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ABSTRACT

 The variables affecting demand for teak lumber by wooden furniture factories in Bangkok 
were determined and  the factories’ demand for teak lumber and the teak reforestation area 
required to sustain teak timber supply to the factories for the next 5-year period (2011-2015) were 
estimated. The data was collected by a designed questionnaire interview with a sample of 
entrepreneurs from 73 factories. Data was analyzed using a statistical software package and the 
output represented using frequency, percentage, mean, and a regression equation, with a 
significance level of 0.01. The Durbin Watson test was also used for testing the best model.
 The results indicated that the average price of  teak lumber (highly significant at the 0.01 
level) was only one exogenous variable affecting the demand of wooden furniture factories in 
Bangkok for teak lumber . In addition, the trend of teak lumber demand during the next 5 year 
period (2011-2015) will decline annually. The predicted demand for teak lumber for wooden 
furniture converted to timber was 23,016.7  m3 which would require a teak reforestation area of 
1,494.6  rai per annum. Based on the Forest Industry Organization’s teak plantation rotation of 
30 years, it would require a teak plantation area of 44,838 rai to sustain the requirements of teak 
furniture factories in Bangkok. The results of this study could be employed as a guideline for 
formulating the extension program for teak reforestation under both government and private agencies 
in order to create a teak supply capable of meeting the requirements of the furniture factories in 
Bangkok and eventually for the whole country.
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คํานํา

 ไม  สัก  เป นไม ที่รู  จักกันแพร หลายทั่ว

โลก อันเน่ืองมาจากลักษณะของเน้ือไมท่ีมีคุณภาพ

สูงมีลายไมที่สวยงามตามธรรมชาติ มีความแข็งแรง 

สามารถนาํไปใชประโยชนไดแทบทุกรปูแบบตามอายุ

และขนาดของไมท่ีตัดออกมาจําหนาย ต้ังแตไมขนาด

เลก็ท่ีไดจาการตดัขยายระยะจนถึงไมซุงขนาดใหญเพือ่

แปรรูป และใชประโยชนไดอยางกวางขวาง อาทิ การ

กอสรางอาคาร บานเรือน เฟอรนิเจอร ไมปารเก ไมอัด 

ไมแกะสลัก ไมโมเสก วงกบประตูหนาตาง เปนตน

 ทั้งน้ี ประเทศไทยก็เปนประเทศหน่ึงท่ีมีการ

ปลูกไมสักอยางแพรหลายโดยเร่ิมมีการปลูกทางตอน

บนของภาคเหนือกอน แลวกระจายลงมาภาคเหนือ

ตอนลาง แตเน่ืองจากความตองการไมสักมีเพิ่มมาก

ข้ึนอยางตอเน่ือง จึงทําใหเกิดปญหาการลักลอบตัด

ไมจากปาเบญจพรรณที่มีไมสักขึ้นอยูตามธรรมชาติ

บทคัดยอ
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงตัวแปรที่มีผลตออุปสงคท่ีมีตอไมสักแปรรูปของโรงงาน

เฟอรนิเจอรไมในกรุงเทพมหานคร คาดคะเนการใชไมสักแปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอรไมในกรุงเทพมหานครใน

อนาคต และประเมินพื้นท่ีสวนสักท่ีสามารถดําเนินการเพ่ิมข้ึนไดเพื่อรองรับอุปสงคที่เกิดข้ึนในอนาคตในชวงระยะ

เวลา 5 ป ตอไป (ป พ.ศ. 2554-2558) โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูผูประกอบการโรงงาน

เฟอรนิเจอรไมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 73 โรง และใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคารอยละ คาเฉล่ีย

และสมการถดถอย โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคํานวณหาคา Durbin Watson เพื่อใชในการ

ทดสอบหาสมการท่ีถูกตองและเหมาะสมท่ีสุด

 ผลการศกึษาพบวา ปจจยัทีมี่ผลตออปุสงคทีมี่ตอไมสักแปรรปูของโรงงานเฟอรนเิจอรไมในกรงุเทพมหานคร 

คือ ราคาไมสักแปรรูป โดยมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.01 จากการคาดการณปริมาณอุปสงคที่มีตอไมสัก

แปรรูปในชวงระยะเวลา 5 ปตอไป (ป พ.ศ. 2554-2558) พบวา มีแนวโนมลดลงทุกป และจากการประเมินหาพื้นท่ีปลูก

ไมสักเพื่อรองรับอุปสงคที่เกิดข้ึนในอนาคต พบวาความตองการใชไมสักในปสูงสุดเม่ือนําไปคิดเทียบกับไมซุงมีคา

เทากับ 23,016.7 ลูกบาศกเมตร จึงตองใชพื้นท่ีปลูก 1,494.6 ไรตอป ซ่ึงรอบหมุนเวียนของสวนปาไมสักขององคการ

อุตสาหกรรมปาไมเทากับ 30 ป ดังน้ันพื้นท่ีสวนสักท่ีเหมาะสมของโรงงานเฟอรนิเจอรไมในกรุงเทพมหานครเทากับ 

44,838 ไร ผลการศกึษาคร้ังน้ีสามารถนําไปวางแผนงานการสงเสริมการปลูกไมสักทัง้ภาครฐัและเอกชนใหมีปรมิาณท่ี

เพียงพอกับอุปสงคของโรงงานเฟอรนิเจอรไมในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงอุปสงคภายในประเทศได

คําสําคัญ: อุปสงค ไมสักแปรรูป โรงงานเฟอรนิเจอรไม กรุงเทพมหานคร

เปนจํานวนมาก ทําใหมีการยกเลิกสัมปทานทําไมทั่ว

ประเทศในป พ.ศ. 2532 แตอยางไรก็ตามการลักลอบตัด

ฟนไมจากปาธรรมชาติกย็งัคงมีอยู สงผลทาํใหโรงงาน

แปรรูปไมในประเทศขาดแคลนวัตถุดิบและสงผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทําใหการทําไมใน

ประเทศลดลงตองนําเขาไมจากตางประเทศเพ่ิมมาก

ข้ึนมาโดยตลอด โดยปริมาณการนําเขาไมสักแปรรูป

ไดเพิ่มจาก 6,690 ลูกบาศกเมตร ในป พ.ศ. 2547 เปน 

17,277 ลูกบาศกเมตร ในป พ.ศ. 2551 เปนผลทําให

ประเทศตองเสียดุลการคาทางภาคปาไมในป พ.ศ. 2551 

เปนมูลคาสูงถึง 274,057,901 บาท (กรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2553)

 ไมวาจะยุคสมัยใดความตองการไมสักใน

ประเทศไทยก็ยังคงมีอยู อยางตอเนื่อง ซ่ึงหากเรา

สามารถปลูกตนไมเพือ่ทดแทนความตองการของตลาด

ในประเทศไดก็จะลดการนําเขาไมจากตางประเทศ

ได นอกจากน้ีในปจจุบันกระแสท่ีผูคนหันมาใสใจ

กับ Green Product และ Eco Design หรือผลิตภัณฑ
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ที่มีคุณภาพและใสใจกับส่ิงแวดลอมไดเกิดข้ึน ทําให

ธุรกิจท่ีใสใจเร่ืองดังกลาวจะไดรับการยอมรับจาก

ตลาดมากข้ึน ซ่ึงในประเทศไทยก็มีหนวยงานของ

องคการอุตสาหกรรมปาไมที่มีความชํานาญการใน

การปลูกไมสักและเปนผูผลิตไมสักรายใหญท่ีสุดของ

ประเทศ แตอยางไรก็ตามอุปทานไมสักของประเทศ

ยังต่ํากวาอุปสงคที่มีตอไมสักอยูมาก ซ่ึงนาจะเปนส่ิง

ที่ดีสําหรับการสงเสริมใหภาคเอกชนไดเขามามีสวน

รวมในการปลูกสวนสักใหเพิ่มข้ึน เพื่อเปนการพัฒนา

อุตสาหกรรมทางดานไมสักรวมถึงการชวยลดปญหา

การขาดดุลยทางการคา และยังเปนอีกทางหน่ึงท่ีชวย

สรางรายไดใหเพิ่มข้ึน

 ไมสัก เปนวัตถุดิบหลักสําคัญของโรงงาน

ผลิตเฟอรนิเจอรไมคุณภาพสูง ซ่ึงมีอยูจํานวนมากใน

กรุงเทพมหานคร ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุงเนน

ที่จะศึกษาอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปของโรงงาน

เฟอรนิเจอรไมที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะ

ไดทราบวาแหลงท่ีมาของไมสักแปรรูปมาจากแหลง

ใดบางและไดแปรรูปเพ่ิมรายไดในประเทศในการผลิต

ไมสักของสวนปาขององคการอตุสาหกรรมปาไมเปน

สัดสวนเทาใดของอุปสงคทั้งหมด ขอมูลที่ไดสามารถ

นาํไปพิจารณา วางแผนงาน การสงเสริมการปลูกไมสัก

ทัง้ภาครัฐและเอกชนใหมีปรมิาณท่ีเพยีงพอกบัอุปสงค

ภายในประเทศ

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวมขอมูล
 1. ขอมูลทุติยภูมิ  รวบรวมขอมูลเกี่ยว

กับการดําเนินการของโรงงานเฟอรนิเจอรไมใน

กรุงเทพมหานครจากเอกสารวิชาการตางๆของหนวย

งานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมปาไม กรมศุลกากร กรม

โรงงานอุตสาหกรรม

 2. ขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลโดย

แบบสอบถามจากตัวแทนผู ประกอบการโรงงาน

เฟอรนิเจอรไม จํานวน 73 โรง โดยผูวิจัยเปนผูทําการ

สัมภาษณดวยตนเอง สุมตัวอยางของประชากรใน

แตละกลุมตามลักษณะทองท่ีทางภูมิศาสตร กลุ ม

โรงงานเฟอรนิเจอรไมที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของ

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุมโรงงานเฟอรนิเจอรไมท่ี

ต้ังอยูในเขตช้ันกลางของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ

กลุมโรงงานเฟอรนิเจอรไมที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตก

ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หลังจากน้ันจึงสุมโรงงาน

เฟอรนิเจอรไมจากกลุมโรงงานในแตละกลุม เพื่อให

กลุมตัวอยางเปนตัวแทนจากทุกสวนของพ้ืนท่ี โดย

ใชสูตรการคํานวณของ Parel (เพ็ญแข, 2540) และ

ความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรบัไดในการสุมตัวอยาง 

เทากับ 0.10 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผู

ประกอบการโรงงานเฟอรนเิจอรไมจาํนวน 73 ตัวอยาง

จากโรงงานเฟอรนเิจอรไมทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 290 โรง (ขอมูลจํานวนโรงงานเฟอรนิเจอรไม

ในกรุงเทพมหานคร จากกองการอนุญาต กรมปาไม 

และกรมโรงงานและอุตสาหกรรม)

การวิเคราะหขอมูล 
 1. นาํขอมูลท่ัวไปท่ีไดจากการสัมภาษณเก่ียว

กบัการดําเนินกจิการของโรงานเฟอรนเิจอร เชนแหลง

ที่มาของไมสัก ขอมูลปริมาณการใชไมสักแปรรูป 

ปริมาณการจางงาน ฯลฯ มาทําการวิเคราะหโดยใชคา

เฉลี่ย และคารอยละ 

 2. นําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับอุปสงคไม

สักแปรรปูของโรงงานเฟอรนเิจอรในกรุงเทพมหานคร 

มาทําการวเิคราะหทางสถิติ ไดแก การวเิคราะหสมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีดาน

อปุสงคทีก่ลาววา ผูบรโิภคจะปรับปริมาณการซ้ือสินคา

เม่ือราคาสินคาน้ันเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในการศึกษา

อุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอร

ไมในกรุงเทพมหานคร กําหนดไววา ปริมาณความ

ตองการไมสักแปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอรไม เปน

ฟงกชั่นกับ ราคาไมสักแปรรูป ราคาของผลิตภัณฑ

เฟอรนิเจอร และอัตราคาจางแรงงาน ซ่ึงแสดงในรูป

ของฟงกชันได ดังน้ี
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 4. การคาดคะเนอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปใน

อนาคตสามารถกระทําไดโดยนําเอาตัวแปรอิสระของ

ฟงกชัน่อปุสงคทีมี่ตอไมสักแปรรปูมาหาความสัมพนัธ

กับเวลา ใหอยูในรูปของ Time Trend Function ดังน้ี

  

  X
i
 = a

i
+ b

i
T

โดยกําหนดให

 X
i
 = ตัวแปรอสิระแตละตัวทีถ่กูคดัเลอืกใหอยู

     ในสมการอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูป

 a
i
 =  คาคงท่ีของสมการ Time Trend ของ

     ตัวแปรอิสระ X
i

 b
i
 =  สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ i

 T =  ตัวแปรเวลา

 i =  ลาํดับท่ีของตัวแปรอสิระท่ีอยูในสมการ

   อุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูป

 จากน้ันแทนคา T ในอนาคต ในแตละ Time Trend 

Function เพือ่หาคาของตัวแปรอิสระในอนาคตท่ีอยูใน

โดยกําหนดให

 a  =  คาคงท่ีของสมการถดถอย

 b
1
, b

2
, และ b

3
 =  คาสัมประสิทธ์ิที่แสดงความ 

   สัมพนัธระหวางตัวแปรตาม และ

   ตัวแปรอิสระ

 QD
tl
 =  อปุสงคไมสักแปรรปูของโรงงาน

   เฟอรนิเจอรไม

 P
tl
 =  ราคาไมสักแปรรูป

 P
f
 =  ราคาของผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร

   ไมสัก

 W =  อัตราคาจางแรงงาน

 3. การตรวจสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

เชิงเสนตอกันสามารถตรวจสอบวาตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกันหรือไมโดยการใชวิธีการตรวจสอบ

คาสหสัมพันธ (correlation) ของตัวแปรอิสระคูใดๆ 

ในแบบจําลองโดยคํานวณไดจากสมการ

แตละฟงกชัน แลวนําคาในอนาคตของตัวแปรอิสระ

แตละตัวในแตละปแทนคาในฟงกชันอุปสงคของไม

สักแปรรูปก็จะไดคาอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปใน

อนาคต โดยในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดระยะเวลา

ในการพยากรณ เทากับ 5 ป (2554-2558) ซ่ึงคา T ในป 

พ.ศ. 2554 จะมีคาเทากับ 10 สวนคา T ในป พ.ศ. 2558 

จะมีคาเทากับ 14

 5. การทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

(autocorrelation) วุฒิพล (2548) การทดสอบ Durbin 

Watson เพื่อใชในการทดสอบหาสมการท่ีถูกตองและ

เหมาะสมท่ีสุด หรือไมมีปญหาดาน Autocorrelation 

(ra) หรือ (ra) เทากับศูนย ซ่ึงคาของ Autocorrelation 

(ra) คํานวณไดจากสูตร ดังน้ี

 

  ra    =

ในการทดสอบคา ra ใชวิธี Durbin Watson test (DW) 

ซ่ึงคา DW คํานวณไดจากสูตร

 DW  = 

โดยกําหนดให

  DW =  Durbin Watson

  U
t
 =  คา error term ที่เกิดจากการสราง

     สมการรีเกรสชั่นในปท่ี t

  t =  ปที่ 1,2,3…,n

 6. การประเมินหาพื้นท่ีปลูกไมสักเพื่อรองรับ

อุปสงคที่เกิดข้ึนในอนาคต เปนการประเมินหาพื้นท่ี

ปลูกไมสักสามารถประเมินไดโดยใชขอมูลความ

ตองการใชไมสักแปรรูปในปสูงสุด คิดเทียบเปน

ปริมาณของไมซุงโดยกําหนดให Conversion rate 

เทากับรอยละ 30 จากน้ันจึงนําไปคิดหาพื้นท่ีปลูกจาก

ขอมูลผลผลิตของสวนปาไมสัก
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ผลและวิจารณ

1. ขอมูลทั่วไปของโรงงานเฟอรนิเจอรไม

ขอมูลดานการตั้งกิจการ

 จากการศึกษา พบวา โรงงานท่ีผลติเฟอรนเิจอร

ไมในกรุงเทพมหานครสวนมากเปนโรงงานประเภท

ที่ผลิตผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรและรานคาจําหนาย

ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมาคือ ผลิต

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 

43.80 มีสถานท่ีต้ังโรงงานอยูในเขตบางซ่ือมาท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 37.00 สวนปที่ เปดกิจการ พบวา 

โรงงานสวนใหญเปดกิจการอยูในชวงป พ.ศ. 2543-

2553 คิดเปนรอยละ 54.80 รองลงมา คือชวงป พ.ศ. 

2532-2542 คิดเปนรอยละ 28.80

ขอมูลดานโรงงานเฟอรนิเจอร

 จากการศึกษาพบวา โรงงานท่ีผลติเฟอรนเิจอร

ไมสักในกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีจํานวนคนงาน

อยู ระหวาง 3-10 คน คิดเปนรอยละ 58.90 รองลง

มาคือ 11-18 คน คิดเปนรอยละ 12.30 โดยมีจาํนวนมาก

ทีสุ่ดคือ 864 คน และนอยทีสุ่ดคือ 1 คน

 จากการศึกษาขนาดแรงมาของเคร่ืองจกัรกล

ตามท่ีไดขอรับอนุญาตของโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร

ไมในกรุงเทพมหานคร สวนมากคือขนาดไมเกิน 50 

แรงมา คิดเปนรอยละ 75.34 รองลงมาคือขนาด 51-

100 แรงมา คิดเปนรอยละ 20.55

 จากการศึกษาความเคล่ือนไหวของอัตราคา

จางแรงงานของโรงงานเฟอรนิเจอรไมยอนหลัง 9 ป 

คือต้ังแตป พ.ศ. 2545-2553 พบวาอัตราคาจางแรงงาน

ตอคนตอวันมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดรอยละ 12.53 

ในป พ.ศ. 2546 และนอยที่สุดคือรอยละ 5.10 ในป 

พ.ศ. 2548

ความสําคัญในการผลิตเฟอรนิเจอร

 จากการศึกษาพบวา ในการผลิตเฟอรนิเจอร

ผูผลิตสวนใหญจะใหความสําคัญในประเด็นท่ีตาม

ความตองการของลูกคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ61.60 

รองลงมาคือ ความแข็งแรงของเฟอรนิเจอร คิดเปน

รอยละ 30.20 และรูปแบบสวยงาม คิดเปนรอยละ 8.20

2.  ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอุปสงคของ
ไมสักแปรรูป การคาดคะเนอุปสงคที่มีตอไม
สักแปรรูปในอนาคต และการประเมินหาพ้ืนที่
ปลูกสวนสักในอนาคต

ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอุปสงคของไมสักแปรรปู

 ในการทดสอบสมมติฐานเปนการวิเคราะห

หาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับอุปสงคไมสัก

แปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอรไมอยางมีนัยสําคัญ 

ซ่ึงตัวแปรอสิระท่ีต้ังไวในขอสมมติฐานไดแก ราคาไม

สักแปรรูป ราคาของผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม และ

อัตราคาจางแรงงาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอย

เชิงเสนตรง (Linear Regression Analysis) แบบการ

ถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression) 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเกิดปญหา Multicollinearity ที่เกิดจาก

ตัวแปรอิสระบางคูมีความสัมพันธกันเองในระดับสูง 

โดยจากการตรวจสอบคา  r  คาความมีสหสัมพันธ 

(correlation) ระหวางตัวแปรอิสระ พบวา ราคาไม

สักแปรรูปกับอัตราคาจางแรงงานมีคาเทากับ 0.991 

ราคาไมสักแปรรูปกับราคาเฟอรนิเจอรมีคาเทากับ 

0.995 และอัตราคาจางแรงงานกับราคาเฟอรนิเจอร มี

คาเทากับ 0.993 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงวาตัวแปรมีความ

สัมพนัธกนัสูง เชนเดียวกันเพ่ือแกปญหาทางเศรษฐมิติ

นี้จึงไดพยายามตัดตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งออกจน

กระท่ังไดสมการท่ีเหมาะสมจึงไมมีปญหาทางดาน 

Autocorrelation

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

อุปสงคที่มีตอไมแปรรูปของอุตสาหกรรมไมแปรรูป

กับตัวแปรอิสระดังกลาวปรากฏวา อุปสงคที่มีตอ

ไมสักแปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอรไมมีความ

สัมพันธกับราคาไมสักแปรรูป อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิทีร่ะดับ 0.01 โดยมีคา Coefficient of Determination 

(R2) เทากับ 0.72 แสดงวา ราคาไมสักแปรรูป 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของอุปสงคที่มีตอ

ไมสักแปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอรไมไดรอยละ 

72 คาความคลาดเคล่ือนของตัวแปรท่ีจะตองเปน

อิสระตอกันน้ันไดคา Durbin-Watson (DW) และ

คา Autocorrelation (ra) เทากับ 1.344 และ 0.31 

ตามลําดับ ซ่ึง ra มีคาเปนบวก ดังน้ันสมการท่ีไดจะ
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มีความเหมาะสมก็ตอเม่ือ DW> dU ซ่ึงคา dU จาก
ตารางตรงท่ีระดับคา K=1 และ n= 9 ที่ระดับความ
เชือ่มัน่ 0.05 มีคาเทากับ 1.32 ดังน้ัน DW> dU แสดงวาคา
ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรเปนอิสระตอกนั (Table 1)
 จาก Table 1 สามารถแสดงสมการของ
อุปสงคไมแปรรูปไดดังน้ี

 Q   =   331,150.4-42.95P
w

โดยกําหนดให

 Q  =   อุปสงคไมสักแปรรูปของ 
   โรงงานเฟอรนิเจอรไม
 P

w
   =   ราคาไมสักแปรรูป

 จาก Table 1 และสมการขางตน ชี้ใหเห็น
วาคาสัมประสิทธ์ิของราคาไมสัก มีคาเทากับ 42.95 
และมีเครื่องหมายเปนลบ ซ่ึงแสดงวาเม่ือราคาไมสัก
แปรรูปเพ่ิมข้ึนลูกบาศกฟุตละ 1 บาทโดยปจจัยอื่น
คงท่ี จะมีผลทําใหอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปของ
โรงงานเฟอรนเิจอรไมลดลงเทากับ 42.95 ลกูบาศกฟตุ

การคาดคะเนอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปในอนาคต

 จากสมการอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปท่ี

สรางข้ึนโดยใชขอมูลอนุกรมเวลาและจากผลการ

คิดหาขางตนพบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ

กับอุปสงคไมสักแปรรูปมีเพียงตัวเดียวคือ ราคาไมสัก

Table 1   Exogenous variables significantly related to the demand for teak lumber by furniture  
               factories in Bangkok.

Table 2   Estimated coefficient from the function representing the relationship between price of          
                teak lumber over time  for furniture factories in Bangkok.

 จากผลการวิเคราะหดัง Table 2 พบวา คา

สัมประสิทธ์ิของเวลา (T) มีคาเทากับ 74.30 และมี

เคร่ืองหมายเปนบวก แสดงวาเม่ือเวลาเพิ่มข้ึนแตละ

ปจะมีผลทําใหราคาไมสักแปรรูปเพ่ิมข้ึนปละ 74.30 

บาทตอลูกบาศกฟุต คา R2 เทากับ 0.998 แสดงวา 

ราคาไมสักแปรรูป สามารถอธิบายความแปรปรวน

 variable b SE t sig R2 DW ra
constant 331 150.400 29 334.376 11.289 0.000
price of teak lumber      -42.950 10.131 -4.239 0.004 0.720 1.344 0.310
 

 variable b SE t sig R2 DW ra
constant 2 255.95 28.57 78.950 0.000
T 74.30 13.120381 5.663 0.001 0.998 1.35 0.23
T2 7.62 1.279606 5.956 0.001 

แปรรูป ดังน้ันการคาดคะเนปริมาณอุปสงคของไมสัก

แปรรูป ต้ังแตป พ.ศ. 2554 เปนตนไปน้ันจะคาดคะเน

จากราคาเฉลี่ยของไมสักแปรรูปในอนาคตรายปเสีย

กอน โดยนําคาเฉล่ียของไมสักแปรรูปในชวงระหวาง

ป พ.ศ. 2545-2553 มาหาความสัมพันธกับตัวแปรเวลา 

(T) ในรูปของ Time Trend Function โดยคา T ในป 

พ.ศ. 2545 เทากับ 1 ป พ.ศ. 2546 เทากับ 2 ไปเรื่อยๆ 

จนถึงป พ.ศ. 2553 คา T จะเทากับ 9 จากนัน้สรางสมการ

แสดงความสัมพนัธระหวางราคาไมสักแปรรูปกับเวลา 

เพื่อคัดเลือกสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงก็หมายถึงวา

ไมมีปญหาทางดาน Autocorrelation (Table 2)

ของระยะเวลาเทากับรอยละ 99.8 คาความคลาดเคล่ือน

ของตัวแปรทีจ่ะตองเปนอสิระตอกนัน้ันไดคา Durbin-

Watson (DW) และคา Autocorrelation (ra) เทากับ 1.35 

และ 0.23 ตามลําดับ ซ่ึง ra มีคาเปนบวกดังน้ันสมการ

ที่ไดจะมีความเหมาะสมก็ตอเม่ือ DW> dU ซ่ึงคา dU 
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Table 3  Demand for teak lumber for furniture factories in Bangkok and average price of teak     
               lumber, estimated from the equation.

 Year Average price of teak lumber Demand for teak lumber
  (baht/ m3)  (m3)
 2554 3 760.95 169 617.60
 2555 3 995.27 159 553.55
 2556 4 244.83 148 834.95
 2557 4 509.63 137 461.79
 2558 4 789.67 125 434.07

 จากการศึกษาหาผลผลิตของสวนปาไมสัก

อายุ 30 ป ในภาคเหนือของประเทศไทย (นิรนาม, 

2536) พบวา ปริมาตรไมสักท่ีทําเปนสินคาไดใน

พื้นท่ีปลูกชั้นคุณภาพต่ํา เทากับ 15.4 ลูกบาศกเมตร

ตอไร ดังน้ัน ปริมาณไมซุงท่ีใช 23,016.67 ลูกบาศก

เมตร จึงตองใชพื้นท่ีปลูก 1,494.59 ไรตอป แตการ

ที่โรงงานเฟอรนิเจอรไมสักในกรุงเทพมหานครได

อยางพอเพยีงและอยางย่ังยนื พืน้ท่ีสวนสักทีเ่หมาะสม

จะเทากับพื้นท่ีสวนสักท่ีทําไมออกรายปคูณดวยรอบ

หมุนเวียนเหมาะสมของสวนสักซึ่งในท่ีนี้ใชรอบ

หมุนเวียนท่ีกําหนดโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม 

คือ 30 ป ดังน้ันพื้นท่ีสวนสักท่ีเหมาะสมจะเทากับ 

44,838 ไร (1,494.59x30) ทั้งน้ี จากการศึกษาขอมูล

การปลูกสวนสักเศรษฐกิจในความรับผิดชอบของ

องคการอุตสาหกรรมปาไม พบวา ปจจุบันองคการ

อุตสาหกรรมปาไมมีพื้นที่ปลูกสวนสักประมาณ 

230,000 ไร โดยมีพื้นท่ีปลูกสวนสักในภาคกลาง

ประมาณ 40,000 ไร (องคการอตุสาหกรรมปาไม, 2554) 

ดังน้ันจึงตองเพ่ิมพืน้ท่ีปลูกสวนสักประมาณ 4,838 ไร 

เพื่อรองรับความตองการของโรงงานเฟอรนิเจอรไม

ในกรุงเทพมหานครในปจจุบัน

จากตารางตรงท่ีระดับคา K=1 และ n= 9 ที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 0.05 มีคาเทากับ 1.32 ดังน้ัน DW> dU 

ซ่ึงแสดงวาคาความคลาดเคล่ือนของตัวแปรเปนอิสระ

ตอกัน โดยสามารถแสดงความสัมพันธระหวางราคา

ไมสักแปรรูปกับเวลาไดดังน้ี

 P
t
  = 2255.95+74.30T+7.62T2

โดยกําหนดให

 P
t 

=   ราคาเฉล่ียของไมสักแปรรูป

 T =   เวลา ในปที่ 10,11,12,13 และ 14

 จากสมการท่ีไดสามารถนําไปคาดคะเนราคา

เฉลี่ยของไมสักแปรรูปในชวงระยะเวลา พ.ศ. 2554 - 

2558 ไดโดยแทนคา T ในป พ.ศ. 2554 เทากับ 10 และ

ป พ.ศ. 2555 เทากับ 11 และตอไปเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ. 

2558 คา T จะมีคาเทากับ 14 จากน้ันนําคาของราคา

ไมสักแปรรูปท่ีไดไปแทนคาในสมการอุปสงคท่ีมีตอ

ไมสักแปรรูป จะไดปริมาณของอุปสงคท่ีมีตอไมสัก

แปรรูปในป พ.ศ. 2554-2558 (Table 3) ซ่ึงมีแนวโนม

ลดลงทุกปโดยมสีาเหตุมาจากราคาของไมสักแปรรปูท่ี

เพิม่สูงข้ึน และปรมิาณความตองการเฟอรนเิจอรไมสัก

มีแนวโนมลดลง

การประเมินหาพ้ืนที่ปลูกไมสักเพ่ือรองรับ
อุปสงคที่เกิดข้ึนในอนาคต
 จากผลการศึกษาพบวา ความตองการใชไม
สักแปรรูป ณ ป พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนปที่มีความตองการ
ใชไมสักแปรรปูมากท่ีสุด เทากับ 243,863.9 ลกูบาศกฟตุ 
หรือประมาณ 6,905 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงนําไปคิดเทียบ

เทากับปริมาณของไมซุงได ดังน้ี
 - Conversion rate เทากับ 30% (มณฑี, 2536)
 - ปริมาณไมแปรรูป    =   0.30    
      ปริมาณไมซุง
 ดังน้ัน ปริมาณไมซุง   =   6,905
                0.30
        =   23,016.67  
 ลูกบาศกเมตร
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 จากการทดสอบตัวแปรอิสระท่ีมีตออุปสงค

ที่มีตอไมสักแปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอรไมใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ

อุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปของโรงงานเฟอรนิเจอร

ไมในกรุงเทพมหานคร คือ ราคาไมสักแปรรูป โดย

มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.004 สวนการ

คาดการณปริมาณอุปสงคที่มีตอไมสักแปรรูปใน

ชวงระยะเวลา 5 ป ตอไป (พ.ศ. 2554-2558) พบวามี

แนวโนมลดลงทุกปทั้งน้ีเนื่องมาจากราคาเฉล่ียของ

ไมสักแปรรูปท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง (คาดการณ

จากกฎของอุปสงค (Law of Demand) และจากการ

ประเมินหาพืน้ท่ีปลูกไมสักเพือ่รองรบัอปุสงคทีเ่กิดข้ึน

ในอนาคต พบวาความตองการใชไมสักในปสูงสุด

เม่ือนําไปคิดเทียบกับไมซุงมีคาเทากับ 23,016.67 

ลูกบาศกเมตร จึงตองใชพื้นท่ีปลูก 1,494.59 ไรตอป 

แตเพื่อใหมีพื้นท่ีสวนสักที่เหมาะสมท่ีจะมีศักยภาพ

ในการผลิตไมสักไดอยางพอเพียงแกโรงงานผลิต

เฟอรนิเจอรที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานครอยางยั่งยืน 

ดังน้ันพื้นท่ีสวนสักท้ังหมดจะมีขนาดเทากับพื้นท่ี

สวนสักท่ีทําไมออกรายปคูณดวยรอบหมุนเวียน

ที่เหมาะสมซ่ึงในท่ีนี้กําหนดใหเทากับ 30 ป ซ่ึงเปน

รอบหมนุเวียนของสวนปาไมสักขององคการอตุสาหกรรม

ปาไมไดกําหนดข้ึน ดังน้ันพื้นท่ีสวนสักท่ีเหมาะสม

จะเทากับ 44,838 ไร (1,494.59x30)
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