คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 เมษายน 2538

วัฏจักรราคากระดาษ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนอนหนังสือกําลังเดือดรอนกับภาวะที่ราคาหนังสือถีบตัวแพงขึน้ ในชวงขวบป
ที่ผานมานี้ ผูประกอบการหนังสือพิมพพากันเดือดรอนกับภาวะที่กําไรหดหายลงทุกวัน จนถึงกับ
รวมหัวกันในการขึ้นราคาหนังสือพิมพในชวงปลายเดือนเมษายน 2538 ไมวาหนอนหนังสือหรือ
ผูประกอบการหนังสือพิมพตางเดือดรอนจากภาวะที่ราคากระดาษถีบตัวสูงขึ้น
วัฏจักรราคากระดาษกําลังเปลี่ยนทิศ !
ราคากระดาษและเยื่อกระดาษมีความผันผวนเปนวัฏจักรไมแตกตางจากราคา
สินคาขั้นปฐมทั้งหลาย เพียงแตวาไมสูมีงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้มากนัก ความผันผวนดังกลาว
นี้มีตนตอจากเหตุปจจัยสําคัญ 2 ปจจัย ปจจัยแรก ไดแก ความผันผวนของปริมาณเยื่อกระดาษ
หรือวัตถุดิบอื่นที่ใชในการผลิตกระดาษ ปจจัยที่สองไดแก ความสามารถในการปรับกําลังการผลิต
กระดาษเพื่อสนองตอบความตองการกระดาษที่แปรเปลี่ยนไป
ในช ว งสองทศวรรษที่ผานมานี้ การผลิตเยื่อกระดาษไมสามารถขยายตัวได
มากนัก สวนสําคัญเปนเพราะไมสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกตนไมที่ใหวัตถุดิบในการผลิต
เยื่อกระดาษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตนยูคาลิปตัส ขบวนการองคการพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
(International NGOs) ตอตานการเพาะปลูกยูคาลิปตัสดวยเหตุผลในเรื่องการทําลายสภาพ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการทํ าลายคุณภาพของดินและการสรางสภาวะความ
แหงแลง ดวยเหตุที่ปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษมิอาจขยายตัวสนองตอบตอความ
ตองการใชกระดาษที่เพิ่มขึ้นนี้เอง ราคาเยื่อกระดาษและราคากระดาษจึงมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
แตความผันผวนของราคาในระยะสั้นยังอาจเกิดจากเหตุปจจัยธรรมชาติดวย ความแหงแลงและ
วาตภัย มี ผ ลกระทบต อปริมาณวั ตถุ ดิบที่ใช ใ นการผลิ ตเยื่อกระดาษ ซึ่งมีผลกระทบตอราคา
กระดาษและเยื่อกระดาษอีกทอดหนึ่ง
กํ าลังการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษเปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ตอราคา การสรางโรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานกระดาษมิอาจกระทําไดในทันทีที่ความตองการ
กระดาษเพิ่มขึ้น เพราะกระบวนการกอสรางกินเวลา 18-24 เดือนเปนอยางนอย มิหนําซํ้าการ
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สร า งโรงงานเยื่ อ กระดาษและกระดาษก็ ต  อ งเผชิ ญ กั บ กฎข อ บัง คับดา นสิ่ ง แวดลอม เพราะ
เยื่อกระดาษและกระดาษเปนอุตสาหกรรมที่กอปญหามลภาวะมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง กฎ
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอมมีสวนทําใหตนทุนการผลิตกระดาษเพิ่มขึ้นอยางสําคัญ
เมื่อราคากระดาษถีบตัวสูงขึ้น นายทุนอุตสาหกรรมกระดาษมักจะตัดสินใจขยาย
กํ าลังการผลิต ความไมสมบูรณของสารสนเทศทํ าใหมีการขยายกําลังการผลิตจนถึงระดับที่มี
กําลังการผลิตสวนเกิน (excess capacity) ผลที่ตามมาก็คือ ราคากระดาษเริ่มตกตํ่า การลงทุน
ในการขยายกําลังการผลิตและการสรางโรงงานใหมจึงชะลอลง แตตลอดเวลาที่กําลังการผลิตของ
อุตสาหกรรมกระดาษมิไดเพิ่มขึ้นนี้ ความตองการใชกระดาษเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา ความตองการ
ใชกระดาษที่เพิ่มขึ้นนี้เองเปนตัวการที่ผลักดันราคาใหเพิ่มขึ้น เมื่อราคากระดาษถีบตัวสูงขึ้น
ก็เปนเวลาที่นายทุนอุตสาหกรรมกระดาษเริ่มคิดถึงการขยายกํ าลังการผลิตอีกครั้งหนึ่ง หาก
การขยายกําลังการผลิตถึงระดับที่มีกําลังการผลิตสวนเกินเมื่อใด ราคากระดาษก็จะเริ่มตกตํ่าลง
เมื่อนั้น ดวยเหตุนี้เอง กํ าลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด
วัฏจักรราคากระดาษ
สภาพการณ ดั ง ที่ พ รรณนาข า งต น นี้ กํ าลั ง เกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น ในระหว างป
2532-2536 เยื่อกระดาษมีราคาตกตํ่าลงกวา 50% เนื่องจากโรงงานเยื่อกระดาษมีกําลังการ
ผลิ ต ส ว นเกิ น อั น เป น ผลจากการขยายการผลิ ต ก อ นหน า นั้ น แต ต ลอดช ว งเวลาดั ง กล า วนี้
ความตองการใชกระดาษเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความตองการใชกระดาษเพิ่มมากเปนพิเศษในเขต
อาเซี ย แปซิ ฟ  ก ที่ มี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ สู ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กลุ  ม ประเทศ
อุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) และอาเซียตะวันออกเฉียงใต ผลที่ตามมาก็คือ ราคา
เยื่อกระดาษถีบตัวสูงขึ้นจากระดับตันละ 380 ดอลลารอเมริกันเมื่อสิ้นป 2536 เปนตันละ 750
ดอลลารอเมริกัน เมื่อตนป 2538 (The Economist, January 14, 1995)
การถี บ ตั ว ของราคาเยื่ อ กระดาษย อ มมี ผ ลต อ ราคากระดาษ ราคากระดาษ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับแตปลายป 2537 เปนตนมา ผูผลิตกระดาษรายใหญ ดังเชน
Bridgewater Paper Co. Ltd. แหงสหราชอาณาจักร ซึ่งขึ้นราคากระดาษ 10-15% ตามแต
ประเภทของกระดาษในชวงไตรมาสสุดทายของป 2537 ประกาศขึ้นราคากระดาษถึง 25%
นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2538 เปนตนไป (The Nation, April 7, 1995)
การถี บ ตั ว ของราคาเยื่ อ กระดาษและกระดาษทํ าใหอุ ต สาหกรรมดั ง กล า วนี้
มีชีวิตชีวา อีกครั้งหนึ่ง บรรดายักษใหญในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ ซึ่งตอง
ประสบการขาดทุนในชวงที่ราคาตกตํ่า สามารถทํากําไรอยางงดงามในป 2537 ไมวาจะเปน
Stora และ MoDo แหงสวีเดน Weyerhaeuser และ Louisiana Pacific แหงสหรัฐอเมริกา และ
Canfor แหงคานาดา

3
ราคาเยื่อกระดาษจะยังคงถีบตัวสูงขึ้นตอไป โดยที่มีประมาณการวา อาจสูงถึง
ตันละ 850 ดอลลารอเมริกันในป 2539 ทั้งนี้เพราะเหตุวา กําลังการผลิตสวนเกินที่มีอยูในระหวาง
ป 2532-2536 ไดหมดไปแลว บรรดาบริษัทยักษใหญลวนผลิตเต็มตามกําลังการผลิต และกําลัง
ตัดสินใจขยายกํ าลังการผลิตตอไป แตกวาที่การลงทุนเพื่อขยายกํ าลังการผลิตจะประสบผล
ตองกินเวลาเกือบ 2 ป ดังนั้น จึงเปนที่คาดกันวา ราคากระดาษและเยื่อกระดาษจะยังคงถีบตัว
แพงขึ้นจนถึงป 2539 เปนอยางนอย หากราคาเยื่อกระดาษจะถึงคราวตกตํ่าลงอีกครั้งหนึ่ง
ก็คงเปนชวงหลังป 2540
แม ว  า การขยายกํ าลั ง การผลิ ต ที่ กํ าลั ง เกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น อาจก อ ให เ กิ ด กํ าลั ง
การผลิตสวนเกิน อันเปนเหตุใหราคาเยื่อกระดาษตกตํ่าลงหลังป 2540 แตผูเชี่ยวชาญจํานวน
ไมนอยเชื่อวา วัฏจักรราคากระดาษในอนาคตจะไมรุนแรงเทากับวัฏจักรในอดีต ความผันผวน
ของราคานาจะลดลง เนื่องจากยักษใหญในอุตสาหกรรมนี้ไดบทเรียนจากวัฏจักรราคากระดาษ
ในอดี ตมามากแล ว นอกจากนี้ การตัดสินใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ
กระดาษยังมีเรื่องที่ตองหวงหนาพะวงหลังเพิ่มขึ้นอีกดวย ในประการสําคัญ การขาดแคลนวัตถุ
ดิบในการผลิตเยื่อกระดาษเปนอุปสรรคสํ าคัญตอการขยายกํ าลังการผลิต แมบางประเทศจะ
สงเสริมใหนํ าเศษกระดาษและกระดาษที่ใชแลวมาผลิตซํ้ า (recycling) แตก็มิใชสิ่งทดแทน
ที่สมบูรณ นอกจากนี้ ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมและมลภาวะ ซึ่งกระทบตอตนทุนการผลิต มีผล
ไมนอยตอการขยายกํ าลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ การขยายกํ าลัง
การผลิตอยางฮวบฮาบดังที่เกิดขึ้นในชวงกอนป 2532 มิอาจเกิดขึ้นไดอีก ดังนั้น กําลังการผลิต
สวนเกินหลังป 2540 นาจะมีไมมากนัก
ราคาเยื่อกระดาษซึ่งตกตํ่าในชวงเวลาอันยาวนาน ระหวางป 2532-2536 กลับ
ถีบตัวสูงขึ้นนับแตป 2537 เปนตนมา โดยที่แนวโนมการเพิ่มขึ้นของราคาจะยังมีตอไปจนถึงป
2539 เปนอยางนอย
โลกกําลังเผชิญกับวัฏจักรราคากระดาษในชวงที่ราคากระดาษผงกหัวขึ้น

