
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 เมษายน 2538

วัฏจักรราคากระดาษ

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           หนอนหนังสือกํ าลังเดือดรอนกับภาวะที่ราคาหนังสือถีบตัวแพงขึน้ในชวงขวบป 
ที่ผานมานี้ ผูประกอบการหนังสือพิมพพากันเดือดรอนกับภาวะที่กํ าไรหดหายลงทุกวัน จนถึงกับ
รวมหัวกันในการขึ้นราคาหนังสือพิมพในชวงปลายเดือนเมษายน 2538 ไมวาหนอนหนังสือหรือ 
ผูประกอบการหนังสือพิมพตางเดือดรอนจากภาวะที่ราคากระดาษถีบตัวสูงขึ้น

           วัฏจักรราคากระดาษกํ าลังเปลี่ยนทิศ !

           ราคากระดาษและเยื่อกระดาษมีความผันผวนเปนวัฏจักรไมแตกตางจากราคา 
สินคาขั้นปฐมทั้งหลาย  เพียงแตวาไมสูมีงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้มากนัก  ความผันผวนดังกลาว
นี้มีตนตอจากเหตุปจจัยสํ าคัญ 2 ปจจัย  ปจจัยแรก ไดแก ความผันผวนของปริมาณเยื่อกระดาษ
หรือวัตถุดิบอ่ืนที่ใชในการผลิตกระดาษ ปจจัยที่สองไดแก ความสามารถในการปรับกํ าลังการผลิต
กระดาษเพื่อสนองตอบความตองการกระดาษที่แปรเปลี่ยนไป
           ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ การผลิตเยื่อกระดาษไมสามารถขยายตัวได 
มากนัก สวนสํ าคัญเปนเพราะไมสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกตนไมที่ใหวัตถุดิบในการผลิต 
เยื่อกระดาษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตนยูคาลิปตัส ขบวนการองคการพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ 
(International NGOs) ตอตานการเพาะปลูกยูคาลิปตัสดวยเหตุผลในเรื่องการทํ าลายสภาพ 
ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการทํ าลายคุณภาพของดินและการสรางสภาวะความ 
แหงแลง ดวยเหตุที่ปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษมิอาจขยายตัวสนองตอบตอความ
ตองการใชกระดาษที่เพิ่มข้ึนนี้เอง ราคาเยื่อกระดาษและราคากระดาษจึงมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  
แตความผันผวนของราคาในระยะสั้นยังอาจเกิดจากเหตุปจจัยธรรมชาติดวย ความแหงแลงและ
วาตภัยมีผลกระทบตอปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งมีผลกระทบตอราคา 
กระดาษและเยื่อกระดาษอีกทอดหนึ่ง
           กํ าลังการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษเปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล 
ตอราคา การสรางโรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานกระดาษมิอาจกระทํ าไดในทันทีที่ความตองการ
กระดาษเพิ่มข้ึน เพราะกระบวนการกอสรางกินเวลา 18-24 เดือนเปนอยางนอย มิหนํ าซํ้ าการ 
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สรางโรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษก็ตองเผชิญกับกฎขอบังคับดานสิ่งแวดลอม เพราะ 
เยื่อกระดาษและกระดาษเปนอุตสาหกรรมที่กอปญหามลภาวะมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง กฎ 
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอมมีสวนทํ าใหตนทุนการผลิตกระดาษเพิ่มข้ึนอยางสํ าคัญ
           เมื่อราคากระดาษถีบตัวสูงขึ้น นายทุนอุตสาหกรรมกระดาษมักจะตัดสินใจขยาย  
กํ าลังการผลิต ความไมสมบูรณของสารสนเทศทํ าใหมีการขยายกํ าลังการผลิตจนถึงระดับที่มี 
กํ าลังการผลิตสวนเกิน (excess capacity) ผลที่ตามมาก็คือ ราคากระดาษเริ่มตกตํ่ า การลงทุน 
ในการขยายกํ าลังการผลิตและการสรางโรงงานใหมจึงชะลอลง แตตลอดเวลาที่กํ าลังการผลิตของ
อุตสาหกรรมกระดาษมิไดเพิ่มข้ึนนี้ ความตองการใชกระดาษเพิ่มข้ึนอยูตลอดเวลา ความตองการ
ใชกระดาษที่เพิ่มข้ึนนี้เองเปนตัวการที่ผลักดันราคาใหเพิ่มข้ึน เมื่อราคากระดาษถีบตัวสูงขึ้น  
ก็เปนเวลาที่นายทุนอุตสาหกรรมกระดาษเริ่มคิดถึงการขยายกํ าลังการผลิตอีกครั้งหนึ่ง หาก 
การขยายกํ าลังการผลิตถึงระดับที่มีกํ าลังการผลิตสวนเกินเมื่อใด ราคากระดาษก็จะเริ่มตกตํ่ าลง
เมื่อนั้น ดวยเหตุนี้เอง กํ าลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด 
วัฏจักรราคากระดาษ
           สภาพการณดังที่พรรณนาข างต นนี้กํ  าลังเกิดขึ้นในปจจุบันในระหว างป  
2532-2536 เยื่อกระดาษมีราคาตกตํ่ าลงกวา 50% เนื่องจากโรงงานเยื่อกระดาษมีกํ าลังการ 
ผลิตสวนเกินอันเปนผลจากการขยายการผลิตกอนหนานั้น แตตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้  
ความตองการใชกระดาษเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ความตองการใชกระดาษเพิ่มมากเปนพิเศษในเขต 
อาเซียแปซิฟ กที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุ มประเทศ 
อุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) และอาเซียตะวันออกเฉียงใต ผลที่ตามมาก็คือ ราคา 
เยื่อกระดาษถีบตัวสูงขึ้นจากระดับตันละ 380 ดอลลารอเมริกันเมื่อส้ินป 2536 เปนตันละ 750 
ดอลลารอเมริกัน เมื่อตนป 2538 (The Economist, January 14, 1995)
           การถีบตัวของราคาเยื่อกระดาษยอมมีผลตอราคากระดาษ ราคากระดาษ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องนับแตปลายป 2537 เปนตนมา ผูผลิตกระดาษรายใหญ ดังเชน 
Bridgewater Paper Co. Ltd. แหงสหราชอาณาจักร ซึ่งขึ้นราคากระดาษ 10-15% ตามแต
ประเภทของกระดาษในชวงไตรมาสสุดทายของป 2537 ประกาศขึ้นราคากระดาษถึง 25%  
นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2538 เปนตนไป (The Nation, April 7, 1995)
           การถีบตัวของราคาเยื่อกระดาษและกระดาษทํ าใหอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ 
มีชีวิตชีวา อีกครั้งหนึ่ง บรรดายักษใหญในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ ซึ่งตอง 
ประสบการขาดทุนในชวงที่ราคาตกตํ่ า สามารถทํ ากํ าไรอยางงดงามในป 2537 ไมวาจะเปน  
Stora และ MoDo แหงสวีเดน  Weyerhaeuser และ Louisiana Pacific แหงสหรัฐอเมริกา และ 
Canfor แหงคานาดา
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           ราคาเยื่อกระดาษจะยังคงถีบตัวสูงขึ้นตอไป โดยที่มีประมาณการวา อาจสูงถึง
ตันละ 850 ดอลลารอเมริกันในป 2539 ทั้งนี้เพราะเหตุวา กํ าลังการผลิตสวนเกินที่มีอยูในระหวาง 
ป 2532-2536 ไดหมดไปแลว บรรดาบริษัทยักษใหญลวนผลิตเต็มตามกํ าลังการผลิต และกํ าลัง 
ตัดสินใจขยายกํ าลังการผลิตตอไป แตกวาที่การลงทุนเพื่อขยายกํ าลังการผลิตจะประสบผล 
ตองกินเวลาเกือบ 2 ป ดังนั้น จึงเปนที่คาดกันวา ราคากระดาษและเยื่อกระดาษจะยังคงถีบตัว 
แพงขึ้นจนถึงป 2539 เปนอยางนอย หากราคาเยื่อกระดาษจะถึงคราวตกตํ่ าลงอีกครั้งหนึ่ง  
ก็คงเปนชวงหลังป 2540
           แมวาการขยายกํ าลังการผลิตที่กํ าลังเกิดขึ้นในปจจุบันอาจกอใหเกิดกํ าลัง
การผลิตสวนเกิน อันเปนเหตุใหราคาเยื่อกระดาษตกตํ่ าลงหลังป 2540 แตผูเชี่ยวชาญจํ านวน 
ไมนอยเชื่อวา วัฏจักรราคากระดาษในอนาคตจะไมรุนแรงเทากับวัฏจักรในอดีต ความผันผวน 
ของราคานาจะลดลง เนื่องจากยักษใหญในอุตสาหกรรมนี้ไดบทเรียนจากวัฏจักรราคากระดาษ 
ในอดีตมามากแลว นอกจากนี้ การตัดสินใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ 
กระดาษยังมีเร่ืองที่ตองหวงหนาพะวงหลังเพิ่มข้ึนอีกดวย  ในประการสํ าคัญ การขาดแคลนวัตถุ 
ดิบในการผลิตเยื่อกระดาษเปนอุปสรรคสํ าคัญตอการขยายกํ าลังการผลิต แมบางประเทศจะ 
สงเสริมใหนํ าเศษกระดาษและกระดาษที่ใชแลวมาผลิตซํ้ า (recycling) แตก็มิใชส่ิงทดแทน 
ที่สมบูรณ นอกจากนี้ ขอกํ าหนดดานสิ่งแวดลอมและมลภาวะ ซึ่งกระทบตอตนทุนการผลิต มีผล 
ไมนอยตอการขยายกํ าลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ การขยายกํ าลัง 
การผลิตอยางฮวบฮาบดังที่เกิดขึ้นในชวงกอนป 2532 มิอาจเกิดขึ้นไดอีก ดังนั้น กํ าลังการผลิต 
สวนเกินหลังป 2540 นาจะมีไมมากนัก
           ราคาเยื่อกระดาษซึ่งตกตํ่ าในชวงเวลาอันยาวนาน ระหวางป 2532-2536 กลับ 
ถีบตัวสูงขึ้นนับแตป 2537 เปนตนมา โดยที่แนวโนมการเพิ่มข้ึนของราคาจะยังมีตอไปจนถึงป 
2539 เปนอยางนอย

           โลกกํ าลังเผชิญกับวัฏจักรราคากระดาษในชวงที่ราคากระดาษผงกหัวขึ้น
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