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   การวิจยัในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อ
ปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทย โดยการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายเดือน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2553 รวมทัง้สิน้ 132 เดือน โดยสร้างสมการถดถอยพหคุณู เพ่ือหาความสมัพนัธ์
ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกบัปริมาณการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทย  และท าการ
แบง่ช่วงของการศกึษาเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปี พ.ศ.2543-2548 และปี พ.ศ.2549-2553 โดยใช้การ
ลดอตัราภาษีน าเข้าทัง้ของไทยและของประเทศคูค้่า ภายใต้กรอบเจรจาในเขตการค้าเสรี(Free Trade 
Area ) ในปี พ.ศ.2549 มาเป็นจดุแบ่งช่วงเวลาในการศกึษาครัง้นี ้เพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกตา่ง
ของสมการการผลิตของทัง้สองชว่งเวลา ด้วยวิธีการ Chow – test    
                ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทย 
ได้แก่ ปัจจยัทนุ ปัจจยัแรงงาน ตวัแปรหุ่นการลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า ซึ่งมีคา่สมัประสิทธ์ิ
แต่ละปัจจัย ร้อยละ 0.632 , 0.699 , 0.043 ซึ่งจากสมการการผลิตสามารถน ามาหาค่าการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 1.022 ต่อปี ซึ่งปัจจัยทุนเป็นปัจจัยท่ีมีสัดส่วนต่อการ
เจริญเตบิโตของปริมาณการผลิตสงูท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 65.131 อนัดบัท่ีสองคือ ปัจจยัแรงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 26.500 และอนัดบัท่ีสามคือปัจจยัเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 8.125 และสดุท้ายคือปัจจยัการ
ลดอตัราภาษีของประเทศคูค้่าคิดเป็นร้อยละ 0.135  ในขณะท่ีพบว่าปัจจยัทางด้านการลดอตัราภาษี
น าเข้าของไทย ไมมี่ผลตอ่ปริมาณการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทย แตอ่ย่างไรก็ตาม จาก
การเปรียบเทียบความแตกตา่งของสมการการผลิตในสองชว่งเวลา พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
สมการการผลิต โดยผลจากปัจจยัแรงงานส่งผลมากกว่าผลของทุน โดยเฉพาะในช่วงระยะระหว่างปี 
พ.ศ. 2549 - 2553 
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     The research has the objective for analyzing effect of technology change to the 

production of thai pulp and paper industry.Collecting data is use the data per month since 
B.E. 2543 -2553 sum of data are 132 month. Tolls that are use for analyze the data is 
Multiple linear regression . The point of change tax under Free Trade Area (FTA) for break 
the time to be two period is before change of tax  is B.E.  2543-2548 and after change of tax  
is  B.E. 2549-2553  to compare the production  function by use Chow – test for analyze  
.Tolls that are use for analyze the data is Multiple linear regression . 
             From study is found that the factors affecting the production of thai pulp and paper 
industry are the capital , the labor , the reduction of the tax of others country  the flexibility  
each the factors to be as follow  0.632 , 0.699 , 0.043  and calculate the number of 
technology is 1.022  percentage per annual.The capital have the most proportion for growth 
of the production is 65.131 percentage the second is the labor is 26.500 percentage the 
third is the thechnology is 8.125 percentage and the least is the reduce of the tax of others 
country is 0.135 percentage   but  the reduction of the tax of Thai for others country  not 
affecting the production of thai pulp and paper industry . However from compare the 
production  function in two period we found that the production  function two period  is 
different .The labor have affect more than the capital expecially between B.E. 2549-2553  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 
               ปัจจุบันกระดาษเป็นวัสดุท่ีถูกน ามาใช้เก่ียวข้องกับด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากท่ีสุด
ประเภทหนึ่ง ด้วยคณุสมบตัิเฉพาะพิเศษท่ีมีความเหนียวยืดหยุ่น ดดูซบัน า้ได้ดี เป็นวัตถุดิบท่ีได้มาจาก
ธรรมชาติและสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ กระดาษจึงเป็นท่ีนิยมและถูกน ามาเป็นส่วนประกอบส าคญัใน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ในด้านสุขอนามัยและการรักษาความสะอาด ได้แก่  
ผ้าอนามยัหรือกระดาษช าระ ใช้เป็นวสัดส่ืุอกลางด้านการศกึษาและการส่ือสาร ได้แก่ หนงัสือ ต ารา และ
หนงัสือพิมพ์ และยงัเป็นวัสดท่ีุถูกนิยมน ามาใช้ในการเก็บรักษาสินค้าระหว่างการขนส่งในรูปแบบบรรจุ
ภณัฑ์ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุสินค้าชนิดตา่งๆ จากความเก่ียวเน่ืองกนัของอุตสาหกรรมเย่ือ

กระดาษและกระดาษกบัการใช้ประโยชน์ของกระดาษในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ซึง่แสดงให้เห็นดงัภาพ 
 

 
ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธ์ของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

 
               ท่ีมา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม.ออนไลน์ 

 
 

อตุสาหกรรมเย่ือกระดาษ 
 

อตุสาหกรรมกระดาษ 
 

อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 
 

อตุสาหกรรมการพิมพ์หนงัสือ, นิตยสาร ฯลฯ 
 

อตุสาหกรรมนม 
 

อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ 
 

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 

อตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
 

การปลกูป่าไม้เพ่ือผลิตเย่ือกระดาษ 
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         จากภาพแสดงให้เห็นวา่ อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยถือวา่เป็นอตุสาหกรรมท่ีครบวงจร 
(Integrated Industry) กลา่วคือ มีทัง้ผลิตภณัฑ์ต้นน า้(กิจการปลกูป่ายคูาลิปตสั กิจการสวนไม้ยคูาลิปตสั) 
กลางน า้ (โรงงานเย่ือกระดาษ โรงงานกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษอุตสาหกรรม กระดาษแข็ง กระดาษ
อนามัย กระดาษหนังสือพิมพ์) และปลายน า้(โรงพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โรงงานกล่องกระดาษ  
ถงุกระดาษ ต้องการแผ่นเพดาน- ผนงัยิปซัม่) โดยมีอตัราการใช้วตัถดุิบในประเทศ(Local Content)สงูถึง 
60-70% จงึนบัเป็นอตุสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศท่ีมีบทบาทตอ่การกระจายรายได้และเป็นฐานรองรับ
แรงงานของประเทศ (Globalization   แรง ผลกัดนัและทิศทางการเปล่ียนแปลง ของอตุสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษของไทย.2551. ออนไลน์)  
         ซึ่งอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ สามารถทดแทนการน าเข้าได้อย่างมาก และอตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมนีเ้ป็นตวั
บ่งชี  ้ความเจริญก้าวหน้าทาง สังคม และการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี 
อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของไทยท่ีมีศกัยภาพ  และมีโอกาสท่ีจะขยายอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากระดบัมาตรฐานคณุภาพสงัคมและระดบัการศกึษาของประชากรในประเทศไทยยงั
ถือวา่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า ท าให้อตัราการบริโภคกระดาษตอ่หวัของประชากรในประเทศยงัต ่า โดยอตัรา
การบริโภคกระดาษของคนไทยโดยเฉล่ียมีประมาณ 55 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี (ตารางท่ี 1) เทียบกบัประเทศ
ท่ีพฒันาแล้วมีการบริโภคสงูถึง 200-300กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี จึงมีโอกาสท่ีตลาดเย่ือและกระดาษของไทย
จะยงัสามารถขยายตวัได้ในอนาคต และอตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัอย่าง
เห็นได้ชัด การผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวแต่ละประเภทเร่ิมมีความสมดุลมากขึน้ ทัง้นี เ้พราะ
อตุสาหกรรมขัน้ต้น   คือ อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ โดยเฉพาะเย่ือใยสัน้มีก าลงัการผลิตท่ีสามารถรองรับ
อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองได้อยา่งเพียงพอ (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม.2547.ออนไลน์) 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงการบริโภคกระดาษของคนไทยโดยเฉล่ีย ( หนว่ย: กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี) 
 

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553*E 2554*E 

จ านวนประชากร(ล้านคน) 62.8 63 63.4 63.5 63.5 63.5 

ปริมาณการบริโภคกระดาษ(กก./คน) 56 56 56 53 55 57 

 
             ท่ีมา: Directory of the Thai Pulp ad Paper Industries Association. 2010-2012.23 
หมายเหต:ุ E คือ ตวัเลขประมาณการ 
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            บทบำทของอุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษของไทยต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
 
                         

 
        

ภาพประกอบ 2 สดัสว่นการผลิตบรรจภุณัฑ์ในประเทศไทย 
 
              อตุสาหกรรมบรรจภุัณฑ์กระดาษในประเทศซึ่งประกอบด้วย อตุสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก  
กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ถงักระดาษ ถงุกระดาษ มีมลูคา่กว่า 35,000 ล้านบาทตอ่ปี มีปริมาณการผลิต
ประมาณ 1,000,000 ตนัตอ่ปีและมีสดัส่วนการตลาดไม่ต ่ากว่า 40% ของบรรจภุณัฑ์ทกุประเภท จึงนบัได้
ว่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
รายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าส าเร็จรูปตลอดการยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
การบริโภคสินค้าต่างๆ ท่ีบรรจุภัณฑ์ท าหน้าท่ีเป็นพาหะน าส่งไปถึงสถานท่ีบริโภค ด้วยคณุสมบตัิของ
กระดาษท่ีสามารถใช้ทดแทนบรรจภุณัฑ์จากธรรมชาติได้ มีต้นทนุการผลิตต ่า น า้หนกัเบา สะดวกตอ่การ
จดัพิมพ์หรือการปรับเปล่ียนรูปทรงให้เหมาะสมกับสินค้าท่ีบรรจุ อีกทัง้สามารถน ากลบัมาผลิตใช้ใหม่ได้ 
(Recycle) และใช้เวลาน้อยในการย่อยสลายด้วยตวัเองตามธรรมชาติ จึงจดัเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ เม่ือเทียบกบับรรจภุณัฑ์ท่ีท าจากวสัดอ่ืุนๆ ประกอบกบัวิวฒันาการใหม่ๆ
ในการพฒันาคณุสมบตัขิองบรรจภุณัฑ์กระดาษให้มีความคงทนแข็งแรงมากขึน้ ท าให้บรรจภุณัฑ์กระดาษ
สามารถป้องกนัความเสียหายของสินค้าท่ีอาจเกิดขึน้จากการขนสง่ได้ดียิ่งขึน้ ไมว่า่จะเป็นการพฒันากล่อง
กระดาษลูกฟูก หรือกล่องกระดาษท่ีน าไปบรรจุสินค้าเกษตร สินค้าหตัถกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลกัในการ
ส่งออกของประเทศไทย จึงนบัได้ว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีส่วนช่วยเสริมสร้างและผลกัดนัให้สินค้าของ
ประเทศสามารถสง่ออกไปแขง่ขนัในตลาดโลกได้ 
 
               ท่ีมา: ส านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมขนาดกลางแลขนาดยอ่ม และส านกัมาตรการน าเข้าส่งออก
สินค้าทัว่ไป กรมการค้าตา่งประเทศ 
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            สภำวะกำรผลิตและกำรบริโภคในอุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษของไทย 
                แม้ว่าราคาเย่ือกระดาษในประเทศจะมีการปรับตวัสงูขึน้ตามราคาตลาดโลก  แตค่วามต้องการ
เย่ือกระดาษของไทยก็ยงัคงเพิ่มสูงขึน้อยู่เร่ือยๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ผลิตกระดาษมีการขยายก าลงัผลิตเพ่ือ
ตอบรับกบัความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ของส่ือสิ่งพิมพ์ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน และด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการผลิตเย่ือกระดาษในปัจจบุนั จึงมีการน าเย่ือจากวตัถท่ีุไม่ใช่ไม้(non-wood) มาใช้ผลิตเย่ือ
กระดาษเพิ่มมากขึน้ เชน่ การผลิตเย่ือกระดาษจากชานอ้อย ปอ ฟางข้าวและไม้ไผ่ ซึ่งในอนาคตเย่ือเหล่านี ้
มีแนวโน้มท่ีจะมีบทบาทมากขึน้เพราะเป็นการน าวตัถดุบิท่ีได้จากการปลกูพืชไร่มาใช้ ทัง้ยงัไม่เก่ียวข้องกบั
การตดัไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน าชานอ้อยมาเป็นวตัถดุบิจะมีความได้เปรียบเหนือกว่าไม้ยคูา
ลิปตสัในเร่ืองของระยะเวลาท่ีใช้ในการปลกูจนถึงเวลาท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตได้ คือ จากท่ีต้องใช้เวลา 5-6 ปี
ส าหรับยคูาลิปตสั จะเหลือเพียง 1 ปีเทา่นัน้ส าหรับอ้อย 
                 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2550 ยงัคงเป็นผลต่อเน่ืองมาจากปี 2549 โดยปัจจยัหลกั
ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีไม่แน่นอนอัตรา
แลกเปล่ียนเงินบาทยังคงแข็งตัวขึน้อย่างต่อเน่ืองและส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจส่งออก  รวมทัง้
สถานการณ์ราคาน า้มนัท่ียงัคงสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี  ส าหรับสถานการณ์ปี 2551 ราคากระดาษ
ยงัคงรักษาระดบัราคาในปัจจุบนั เน่ืองจากก าลงัการผลิตยงัคงไม่เพียงพอกบัความต้องการในประเทศ
ถึงแม้วา่ผู้ผลิตเย่ือกระดาษของไทยบางรายมีโครงการท่ีจะขยายก าลงัการผลิต และก าลงัการผลิตเย่ือใหม่
จากทวีปอเมริกาใต้ได้ทยอยออกมาตัง้แต่ปลายปี 2550 ส่วนในด้านการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเย่ือ
กระดาษนัน้ ประเทศไทยถือวา่มีความได้เปรียบในด้านท่ีตัง้ เน่ืองจากภูมิประเทศของไทยมีความเหมาะสม
ในการปลกูยคูาลิปตสั ซึ่งเป็นวตัถุดิบส าคญัส าหรับการผลิตกระดาษท่ีมีคณุภาพสงู  ท าให้เป็นท่ีต้องการ
ของผู้ผลิตกระดาษทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ นอกจากนีก้ารท่ีไทยตัง้อยู่ในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตเย่ือกระดาษและกระดาษแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของโลก ท าให้ไทยสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่าย มีความ
ได้เปรียบเร่ืองต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง  (รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  สาขาอุตสาหกรรมกระดาษและ
สิ่งพิมพ์.2551. 17) 
                   ในปี 2550 ไทยมีผู้ผลิตเย่ือกระดาษจ านวนทัง้สิน้ 6 ราย วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตสว่นใหญ่คือ  
ไม้ยคูาลิปตสั โดยสว่นใหญ่เป็นการผลิตเย่ือจากไม้ยคูาลิปตสั ผู้ผลิตเย่ือกระดาษท่ีมีก าลงัการผลิตอนัดบัท่ี 
1 คือ บริษัทแอ๊ควานซ์อโกร จ ากดั( มหาชน)  มีก าลงัการผลิต 560,000 ตนั/ปี ( ตารางท่ี 1 ) การขยายตวั
ของอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษดงักลา่ว สง่ผลให้กลุ่มอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยมีก าลงัการผลิต
เย่ือกระดาษใยสัน้เพิ่มขึน้เป็นล าดบั ปัจจุบนัไทยมีก าลงัการผลิตเย่ือกระดาษใยสัน้เป็นอนัดบั 2 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และเป็นอนัดบั 5 ในเอเชีย รองจากจีน ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยไทยมีก าลงัการ
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ผลิตปีละประมาณ 1 ล้านตนั จากการผลิตของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมจ านวน 6 ราย ประกอบด้วย 
บมจ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร มีส่วนแบง่การผลิตสงูสดุ ตามมาด้วย บมจ.ฟินิคซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จากก าลงั
การผลิตเย่ือใยสัน้จากไม้ยคูาลิปตสั(Bleached Eucalyptus Kraft Pulp) ,เย่ือใยสัน้จากไม้ไผ่ และ เย่ือใย
สัน้จากปอ ต่อมาคือบมจ.ปัญจพลพลัพอินดสัตรี และ เอสซีจี เปเปอร์ จากก าลงัการผลิตเย่ือใยสัน้ฟอก
ขาวจากยคูาลิปตสั ประเภท CTMP และในปี พ.ศ. 2547 ก าลงัการผลิตเย่ือกระดาษจะเพิ่มขึน้จากการท่ีมี
ผู้ผลิตเย่ือกระดาษรายใหม่ คือ เอ็นไวรอนเม็นท์ พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด (EPPCO) ซึ่งมีโรงงานอยู่ท่ี
จงัหวดันครสวรรค์  โดยจะท าการผลิตเย่ือกระดาษจากชานอ้อย ก าลงัการผลิตประมาณ 100,000  ตนั/ปี 
(ตาราง 2) ท าให้ประเทศไทยมีก าลงัการผลิตโดยรวมเพิ่มสงูขึน้  
 
ตาราง 2  ก าลงัการผลิตเย่ือกระดาษของผู้ผลิตในประเทศไทยปี พ.ศ. 2551 
 

ผู้ผลิต 

ก าลงัการ
ผลิต 

(พนัตนั) 
อตัราสว่น 
(%) ประเภทของเย่ือกระดาษ 

1.บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จ ากดั 560 47 ยคูาลิปตสั 

2.บริษัท ฟีนิคส์ ฟัลฟ์แอนด์เปเปอร์ จ ากดั  235 20 ยคูาลิปตสั,ไผ ่

3.บริษัท ปัญจพล พลัพ อินดสัตรีย์ จ ากดั 110 9 ยคูาลิปตสั 

4.บริษัท เย่ือกระดาษสยาม  จ ากดั 105 9 ยคูาลิปตสั.เย่ือเคมีเชิงกล 

5.บริษัท สยามเซลลโูลส จ ากดั 86 7 ยคูาลิปตสั 

6. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากดั 100 8 ชานอ้อย 

รวม 1,196 100   

                ท่ีมา: Directory of the Thai Pulp ad Paper Industries Association, 2007- 2009                                                                               



6 
 

 

 

ตาราง 3 ปริมาณการใช้เย่ือกระดาษ การผลิตและการใช้ก าลงัการผลิตอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย ในปี พ.ศ.  2543 - 2552                                                          
                                                                                                                                                                                            (หนว่ย : พนัตนั) 

                          

ปี  

ปริมาณการใช้ การน าเข้า การสง่ออก การผลิต ก าลงัการผลิต  
การใช้ก าลงัการผลิต

(%) 

%การเปล่ียนแปลง %การเปล่ียนแปลง %การเปล่ียนแปลง %การเปล่ียนแปลง  %การเปล่ียนแปลง %การเปล่ียนแปลง 

2543 942 - 359 - 254 - 958 - 956 - 100 - 

2544 977 3,58 323 -11,15 347 26,80 951 -0,74 958 0,21 99 -0,74 

2545 1053 7,22 392 17,60 191 -81,68 953 0,21 974 1,64 98 -1,46 

2546 1188 11,36 397 1,26 270 29,26 1000 4,70 987 1,32 101 3,43 

2547 1225 3,02 245 -62,04 167 -61,68 1000 0,00 1143 13,65 87 -15,81 

2548 1252 2,16 378 35,19 187 10,70 1061 5,75 1143 0,00 93 5,75 

2549 1362 8,08 409 7,58 211 11,37 1129 6,02 1146 0,26 99 5,78 

2550 1289 -5,66 413 0,97 293 27,99 1169 3,42 1189 3,62 98 -0,20 

2551 1287 -0,16 374 -10,43 193 -51,81 1106 -5,70 1196 0,59 92 -6,33 

2552 1292 0.38 358 -10,44 164 -51,82 1097 -5,71 1228 0,60 89 -6,34 

 
       ท่ีมา: Directory of the Thai Pulp ad Paper Industries Association, 2007-2009 

 

6 
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              จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้เย่ือกระดาษ การผลิตและการใช้ก าลงัการผลิต
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย ซึง่สามารถอธิบายในแตล่ะสว่นได้ดงันี ้
                 - ปริมาณการใช้ หมายถึง ปริมาณการใช้เย่ือกระดาษของไทยทัง้เย่ือใยสัน้และเย่ือใยยาว
ในปี 2552 ปริมาณการบริโภคเย่ือกระดาษ ภายในประเทศของไทยคิดเป็น 1.29 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 
2551 ร้อยละ 0.38 ประมาณการณ์วา่ในปี 2554 ไทยจะมีปริมาณการบริโภค 1.7 ล้านตนั 
                  - การน าเข้า  หมายถึง ปริมาณการน าเข้าเย่ือใยยาวและเย่ือใยสัน้ของไทย โดยในปี 2552 
ปริมาณการน าเข้าเย่ือกระดาษของไทยคิดเป็น 0.358ล้านตนั ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 10.44  
(ซึง่แสดงปริมาณการน าเข้าเย่ือใยสัน้และเย่ือใยยาว แบบแยกประเภทในตารางท่ี 4 ) 
                   -  การส่งออก หมายถึง ปริมาณการส่งออกเย่ือใยยาวและเย่ือใยสัน้ของไทย โดยในปี 
2552 ปริมาณการสง่ออกเย่ือกระดาษของไทยคิดเป็น 0.164 ล้านตนั ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 51.82 
(ซึง่แสดงปริมาณการน าเข้าเย่ือใยสัน้และเย่ือใยยาว แบบแยกประเภทในตารางท่ี 4  )  
                   -  การผลิต  หมายถึง ปริมาณการผลิตเย่ือใยสัน้ของไทยเพียงอย่างเดียวเน่ืองจาก
ประเทศไทยไมส่ามารถผลิตเย่ือใยยาวได้ โดยในปี 2552 ปริมาณการผลิตเย่ือกระดาษของไทยคิดเป็น 
1.09 ล้านตนั ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 5.71 
                    -  ก าลงัการผลิต หมายถึง ก าลงัการผลิตเย่ือกระดาษใยสัน้ของไทย ในปี 2552 ไทยก าลงั
มีการผลิตเย่ือกระดาษรวมทัง้สิน้ประมาณ 1.23 ล้านตัน เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจากปี 2551  
ร้อยละ 0.60 
                    -  อตัราการใช้ก าลงัการผลิต หมายถึง อตัราการใช้ก าลงัการผลิตมนการผลิตเย่ือใยสัน้
จากก าลงัการผลิตเย่ือกระดาษทัง้หมด โดยมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตร้อยละ 89 ลดลงจากปี 2551 
ร้อยละ 6.34 เย่ือกระดาษท่ีผลิตในไทยเป็นเย่ือใยสัน้ทัง้สิน้ ส าหรับเย่ือใยยาว ประเทศไทยไม่สามารถ
ผลิตเองได้ต้องน าเข้าทัง้หมด ในขณะท่ีความสามารถในการผลิตจะเพิ่มสงูขึน้ เป็น 1.6 ล้านตนัในปี 
2554 
               สรุปแล้ว อตัราการเจริญเตบิโต ของก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิตเย่ือกระดาษของไทย
ในช่วงปี 2545-2549 อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั โดยไทยมีการขยายก าลงัการผลิตเพิ่มสงูขึน้จาก 0.98 
ล้านตนัในปี 2546 เป็น 1.14 ล้านตนั ในปี 2547 เพ่ือให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากขึน้
เน่ืองจากไทยมีการใช้ก าลงัการผลิตเต็มอตัราแล้วในปี 2546 โดยในช่วงปี 2547-2549 ก าลงัการผลิต
อยู่ในระดบัคอ่นข้างคงท่ี แตเ่ป็นการเพิ่มอตัราการใช้ก าลงัการผลิตให้สงูขึน้ เพ่ือเพิ่มปริมาณการผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2549 อัตราการใช้ก าลงัการผลิตของไทย
คอ่นข้างจะเตม็ท่ี ร้อยละ 98.5 
               ท่ีมา: วารสารการพิมพ์ไทย.2553 :ออนไลน์ 
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ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้าการสง่ออกเย่ือกระดาษของไทย ปี พ.ศ.2545-2549  
 

กำรน ำเข้ำเยื่อกระดำษ(หน่วย : พันตัน ) 2545 2546 2547 2548 2549 

เย่ือใยยาว 363 373 218 381 372 

เย่ือใยสัน้ 29 24 28 37 37 

รวม 392 397 246 418 409 

กำรส่งออกเยื่อกระดำษ(หน่วย : พันตัน ) 2545 2546 2547 2548 2549 

เย่ือใยยาว 0.1 0.2 2.1 2.1 0.2 

เย่ือใยสัน้ 191 270 165 184 211 

รวม 191.1 270.2 167.1 186.1 211.2 

 
                ท่ีมา: วารสารการพิมพ์ไทย.2553 . ออนไลน์ 
 
               แม้วา่ปริมาณการบริโภคหรือความต้องการใช้เย่ือกระดาษของไทยจะมีอตัราการเติบโตไม่สงู
หรือรวดเร็วมากนกัคือ เฉล่ียสะสมตอ่ปีระหว่าง 2545-2549 ประมาณร้อยละ 5.9 เน่ืองจากมีการน า
กระดาษท่ีใช้แล้ว กลบัมาใช้ใหม่แทนการผลิตเย่ือกระดาษเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ  อย่างไรก็ตามไทยยงัคง
ต้องน าเข้าเย่ือกระดาษเป็นจ านวน 4.09 แสนตนัในปี 2549 ลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 1.3 โดยเป็นการ
น าเข้าเย่ือใยยาวจ านวน 3.7 แสนตนั ลดลงร้อยละ 2.8 ท่ีเหลืออีก 3.7 หม่ืนตนั เป็นการน าเข้าเย่ือใย
สัน้ (ตารางท่ี 5 ) โดยมีแหล่งน าเข้าท่ีส าคญัคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน ออสเตรเลีย และ
แอฟริกาใต้ ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็มีส่งออกเย่ือใยสัน้เป็นจ านวน 2 แสนตนั ในปี 2549 เพิ่มขึน้
จากปี 2548 ร้อยละ 41.4 โดยมีตลาดส่งออกส าคญั ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
(วารสารการพิมพ์ไทย.2553.ออนไลน์)  
 
           ก ำลังกำรผลิตและผลผลิตกระดำษ 
              จากข้อมูลของสมาคมเย่ือและกระดาษแห่งประเทศไทย (The Thai Pulp and Paper 
Industries Association) พบว่าเน่ืองจากผลกระทบของการชะลอตวัของเศรษฐกิจและการปิดตวัลง
ของโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน(Central Paper  Industry PLC and Siam Paper PLC )ในปี2551 
ท าให้ก าลงัการผลิตกระดาษลดลงเป็น  5.1 ล้านตนั ซึง่ลดลง1% จากปีก่อน 
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                การบริโภคกระดาษในปี พ.ศ.2552 มีปริมาณ 3.4 ล้านตนัซึ่งลดลง 4%จากปี พ.ศ.2551 ซึ่ง
กระดาษคราฟท์มีปริมาณการปริโภค1.9 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อน 5% ซึ่งสาเหตมุาจากการชะลอตวั
ของตลาดส่งออกซึ่งตลาดส่งออกท่ีส าคญัของไทยคือสหรัฐอมริกา  และกระดาษพิมพ์เขียนมีปริมาณ
การปริโภคอยู่ท่ี 0.8ล้านตนั ซึ่งลดลง 12%จากปีก่อน โดยขณะท่ีการบริโภคกระดาษแข็งท่ีใช้ส าหรับ
การบรรจอุาหารนัน้ลดลง 22% เป็น0.4ล้านตนั ในส่วนของกระดาษหนงัสือพิมพ์และกระดาษอนามยั
การบริโภคลดลง 2% จากตารางแสดงให้เห็นว่าสดัส่วนการบริโภคกระดาษคราฟท์สงูสดุคือ ประมาณ 
55% รองลงมาคือกระดาษพิมพ์เขียน 24% กระดาษแข็ง 11% กระดาษหนงัสือพิมพ์ 7%และกระดาษ
อนามยั 3%  
 
ตาราง 5 ก าลงัการผลิตกระดาษและปริมาณผลผลิตกระดาษประเภทตา่งๆ ของประเทศไทย               
      ตัง้แตปี่  พ.ศ. 2549 – 2552 
 

ประเภทกระดาษ 

ก าลงัการผลิต(พนัตนั) การบริโภค(พนัตนั) 

2549 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552 

กระดาษคราฟท์  3283 3178 3063 3063 1193 2012 1962 1857 

กระดาษหนงัสือพิมพ์  135 135 135 171 229 275 248 244 

กระดาษแข็ง  348 460 418 444 315 417 487 379 

กระดาษหนงัสือพิมพ์  135 135 135 171 229 275 248 244 

กระดาษอนามยั  136 124 125 131 83 71 140 91 

รวม 5173 5142 5079 5139 3513 3561 3523 3379 

 
              ท่ีมา: Directory of the Thai Pulp ad Peper Industries Association, 2010-2012:22-23 
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กระดาษคราฟท ์

55%กระดาษพมิพเ์ขยีน 

24%

กระดาษแข็ง 

11%

กระดาษหนังสอืพมิพ ์

7%

กระดาษอนามัย 

3%

กระดาษคราฟท ์

กระดาษพมิพเ์ขยีน 

กระดาษแข็ง 

กระดาษหนังสอืพมิพ ์

กระดาษอนามัย 

        
ภาพประกอบ 3 สดัส่วนปริมาณการผลิตกระดาษแตล่ะประเภทของไทยปี 2552 

 

                ท่ีมา: Directory of the Thai Pulp ad Peper Industries Association, 2010-2012:39 
 

สภำวะทำงด้ำนแรงงำนในอุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษของไทย 
 
ตาราง 6 ดชันีผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย ในปี พ.ศ. 2543 – 2553 
 

ดชันีผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรม 

ปี ดชันี  % การเปล่ียนแปลง 

2543 100.13 - 

2544 104.83 4.7 

2545 106.29 1.4 

2546 112.66 6 

2547 117.92 4.7 

2548 123.48 4.7 

2549 129.94 5.2 

2550 120.69 -7.1 

2551 115.03 -4.7 

2552 104.57 -9.1 

2553 105.27 0.7 
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             ดชันีผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรม (Labor Input Index) ใช้วดัก าลงัแรงงานท่ีใช้ในการผลิต
ภาคอตุสาหกรรม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัก าลงัแรงงานในปีฐาน การเพิ่มขึน้ของดชันีแรงงาน
อตุสาหกรรมหมายถึงการจ้างงานเพิ่มมากขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัปีฐาน โดยในปี 2553ดชันีแรงงาน
อตุสาหกรรม คดิเป็น 105.27 เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจากปี 2552 ร้อยละ 0.7 
   ซึง่แรงผลกัดนั(Drivers)ท่ีส าคญัของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยคือเทคโนโลยีและ
R& D  
             เทคโนโลยี  : หากมีการพฒันาช้าหรือตามไม่ทนัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะท าให้กระบวนการ
ผลิตและผลิตภณัฑ์ไมส่ามารถตามทนัคูแ่ขง่ทัง้ด้านคณุภาพและความรวดเร็วในการบริการ 
              R & D: ในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภณัฑ์ จ าเป็นต้องพึ่งพาR&D ซึ่งต้องพร้อม
สนบัสนนุการเติบโตของอตุสาหกรรมฯ เช่น การพฒันาสายพนัธุ์ไม้ยคูาลิปตสัท่ีโตเร็ว ไม่ท าลายหน้า
ดินและมีอตัราการบริโภคน า้น้อยลง การวิจยัการใช้พนัธุ์ไม้ใหม่ๆ หรือ  Non Wood(เช่น ปอ ไผ่ ชาน
อ้อย)ในการเป็นแหล่งเส้นใย(Pulp)เพิ่มเติมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรองรับปัญหาการขาดแคลน
วตัถดุบิไม้ยคูาลิปตสั ตลอดจนการพฒันาระบบการผลิตและผลิตภณัฑ์เชิงนวตักรรมมากขึน้เพ่ือสร้าง
จดุขายใหม่ให้แตกตา่งจากคูแ่ข่ง เพ่ือให้มีศกัยภาพแข่งขนัในพืน้ท่ีตลาดโลกมากขึน้ ตลอดจนพฒันา
สินค้าให้สอดคล้องกับกระแสเร่ืองสิ่งแวดล้อมและค านึงถึงผู้ บริโภคมากขึน้  (Globalization  
แรงผลกัดนัและทิศทางการเปล่ียนแปลง ของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย.2551. ออนไลน์) 
             การท่ีประเทศไทยสามารถพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตเย่ือและกระดาษให้เจริญก้าวหน้านัน้ 
ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อนัเน่ืองมาจากการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ การพฒันา
แรงงาน ซึ่งปัจจบุนัประเทศไทยยงัต้องพึ่งพิงการน าเข้าเคร่ืองจักรและอปุกรณ์การผลิตกระดาษเกือบ
ทัง้หมดจากตา่งประเทศ การวิจยัพฒันาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษยงัมีน้อยมาก เม่ือมีการการศกึษา
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษ จะท าให้การพฒันาประสิทธิภาพพลงังานในอตุสาหกรรม
กระดาษเป็นไปได้ง่ายขึน้  โรงงานต่างๆสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลงังานสูงได้ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้จากภายในประเทศ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัโรงงานตา่งๆให้ได้ใช้เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพพลงังานสงูมากย่ิงขึน้ 
             ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยไม่ว่ามีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตหรือไม่
อย่างไร และถ้ามีการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษของไทยหรือไม่อย่างไร ซึ่งในบรรดาความหมายของค าว่าเศรษฐศาสตร์ได้ระบุว่า 
“เศรษฐศาสตร์ “  เป็นวิชาท่ีศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรจ านวนจ ากัด เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (นราทิพย์.2550:1) ผู้ ศึกษาจึงสนใจว่าถ้าใน
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อนาคตมีปัจจยัการผลิตทัง้ทางด้านทนุ และแรงงานในการผลิตเย่ือกระดาษและกระดาษมีเท่าเดิมหรือ
ลดลงแต่ความต้องการเย่ือกระดาษและกระดาษมีเพิ่มขึน้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลให้
ผู้ผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตได้หรือไมอ่ยา่งไร ภายใต้ปัจจยัทนุและแรงงานท่ีจ ากดั 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

1.  เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพทัว่ไปของการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 
2.  เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกบัปริมาณการผลิตใน

อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

1. เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพและศกัยภาพของอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษไทย  
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัง้ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการแขง่ขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 

2. เพ่ือให้ทราบถึงความความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกบัปริมาณการผลิตใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ผลิตท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตและสามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได้ตอ่ไปในอนาคต  
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
          ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
             การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
ปริมาณการผลิตเย่ือและกระดาษของไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็นข้อมูล
อนุกรมเวลารายเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2553  เป็นระยะเวลา 132 เดือน  ซึ่งประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาในงานวิจัยครัง้นีคื้อ โรงงานผลิตอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  ซึ่งมีจ านวน  
38 โรงงาน จากโรงงานทัง้หมด  57 โรงงาน โดยรวบรวมข้อมูลของศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โรงงานจ านวน 38 โรงงาน เป็นโรงงานท่ีสามารถให้
ข้อมูลทางด้านการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษแก่ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีน ามาใช้ในการศกึษาเพ่ือจะได้สามารถเห็นการเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
             โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างปี 2543-2547 และ2548-2553 เน่ืองจาก
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2548 ไทยได้มีการเปิดตลาดภายใต้กรอบเจรจา FTA  ของไทยกบัคูเ่จรจาซึ่งมีทัง้ท่ีมีผลใช้
บงัคบัแล้ว และท่ีเจรจาเสร็จแล้ว ในปัจจบุนัได้แก่ 4 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  อินเดีย 
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ส าหรับญ่ีปุ่ นได้ข้อสรุปในการเจรจาแล้ว แต่ยงัไม่ได้มีการลงนามในความตกลงโดยภาพรวมแล้ว คู่
เจรจาส่วนใหญ่ ได้เปิดตลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยโดยเฉพาะผู้ผลิตท่ีมีศกัยภาพสามารถ
สง่ออกไปแขง่ขนัในตลาดคูเ่จรจาท่ีเปิดมากขึน้ อย่างเช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ลดภาษีให้ไทย
เป็น 0 ทนัทีท่ีความตกลงมีผลบงัคบัใช้  (ออสเตรเลีย เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2548 และนิวซีแลนด์ เม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548)   
              เหตผุลในการท่ีใช้การปรับภาษีภายใต้การเจรจาการค้าภายใต้กรอบการค้า FTA เป็นจดุในการ
แบ่งช่วงเวลาในการศึกษาดังกล่าว เน่ืองมาจาก    ในระยะต่อไปก็ย่อมจะมีการแข่งขันจากตลาด
ภายนอกเข้ามาตลาดในประเทศไทยมากขึน้เช่นกัน คือไทยจะทยอยลดภาษีน าเข้าเป็น  0 ในปี พ.ศ. 
2552  ดงันัน้ จงึท าให้ผู้ผลิตในอตุสาหกรรมกลุ่มนีต้้องเร่งปรับตวัเพ่ือเพิ่มศกัยภาพรองรับการแข่งขนักบั
ต่างประเทศทัง้ในด้านการพยายามลดต้นทุน เพิ่มนวัตกรรมใหม่ ผลิตสินค้าท่ีมีความแตกต่าง /
หลากหลาย มีคุณภาพ/มาตรฐาน  ทัง้นี ้ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มนีข้องไทยยงัมีช่วงเวลายืดหยุ่นท่ีเหลือ
ก่อนภาษีเป็น 0 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 เป็นต้นไป จึงได้ท าการแบ่งช่วงระยะเวลาในการ
วิเคราะห์ดงักลา่ว  
              และจะช่วยให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองกลุ่มนี ้สามารถน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบท่ีจะช่วยให้
ต้นทุนต ่าลง เม่ือมีต้นทุนวตัถุดิบท่ีต ่าลงผู้ผลิตสามารถน าต้นทุนท่ีลดลงมาปรังปรุงเทคโนโลยีทางการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึน้ 
 
          ตัวแปรข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
          ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกับ
ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 

1. ตวัแปรอิสระประกอบด้วย ปัจจยัการผลิต แบง่เป็นดงันี ้  
- การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตในอตุสาหกกรมเย่ือและกระดาษของไทย 
- ก าลงัการผลิตในอตุสาหกกรมเย่ือและกระดาษของไทย 
- แรงงาน   

       2. ตวัแปรด้านผลผลิต คือ ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.  เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเน่ืองมาถึง

วิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบตัิและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อัน
ก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้ นามธรรมเช่น ระบบหรือ
กระบวนการตา่ง ๆ เพ่ือให้การด ารงชีวิตของมนษุย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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2.  กำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต (Technological Change :TC) 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ปัจจยัการผลิตใดๆเพิ่มขึน้ 

3.  ก ำลังกำรผลิต(Capacity) หมายถึง อตัราความสามารถในการผลิตสินค้าโดยเคร่ืองจกัร
ภายในโรงงาน ในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมในชว่งเวลาท่ีพิจารณา  

4.  อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (Capacity Utilization) หมายถึง ก าลังการผลิตของ
เคร่ืองจกัรท่ีถกูใช้ไปในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมในช่วงเวลาท่ีพิจารณา โดยการเพิ่มขึน้ หมายความ
ว่า ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีมีอยู่ ถกูใช้ไปมากขึน้ เพ่ือการผลิตสินค้าอตุสาหกรรม
เพิ่มขึน้ ดงันัน้ จงึควรเพิ่มก าลงัการผลิต 

5. ดัชนีผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม (Labor Productivity Index) หมายถึงคา่ใช้วดัถึง 
         ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคอตุสาหกรรม โดยพิจารณาเทียบกบัปีฐาน การเพิ่มขึน้

ของดชันีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม หมายถึงแรงงานโดยเฉล่ียมีความสามารถเพิ่มขึน้ สามารถ
ผลิต Output ได้เพิ่มขึน้โดยใช้จ านวน Input และเวลาในการผลิตเทา่เดมิ 

6. ปริมำณผลผลิตของอุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษของไทย หมายถึง ปริมาณผลผลิต
ในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยในแตล่ะปี โดยจ านวนหนว่ยท่ีใช้วดัเป็น ตนั 
  

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 
    ในการวิจยัเร่ือง ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกบัปริมาณการผลิตอตุสาหกรรม
เย่ือและกระดาษของไทย มีกรอบแนวความคดิในการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

  
 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม  

 

 

 
 

 
 
 

ปริมาณผลผลิตอตุสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษของไทย   
  

ปัจจยัทางด้านการผลิต  

 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิตในอุตสาหกกรมเ ย่ือและ
กระดาษของไทย 

 ก าลงัการผลิตในอตุสาหกกรมเย่ือ
และกระดาษของไทย 

 แรงงาน 

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
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ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลง 

 
สมมุตฐิำนในกำรวิจัย 

1.  การเปล่ียนแปลงปัจจยัทางด้านก าลงัการผลิตน่าจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย กล่าวคือ ก าลงัการผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือ
และกระดาษเพิ่มขึน้ปริมาณผลผลิตก็จะเพิ่มขึน้ตาม 

2. การเปล่ียนแปลงปัจจัยทางด้านแรงงานน่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย กล่าวคือ แรงงานในอุตสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษเพิ่มขึน้ปริมาณผลผลิตก็จะเพิ่มขึน้ตาม 

3. การเปล่ียนแปลงปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีน่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย กล่าวคือ เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ปริมาณผลผลิตก็จะเพิ่มขึน้ตาม 

4. ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเย่ือและกระดาษของไทยมากกวา่ผลทางการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 

 
 

x 

0 

  Q 

K 

Y(t) 

Y 

  Qt 

Y 

พ.ศ. 2549-2553 

พ.ศ. 2543-2548 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
                 ในการศกึษาการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ปริมาการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ
ของไทยในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง เพ่ือ
น ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการวิจยั โดยสรุปรวมเป็นประเดน็ส าคญั  ดงันี ้

1. ข้อมลูเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 
2. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

                     2.1  ฟังก์ชัน่การผลิต (Production function)  
                     2.2  ความหมายของเทคโนโลยีและวิธีการหาการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

          3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. ข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 
           ประวัตอุิตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทย (กรมโรงงานอตุสาหกรรม.ออนไลน์) 
              อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยเร่ิมต้นขึน้ในปี พ.ศ. 2466 จากการก่อตัง้โรงงานผลิต
กระดาษแห่งแรก คือ โรงงานกระดาษสามเสน ของกรมแผนท่ีทหารบก กระทรวงกลาโหม โดยใช้เศษ
กระดาษเป็นวตัถุดิบ และสามารถผลิตกระดาษได้วนัละ 1 ตนั ต่อมารัฐบาลได้ก่อตัง้โรงงานกระดาษ
กาญจนบรีุในปี พ.ศ. 2478 ซึ่งโรงงานนีใ้ช้ไม่ไผ่เป็นวตัถดุิบ ท า การผลิตทัง้เย่ือและกระดาษพิมพ์เขียน
ก าลงัการผลิต 10 ตนัตอ่วนั ตอ่มาได้โอนกิจการโรงงานทัง้สองมาขึน้กบักรมโรงงานอตุสาหกรรมเม่ือมีการ
จัดตัง้กระทรวงอุตสาหกรรมขึน้ในปี พ.ศ. 2485 ภายหลังจากนัน้จึงได้มีการจัดตัง้โรงงานกระดาษ 
บางปะอินในปี พ.ศ. 2488 โดยใช้ฟางข้าวและหญ้าขจรจบเป็นวตัถดุิบในการผลิตเย่ือกระดาษ มีก าลงัการ
ผลิตประมาณปีละ 9000 ตนั และผลิตกระดาษพิมพ์เขียนได้ประมาณปีละ 12,000 ตนั ส าหรับภาคเอกชน
ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทในช่วงปี 2490 เป็นต้นมา โดยท่ีรัฐบาลได้เร่ิมให้มีการส่งเสริมการลงทุนแก่
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษตัง้แต่ปี พ.ศ. 2505 ทัง้นีโ้รงงานท่ีตัง้ขึน้ในระยะแรกเป็นการผลิตกระดาษ
ประเภทตา่ง ๆ ส่วนการผลิตเย่ือกระดาษเพิ่งเร่ิมขึน้อย่างจริงจงัในปลายปี พ.ศ. 2525 ซึ่งผลิตเย่ือใยสัน้
เท่านัน้ ท า ให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเย่ือกระดาษบางส่วนไปจ า  หน่ายต่างประเทศได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยงัคงต้องพึ่งพาการน า เข้าเช่นกัน โดยเฉพาะการน าเข้าเย่ือใยยาวท่ีไม่สามารผลิตได้ใน
ประเทศ แหล่งน าเข้าเย่ือกระดาษท่ีส าคญั ได้แก่ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา สวีเดน นิวซีแลนด์ ส่วนเย่ือ
กระดาษท่ีส่งออกนัน้จะเป็นเย่ือใยสัน้ แหล่งส่งออกท่ีส าคญั คือ จีน เวียดนาม แอฟริกาใต้ ไต้หวนั และ 
อินเดีย ซึง่ปัจจบุนัไทยมีตลาดสง่ออกและแหลง่น าเข้าเย่ือกระดาษของไทยดงัตารางท่ี 7 
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ตาราง 7 ตลาดสง่ออกและแหลง่น าเข้าเย่ือกระดาษของไทย 
 

ตลาดสง่ออกเย่ือใยสัน้ แหลง่น าเข้าเย่ือใยยาว 

ประเทศ สดัสว่น(%) ประเทศ สดัสว่น(%) 

จีน 66.2 แคนนาดา 36.2 

เวียดนาม 4 อเมริกา 30.8 

แอฟริกาใต้ 5.2 สวีเดน 15.1 

ไต้หวนั 3.7 นิวซีแลนด์ 5.1 

อินเดีย 3.4     

 
              ท่ีมา: กรมศลุกากร 
              อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ียังคงความส าคญัต่อภาคเศรษฐกิจและ
สงัคม และมีความจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศในฐานะท่ีเป็นอตุสาหกรรมต้นทาง (Upstream Industry) 
ท่ีส่งทอดเช่ือมโยงไปยงัอตุสาหกรรมขัน้กลางและอตุสาหกรรมปลายทาง อนัได้แก่  อตุสาหกรรมกระดาษ 
บรรจุภณัฑ์และสิ่งพิมพ์ ทัง้นีแ้ม้อุตสาหกรรมนีจ้ะไม่ใช่อตุสาหกรรมท่ีสร้างเม็ดเงินหรือความมัง่คัง่ให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง แตก็่มีสว่นสง่เสริมให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ รวมไปถึง สามารถ
สร้างรายได้เข้าประเทศจากการผลิตเพ่ือสง่ออก ซึง่จากแนวโน้มความต้องการใช้เย่ือกระดาษทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลกท่ีขยายตวัสงูในชว่งท่ีผ่านมาท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอตุสาหกรรมนีเ้ป็นอตุสาหกรรมพืน้ฐาน
ท่ีนบัวนัจะยิ่งมีความส าคญัมีความน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีน่าจะได้รับการสนบัสนุนและ
สง่เสริมให้มีการขยายการลงทนุเพิ่มขึน้ในอนาคต 

             "เย่ือกระดาษ" เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองทางการเกษตร ความส าคญัของเย่ือ
กระดาษในฐานะท่ีเป็นวัตถุดิบพืน้ฐานในอุตสาหกรรมหลากหลายถือได้ว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการ
เจริญเติบโตของประเทศ เพราะไม่เพียงแตน่ าไปใช้ในการผลิตกระดาษประเภทตา่งๆ ยงัสามารถน าเย่ือ
กระดาษมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ  ยิปซั่มบอร์ดและเส้นใยเรยอนเพ่ือใช้ 
ในการผลิตสิ่งทอซึ่งเป็นสินค้าส าคัญของประเทศ  รวมทัง้ยังมีความเช่ือมโยงต่อเน่ืองไปถึง 
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็นภาคการผลิตและภาคบริการ ได้แก่ อุตสาหกรรมการพิมพ์ 
อุตสาหกรรมสิ่ งพิม พ์  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  ซึ่ ง มีความเ ช่ือมโยงกันดังแผนภาพ ท่ี 
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อุตสาหกรรมต้น
ทาง 

อุตสาหกรรมขัน้กลาง อุตสาหกรรมปลายทาง 

ชิน้ไม้สับ 

ไม้ยคูาลิปตัส 

เยื่อกระดาษ 

เศษกระดาษ 

กระดาษคราฟท์ 

กระดาษท าผวิกลอ่ง 

กระดาษเหนียวยน่ 

กระดาษถงุชัน้เดียว 

กระดาษเหนียวป้องกนัความชืน้ 

กระดาษคราฟท์อื่นๆ เช่น แกนกระดาษ 

กระดาษพิมพ์เขียน 
ชนิดไมเ่คลือบมนั/กระดาษปอนด์ 

ชนิดเคลือบมนั/กระดาษอาร์ต 

กระดาษอนามัย 

กระดาษหนังสือพิมพ์ 

กระดาษอื่นๆ เช่น กระดาษเงินกระดาษ
ทอง 

กลอ่งกระดาษ 

ถงุกระดาษ 

สิง่พิมพ์ 

ภาพประกอบ 6 โครงสร้างอตุสาหกรรมกระดาษ 
 

 
18 



19 
 

                วตัถดุิบท่ีส าคญัในการผลิตเย่ือกระดาษ ของโรงงานทัว่ไป ได้จดัแบง่ตามขนาดของเส้นใย เป็น  
2 ประเภท ไว้ดงันี ้คือ  

1. เย่ือกระดาษใยสัน้ วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิต คือ ชิน้ไม้ท่ีได้จากยคูาลิปตสั ไม้ไผ่ ปอ ฟางข้าว 
และชานอ้อย  รวมถึงเศษกระดาษท่ีผลิตจากเย่ือใยสัน้ และเร่ิมมีการน าเอากระถินณรงค์ มาผลิตเป็นเย่ือ
ใยสัน้ เพ่ือทดแทนไม้ยคูาลิปตสั ท่ีมีการปลกูไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการใช้แล้วในปัจจบุนั 

2. เย่ือกระดาษใยยาว วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิต คือ ไม้สบัจากไม้สนเมืองหนาว 
 

                เย่ือและเศษกระดาษ (secondary pulp)ในปัจจุบนัเศษกระดาษ (reclaimed and waste 
paper) นบัได้ว่าเป็นแหล่งเส้นใยท่ีส าคญัแหล่งหนึ่ง ได้มีการน าเส้นใยกระดาษท่ีใช้แล้วทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศมาเป็นวตัถดุบิในการผลิตกระดาษ เย่ือท่ีได้จากเศษกระดาษท่ีใช้แล้วเรียกว่า secondary 
pulp ส่วนเย่ือท่ียงัไม่เคยใช้ท ากระดาษเรียกว่า virgin pulp เส้นใยท่ีได้จากเศษกระดาษชนิดนีเ้รียกว่า 
recycled fiber เน่ืองจากกระดาษท่ีผ่านการใช้แล้วมีมากมายหลายประเภท เช่น ถ้าเป็นกระดาษท่ีผ่าน
การพิมพ์ตา่งๆ ก่อนน ามาท าเป็นเย่ือต้องผ่านกระบวนการเอาหมึกออก (deinking) เสียก่อนแล้วจึงน าไป
ฟอก (bleaching) ให้ขาว ส าหรับน าไปผลิตกระดาษส าหรับพิมพ์หรือกระดาษช าระ  แตถ้่าจะน าไปผลิต
กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน า้ตาลก็ไม่จ าเป็นต้องเอาหมึกออก  เย่ือจากกระดาษหรือเศษกระดาษท่ีได้
สว่นมากจะน าไปเป็นวตัถดุบิในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ท าเป็นเย่ือชัน้ในกระดาษแข็ง หรือท ากระดาษ
ช าระเป็นต้น 
                 ทัง้นีว้ตัถดุิบท่ีมีอยู่ในประเทศไทยสามารถน ามาผลิตได้เพียงเย่ือกระดาษใยสัน้เท่านัน้ ส าหรับ
วตัถุดิบเพ่ือผลิตเย่ือกระดาษใยยาวต้องน าเข้าจากต่างประเทศทัง้หมด อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตเย่ือ
กระดาษในประเทศไทยอาจก าหนดสัดส่วนการใช้เย่ือใยยาวและเย่ือใยสัน้ในการผลิตกระดาษเพ่ือให้
เหมาะสมกบัความต้องการใช้งานของกระดาษแตล่ะประเภท  

 
              ประเภทของกระดาษ (โครงการจดัท าแผนแมบ่ทอตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ .2547:11-12) 
                 กระดาษท่ีผลิตได้สามารถจ าแนกตามชนิดของเย่ือท่ีใช้ และวิธีการปรับปรุงผิวกระดาษ 
โดยแบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ กระดาษหนงัสือพิมพ์ (Newsprint) กระดาษไมเ่คลือบผิว (Uncoated 
Paper) และกระดาษเคลือบผิว (Coated Paper)  
 
                1. กระดาษหนังสือพมิพ์   
                ใช้เป็นวสัดพุิมพ์ได้ทัว่ไป ระบบการพิมพ์เร่ิมแรกเป็นแบบเลตเตอร์เพรส แต่ปัจจบุนัส่วนใหญ่
เป็นระบบออฟเซตลิโธกราฟี สว่นผสมของกระดาษหนงัสือพิมพ์สว่นมากจะเป็นเย่ือเชิงกล และมีเย่ือใยยาว
ฟอกขาวผสมอยู ่เพ่ือคงความแข็งแรงของกระดาษไว้ กระดาษหนงัสือพิมพ์จะท าเป็นแผ่นโดยใช้เคร่ืองจกัร
ผลิตกระดาษโฟร์ติเนียร์แบบทวินไวร์ (Twin-wire) ซึ่งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีตะแกรงลวดเดินแผ่นสองชัน้ วิ่งได้



20 
 

เร็วกวา่เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษโฟร์ติเนียร์ปกติ มีความสม ่าเสมอของเย่ือกระดาษ และมีผิวท่ีเหมาะสมกบั
การพิมพ์ทัง้สองด้านการปรับปรุงผิวกระดาษจะใช้วิธีการฉาบผิวบนเคร่ืองท่ีใช้ฉาบผิว (Size Press) โดยใช้
แป้งเป็นตวัฉาบ 

        2. กระดาษไม่เคลือบผิว  
              เป็นกระดาษท่ีมีการปรับปรุงผิวกระดาษให้เรียบขึน้โดยการฉาบผิว  และรีดผิวกระดาษ 

(Calendering) และถ้าต้องการปรับปรุงผิวให้ได้ใกล้เคียงกับกระดาษเคลือบผิว  สามารถท าได้โดยน าไป
ผา่นการขดัผิว (Supercalendering) เพ่ือปรับปรุงความเรียบของผิวกระดาษให้ดีขึน้ แบง่เป็น 2 ชนิด คือ 
                       1. กระดาษท่ีท าจากเย่ือเคมีล้วนหรือกระดาษปลอดไม้ (Woodfree Paper) 
กระดาษชนิดนีจ้ะมีการใช้งานทางการพิมพ์ มีระดบัคณุภาพสงู เช่น กระดาษปอนด์ ยิ่งถ้าต้องการคณุภาพ
งานสงู จะมีการใช้ตวัเตมิเพิ่มมากขึน้ และผา่นการขดัผิว ซึง่จะให้คณุภาพใกล้เคียงกบักระดาษเคลือบ 
                      2. กระดาษท่ีมีเย่ือผสม (Grownwood Containing Paper) กระดาษชนิดนีเ้ป็นวสัดพุิมพ์ท่ี
มีราคาถกู เชน่ ใบแทรก แบบฟอร์มทางธุรกิจ 
             3. กระดาษเคลือบผิว 
                    กระดาษประเภทนีมี้มากมายหลายชนิด เร่ิมตัง้แต่การเคลือบผิวหน้าเดียว (One Side 
Coated, C1S) หรือเคลือบสองหน้า (Two Side Coated, C2S) ซึ่งสามารถแบง่เป็นกระดาษเคลือบบาง 
เคลือบปานกลาง และเคลือบหนา ตามน า้หนกัของพืน้ผิวเคลือบจากน้อยไปหามากตามล าดบั กระดาษ
เคลือบสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด ขึน้อยู่กับความต้องการของตลาดและผู้ผลิต  หรือแล้วแต่
ต้องการแบง่ตามระดบัน า้หนกัของชัน้เคลือบ ดงันี ้
                    1. กระดาษเคลือบบาง (Light Weight Coating, LWC) สว่นมากจะท าจาก 
เย่ือเชิงกล ถ้ามีการเคลือบผิวหนามากขึน้ ปริมาณการใช้เย่ือเชิงกลจะลดน้อยลง 
                    2. กระดาษเคลือบปานกลาง (Medium Weight Coating, MWC) ใช้เพ่ือ 
เป็นแผน่ปลิวโฆษณา 

3. กระดาษเคลือบหนา (High Weight Coating, HWC) จะมีราคาเพิ่มขึน้ตามคณุภาพ ใช้
เป็นวสัดพุิมพ์ส าหรับสิ่งพิมพ์โฆษณา กระดาษเคลือบหนา จะเคลือบแยกจากเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ  
(Off machine) และใช้การเคลือบหลายชัน้ กระดาษเคลือบหนาจะผ่านการขดัผิวเพ่ือให้มีความมนัวาวสงู 
หรืออาจเคลือบแบบผิวด้าน (Dull Finish) ก็ได้วสัดท่ีุน ามาใช้เคลือบมีความส าคญัมาก ส าหรับการท าให้
กระดาษ มีคณุสมบตัิตรงตามท่ีต้องการผลิต วสัดท่ีุใช้เคลือบ ได้แก่ ผงแร่และสารยึดติด ผงแร่ท่ีใช้ได้แก่  
ไททาเนียมไดออกไซต์แคลเซียมคาร์บอนเนตกระดาษเคลือบส าหรับสิ่งพิมพ์โฆษณาทัว่ไปมกัใช้ดินขาว
และแป้ง ซึง่มีราคาไม่แพงนกัและถ้าต้องการให้มีคณุภาพสงูสดุ การเลือกใช้วสัดจุะยิ่งซบัซ้อนและแพงขึน้ 
ต้องใช้วสัดท่ีุมีความขาวสวา่งมากขึน้ และถ้าต้องการคณุภาพท่ีสงูขึน้ไปอีก วสัดท่ีุใช้เป็นสายยึดติดจะเป็น
กาวลาเท็กซ์ 
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             แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน จะสามารถแบ่งประเภทของกระดาษได้ดังนี ้
         1. กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) หมายถึง กระดาษท่ีท าจากเย่ือกระดาษฟอก หรือไมฟ่อก 
หรือใสสี่ ได้แก่ กระดาษเหนียวส าหรับท าถงุหลายชัน้ ,กระดาษหนียว Wet Strength,กระดาษเหนียว
ส าหรับท าผิวกล่อง 

     2. กระดาษพิมพ์และเขียน (Printing and Writing paper) หมายถึง กระดาษท่ีท าขึน้เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการพิมพ์ หรือการเขียน ได้แก่ กระดาษปอนด์ การดาษอาร์ต การดาษวาดเขียน ประดาษ
ปก 

     3. กระดาษแข็งและกล่อง (Paperboard) หมายถึง กระดาษท่ีใช้ท าภาชนะบรรจหีุบหอ่ตา่งๆ 
มีคณุสมบตัเิป็นกระดาษแข็งท่ีมีความเหนียว และตวามแข็งแรงสงู ได้แก่ กระดาษกล่องแบบชัน้เดียว ,
กระดาษกลอ่งแบบหลายชัน้ 

     4. กระดาษอนามัย (Sanitary tissue) หมายถึง หระดาษท่ีต้องการคามนุม่ และการดดูซมึท่ีดี 
ได้แก่ กระดาษช าระ, กระดาษเช็ดหน้า ,กระดาษเช็ดมือ ,กระดาษเช็ดปาก 
        5. กระดาษหนังสือพมิพ์ ( Newsprint paper) หมายถึง กระดาษท่ีใช้งานชว่งระยะเวลาสัน้
มาก มีราคาถกู มีคณุสมบตัิ คือ มีความทบึแสง สามารถใช้งานกบัเคร่ืองพิมพ์ความเร็วสงูได้ ซึง่สามารถใช้
ประโยชน์ในการพิมพ์หนงัสือพิมพ์, ต าราเรียนราคาถกู ,สมดุโทรศพัท์ 

 
     กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ 
      การท ากระดาษเร่ิมตัง้แตก่ารน าไม้ไปท าเย่ือเพ่ือให้ได้เส้นใยออกมา แล้วจึงน าเย่ือท่ีได้ไปผสม

กบัสารเติมแตง่ในอตัราส่วนต่างๆเพ่ือปรับสมบตัิกระดาษให้ได้ตรงความต้องการใช้งาน  จากนัน้น าไปท า
เป็นแผ่นโดยใช้เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ แล้วจึงน าไปแปรรูปใช้งาน กระบวนการผลิตจะแบ่งออกเป็น  
5 ขัน้ตอนโดยเรียงล าดบัตาม ขัน้ตอนการปฏิบตัิการจริงภายในโรงงานได้ดงันี ้(โครงการจดัท าแผนแม่บท
อตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ .2547.11-12) 

1. การผลิตเย่ือ (pulping)  
2. การเตรียมน า้เย่ือ (stock preparation) 
3. การท าแผน่กระดาษ (papermaking)  
4. การปรับปรุงสมบตักิระดาษขณะเดนิแผน่ (web modification)  
5. การแปรรูป (converting)  
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1.  การผลิตเยื่อ(pulping) 
          วตัถปุระสงค์หลกัของการผลิตเย่ือ เพ่ือต้องการแยกเส้นใยออกมาจากองค์ประกอบอ่ืนของไม้ 

การผลิตเย่ือสามารถท าได้หลายวิธีทัง้โดยวิธีเคมีหรือเชิงกล ในบางกรณีอาจจะต้องน าไปผ่านการฟอกให้
ขาวก่อน ในการผลิตเย่ือจงึประกอบด้วย กรรมวิธีผลิตเย่ือและการฟอกเย่ือ  
                1.1 กรรมวิธีผลิตเยื่อ (pulping process) เย่ือมีหลายชนิด การเรียกช่ือขึน้อยู่กบักรรมวิธี
ผลิต ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบตา่งๆ ของพลงังานท่ีใช้ ได้แก่ พลงังานความร้อน พลงังานเคมี และพลงังาน
กล 

               1.1.1 การผลิตเย่ือเชิงกล (mechanical pulping process) จะใช้พลงังานกลควบคูไ่ป
กบัพลงังานความร้อนในการแยกเส้นใยออกมา โดยท่อนไม้/ชิน้ไม้จะถกูส่งเข้าเคร่ืองบด ซึ่งจะท าหน้าท่ีบด
และตดั จนชิน้ไม้แหลกละเอียดเป็นเย่ือไม้ เย่ือท่ีได้เรียกว่าเย่ือไม้บดหรือเย่ือเชิงกล ให้ผลผลิตเย่ือในช่วง
มากกว่าร้อยละ 85 เย่ือไม้บดมีเนือ้คอ่นข้างหยาบกระด้าง เส้นใยท่ีได้ส่วนใหญ่ไม่สมบรูณ์ มีการขาดและ
ตดัเป็นทอ่นๆ นอกจากนีย้งัมีกลุม่ของเส้นใยปนอยูด้่วย ในเย่ือไม้บดจงึประกอบด้วย 

                        1.  เส้นใยฝอย (fines) ซึง่เกิดจากฉีกขาดของเส้นใย  
                        2.  เส้นใยเด่ียว (individual fiber) ไมค่อ่ยสมบรูณ์  
                        3.  มดัของเส้นใย (bundle of fiber) ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยหลายๆ เส้นเกาะติด

กนัเป็นมดัเย่ือชนิดนี ้เม่ือน ามาเป็นวตัถดุิบในการท ากระดาษ จะให้คณุสมบตัิตามส่วนประกอบทัง้ 3 คือ 
เส้นใยฝอยจะเพิ่มคณุสมบตัิด้านทึบแสง เส้นใยซึ่งไม่คอ่ยสมบรูณ์และยงัคงมีลิกนินตกค้างอยู่มาก ท าให้
พนัธะระหวา่งเส้นใยต ่า การกลบัสีเร็ว เย่ือชนิดนีจ้ึงไม่เหมาะท่ีจะน าไปท ากระดาษท่ีต้องรับแรงสงูหรือเก็บ
นานๆ มีราคาถกู เหมาะส าหรับท าสิ่งพิมพ์ราคาถกู เชน่ หนงัสือพิมพ์ หรือใช้เป็นเย่ือชัน้ใน 

               1.1.2 การผลิตเย่ือเคมี (chemical pulping process) การผลิตเย่ือตามกรรมวิธีนีจ้ะใช้
พลงังานเคมีและพลังงานความร้อนในการท าให้เส้นใยแยกจากกัน  โดยชิน้ไม้จะถูกส่งเข้าหม้อต้มเย่ือ
(digester) สารเคมีและความร้อนจะละลายลิกนินออกไป เหลือส่วนท่ีไม่ละลายคือเย่ือ เย่ือเคมีมีหลาย
ชนิดเรียกช่ือตามสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตเช่น เย่ือซลัเฟต เย่ือซลัไฟต์ และเย่ือโซดา เย่ือเคมีให้ผลผลิตเย่ือ
ประมาณร้อยละ 40 มีลกัษณะนุ่ม สีคอ่นข้างคล า้ เส้นใยท่ีได้จะสมบรูณ์เย่ือชนิดนีมี้ปริมาณการใช้สงูมาก 
เพราะสามารถพฒันาศกัยภาพของเส้นใยให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง  เหมาะทัง้ใช้ในงานรับแรง
และเพ่ือการส่ือสาร ถ้าใช้ในงานรับแรง เช่น น าไปท ากระดาษบรรจภุณัฑ์ไม่จ าเป็นต้องฟอก แตถ้่าใช้เพ่ือ
การส่ือสารจะต้องน าไปฟอกให้ขาวก่อน 
                          เย่ือและเศษกระดาษ (secondary pulp)ในปัจจุบนัเศษกระดาษ (reclaimed and 
waste paper) นบัได้ว่าเป็นแหล่งเส้นใยท่ีส าคญัแหล่งหนึ่ง ได้มีการน าเส้นใยกระดาษท่ีใช้แล้วทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ  เย่ือท่ีได้จากเศษกระดาษท่ีใช้แล้วเรียกว่า 
secondary pulp สว่นเย่ือท่ียงัไมเ่คยใช้ท ากระดาษเรียกว่า virgin pulp เส้นใยท่ีได้จากเศษกระดาษชนิดนี ้
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เรียกวา่ recycled fiber เน่ืองจากกระดาษท่ีผา่นการใช้แล้วมีมากมายหลายประเภท เช่น ถ้าเป็นกระดาษท่ี
ผ่านการพิมพ์ตา่งๆ ก่อนน ามาท าเป็นเย่ือต้องผ่านกระบวนการเอาหมึกออก (deinking) เสียก่อนแล้วจึง
น าไปฟอก (bleaching) ให้ขาว ส าหรับน าไปผลิตกระดาษส าหรับพิมพ์หรือกระดาษช าระ  แตถ้่าจะน าไป
ผลิตกระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน า้ตาลก็ไมจ่ าเป็นต้องเอาหมกึออก เย่ือจากกระดาษหรือเศษกระดาษท่ี
ได้ส่วนมากจะน าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน  ท าเป็นเย่ือชัน้ในกระดาษแข็ง หรือท า
กระดาษช าระเป็นต้น 
                 1.2  การฟอกเยื่อ (bleaching) 
                            การฟอกเย่ือเป็นการท าให้เย่ือมีสีขาวเหมาะกบัการใช้กระดาษเพ่ือการส่ือสารตา่งๆ 
แบง่เป็น 2 วิธี  

1.  วิธีฟอกเย่ือเพ่ือขจดัลิกนินออก (removing lignin) 
2. วิธีฟอกเย่ือเพ่ือเปล่ียนสีของลิกนินให้อยูใ่นรูปไมมี่สี (bleaching lignin) 

เย่ือเคมีจะฟอกโดยใช้สารเคมีท าปฏิกิริยากบัลิกนินแล้วก าจดัลิกนินออก การฟอกแบบนีมี้หลายขัน้ตอน 
โดยทัว่ไปจะมีตัง้แต ่3-6 ขัน้ตอน (CEH CEDEP CEOP) เย่ือท่ีได้มีความขาวสว่างสงูประมาณร้อยละ80-
95 เม่ือวดัด้วยเคร่ืองวดัแบบ Elrepho ขัน้ตอนในการฟอกจะมีช่ือเรียกตามสารเคมีท่ีใช้ฟอก และขัน้ตอน
การฟอกจะเรียงล าดบัตามอกัษรท่ีใช้เรียก เชน่ การฟอกแบบ CEDED 

2.  การเตรียมน า้เยื่อ(Stock preparation) 
                  ในขัน้การเตรียมน า้เย่ือนีมี้วตัถปุระสงค์หลกั 2 ประการ คือ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของเส้นใย 
โดยการน าเย่ือไปบด และปรับปรุงสมบตัิกระดาษให้ได้ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน โดยการผสมหรือใส่
สารเติมแตง่ชนิดตา่งๆ ตามอตัราส่วนท่ีก าหนด ส่วนผสมท่ีได้นีเ้รียกว่า “น า้เย่ือ” หรือ “สต็อก” (stock)  
เย่ือท่ีน ามาท ากระดาษทกุชนิดจะต้องผ่านการบด มากหรือน้อยขึน้อยู่กบัระดบัคณุภาพของเย่ือ เย่ือบาง
ชนิดไม่จ าเป็นต้องบด เช่น เย่ือไม้บดและเย่ือเวียนท าใหม่ ในขัน้การเตรียมน า้เย่ือประกอบด้วยส่วนตา่งๆ   
ท่ีท าหน้าท่ีในการบดและผสมโดยมีขัน้ตอนการปฏิบตักิารเรียงล าดบัดงันี ้

1.  การกระจายเส้นใย (defibering) กระจายเย่ือเพ่ือให้เส้นใยแยกออกจากกนัเป็นอิสระใน 
น า้โดยใช้อปุกรณ์ท่ีเรียกวา่ ไฮดราพลัเพอร์ (hydrapulper) 

2.  การบดเย่ือ (refining) บดเย่ือเพ่ือให้เส้นใยแตกแขนงเป็นการเพิ่มศกัยภาพของพนัธะ 
ระหวา่งเส้นใยให้สงูขึน้ อปุกรณ์ท่ีใช้คือรีไฟเนอร์ (refiner) 

3.  การผสมน า้เย่ือ (blending) เป็นการเตมิสารเตมิแตง่ลงไปผสมกบัเย่ือท่ีผา่นการบดแล้ว 
โดยผสมในถงัใบพดักวน เย่ือจะถกูเก็บในถงัท่ีเรียกวา่ แมชีนเชสต์ (machine chest) 

4.  การแยกสิ่งสกปรกออกจากน า้ เย่ือ (screening and cleaning) โดยใช้ pressure  
screen หรือ flat screener เพ่ือคดัวสัดท่ีุมีขนาดใหญ่กว่าเส้นใยออกแล้วผ่านเข้าสู่เคร่ืองท าความสะอาด  
เรียกวา่ เซนตริฟิวต์คลีนเนอร์ (centrifugal cleaner) คดัแยกวสัดอ่ืุนออกไปโดยใช้หลกัการถ่วงจ าเพาะ 
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5.  การควบคมุความข้นของน า้เย่ือ (consistency regulator) เพ่ือควบคมุให้น า้เย่ือข้นคงท่ี 
             3. การท าแผ่นกระดาษ(Papermaking) 
                    หลงัการผสมน า้เย่ือเรียบร้อยแล้ว น า้เย่ือจะถกูส่งเข้าสู่เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษเพ่ือท าเป็น
แผ่นกระดาษท่ียาวตอ่เน่ืองกนั ซึ่งเรียกว่า เว็บเปเปอร์ (web paper)เคร่ืองจกัรท่ีใช้ผลิตกระดาษมีหลาย
แบบ ส่วนใหญ่เป็นแบบโฟร์ดริเนียร์(fourdrinier) และแบบไซลินเดอร์ (cylinder) เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ
ทกุแบบจะมีสว่นประกอบตา่งๆ เพ่ือท าหน้าท่ีหลกั 3 ประการ คือ 

1.  การแยกน า้ออก (draining) ท าหน้าท่ีเป็นตะแกรงรองรับน า้เย่ือ น า้จะลอดผา่นตะแกรง 
ท าให้เย่ือก่อตวัเป็นแผน่เปียก (wet sheet forming) 

2.  การกดน า้ออก (pressing) ท าหน้าท่ีกดหรือบีบน า้ออกจากแผน่เปียก ท าให้เกิดการยดึ 
ตดิแนน่ระหวา่งเส้นใยภายในกระดาษ (consolidation of wet) 

3.  การอบกระดาษ (drying) แผน่กระดาษจะถกูอบให้แห้งเพ่ือไลน่ า้ออกจนกระดาษแห้ง 
เหลือความชืน้ประมาณร้อยละ 4-6 สว่นประกอบหลกัของเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ ได้แก่ 

             3.1  ถงัจา่ยเย่ือ (head box) ท าหน้าท่ีจา่ยน า้เย่ือเข้าสูต่ะแกรงลวดเดนิแผน่ 
                             3.2  สว่นตะแกรงลวดเดินแผน่ (wire section หรือ forming section) ท าหน้าท่ีส าคญั  

2 ประการ   คือ การก่อตวัเป็นแผน่กระดาษด้วยกระบวนการกรอง และการแยกน า้ออก (dewatering) แผน่
เปียกท่ีออกจากสว่นนีจ้ะมีน า้อยูร้่อยละ80 

             3.3  สว่นกดกระดาษ (press section) ท าหน้าท่ีกดหรือบีบน า้ออกจากแผ่นเปียกท าให้ 
เกิดการยึดติดแนน่ภายในเนือ้กระดาษ กระดาษท่ีออกจากสว่นนีจ้ะมีน า้อยูป่ระมาณร้อยละ 55-60  
การเอาน า้ออกมาให้ได้มากกวา่นีด้้วยแรงกดไมส่ามารถท าได้เพราะจะท าให้กระดาษขาด 

3.4 สว่นอบกระดาษ (drying section) ในสว่นนีจ้ะมีลกูอบให้ความร้อนกบักระดาษ ท า 
ให้กระดาษแห้ง โดยกระดาษท่ีออกมาจากสว่นนีจ้ะมีความชืน้ประมาณร้อยละ 4-6 

3.5 สว่นรีดกระดาษ (calender) ท าหน้าท่ีปรับแผน่กระดาษให้เรียบและมีเนือ้แนน่ขึน้  
แตไ่มจ่ าเป็นต้องใช้ส าหรับกระดาษบางชนิด เชน่ กระดาษช าระ 

             3.6  สว่นพบักระดาษเข้าม้วน ท าหน้าท่ีน ากระดาษเข้าม้วน 
               4. การปรับปรุงสมบัตกิระดาษขณะเดนิแผ่น(web modification) 
                       การปรับปรุงสมบตักิระดาษในขณะเดนิแผน่ท าได้ 2 ลกัษณะ คือ 

1.  การปรับปรุงผิวกระดาษ (surface modification) 
                            กระดาษเม่ือผ่านลกูอบแห้งแล้วจะเข้าสู่ส่วนรีดกระดาษ เพ่ือปรับปรุงกระดาษให้เรียบ
ขึน้ และเพิ่มความหนาแนน่ของเนือ้กระดาษ สง่ผลให้กระดาษบางลงนอกจากปรับปรุงผิวกระดาษ ท่ีส่วนนี ้
ยงัสามารถท าการปรับปรุงผิวกระดาษ ในขณะท่ีเดินแผ่นด้วยวิธีการฉาบผิว  (surface sizing) ซึ่งจะท า
ก่อนท่ีเข้าลกูอบกระดาษ โดยใช้น า้แป้งฉาบบนผิวกระดาษ ท าให้กระดาษมีผิวเรียบขึน้ นอกจากนีย้งัเพิ่ม
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ความแข็งแรงของพนัธะท่ีผิวกระดาษ ท าให้ผิวกระดาษแข็งแรง สามารถต้านทานการขดูลบหรือการถกูดงึ
ผิวกระดาษได้ดี ซึง่เป็นสมบตัท่ีิส าคญัมากส าหรับกระดาษท่ีใช้พิมพ์ กระดาษท่ีผ่านการปรับปรุงลกัษณะนี ้
ได้แก่ กระดาษออฟเซ็ต นอกจากนีก้ระดาษทิชชก็ูสามารถปรับปรุงกระดาษได้โดยเชิงกลโดยท าให้เกิดรอย
ยน่ (creping) หรือพิมพ์ลายนนู (embossing) บนผิวกระดาษเพ่ือให้กระดาษนุม่มือขึน้ 

2.  การเปล่ียนรูปร่างและม้วนกระดาษ (physical modification) เป็นการเปล่ียนแปลง
ขนาด รูปร่างของม้วนกระดาษในขณะเดินแผ่น เพ่ือให้เหมาะสมกบัม้วนขนาดท่ีลกูค้าต้องการ โดยการ
คลายม้วน (rewinding) และตดัเป็นแผน่ (sheeting) 
                5. การแปรรูปกระดาษ(converting)  
                        เป็นขัน้ตอนการน ากระดาษม้วนไปแปรรูปเป็นแผ่น โดยน าไปตดัขนาดให้ได้ตามท่ีลูกค้า
ต้องการ โดยใช้เคร่ืองตดัแบง่ม้วนโฟลิโอ (folio sheeter) การแปรรูปเป็นแผ่นกระดาษจะเร่ิมต้นด้วยการน า
ม้วนกระดาษ (roll) เข้าสูเ่คร่ืองตดั ซึง่จะตดัแบง่กระดาษม้วนยอ่ย 4 ม้วน ม้วนกระดาษย่อยจะถกูส่งตอ่เข้า
สูช่ดุมีดตดั (rotary fly knife) ตดักระดาษแตล่ะม้วนให้เป็นแผ่น จนได้จ านวนท่ีต้องการแล้วจึงส่งไปห่อ แต่
ละห่อจะมีจ านวนแผ่นระบไุว้อย่างแน่นอน จ านวนบรรจขุึน้อยู่กบัลกูค้าก าหนดและน า้หนกัมาตรฐานของ
กระดาษด้วย กระดาษแต่ละห่อจะรอการบรรจุรวมเพ่ือจ าหน่ายให้ลูกค้าต่อไป  (รายงานของสมาคม
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทยปี .2537: ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 7 แผนภาพกระบวนการผลิตเย่ือและกระดาษ 
       
                    ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน.ออนไลน์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเตรียมเยื่อ 

การผลิตกระดาษ 
 - Wire part 

- Press part 
 - Dryer 
 - Size part 
 - After dryer 

Elec. 

Elec. 
Steam 

Elec. 
Steam 

Elec. 

การผลิตเยื่อใช้
แล้ว 

การตัดแบ่ง 

การลอกเปลือก 

การท าเยื่อแผ่น 

การน าเคมีกลบัมาใช้ 
Steam 

Elec. 
Steam 

Elec. Steam 

Elec. 

Elec. 

การต้มและฟอก 
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             การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษที่ผ่านมาของไทย 
1.  เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมกระดาษ 

          เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีท่ีถูกน ามาใช้ และมีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงขีด
ความสามารถด้านสิ่ งแวด ล้อมให้กับอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  และหนึ่ ง ใน เทคโนโล ยี เ กื อ้หนุน 
(enablingtechnology) ท่ีได้จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีเอนไซม์ 
(enzymetechnology) และกระบวนการทางเอนไซม์ (enzymatic process) หมายถึงกระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาเคมีตา่ง ๆ ท่ีพบในสิ่งมีชีวิต ซึง่ถกูน ามาประยกุต์ใช้กบักระบวนการทางอตุสาหกรรมอตุสาหกรรม
เย่ือกระดาษและกระดาษ (pulp and paper industry) เป็นอตุสาหกรรมสาขาหนึ่งท่ีได้รับประโยชน์อย่าง
มากจากเทคโนโลยีเอนไซม์ โดยมีการน าเอนไซม์ต่าง ๆ ท่ีผลิตจากจุลินทรีย์ (microbial enzymes) มา
ประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษและกระดาษ ตัง้แตข่ัน้ตอนการเตรียมชิน้ไม้ เร่ือยไปจนถึงการ
รีดน า้และการท าเป็นแผน่กระดาษท่ีสมบรูณ์ มีคณุภาพแม้กระทัง่การบ าบดัน า้เสียท่ีเกิดขึน้ระหว่างขัน้ตอน
ต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ยังช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้กับ
อตุสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษอยา่งก้าวกระโดดบทความนีจ้ะเป็นการทบทวนความส าเร็จจากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษจากยุ ค แรกเร่ิมมาถึงปัจจุบนั
รวมถึงแนวโน้มทิศทางการพฒันาในอนาคต โดยเน้นพิจารณาคณุประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั 
(ท่ีมา : เทคโนโลยีเอนไซม์ในอตุสาหกรรมกระดาษ .ออนไลน์) 

2.  การวิจัย พัฒนา "เยื่อกระดาษทดแทน" (Substituted Pulp)  
          โดยมีเทคโนโลยีสองรูปแบบได้แก่ การใช้เทคโนโลยี Recovery Post Consumer Packaging 

ซึง่เป็นการน าบรรจภุณัฑ์กระดาษท่ีมีคณุสมบตัเิส้นใยกระดาษท่ียาวและแข็งแรง ท่ีผา่นการใช้งานแล้ว เช่น 
กล่องนม UHT, ถุงปูน, ถุงอาหารสัตว์ มาท าเป็นวัตถุดิบเย่ือกระดาษในการผลิตกระดาษใหม่ ซึ่งบรรจุ
ภัณฑ์เหล่านีจ้ะมีพลาสติกหรืออะลูมิเนียม รวมถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น ฝุ่ นปนู ฝุ่ นจากสารอินทรีย์  
ตา่ง ๆ ผสมอยู่ ดงันัน้หากโรงงานผลิตกระดาษตา่งๆน าบรรจภุณัฑ์เหล่านีก้ลบัมาใช้เป็นเย่ือกระดาษใหม ่
จงึคอ่นข้างยุง่ยากและเสียเวลา  

          ส าหรับเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ การน าแร่วอลลาสโตไนท์ (wollastonite) มาใช้เป็น
เย่ือกระดาษทดแทน โดยแร่ชนิดนีจ้ะมีคณุสมบตัเิกาะยดึติดกบัเส้นใยกระดาษและมีความขาวสว่าง อีกทัง้
มีความทึบแสงสูงเหมาะท่ีจะน าเย่ือกระดาษทดแทนนีม้าผลิตเป็นกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษ Duplex  
ท่ีใช้ท ากล่องสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ เช่น กล่องขนม กล่องสบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีทัง้สอง
รูปแบบนีส้ามารถน ามาผสมกันหรือเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึน้อยู่กับชนิดของกระดาษและ
กระบวนการผลิต 
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           จึงเกิดผลงานผลิตภัณฑ์เย่ือกระดาษทดแทนท่ีสามารถลดการใช้เย่ือกระดาษจากต้นไม้ได้
ประมาณ 5-30% และเย่ือกระดาษทดแทนเหล่านีย้งัช่วยลดต้นทุนในการผลิตกระดาษได้ประมาณ 750-
4,500 บาทต่อตนั (ขึน้อยู่กับชนิดของกระดาษและกระบวนในการผลิต) ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ
พัฒนาขึน้สามารถน าเย่ือกระดาษทดแทนเหล่านีไ้ปใช้ผลิตกระดาษได้หลากหลายชนิด เช่น กระดาษ
คราฟท์อุตสาหกรรม กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษ Duplex ฯลฯ และในการน า "เย่ือกระดาษทดแทน" 
(Substituted Pulp) นีเ้ข้าร่วมประกวดในงาน นิทรรศการ "2008 Taipei International Invention Show & 
Technomart" (INST 2008) ณ กรุงไทเป ไต้หวนั (INST 2008) ท าให้สามารถคว้ารางวลัเหรียญเงิน จาก
เกณฑ์ของการเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ท่ีมา : งาน
ประชาสมัพนัธ์ ศนูย์บริหารจดัการเทคโนโลยี สวทช .ออนไลน์) 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1  ฟังก์ช่ันการผลิต (Production function)  
       ฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb-Douglas Production Function  

(เริงชยั ตนัสชุาต.ิ2550:145-146) 
        ในทฤษฎีการผลิตรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีนิยมใช้และ
กลา่วถึงมากท่ีสดุคือ ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas โดยมีรูปแบบ คือ  
 

   Q = AK


L   
 
           โดยท่ี A คือ คา่คงท่ีท่ีเป็นบวก และ 0 < <1 และ0 <  <1 โดยลกัษณะของฟังก์ชนัการ
ผลิตแบบ Cobb-Douglas มีดงันี ้ ฟังก์ชนัการผลิต Cobb-Douglas สามารถแปลงให้อยู่ในรูปฟังก์ชนัเชิง
เส้นตรงในรูป Logarithm ได้ดงันี ้
 

log Q     =   log A +       log K +   log L 
 

           ดังนัน้ฟังก์ชันการผลิต Cobb-Douglas จึงเป็นฟังก์ชันท่ีง่ายแก่การค านวณ และการ
ประมาณทางเศรษฐมิต ิ

1.  อตัราการทดแทนกนัทางเทคนิคหนว่ยสดุท้าย (MRTS LK ) 
 

MRTS LK  = 
K

L

MP

MP =








LAK

LAK
1

1





=




L

K  
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2.  ฟังก์ชนัการผลิต Cobb-Douglas สอดคล้องกบักฎว่าด้วยผลผลิตหน่วยสดุท้ายลดน้อย

ถอยลงเม่ือเทียบกบัปัจจยัการผลิตแตล่ะชนิด จากสมการ  
 

K

Q



 = KMP =  LAK 1  

และ 
2

2

K

Q



 =
K

MPK



 =  LAK 1)1(   

 
                 เน่ืองจาก 0 < <1 ดงันัน้ ค่า ( -1)<1 ซึ่งหมายความว่า เม่ือมีการใช้ปัจจยัทนุเพิ่ม

มากขึน้ค่า KMP  จะมีค่าค่อยๆลดลง ส าหรับ LMP  ก็จะมีคุณสมบตัิเช่นเดียวกันและสามารถพิสูจน์ได้
ด้วยวิธีเดียวกนั 

 
3.  ผลได้ตอ่ขนาดจะขึน้อยู่กบัคา่  และ   กล่าวคือถ้าเพิ่มปัจจยัแรงงานและทนุเท่ากบั 

เทา่ จะได้วา่ผลผลิตเพิ่มขึน้เทา่กบั   เทา่ 
 

Q = A(  )( K (  )( L  
   Q =   (A ) LK  =   Q 
 

 ดงันัน้     = 1 นัน่คือ ผลได้ตอ่ขนาดการผลิตมีลกัษณะ คงท่ี 
      > 1นัน่คือ ผลได้ตอ่ขนาดการผลิตมีลกัษณะ เพิ่มขึน้ 
      < 1 นัน่คือ ผลได้ตอ่ขนาดการผลิตมีลกัษณะ ลดลง 
 

4.  คา่ความยืดหยุน่ของการทดแทนกนัระหวา่งปัจจยัการผลิตมีลกัษณะคงท่ีและเทา่กบั 1  
5.  ในฟังก์ชนัการผลิต Cobb-Douglas การพิจารณาวา่เป็นการผลิตสินค้าท่ีใช้ปัจจยัการ

ผลิตสินค้าท่ีใช้ปัจยัการผลิตแบบเข้ม (Factor Intensive) แบบใดนัน้จะพิจารณาท่ีอตัราสว่นระหว่าง 
 /  หากอตัราสว่นนีมี้คา่มากแสดงวา่เป็นการผลิตท่ีใช้ปัจจยัแรงงานแบบเข้ม (Labor Intensive 

Technique) ในทางตรงกนัข้ามถ้าอตัราส่วนนีมี้คา่น้อยแสดงวา่เป็นการผลิตท่ีใช้ปัจจยัทนุแบบเข้ม 
(Capital Intensive Technique) 
              โซโลว์ : ตวัแบบความเจริญเตบิโตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

(เศรษฐศาสตร์การพฒันา.2543.59-60) 
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            ตวัแบบความเจริญเตบิโตท่ีมีความส าคญัมากตวัแบบหนึง่ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากแนวคิดของ
เคนส์คือ ตวัแบบท่ีพฒันาโดยนกัเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกนัผู้ ได้รับรางวลัโนเบล ช่ือ โรเบิร์ต โซโลว์ (Robert 
Solow) ซึง่เป็นตวัแบบท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  
             ตวัแบบความเจริญเติบโตของ Solow แสดงอยู่ในรูปของสมการท่ีเรียกว่า สมการการผลิต
แบบคอบบ์ดกัลสั(Cobb-Douglas production function) ดงันี ้

Y(t) = A(t)K(t) 1 L(t)


 
 
              โดย 0 < <1 และ   คือสดัส่วนของผลตอบแทนในการผลิต ตวัแบบความเจริญเติบโต
ของ Solow  แสดงให้เห็นถึงการเกิดผลท่ีได้ท่ีลดน้อยถอยลง (diminishing returns)ของปัจจยัทนุ (K) และ
แรงงาน (L) ในระยะสัน้ ในระยะยาว ผลได้ท่ีคงท่ี (constant returns to scale)  จะเกิดขึน้จากาการ
เปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทัง้หมดในอตัราเดียวกนั A(t) คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตวัแปร
ภายนอก (exogenous variable) 
             จากรูปท่ี 8 แสดงให้เห็นถึงสมการการผลิตรวมและผลกระทบขงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
(A) ตอ่สมการการผลิต กลา่วคือ การเปล่ียนแปลงของปัจจยัเทคโนโลยีในสมการจะท าให้เกิดการขยบัของ
สมการการผลิตจาก Y(t) เป็น Y’(t) ท าให้ผลผลิตเพิ่มสงูขึน้โดยใช้ปัจจยัการผลิตเท่าเดิม นัน่คือ เทคโนโลยี
ท่ีเป็นตวัแปรภายนอกเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีท าให้รายได้ตอ่หวัเพิ่มสงูขึน้เม่ือเวลาผ่านไป  จากรูปท่ี 3 หากไม่
มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี การเพิ่มปัจจยัการผลิตโดยการเพิ่มทนุ(K) จะมีข้อจ ากดั (K max )ซึ่งเห็นได้ใน
รูปของรายได้รวม (Q max ) และรายได้ตอ่หวั (เม่ือก าหนดให้ปัจจยัแรงงานคงท่ี) 
 

 
    ภาพประกอบ 8 สมการการผลิตของ Solow 
 

ผลผลติรวม 

ปัจจยัแปรผนั 

(K หรือ L) 0 

Q max  

K max  

Y(t) 

Y’(t) 
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               ดงันัน้ ถ้าเทคโนโลยีและอตัราการเพิ่มแรงงาน (L) คงท่ี  และก าหนดให้ก าลงัแรงงานมีการจ้าง
งานอยา่งเตม็ท่ีตลอดเวลา สมการความเจริญเตบิโตของ Solow สามารถพยากรณ์ให้เห็นว่า ณ อตัตราการ
ออมและการลงทุนท่ีก าหนดไว้  รายได้ต่อหัวจะเกิดขึน้ในระดับคงท่ี ผลท่ีเกิดขึน้นีม้าจากข้อก าหนด
เก่ียวกบัผลได้ท่ีลดน้อยลงของทนุ (K)  คือเม่ืออตัราการออม (ซึง่เทา่กบัอตัราการลงทนุตามค าจ ากดัความ)
ถกูก านหดให้คงท่ี ผลตอบแทนการลงทนุจะต ่าลงในขณะท่ีปริมาณทนุสงูขึน้  จนกระทัง่ในท่ีสดุ ปริมาณทนุ
ทนุทัง้หมดก็จะสูงขึน้จนถึงระดบัคงท่ี และการลงทนุใหม่ทัง้หมดจะมีเพียงพอแค่ทดแทนทุนเก่าท่ีเส่ือมสา
ภพไป เม่ือสิ่งนีเ้กิดขึน้ระดบัรายได้ตอ่หวัในสงัคมจะถึงจดุสงูสดุ ณ ระดบัการออม อตัราการเพิ่มประชากร
ท่ีก าหนดและจากการก าหนดให้การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเทา่กบัศนูย์ 
            ความหมายเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี (วรัญญา.2536.1-6) 

      พจนานกุรมฉบบัราชบยัฑิตสถาน พ.ศ. 2493 ได้นิยามความหมายของเทคโนโลยีว่า หมายถึง 
การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ 

     ค าว่า”เทคโนโลยี” มาจากค าว่า Techno กบั Logy ซึ่ง Techno มาจากภาษากรีกว่า Techne ซึ่ง
หมายถึงการน าเอาวิทยาศาสตร์มาประยกุต์เข้ากับการใช้งานด้านอตุสาหกรรม ส่วนค าว่า  Logy นัน้มา
จากภาษากรีกว่า  Logos หมายถึงการศึกษาอย่างมีระบบ และขัน้ตอนท่ีเป็นระบบ เพราะฉะนัน้ค าว่า 
“Technology “ ก็หมายถึงการประยกุต์วิทยาศาสตร์เข้ากบังานทางด้านอตุสาหกรรม หรืองานด้านปฎิบตัิ
การโดยมีการศกึษาท่ีเป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง นอกจากนี ้เทคโนโลยียงัครอบคลมุถึง การประยกุต์
วิทยาศาสตร์เข้ากบังานภาคการผลิตอ่ืนๆด้วย เชน่ ภาคเกษตรกรรม ภาคขนส่ง ภาคบริการ เป็นต้น 

     อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ครอบคลมุทัง้การผลิตและการกระจายผลผลิต นกัเศรษฐศาสตร์มีกจะให้
นิยามของเทคโนโลยีว่าหมายถึงความรู้ซึ่งใช้ในการผลิต การท าให้ผลผลิตมีคณุค่าเชิงพาณิชย์ และการ
กระจายสินค้าและบริการ 

      เทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้เพ่ือเป็นวิถีทางในการท าให้ความรู้ความสามารถของมนุษย์
เพิ่มขึน้ เทคโนโลยีมีกจะฝังอยู่ในสิ่งต่างๆหลายรูปแบบ เช่น เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เอกสาร กรรวิธีการผลิต 
และความช านาญตา่งๆของคน เทคโนโลยีมีคณุลกัษณะตา่งๆดงันี ้

1.  เป็นเคร่ืองมือส าหรับแปลงทรัพยากรธรรมชาตใิห้เป็นสินค้าท่ีใช้ประโยชน์ได้ 
2.  เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุสิ่งแวดล้อม 
3.  เป็นทรัพยากรในการสร้างความมัง่คัง่ให้เพิ่มขึน้ 
4.  เป็นตวัท าให้สงัคมมีการเปล่ียนแปลง 
5.  เป็นตวัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันา 
6. เป็นสินค้าท่ีถกูซือ้หรือขายได้ในตลาด 

       เทคโนโลยีท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันมีทัง้แบบท่ีเรียกว่า “hardware” และแบบท่ีเรียกว่า” 
software ก็มีความแตกตา่งออกไปในการผลิตแตล่ะชนิด ท่ีเป็น hardware technology ได้แก่สินค้าขัน้
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สุดท้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือท่ีเป็นเคร่ืองมือในกรผลิต เช่น 
เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ สว่นท่ีเป็น software technology ได้แก่ความรู้ความสามารถทางด้านกระบวนการผลิต 
เทคนิคการผลิต วิธีการผลิต ความช านาญ และประสบการณ์ เป็นต้นมา 

       โดยทัว่ไป เทคโนโลยีประกอบด้วยปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญั 2 ประการคือ 
1.  ความช านาญด้านความรู้เชิงวิชาการ (Conceptual Skill) หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และความรู้เก่ียวกบัวิธีการท่ีจะน าไปใช้ ความรู้ดงักลา่วมกัจะได้มาจากการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง การ
ส ารวจ เป็นต้น 

2. ความช านาญทางด้านเทคนิคของการปฏิบตังิาน (Craft Skill) ซึง่ได้มาจากกรฝึกงาน การ
อบรม การศกึษาและวิธีการท างาน  

        ปัจจัยทัง้สองประการนีจ้ะเสริมสร้างซึ่งกันและกัน และจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ร่วมกันจึงบงัเกิด
ผลส าเร็จด้วยดี จะสังเกตเห็นว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้วทัง้หลาย ส่วนใหญ่มักจะมีการพัฒนาความ
ช านาญด้านความรู้ทางวิชาการ (Conceptual Skill)สะสมมาเป็นเวลานาน ในขณะเดียวกนัเม่ือเสริมสร้าง
ความช านาญทางด้านเทคนิคปฎิบัติงานร่วมเข้าไปด้วย ประเทศเหล่านัน้ก็กลายเป็นผู้ น าทางด้าน
เทคโนโลยีซึง่ผลิตไว้ใช้เองและขายให้กบัประเทศอ่ืน 

        ส่วนค าว่า “การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี” หรือ technological change  นัน้ โดยภาพรวม
หมายถึงการท่ีสังคมหรือประเทศมีเทคโนโลยีอันใหม่ซึ่งดีกว่าเก่าใช้ ไม่ว่าเทคโนโลยีนัน้จะเป็นประเภท 
“hardware” หรือ” software” อย่างไรก็ตาม นกัเศรษฐศาตร์หลายคนได้พยายามให้ความหมายของการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในแง่ต่างๆกัน อาทิเช่น Mansfield ได้ให้ความหมายของการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีว่า หมายถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งความก้าวหน้าดงักล่าวมกัปรากฏออกมาในรูปของ
กรรมวิธีใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าท่ีมีอยู่แล้ว ความสามารถในการออกแบบสินค้าใหม่ๆ เทคนิคใหม่ในด้าน
การจดัการ การบริหาร และการตลาด Murray Brown ให้ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงในคณุสมบตัิของฟังก์ชัน่การผลิต ซึ่งคณุสมบตัิดงักล่าว  Brown เรียกรวมกันว่า 
Abstract Technology  อนัประกอบด้วยคณุลกัษณะ  4 ประการคือ 

1. ฟังก์ชัน่การผลิตจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  
(Efficiency of a technology) 

2. ฟังก์ชัน่การผลิตจะแสดงให้เห็นถึงการประหยดัจากขนาดการผลิต 
( Economics of scale) 

3. ฟังก์ชัน่การผลิตจะแสดงให้เห็นความเข้มข้นของทนุท่ีมีในเทคโนโลยี 
( Capital –labor technology) 

4. ฟังก์ชัน่การผลิตจะแสดงให้เห็นถึงระดบัการทดแทนกนัระหวา่งทนุกบัแรงงาน  
( Capital labor sutstiution ) 
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    ทัง้นีฟั้งก์ชัน่การผลิตจะเป็นตวัแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ทางเทคนิคระหวา่งผลผลิตจ านวนสงูสดุ  

ท่ีผลิตได้กบัปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตสินค้านัน้ๆ ตลอดจนแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิต
ท่ีใช้ในการผลิตสินค้านัน้ๆ ตลอดจนแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตด้วยกนัเองด้วย ฉะนัน้ ถ้า
หากเราพิจารณาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในแง่นีแ้ล้วจะเห็นวา่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจะมี
ผลท าให้ฟังก์ชัน่การผลิตเปล่ียนแปลงไปด้วย ซึง่ถ้าหากเราทราบความแตกตา่งของฟังก์ชนัการผลิตใน
ระยะเวลาท่ีตา่งกนั เราก็สามารถใช้เป็นเคร่ืองชีถ้ึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีได้อยา่งคร่าวๆคือ สมมติ
ในการผลิตสินค้าชนิดหนึง่ เราใช้ปัจจยัในการผลิตเพียง 2 ชนิด คือ ทนุ (K) และแรงงาน (L) และถ้าหาก
เราสมมตติอ่ไปว่า ในการผลิตสินค้าชนิดนัน้ ผู้ผลิตได้รับผลรับคืนนคงท่ี(constant return to scale) เราก็
สามารถใช้เส้นผลผลิตเทา่กนั อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีได้ดงัรูปท่ี 6  

 
 
   ภาพประกอบ 9 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
               จากรูป สมมตกิ่อนมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึน้ ฟังก์ชนัการผลิตสามารถแทนได้ด้วย
เส้น isoquant  เส้นท่ี 1 แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึน้ท าให้เส้น isoquant เปล่ียน
ต าแหน่งมาเป็นเส้น 2  และเส้นท่ี 3 ตามล าดบั ในกรณีเช่นนีเ้ราสามารถกล่าวได้ว่าการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีจะมีผลตอ่กรผลิตมาก ถ้าหากเส้น isoquant เปล่ียนมาเป็นเส้นท่ี 3 มากกว่าท่ีจะเปล่ียนมาเป็น
เส้นท่ี 2 
 

       ประเภทของการเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิต(กาญจนา. 2530: 9-11) 
         Brown (1968) ได้แบ่งประเภทของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตามผลกระกระทบท่ีมีตอ่การ

ผลิตและการใช้ปัจจยั 

ทนุ 

0 
แรงงาน 

1 

2 
3 
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1.  Neutral Technical Change เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้โดยไม่
เปล่ียนแปลงสดัส่วนของการใช้ปัจจยัการผลิตตา่งๆ นัน่คือ อตัราการทดแทนของปัจจยั (MRIS)ของปัจจยั
หนึง่ตอ่ปัจจยัอีกหนึง่ชนิดไมเ่ปล่ียนแปลง 

2. Biased  or Non - Neutral Technical Change เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีท าให้ผล
ผลิตเพิ่มขึน้ และอตัราการทดแทนกนัของปัจจยัจะเปล่ียนไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ปัจจยัใดปัจจยัหนึ่ง 
นัน่คือ อาจเป็นเทคโนโลยีแบบประหยัดพลงังาน (labour –saving) หรือแบประหยัดทุน ( capital – 
saving)ก็ได้ 

         โดยทัว่ไป นักเศรษฐศาสตร์มักแบ่งการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีออกเป็นประหยดัแรงงานหรือ
ประหยดัทุนหรือแบบเป็นกลาง(neutral) ซึ่งมีหลกัในการพิจารณาดงันี ้สมมุติว่าอตัตราการเพิ่มขึน้ของ
ผลผลิตชนิดหนึ่งและราคาของปัจจัยกับของปัจจัยแรงงานถูกก าหนดให้คงท่ี  ถ้าการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตมีผลท าให้การใช้ปัจจยัทนุลดลงมากกว่าปัจจยัแรงงาน เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ
ประหยัดทุน  แต่ถ้าหากมีผลท าให้มีการใช้ปัจจัยแรงงานลดลงมากกว่าปัจจัยทุนแล้ว เราเรียกว่าเป็น
เทคโนโลยีแบบประหยดัแรงงาน ถ้ามีผลท าให้ทัง้ทุนและแรงงานลดลงเท่ากันแล้วนัน้จะเป็น เทคโนโลยี
แบบ Neutral   

 
ทนุ 

แรงงาน 

 

ภาพประกอบ 10  ผลของเทคโนโลยีตอ่ฟังก์ชัน่การผลิต 
 

                จากรูปท่ี 10  แสดงให้เห็นถึงผลของเทคโนโลยีประเภทต่างๆท่ีมีต่อฟังก์ชัน่การผลิต ถ้าหาก
ส่วนผสมของปัจจยัท่ีใช้ในการผลิต คือจดุ A การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตมีผลท าให้ เส้นฟังก์ชัน่
การผลิตเคล่ือนย้ายจากเส้น a มาเป็นเส้น b แสดงวว่าเป็นเทคโนโลยีแบบประหยดัแรงงาน แต้ถ้าท าให้
เส้นผลผลิตเท่ากันเคล่ือนย้ายจากเส้น a มาเป็นเส้น c แสดงว่าเป็นแบบประหยัดทุน และท าให้มีการ
เคล่ือนย้ายจากเส้น a มาเป็นเส้น d แสดงวา่เป็นแบบ Neutral 

 

A 

c 

b 

d 

a 

0 
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         วิธีวัดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี (วรัญญา.2536:14-29) 
           การวัดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสามารถท าได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความนิยมและความ

เป็นไปได้ของวิธีการและข้อมูลท่ีจะได้ใช้ในการวดั แต่ท่ีเรามักจะพบกันมากคือ การวดัการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีในรูปของการเพิ่มขึน้ในผลิตภาพของการผลิต  วิธีการของ Solow และวิธีการวัดการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากParameter ในฟังก์ชนัการผลิต ตลอดจนการวดัการประยกุต์ฟังก์ชนัการ
ผลิต  
              การวัดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากฟังก์ชันการผลิต 
                 โดยทั่วไปการวัดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมักนิยมใช้ในรูปของฟังก์ชั่นการผลิต ทัง้นี ้
เพราะว่าฟังก์ชั่นการผลิตนัน้เก่ียวข้องโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ฟังก์ชันการผลิตท่ีจะ
น ามาใช้วดัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีโดยปกติแล้ว เราจะใช้รูปใดก็ได้แต่ท่ีจะน ามากล่าวในท่ีนีน้ัน้
เป็นเฉพาะฟังก์ชนัการผลิตท่ีมกัพบบอ่ยและนิยมใช้กนัมากคือ ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas  
                 Cobb-Douglas production function  

Q = AK


L   
           โดยท่ี  
          Q = การผลิต 
          A = Efficiency parameter 
          K = ปัจจยัการผลิตชนิดทนุ 
          L = ปัจจยัการผลิตชนิดแรงงาน 
           =  partial elasticity of output w.r.t . capital 
          = partial elasticity of output w.r.t . labour 

0  <   < 1 
0 <  < 1 

                                         Q > 0 
                                          K > 0 
                                          A > 0 

 
              การศึกษานีจ้ะอาศยัการประมาณค่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากฟังก์ชัน่การผลิตตาม
วิธีการของ  Solow (1957) และก าหนดฟังก์ชนัการผลิตให้อยู่ในรูปของ Cobb-Douglas หลงัจากนัน้จึงท า
การวิเคราะห์ถึงอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเจริญเติบโตของปัจจัยการ
ผลิตตา่งๆ (แรงงาน ทนุ เทคโนโลยี )โดยเน้นวดัผลจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยการศกึษานีจ้ะ
แบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 และช่วงเวลา พ.ศ. 2548 -2553 
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เพ่ือท าการเปรียบเทียบถึงบทบาทของเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตอ่ืน (แรงงานและทุน) ท่ีมีต่อการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจใน 2 ชว่งเวลา วา่มีการเปล่ียนแปลงหรือไมแ่ละเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะใด   
แบบจ าลองท่ีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ได้ใช้ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas แสดงเป็นสมการ
ได้ดงันี ้
 

    Y  = T  L   K


         ………1 
 
โดยท่ี  Y คือ ปริมาณการผลิตเย่ือกระดาษ 

T          คือ        เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการผลิตเย่ือกระดาษ 

L  คือ        ดชันีแรงงานอตุสาหกรรม ( หนว่ย : ชัว่โมงการท างาน) 
K          คือ        ก าลงัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตเย่ือและกระดาษ  (หนว่ย : พนัตนั ) 
α          คือ        คา่ความยืดหยุ่นของผลผลิตตอ่แรงงาน 
          คือ        คา่ความยืดหยุน่ของผลผลิตตอ่ทนุ 

 
จากสมการท่ี 1 ท าให้อยูใ่นรูปของล็อกการิทมึ ได้ดงันี ้
 
  log Y      =   log T +    α  log L +   log K                  ………2 
 
การประมาณคา่อตัราการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
 

จาก  r Y  =r T  +α r L +   r K  

 
โดยท่ี   r

Y
 =  อตัราการเปล่ียนแปลงผลผลิตหรือรายได้รวมของประเทศ ( Y/Y) 

r T       = อตัราการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและปัจจยัอ่ืนท่ีเหลือนอกจาก L    
           และ K หรือเรียกวา่ “ Residual “ ( T/ T) 

  r L  = อตัราการเปล่ียนแปลงของแรงงาน ( L/ L) 
  r K  =  อตัราการเปล่ียนแปลงของมลูภณัฑ์ทนุ (K/ K) 
 



37 
 

     จากสมการท่ี 2 เม่ือเรารู้คา่ α และ   จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ก าลงัสองน้อยท่ีสดุ 
(Ordinary Least Square :OLS) แล้วน าคา่ท่ีได้มาแทนคา่ในสมการท่ี 3 โดยทราบคา่ของ r Y , r L และ 
r K จะท าให้สามารถหาคา่ของ  r T  ออกมาได้จาก 
 

r T  =  r Y  - α r L +   r K  
 
โดยท่ี   
                 ถ้าคา่    r T     >  0 แสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยีนัน้มีผลท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ 
                 ถ้าคา่    r T     =  0 แสดงวา่ไมมี่การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยีนัน้ไมมี่สว่นตอ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
                 ถ้าคา่    r T     <  0 แสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยีนัน้มีผลท าให้ผลผลิตลดลง 
             การทดสอบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสมการถดถอย(Gujarati.1995: 262-265,  
ศศธิร วินะยานวุตัิคณุ,2544) 
            เป็นการทดสอบเพ่ือให้ทราบว่าสมการท่ีได้จากการคาดประมาณข้างต้น 2 สมการมีการ
เปล่ียนแปลงในโครงสร้างของสมการหรือไม่ โดยสมการแรกอยู่ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2543-2548 และ
สมการท่ีสองอยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 -2553 และมีการเปล่ียนแปลงมาจากสาเหตุใดส าหรับ
การศกึษานีใ้ช้วิธีการทดสอบ แบบ Chow Test  
              Chow test  
         ท าการทดสอบการเปล่ียนแปลงโดยใช้ Chow Test เพ่ือให้ทราบวา่มีการเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างของสมการถดถอยหรือไม ่ 
         จากสมการท่ี 2  
 

log Y      =   log T +    α log L +   log K              ……………..3 
 
              ก าหนดให้  
 
 ชว่งท่ี  1 : log Y t      =   log T t   +    α  log L t  +   1  log K t     ……..………4 
 (2543-2548) 
  t        =  1 , 2 ,…,n 1  
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 ชว่งท่ี  2 : log Y t      =   log T t   +    α  log L t  +   2  log K t     …….. ……….5 
 (2549 -2553) 

  t        =  1 , 2 ,…,n 2  
 
 
            วิธีการทดสอบ 

1.  รวม n 1และ n 2  เข้าด้วยกนั ท าการวิเคราะห์การถดถอยตามรูปแบบสมการท่ี 2 ซึง่จะได้ 

residul sum square (RSS) ซึง่ก าหนดให้เป็น S 1  มีองศาความเป็นอิสระเทา่กบั(n 1 + n 2  - k) 
โดยท่ี  k  คือ จ านวนพารามิเตอร์ท่ีท าการคาดประมาณ 

2. ท าการวิเคราะห์การถดถอยตามรูปสมการท่ี 4 และท่ี 5 ได้ residual sum square (RSS) คือ 

S 2 มีองศาความเป็นอิสระเทา่กบั (n 1  - k) และ คือ S 3 มีองศาความเป็นอิสระเท่ากบั(n 2  - k) ตามล าดบั 

และค านวน S 4 ซึง่เทา่กบั S 2 + S 3 โดยมีองศาความเป็นอิสระเทา่กบั(n 1 + n 2  - 2k) 

3.  ค านวน S 5  ซึง่เทา่กบั S 1  - S 4  

4. ค านวน F ซึง่เทา่กบั 
)/(

/

214

5

knnS

kS


 โดยมีองศาความเป็นอิสระเทา่กบั (k, n 1 + n 2  - 2k) 

        ซึง่ถ้าคา่ F ทีค านวนได้ไมอ่ยูใ่นชว่งความเช่ือมัน่ (ก าหนดให้มีนยัส าคญัท่ี 0.1) แสดงวา่ไมมี่ก
เปล่ียนแปลงในโครงสร้างของสมการ แตถ้่าคา่ F ท่ีค านวนได้อยูใ่นชว่งความเช่ือมัน่ (ก าหนดให้มีนยัส าคญั
ท่ี 0.1) แสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของสมการ 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
             จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาถึง การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ปริมาณ
การผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยในครัง้นีไ้ด้สรุปได้เป็นสองประเด็นหลกัคือ ประเด็นแรก
เป็นประเดน็เก่ียวกบัอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยและประเดน็ท่ีสองคือ ประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
และแนวคดิในการศกึษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งแนวคิดหลกัในการศกึษาการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี คือ แนวคดิเก่ียวกบัฟังก์ชัน่การผลิต ( Production function ) 
           นนัทนา สิทธารถ (2537) และ ชลิดา ประดบั (2542)  ได้ศกึษาเก่ียวกบัอปุสงค์และอปุทานของ
เย่ือกระดาษในประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์กระดาษในปัจจุบนั ได้ขยายตวั
อย่างต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจ ชึ่งมีการผลิตและการส่งออกมากขึน้  ส่งผลให้มีความต้องการใช้เย่ือ
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กระดาษซึ่งเป็นวตัถุดิบส าคญัท่ีใช้ในการผลิตกระดาษเพิ่มขึน้ในปริมาณท่ีสดัส่วนสูงกว่าเย่ือกระดาษท่ี
ผลิตได้ ท าให้ปริมาณการผลิตในประเทศไม่เพียงพอตอ่ความต้องการจึงต้องอาศยัการน าเข้าเย่ือกระดาษ
มาแทนส าหรับการสง่ออกเย่ือกระดาษในปัจจบุนัมีเพียงเล็กน้อยเน่ืองจากความต้องการภายในประเทศยงั
มีมาก ดงันัน้การทดแทนเย่ือกระดาษจึงน่าจะยงัเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  แม้ว่าในปัจจบุนัเย่ือกระดาษ
จะมีปริมาณล้นตลาดและจะมีแนวโน้มลดลงบ้างแล้วก็ตาม เน่ืองจากต้นทนุการผลิตท่ีสงู ท าให้มีการหนั
ไปใช้เย่ือกระดาษท่ีน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิต  โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองของวตัถดุิบ  เช่น มีมาตรการส่งเสริมการปลกูป่าไม้โตเร็วชนิด
ตา่งๆ มีการวิจยัอย่างจิงจงัถึงวตัถดุิบ   และปัจจยัท่ีมีผลตอ่อุปสงค์ท่ีส าคญั ได้แก่ ราคาเย่ือใยยาว ราคา
เย่ือใยสัน้โดยราคาเย่ือใยยาวและราคาเย่ือใยสัน้มีความสัมพันธ์กันและขึน้อยู่กับราคาเย่ือกระดาษใน
ตลาดโลก นอกจากนีแ้ล้วปัจจยัท่ีส าคญันอกจากราคาเย่ือใยยาวและราคาเย่ือใยสัน้แล้วยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ี
ส าคญัใช้ร่วมในการวิเคราะห์ด้วยได้แก่ ราคาของผลผลิต ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีอปุสงค์สืบเน่ือง 
               การศึกษาเก่ียวกับความได้เปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ  ของ  
พรรณวิภา  อยูส่ขุ (2542) ท าให้ได้ข้อสรุปวา่อตุสาหกรรมเย่ือกระดาษของไทย มีความได้เปรียบเชิงแข่งขนั
ทางด้านปัจจยัการผลิต คือมีการปรับปรุงวตัถดุิบอยู่ตลอดเวลามีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิต   
แตมี่ความเสียเปรียบในสว่นของปัจจยัแรงงาน ท่ียงัขาดความรู้และความช านาญในพืน้ท่ีป่าด้านโครงสร้าง
ตลาดและสภาพการแข่งขัน อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษของไทยมีกรแข่งขนักันน้อย  เน่ืองจากเป็นตลาด
ผู้ขายน้อยราย ด้านเหตสุดุวิสยั การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน ท าให้ไทยได้เปรียบเชิงแข่งขนัเน่ืองจาก
ผลิตโดยใช้ต้นทุนต ่ากว่าประเทศอ่ืน และนโยบายของรัฐมีส่วนให้เกิดการส่งเสริมความได้เชิงแข่งขัน  
เน่ืองจากมีนโยบายส่งเสริมด้านปัจจยัการผลิต ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าปัจจยัการผลิตเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสดุท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบดงันัน้ รัฐบาลและเอกชนควรมีความร่วมมือกันในการหาพืน้ท่ีปลกูสวนป่า
เน่ืองจากสภาพปัจจยัการผลิตเป็นปัจจยัท่ีส าคญัสุดส าหรับอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมเกรียติ  เรืองช่วย (2537) ท่ีได้ศึกษาและพบว่าการผลิตกระดาษยังประสบปัญหาด้าน
ตา่งๆอีกหลายประการ ได้แก่  ปัญหาด้านวตัถดุิบ ปัญหาด้านเทคนิคการผลิต ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหา
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากความไมพ่ร้อมด้านสาธารณูปโภค ท าให้เอกชนต้องลงทนุในส่วน
นี ้เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ดงันัน้ รัฐควรมีการจดัตัง้ศนูย์หรือสถาบนัการศึกษาเพ่ือฝึกอบรม 
วิจัย และพัฒนาอุตสาหรรมกระดาษขึน้ภายในประเทศ เพ่ือช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ  เงินทุน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการตลาดเป็นต้นรัฐควรให้การสนบัสนนุการปลกูป่าอย่างจริงจงั ทัง้ในรูปท่ีรัฐ
ด าเนินการเองหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทนุ รวมทัง้การศกึษาวิจยั  
                 ในส่วนของโครงสร้างตลาดอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์
เขียนในประเทศไทย มีโครงสร้างตลาดเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย มีการกีดกนัในการเข้าสู่อตุสาหกรรมตลาด
สงู เน่ืองจากการท่ีผู้ผลิตรายเดิมมีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ามาเป็นเวลานาน ซึ่งมีการผกูขาดใน
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อตุสาหกรรมสงู และเม่ือพิจารณาพิจารณาการแข่งขนั พบว่าเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการแข่งขนัคือ การท า
ให้สินค้าของตนแตกตา่งจากผู้แข่งขนั  ซึ่งอาศยัการวิจยัและพฒันาสินค้า ดงันัน้ รัฐบาลควรส่งเสริมให้มี
การลงทุนสร้างโรงงานผลิตเย่ือกระดาษท่ีทันสมัยเพิ่มขึน้หรือให้มีการขยายก าลงัการผลิตเย่ือกระดาษ
ประเภทเย่ือใยสัน้เพ่ือให้มีเย่ือกระดาษท่ีเพียงพอ มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพิ่มขึน้   และทดแทนการ
น าเข้าเย่ือใยสัน้จากต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีลดลงสามารถแข็งขนัในตลาดโลกได้และ
เน่ืองจากความไม่เพียงพอของไม้ยูคาลิปตสั  ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเย่ือไม้และกระดาษดงันัน้
รัฐบาลควรเพิ่มบทบาทในการประชาสมัพนัธ์การปลูกไม้  และส่งเสริมให้มีศนูย์พฒันาพนัธ์ไม้โตเร็วเพ่ือ
เป็นการพัฒนาความสามารถของประเทศทัง้ทางด้านทรัพยากรบุคคลและความรู้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิในการผลิตเย่ือกระดาษซึง่จะกระทบตอ่อตุสาหกรรมการผลิตกระดาษด้วย
ซึ่งเป็นงานวิจัยของ วศิพรรณ  แย้มพงษ์ (2548) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรม
กระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย  
                  ศศิธิร วิทยานวุตัคิณุ (2544)  ได้ศกึษาถึงบทบาททางเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ : การศกึษาเปรียบเทียบระหว่างปี 2519-2530 และ2531-2539  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ วิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่เน้นการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
ใช้การวิเคราะห์ฟังก์ชัน่การผลิต (Production Function ) ซึ่งจะเป็นรูปแบบการผลิต Cobb - Douglas  ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของมูลค่าผลผลิตในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2519 -
2530 และ ปี พ.ศ.2531-2539 สามารถอธิบยได้ด้วยปัจจยัแรงงานและปัจจยัทนุได้ร้อยละ99.20 และ ร้อย
ละ99.70 ตามล าดบั แสดงว่าปัจจยัการผลิตดงักล่าวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลผลิตรวมของ
ประเทศได้อย่างเหมาะสม ในช่วง พ.ศ.2519-2530 มีความยืดหยุ่นของทุนสูงกว่าแรงงาน ในขณะช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.2531-2539 มีคา่ความยืดหยุ่นของแรงงานสูงกว่าปัจจยัทนุ จะเห็นได้ว่าการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัแรงงานมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในผลผลิตรวมของประเทศมากกว่าปัจจยัทุน และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึน้เม่ือเปรียบเทียบใน 2 ช่วงเวลา การวิเคราะห์อตัราการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีพบว่า
การผลิตทัง้ 2 ช่วงเวลามีอัตราการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นบวกแสดงว่าการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีมีผลท าให้ผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึน้ และเม่ือเปรียบเยบสองช่วงเวลาพบว่าผลการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีคา่ลดลง เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งของการมี
ส่วนร่วมของเทคโนโลยีในรูปแบบ ปัจจัยท่ีเหลือพบวว่าในช่วงปี พ .ศ.2519-2530 มีส่วนแบ่งเท่ากับ 
12.0537 ในชว่งปี พ.ศ.2531-2539 มีคา่สว่นแบง่เท่ากบั 3.2753 แสดงให้เห็นว่ความส าคญัของเทคโนโลยี
มีผลตอ่การเจริญเตบิโตของประเทศคอ่นข้างต ่า และมีลกัษณะท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบใน 2 ชว่งเวลา 
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                สมหมาย อดุมวิทิต (2544) ได้ศกึษาถึงผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตอ่ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความได้เปรียบเทียบ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีตอ่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศ ภาคเกษตรกรรม ภาคเหมืองแร่ ภาคหตัถอตุสาหกรรมใช้
การวิเคราะห์ฟังก์ชัน่การผลิต (Production Function ) ซึ่งจะเป็นรูปแบบการผลิต Cobb - Douglas  ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีส่วนแบ่งของการมีส่วนร่วมใน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเหมืองแร่สูงกว่าภาคเกษตรกรรม ส่วนภาคอุตสาหกรรมพบว่าการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีส่วนแบ่งของการมีส่วนร่วมในความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลบต่อ
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของการผลิต  สว่นปัจจยัทางด้านการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่
ระดบัการผลิต ซึ่งได้ใช้มูลคา่การลงทุนในสินทรัพย์ด้านการวิจยัและพฒันา และจ านวนพนกังานท่ีได้รับ
การฝึกอบรมเป็นตวัแทน พบว่า มีเพียงพนกังานท่ีได้รับการฝึกอบรมเท่านัน้ท่ีส่งผลตอ่ระดบัการผลิตทัง้ใน
กลุ่มสถานประกอบการท่ีเน้นตลาดส่งออกและกลุ่มสถานประกอบการท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ และ
ส่วนของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีในกลุม่สถานประกอบการท่ีเน้นการสง่ออก 
                ปิยะนาถ  ลียะวณิช (2536) ได้ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย โดยเน้นการวดัผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจโดยรวม และแยกสาขาการผลิตเกษตรกรรม,อตุสาหกรรม, สาธารณูปโภค 
และสาขาการบริการ เน้นการผลจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ใช้การวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิต 
(Production Function ) ซึง่จะเป็นรูปแบบการผลิต Cobb - Douglas  ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผลการศกึษา
พบว่า ฟังก์ชนัการผลิตของภาคเศรษฐิกจโดยรวมและแยกตามสาขา มีค่าความยืดหยุ่นในการผลิตของ
ปัจจยัทนุสงูกวา่ความยืดหยุน่ในการผลิตของการใช้แรงงาน ยกเว้นสาขาเกษตรกรรมท่ีมีความยืดหยุ่นของ
แรงงานสูงกว่าทุน ส่วนทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่าการผลิตของผลผลิตรวมและจ าแนก
รายสาขา มีอตัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นบวก โดยท่ีสาขาอุตสาหกรรมมีอตัราความก้าวกน้า
ทางเทคโนโลยีสูงสุด จะเห็นได้จากสถิติการน าเข้าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช้เทคนิคใหม่ๆ จากต่างประทศ
เป็นมลูคา่สงูเพิ่มขึน้ทกุปี 
                  จรรยา โต๊ะชา (2548) ได้ศึกษาถึงผลของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีต่อการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและปัจจยัท่ีก าหนดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาผล
ของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม และรายสาขาการผลิต 
และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีของประเทศไทย  ใช้การวิเคราะห์ฟังก์ชัน่การ
ผลิต (Production Function ) ซึ่งจะเป็นรูปแบบการผลิต Cobb - Douglas  ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผล
การศกึษาพบว่าการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมีผลกระทบในทางบวกก่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทัง้ในภาคเศรษฐกิจโดยรวมและรายสาขาการผลิต และการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีมีผลท า
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ให้ ผลผลิตเพิ่มขึน้ในอัตตราท่ีแตกต่างกันตามสาขาการผลิตและการวิเค ราะห์อิทธิพลของปัจจัยท่ี
ก าหนดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี พบว่า มีความต่างกันในแตละสาขาการผลิตคือแรงงานท่ีมี
การศึกษาตัง้แต่มธัยมปลายขึน้ไปมีอิทธิพลในทางบวกตอ่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ส่วนการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศมีอิทธิพลในทางลบต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทัง้ในภาคเศรษฐกิจโดยรวม 
และรายสาขาการผลิต 

               โดยสรุปแล้วจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยท่ีผ่าน
มาสามารถสรุปได้วา่มีผู้ศกึษาเก่ียวกบัอปุสงค์อปุทาน,ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อปุสงค์อปุทาน,การผลิต, โครงสร้าง
อตุสาหกรรม,การน าเข้า,การส่งออกและนโยบายและมาตรการตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษของไทย ซึ่งยงัไม่มีผู้ศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของประสิทธิภาพการผลิตหรือการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีผลตอ่ปริมาณการผลิตเย่ือและกระดาษของไทย โดยการศึกษาจะใช้ข้อมลูแบบ
อนุกรมเวลา (time series) ท่ีเป็นรายเดือน  และในส่วนของประเด็นเก่ียวกับเคร่ืองมือและแนวคิดใน
การศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีผู้ศึกษาส่วนใหญ่ ศึกษาโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชัน่การผลิต  
(Production Function ) ซึ่งจะเป็นรูปแบบการผลิต Cobb - Douglas  ซึ่งการศกึษาถึงการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี จะเป็นการศึกษาถึงส่วนเหลือ นอกจากปัจจัยทางด้านแรงงาน และทุน ท่ีมีผลท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงในผลผลิต  โดยใช้เทคนิควิเคราะห์สมการถดถอยก าลงัสองน้อยสดุ เพ่ือหาสมัประสิทธ์ของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งข้อมลูท่ีได้น ามาศึกษาเป็นข้อมลูแบบทตุิยภูมิ โดยจะ
เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นรายปี ยงัไมมี่ผู้ศกึษาทา่นใดศกึษาข้อมลูเป็นรายเดือน 
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ตาราง 8  สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง : ประเดน็เก่ียวกบัอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 

 
 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษา 
วิเคราะห์อปุสงค์และอปุทาน 
ของเยื่อกระดาษในประเทศไทย 
(นางสาวนนัทนา  สทิธารถ,2537) 
 

ศกึษาถงึสภาพทัว่ไปของการ  
ผลติการสง่ออกการน าเข้า ความต้องการใช้
เยื่อกระดาษของไทยและปัจจยัทีม่ีผลตอ่อปุ
สงค์และอปุทานของ 
เยื่อกระดาษในประเทศไทย 

วิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อทราบ 
ถึงสภาพทัว่ไปของอตุสาหกรรมเยื่อ 
กระดาษในประเทศไทยและวเิคราะห์เชิง
ปริมาณ  เพื่อวเิคาระห์ถึงปัจจยัทีม่ีผลตอ่
อปุสงค์และอปุทานของเยื่อกระดาษ 

ความต้องการผลติภณัฑ์กระดาษใน 
ปัจจบุนัได้ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องตาม 
ภาวะเศรษฐกิจ ชึ่งมกีารผลติและการ 
สง่ออกมากขึน้ ท าให้ปริมาณการผลติใน
ประเทศไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการจงึต้อง
อาศยัการน าเข้ามาแทนส าหรับการสง่ออก
ในปัจจบุนัมีเพียงเลก็น้อย 

อปุสงค์เยื่อกระดาษในประเทศ  
ไทย (นางชลดิา ประดบั : พ.ศ. 
 2542 ) 

ศกึษาถงึสภาพทัว่ไปของการผลติ ปริมาณ
การใช้ การน าเข้าการสง่ออก เยื่อกระดาษ
ของไทยปัญหาแลอปุสรรคตา่งๆ เพื่อเสนอ
เป็นแนวทางการพฒันาตอ่ไปและศกึษาถงึ
ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่อปุสงค์ของเยื่อ
กระดาษส าหรับการผลติกระดาษชนิดตา่งๆ
ในประเทศไทย 

วิเคราะห์โดยใช้ข้อมลูปฐมภมูิบางสว่น 
ประกอบจากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องใน
ธุรกิจเยื่อกระดาษการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จะน าข้อมลูทตุิยภมูิมาวเิคราะห์เชิงปริมาณ
ตามแบบจ าลองของอปุสงค์ที่ก าหนดในรูป
ของสมการเดีย่ว โดยใช้แบบจ าลองสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน การประมาณคา่
สมัประสทิธ์ิตา่งๆของ  
แบบจ าลอง ตลอดจนการแก้ปัญหาตา่งๆที่
เกิดจากการประมาณคา่ได้ใช้โปรแกรมอีววิ 

จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัทีส าคญั
ได้แก่ ราคาเยื่อใยยาว ราคาเยื่อใยสัน้ โดย
ราคาเยื่อใยยาวและราคาเยื่อใยสัน้มี
ความสมัพนัธ์กนัและขึน้อยูก่บัราคาเยื่อ
กระดาษในตลาดโลก นอกจากนีแ้ล้วปัจจยั
ที่ส าคญันอกจากราคาเยื่อใยยาวและราคา
เยื่อใยสัน้แล้วยงัมีปัจจยัอื่นที่ส าคญัใช้ร่วม
ในการวิเคราะห์ด้วยได้แก ราคาของผลผลติ 
ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีอปุสงค์สบืเนื่อง  
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ตาราง 8 (ตอ่)  

 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์์ ขอบเขตการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษา 

การศกึษาความได้เปรียบเชิงแขง่ขนัของ
ประเทศไทยในอตุสาหกรรมเยื่อกระดาษ 
(นางสาวพรรณวิภา อยูส่ขุ, 2542 
 
 
การศกึษาความได้เปรียบเชิงแขง่ขนัของ
ประเทศไทยในอตุสาหกรรมเยื่อกระดาษ 
(นางสาวพรรณวิภา อยูส่ขุ, 2542 
 

วิเคราะห์ปัจจยัที่สร้างความได้เปรียบ 
เชิงแขง่ขนัของอตุสหกรรมเยื่อกระดาษ 
และ เพื่อศกึษานโยบายและมาตรการ 
ตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเยื่อ 
กระดาษของไทย 

วิเคราะห์เชิงพรรณาจากข้อมลูทตุิยภมู ิ 
ข้อมลูปฐมภมูิและจากการสมัภาษณ์  
 เช่น สภาพปัจจยัการผลติ พิจารณาจาก
ปัจจยัการผลติที่ใช้พืน้ท่ีป่าไม้ในประเทศ
และลกัษณะขอ   งแรงงานท่ีใช้ในการผลติ 

จากการทฤษฏีความได้เปรียบเชิงแขง่ขนั
และทฤษฎี โครงสร้างตลาดท าให้ได้ข้อสรุป
วา่อตุสาหกรรมเยื่อกระดาษของไทย มี 
ความได้เปรียบเชิงแขง่ขนัทางด้านปัจจยั
การผลติ คือมีการปรับปรุงวตัถดุบิอยู่
ตลอดเวลามีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการผลติ แตม่ีความเสยีเปรียบในสว่น
ของ 
ปัจจยัแรงงาน ที่ยงัขาดความรู้ 

การศกึษาการผลติและอปุสงค์ 
ส าหรับกระดาษในประเทศไทย 
(สมเกรียติ ์  เรืองชว่ย :2537) 

 เพื่อศกึษาโครงสร้างการผลติของ 
อตุสาหกรรมกระดาษของไทย 
และเพื่อศกึษาถึงปัญหา และอปุสรรคตา่งๆ
ในการผลติเพื่อเสนอแนะแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 
 

วิเคราะห์ ด้วยวิธีเชิง พรรณนา และเชิง
ปริมาณ โดพิจารณาจากถึงจ านวนผู้ผลติ 
ก าลงัการผลติ ปริมาณการ ผลติ กรรมวิธี
การผลติ จ านวนแรงงาน วตัถดุิบที่ใช้ในการ
ผลติ บทบาทของรัฐบาล เพื่อวิเคราะห์ถึง
โครงสร้างการผลติและชีใ้ห้เห็นขัน้ต้นถึง
จดุออ่น จดุแข็ง ของอตุสาหกรรมกระดาษ
ของไทย และบทบาทของอตุสาหกรรม
กระดาษ ท่ีมีสว่นในการพฒันาเศรษฐกิจ 

กระดาษ เป็นสนิค้าที่มีความต้องการใช้
เพิ่มขึน้ทกุปี  ทัง้นีเ้นื่องจากกาขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  แตอ่ยา่งไรก็ตาม
การผลติกระดาษยงัประสปัญหาด้านตา่งๆ
อีกหลายประการ ได้แก ่ปัญหาด้านเทคนคิ
การผลติ ปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจาก
ความไมพ่ร้อม ด้านสาธารณปูโภค ท าให้
เอกชนต้องลงทนุ 
ในสว่นนี ้เทา่กบัเป็นหารเพิ่มต้นทนุการผล ิ
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษา 

การวเิคราะห์ โครงสร้างตลาด 
ของอตุสาหกรรมกระดาษพมิพ์ 
เขียนในประเทศไทย 
(นางสาววศิพรรณ  แย้มพงษ์ 
,2548) 
 

การวเิคราะห์ โครงสร้างการผลติของ 
อตุสาหกรรมกระดาพมิพ์เขยีนใน และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการแขง่ขนั 
ของผู้ผลติและเพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาการการจดัการทางการตลาด 

ข้อมลูปฐมภมู ิ เก็บรวบรวมโดยการ 
สมัภาษณ์ผู้ผลติเพื่อให้ทราบถึลกัษณะ
โครงสร้างและข้อมลูทตุิยภมูิ จะใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนวเิคราะห์โครงสร้าง
ตลาด จะใช้การวเิคราะห์โดยการน าทฤษฏี
โครงสร้างตลาดเป็นเคร่ืองมือ 
 

จาการศกึษาพบวา่โครงสร้างตลาด 
เป็นตลาดผู้ขายน้อยราย มีการกีดกนัในการ
เข้าสูอ่ตุสาหกรรมตลาดสงู พฤติกรรมการ
แขง่ขนัท่ีไมใ่ช่ราคา 
เคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการแขง่ขนัคือ  
การท าให้สนิค้าของตนแตกตา่งจาก 
ผู้แขง่ขนั  ซึง่อาศยัการวจิยัและพฒันา 
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ตาราง 9  สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง : ประเดน็เก่ียวกบัเคร่ืองมือและแนวคิดในการศกึษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ ทฤษฎทีี่ใช้ แบบจ าลอง ตัวแปรที่วัดเทคโนโลย ี
ศศิธร วินะยานวุตัิคณุ,2544 
บทบาทเทคโนโลยีที่มีผลตอ่
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

-เปรียบเทียบแหลง่ที่มาและโครงสร้าง
เทคโนโลยี  
-วิเคราะห์ปัจจยัทีม่ีผลตอ่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตล่ะ
ช่วงเวลา เน้นการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงใน
ประสทิธิภาพการใช้ปัจจยัการผลติ 
ผลตอบแทนตอ่ขนาดในการผลติ และ
รูปแบบของเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง 

-แนวคิดSolow ฟังก์ชนัการผลติ 
Cobb Douglas วิเคราะห์สมการ
ถดถอยก าลงัสองน้อยสดุ 
- ประมาณคา่การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยี-วิเคราะห์อตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึง่เป็นผล
มาจากอตัราการเจริญเติบโตของ
ปัจจยัการผลติ 

Y = T L   K   
r Y  =r T  +α r L +   r K  
- ทดสอบการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างสมการถดถอย โดย
วิธีการ chow test  
log Y=log T + α log L  +     
  log  K 
 

สว่นเหลอืจากทนุและแรงงาน 

สมหมาย อดุมวิทติ,2544 
ผลของการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีตอ่ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ 
 
 

-วิเคราะห์ผลของกาเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีตอ่กาเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดบัประเทศ ภาคตา่งๆ 
- วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยีและความ
ได้เปรียบของประเทศ 

-แนวคิด Solow ฟังก์ชนัการผลติ 
Cobb Douglas Y = A(t)f( K, L) 
- เทคนิควิเคราะห์สมการถดถอยก าลงั
สองน้อยสดุ เพื่อหาสมัประสทิธ์ของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยีและความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 

วิเคราะห์ผลการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยี Y = A(t)f( K, L) 
โดยผลผลติขึน้กบัปัจจยัทนุ 
แรงงาน มลูคา่การน าเข้า มลูคา่
กามลูคา่การลงทนุสง่ออกและ
มลูคา่การลงทนุโดยตรงจาก
ตา่งประเทศสทุธิ 

มลูคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทีใ่ช้ใน
การวจิยัและพฒันา และจ านวน
พนกังานท่ีได้รับการอบรม 
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ตาราง 9  (ตอ่) 
 

งานวิจัย วัตถุประสงค์ ทฤษฎทีี่ใช้ แบบจ าลอง ตัวแปรที่วัดเทคโนโลย ี

ปิยะนาถ  ลยีะวณิช ,2536 
ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ความ
เจริญเติบโตทางเศราฐกิจใน
ประเทศไทย โดยเน้นการ
วดัผลจากการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยี 
 

- สภาพทัว่ไปของเทคโนโลยี ทนุ 
แรงงาน  
- ปัจจยัทีม่ีผลตอ่ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยรวม และแยกสาขา
การผลติเกษตรกรรม,อตุาหกรรม, 
สาธารณปูโภค และสาขาการบริการ 

-แนวคิดSolow ฟังก์ชนัการผลติ 
Cobb Douglas วิเคราะห์สมการ
ถดถอยก าลงัสองน้อยสดุ 
 

Y = T L   K   
r Y  =r T  +α r L +   r K  
 

สว่นเหลอืจากทนุและแรงงาน 

จรรยา โต๊ะชา ,2548 
ผลของการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีตอ่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และปัจจยัที่ก าหนดการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 

- ศกึษาผลของการปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีตอ่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิขโดยรวม และรายสาขาการ
ผลติ  
- วิเคราะห์ปัจจยัทีก่ าหนดการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย ทัง้ในภาพรวมและราย
สาขาการผลติโดยใช้ข้อมลูอนกุรม
เวลาในชว่งปี พ.ศ.2515-2545 

-แนวคิดSolow ฟังก์ชนัการผลติ 
Cobb Douglas วิเคราะห์สมการ
ถดถอยก าลงัสองน้อยสดุ 
 

Y = T L   K   
r Y  =r T  +α r L +   r K  
 

สว่นเหลอืจากทนุ และ แรงงาน 

       ท่ีมา: จากการรวบรวม
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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

              ในการวิจัยเร่ือง การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อปริมาการผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือ
กระดาษของไทยในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนดงันี ้

         1. ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั 
         2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
         3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
         4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย   

        การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2543-2553 ระยะเวลา 132 เดือน ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษของไทย ซึ่งมีจ านวน   38 โรงงาน จากโรงงานทัง้หมด  57 โรงงาน ซึ่งโรงงานท่ีน ามาศกึษา
จ านวน 38 โรงงานนัน้เป็นโรงงานท่ีสามารถให้ข้อมลูทางด้านการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ
แก่ ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็น
ประโยชน์ท่ีน ามาใช้ในการศกึษาเพ่ือจะได้สามารถเห็นการเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
  
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
            ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยมีขัน้ตอนการสร้าง
เคร่ืองมือตามล าดบั ดงันี ้
         1. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

1.  ศกึษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกับ
การการผลิตเย่ือและกระดาษในประเทศไทย โดยมีการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยั
ตา่งๆ  

2. รวบรวมข้อมลูตา่ง และสร้างตารางข้อมลูให้ครอบคลมุกบัตวัแปรท่ีต้องการศกึษาตาม
ความมุ่งหมายของการวิจยัการประมาณค่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากฟังก์ชัน่การผลิตโดย
ก าหนดฟังก์ชนัการผลิตให้อยู่ในรูปของ Cobb-Douglas หลงัจากนัน้จึงท าการวิเคราะห์ถึงอตัราการ
เจริญเติบโตของผลผลิตซึ่งเป็นผลมาจากอตัราการเจริญเติบโตของปัจจยัการผลิตตา่งๆ (แรงงาน ทุน 
เทคโนโลยี) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคสมการถดถอยก าลงัสองน้อยสดุ (Ordinary Least Square ) 
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        2. เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
                     แบบบนัทกึตารางข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตเย่ือและกระดาษใน

ประเทศไทย  

        3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

               แบบจ าลองท่ีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ได้ใช้ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas 
แสดงเป็นสมการได้ดงันี ้

    Y  = T  L   K


              
 
โดยท่ี  Y คือ ปริมาณผลผลิตเย่ือกระดาษ(หนว่ย : พนัตนั ) 

T          คือ        เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการผลิตเย่ือกระดาษ 

L  คือ        ดชันีแรงงานอตุสาหกรรม  
K          คือ        ก าลงัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตเย่ือและกระดาษ  (หนว่ย : พนัตนั ) 
α          คือ        คา่ความยืดหยุ่นของผลผลิตตอ่แรงงาน 
          คือ        คา่ความยืดหยุน่ของผลผลิตตอ่ทนุ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
               ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงทางปัจจยัการผลิตกับปริมาณการผลิต
เย่ือและกระดาษ ศกึษาโดยใช้ข้อมลูทตุยิภมูิ โดยผู้ท าการวิจยัและน าข้อมลูบนัทกึลงใน แบบบนัทกึ  
ซึ่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาจะท าการรวบรวมข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (time series) รายเดือนใน
ช่วงเวลา ในปี พ.ศ. 2543- 2553  น าข้อมลูมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ  
ซึง่เป็นข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั  ก าลงัการผลิต ,ปริมาณการผลิต  ,กรรมวิธีการผลิต และข้อมลูทางด้าน
แรงงานคือดชันีแรงงานของอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษในประเทศไทย โดยข้อมลูเหล่านีส้ามารถรวบรวม
ได้จาก 

1.  สมาคมอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษแหง่ประเทศไทย  ในสว่นของข้อมลูเก่ียวกบัการผลิต 
ความต้องการ  การน าเข้า การสง่ออก จ านวนบริษัทท่ีผลิตเย่ือกระดาษรวมทัง้ก าลงัการผลิตในแตล่ะ
บริษัทของอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษของประเทศไทย 

2. ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
3. เอกสารงานวิจยัตา่งๆท่ีหน่วยงานได้รวบรวมและท าการศกึษาไว้แล้ว 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
            การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
              เม่ือได้ข้อมลูมาแล้วผู้วิจยัจะน าข้อมลูท่ีรวบรวมมาด าเนินการดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
                1. น าข้อมลูทตุยิภมูิท่ีได้มาตรวจอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของข้อมลู เลือกข้อมลู
ท่ีคดิวา่เหมาะสมท่ีสดุท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู และน าข้อมลูดงักล่าวมาจดักระท าเสียใหม่ โดยน า
ข้อมูลท่ียังเป็นข้อมูลดิบท่ีไม่สามารถน ามาใช้งานได้ มาบนัทึกข้อมูลในแบบบนัทึกและจดักระท าให้
เป็นข้อมลูท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไปโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

          2. น าข้อมลูท่ีจดักระท าแล้วมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาคา่ทาง
สถิติแบบสมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เม่ือได้ผลของการประมวลผลท า
การตรวจสอบคา่ F-test, t-test, R2, Adjusted R2และคา่ Durbin-Watson ว่าคา่มีนยัส าคญัหรือไม่ 
และน าผลท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย  พร้อมทัง้หาสมการ
ความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด และดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวัแปรอิสระว่ามีผลต่อ
ปริมาณการผลิตเย่ือและกระดาษของไทยอยา่งไร และมีการเปล่ียนแปลงหรือไมอ่ยา่งไร 

         3. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
        สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นี ้แบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆดงันี ้

       3.1 สถิตเิชิงพรรณนาความถ่ีร้อยละ ของการผลิตและการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามความมุง่หมายท่ี 1 
        คา่สถิตร้ิอยละ(Percentage) 
     

ร้อยละ    =       
n

F 100    

 
  เม่ือ     %        แทน  คา่ร้อยละ 
           f            แทน  คา่ความถ่ีหรือจ านวนตวัอยา่ง 
              n           แทน  จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 

 
         3.2  การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) จะใช้ใน

การศกึษา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัตา่งๆท่ี
เป็นตวัแปรอิสระว่ามีผลตอ่ปริมาณการผลิตเย่ือและกระดาษของไทยอย่างไร ได้ศึกษาวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของผลิตภาพ โดยก าหนดรูปแบบของฟังก์ชัน่การผลิตเป็นแบบ Cobb-Douglas  เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ตามความมุง่หมายท่ี 2 
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                        แบบจ าลองท่ีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ได้ใช้ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-
Douglas แสดงเป็นสมการได้ดงันี ้

    Y  = T  L   K


D 1  D 2          
 
โดยท่ี  Y คือ ปริมาณการผลิตเย่ือกระดาษ (หนว่ย : พนัตนั ) 

T          คือ        เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการผลิตเย่ือกระดาษ 
L  คือ        ดชันีแรงงานอตุสาหกรรม  
K          คือ        ก าลงัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตเย่ือและกระดาษ  (หนว่ย : พนัตนั ) 
α          คือ        คา่ความยืดหยุ่นของผลผลิตตอ่แรงงาน 
          คือ        คา่ความยืดหยุน่ของผลผลิตตอ่ทนุ 

 D 1  คือ  Dummy ตวัแปรหุน่แสดงการลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย 

D 2  คือ Dummy ตวัแปรหุน่แสดงการลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า 

 
                       3.3   การประมาณคา่พารามิเตอร์โดยวิธีก าลงัสองน้อยสดุ OLS (Ordinary Least 

Square) เป็นเทคนิควิธีหาคา่ประมาณพารามิเตอร์ของสมการถดถอยท่ีให้คณุสมบตัิ 3 ประการ คือ มี
ความเป็นเส้นตรง (linear ) เป็นตวัประมาณค่าท่ีไม่เอียง ( unbiased estimator) และมีความ
แปรปรวนต ่าท่ีสุด ( minimum variance) ในบรรดาตวัประมาณค่าท่ีไม่เอียงอ่ืนๆ ดงันัน้จึงเป็นตวั
ประมาณคา่ท่ีมีประสิทธิภาพ (วรััช  พานิชวงศ์.2545:11-17)  
 
              การประมาณค่า 0 1  
                 พารามิเตอร์ 0  และ 1  เป็นคา่คงท่ีท่ีไมท่ราบคา่ ดงันัน้การสร้างสมการถดถอย เราจะ
ประมาณคา่พารามิเตอร์ทัง้สอง โดยอาศยัข้อมลูจากการสุม่ตวัอยา่ง สมมติวา่ข้อมลู n คู ่คือ ( x 1 ,y 1 ), 
( x 2 ,y 2 ),….,( x n ,y n ) การประมาณคา่โดยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุคือ การหาคา่ประมาณของ 0  
และ 1 ท่ีท าให้ผลบวกก าลงัสองของผลตา่งระหว่างคา่สงัเกต Y i กบัคา่ Y i บนเส้นถดถอยมีคา่น้อย
ท่ีสดุ 
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                  จากฟังก์ชัน่ถดถอย 
  
  y (X)   = 0    +  1 x 
 
       เราสามารถประมาณคา่พารามิเตอร์ 0  และ 1 ได้โดยใช้ข้อมลูของตวัอยา่งดงันี ้
       ให้สมการถดถดอยเชิงเส้นอยา่งง่ายของตวัอยา่ง หรือ ท่ีจะประมาณ คือ 
  

       Y


  =  b 0  +  b 1 X 
 

       เม่ือ              Y


                คือ   คา่ประมาณของ y (X)  ซึง่เป็นคา่ Y บนเส้นถดถอยเม่ือ  
                                                                  ก าหนดคา่ X 
                        b 0  และ b 1       คือ   คา่ประมาณของ 0  และ 1  
 

   ผลตา่งระหวา่งคา่สงัเกต Y i กบัคา่ Y


i   เขียนแทนด้วย   e i   เรียก residual นัน่คือ  
 

    e i       = Y i - Y


i    
 

                       3.4 คา่สถิติ t เป็นคา่ท่ีใช้ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยแต่
ละตวั เพ่ือตรวจสอบวา่ ตวัแปรอิสระตวัใดบ้างท่ีสามารถใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได้
ดีโดยน าคา่ t ท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกบัคา่ t ท่ีได้จากตาราง ถ้ามีคา่มากกว่าคา่ t ท่ีได้
จากตารางแสดงว่าตวัแปรอิสระตวันัน้มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได้ดี  โดยใช้สูตร 
(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 178) 
 

  t = 
)( i

ii

bSE

b   

โดยท่ี  
SE (bi)   คือ  คา่คลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิการถดถอย 
bi  คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระตวัท่ี i 
βi  คือ คา่สมัประสิทธ์ิของเส้นถดถอย  
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                       3.5 คา่สถิติ F เป็นคา่ท่ีใช้ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระทกุตวั
พร้อมกนั โดยถ้าคา่ F ท่ีได้จากสมการถดถอยท่ีสร้างขึน้มีคา่มากกว่าคา่ F ท่ีได้จากตาราง แสดงว่า
สมการท่ีสร้างขึน้นัน้ประกอบด้วยตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงของตวัตาม  อย่างน้อย 1
ตวัแปรอิสระโดยใช้สตูร (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2544: 237) 
 

                F k, n - k – 1  =  
1/

/

 knSSE

kSSR  

โดยท่ี 
  k คือ จ านวนตวัแปรอิสระ  
 
                        3.6  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิแห่งการก าหนดพหคุณู ( R-Square : R2 ) 
เป็นคา่ท่ีบอกให้ทราบว่าตวัแปรอิสระทัง้หมดท่ีก าหนดในสมการถดถอยพหคุณูนัน้  จะสามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งคา่ R2 จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยคา่ R2 ท่ีมีคา่
เข้าใกล้ 1 มากเทา่ใด หมายความว่า ตวัแปรอิสระทัง้หมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
ตามได้มากเทา่นัน้โดยใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 146-149) 
 

              R2 = 
SST

SSR  

SST  =  SSR + SSE 
  

หรือ   Σ ( iy  - y )2  =  Σ ( iŷ  - y )2 + Σ ei
2 

 
โดยท่ี  
 
SST = Σ ( iy  - y )2 คือ  ผลรวมก าลงัสองของสว่นเบี่ยงเบนทัง้หมดของ y 

(Total sum of squares) 
SSR = Σ ( iŷ  - y )2  คือ  ผลรวมก าลงัสองของสว่นเบี่ยงเบนของคา่ y ในสว่นท่ีอธิบายได้ด้วย 

สมการถดถอย (Residual sum of squares) 
SSE = Σ ei

2  คือ  ผลรวมก าลงัสองของคา่ y ในสว่นท่ีอธิบายด้วยสมการถดถอยไมไ่ด้  
(Error sum of squares) 
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                        3.7 การตรวจสอบความเป็นอิสระกนัของคา่คลาดเคล่ือน การทดสอบความอิสระกนั
ของคา่ความคลาดเคล่ือน โดยใช้การทดสอบ Durbin – Watson เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ของ et 

และ et-1 โดยท่ี t เป็นชว่งเวลาท่ีก าหนด (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 340-341) 
 

D.W.  =  


 
2

2

1)(

t

tt

e

ee
 

โดยท่ี  
et  คือ  คา่คลาดเคล่ือนของปีท่ี 
et-1  คือ  คา่คลาดเคล่ือนของปีท่ี t-1 
 

                       ถ้า D.W.มีคา่ใกล้ 2 (นัน่คือ มีคา่ในช่วง1.5ถึง2.5) แสดงว่าความสมัพนัธ์ของet และet-1 
อิสระกนั 
                       ถ้า D.W.น้อยกว่า 2.5 แสดงว่าความสมัพนัธ์ของet และ et-1 อยู่ในทิศทางบวก และถ้า 
D.W. มีคา่ใกล้ศนูย์ แสดงวา่ et และ et-1 มีความสมัพนัธ์กนัมาก 
                       ถ้า D.W.มากกว่า 2.5 แสดงว่าความสมัพนัธ์ของet และ et-1 อยู่ในทิศทางลบ และถ้า 
D.W. มีคา่ใกล้ 4 แสดงวา่et และ et-1 มีความสมัพนัธ์กนัมาก 
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

               ในการวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตอ่ปริมาณการผลิตใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงัสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 
              ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจยัการผลิตทัง้ ทนุ แรงงาน เทคโนโลยี และตวัแปรหุ่นการลดอตัรา
ภาษี  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตของอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย ใน
ภาพรวม ของปี พ.ศ. 2543 – 2553 รวมระยะเวลาท่ีศกึษาทัง้สิน้ 132 เดือน  จากการค านวนหาสมการ
ท่ีดีท่ีสดุ 

      ซึง่ก าหนดตวัแปรหุน่การลดอตัราภาษีของประเทศของประเทศไทย ก่อนการเปล่ียนแปลง
ภาษีเป็น ศูนย์ และหลังจากการท่ีไทยลดอัตราภาษีให้ประเทศคู่ค้าเป็นศูนย์โดยเร่ิมตัง้แต่เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2552 และก าหนดตวัแปรหุ่นการลดอตัราภาษีของประเทศคูค้่า ก่อนการเปล่ียนแปลง
ภาษีเป็น ศูนย์ และหลังจากการท่ีประเทศคู่ค้าลดอัตราภาษีให้ไทยเป็นศูนย์โดยเร่ิมตัง้แต่เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2549  

 
               ตอนที่ 2  ค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และส่วนแบง่ของเทคโนโลยีท่ี
มีผลตอ่ปริมาณการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย ภายใต้ Solow Residual   

 
                   ตอนที่ 3 วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างสมการการผลิตเฉพาะปัจจยัทุน 
และปัจจยัแรงงาน โดยแบง่เป็น 2 ชว่งเวลา ช่วงแรก คือช่วงระยะเวลาก่อนการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี
ภายใต้กรอบการค้า FTA  คือ ปี พ.ศ. 2543 – 2548  รวมระยะเวลาท่ีศกึษาในช่วงแรกทัง้สิน้ 72 เดือน 
และ ช่วงท่ีสอง คือช่วงระยะเวลาหลังการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีภายใต้กรอบการค้า  FTA  คือ  
ปี พ.ศ.   2549 – 2553 รวมระยะเวลาท่ีศกึษาในชว่งท่ีสองทัง้สิน้ 60 เดือน  โดยวิธีการ Chow –test 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทัง้ ทุน แรงงาน เทคโนโลยี และปัจจัยการลดอัตราภาษี 
ที่ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทย ใน
ภาพรวม ของปี พ.ศ. 2543 – 2553 รวมระยะเวลาที่ศึกษาทัง้สิน้ 132 เดือน 
 
จากสมการ การผลิตท่ีมีเพียงปัจจยัแรงงานและปัจจยัทนุ 
   ln y = 0b  +  1b  ln k + 2b  ln l                            ......(1) 
 
ค านวณเพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิ  
 
ตาราง 10  ผลการศกึษาฟังก์ชัน่การผลิตในปี พ.ศ. 2543 – 2553 จากสมการการผลิตท่ีมีเพียงปัจจยั  
       แรงงานและปัจจยัทนุ 
 

Dependent Variable: ln y    

Predictors: (Constant), ln l, ln k    

Sample : 2543-2553    

Included observation : 132   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic P- Value 

C -1.243 0.75 -1.657 0.100 

ln k 0.819 0.062 13.207 0.000 

ln l 0.674 0.050 13.347 0.000 

     

R-squared   0.805 Mean dependent var 12.449 

Adjust R-squared  0.802 SD dependent var 0.129 

S.E of regression  0.057 Sum squared sesid 0.428 

D.W.  1.416 F-statistic 266.196 

          

 
ซึง่สามารถน ามาเขียนในรูปสมการได้ สมการท่ี 1.1 ดงันี ้
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  ln y = -1.243 +    0.819 ln k +  0.674 ln l                 .........(1.1) 
    (-1.657) ns  ( 13.207)**     (13.347)** 
 
จากสมการท่ี 1 เพิ่มตวัแปรหุ่นการลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย ( 1D ) 
   ln y = 0b  +  1b  ln k + 2b  ln l + 3b 1D                        ……..(2) 
 
ค านวณเพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิ  
 
ตาราง 11 ผลการศกึษาฟังก์ชัน่การผลิตในปี พ.ศ. 2543 – 2553 จากสมการการผลิตท่ีมี ปัจจยั 
      แรงงาน,ปัจจยัทนุและ ตวัแปรหุน่การลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย  
 

Dependent Variable: ln y    

Predictors: (Constant) ln k, ln l, D1   

Sample : 2543-2553    

Included observation : 132   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic P- Value 

C -0.919 0.883 -1.041 0.300 

ln k 0.786 0.078 10.039 0.000 

ln l 0.695 0.059 11.772 0.000 

D1 0.012 0.017 0.696 0.488 

R-squared   0.806 Mean dependent var 12.449 

Adjust R-squared  0.801 SD dependent var 0.1294 

S.E of regression  0.0577 Sum squared sesid 0.426 

D.W.  1.432 F-statistic 176.916 
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ซึง่สามารถน ามาเขียนในรูปสมการได้ สมการท่ี 2.1 ดงันี ้
  ln y = -0.919 +   0.786 ln k +  0.695 ln l + 0.12 1D                  …....(2.1) 
    (-1.041) ns ( 10.039)**   (11.772)**    (0.696) ns   
 
จากสมการท่ี 2 เพิ่มตวัแปรหุ่นการลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า ( 2D ) 
   ln y = 0b  +  1b  ln k + 2b  ln l + 3b 1D  + 4b 2D . .     ......(3) 
 

ค านวณเพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิ  
 

ตาราง 12  ผลการศกึษาฟังก์ชัน่การผลิตในปี พ.ศ. 2543 – 2553 จากสมการการผลิตท่ีมี ปัจจยั 
      แรงงาน,ปัจจยัทนุ, ตวัแปรหุน่การลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย และตวัแปรหุน่การลดอตัราภาษี  
      น าเข้าของประเทศคูค้่า 
 

Dependent Variable: ln y    

Predictors: (Constant) ln k, ln l, D1, D2   

Sample : 2543-2553    

Included observation : 132    

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic P- Value 

C 1.007 1.081 0.932 0.353 

ln k 0.633 0.092 6.867 0.000 

ln l 0.698 0.057 12.174 0.000 

D1 0.000 0.017 -0.036 0.972 

D2 0.043 0.015 2.93 0.004 

R-squared  0.818 Mean dependent var 12.449 

Adjust R-squared 0.812 SD dependent var 0.1294 

S.E of regression 0.0560 Sum squared sesid 0.399 

D.W.  1.543 F-statistic 142.697 
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ซึง่สามารถน ามาเขียนในรูปสมการได้ สมการท่ี 3.1 ดงันี ้
 

  ln y = 1.007 +   0.633ln k +0.698ln l+ 0.000 1D + 0.043 2D …………..(3.1) 
    (0.932) ns ( 6.867)**   (12.174)** (-0.036) ns   (2.93)** 
 

                จากสมการท่ี 3 ตวัแปรหุน่การลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย ( 1D )มีคา่สมัประสิทธ์ิเป็นศนูย์ 
ดงันัน้ตวัแปรหุน่การลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย ( 1D )ไมมี่ผลตอ่ปริมาณผลผลิต  จงึได้สมการสดุท้าย
ส าหรับไว้ใช้ค านวณการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีภายใต้ Solow Residual  คือมีปัจจยัด้านทนุ(K) ,
แรงงาน (L),ตวัแปรหุ่นการลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า ( 2D ) 
 

   ln y = 0b  +  1b  ln k + 2b  ln l + 4b 2D       ........(4 ) 
 

ค านวณเพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิ  
 

ตาราง 13 ผลการศกึษาฟังก์ชัน่การผลิตในปี พ.ศ. 2543 – 2553 จากสมการการผลิตท่ีมี ปัจจยั 
      แรงงาน,ปัจจยัทนุ และปัจจยัทางด้านการลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า 
 

Dependent Variable: ln y    

Predictors: (Constant)ln k, ln l , D2    

Sample : 2543-2553    

Included observation : 132   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic P- Value 

C 1.017 1.042 0.976 0.331 

ln k 0.632 0.086 7.333 0.000 

ln l 0.699 0.05 14.078 0.000 

D2 0.043 0.014 3.028 0.003 

R-squared  0.818 Mean dependent var 12.449 

Adjust R-squared  0.814 SD dependent var 0.12941 

S.E of regression  0.0558 Sum squared sesid 0.399 

D.W.  1.543 F-statistic 191.759 
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ซึง่สามารถน ามาเขียนในรูปสมการได้ สมการท่ี 4.1 ดงันี ้   
  ln y = 1.017+ 0.632 ln k + 0.699 ln l + 0.043 2D         ...... (4.1) 
    (0.976) ns   (7.333)**   (14.708)** (3.028)**      
         
  2R  = 0.814*** 
 F- test = 191.759*** 
 Std. Error   = 0.05585 
 D.W. = 1.543 
 n  = 132 
 
 หมายเหต ุ: ในวงเล็บแสดงคา่ t – test  
 ***  หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัร้อยละ  99 
 **   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัร้อยละ  95 
 Ns  หมายถึง ไมมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัร้อยละ  95 
 
               จากสมการท่ี 4.1 ได้ค่า 2R  เท่ากับ 0.814 แสดงว่าการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตใน
อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยสามารถอธิบายได้ด้วย ก าลังการผลิตของเคร่ืองจักรท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  ดชันีผลิตภาพแรงงานในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย   
และปัจจยัทางด้านการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีภายใต้กรอบการค้า FTA  ได้ร้อยละ 81.4 โดยมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ 99% (F- test =191.759 ) และเม่ือทดสอบทางสถิติในส่วนของ
คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีก าหนดด้วยคา่ t-test พบวา่ปัจจยัทนุ,ปัจจยัแรงงาน และภาษี 
               พิจารณาค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยการผลิต ซึ่งคือค่าสัมประสิทธ์ิหน้าปัจจัยการผลิต    
แตล่ะชนิด โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนคงท่ี ปรากฏวา่ 
               ปัจจยัทุนของอตุสาหกรรมมีคา่ความยืดหยุ่น เท่ากับ 0.632 อธิบายได้ว่า เม่ือเปล่ียนแปลง
ปัจจยัทนุไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณผลผลิตรวมของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.632 
               ปัจจัยแรงงานของอุตสาหกรรมมีค่าความยืดหยุ่น เท่ากับ 0.699 อธิบายได้ว่า เม่ือ
เปล่ียนแปลงปัจจยัแรงงานไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณผลผลิตรวมของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.699 
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                 ตัวแปรหุ่นการการลดอัตราภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้าของอุตสาหกรรม มีค่าเท่ากับ 
0.043 อธิบายได้ว่า เม่ือค่าตวัแปรหุ่นเท่ากับ1 แปลว่า มีการลดภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้าของ
อตุสาหกรรมไปจะสง่ผลให้ปริมาณผลผลิตรวมของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.043 
                 การทดสอบ ปัญหา Autocorretation  โดยใช้สถิติ DW test พบว่ามีคา่ Durbin – Watson 
= 1.543 นัน้แสดงว่า ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คา่ Durbin –Watson ตกอยู่ในช่วงท่ีไม่สามารถ
ตดัสินใจได้วา่มีสหสมัพนัธ์กบัเวลา ( Autocorrelation) หรือไม ่
 
ตอนที่ 2 ค านวณหาอัตราการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และส่วนแบ่งของเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทย ภายใต้ Solow Residual   
 
       จากสมการท่ี 4  สามารถหาคา่การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ( T)  ดงัสมการตอ่ไปนี ้
 
      สมการหาคา่การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี   
       T + 0b    = ln y - ( 1b  ln k + 2b  ln l + 4b 2D )       .........……..(5) 
 
                 T+ 1.017   = { ln y -(0.632 ln k+ 0.699 ln l+ 0.043 2D ) } + 1.017        ………(5.1)  
 
                 จากสมการท่ี 5 สามารถค านวณหา (T) ได้โดย ในเบือ้งต้นต้องหา   Ln k , Ln l และ 2D  
จากข้อมลูท่ีมีอยู่เสียก่อน หลงัจากนัน้จึงน าคา่ ln k, ln l และ 2D คณูกบัคา่ความยืดหยุ่นของปัจจยัทนุ 
ปัจจยัแรงงาน และปัจจยัทางด้านการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ตามล าดบั แล้วน าไปหกัออกจากคา่ Ln 
y ก็จะได้ค่า T ของอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ เม่ือได้ผลรวมการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทัง้ 132 
เดือน น าผลรวม มาหารเฉล่ียเพ่ือได้การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉล่ีย /เดือน  ดงัแสดงให้เห็นใน
ตารางท่ี 14  
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ตาราง 14 ตารางแสดงอตัราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเฉล่ีย       
 

                                                                                                               หนว่ย : ร้อยละตอ่ปี 

อัตราการเจริญเตบิโตของเทคโนโลยีเฉล่ีย  

พ.ศ.2543 * 12.28128582 

พ.ศ.2544 * 12.23565395 

พ.ศ.2545* 12.45491164 

พ.ศ.2546* 12.10532272 

พ.ศ.2547* 12.53264789 

พ.ศ.2548* 12.06811503 

อัตราการเจริญเตบิโตของเทคโนโลยีเฉล่ีย/เดือน 2543-2548 0.55816619 

พ.ศ.2549 * 11.72398908 

พ.ศ.2550* 12.86620161 

พ.ศ.2551* 12.27476793 

พ.ศ.2552 * 12.06917367 

พ.ศ.2553 * 12.40661099 

อัตราการเจริญเตบิโตของเทคโนโลยีเฉล่ีย/เดือน 2549-2553 0.464702601 

รวมอัตราการเจริญเตบิโตของเทคโนโลยีเฉล่ีย ป่ี 2543-2553 1.0228252 

        
       ท่ีมา: จาการค านวณตามสมการท่ี 5  
                                                        n        =    132 
       หมายเหต ุ 
                             *        หมายถึง  อตัราการเจริญเตบิโตของเทคโนโลยีรวมในแตล่ะปี ซึง่ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในภาคผนวกท่ี 2 
 
               จากตารางท่ี 14 แสดงการวดัค่าอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเฉล่ีย พบว่าในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2543 – 2553 จะมีอตัราการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเท่ากบัร้อยละ 1.022 ตอ่ปี 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาการศึกษาจะเห็นว่า ในปี พ.ศ.2543-2548 อตัราการเจริญเติบโต
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ของเทคโนโลยีเฉล่ีย ร้อยละ0.56 ตอ่ปี และมีอตัราอตัราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเฉล่ียลดลงในปี 
พ.ศ.2549-2553 คดิเป็นร้อยละ 0.46 ตอ่ปี 
              สัดส่วนของแต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ของไทย 
                  สามารถค านวณ สัดส่วนของแต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการเปล่ียนแปลงผลผลิตใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย (ln y)  ชึง่แสดง ดงัสมการตอ่ไปนี ้ 
จากสมการท่ี  4 
 
    ln y =( 0b  + T ) +  1b  ln k + 2b  ln l + 4b 2D  ………………….( 6) 
 
                   จากสมการสามารถค านวณสดัสว่นแตล่ะปัจจยัท่ีมีผลตอ่ปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรม
เย่ือและกระดาษของไทยได้ดงันี ้
    100  =    8.17    + 65.131  + 26.50    + 0.153    + 0.045      
    100  =  8.215    + 65.131  + 26.50    + 0.153     …………( 6.1) 
       ท่ีมา: จากการค านวณ (รายละเอียดการค านวณอยูใ่น ตารางภาคผนวกท่ี 3 ) 
 
ตาราง 15 ตารางแสดงสว่นแบง่การมีสว่นร่วมของแตล่ะปัจจยัการผลิตตอ่ปริมาณผลผลิตปี  
      พ.ศ.2543-2553  

                 หนว่ย : ร้อยละ 

ปัจจัยการผลิต ปี พ.ศ.2543 -2553 

 ส่วนแบ่งการมีส่วนร่วมของแต่ละปัจจัย (%) 

ปัจจยัทนุ 65.131 

ปัจจยัแรงงาน 26.500 
ปัจจยัการลดอตัราภาษีน าเข้าของ
ประเทศคูค้่า 0.153 

ปัจจยัเทคโนโลยี  8.215 

รวม 100 

 
ท่ีมา: จาการวิเคราะห์ตามสมการท่ี 6 
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                 จากตารางท่ี 15  ข้างต้นสามารถอธิบายได้ดงันี ้ปัจจยัท่ีมีสดัส่วน ในการเปล่ียนแปลง
ปริมาณผลผลิตมากท่ีสุดคือ ปัจจยัทุน คือมีสดัส่วนร้อยละ 65.131 รองลงมาคือปัจจยัแรงงาน  คือมี
สดัส่วนร้อยละ 26.500    และสดัส่วนของปัจจยัการลดอตัราภาษีของประเทศคูค้่ามีเพียงเล็กน้อย คือ 
ร้อยละ 0.153  และสดัสว่นของปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิต คือ
คดิเป็น ร้อยละ 8.215  
 
ตอนที่  3 วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างสมการการผลิตเฉพาะปัจจัยทุน และ
ปัจจัยแรงงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา โดยวิธีการ Chow –test 
                 ช่วงแรก คือช่วงระยะเวลาก่อนการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีภายใต้กรอบการค้า  FTA  คือ  
ปี พ.ศ. 2543 – 2548  รวมระยะเวลาท่ีศกึษาในช่วงแรกทัง้สิน้ 72 เดือน และ ช่วงท่ีสอง คือช่วง
ระยะเวลาหลงัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีภายใต้กรอบการค้า  FTA  คือ ปี พ.ศ. 2549 – 2553 รวม
ระยะเวลาท่ีศกึษาในช่วงท่ีสองทัง้สิน้ 60 เดือน และวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างสมการ
การผลิตในชว่งก่อนการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี โดยวิธีการ Chow –test 

 
              การทดสอบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสมการถดถอย โดยวิธีการ Chow –test   
                 เพ่ือทดสอบวา่สมการท่ีได้จากการคาดประมาณทัง้สอง คือ ช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงอตัรา
ภาษี คือ ปี พ.ศ. 2543 – 2548 และ ในช่วงหลงัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี คือ ปี พ.ศ. 2549 – 2553 
โดยวิธีการ Chow test  มีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของสมการหรือไม่อย่างไร  ซึ่งการทดสอบจะ
เฉพาะปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนเท่านัน้ เน่ืองจากอัตราการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเป็น
คา่พารามิเตอร์ท่ีไมส่ามารถน ามาทดสอบได้ 
                      เม่ือทดสอบโครงสร้างของสมการเม่ือก าหนดจดุแบง่ชว่งเวลา ท่ีประเทศคูค่า่เร่ิมลดอตัรา
ภาษีเป็นศนูย์ คือเดือนมกราคม ปี2549 คา่ F แสดงให้เห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของ
สมการทัง้สองเม่ือมีการแบง่ชว่งเวลา 
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ตาราง 16  แสดงการเปรียบเทียบคา่การเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตทัง้ 2 ชว่งเวลา (รายละเอียด แสดง  
       ให้เห็นในภาคผนวกท่ี 4,5,6  )            

หนว่ย : ร้อยละ   
          

Variable Coefficient 

  ปี พ.ศ.2543-2553   ปี พ.ศ.2543-2548 ปี พ.ศ.2549-2553 

 n =132  n=73 n=59 

Ln K 0.8194  0.77067 0.76086 

LN L 0.67367  0.53758 0.74873 

  
F-statistic 3.2043 Prob F (3,126) 0.02599 

  
loglikelihood 9.70499 Prob Chi-Square ( 3 ) 0.02125 

 
 ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
              หมายเหต:ุทดสอบเฉพาะปัจจยัแรงงานและปัจจยัทนุเทา่นัน้ เน่ืองจากอตัราการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีไมใ่ช่คา่พารามิเตอร์ตาม Solow Residual จงึไมส่ามารถน ามาทดสอบได้ 
              จากตาราง  16  พิจารณาคา่ Probability ของ Chi-Square = 0.02 แสดงให้เห็นได้ว่า คา่
ความยืดหยุ่นของผลผลิตต่อปัจจยัทุนและปัจจัยแรงงานในสองช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติแสดงให้เห็นว่า มีการเปล่ียนแปลงของค่าสมัประสิทธ์ิในสมการการผลิตทัง้ ปัจจยั
ทนุ และปัจจยัแรงงาน โดยพบวา่ ปัจจยัแรงงานมีคา่ความยืดหยุน่ของผลผลิตตอ่แรงงาน เปล่ียนแปลง
ไปเป็นร้อยละ 0.748725  จากช่วงเวลาแรก คิดเป็นร้อยละ 0.537577  ในส่วนของปัจจยัทุนคา่ความ
ยืดหยุน่เปล่ียนแปลงไปเป็นร้อยละ  0.760855  จากช่วงเวลาแรกคิดเป็นร้อยละ 0.77067 ซึ่งปัจจยัทนุ
มีค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่าปัจจัยแรงาน แสดงให้เห็นว่าบทบาทของแรงงานส่งผลให้ผลผลิตมีการ
ขยายตวัเพิ่มขึน้เร็วกวา่ทนุ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
                ในบทนีจ้ะเป็นการสรุปถึงงานวิจยัทัง้หมดของผู้ วิจยัในการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตอ่ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยโดยต้องการทราบ
ถึงปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลตอ่ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยโดยเน้นถึง การค่า
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย โดยสามารถ
น าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาอตุสาหกรรมทัง้
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแข่งขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ และเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อผู้ ผลิตท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคต   
โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อตอ่ไปดงันี ้ 

1. สงัเขปความมุง่หมาย สมมติฐาน และวิธีการด าเนินการวิจยั 

2. สรุปผลการวิจยั 

3. อภิปรายผล 

4. ข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีการด าเนินการวิจัย 
 
ความมุ่งหมายงานวิจัย 
                 เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพทัว่ไปของการผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยโดยเน้น
ถึงการศกึษาความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกบัปริมาณการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษของไทย 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
                 เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพและศกัยภาพการผลิตองอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษ
ไทยรวมถึงความความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกบัปริมาณการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือ
และกระดาษของไทย เพ่ือประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมทัง้ของ
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนคือผู้ผลิตในการแขง่ขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
       การเปล่ียนแปลงปัจจยัทางด้านปัจจยัทุน,ปัจจยัทางด้านแรงงาน และการเปล่ียนแปลง
ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี น่าจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรม
เย่ือและกระดาษของไทย คือ ปัจจัยทางด้านก าลังการผลิต ,ปัจจัยทางด้านแรงงาน  และการ
เปล่ียนแปลงปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษเพิ่มขึน้ปริมาณผลผลิตก็จะ
เพิ่มขึน้ตาม และปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยเป็นน่าจะผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเย่ือและกระดาษของไทยมากกว่าผลทางการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษี และการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีน าเข้าของไทยและของประเทศคูค้่าภายใต้กรอบการค้าFTA 
มีผลตอ่ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
                แหล่งข้อมูล 
                   การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
ปริมาณการผลิตเย่ือและกระดาษของไทย โดยใช้ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็นข้อมลูราย
เดือน ในชว่งปี พ.ศ. 2543-2553  รวมทัง้สิน้เป็นระยะเวลา 132 เดือน  ซึง่ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาใน
งานวิจยัครัง้นีคื้อโรงงานผลิตอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยจ านวน  38 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงาน
ท่ีสามารถให้ข้อมูลทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษแก่ส านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมได้อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือท่ีจะได้สามารถเห็นการเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
                   ซึ่งจะท าการแบง่การวิเคราะห์ถึงสมการทัง้ 2 ช่วงเวลา เพ่ือแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลง
ในสมการโดยใช้ การลดอตัราภาษีภายใต้การค้า FTA ในปี พ.ศ. 2549 เป็นจดุแบง่ช่วงเวลาการศกึษา
ว่ามีการเปล่ียนแปลงในสมการการผลิตหรือไม่อย่างไร และมีการเปล่ียนในอัตราการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีในสองชว่งเวลาหรือไมอ่ยา่งไร 
 
               ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

         ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกบั
ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 

1.  ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัการผลิต ซึง่ประกอบไปด้วย ก าลงัการผลิตในอตุสาหกกรรมเย่ือ
และกระดาษของไทย , ดชันีผลิตภาพแรงงาน ,ตวัแปรหุ่นการลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย ,ตวัแปรหุน่
การลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า และ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตในอตุสาหกกรมเย่ือ
และกระดาษของไทย 
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            2.   ตวัแปรด้านผลผลิต คือ ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของ 
ไทย 
 
                การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
               ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary data) โดยมีขัน้ตอนการสร้าง
เคร่ืองมือตามล าดบั ดงันี ้โดยเร่ิมจากการศกึษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
การศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการการผลิตเย่ือและกระดาษในประเทศไทย โดยมีการศกึษาจากเอกสารทาง
วิชาการและงานวิจยัตา่งๆ  และท าการรวบรวมข้อมลูตา่ง มาลงในเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู คือ 
แบบบนัทึกตารางข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตเย่ือและกระดาษในประเทศไทย 
โดยจะมีการสร้างตารางข้อมลูให้ครอบคลมุกบัตวัแปรท่ีต้องการศกึษาตามความมุ่งหมายของการวิจยั  
และ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ฟังก์ชัน่การผลิตโดยก าหนดฟังก์ชนัการผลิตให้อยู่ในรูปของ Cobb-
Douglas    ซึง่แบบจ าลองท่ีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ได้ใช้ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas 
แสดงเป็นสมการได้ดงันี ้

 

    Y  = T  L   K


D 1  D 2          
       โดยท่ี   

Y          คือ ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ(หนว่ย : พนัตนั ) 
T          คือ        เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการผลิตเย่ือกระดาษ 
L  คือ        ดชันีผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรม  
K          คือ        ก าลงัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตเย่ือและกระดาษ  (หนว่ย : พนัตนั ) 
        คือ         คา่ความยืดหยุน่ของผลผลิตตอ่แรงงาน 
  คือ คา่ความยืดหยุ่นของผลผลิตตอ่ทนุ 

D 1  คือ  Dummy ตวัแปรหุน่แสดงการลดอตัราภาษีน าเข้าของไทย 

D 2  คือ Dummy ตวัแปรหุน่แสดงการลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า 
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             การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงทางปัจจยัการผลิตกับปริมาณการผลิต
เย่ือและกระดาษ ซึ่งข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาจะท าการรวบรวมข้อมูลแบบอนกุรมเวลา (time series) 
รายเดือนในชว่งเวลา ในปี พ.ศ. 2543- 2553 จาก สมาคมอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษแห่งประเทศไทย  , 
ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และจากเอกสารงานวิจัย
ตา่งๆท่ีหนว่ยงานได้รวบรวมและท าการศกึษาไว้แล้ว เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
             การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
               เม่ือได้ข้อมูลมาแล้วผู้ วิจัยจะน าข้อมูลท่ีรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของข้อมูล เลือกข้อมูลท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูล
ดงักล่าวมาจดักระท าเสียใหม่ โดยน าข้อมูลท่ียงัเป็นข้อมูลดิบท่ีไม่สามารถน ามาใช้งานได้ มาบนัทึก
ข้อมลูในแบบบนัทึกและจดักระท าให้เป็นข้อมูลท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพ่ือหาคา่ทางสถิติแบบสมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เม่ือได้ผล
ของการประมวลผลท าการตรวจสอบคา่ F-test, t-test, R2, Adjusted R2และ ทดสอบ ปัญหา Auto 
corretation  โดยใช้สถิติ Durbin – Watson และน าผลท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์เพ่ือให้เป็นไปตาม
จดุมุง่หมายของงานวิจยั พร้อมทัง้หาสมการความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และดคูวามสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัตา่งๆท่ีเป็นตวัแปรอิสระว่ามีผลตอ่ปริมาณการผลิตเย่ือและกระดาษของไทยอย่างไร และมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไมอ่ยา่งไร 
 
สรุปผลการวิจัย 
              ส่วนที่ 1  วิเคราะห์ถึงสภาพทั่วไปของการผลิตในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ของไทย 
                 สภาพทัว่ไปของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของ
ไทยเป็นอตุสาหกรรมท่ีครบวงจร (Integrated Industry) กลา่วคือ มีทัง้ผลิตภณัฑ์ต้นน า้(กิจการปลกูป่า
ยูคาลิปตสั กิจการสวนไม้ยูคาลิปตสั) กลางน า้ (โรงงานเย่ือกระดาษ โรงงานกระดาษพิมพ์เขียน 
กระดาษอุตสาหกรรม กระดาษแข็ง กระดาษอนามยั กระดาษหนังสือพิมพ์) และปลายน า้(โรงพิมพ์ 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ โรงงานกล่องกระดาษ ) โดยมีอตัราการใช้วตัถดุิบในประเทศ (Local Content)  
สงูถึง  ร้อยละ  60-70  
                 โรงงานการผลิตเย่ือและกระดาษของไทยทัง้ประเทศมีโรงงานหลักอยู่ 57 โรงงาน  
(ท่ีมา:สมาคมอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษแห่งประเทศไทย  ) โรงงานท่ีมีสดัส่วนก าลังการผลิตเย่ือ
กระดาษของผู้ ผลิตในประเทศไทยสูงท่ีสุดคือ  บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จ ากัด คือมีสัดส่วนอยู่ท่ี  
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ร้อยละ 47 ของก าลงัการผลิตรวมทัง้ประเทศ  และวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตเย่ือและกระดาษคือ  
ต้นยูคาลิปตสั  แต่ในปัจจบุนัมีการวิจยัและพฒันาวตัถดุิบใหม่ๆมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเย่ือและ
กระดาษคือ ไผ่ ชานอ้อย และเศษกระดาษท่ีใช้แล้วเป็นต้น แต่ยงัต้องมีการน าเข้าเย่ือใยยาว ซึ่งผลิต
จาก ต้นสนเมืองหนาว ท่ีประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้ โดยเฉล่ีย มีการน าเข้าปีละประมาณ 4 แสน
ตนั/ปี   
                 อัตราการบริโภคกระดาษของคนไทยโดยเฉล่ียมีประมาณ 55 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่ง
ปริมาณการใช้เย่ือกระดาษของไทยทัง้เย่ือใยสัน้และเย่ือใยยาวในปี 2552 ปริมาณการบริโภคเย่ือ
กระดาษ ภายในประเทศของไทยคิดเป็น 1.29 ล้านตนั ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนและมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสงูขึน้
ในอนาคต  
                 ปริมาณการน าเข้าเย่ือใยยาวและเย่ือใยสัน้ของไทย โดยในปี 2552 ปริมาณการน าเข้าเย่ือ
กระดาษของไทยคดิเป็น 0.358ล้านตนั ลดลงจากปีก่อน และมีแนวโน้มท่ีลดลงในอนาคต  แหล่งน าเข้า
เย่ือกระดาษท่ีส าคญั ได้แก่ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา สวีเดน นิวซีแลนด์  และการส่งออกเย่ือใยยาว
และเย่ือใยสัน้ของไทยในปี 2552 ปริมาณการสง่ออกเย่ือกระดาษของไทยคิดเป็น 0.164 ล้านตนั ลดลง
จากปี 2551  และปริมาณการผลิตเย่ือใยสัน้ของไทยเพียงในปี 2552  ซึ่งแหล่งส่งออกท่ีส าคญั คือ จีน 
เวียดนาม แอฟริกาใต้ ไต้หวนั และ อินเดีย   
                 ในส่วนของปริมาณการผลิตเย่ือกระดาษของไทยคิดเป็น 1.09 ล้านตนั ลดลงจากปี 2551 
ร้อยละ 5.71 และในส่วนของก าลงัการผลิตเย่ือกระดาษใยสัน้ของไทย ในปี 2552 ไทยก าลงัมีการผลิต
เย่ือกระดาษรวมทัง้สิน้ประมาณ 1.23 ล้านตนั เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจากปี 2551 แตมี่แนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้
เร่ือยๆแตใ่นปริมาณท่ีไม่สงูมากนกั และอตัราการใช้ก าลงัการผลิตมนการผลิตเย่ือใยสัน้จากก าลงัการ
ผลิตเย่ือกระดาษทัง้หมด โดยมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตร้อยละ 89 ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 6.34 
และมีแนวโน้มท่ีลดลงเร่ือยๆ 

      วตัถุดิบในการเย่ือกระดาษใยสัน้ คือ ชิน้ไม้ท่ีได้จากยูคาลิปตสั ไม้ไผ่ ปอ ฟางข้าว และ
ชานอ้อย  รวมถึงเศษกระดาษท่ีผลิตจากเย่ือใยสัน้ และวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตเย่ือกระดาษใยยาว คือ 
ไม้สบัจากไม้สนเมืองหนาว และประเภทของกระดาษท่ีแบ่งตามลกัษณะของการใช้งาน จะสามารถ
แบง่ประเภทของกระดาษได้ดงันี ้กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper), กระดาษพิมพ์และเขียน (Printing 
and Writing paper),กระดาษแข็งและกล่อง (Paperboard),กระดาษอนามยั (Sanitary tissue),
กระดาษหนงัสือพิมพ์ ( Newsprint paper) โดยสดัส่วนการบริโภคกระดาษคราฟท์สงูสดุคือ ประมาณ 
55% รองลงมาคือกระดาษพิมพ์เขียนร้อยละ  24 กระดาษแข็งร้อยละ 11 กระดาษหนงัสือพิมพ์ร้อยละ 
7และกระดาษอนามยัร้อยละ 3 ซึ่งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศมีปริมาณการผลิต
ประมาณ 1,000,000 ตนัตอ่ปีและมีสดัส่วนการตลาดไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของบรรจภุณัฑ์ทกุประเภท
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ของไทย โดยมีกระบวนการผลิตเย่ือและกระดาษ ดงันีคื้อ การท ากระดาษเร่ิมตัง้แตก่ารน าไม้ไปท าเย่ือ
เพ่ือให้ได้เส้นใยออกมา แล้วจึงน าเย่ือท่ีได้ไปผสมกับสารเติมแต่งในอตัราส่วนต่างๆเพ่ือปรับสมบตัิ
กระดาษให้ได้ตรงความต้องการใช้งาน จากนัน้น าไปท าเป็นแผ่นโดยใช้เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ แล้วจึง
น าไปแปรรูปใช้งาน 
                   การพฒันาเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษท่ีผ่านมาของไทย  เทคโนโลยีอย่าง
แรกคือเทคโนโลยีเอนไซม์ในอตุสาหกรรมกระดาษ ซึง่มีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงขีดความสามารถ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กบัอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการวิจยั พฒันา "เย่ือกระดาษทดแทน" (Substituted 
Pulp) เป็นการน าบรรจภุณัฑ์กระดาษท่ีมีคณุสมบตัิเส้นใยกระดาษท่ียาวและแข็งแรง ท่ีผ่านการใช้งาน
แล้วมาท าเป็นวตัถุดิบเย่ือกระดาษในการผลิตกระดาษใหม่  ส าหรับเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ 
การน าแร่วอลลาสโตไนท์ (wollastonite) มาใช้เป็นเย่ือกระดาษทดแทน  
 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทัง้ ทุน แรงงาน เทคโนโลยี และปัจจัยการลดอัตราภาษี ที่มี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทย ใน
ภาพรวม ของปี พ.ศ. 2543 – 2553 รวมระยะเวลาที่ศึกษาทัง้สิน้ 132 เดือน และวิเคราะห์ถึง
การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างสมการการผลิตเฉพาะปัจจัยทุน และปัจจัยแรงงาน โดย
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 
                   จากการวิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ท่ีจะใช้ในการศกึษา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เพ่ือดู
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวัแปรอิสระว่ามีผลต่อปริมาณการผลิตเย่ือและกระดาษของ
ไทยอย่างไร   พบว่า การเปล่ียนแปลงมูลค่าผลผลิตสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจยัแรงงาน ปัจจัยทุน 
และผลของการเปล่ียนอตัราภาษี ได้คา่ Adjust R 2 ร้อยละ 81.20 ซึ่งแสดงถึงปัจจยัการผลิตดงักล่าว
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณผลผลิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงค่า
สมัประสิทธ์ิของปัจจยัหรือคา่ความยืดหยุ่นพบว่า ปัจจยัแรงงานของอตุสาหกรรมมีคา่ความยืดหยุ่นสงู
ท่ีสดุคือ 0.699 รองลงมาคือ ปัจจยัทนุของอุตสาหกรรม มีคา่ความยืดหยุ่น 0.632 และ ตวัแปรหุ่นการ
ลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่าของอตุสาหกรรม มีคา่ความยืดหยุ่น เท่ากบั 0.043  ซึ่งจะสามารถ
แสดงให้เห็นถึงปริมาณการสง่ออกท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงปี 2548-2550 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการตอบรับของ
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกตอ่การลดอตัราภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่า  แตมี่การลดลงในปี 51 อาจเป็นผลมา
จาก และเป็นช่วงท่ีการผลิตในประเทศชะลอตวั ประกอบกบัเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศ รวมถึงราคาสินค้ามีแนวโน้มปรับสงูขึน้ตามราคาวตัถดุิบ สง่ผลให้ผู้น าเข้าเร่ิมชะลอค าสัง่ซือ้ไว้
ก่อน ดงัแสดงให้เห็นในตารางท่ี 3 ในบทท่ี 1 และสามารถหาคา่การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ด้วยคา่ Solow’s Residual ซึง่เป็นสว่นเหลือจากปัจจยัทนุ,แรงงาน และการลดอตัราภาษี พบว่าในช่วง
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ระหว่างปี พ.ศ.2543 – 2553 มีอตัราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีของเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมเย่ือ
และกระดาษของไทยร้อยละ1.022  ตอ่ปี 
          จากสดัสว่นการมีสว่นร่วมของปัจจยัจะเห็นได้วา่ การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตท่ีเน้นการใช้
ปัจจยัทุนมากกว่าปัจจยัแรงงาน สดัส่วนของปัจจยัทนุตอ่ปริมาณการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือ
และกระดาษของไทยคิดเป็นร้อยละ 65.131   ซึ่งสงูกว่าปัจจยัทางด้านแรงงานคิดเป็นร้อยละ 26.500   
ซึง่แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัทนุยงัคงมีความส าคญัมากท่ีสดุในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 
                แต่ในส่วนของผลของการลดอัตราภาษีน าเข้าของประเทศไทยต่อประเทศคู่ค้า ไม่มีผลต่อ
ปริมาณการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย อาจเป็นเพราะการลดอตัราภาษีของไทยให้
ประเทศคูค้่าอาจจะยงัไมส่ง่ผลกระทบมากนกัตอ่ผู้ผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษในประเทศไทย 
ทัง้ทางด้านต้นทุนท่ีลดลง และการลดอัตราภาษีดงักล่าวยงัไม่สามารถกระตุ้ นให้ผู้ ผลิตปรับปรุงการ
ผลิตเพ่ือแขง่ขนักบัสินค้าท่ีก าลงัจะเข้ามาหลงัการปรับลดอตัราภาษีให้แก่ประเทศคูค้่าได้ 

    การวิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างสมการการผลิตเฉพาะปัจจยัทนุ และปัจจยั
แรงงาน โดยแบง่เป็น 2 ชว่งเวลา 
                ช่วงแรก คือช่วงระยะเวลาก่อนการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีภายใต้กรอบการค้า FTA  คือ  
ปี พ.ศ. 2543 – 2548  รวมระยะเวลาท่ีศกึษาในช่วงแรกทัง้สิน้ 72 เดือน และ ช่วงท่ีสอง คือช่วง
ระยะเวลาหลงัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีภายใต้กรอบการค้า  FTA  คือ ปี พ.ศ. 2549 – 2553 รวม
ระยะเวลาท่ีศกึษาในชว่งท่ีสองทัง้สิน้ 60 เดือน  โดยวิธีการ Chow –test 
                จากการศึกษาพบว่ามีการเปล่ียนในโครงสร้างของสมการถดถอยใน 2 ช่วงเวลาท่ีท าการ
พิจารณา  ช่วงหลงัการลดอตัราภาษี คือปี พ.ศ.2549 – 2553 มีอตัราการขยายตวัของปริมาณผลผลิต
ในอตุสาหกรรมสงูขึน้  จากชว่งแรกก่อนการลดอตัราภาษี ซึ่งมีสาเหตมุาจากการเปล่ียนแปลงในปัจจยั
ทนุรวม และปัจจยัแรงงานรวมของอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย โดย ปัจจยัแรงงานรวม มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของสมการ สูงกว่า ปัจจัยทุน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการท่ีปัจจัยทุน ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงมากนกั แตปั่จจยัทางด้านแรงานยงัมีการปรับตวัและพฒันาศกัยภาพของแรงงานท่ีมีฝีมือ
ทางด้านวิศกรรมการผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งในปัจจบุนัมีการ
เปิดสอนเก่ียวกบัเทคโนโลยีกระดาษโดยเฉพาะดาษ คือคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มี
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีเย่ือและกระดาษ  เพ่ือสนองความต้องการบคุลากรใน
ภาคอตุสาหกรรม 
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                 จากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อปริมาณผลผลิตใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย สามารถตอบสมมติฐานงานวิจยัได้ดงันี ้การเปล่ียนแปลงปัจจยั
ทนุ,ปัจจยัแรงงาน และการเปล่ียนแปลงปัจจยัเทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณ
ผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย คือ ปัจจัยทางด้านก าลังการผลิต,ปัจจัยทางด้าน
แรงงาน และการเปล่ียนแปลงปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษเพิ่มขึน้
ปริมาณผลผลิตก็จะเพิ่มขึน้ตาม และปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเย่ือและกระดาษของไทยมากกว่าผลทางการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษี ซึง่แสดงให้เห็นจากสว่นแบง่การมีสว่นร่วมของแตล่ะปัจจยัการผลิตตอ่ปริมาณ
ผลผลิตซึ่งปัจจัยการลดอัตราภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้าท่ีทีความส าคัญมากสุดคือปัจจัยทุน มี
สดัส่วน ร้อยละ 65.131 รองลงมาคือปัจจยัแรงงานมีสดัส่วน ร้อยละ 26.500  และปัจจยัเทคโนโลยีมี
สดัส่วน ร้อยละ 8.125  และปัจจยัการดอตัราภาษีของประเทศคู่ค้ามีสดัส่วน ร้อยละ  0.135 ซึ่งมี
สดัสว่นท่ีน้อยท่ีสดุ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
               จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อปริมาณผลผลิตใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
               จากค่าการมีส่วนร่วมในความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่าการปัจจยัทุนเป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยมากท่ีสุด รองลงมา
คือปัจจัยแรงงาน ปัจจัยทางเทคโนโลยี และสุดท้ายคือปัจจัยการลดภาษีซึ่ง สอดคล้องกับงานของ 
จรรยา โต๊ะชา (2548) ท่ีปัจจยัทุนมีความส าคญัท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจยัทุนยงัคงเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุดทัง้รายอุตสาหกรรมและในภาพรวม ดังนัน้จึงต้องมีการจัดหาเคร่ืองจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ 

   และจากการพิจารณาค่าความยืดหยุ่นของปัจจัยแรงงาน ปัจจัยแรงงานรวมของ
อตุสาหกรรมมีคา่ความยืดหยุน่ เทา่กบั 0.699 อธิบายได้วา่ เม่ือเปล่ียนแปลงปัจจยัแรงงานไปร้อยละ 1 
จะท าให้ปริมาณผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อย
ละ 0.699 ปัจจัยทุนรวมของอุตสาหกรรมมีค่าความยืดหยุ่น เท่ากับ 0.632 อธิบายได้ว่า เม่ือ
เปล่ียนแปลงปัจจัยทุนไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.632 คือปัจจยัแรงงานมีค่าสมัประสิทธ์ิท่ีสงูกว่าปัจจยัทุน  
ซึ่งขดัแย้งกบังานของ ปิยะนาถ  ลียะวณิช ( 2536) และศศิธร วิทยานวุตัิคณุ (2544) ท่ีมีคา่ความ
ยืดหยุ่นในการผลิตของปัจจัยทุนสูงกว่าปัจจัยแรงงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะงานของทัง้สองเป็นการ
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วิเคราะห์รวมทัง้ประเทศ ซึง่จะประกอบด้วยแรงงานท่ีใช้แรงงาน และแรงงานท่ีใช้ความรู้ทางเทคนิค แต่
ในงานวิจยัท่ีท าการศกึษาเป็นการใช้แรงงานท่ีมีความรู้ทางเทคนิคเฉพาะในการควบคมุดแูลเคร่ืองจกัร
และการผลิต อาจจะท าให้คา่ความยืดหยุ่นของแรงงานในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยมีผล
ต่อปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยมากกว่าปัจจัยทุน  ดงันัน้จึงควรมีการ
พฒันาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคเฉพาะด้านในการผลิตเย่ือและกระดาษ เพ่ือท่ีจะ
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้เพิ่มสงูขึน้ 

    จากผลการวิเคราะห์อัตราการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  ท่ีนอกไปจากปัจจัยแรงงานและ
ปัจจัยทุนโดยวดัออกมาในรูปของ "residual" พบว่าการผลิตทัง้ 2 ช่วงเวลามีอัตราการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นบวก ซึ่งแสดงว่าการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีผลท าให้ผลผลิตใน
อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษเพิ่มขึน้ โดยในช่วงระหว่างปี พ .ศ.2543-2548 มีค่าอัตราการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเท่ากับ 0.5581 และในช่วงปี พ.ศ.2549-2553 มีค่าอัตราการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีเท่ากับ0.4647 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบใน 2 ช่วงเวลาจะเห็นได้ว่าผลของการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีคา่ลดลง สอดคล้องกบังานของ ศศิธร วิทยา
นุวตัิคณุ (2544), จรรยา โต๊ะชา (2548) และ ปิยะนาถ  ลียะวณิช (2536) ซึ่งเป็นผลดีท่ีอัตราการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นบวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพฒันาเทคโนโลยีสามารถเพิ่มผลผลิต
ทัง้ภาพรวมและในรายอตุสาหกรรมได้ ซึ่งเป็นการสนบัสนนุให้ประเทศมีการเพิ่มการศกึษาวิจยั คิดค้น
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาสินค้าและผลผลิตในประเทศให้เพิ่มขึน้และมีคุณภาพสามารถ
แขง่ขนักบัตา่งประเทศได้ แตต่า่งจากงานของ สมหมาย อดุมวิทิต (2544) ท่ีพบว่าในภาคอตุสาหกรรม 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีคา่เป็นลบอาจเป็นเพราะในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยงัไม่มีการน า
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข้ามาใช้ในอตุสาหกรรม สง่ผลให้คา่ของเทคโนโลยีเป็นลบ  

      เม่ือพิจารณาถึงส่วนแบ่งของของเทคโนโลยีต่อปริมาณการเจริญเติบโตของผลผลิตใน
รูปแบบ residual พบว่ามี ส่วนแบง่เท่ากบั 8.125 แสดงให้เห็นว่าความส าคญัของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่
ปริมาณการเจริญเตบิโตของผลผลิตยงัอยูใ่นระดบัไมส่งูมากนกัซึ่งสอดคล้องกบังานของ ศศิธร วิทยานุ
วัติคุณ (2544) ท่ีมีค่าเพียง 3.2753  ดงันัน้ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนต้องให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึน้ นอกจากนีย้งัต้องมีการปรับปรุงความสามารถในการดดูซบัเทคโนโลยีท่ี
เข้ามาจากต่างประเทศ โดยต้องสร้างความพร้อมทางด้านแรงงานให้มีความสามารถและปริมาณท่ี
เพียงพอกบัความต้องการ รวมทัง้ต้องปรับปรุงการวิจยัและพฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือให้ได้มาซึง่เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการผลิตในประเทศและมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
                   จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อปริมาณผลผลิตใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1.  จากการศกึษาถึงความส าคญัของแตล่ะปัจจยัพบวา่ การปัจจยัทางด้านทนุเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคัญต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยมากท่ีสุด ดงันัน้
อตุสาหกรรมเย่ือแลกระดาษของไทยประเทศไทยยงัคงต้องพึง่พาเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรม จงึควรพฒันาปัจจยัทนุคือเคร่ืองจกัรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

2.  จากผลของการศกึษาการเปล่ียนแปลงสมการโดยวิธีการ Chow – test เพ่ือทดสอบการ
เปล่ียนแปลงของสมการของทัง้สองชว่งเวลาคือก่อนแหลงัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี โดยศกึษาเฉพาะ
ปัจจยัแรงงานและปัจจยัทนุ แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัแรงงานส่งผลตอ่ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ คือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแรงงานจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มสงูขึน้กว่าปัจจยัทนุโดยเปรียบเทียบ ดงันัน้ควร
มีการสนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการพฒันาประสิทธิภาพของแรงงานในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ
ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มสงูขึน้  

3. จากการศึกษาในส่วนของอัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีผลในทางบวกนัน้ 
แสดงให้เห็นว่าเราสามารถท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีมาร่วมกับการผลิตเพ่ือเพิ่มผลผลิตได้แต่ยังอยู่ใน
อตัราส่วนท่ีน้อยมาก ดงันัน้ควรเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเหมาะสมกับการผลิตใน
ปัจจุบนั ซึ่งถ้ามีการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย 
อาจจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตท่ีในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยเพิ่มสงูขึน้ได้ในอนาคต 

4. ปัจจัยทางด้านการลดภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้าส่งผลให้ปริมาณกา รผลิตใน
อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษเพิ่มขึน้ แต่จากการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านการลดอตัราภาษีน าเข้าของ
ไทยไม่มีผลตอ่ปริมาณผลผลิตในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย ฉะนัน้ภาครัฐควรท่ีจะกระตุ้น
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปัจจยัด้านการลดอตัราภาษีน าเข้าของไทยทัง้ทางด้านการลดต้นทุน
ของวตัถุดิบ และการลดต้นทุนสินค้าน าเข้าท่ีน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทัง้ยงักระตุ้นให้ผู้ผลิต
พฒันาการผลิตสินค้าให้สามารถผลิตสินค้าได้มีคณุภาพท่ีดียิ่งขึน้ท่ีจะสามารถแขง่ขนักบัสินค้าน าเข้าท่ี
เข้ามาเพิ่มขึน้จากการท่ีไทยลดอตัราภาษีน าเข้าให้แก่ประเทศคู่ ค้า ทัง้ยงัศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนท่ีสามารถ
ท าให้ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทยเพิ่มสงูขึน้ด้วย 
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           ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1.  จากการศึกษาวิจยั  เป็นการศกึษาปัจจยัด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในรูปของส่วน

เหลือจากปัจจยัทางด้านทนุและแรงงานภายใต้หลกัการ Solow Residual ส าหรับการศกึษาครัง้ตอ่ไป
อาจจะศกึษาปัจจยัด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ท่ีอยู่ในรูปของตวัแปรอิสระ เป็นคา่พารามิเตอร์ ซึ่ง
อาจจะแสดงให้เห็นถึง คา่การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. จากการศึกษาวิจยัพบว่า การใช้ระยะเวลาก่อนและหลงัการปรับลดอตัราภาษีภายใต้
กรอบการค้า FTA มาเป็นจดุแบง่ช่วงเวลาท่ีจะแสดงให้เห็นว่า สมการการผลิตนัน้เปล่ียนแปลงหรือไม ่
ซึ่งผลท่ีได้ออกมานัน้แสดงให้เห็นว่า สมการการผลิตทัง้สองช่วงเวลานัน้มีความแตกต่างกัน ส าหรับ
การศกึษาครัง้ตอ่ไปอาจจะใช้จดุแบง่ชว่งเวลาอ่ืน เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
มาเป็นจดุแบง่ช่วงเวลาในการศกึษา ท่ีอาจจะสามารถแสดงความแตกตา่งของสมการการผลิตทัง้สอง
ชว่งเวลาได้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
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การเปิดตลาดสินค้ากระดาษและสิ่งพิมพ์ ภายใต้กรอบ FTA (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
,2549,ออนไลน์) 
       การเปิดตลาดภายใต้กรอบเจรจา FTA  ของไทยกบัคูเ่จรจาซึ่งมีทัง้ท่ีมีผลใช้บงัคบัแล้ว และท่ีเจรจา
เสร็จแล้ว ในปัจจบุนัได้แก่ 4 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  อินเดีย ส าหรับญ่ีปุ่ นได้ข้อสรุปใน
การเจรจาแล้ว แตย่งัไมไ่ด้มีการลงนามในความตกลงฯ    โดยได้มีการเจรจาลดภาษีสินค้า กระดาษและ
สิ่งพิมพ์ กบัทกุประเทศ  ยกเว้นกรอบ FTAไทย-อินเดีย ยงัมิได้มีการเปิดตลาดใน 82 รายการท่ีได้ลดภาษี
ไปแล้ว  สว่นกรอบอ่ืนๆข้างต้น สรุปการลดภาษีได้ดงันี ้
       1.   กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (พกัิด HS 48 ) 
          1.1   กระดาษพมิพ์เขียน  
 - ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลียเป็น 0 ในปี 2009 และ 2010 
นิวซีแลนด์ และจีน เป็น 0 ในปี  2010  
  - คู่เจรจา(ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ) ลดภาษีให้ไทย เป็น 0 ทันที ส าหรับ จีน เป็น
สินค้าออ่นไหวมีภาษีเป็น 0-5 % ในปี 2018 และเป็นสินค้าออ่นไหวสงูท่ีคงภาษีไว้ท่ี 7.5 %  
            1.2 กระดาษคราฟท์ 
                   - ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลียเป็น 0 ในปี 2009  ส่วนนิวซีแลนด์ และ
จีน เป็น 0 ในปี  2010  
 -  คู่เจรจา (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)์ ลดภาษีให้ไทย เป็น 0 ทนัที ส าหรับ จีน เป็นสินค้า
ออ่นไหวมีภาษีเป็น 0-5 % ในปี 2018 และเป็นสินค้าออ่นไหวสงูท่ีคงภาษีไว้ท่ี 7.5 %   
           1.3 กระดาษแข็ง 

- ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลียเป็น 0 ในปี 2009 และ 
2010   นิวซีแลนด์ และจีน เป็น 0 ในปี  2010  
 - คู่เจรจา (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ) ลดภาษีให้ไทย เป็น 0 ทันที ส าหรับ จีน เป็น
สินค้าออ่นไหวมีภาษีเป็น 0-5 % ในปี 2018 และสว่นใหญ่เป็นสินค้าออ่นไหวสงูท่ีคงภาษีไว้ท่ี 7.5 %   
          1.4  กระดาษช าระ/เช็ดหน้า และกระดาษอนามัย 

    - ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ทยอยลดเป็น 0 ในปี 2010 
ยกเว้น กระดาษช าระแต่งสีหรือท าลาย และกระดาษผ้าอ้อมอ่ืนๆ ท่ีภาษีเป็น 0 ในปี 2009  นิวซีแลนด์ 
กระดาษช าระเป็นม้วน/แผ่นแตง่พืน้ผิว (HS 4803) เป็น 0 ทนัที และกระดาษช าระเพ่ือการอนามยั (HS 
4818 เชน่ ผ้าอ้อม) ทยอยลดเป็น 0 ในปี 2010  สว่นจีนทยอยลดเป็น 0 ในปี 2010   
               - คู่เจรจา (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ) ลดภาษีให้ไทย เป็น 0 ทนัที และ จีน ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าออ่นไหวสงูท่ีคงภาษีไว้ท่ี 7.5 %   
          1.5  บรรจุภัณฑ์กระดาษ(หีบ กล่อง ซอง ) 
             - ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน เป็น 0 
 ในปี 2010  
             - คู่เจรจา (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)์ ลดภาษีให้ไทย เป็น 0 ทนัที ส าหรับ จีน ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าออ่นไหวมีภาษีเป็น 0-5 %  ในปี 2018  ยกเว้น กระสอบ/ถงุ (HS481930) เป็น 0 ในปี 2010  
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   1.6  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอ่ืนๆ 
           - ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดยส่วนใหญ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน เป็น 0 ในปี 
2010  ยกเว้น กระดาษหนังสือพิมพ์ ออสเตรเลีย เป็น 0 ปี 2007 นิวซีแลนด์เป็น  0-5%  ในปี 2006  
และจีน เป็นสินค้าออ่นไหวมีภาษี 5%  ในปี 2018  
  - คู่เจรจา (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ) ลดภาษีให้ไทย เป็น 0 ทันที ส าหรับ จีน ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอ่อนไหวมีภาษีเป็น 0-5 % ในปี 2018 และเป็นสินค้าอ่อนไหวสูงท่ีคงภาษีไว้ท่ี 7.5 %  
นอกจากนัน้ มีบางรายการ เช่น กระดาษท่ีแทรกด้วยกระดาษคาร์บอน กระดาษไหว้เจ้าทยอยลดภาษี
เป็น 0 ในปี 2010  
       2. สิ่งพมิพ์ (พกัิด HS 49)                      
       สินค้า สิ่งพมิพ์ ส่วนใหญ่คู่เจรจาให้ไทย เป็น 0 ทันที ทัง้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ยกเว้น 
จีน ท่ีมีบางรายการเป็นสินค้าอ่อนไหวท่ีมีภาษีเป็น 7.5%  ไปจนถึงปี 2018 ภาษีจึงเหลือ 0-5%  เช่น 
ใบหุ้น พนัธบตัร ใบเอกสารสิทธ์ิท่ีคล้ายกนั สมดุเช็ค รูปลอก ไปรษณียบตัร ปฏิทิน และรูปภาพ เป็นต้น 
          2.1 หนังสือที่พมิพ์เป็นเล่ม โบร์ชัวร์ แผ่นปลิว  
          ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดยหนงัสือท่ีเป็นภาษาไทยนัน้ จะทยอยลดภาษีให้ ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ เป็น 0 ในปี 2015  ส าหรับ จีน เป็นสินค้าอ่อนไหวทยอยลดภาษีเป็น   5 % ในปี 2018   
ยกเว้นท่ีเป็นอกัษรอ่ืนๆ (ไมใ่ชภ่าษาไทย) มีภาษีเป็น 0 ทนัที ส าหรับทกุประเทศ 
 2.2 หนังสือพมิพ์ วารสาร นิตยสาร 
          ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดยหนังสือท่ีเป็นภาษาไทยนัน้ ออสเตรเลีย เป็น 0 ปี 2007  
นิวซีแลนด์ เป็น 0ในปี 2009  ยกเว้นท่ีเป็นอกัษรอ่ืนๆ (ไม่ใช่ภาษาไทย) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มี
ภาษีเป็น 0 ทนัที และจีน เป็น 0ในปี 2009   
   
           2.3 หนังสือภาพ สมุดวาด 
           ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย เป็น 0 ปี 2007  นิวซีแลนด์  และจีน เป็น 0ใน
ปี 2009   
           2.4 บทเพลงท่ีพมิพ์  
           ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย เป็น 0 ในปี 2007  ส าหรับ 
นิวซีแลนด์ และจีน เป็น 0ในปี 2009   
 2.5 แผนที่ 
          ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็น 0 ปี 2007  ส่วน จีน เป็น 0
ในปี 2009   
          2.6 แปลน ภาพลายเส้น 
          ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็น 0 ปี 2007  ส าหรับ จีน 
เป็น 0 ในปี 2009   
 2.7  ไปรษณียากร  
 ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  และจีน เป็น 0ในปี 2010  
อย่างไรก็ตาม ส าหรับ ใบสต็อกใบหุ้ น พันธบตัร ใบเอกสารสิทธ์ิท่ีคล้ายกัน สมุดเช็ค  ไทยลดให้ทุก
ประเทศ เป็น 0 ทนัที 
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 2.8 รูปลอก  
 ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  และจีน เป็น 0ในปี 2010   
 2.9 ไปรษณียบัตร 
 ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็น 0 ทนัที  ส่วน จีน ทยอยลดภาษี 
เป็น 0ในปี 2010   
 2.10 ปฏิทนิ 
 ไทยทยอยลดภาษีให้คู่เจรจา โดย ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  และจีน เป็น 0ในปี 2010   
 2.11 สิ่งพมิพ์อ่ืนๆ (เช่น ภาพถ่าย) 
 ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา โดยท่ี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีบางส่วนท่ีไทยทยอยลดภาษีให้เป็น 
0 ในปี 2009  และอีกส่วนหนึ่งไทยให้ทัง้ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  และจีน โดยทยอยลดภาษีเป็น 0ในปี 
2010   อยา่งไรก็ตาม ในสว่นท่ีเป็นภาพถ่าย รูปภาพ ส าหรับ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไทยลดภาษีให้
เป็น 0 ทนัที   
       ข้อวิเคราะห์ 
         สินค้า กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ท่ีมีการเปิดตลาดภายใต้กรอบ FTA ไปแล้วนัน้ โดยภาพรวมแล้ว คู่
เจรจาส่วนใหญ่ ได้เปิดตลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตท่ีมีศกัยภาพสามารถ
ส่งออกไปแข่งขนัในตลาดคูเ่จรจาท่ีเปิดมากขึน้ได้  อุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  แต่
ส าหรับ จีน ยงัคงเป็นสินค้าออ่นไหวจ านวนมาก ขณะท่ีท่ีฝ่ายไทยอาจมองว่าในอนาคต เม่ือประเทศไทย
เปิดตลาดสินค้ากลุม่นี ้โดยท่ีทยอยลดภาษีเป็นล าดบัแล้ว จะชว่ยให้อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองกลุ่มนี ้สามารถ
น าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิท่ีจะชว่ยให้ต้นทนุต ่าลง  
       อย่างไรก็ตาม  ในระยะต่อไปก็ย่อมจะมีการแข่งขนัจากตลาดภายนอกเข้ามาตลาดในประเทศไทย
มากขึน้เช่นกนั  ดงันัน้ จึงท าให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกลุ่มนีต้้องเร่งปรับตวัเพ่ือเพิ่มศกัยภาพรองรับการ
แข่งขันกับต่างประเทศ ทัง้ในด้านการพยายามลดต้นทุน เพิ่มนวัตกรรมใหม่ ผลิตสินค้าท่ีมีความ
แตกตา่ง/หลากหลาย มีคณุภาพ/มาตรฐาน  ทัง้นี ้ภาคอตุสาหกรรมกลุม่นีข้องไทยยงัมีช่วงเวลายืดหยุ่นท่ี
เหลือก่อนภาษีเป็น 0 ในชว่งระหวา่งปี 2007-2010 เป็นต้นไป 
 
สรุปการเปิดตลาดสินค้ากระดาษและสิ่งพมิพ์ ภายใต้กรอบ FTA  

1. การเปิดตลาดภายใต้กรอบเจรจา FTA  ของไทยกับคู่เจรจาซึ่งมีทัง้ท่ีมีผลใช้บงัคบัแล้ว และท่ี
เจรจาเสร็จแล้ว ในปัจจบุนัได้แก่ 4 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  อินเดีย   ส่วนญ่ีปุ่ นเจรจา
เสร็จแล้ว แต่ยงัไม่ได้ลงนาม   โดยได้มีการเจรจาลดภาษีสินค้า กระดาษและสิ่งพิมพ์ กับทุกประเทศ 
ยกเว้น กรอบ FTAไทย-อินเดียยงัมิได้มีการเปิดตลาดใน 82 รายการท่ีเร่งลดภาษีไปแล้ว 

2. กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ประกอบด้วย กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษคราฟท์ กระดาษ
แข็ง กระดาษช าระและกระดาษอนามยั บรรจภุณัฑ์กระดาษ และกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่ฝ่ายไทยทยอยลดภาษีให้คูเ่จรจาเป็น 0 ในปี 2009-2010ขณะท่ีคู่เจรจาส่วนใหญ่เปิดตลาด
ให้ไทย และมีภาษีเป็น 0 ยกเว้น จีนยงัเป็นสินค้าออ่นไหวและออ่นไหวสงู 
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3. สิ่งพิมพ์ สว่นใหญ่คูเ่จรจาให้ไทย เป็น 0 ทนัที ทัง้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
ยกเว้น จีน ท่ีมีบางรายการยงัเป็นสินค้าอ่อนไหว  ส าหรับฝ่ายไทยนัน้ ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทยแล้ว 
ไทยทยอยลดภาษีให้เป็น 0 ระหว่างปี 2007-2015 แตถ้่าไม่ใช่อกัษรไทยแล้ว ฝ่ายไทยเปิดตลาดเป็น 0 
ทนัท่ี ส าหรับสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ฝ่ายไทยทยอยลดให้เป็น 0 ประมาณปี 2009-2010  
 4. ข้อวิเคราะห์ สินค้า กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ท่ีมีการเปิดตลาดภายใต้กรอบ FTA ไปแล้วนัน้ โดย
ภาพรวมแล้ว คู่เจรจาส่วนใหญ่ ได้เปิดตลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทย โดยเฉพาะผู้ ผลิตท่ีมี
ศกัยภาพสามารถสง่ออกไปแขง่ขนัในตลาดคูเ่จรจาท่ีเปิดมากขึน้ได้ อตุสาหกรรมกระดาษและอตสาหกร
รมสิ่งพิมพ์  แตส่ าหรับ จีน ยงัคงเป็นสินค้าอ่อนไหวจ านวนมาก ขณะท่ีท่ีฝ่ายไทยอาจมองว่าในอนาคต 
เม่ือประเทศไทยเปิดตลาดสินค้ากลุ่มนี ้โดยท่ีทยอยลดภาษีเป็นล าดับแล้ว จะช่วยให้อุตสาหกรรม
ตอ่เน่ืองกลุม่นี ้สามารถน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิท่ีจะชว่ยให้ต้นทนุต ่าลง  
       อยา่งไรก็ตาม ในระยะตอ่ไปก็ยอ่มจะมีการแขง่ขนัจากตลาดภายนอกเข้ามาตลาดใน 
ประเทศไทยมากขึน้เชน่กนั  ดงันัน้ จงึท าให้ผู้ผลิตในอตุสาหกรรมกลุ่มนีต้้องเร่งปรับตวัเพ่ือเพิ่มศกัยภาพ
รองรับการแข่งขนักับต่างประเทศ ทัง้ในด้านการพยายามลดต้นทุน เพิ่มนวตักรรมใหม่ ผลิตสินค้าท่ีมี
ความแตกต่าง/หลากหลาย มีคณุภาพ/มาตรฐาน  ทัง้นี ้ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มนีข้องไทยยงัมีช่วงเวลา
ยืดหยุน่ท่ีเหลือก่อนภาษีเป็น 0 ในชว่งระหวา่งปี 2007-2010 เป็นต้นไป 
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ภาคผนวก ข 
ผลการประมาณฟังก์ช่ันการผลิต 
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ตารางภาคผนวก 1 ข้อมลูตวัเลข ปัจจยัทนุ ปัจจยัแรงงาน  ผลผลิต ตวัแปรหุ่นการลดภาษีน าเข้าของไทย 
และตวัแปรหุน่การลดภาษีน าเข้าของประเทศคูค้่าในภาพรวมระหวา่งปี พ.ศ. 2543 -2553 

 

            

ปี พ.ศ./เดือน ปัจจัยทุน  ปัจจัยแรงงาน ผลผลิต  ตัวแปรหุ่นการลด ตัวแปรหุ่นการลด 

    ภาษีน าเข้าของไทย  ภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้า 

ม.ค. 2543     288,257.00  102.00613       193,878.39  0 0 

ก.พ.     288,257.00  98.160372       173,377.88  0 0 

มี.ค.     288,257.00  94.439916       200,930.08  0 0 

เม.ย.     288,257.00  107.80498       192,465.00  0 0 

พ.ค.     288,257.00  102.652       197,080.35  0 0 

มิ.ย.     330,299.50  92.507669       211,818.82  0 0 

ก.ค.     330,299.50  104.40808       235,101.86  0 0 

ส.ค.     330,299.50  96.439451       218,061.84  0 0 

ก.ย.     330,299.50  99.254788       220,127.44  0 0 

ต.ค     330,299.50  100.30613       212,690.06  0 0 

พ.ย.     330,299.50  94.70295       204,351.03  0 0 

ธ.ค.     330,299.50  108.85642       225,536.57  0 0 

ม.ค.  2544     333,769.50  98.064189       198,150.20  0 0 

ก.พ.     333,769.50  104.37664       205,363.05  0 0 

มี.ค.     334,069.50  107.8659       241,329.57  0 0 

เม.ย.     334,069.50  110.42527       215,983.86  0 0 

พ.ค.     334,069.50  105.38306       221,582.72  0 0 

มิ.ย.     334,069.50  104.43948       224,931.06  0 0 

ก.ค.     335,069.50  102.55246       228,554.99  0 0 

ส.ค.     335,069.50  104.57764       232,640.37  0 0 

ก.ย.     335,069.50  104.61273       228,726.50  0 0 

ต.ค     336,569.50  111.93517       229,131.26  0 0 

พ.ย.     336,818.50  102.92694       233,314.96  0 0 

ธ.ค.     336,818.50  100.84512       210,740.41  0 0 
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ตารางภาคผนวก 1 (ตอ่) 

ปี พ.ศ./เดือน ปัจจัยทุน  ปัจจัยแรงงาน ผลผลิต  ตัวแปรหุ่นการลด ตัวแปรหุ่นการลด 

        ภาษีน าเข้าของไทย  ภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้า 

ม.ค. 2545     337,864.00  102.42379       225,710.06  0 0 

ก.พ.     337,959.50  100.76368       200,991.88  0 0 

มี.ค.     339,584.50  107.25936       244,585.35  0 0 

เม.ย.     338,999.50  114.57173       233,221.18  0 0 

พ.ค.     337,959.50  105.24391       225,471.75  0 0 

มิ.ย.     337,959.50  100.99902       222,191.04  0 0 

ก.ค.     337,959.50  109.83319       251,210.72  0 0 

ส.ค.     342,426.50  112.03724       261,113.78  0 0 

ก.ย.     342,084.50  108.92017       246,472.39  0 0 

ต.ค     361,592.50  105.222       243,478.52  0 0 

พ.ย.     361,592.50  104.36931       233,158.10  0 0 

ธ.ค.     361,592.50  103.89056       211,255.39  0 0 

ม.ค.  2546     362,132.50  112.10637       237,893.69  0 0 

ก.พ.     362,132.50  111.11329       225,946.39  0 0 

มี.ค.     363,757.50  113.98052       252,196.51  0 0 

เม.ย.     367,957.55  121.78462       246,017.05  0 0 

พ.ค.     363,757.50  115.56033       256,308.10  0 0 

มิ.ย.     362,132.50  104.45706       225,653.43  0 0 

ก.ค.     368,549.50  111.18563       251,309.94  0 0 

ส.ค.     369,924.50  116.02348       257,592.29  0 0 

ก.ย.     368,299.50  109.66331       245,427.98  0 0 

ต.ค     369,924.50  117.3749       264,880.83  0 0 

พ.ย.     368,307.50  108.13713       239,505.21  0 0 

ธ.ค.     374,888.50  110.54906       238,029.83  0 0 

ม.ค. 2547     375,790.50  115.77623       263,328.58  0 0 

ก.พ.     395,407.01  116.66217       263,819.38  0 0 

มี.ค.     378,080.50  116.12332       265,747.79  0 0 

เม.ย.     376,255.50  123.93102       264,065.19  0 0 

พ.ค.     377,880.50  115.45189       264,529.01  0 0 

มิ.ย.     376,255.50  119.57199       267,713.31  0 0 

ก.ค.     379,103.50  119.19302       280,469.11  0 0 

ส.ค.     377,880.50  131.5742       282,087.01  0 0 
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ตารางภาคผนวก 1 (ตอ่) 

ปี พ.ศ./เดือน ปัจจัยทุน  ปัจจัยแรงงาน ผลผลิต  ตัวแปรหุ่นการลด ตัวแปรหุ่นการลด 

        ภาษีน าเข้าของไทย  ภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้า 

ก.ย.     376,255.50  113.8024       267,657.26  0 0 

ต.ค     377,314.50  118.21116       270,249.56  0 0 

พ.ย.     376,684.50  110.10452       259,657.74  0 0 

ธ.ค.     376,255.50  114.66816       257,259.80  0 0 

ม.ค. 2548     376,255.50  121.87475       280,261.19  0 0 

ก.พ.     376,255.50  117.71601       261,694.91  0 0 

มี.ค.     377,449.50  114.73457       269,687.44  0 0 

เม.ย.     377,355.50  131.03263       261,261.29  0 0 

พ.ค.     386,155.50  128.85939       277,507.37  0 0 

มิ.ย.     386,307.50  126.8176       265,563.20  0 0 

ก.ค.     387,255.50  124.3117       262,426.55  0 0 

ส.ค.     387,338.50  123.54194       271,657.66  0 0 

ก.ย.     387,295.50  121.9016       266,267.13  0 0 

ต.ค     387,403.50  124.26467       268,339.18  0 0 

พ.ย.     387,455.50  123.79736       272,264.41  0 0 

ธ.ค.     388,555.50  122.86971       256,826.29  0 0 

ม.ค.  2549     392,052.50  137.12503       289,562.62  0 1 

ก.พ.     390,755.50  125.67106       261,281.24  0 1 

มี.ค.     391,598.50  109.05568       291,210.37  0 1 

เม.ย.     392,007.50  143.0739       268,401.20  0 1 

พ.ค.     392,806.50  153.15434       290,772.84  0 1 

มิ.ย.     392,458.50  130.39751       287,771.90  0 1 

ก.ค.     393,514.50  134.85987       292,881.37  0 1 

ส.ค.     392,696.50  132.3756       297,093.63  0 1 

ก.ย.     386,920.50  112.02116       246,133.02  0 1 

ต.ค     386,185.50  128.02928       298,311.86  0 1 

พ.ย.     386,185.50  120.47597       280,680.14  0 1 

ธ.ค.     386,385.50  133.02417       294,361.47  0 1 

ม.ค.  2550     386,185.50  126.28297       296,440.57  0 1 

ก.พ.     386,985.50  114.24551       259,223.46  0 1 

มี.ค.     388,185.50  124.8354       314,840.68  0 1 

เม.ย.     394,972.50  124.18341       297,074.65  0 1 
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ปี พ.ศ./เดือน ปัจจัยทุน  ปัจจัยแรงงาน ผลผลิต  ตัวแปรหุ่นการลด ตัวแปรหุ่นการลด 

        ภาษีน าเข้าของไทย  ภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้า 

พ.ค.     395,172.50  120.43892       299,736.36  0 1 

มิ.ย.     395,172.50  117.02847       298,294.90  0 1 

ก.ค.     398,684.50  122.36858       310,267.23  0 1 

ส.ค.     396,972.50  119.26681       297,907.49  0 1 

ก.ย.     396,972.50  118.08974       294,502.10  0 1 

ต.ค     397,172.50  121.82947       312,030.96  0 1 

พ.ย.     397,172.50  119.51607       309,341.49  0 1 

ธ.ค.     397,172.50  120.19503       303,413.81  0 1 

ม.ค. 2551     397,172.50  126.37628       318,650.53  0 1 

ก.พ.     397,172.50  124.37378       297,582.42  0 1 

มี.ค.     397,172.50  128.11481       309,486.00  0 1 

เม.ย.     397,172.50  133.32996       303,948.80  0 1 

พ.ค.     397,172.50  130.46841       315,206.52  0 1 

มิ.ย.     397,172.50  119.59865       288,393.36  0 1 

ก.ค.     397,172.50  122.69009       298,994.84  0 1 

ส.ค.     398,172.50  118.44654       289,032.96  0 1 

ก.ย.     398,172.50  112.11827       279,555.92  0 1 

ต.ค     398,172.50  104.43995       265,753.72  0 1 

พ.ย.     406,172.50  77.764426       180,298.48  0 1 

ธ.ค.     406,172.50  82.683608       198,468.97  0 1 

ม.ค. 2552     406,172.50  94.176711       228,849.59  1 1 

ก.พ.     406,172.50  91.107264       221,059.20  1 1 

มี.ค.     406,172.50  99.475288       251,647.07  1 1 

เม.ย.     406,172.50  123.66115       242,265.24  1 1 

พ.ค.     406,172.50  105.66931       262,208.43  1 1 

มิ.ย.     406,172.50  104.02653       267,058.13  1 1 

ก.ค.     406,172.50  107.15954       271,363.35  1 1 

ส.ค.     406,172.50  108.14282       275,091.36  1 1 

ก.ย.     406,172.50  106.75771       279,665.16  1 1 

ต.ค     406,172.50  108.54118       281,913.92  1 1 

พ.ย.     406,172.50  102.27617       265,269.32  1 1 

ธ.ค.     406,172.50  103.89856       253,110.32  1 1 

ตารางภาคผนวก 1 (ตอ่) 
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 ตารางภาคผนวก 1 (ตอ่) 
        

ปี พ.ศ./เดือน ปัจจัยทุน  ปัจจัยแรงงาน ผลผลิต  ตัวแปรหุ่นการลด ตัวแปรหุ่นการลด 

        ภาษีน าเข้าของไทย  ภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้า 

ม.ค. 2553     406,172.50  110.4419       279,392.54  1 1 

ก.พ.     406,172.50  106.91548       263,943.85  1 1 

มี.ค.     406,172.50  108.76471       283,599.03  1 1 

เม.ย.     406,172.50  114.61798       268,316.49  1 1 

พ.ค.     406,172.50  110.95207       275,259.55  1 1 

มิ.ย.     406,172.50  106.06863       267,550.23  1 1 

ก.ค.     406,172.50  100.7907       257,681.81  1 1 

ส.ค.     406,172.50  100.43029       258,374.26  1 1 

ก.ย.     406,172.50  99.157487       261,471.33  1 1 

ต.ค     406,172.50  100.95234       263,716.61  1 1 

พ.ย.     406,172.50  100.11692       260,878.99  1 1 

ธ.ค.     406,172.50  105.07112       260,796.54  1 1 
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ตารางภาคผนวก  2 อตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทนุ ปัจจยัแรงงาน ปัจจยัทางด้านภาษี และ
เทคโนโลยีของปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย ในภาพรวมระหวา่งปี พ.ศ. 
2543 -2553 

                      
เดือน/ปี 
พ.ศ. Ln y  Ln k Ln l D2 b0 b1*ln_k b2*ln_l b4*d2 T T+ b0 

ม.ค. / 
2543 12.17 12.571608 4.63 0 1.017 7.945 3.233 0 -0.0201677 0.996832 

ก.พ. 12.06 12.571608 4.59 0 1.017 7.945 3.206 0 -0.1050625 0.911937 

มี.ค. 12.21 12.571608 4.55 0 1.017 7.945 3.179 0 0.0694295 1.086429 

เม.ย. 12.17 12.571608 4.68 0 1.017 7.945 3.272 0 -0.0661329 0.950867 

พ.ค. 12.19 12.571608 4.63 0 1.017 7.945 3.237 0 -0.0081992 1.008801 

มิ.ย. 12.26 12.707755 4.53 0 1.017 8.031 3.165 0 0.0506086 1.067609 

ก.ค. 12.37 12.707755 4.65 0 1.017 8.031 3.249 0 0.0703063 1.087306 

ส.ค. 12.29 12.707755 4.57 0 1.017 8.031 3.194 0 0.0505609 1.067561 

ก.ย. 12.3 12.707755 4.6 0 1.017 8.031 3.214 0 0.0398753 1.056875 

ต.ค 12.27 12.707755 4.61 0 1.017 8.031 3.221 0 -0.0018605 1.01514 

พ.ย. 12.23 12.707755 4.55 0 1.017 8.031 3.181 0 -0.0016776 1.015322 

ธ.ค. 12.33 12.707755 4.69 0 1.017 8.031 3.278 0 -0.0003944 1.016606 

ม.ค./2544 12.2 12.718206 4.59 0 1.017 8.038 3.205 0 -0.0634755 0.953525 

ก.พ. 12.23 12.718206 4.65 0 1.017 8.038 3.249 0 -0.0713276 0.945672 

มี.ค. 12.39 12.719104 4.68 0 1.017 8.038 3.272 0 0.0665036 1.083504 

เม.ย. 12.28 12.719104 4.7 0 1.017 8.038 3.288 0 -0.060848 0.956152 

พ.ค. 12.31 12.719104 4.66 0 1.017 8.038 3.256 0 -0.0025864 1.014414 

มิ.ย. 12.32 12.719104 4.65 0 1.017 8.038 3.249 0 0.0186985 1.035698 

ก.ค. 12.34 12.722093 4.63 0 1.017 8.04 3.237 0 0.0455374 1.062537 

ส.ค. 12.36 12.722093 4.65 0 1.017 8.04 3.25 0 0.0495852 1.066585 

ก.ย. 12.34 12.722093 4.65 0 1.017 8.04 3.251 0 0.0323839 1.049384 

ต.ค 12.34 12.72656 4.72 0 1.017 8.043 3.298 0 -0.0159616 1.001038 

พ.ย. 12.36 12.727299 4.63 0 1.017 8.044 3.239 0 0.0603118 1.077312 

ธ.ค. 12.26 12.727299 4.61 0 1.017 8.044 3.225 0 -0.0271674 0.989833 
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ตารางภาคผนวก  2 (ตอ่) 
                      

ม.ค. / 
2545 12.33 12.730399 4.63 0 1.017 8.046 3.236 0 0.0286404 1.0456404 

ก.พ. 12.21 12.730681 4.61 0 1.017 8.046 3.224 0 -0.0761027 0.9408974 

มี.ค. 12.41 12.735478 4.68 0 1.017 8.049 3.268 0 0.0734978 1.0904978 

เม.ย. 12.36 12.733754 4.74 0 1.017 8.048 3.314 0 -0.0190895 0.9979105 

พ.ค. 12.33 12.730681 4.66 0 1.017 8.046 3.255 0 0.0084194 1.0254194 

มิ.ย. 12.31 12.730681 4.62 0 1.017 8.046 3.226 0 0.0225398 1.0395398 

ก.ค. 12.43 12.730681 4.7 0 1.017 8.046 3.285 0 0.0866818 1.1036818 

ส.ค. 12.47 12.743812 4.72 0 1.017 8.054 3.298 0 0.103159 1.120159 

ก.ย. 12.42 12.742813 4.69 0 1.017 8.053 3.279 0 0.0658074 1.0828074 

ต.ค 12.4 12.798273 4.66 0 1.017 8.089 3.255 0 0.0426807 1.0596807 

พ.ย. 12.36 12.798273 4.65 0 1.017 8.089 3.249 0 0.0050564 1.0220564 

ธ.ค. 12.26 12.798273 4.64 0 1.017 8.089 3.246 0 -0.0903789 0.9266212 
ม.ค. / 
2546 12.38 12.799765 4.72 0 1.017 8.089 3.299 0 -0.0257669 0.9912331 

ก.พ. 12.33 12.799765 4.71 0 1.017 8.089 3.293 0 -0.0710734 0.9459266 

มี.ค. 12.44 12.804243 4.74 0 1.017 8.092 3.31 0 0.0181992 1.0351992 

เม.ย. 12.41 12.815723 4.8 0 1.017 8.1 3.357 0 -0.0601563 0.9568437 

พ.ค. 12.45 12.804243 4.75 0 1.017 8.092 3.32 0 0.024749 1.041749 

มิ.ย. 12.33 12.799765 4.65 0 1.017 8.089 3.249 0 -0.0291907 0.9878094 

ก.ค. 12.43 12.81733 4.71 0 1.017 8.101 3.293 0 0.0237599 1.0407599 

ส.ค. 12.46 12.821054 4.75 0 1.017 8.103 3.323 0 0.0163261 1.0333261 

ก.ย. 12.41 12.816652 4.7 0 1.017 8.1 3.283 0 0.0101419 1.0271419 

ต.ค 12.49 12.821054 4.77 0 1.017 8.103 3.331 0 0.0361333 1.0531333 

พ.ย. 12.39 12.816673 4.68 0 1.017 8.1 3.274 0 -0.0045039 1.0124961 

ธ.ค. 12.38 12.834384 4.71 0 1.017 8.111 3.289 0 -0.0372955 0.9797045 
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ตารางภาคผนวก  2 (ตอ่) 
                      

ม.ค. / 
2547 12.48 12.836787 4.75 0 1.017 8.113 3.321 0 0.0298986 1.046899 

ก.พ. 12.48 12.887671 4.76 0 1.017 8.145 3.327 0 -0.0057264 1.011274 

มี.ค. 12.49 12.842862 4.75 0 1.017 8.117 3.324 0 0.0331117 1.050112 

เม.ย. 12.48 12.838024 4.82 0 1.017 8.114 3.369 0 -0.0156676 1.001332 

พ.ค. 12.49 12.842333 4.75 0 1.017 8.116 3.319 0 0.0329027 1.049903 

มิ.ย. 12.5 12.838024 4.78 0 1.017 8.114 3.344 0 0.0230819 1.040082 

ก.ค. 12.54 12.845565 4.78 0 1.017 8.118 3.342 0 0.0670819 1.084082 

ส.ค. 12.55 12.842333 4.88 0 1.017 8.116 3.411 0 0.0057961 1.022796 

ก.ย. 12.5 12.838024 4.73 0 1.017 8.114 3.309 0 0.0574415 1.074441 

ต.ค 12.51 12.840834 4.77 0 1.017 8.115 3.336 0 0.0387355 1.055736 

พ.ย. 12.47 12.839163 4.7 0 1.017 8.114 3.286 0 0.0494689 1.066469 

ธ.ค. 12.46 12.838024 4.74 0 1.017 8.114 3.315 0 0.0125231 1.029523 

ม.ค.-48 12.54 12.838024 4.8 0 1.017 8.114 3.357 0 0.0555536 1.072554 

ก.พ. 12.47 12.838024 4.77 0 1.017 8.114 3.333 0 0.0112794 1.028279 

มี.ค. 12.51 12.841192 4.74 0 1.017 8.116 3.315 0 0.0572932 1.074293 

เม.ย. 12.47 12.840943 4.88 0 1.017 8.115 3.408 0 -0.0671367 0.949863 

พ.ค. 12.53 12.863995 4.86 0 1.017 8.13 3.396 0 -0.0096889 1.007311 

มิ.ย. 12.49 12.864389 4.84 0 1.017 8.13 3.385 0 -0.0427679 0.974232 

ก.ค. 12.48 12.86684 4.82 0 1.017 8.132 3.371 0 -0.042248 0.974752 

ส.ค. 12.51 12.867054 4.82 0 1.017 8.132 3.367 0 -0.0034702 1.01353 

ก.ย. 12.49 12.866943 4.8 0 1.017 8.132 3.357 0 -0.0140995 1.0029 

ต.ค 12.5 12.867222 4.82 0 1.017 8.132 3.371 0 -0.0199445 0.997056 

พ.ย. 12.51 12.867356 4.82 0 1.017 8.132 3.368 0 -0.0028738 1.014126 

ธ.ค. 12.46 12.870191 4.81 0 1.017 8.134 3.363 0 -0.0577817 0.959218 
การเปล่ียนแปลงค่าคงที่รวม ปี2543 -2548         0.453937 73.67794 
การเปล่ียนแปลงค่าคงที่เฉล่ียต่อเดือน ปี2543 -2548     0.006305 1.023305 
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ตารางภาคผนวก  2 (ตอ่) 
                      

ม.ค. / 
2549 12.58 12.879151 4.92 1 1.017 8.14 3.44 0 -0.0202009 0.996799 

ก.พ. 12.47 12.875837 4.83 1 1.017 8.138 3.379 0.043 -0.1029104 0.91409 

มี.ค. 12.58 12.877992 4.69 1 1.017 8.139 3.28 0.043 0.1033009 1.120301 

เม.ย. 12.5 12.879036 4.96 1 1.017 8.14 3.469 0.043 -0.1687023 0.848298 

พ.ค. 12.58 12.881072 5.03 1 1.017 8.141 3.517 0.043 -0.137521 0.879479 

มิ.ย. 12.57 12.880186 4.87 1 1.017 8.14 3.405 0.043 -0.0348949 0.982105 

ก.ค. 12.59 12.882873 4.9 1 1.017 8.142 3.428 0.043 -0.0425141 0.974486 

ส.ค. 12.6 12.880792 4.89 1 1.017 8.141 3.415 0.043 -0.0139228 1.003077 

ก.ย. 12.41 12.865975 4.72 1 1.017 8.131 3.298 0.043 -0.0760313 0.940969 

ต.ค 12.61 12.864073 4.85 1 1.017 8.13 3.392 0.043 0.0240715 1.041071 

พ.ย. 12.54 12.864073 4.79 1 1.017 8.13 3.349 0.043 0.005653 1.022653 

ธ.ค. 12.59 12.864591 4.89 1 1.017 8.13 3.418 0.043 -0.0163387 1.000661 
ม.ค. / 
2550 12.6 12.864073 4.84 1 1.017 8.13 3.382 0.043 0.0273788 1.044379 

ก.พ. 12.47 12.866143 4.74 1 1.017 8.131 3.312 0.043 -0.0380628 0.978937 

มี.ค. 12.66 12.869239 4.83 1 1.017 8.133 3.374 0.043 0.092393 1.109393 

เม.ย. 12.6 12.886571 4.82 1 1.017 8.144 3.37 0.043 0.0270157 1.044016 

พ.ค. 12.61 12.887078 4.79 1 1.017 8.145 3.349 0.043 0.0570167 1.074017 

มิ.ย. 12.61 12.887078 4.76 1 1.017 8.145 3.329 0.043 0.0722751 1.089275 

ก.ค. 12.65 12.895926 4.81 1 1.017 8.15 3.36 0.043 0.0748449 1.091845 

ส.ค. 12.6 12.891622 4.78 1 1.017 8.148 3.342 0.043 0.0548602 1.07186 

ก.ย. 12.59 12.891622 4.77 1 1.017 8.148 3.335 0.043 0.0502962 1.067296 

ต.ค 12.65 12.892126 4.8 1 1.017 8.148 3.357 0.043 0.0860011 1.103001 

พ.ย. 12.64 12.892126 4.78 1 1.017 8.148 3.344 0.043 0.0907453 1.107745 

ธ.ค. 12.62 12.892126 4.79 1 1.017 8.148 3.348 0.043 0.0674374 1.084437 
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ตารางภาคผนวก  2 (ตอ่) 
                      

ม.ค. / 
2551 12.67 12.892126 4.84 1 1.017 8.148 3.383 0.043 0.0813813 1.098381 

ก.พ. 12.6 12.892126 4.82 1 1.017 8.148 3.371 0.043 0.0241422 1.041142 

มี.ค. 12.64 12.892126 4.85 1 1.017 8.148 3.392 0.043 0.0426487 1.059649 

เม.ย. 12.62 12.892126 4.89 1 1.017 8.148 3.42 0.043 -0.0032951 1.013705 

พ.ค. 12.66 12.892126 4.87 1 1.017 8.148 3.405 0.043 0.0482391 1.065239 

มิ.ย. 12.57 12.892126 4.78 1 1.017 8.148 3.344 0.043 0.0201421 1.037142 

ก.ค. 12.61 12.892126 4.81 1 1.017 8.148 3.362 0.043 0.0384046 1.055405 

ส.ค. 12.57 12.894641 4.77 1 1.017 8.149 3.337 0.043 0.0275344 1.044534 

ก.ย. 12.54 12.894641 4.72 1 1.017 8.149 3.299 0.043 0.0325763 1.049576 

ต.ค 12.49 12.894641 4.65 1 1.017 8.149 3.249 0.043 0.0315324 1.048532 

พ.ย. 12.1 12.914533 4.35 1 1.017 8.162 3.043 0.043 -0.1628412 0.854159 

ธ.ค. 12.2 12.914533 4.42 1 1.017 8.162 3.086 0.043 -0.1096969 0.907303 
ม.ค. / 
2552 12.34 12.914533 4.55 1 1.017 8.162 3.177 0.043 -0.0582406 0.958759 

ก.พ. 12.31 12.914533 4.51 1 1.017 8.162 3.154 0.043 -0.0697134 0.947287 

มี.ค. 12.44 12.914533 4.6 1 1.017 8.162 3.215 0.043 -0.0015387 1.015461 

เม.ย. 12.4 12.914533 4.82 1 1.017 8.162 3.367 0.043 -0.1916606 0.825339 

พ.ค. 12.48 12.914533 4.66 1 1.017 8.162 3.258 0.043 -0.0026498 1.01435 

มิ.ย. 12.5 12.914533 4.64 1 1.017 8.162 3.247 0.043 0.0266291 1.043629 

ก.ค. 12.51 12.914533 4.67 1 1.017 8.162 3.267 0.043 0.0218802 1.03888 

ส.ค. 12.52 12.914533 4.68 1 1.017 8.162 3.274 0.043 0.0291401 1.04614 

ก.ย. 12.54 12.914533 4.67 1 1.017 8.162 3.265 0.043 0.0546406 1.071641 

ต.ค 12.55 12.914533 4.69 1 1.017 8.162 3.276 0.043 0.0510684 1.068068 

พ.ย. 12.49 12.914533 4.63 1 1.017 8.162 3.235 0.043 0.0317699 1.04877 

ธ.ค. 12.44 12.914533 4.64 1 1.017 8.162 3.246 0.043 -0.0261514 0.990849 
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ตารางภาคผนวก  2 (ตอ่) 
                      

ม.ค. / 
2553 12.54 12.914533 4.7 1 1.017 8.162 3.288 0.043 0.0299498 1.0469498 

ก.พ. 12.48 12.914533 4.67 1 1.017 8.162 3.266 0.043 -0.0042483 1.0127517 

มี.ค. 12.56 12.914533 4.69 1 1.017 8.162 3.278 0.043 0.05559 1.07259 

เม.ย. 12.5 12.914533 4.74 1 1.017 8.162 3.314 0.043 -0.0364442 0.9805558 

พ.ค. 12.53 12.914533 4.71 1 1.017 8.162 3.292 0.043 0.011825 1.028825 

มิ.ย. 12.5 12.914533 4.66 1 1.017 8.162 3.26 0.043 0.0148812 1.0318812 

ก.ค. 12.46 12.914533 4.61 1 1.017 8.162 3.225 0.043 0.0129766 1.0299766 

ส.ค. 12.46 12.914533 4.61 1 1.017 8.162 3.222 0.043 0.0181642 1.0351642 

ก.ย. 12.47 12.914533 4.6 1 1.017 8.162 3.213 0.043 0.0389951 1.0559951 

ต.ค 12.48 12.914533 4.61 1 1.017 8.162 3.226 0.043 0.035006 1.052006 

พ.ย. 12.47 12.914533 4.61 1 1.017 8.162 3.22 0.043 0.0299962 1.0469962 

ธ.ค. 12.47 12.914533 4.65 1 1.017 8.162 3.254 0.043 -0.0040808 1.0129192 

การเปลี่ยนแปลงคา่คงที่รวม ปี2543 -2548         0.3207433 61.340743 

การเปลี่ยนแปลงคา่คงที่เฉลี่ยตอ่เดือน ปี2543 -2548       0.0053457 1.0223457 
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ตารางภาคผนวก  3 สดัสว่นของแตล่ะปัจจยัท่ีมีผลตอ่ปริมาณผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของ 

ไทยในภาพรวมระหวา่งปี พ.ศ. 2543 -2553     (หนว่ย   :  ร้อยละ) 

เดือน/ปี พ.ศ.   b0/ Ln y*100 b1*ln_k/ Ln y*100 b2*ln_l/ Ln y*100 b4*d2/ Ln y*100 T/ Ln y*100 
ม.ค. / 2543  8.353192092 65.25884981 26.55360663 0 -0.165648536 

ก.พ.  8.43057874 65.86342871 26.57692456 0 -0.870932017 

มี.ค.  8.328752475 65.06791666 26.03473609 0 0.568594774 

เม.ย.  8.358215119 65.29809194 26.88720599 0 -0.54351304 

พ.ค.  8.341968684 65.17116756 26.55411763 0 -0.067253872 

มิ.ย.  8.292910785 65.4895423 25.80487022 0 0.412676692 

ก.ค.  8.222983279 64.93732119 26.27123206 0 0.568463467 

ส.ค.  8.273314537 65.33478972 25.98058173 0 0.411314013 

ก.ย.  8.266974047 65.28471854 26.12416979 0 0.324137618 

ต.ค  8.290136 65.46762968 26.2574001 0 -0.015165776 

พ.ย.  8.317253222 65.68177578 26.01469041 0 -0.013719409 

ธ.ค.  8.250692816 65.15614483 26.59636205 0 -0.003199703 

ม.ค. / 2544  8.338265914 65.90186703 26.28029528 0 -0.520428223 

ก.พ.  8.31389428 65.7092447 26.55995818 0 -0.583097162 

มี.ค.  8.205637114 64.85821052 26.39956982 0 0.536582545 

เม.ย.  8.279763884 65.44411623 26.77150496 0 -0.495385073 

พ.ค.  8.262548363 65.30804296 26.45042193 0 -0.021013247 

มิ.ย.  8.252492692 65.22856189 26.36721599 0 0.151729428 

ก.ค.  8.241803582 65.15938254 26.2297769 0 0.369036986 

ส.ค.  8.229987069 65.06596164 26.30278698 0 0.401264314 

ก.ย.  8.241302587 65.15542169 26.34085162 0 0.262424099 

ต.ค  8.24012198 65.16896047 26.72024424 0 -0.129326687 

พ.ย.  8.228059093 65.07733971 26.20664772 0 0.487953477 

ธ.ค.  8.296363821 65.61757525 26.30768412 0 -0.221623188 

ม.ค. / 2545  8.250178153 65.26817336 26.24931027 0 0.232338217 

ก.พ.  8.328542723 65.88958784 26.40509875 0 -0.623229313 

มี.ค.  8.196774422 64.87156298 26.33928797 0 0.592374621 

เม.ย.  8.228326728 65.11246037 26.81366195 0 -0.154449048 

พ.ค.  8.250885225 65.27521619 26.4055922 0 0.068306384 

มิ.ย.   8.260708391 65.35293019 26.20327924 0 0.183082178 

 



99 
 

ตารางภาคผนวก  3 ( ตอ่ ) 
        

เดือน/ปี พ.ศ.  b0/ Ln y*100 b1*ln_k/ Ln y*100 b2*ln_l/ Ln y*100 b4*d2/ Ln y*100 T/ Ln y*100 

              

ก.ค.  8.179154931 64.70773642 26.41597582 0 0.697132833 

ส.ค.  8.153800379 64.57368443 26.44543732 0 0.827077868 

ก.ย.  8.191700115 64.868743 26.40949391 0 0.530062967 

ต.ค  8.199771919 65.21526649 26.24083933 0 0.344122253 

พ.ย.  8.22850682 65.44380385 26.28677858 0 0.040910747 

ธ.ค.  8.294712313 65.97035616 26.47206679 0 -0.737135265 

ม.ค. / 2546  8.215141935 65.34512724 26.64787085 0 -0.20814002 

ก.พ.  8.249477812 65.61824269 26.7087972 0 -0.576517705 

มี.ค.  8.176579472 65.06114252 26.61595834 0 0.146319663 

เม.ย.  8.192920399 65.24961715 27.04207987 0 -0.484617421 

พ.ค.  8.165962212 64.97666086 26.6586557 0 0.198721231 

มิ.ย.  8.250346097 65.62514923 26.36131189 0 -0.236807224 

ก.ค.  8.17889518 65.14608838 26.48393485 0 0.19108159 

ส.ค.  8.162686537 65.03587399 26.67040264 0 0.131036832 

ก.ย.  8.194502967 65.26695119 26.45682716 0 0.081718683 

ต.ค  8.144447221 64.89055298 26.67563345 0 0.289366345 

พ.ย.  8.210664201 65.39578178 26.42991596 0 -0.036361937 

ธ.ค.  8.214762299 65.51883299 26.56765712 0 -0.301252411 

ม.ค. / 2547  8.14828247 65.00077568 26.61139168 0 0.239550174 

ก.พ.  8.147066988 65.24869809 26.65010841 0 -0.045873493 

มี.ค.  8.142316496 64.9839244 26.60866016 0 0.265098937 

เม.ย.  8.146459217 64.99249158 26.98655084 0 -0.125501639 

พ.ค.  8.145314197 65.00517076 26.58599227 0 0.263522775 

มิ.ย.  8.137515565 64.92113907 26.75665608 0 0.18468928 

ก.ค.  8.107320275 64.7182329 26.6396833 0 0.534763527 

ส.ค.  8.103604481 64.67229873 27.17791238 0 0.046184412 

ก.ย.  8.137651904 64.92222679 26.48049616 0 0.459625146 

ต.ค  8.131380655 64.88639718 26.67251393 0 0.309708236 

พ.ย.  8.1574576 65.0860134 26.35973424 0 0.396794758 

ธ.ค.   8.163532822 65.12870488 26.60723846 0 0.100523834 
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ตารางภาคผนวก  3 ( ตอ่ ) 
        

เดือน/ปี พ.ศ.  b0/ Ln y*100 b1*ln_k/ Ln y*100 b2*ln_l/ Ln y*100 b4*d2/ Ln y*100 T/ Ln y*100 
              

ม.ค. / 2548  8.107799601 64.68406497 26.7652472 0 0.44288822 

ก.พ.  8.152347323 65.03946691 26.71776911 0 0.090416652 

มี.ค.  8.132734585 64.89900915 26.51009436 0 0.458161912 

เม.ย.  8.15343119 65.06290552 27.32190773 0 -0.538244432 

พ.ค.  8.114187266 64.86598668 27.09712934 0 -0.077303288 

มิ.ย.  8.142769486 65.09646851 27.10318945 0 -0.34242744 

ก.ค.  8.150523246 65.17086945 27.01719471 0 -0.338587399 

ส.ค.  8.128003378 64.99188502 26.90784615 0 -0.027734549 

ก.ย.  8.141043975 65.09559656 26.87622558 0 -0.11286611 

ต.ค  8.135995407 65.05663803 26.96692238 0 -0.159555817 

พ.ย.  8.126554364 64.98182385 26.91458537 0 -0.022963587 

ธ.ค.  8.16463814 65.30073489 26.99850787 0 -0.463880902 

ม.ค. / 2549  8.086750488 64.72281609 27.35106254 0.343993446 -0.160629116 

ก.พ.  8.153381278 65.23930987 27.0876156 0.344734902 -0.825041643 

มี.ค.  8.083103392 64.68780612 26.06629299 0.341763467 0.821034027 

เม.ย.  8.135844993 65.11516669 27.75458747 0.343993446 -1.349592595 

พ.ค.  8.084069475 64.71101084 27.95626137 0.341804314 -1.093146007 

มิ.ย.  8.090741408 64.75996171 27.08481662 0.342086412 -0.277606155 

ก.ค.  8.079429178 64.68290789 27.23380249 0.341608117 -0.337747668 

ส.ค.  8.070273997 64.59917677 27.09981099 0.341221024 -0.110482781 

ก.ย.  8.192609357 65.50298021 26.57049907 0.346393513 -0.612482151 

ต.ค  8.067654236 64.49438438 26.90589705 0.341110258 0.190954071 

พ.ย.  8.106834199 64.80759657 26.69774018 0.342766834 0.04506221 

ธ.ค.  8.076194949 64.565259 27.14682343 0.34147137 -0.129748747 

ม.ค. / 2550  8.071683509 64.52659517 26.8431422 0.34128062 0.2172985 

ก.พ.  8.158553015 65.23153866 26.57030089 0.344953569 -0.30534613 

มี.ค.  8.033288296 64.24544346 26.65179847 0.339657224 0.729812544 

เม.ย.  8.070314911 64.62848747 26.74559453 0.341222754 0.214380332 

พ.ค.  8.064606575 64.5853112 26.55696949 0.340981399 0.45213134 

มิ.ย.  8.067690622 64.61000975 26.40784138 0.341111796 0.573346451 

ก.ค.  8.042584266 64.45316762 26.57231334 0.340050269 0.591884512 

ส.ค.   8.068522443 64.63945846 26.51563053 0.341146967 0.435241599 



101 
 

ตารางภาคผนวก 3 ( ตอ่ ) 
        

เดือน/ปี พ.ศ.  b0/ Ln y*100 b1*ln_k/ Ln y*100 b2*ln_l/ Ln y*100 b4*d2/ Ln y*100 T/ Ln y*100 
              

ก.ย.  8.075888633 64.69847131 26.48478499 0.341458418 0.399396643 

ต.ค  8.038980634 64.40530606 26.53601091 0.339897903 0.679804495 

พ.ย.  8.044485234 64.44940685 26.44818034 0.340130644 0.717796938 

ธ.ค.  8.05681577 64.54819449 26.52008914 0.340651994 0.534248605 

ม.ค. / 2551  8.025663015 64.29861027 26.69417096 0.339334818 0.642220932 

ก.พ.  8.069221378 64.64758359 26.75046587 0.341176518 0.191552646 

มี.ค.  8.044188055 64.44702596 26.83132853 0.340118079 0.337339371 

เม.ย.  8.055691493 64.53918721 27.09061735 0.340604458 -0.026100509 

พ.ค.  8.032551455 64.35379787 26.893019 0.339626069 0.381005603 

มิ.ย.  8.089353127 64.80887162 26.59953438 0.342027713 0.160213161 

ก.ค.  8.066190928 64.62330475 26.66485569 0.341048387 0.304600238 

ส.ค.  8.087927939 64.81009241 26.54103858 0.341967455 0.218973614 

ก.ย.  8.109428566 64.982381 26.30555435 0.342876527 0.259759553 

ต.ค  8.14230195 65.24580163 26.01517509 0.344266454 0.252454876 

พ.ย.  8.403313449 67.4412176 25.14569813 0.355302339 -1.345531525 

ธ.ค.  8.337167143 66.91035708 25.2992439 0.352505592 -0.89927371 

ม.ค. / 2552  8.240943301 66.13810776 25.74444651 0.348437131 -0.471934702 

ก.พ.  8.264136549 66.32424635 25.62869019 0.34941777 -0.56649086 

มี.ค.  8.178013485 65.63306134 25.85552193 0.345776381 -0.012373136 

เม.ย.  8.203075936 65.83420131 27.16181273 0.346836052 -1.545926028 

พ.ค.  8.151066431 65.41679639 26.108738 0.344637027 -0.021237847 

มิ.ย.  8.139111335 65.32085017 25.9827924 0.344131551 0.213114547 

ก.ค.  8.128707589 65.23735437 26.11536192 0.343691668 0.174884446 

ส.ค.  8.119852187 65.16628489 26.13788767 0.343317251 0.232658001 

ก.ย.  8.109175943 65.08060216 26.03167276 0.342865846 0.435683294 

ต.ค  8.104000831 65.03906903 26.10734253 0.342647036 0.406940566 

พ.ย.  8.143491432 65.35600285 25.90179607 0.344316747 0.254392903 

ธ.ค.   8.174202482 65.60247594 26.08789965 0.345615248 -0.210193321 
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ตารางภาคผนวก  3( ตอ่ ) 
        

เดือน/ปี พ.ศ.  b0/ Ln y*100 b1*ln_k/ Ln y*100 b2*ln_l/ Ln y*100 b4*d2/ Ln y*100 T/ Ln y*100 
              

ม.ค. / 2553  8.109806606 65.08566357 26.22281008 0.342892511 0.238827231 

ก.พ.  8.146759151 65.3822281 26.16058912 0.34445491 -0.034031284 

มี.ค.  8.100154127 65.00819711 26.10640364 0.342484393 0.442760729 

เม.ย.  8.136050446 65.29628485 26.51521765 0.344002133 -0.291555081 

พ.ค.  8.119455959 65.16310495 26.27973063 0.343300498 0.094407964 

มิ.ย.  8.137912342 65.31122758 26.08770138 0.344080856 0.119077834 

ก.ค.  8.162458899 65.50822722 25.88004471 0.345118715 0.10415046 

ส.ค.  8.160701181 65.49412056 25.85437921 0.345044396 0.145754649 

ก.ย.  8.152905918 65.43155929 25.75821118 0.344714803 0.312608816 

ต.ค  8.147321284 65.38673952 25.84102259 0.344478678 0.28043792 

พ.ย.  8.154388512 65.44345792 25.81686407 0.344777489 0.240512009 

ธ.ค.   8.15459519 65.44511662 26.08822271 0.344786227 -0.032720751 

สดัสว่นในแตล่ะ       
ปัจจยั / เดือน 8.16981953 65.13121291 26.50034853 0.15344073 0.04517829 

        

       

       

       

       

หมายเหต ุ:  จ านวนทัง้หมด 132 เดือน 
   

ท่ีมา        :  จากการค านวณ 
    

 
วิธีการค านวณ สัดส่วนของแต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการเปล่ียนแปลงผลผลิตใน
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทย (Ln y)   

1. น าสมัประสิทธ์ิของปัจจยัการผลิตทัง้ ทนุ แรงงาน เทคโนโลยี และปัจจยัการลดอตัราภาษี
น าเข้าของประเทศคูค้่า คา่ Ln k, Ln l และ 2D คณูกบัคา่ความยืดหยุ่นของปัจจยัทนุ ,ปัจจยั
แรงงาน และปัจจยัทางด้านการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

2. น าคา่ปัจจยัแตล่ะตวัท่ีหาได้หารด้วยปริมาณการเปล่ียนแปลงผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษของไทย (Ln y) คณูด้วย 100 และจะได้ผลรวมของแตล่ะเดือน  
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3. รวมผลรวมแตล่ะเดือนหารด้วยจ านวนข้อมลูทัง้หมด (n = 132 ) ก็จะได้สดัส่วนของปัจจยัการ
ผลิตแตล่ะปัจจยัท่ีมีผลตอ่ปริมาณการเปล่ียนแปลงผลผลิตในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ
ของไทยโดยเฉล่ีย / เดือน  ซึ่งแสดงให้เห็นดงัตอ่ไปนี ้ 
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ภาคผนวก ค 
การทดสอบความแตกต่างของสมการในสองช่วงเวลา โดยวิธีการ Chow-test 
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ภาคผนวก 4 การศกึษาฟังก์ชัน่การผลิตของสาขาอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  

ในปี พ.ศ. 2543 - 2553     

Sample : 2001m012010m12   

Included observation : 132   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic Prob 

C -1.242557 0.749823 -1.657134 0.0999 

Ln K 0.819400 0.062043 13.20705 0.0000 

LN L 0.673671 0.050474 13.34697 0.0000 

          

R-squared 0.804957 Mean dependent var 12.4496 

Adjust R-squared 0.801933 SD dependent var 0.129414 

S.E of regression 0.057595 Akaike info criterion -2.848293 

Sum squared sesid 0.427919 Schwarz criterion -2.782774 

log likelihood 190.9873 F-statistic 266.1962 

D.W.   1.416379 Prob (F-statistic) 0.000000 
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ภาคผนวก 5  การศกึษาฟังก์ชัน่การผลิตของสาขาอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  

ในชว่งก่อนการปรับลดอตัราภาษีภายใต้กรอบการค้า FTA พ.ศ. 2543 - 2548  

Sample : 2001m01 2006m1    

Included observation : 73   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic Prob 

C 0.011515 1.35347 0.011121 0.9912 

Ln K 0.77067 0.105447 7.308578 0.0000 

LN L 0.537577 0.097938 5.488976 0.0000 

          

R-squared  0.835414 Mean dependent var 12.38726 

Adjust R-squared 0.830712 SD dependent var 0.111383 

S.E of regression 0.045828 Akaike info criterion -3.287615 

Sum squared sesid 0.147014 Schwarz criterion -3.193487 

log likelihood  122.9979 F-statistic 177.6552 

D.W.   1.859462 Prob (F-statistic) 0.000000 
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ภาคผนวก 6  การศกึษาฟังก์ชัน่การผลิตของสาขาอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  

ในชว่งหลงัการปรับลดอตัราภาษีภายใต้กรอบการค้า FTA พ.ศ. 2549 - 2553  

Sample : 2006m22010m12   

Included observation : 59   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic Prob 

C -0.831557 9.14547 -0.90926 0.9279 

Ln K 0.760855 0.684524 1.11151 0.2711 

LN L 0.748725 0.09553 7.837598 0.0000 

     

R-squared   0.631962 Mean dependent var 12.52673 

Adjust R-squared 0.618817 SD dependent var 0.107167 

S.E of regression 0.066165 Akaike info criterion -2.5438182 

Sum squared sesid 2.245158 Schwarz criterion -2.438182 

log likelihood 78.04268 F-statistic 48.07900 

D.W.   1.385827 Prob (F-statistic) 0.00000 
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ภาคผนวก7 การศกึษาปัจจยัทนุของการผลิตของสาขาอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  

ในปี พ.ศ. 2543 - 2553     

Capital     

Sample : 2001m01 2010m12    

Included observation : 132   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic Prob 

C -1.651152 1.15158 -1.433814 0.1540 

Log (capital) 1.099106 0.08976 12.24497 0.0000 

     

R-squared   0.535614 Mean dependent var 12.4496 

Adjust R-squared 0.532041 SD dependent var 0.129414 

S.E of regression 0.088529 Akaike info criterion -1.995948 

Sum squared sesid 1.01885 Schwarz criterion -1.952269 

log likelihood  133.7325 F-statistic 149.9393 

D.W.   0.803687 Prob (F-statistic) 0.000000 
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ภาคผนวก 8 การศกึษาปัจจยัทนุของการผลิตของสาขาอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษของไทย  

ในปี พ.ศ. 2543 - 2553     

labor     
Sample : 2001m01 
2010m12    

Included observation : 132   

          

Variable Coefficient Std.Error t- Statistic Prob 

C 8.206947 0.342673 23.94981 0.0000 

Log (Labor) 0.898835 0.0752579 12.38415 0.0000 

          

R-squared  0.541231 Mean dependent var 12.4496 

Adjust R-squared 0.537702 SD dependent var 0.129414 

S.E of regression 0.087991 Akaike info criterion -2.008119 

Sum squared sesid 1.006524 Schwarz criterion -1964440 

log likelihood  134.5358 F-statistic 153.3672 

D.W.   0.698413 Prob (F-statistic) 0.000000 

     
Chow Breakpoint test : 
2006m1   

 

        
 

F-statistic 61.51341 Prob F (3,126) 0.00000 
 

    
 

loglikelihood 88.90591 Prob Chi-Square ( 3 ) 0.00000 
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ประวัตย่ิอผู้ท ำสำรนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



111 
 

ประวัตย่ิอผู้ท ำสำรนิพนธ์ 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ   นางสาว อริศรา  ทองมัน่คง 
วนัเดือนปีเกิด   21 กรกฎาคม 2526 
สถานท่ีเกิด   กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั  9/111 หมูบ้่านเดอะเซ็นโทร ถ.สขุมุวิท ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง  

จ.สมทุรปราการ 10270 
ต าแหนง่หน้าท่ีงานปัจจบุนั ผู้อนมุตัริายการเอกสารน าเข้า  
สถานท่ีท างานปัจจบุนั                 ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่  อาคารพหลโยธิน 

400/22  ถ. พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   
กรุงเทพฯ 10400 

ประวตัิการศกึษา 
               พ.ศ. 2544  มธัยมศกึษาตอนปลาย  
                                                 จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 
               พ.ศ. 2549  วิทยาศาสตรบณัฑิต  
                                                 จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
               พ.ศ. 2554  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจดัการ  

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae



