสเตรเลีย 385  375  412  402 369 389 
รัสเซีย 336  368  396  366 379  369 
โปแลนด์ 369  342  384  343 309 349 

ที่มา : Trade Map, International Trade Centre (ITC). 
* มูลค่าการส่งออกคาดการณ์ 

 การน าเข้ารวมทั่วโลก มีมูลค่าประมาณ 14,966 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศที่เป็นตลาด
น าเข้ากระดาษคราฟท์ที่ส าคัญของโลก ได้แก่ เยอรมนี มีมูลค่า 1,384 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  รองลงมา ได้แก่ จีน 
มูลค่าตลาด 1,030 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ แม็กซิโก ซึ่งมีมูลค่า 1,021 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ โดยสินค้า 
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ กระดาษคราฟท์ชนิดไม่เคลือบ ไม่ฟอก ส าหรับประเทศไทยมีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2557 

ตารางท่ี 3 มูลค่าการน าเข้ากระดาษคราฟท์รายประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 และคาดการณ์ปี พ.ศ. 2559 

ประเทศน าเข้า 
มูลค่าการน าเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559* 

ทั่วโลก   16,729   15,366  16,232  16,592  14,966 15,977 
เยอรมน ี  1,656   1,500   1,582   1,655   1,384  1,556 
จีน  1,187   1,071   1,062   1,114   1,030  1,093 
แม็กซิโก  920   969   1,031   1,107   1,021  1,010 
อิตาลี  1,127   970   1,029   998   873  999 
สหรัญอเมริกา  714   674   735   790   784  739 
แคนาดา  674   678   599   624   655  646 
เนเธอแลนด์  550   581   642   688   509  594 
สเปน  603   502   559   571   494  546 
สหราชอาณาจักร  677   533   553   499   435  539 
ตุรก ี  493   457   538   572   483  509 

ที่มา : Trade Map, International Trade Centre (ITC). 
* มูลค่าการส่งออกคาดการณ์ 
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        ที่มา : Trade Map, International Trade Centre (ITC).              

รูปที่ 11 สัดส่วนประเทศที่มีการส่งออก-น าเข้า สูงสุด 10 อันดับแรก 

 3.2  สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย 

 ภาพรวมการค้ากระดาษคราฟท์ของไทยมีมูลค่า 129.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี  
พ.ศ. 2558 ซึ่งปรับลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 2.75 โดยเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออก และการน าเข้าแยกจากกัน 
พบว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 30.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 4.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเป็น ร้อยละ 17.06 ตลาดส่งออกส าคัญของไทย ได้แก่ บังคลาเทศ เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน และมาเลเซีย 
โดยกระดาษคราฟท์ที่มีการส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กระดาษคราฟท์ไม่เคลือบเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นชนิด
คราฟท์ไลเนอร์ (พิกัด 4804.11.00 และ 4804.19.00) และ กระดาษคราฟท์ไม่เคลือบเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นชนิด
แซคคราฟท์ (พิกัด 4804.21.90) หากพิจารณาการส่งออกกระดาษคราฟท์ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558 พบว่า การ
ส่งออกในช่วง พ.ศ. 2554 -2556 ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น สถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปี  
พ.ศ. 2554 และความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้ความเชื่อม่ันและค าสั่งซื้อจากคู่ค้าลดลง โดยเฉพาะค าสั่งซื้อ
จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเคยเป็นตลาดส่งออกกระดาษคราฟท์อันดับหนึ่งของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ได้ลด
ค าสั่งซื้อกว่า ร้อยละ 80 ประกอบกับการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจสหภาพยุโรปเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ส าหรับภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ส าหรับในช่วง พ.ศ. 2557-2558  
ไทยสามารถขยายการส่งออกได้มากขึ้น โดยตลาดส่งออกที่มีการขยายตัว คือ กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ 
เวียดนาม และเมียนมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศดังกล่าว ท าให้ภาคการ
ผลิตขยายตัว และความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ส าหรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัวด้วยเช่นกัน 

ส่งออก น าเข้า 
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                 ที่มา : Trade Map, International Trade Centre (ITC). 

รูปที่ 12 แสดงมูลค่าการค้ากระดาษคราฟท์ของไทย 

 ส าหรับการน าเข้ากระดาษคราฟท์ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 มีอัตราการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  ร้อยละ 19.33  8.53  0.06 และ 3.16 ตามล าดับ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ได้แก่ ความต้องการถุงบรรจุปูนซีเมนต์ที่เพ่ิมขึ้นตามปริมาณการผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ
จากการขยายการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม และการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง  ความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่เพ่ิมขึ้นก่อนการปรับ
ขึ้นภาษีสรรพสามิต ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2558   ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการน าเข้า 99.78  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ลดลง 8.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.47 
เนื่องจากปริมาณความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง ประกอบกับการเพ่ิมปริมาณ
การผลิตกระดาษคราฟท์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ท าให้มีปริมาณการจ าหน่ายกระดาษในประเทศเพ่ิมขึ้น  
โดยกระดาษคราฟท์ที่มีการน าเข้ามากที่สุด ได้แก่ กระดาษแซคคราฟท์ไม่ฟอก ชนิดที่ใช้ส าหรับการท าถุงซีเมนต์ 
(พิกัด 4804.21.10) ซึ่งแหล่งน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ สวีเดน และสหรัฐฯ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
Import 96.27 104.48 104.54 107.84 99.78
Export 47.38 26.54 25.21 25.73 30.12

การค้ารวม 143.65 131.02 129.75 133.57 129.90
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   ที่มา : Trade Map, International Trade Centre (ITC). 

รูปที่ 13 สัดส่วนประเทศส่งออก-น าเข้ากระดาษคราฟท์ สูงสุด 10 อันดับแรก 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การค้าภายในประเทศ พบว่า ไทยมีการน าเข้ากระดาษคราฟท์
จากต่างประเทศมากกว่าส่งออก โดยกระดาษคราฟท์ที่มีการน าเข้ามากที่สุด ได้แก่ กระดาษแซคคราฟท์ไม่ฟอก 
ชนิดที่ใช้ส าหรับการท าถุงซีเมนต์ (พิกัด 4804.21.10) เนื่องจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับ
มาตรการกระตุ้นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า โครงการปรับปรุงรถไฟทางคู่ ถนน 
มอเตอร์เวย์เชื่อมจังหวัด และทางด่วน จากภาครัฐ 

 3.3  การผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ 

  การผลิตกระดาษคราฟท์ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง    
ร้อยละ 1.24  0.07  6.40 และ 7.10 ตามล าดับ จากการที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าโภคภัณฑ์ และ
กลุ่มปูนซีเมนต์ มีการจ าหน่ายและส่งออกในภาพรวมขยายตัว อย่างไรก็ตาม การผลิตยังมีปริมาณน้อยกว่าการ
จ าหน่ายในประเทศซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีการน าเข้ากระดาษคราฟท์มากขึ้นตามปริมาณความ
ต้องการภายในประเทศ ซึ่งหากพิจารณามูลค่าการน าเข้า ปริมาณการผลิต และการจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2558 
พบว่า ความต้องการในประเทศอยู่ในระดับทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้มีการน าเข้าลดลง 
อย่างไรก็ดผีู้ผลิตยังคงขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม  

 ตารางท่ี 4 ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท์ ปี พ.ศ. 2554-2558 

ปริมาณ (ตัน) พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
การผลิตกระดาษคราฟท์ 1,733,395.23 1,754,837.14 1,756,045.34 1,868,463.31 2,001,141.90 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง - 1.24 0.07 6.40 7.10 

การจ าหน่ายในประเทศ 2,185,114.13 2,245,070.53 2,319,602.32 2,384,459.85 2,386,465.68 
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง - 2.74 3.32 2.80 0.08 

 ที่มา : ดัชนีอุตสาหกรรม, ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 

ส่งออก น าเข้า 
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 3.4  คาดการณ์สถานการณ์การค้ากระดาษคราฟท์ของไทย ปี พ.ศ. 2559  
  สถานการณ์อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในปี พ.ศ. 2559 คาดว่า การส่งออก จะขยายตัว
ประมาณ ร้อยละ 2.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 โดยอาจเป็นผลจากการขยายการส่งออกไปยังตลาดใน
เอเชีย เช่นบังคลาเทศ ที่มีการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เกษตรและประมง
แปรรูป รวมถึงการส่งออกไปตลาดเวียดนามซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจัยเสริมให้การส่งออก
กระดาษคราฟท์ของไทยขยายตัว ส าหรับการน าเข้ากระดาษคราฟท์ คาดว่า จะขยายตัวประมาณ ร้อยละ 2.8  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 เป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมและ
มาตรการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐ รวมถึงการบริโภคภายในที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน    

4. นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ 

 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 ที่ผ่านมามีอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 2 เป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้านทั้งภายในประเทศและภายนอก เช่น 
เสถียรภาพทางการเมืองของไทย ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่ชะลอตัว การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบกับการติดกับดักรายได้ประเทศปานกลางของไทย ท าให้รัฐบาลก าหนดนโยบายขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เพ่ือเพ่ิมรายได้และศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระดาษสรุปได้ ดังนี้   

 4.1 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี 
(พ.ศ. 2558-2564) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  การ
สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนส าหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ เคลือบพลาสติกชีวภาพ และกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จาก กระดาษที่มีสมรรถนะสูงที่ต้องมีกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดยสิทธิประโยชน์ตาม
กิจการประเภท A4 คือ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ 
(มาตรา 31) ยกเว้นอากรเครื่องจักร (มาตรา 28) ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพ่ือส่งออก (มาตรา 36) และสิทธิ
ประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี (มาตรา 24 -27 และ 37) 

2) กิจการที่ให้การส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนทั้ง
ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ในหมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลาสติก กลุ่มกิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร  สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม 
กาญจนบุรี นราธิวาส 
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4.2 กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อ
ผูกพันในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยให้การยกเว้น
อากรขาเข้าส าหรับเครื่องป้อนกระดาษและเครื่องตัดกระดาษ ซึ่งผู้ผลิตกระดาษคราฟท์สามารถใช้ประโยชน์ด้าน
ภาษีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 
ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการในการวิจัยและพัฒนา
กระดาษท่ีมสีมรรถนะสูง 

 

นโยบายการสนับสนุนดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการสร้างโอกาส และจุดแข็งส าหรับผู้ประกอบการ 
ในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลก และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องในสาขาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายต่อไป  

5. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส (SWOT) อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท ์

 อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ต้องพ่ึงพิงอุตสาหกรรมหลักในหลาย
สาขา ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมดังกล่างจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญซึ่งจะช่วยวางแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในอนาคต โดยจากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 5.1 จุดแข็ง 

1) มีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย ส่งผลให้สามารถขยายก าลังการผลิต เพ่ือรองรับ
ความต้องการภายในและต่างประเทศได้ ประกอบกับมีการผลิตที่ได้มาตรฐานและสินค้ามีคุณภาพสูง ท าให้สามารถ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างด ี

2) ผู้ประกอบการหลายรายมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตเอง รวมไปถึงมี
การวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่มมีูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Product)  

3) มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในรูปแบบสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย ที่
เข้มแข็ง ท าให้เกิดการรวมตัวและเพ่ิมความสามารถในการต่อรองของกลุ่มอุตสาหกรรม 

5.2  จุดอ่อน 
1) อุตสาหกรรมต้นน้ า (ผู้ผลิตเยื่อกระดาษ) ยังไมส่ามารถผลิตวัตถุดิบต้นน้ า เช่น เยื่อใยยาว 

เยื่อรีไซเคิล ได้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมกระดาษ ท าให้ต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ  
ซึ่งมีความผันผวนด้านราคาในบางช่วง 

2) ผู้ประกอบการบางรายยังไม่มีการปรับปรุงการผลิต หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้อง
ใช้เงินลงทุนสูง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีการพัฒนา 
ขึ้นมาในตลาด 

4) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น รวมถึงปัญหาการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อขายระหว่างประเทศ 
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  5.3 โอกาส 
1) มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์หลายสาขา และมีแนวโน้มขยายตัว

ในอนาคต ส่งผลให้เกิดความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษเพ่ิมข้ึนด้วย 
2) รูปแบบความต้องการบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น และค านึงถึง

ปัจจัยอ่ืนที่นอกจากความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ที่จะเป็น
การสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และการขยายตลาดไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ 

3) ภาครัฐให้การส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ ได้แก่ กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ และกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ในการท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

5.4 อุปสรรค 
1) มีการลงทุนในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ของต่างชาติในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น เช่น 

การลงทุนอุตสาหกรรมกระดาษของนักลงทุนจีนในเวียดนาม อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกกระดาษคราฟท์
ของไทยไปยังตลาดอาเซียน 

2) อุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายสาขา เช่น เครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีการย้ายฐาน
การผลิตออกไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้ค าสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศไทยลดลง 

3) ต้องพ่ึงพาเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ส่งผลให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 

ตารางท่ี 5 สรุป SWOT Analysis 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย เกิดการขยาย
ก าลังการผลิต เกิดสินค้ามีคุณภาพ แข่งขันใน
ตลาดโลก 

2. ผู้ประกอบการหลายรายมีศักยภาพในการวิจัย 
พัฒนา High Value Product 

3. สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย ความ
เข้มแข็ง  

1. อุตสาหกรรมต้นน้ า เช่น เยื่อใยยาว เยื่อ 
รีไซเคิล ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้ต้อง
พ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ 

2. ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ปรับตัว 
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ  
4. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารสูงขึ้น และปัญหาจากขาดทุนจากอัตราแลก
เปล่ียนในการซื้อขายต่างประเทศ 
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โอกาส อุปสรรค 

1. อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องการกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์มีหลายสาขา และมีแนวโน้มขยายตัวใน
อนาคต 

2. รูปแบบความต้องการบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค
หลากหลายขึ้น เป็นโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และเปิดตลาดใหม่ 

3. ภาครัฐให้การส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษและกระดาษ ซึ่งจะเป็นโอกาสใน
การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก 
รวมถึงยกเว้นภาษีเงินได้ในการ R&D 

1. การลงทุน FDI กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษใน
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น อาจกระทบต่อการส่งออก
ของไทยไปอาเซียน 

2. การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องไปยัง
ต่างประเทศ ส่งผลให้ยกเลิกค าสั่งซื้อจากไทย 

3. ต้องพ่ึงพาเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ราคาสูงจาก
ต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 

6.  ข้อเสนอแนะ 

  อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนส าหรับอุตสาหกรรมหลายสาขา 
ปริมาณความต้องการกระดาษคราฟท์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษมีความสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์สามารถเป็นเครื่องชี้วัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเครื่องบ่งชี้ถึงอัตราการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมส าคัญในประเทศ จากการศึกษา
แนวนโยบายภาครัฐที่ผ่านมา ประกอบกับการวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ สามารถสรุป
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ของไทยที่ภาครัฐควรส่งเสริมและ
สนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

6.1 การส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษขยายตัว ซึ่งจะเป็นการขยาย
ตลาดกระดาษคราฟท์ภายในประเทศ 

6.2 ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระดาษภาคบังคับ โดยครอบคลุมกระดาษประเภทต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกระดาษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น กระดาษสัมผัสอาหาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ รวมถึงเป็นการควบคุมและป้องกันการน าเข้ากระดาษคุณภาพต่ า 
จากต่างประเทศ  

6.3 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานด้านป่าไม้  FSC2 (Forest Stewardship Council)  ใน
อุตสาหกรรมกระดาษ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่อุตสาหกรรมกระดาษไทย และเกิดการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

                                                           

2 FSC (Forest Stewardship Council) องค์กรนานาชาติที่ด าเนินการโดยไม่หวงัผลก าไร ได้ก าหนดหลักการและหลกัเกณฑ์สากลส าหรับป่าไม้ จัดท า
ระบบการใหก้ารรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีหลักประกันวา่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จาก 
ป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มกีารจัดการป่าอยา่งถูกต้องตามหลกัการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ มีการปลูกไม้แบบยั่งยืน 
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6.4 สนับสนุนเงินลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนา โดยอาจท าในรูปแบบความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาในประเทศ เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์กระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงที่สามารถขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์    

6.5 ส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษที่สามารถลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจให้การส่งเสริมในรูปแบบการลดหย่อนภาษีน าเข้าเครื่องจักร งบประมาณด้านการวิจัย เป็น
ต้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่อุตสาหกรรมกระดาษ  

6.6 รณรงค์ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการคัดแยกขยะชุมชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมปริมาณกระดาษที่จะเข้าสู่รีไซเคิล และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษคราฟท์ต่อไป 
เพ่ือให้เยื่อรีไซเคิลเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ลดการน าเข้า รวมถึงลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดอีกด้วย 
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รายช่ือผู้ประกอบการกระดาษคราฟท์  

 ผู้ประกอบการกระดาษคราฟท์ที่จดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน จ านวน 42 ราย  
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ประกอบกิจการ 

บริษัท เจริญชัยอุตสาหกรรม จ ากัด 
3-38(2)-1/18  
ประเภทโรงงาน 38(2)   
ISIC 1701  TSIC 17012 

88/8 ม.6 ซ.ศิริวงศ ์ถ.เอกชัย  
แขวง บางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  10150 

ท ากระดาษสีน้ าตาลส าหรับห่อของ  
ได้เดือนละ 100 ตัน  
เครื่องจักร 1,225.00 HP 
เงินทุน 4,900,000 บาท 
คนงาน 30 คน 

บริษัท วัฒนาเปเปอร์ แอนด์  
คอนเทนเนอร์ จ ากัด  
3-38(2)-1/31  
ประเภทโรงงาน 38(2) 
ISIC 1701  TSIC 17012 

71 ม.4  ซ.วิเชียร 
ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ   
กรุงเทพมหานคร  10140 

ผลิตกระดาษสีน้ าตาล ได้ปีละ    
1,200 ตัน และภาชนะบรรจุจาก
กระดาษลูกฟูก ได้ปีละ 1,200 ตัน
เครื่องจักร 6,685.68 HP 
เงินทุน 91,800,000 บาท 
คนงาน 188 คน 

บริษัท สหะกรุ๊ป จ ากัด 
3-38(2)-1/33  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

8 เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  10510 

ผลิตกะดาษสีน้ าตาล ได้เดือนละ 300 ตัน 
เครื่องจักร 7,616.78 HP 
เงินทุน 166,000,000 บาท 
คนงาน 48 คน 

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษสยาม 
เจ.เอ็น.เค. จ ากัด 
3-38(2)-1/12  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

34 ม.1 
ถ.ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ท ากระดาษสีน้ าตาล กระดาษไวท์บอร์ด 
และกระดาษลูกฟูก 
เครื่องจักร 28,762.77 HP 
เงินทุน 14,000,000 บาท 
คนงาน 164 คน 

บริษัท กระดาษสหไทย จ ากัด (มหาชน) 
3-38(2)-1/15สป  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

93,131 ม.6 
ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงกลาง 
อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ  10130 
 

ผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ และเยื่อ
กระดาษจากเศษกระดาษ 
เครื่องจักร 71,199.51 HP 
เงินทุน 1,150,798,980 บาท 
คนงาน 1,093 คน 

บริษัท ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ 
จ ากัด 
3-38(2)-1/25สป  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

247 ม.14 ซ.โรงงาน 
ถ.สุขาภิบาล ต.ท้ายบ้าน 
อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ  10280 
 

ผลิตกระดาษแข็งและกระดาษคราฟท์ 
เครื่องจักร 28,242.90 HP 
เงินทุน 650,000,000 บาท 
คนงาน 134 คน 

   



 

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ประกอบกิจการ 
บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
3-38(2)-1/17นบ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

6/2 ม.3 ซ.วัดบางพูด 
ถ.สุขาภิบาล ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี   11120 
 

ผลิตกระดาษการ์ด และกระดาษกล่อง
เคลือบแป้ง 
เครื่องจักร 20,987.12 HP 
เงินทุน 47,247,610 บาท 
คนงาน 236 คน 

นายบุญมา พยุงธนากร 
3-38(2)-5/49ปท  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

9 ม.2 ซ.มาบุญครอง 
ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี 
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี   12000 

ผลิตกระดาษคราฟท์ 
เครื่องจักร 34,424.00 HP 
เงินทุน 140,000,000 บาท 
คนงาน 155 คน 

บริษัท กระดาษนครหลวง จ ากัด 
3-38(2)-1/23ปท  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

27 ม.4 
ถ.สายใน ต.บ้านฉาง 
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี   12000 

ผลิตกระดาษคราฟท์ และกระดาษแข็ง 
เครื่องจักร 3,391.73 HP 
เงินทุน 12,000,000 บาท 
คนงาน 45 คน 

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษธนากร 
จ ากัด 
3-38(2)-1/39ปท  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

9/9 ม.1 
ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี 
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี   12000 
 

ท ากระดาษคราฟท์ กระดาษแข็ง และ
กระดาษอนามัย ได้ปีละ 6,500 ตัน 
เครื่องจักร 1,597.00 HP 
เงินทุน 52,000,000 บาท 
คนงาน 115 คน 

โรงงานกระดาษบ้านกลาง 
จ3-38(2)-1/15ปท  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

76/1 ม.4 ซ.วัดโบสถ์ 
ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง 
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี   12000 

ท ากระดาษแข็ง 
เครื่องจักร 41,818.80 HP 
เงินทุน 10,200,000 บาท 
คนงาน 240 คน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานกระดาษ
ปทุมธานี 
3-38(2)-1/16ปท  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

30/2 ม.1 
ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ 
อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี   12000 
 

ผลิตกระดาษสีน้ าตาล (กระดาษคราฟท์) 
เครื่องจักร 54,308.00 HP 
เงินทุน 46,000,000 บาท 
คนงาน 60 คน 

บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
(มหาชน) 
3-38(2)-1/39อย  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

51 ม.7 ถ.ปทุม-เสนา ต.ห่อหมก 
อ.บางไทร  
จ.พระนครศรีอยุธยา   13190 
 

ผลิตกระดาษคราฟท์ และกระดาษ พิมพ์
เขียน ได้ปีละ 264,000 ตัน 
เครื่องจักร 47,003.65 HP 
เงินทุน 285,000,000 บาท 
คนงาน 435 คน 

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จ ากัด 
3-38(2)-1/21อย  

48 ม.7 ต.บางกระสั้น 
อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา  13160 

ผลิตกระดาษ 
เครื่องจักร 42,430.00 HP 
เงินทุน 310,262,457 บาท 



 

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ประกอบกิจการ 
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

 คนงาน 259 คน 

บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จ ากัด 
3-38(2)-1/39สห  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

114 ม.2 
ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.โรงช้าง 
อ.พรหมบุรี  
จ.สิงห์บุรี   16120 

ผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ได้ปีละ  
25,790 ตัน 
เครื่องจักร 4,217.00 HP 
เงินทุน 170,000,000 บาท 
คนงาน 255 คน 

บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จ ากัด 
3-38(2)-7/49ชบ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

670/19 ม.1 
ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.คลองก่ิว 
อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี   20220 

ผลิตกระดาษ 
เครื่องจักร 1,804.70 HP 
เงินทุน 65,000,000 บาท 
คนงาน 80 คน 

บริษัท เอ็ม พี เค เปเปอร์ จ ากัด 
3-38(2)-1/52ชบ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

38 ม.7ต.บางนาง 
อ.พานทอง  
จ.ชลบุรี   20160 

ผลิตกระดาษคราฟท์ 
เครื่องจักร 7,952.40 HP 
เงินทุน 74,000,000 บาท 
คนงาน 25 คน 

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลส์ จ ากัด 
3-38(2)-1/36รย  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

66 ม.3 
ถ.ระยอง-บ้านบึง ต.หนองบัว 
อ.บ้านค่าย  
จ.ระยอง   21120 
 

ผลิตกระดาษ ได้เดือนละ 600 ตัน และ
ท ากล่องกระดาษ 
เครื่องจักร 31,348.10 HP 
เงินทุน 1,010,000,000 บาท 
คนงาน 383 คน 

บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
3-38(2)-2/31ฉช  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

70/1 ม.7 ถ.ฉะเชิงเทรา - มีน
บุรี ต.คลองนครเนื่องเขต 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา  
จ. ฉะเชิงเทรา   24000 

ผลิตกระดาษสีน้ าตาล 
เครื่องจักร 6,008.00 HP 
เงินทุน 46,000,000 บาท 
คนงาน 146 คน 

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
3-38(2)-2/40ปจ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

70 ม.4 ถ.หนองสังข์-วังตะเคียน 
ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปราจีนบุรี   25110 
 

ผลิตกระดาษคราฟท์ ไม่มีการผลิตเยื่อ
กระดาษ 
เครื่องจักร 90,181.30 HP 
เงินทุน 265,400,000 บาท 
คนงาน 126 คน 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
3-38(2)-1/35ปจ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

61 ม.8ถ.ทางหลวงจังหวัด
ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง 3071  
ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี   25000 

ผลิตกระดาษคราฟท์ ไม่มีการผลิตเยื่อ
กระดาษ ก าลังการผลิตปีละ 60000 ตัน 
เครื่องจักร 47,650.70 HP 
เงินทุน 900,000,000 บาท 
คนงาน 190 คน 



 

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ประกอบกิจการ 
บริษัท หลุยส์เปเปอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
3-38(2)-1/38ปจ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

ม.8 ถ.พนมสารคาม-บ้านสร้าง 
(3347) ต.บางปลาร้า 
อ.บ้านสร้าง  
จ.ปราจีนบุรี   25150 

ผลิตกระดาษคราฟท์ กระดาษสา 
กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษ 
หนังสือพิมพ์ ก าลังการผลิตปีละ  
93,600 ตัน 
เครื่องจักร 20,466.00 HP 
เงินทุน 2,100,000,000 บาท 
คนงาน 180 คน 

บริษัท อินเตอร์แปซิฟิคเปเปอร์ จ ากัด 
3-38(2)-5/47ปจ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

99 ม.4 ถ.บ้านสร้าง-คลองสารภี 
ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง 
จ.ปราจีนบุรี   25150 
 

ผลิตกระดาษคราฟท์ 
เครื่องจักร 48,164.00 HP 
เงินทุน 1,095,000,000 บาท 
คนงาน 112 คน 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จ ากัด 
3-38(2)-1/56ปจ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

ม.2 ซ.ถนนคลองรั้ง 
ต.ท่าตูม 
อ.ศรีมหาโพธิ  
จ.ปราจีนบุรี   25140 

ผลิตกระดาษ 
เครื่องจักร 36,991.75 HP 
เงินทุน 5,300,000,000 บาท 
คนงาน 85 คน 

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จ ากัด 
3-38(2)-2/49สก  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

200 ม.13 ถ.สุวรรณศร (33เก่า) 
ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว 
จ.สระแก้ว   27000 
 

ผลิตกระดาษท าลอนลูกฟูก และกระดาษ
ท าผิวกล่อง 
เครื่องจักร 19,887.50 HP 
เงินทุน 1,970,000,000 บาท 
คนงาน 207 คน 

บริษัท ขอนแก่นกระดาษคราฟท์ จ ากัด 
3-38(2)-1/45ขก  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

130 ม.10 ซ.บ.โนนฟันเรือ 
ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น   40210 
 

ท ากระดาษ เช่น กระดาษคราฟท์ 
เครื่องจักร 1,970.55 HP 
เงินทุน 127,000,000 บาท 
คนงาน 90 คน 

บริษัท รัฐประชาคราฟท์ จ ากัด 
3-38(2)-2/50ขก  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

205 ม.8 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว 
อ.บ้านฝาง  
จ.ขอนแก่น   40270 
 

ท ากระดาษ เช่น กระดาษคราฟท์ 
เครื่องจักร 1,970.55 HP 
เงินทุน 152,000,000 บาท 
คนงาน 96 คน 

บริษัท ยุทธชัยอุตสาหกรรม จ ากัด 
3-38(2)-1/35พล  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

383 ม.7 ต.วัดโบสถ์ 
อ.วัดโบสถ์ 
จ.พิษณุโลก   65160 
 

ผลิตกระดาษไหว้เจ้า และกระดาษสี
น้ าตาล ก าลังการผลิต 2,700 ตันต่อปี 
เครื่องจักร 12,131.20 HP 
เงินทุน 105,000,000 บาท 
คนงาน 46 คน 

   



 

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ประกอบกิจการ 
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
3-38(2)-1/12รบ  
ประเภทโรงงาน 38(2),88  
ISIC 1701  TSIC 17012 

19 ม.19 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา 
อ.บ้านโป่ง  
จ.ราชบุรี   70110 
 

ผลิตกระดาษเหนียวและผลิตภัณฑ์
กระดาษ ก าลังการผลิต 9,000 ตัน/เดือน 
เครื่องจักร 253,125.72 HP 
เงินทุน 96,000,000 บาท 
คนงาน 13 คน 

บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล 
เปเปอร์ จ ากัด 
3-38(2)-1/57รบ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

โฉนดที่ 18443 ม.19 
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา 
อ.บ้านโป่ง  
จ.ราชบุรี   70110 

ผลิตกระดาษอุตสาหกรรมและ
กระดาษพิมพ์เขียน 
เครื่องจักร 24,737.84 HP 
เงินทุน 2,200,000,000 บาท 
คนงาน 25 คน 

บริษัท ซี.เอ.เอส.คอนเทนเนอร์ จ ากัด 
3-38(2)-3/47กจ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

99/9 ม.7 
ถ.อ.ท่ามะกา-ต.หนองตากยา  
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี   71110 

ผลิตกระดาษคราฟท์จากเศษกระดาษ 
เครื่องจักร 15,465.99 HP 
เงินทุน 640,000,000 บาท 
คนงาน 134 คน 

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
3-38(2)-1/34กจ  
ประเภทโรงงาน 38(2),39  
ISIC 1701  TSIC 17012 

222 ม.1 
ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย 
อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี   71110 
 

ผลิตกระดาษคราฟท์ ได้เดือนละ 3877.5 
ตัน และกล่องกระดาษลูกฟูก 
เครื่องจักร 34,399.04 HP 
เงินทุน 150,000,000 บาท 
คนงาน 185 คน 

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 
3-38(2)-2/34กจ  
ประเภทโรงงาน 38(1),38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

99 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา 
อ.ท่าม่วง  
จ.กาญจนบุรี   71130 
 

ผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษ
กระดาษ ก าลังการผลิต 164950 ตัน/ปี 
เครื่องจักร 236,889.30 HP 
เงินทุน 255,000,000 บาท 
คนงาน 20 คน 

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ 
จ ากัด 
3-38(2)-1/30กจ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ 
อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี   71000 

ผลิตกระดาษ 
เครื่องจักร 11,326.91 HP 
เงินทุน 8,060,000 บาท 
คนงาน 113 คน 

นายวันชัย เตชะเวชนุกูร 
3-38(2)-1/40นฐ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

2/1 ม.8 
ถ.คงทอง ต.วังน้ าเขียว 
อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม   73140 

ผลิตกระดาษสีน้ าตาล 
เครื่องจักร 41,671.10 HP 
เงินทุน 15,000,000 บาท 
คนงาน 88 คน 

   



 

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์ ประกอบกิจการ 
บริษัท โปรไฮแพค แอนด์ พริ้นท์ จ ากัด 
3-38(2)-1/47นฐ  
ประเภทโรงงาน 38(2),39  
ISIC 1701  TSIC 17012 

12/1 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด 
ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ 
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม   73110 
 

ผลิตกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษ
ลูกฟูก 
เครื่องจักร 2,352.33 HP 
เงินทุน 11,500,000 บาท 
คนงาน 54 คน 

บริษัท สามพรานภรณ์เปเปอร์ จ ากัด  
3-38(2)-1/23นฐ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

59/3 ม.2 
ถ.สายที่ 7 ต.ท่าตลาด 
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม   73110 

ผลิตกระดาษจากเศษกระดาษ 
เครื่องจักร 9,805.52 HP 
เงินทุน 35,880,000 บาท 
คนงาน 53 คน 

บริษัท ฮวงฮ้ัว จ ากัด  
3-38(2)-1/35นฐ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

68/1 ม.2 
ถ.ร.พ.ช.สายนครปฐม-บ้านโปง่ 
ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม  
จ.นครปฐม   73000 

ท ากระดาษแข็ง และกระดาษสีน้ าตาล 
เครื่องจักร 9,391.75 HP 
เงินทุน 23,000,000 บาท 
คนงาน 16 คน 

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 
จ ากัด 
3-38(2)-1/19สค  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

110/4 ม.4 
ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร   74000 
 

ผลิตกระดาษแข็ง กระดาษสีน้ าตาล 
กระดาษคราฟท์ กระดาษคอบูเกตติ้ง
มีเดียม กระดาษถุงปูนซีเมนต์ ได้เดือนละ 
15,077.7 ตัน 
เครื่องจักร 169,327.84 HP 
เงินทุน 3,632,532,975 บาท 
คนงาน 118 คน 

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จ ากัด 
3-38(2)-1/28สค  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

93/9 ม.4 
ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร   74000 

ท ากระดาษฟางและกระดาษสีน้ าตาล 
ได้เดือนละ 4,455 ตัน 
เครื่องจักร 15,758.34 HP 
เงินทุน 52,000,000 บาท 
คนงาน 268 คน 

บริษัท เอเซียคราฟเปเปอร์ จ ากัด 
ส3-38(2)-1/31สค  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012 

99 ม.5 
ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ท่าทราย 
อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร   74000 

ผลิตกระดาษเหนียว 
เครื่องจักร 60,000.00 HP 
เงินทุน 105,000,000 บาท 
คนงาน 305 คน 

บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
3-38(2)-1/34นฐ  
ประเภทโรงงาน 38(2)  
ISIC 1701  TSIC 17012  

89 ม.1 
ถ.บางเลน-บางหลวง ต.หินมูล 
อ.บางเลน จ.นครปฐม   73190 
 

ผลิตกระดาษกล่องขาวเคลือบมัน 
กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ 
เครื่องจักร 23,229.96 HP 
เงินทุน 275,000,000 บาท 
คนงาน 130 คน 
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