
 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา   

 

  ในปจจุบัน สถานการณทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เศรษฐกิจของประเทศตางๆเขาสูภาวะถดถอย ปจจัยแวดลอมที่สําคัญโดยเฉพาะราคา
น้ํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ โดยราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปดที่ 126.06ดอลลาร
สหรัฐฯตอบารเรล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 (ที่มา: Energy Information Administration: Official 
Energy Statistics form the U.S. Government) และยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวขึ้นอีก ปญหาดาน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่
ประมาณรอยละ 3.6 และอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่ประมาณรอยละ 8.9 ณ เดือน มิถุนายน 2551 (ที่มา: 
ธนาคารแหงประเทศไทย  http://www.bot.or.th) เมื่อนําอัตราเงินเฟอมาเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศที่คอนขางต่ํา ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 
สงผลใหอัตราดอกเบี้ยแทจริงมีตัวเลขติดลบ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนของธนาคาร
พาณิชย ณ เดือน พฤษภาคม 2551 อยูที่ประมาณรอยละ 2.375 กอนจะมาปรับเพิ่มในเดือนมิถุนายน 
2551 เพียงเล็กนอย (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย http://www.bot.or.th) ดานราคาสินคาหมวด
เกษตรและอาหาร สวนหนึ่งนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคเปนอาหาร มา
สูการเพาะปลูกเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน สงผลใหราคาสินคาเกษตรโดยเฉพาะราคาขาวปรับตัว
สูงขึ้นอยางมาก นอกจากนี้ยังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศจีนและพมา กอใหเกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล ปจจัยแวดลอมตางๆที่เกิดขึ้นเหลานี้นั้น ทําใหเกิดผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมเปนวงกวาง โดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยหรือผูที่มีรายไดประจําจะไดรับ
ผลกระทบอยางมาก ประชาชนจึงจําเปนตองปรับตัวพรอมรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งรูจักเลือกวิธีการออมหรือการลงทุนอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  จากสภาวะเศรษฐกิจดังกลาว กระแสเงินทุนที่ไหลเวียนอยูในสินทรัพยทางการเงินตางๆ
อยางมหาศาล เร่ิมถูกปรับเปล่ียนและจัดสรรการลงทุนใหมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่



 
 

 

 
  
 2 

เปนอยู และเริ่มมีการใหความสนใจในทองคําอีกครั้งหนึ่ง ทองคําซึ่งมีความสามารถในการเก็บ
รักษามูลคาไดดีและมีมูลคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถือเปนสินทรัพยที่สามารถปองกันความเสี่ยงจากภาวะ
เงินเฟอได จึงเปนอีกชองทางหนึ่งของการลงทุนและการออมที่มีประสิทธิภาพ และชวยลดความ
เสี่ยงจากการลงทุน (กระจายความเสี่ยง) ดังนั้นนักลงทุนจึงหันมาใหความสนใจและนิยมลงทุนใน
ทองคําเพิ่มมากขึ้น จากแนวโนมราคาทองคําที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว โดยราคาทองคํา
แทงอยูที่ระดับ 930 เหรียญดอลลารสหรัฐฯตอออนซ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 (ที่มา: 
www.kitco.com) แมระยะสั้นจะมีความผันผวนจากการที่กองทุนเก็งกําไร (Hedge Fund) ไดเขามา
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็ตาม   
  นอกจากอุปสงคทองคําเพื่อการบริโภคแลว ในปจจุบันวิวัฒนาการของเครื่องมือทาง
การเงินชนิดตางๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับทองคํานั้นยิ่งชวยสงเสริมใหความตองการทองคําสูงขึ้น
รวมถึงความตองการทองคําเพื่อการเก็งกําไรดวย ซ่ึงจะเปนการชวยผลักดันราคาทองคําใหสูงขึ้น
เพราะทําใหการซื้อขายทําไดสะดวกขึ้น ขณะที่ประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) กําลังจะเริ่มมีการซื้อขายทองคําในตลาดลวงหนา (TFEX: Thailand Future 
Exchange) ภายในไตรมาสที่ 1 ของป2009นี้ ขณะเดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนหลายแหงก็เร่ิมที่จะ
มีการจัดตั้งกองทุนที่อิงผลตอบแทนจากราคาทองคําออกมาใหนักลงทุนที่สนใจไดเขาลงทุนเชนกัน  
 
 บทบาทและความสําคัญของทองคํา 
 1)  เปนทุนสํารองระหวางประเทศของธนาคารกลาง (Central Bank Reserve)  
 ธนาคารกลางของแตละประเทศ จะมีทองคําเปนสินทรัพยสํารองเพื่อใชสนับสนุนมูลคา
ของคาเงินของประเทศตนเอง โดยประมาณการถือครองทองคําของธนาคารกลางทั้งโลกในป2007 
อยูที่ 26,519.6 เมทริกซตัน ซ่ึงมีประมาณ 12% ของทองคําทั้งหมดบนพื้นแผนดิน (ที่มา: World 
Gold Council) ทั้งนี้ในชวงป 1999 ไดเกิดการประชุมระหวางธนาคารกลางของประเทศหลักๆใน
ยุโรป เรียกวา Washington Agreement on Gold (WAG) ซ่ึงประกอบดวยประเทศในโซนยุโรป 11
ประเทศ บวกกับ European Central Bank, ประเทศสวีเดน, ประเทศสวิตเซอรแลนด และประเทศ
อังกฤษ โดยมีขอตกลงคือ กําหนดใหขายทองคําสํารองไดไมเกิน 500 ตันตอป และปริมาณขาย
ทั้งหมดตองไมเกิน 2,000ตันภายในชวงระยะเวลา 5 ป (ที่มา: Mining, Minerals and Sustainable 
Development, World Business Council for Sustainable Development) 
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 2)  ใชในภาคการผลิตเครื่องประดับ (Jewelry)  
 ตามขอมูลของ World Gold Council, Gold Jewelry มีความตองการทองคําปละประมาณ 
3,000ตัน อีกทั้งประมาณ 80% ของ Gold Jewelry ที่ผลิตในแตละปจะนํามาขายในเอเชียและ
ตะวันออกกลางเทานั้น  
 3)  ใชในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Applications) 
 ทองคํามีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีความสมบูรณอยางมากสําหรับใชในอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีความออน ดัดงอไดงาย มีความเงาสะทอน ไมเปนสนิม เปนสื่อนํา
กระแสไฟฟา ซ่ึงในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคพบวาทองคํามีประโยชนอยางสูง และไมสามารถ
ทดแทนดวยโลหะอื่นๆได โดยมีการใชเปนสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร, โทรทัศน, อาวุธ
ยุทโธปกรณที่ทันสมัยหรือแมกระทั้งในยานอวกาศ ประมาณไดวา 12% ของความตองการทองคํา 
หรือปละประมาณ 500ตัน มาจากภาคอุตสาหกรรมเหลานี้ (World Gold Council, 2008) 
 4)  ความสําคัญตอผูบริโภคและนักลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา 
 สําหรับประเทศแถบเอเชียและตะวันออกกลาง ทองคําถือเปนเครื่องมือปองกันการ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญทั้งจากการเมืองและเศรษฐกิจ ในบางประเทศมีการใชเครื่องประดับอัญมณี
เปนการออมดวย เนื่องจากในเขตชนบทการเขาถึงระบบของธนาคารหรือสถาบันการเงินเปนไป
อยางยากลําบากและขาดความนาเชื่อถือ ทองคําจึงถือเปนหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง เปนที่
ยอมรับอยางกวางขวาง และมีความสามารถในการรักษามูลคาของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประมาณ2ใน3ของผูผลิตเครื่องประดับอัญมณีทั้งหมดอยูในประเทศกําลังพัฒนา และสัดสวนนี้
กําลังเพิ่มขึ้น โดยสรางทั้งรายไดจากการสงออกและการจางงานใหแกประเทศเหลานั้น  
 5)  ใชเพื่อเปนเครื่องมือรักษามูลคา (ปองกันเงินเฟอ) 
 ทองคําเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอยางมากตอภาวะเงินเฟอ 
นอกจากนี้ ทองคํายังมีความเกี่ยวพันอยางตรงกันขามกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงทําใหทองคําเปน
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากคาเงินไดดี  
 
 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาทองคํา 
 1)  ตลาดทองคําตางประเทศ 
 สถานการณตางประเทศเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนผลักดันใหราคาทองคําไทยมั่นคง โดย
เปนไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคําตลาดโลก ในภาวะเศรษฐกิจประเทศที่ย่ําแย ประชาชนทั่วไป
และนักลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยงโดยหันมาเก็บออมทองคํามากขึ้น 
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 2)  อุปสงคและอุปทานของทองคําในตลาด 
 การรวมตัวกันของเหมืองทองขนาดเล็กและขนาดกลางจนทําใหเกิดเหมืองขนาดใหญ ทาํ
ใหเหมืองทองมีศักยภาพสูงขึ้น มีการกําหนดนโยบายเปลี่ยนแปลงการบริหารการขายทองคํา จาก
เดิมที่มีการขายปองกันความเสี่ยงอยูตลอดเวลา ทําใหราคาทองคําไมอาจขึ้นได เปลี่ยนมาเปน
นโยบายไมปองกันความเสี่ยง จึงเกิดความตองการซื้อมหาศาลขึ้นในตลาด นโยบายของเหมืองใหญ
เปลี่ยนแปลงไปสูการขายทองคําตอ เมื่อภาวะตลาดเหมาะสม คือเร่ิมมีรูปแบบของการเก็งกําไรเขา
มา เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมราคาทองคําในตลาดโลก 
 อุปทานของทองคําสวนใหญกวารอยละ60 ของทั้งหมดเกิดจากผลผลิตจากเหมืองทองคํา 
โดยในชวง 5 ปที่ผานมาปริมาณผลผลิตทองคําจากเหมืองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และไมมีสัญญาณ
ใดๆที่จะแสดงถึงผลผลิตที่จะลดลงในอนาคต ปริมาณผลผลิตทองคําเพิ่มขึ้นถึงระดับ 2,476 ตันในป 
2550 สําหรับอุปทานของทองคําประมาณรอยละ10 เกิดจากการขายทองคําโดยหนวยงานของ
ภาครัฐ เชน ธนาคารกลางหรือกองทุนการเงินระหวางประเทศ ประมาณรอยละ15 ถึงรอยละ 18 เกิด
จากการนําเศษทองคําออกมาขาย เชน จากเครื่องประดับเกา และอุปทานที่เหลือจะเกิดจากการเก็ง
กําไรในตลาดทองคํา   
 สําหรับอุปสงคของทองคํา สวนใหญจะถูกใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ถึงรอยละ 75 ขึ้นไป ที่เหลือจะถูกใชเปนทองคําแทงสะสมไวหรือถูกใชในการเก็งกําไรเหมือนกับ
หุนและพันธบัตร  
 สวนอุปสงคและอุปทานของทองคําภายในประเทศ จะมีผลตอการเคลื่อนไหวของราคา
ทองคําเพียงเล็กนอย และราคาทองคําในประเทศกับตางประเทศก็ตางกันไมมากเนื่องจากอุปสงค
และอุปทานภายในประเทศ เมื่อเทียบกับทั่วโลกยังคงมีปริมาณความตองการบริโภคทองคําที่นอย
มากและไมมีนัยสําคัญ 
 3)  อัตราแลกเปลี่ยนและคาเงินบาท 
 อัตราแลกเปลี่ยนและคาเงินบาท เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการกําหนด
ราคาทองคําในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยจําเปนตองนําเขาทองคําจากตางประเทศ ราคาทองคํา
ของประเทศไทยจึงอิงกับราคาทองคําโลก ดังนั้นการคิดราคาทองคําที่ซ้ือขายในตลาดทองคําของ
ประเทศไทยจึงตองนําอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐฯมามีสวนในการคํานวณดวย 
โดยใชเงินดอลลารสหรัฐฯเปนเงินสกุลหลักในการคํานวณราคาทองคําไทย หากเงินบาทสามารถ
รักษาเสถียรภาพมั่นคง จะชวยปองกันไมใหราคาทองไทยผันผวนรุนแรงเมื่อราคาทองตางประเทศ
เคลื่อนไหวขึ้นลง ซ่ึงเปนผลดีตอธุรกิจคาทองคําในประเทศเนื่องจากสรางความมั่นใจใหกับทั้งผูซ้ือ
และผูขาย ขณะที่การเก็งกําไรจากการซื้อขายทองคําก็จะลดลงดวย 
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 4)  อัตราดอกเบี้ยตางประเทศกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศ 
 อัตราดอกเบี้ยตางประเทศเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลทางออมตอราคาทองคําในตลาดโลก 
โดยเปนปจจัยที่สงผลกระทบทางตรงขามกับราคาทองคํา กลาวคืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง จะสงผล
เกื้อหนุนราคาทองคําใหสูงขึ้น เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา นักลงทุนทั่วไปจะลงทุนดานอื่นๆเพิ่มขึ้น 
เชน พันธบัตร หลักทรัพย รวมทั้งทองคํา ทําใหราคาทองคําในตลาดโลกเขมแข็งตามความตองการ
ของตลาดโลกที่ขยายตัว 
 สําหรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย ไมไดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดราคา
ทองคําในประเทศโดยตรง เนื่องจากราคาทองคําไทยอิงกับราคาทองคําตางประเทศและคาเงินบาท
เปนหลัก แตระดับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่ออนตัวลงจะสงผลใหประชาชนบางกลุมซื้อ
ทองคําเพื่อเก็บออม แทนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน 
 5)  อัตราเงินเฟอ 
 ปจจัยประการหนึ่ง ที่เกื้อหนุนราคาทองคําในตลาดโลกใหมีพื้นฐานเขมแข็งในปนี้ก็คือ 
ความตองการซื้อทองคําเพื่อเปนหลักประกันเงินเฟอ เนื่องจากวิกฤตราคาน้ํามันแพงที่ดําเนินอยาง
ตอเนื่องนับตั้งแตปลายป 2547 จนถึงปจจุบันนี้ ทําใหความตองการซื้อทองคําในตลาดตางประเทศ
เพิ่มขึ้น เพราะหวั่นเกรงเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอที่อาจปะทุขึ้นมาอีก 
 6)  ราคาน้ํามัน 
 สถานการณราคาน้ํามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนแตะที่ระดับ 131.41
ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2551 กอใหเกิดปญหาเงินเฟอตามมา ผลกระทบ
ขางเคียงดังกลาว ทําใหบทบาทของทองคําในฐานะสินทรัพยที่ไมเสื่อมคาในชวงที่ภาวะเงินเฟอมี
แนวโนมที่จะรุนแรง เกื้อหนุนใหราคาทองคําในตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น  
 7)  สถานการณความไมสงบทางการเมืองระหวางประเทศ 
 ภัยจากการกอการราย สงคราม และการสูรบในพื้นที่ตางๆ ลวนเปนชนวนปญหาที่สําคัญ
และกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางรุนแรง ภาวะดังกลาวทําใหตองมีการปองกันความเสี่ยง 
สงผลใหทองคําเปนที่ตองการเพิ่มขึ้น เพราะทองคําเปนสินทรัพยที่มีคาที่สุดในยามที่เกิดความ
วุนวายทางการเมืองระหวางประเทศ ความตองการทองคําที่มากขึ้นในตลาดตางประเทศจะหนุนให
ทองคํามีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
 8)  วัฏจักรธุรกิจ 
 วัฏจักรธุรกิจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอราคาทองคํา ซ่ึงสังเกตเห็นไดจาก 
ปริมาณการซื้อขายในแตละชวงเวลาของแตละป เชน ชวงเทศกาลคริสมาส เทศกาลปใหม หรือ 
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เทศกาลตรุษจีน จะมีการมอบของขวัญกันมาก ความตองการใชทองคําจริงจะเพิ่มสูงขึ้นใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ใชวัตถุดิบเปนทองคํา 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

ศึกษาปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลตอราคาทองคําภายในประเทศไทย เพื่อให
ทราบวาปจจัยที่เกิดขึ้นจะกอใหเกิดผลกระทบในทิศทางใด โดยดูทั้งความสัมพันธระหวางกันและ
ความเปนเหตุเปนผลของตัวแปรแตละตัว 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่ศึกษาวามีผลตอราคาทองคําภายในประเทศไทย
ในทิศทางใด เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหราคาทองคําทั้งเพื่อการออมและการลงทุนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคาทองคําภายในประเทศไทย โดยเลือกปจจัยดานดัชนีราคา
ผูบริโภคเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ ดานอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
ดานอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหวางไทยกับสหรัฐฯ และดานราคาน้ํามันดิบในตลาด
NYMEX มาหาความสัมพันธกับราคาทองคําภายในประเทศไทยนั้น จะใชขอมูลแบบทุติยภูมิราย
เดือนของแตละปจจัยกับราคาทองคําภายในประเทศไทย ตั้งแตเดือน มกราคม 2545 ถึงเดือน 
มิถุนายน 2551 รวม 6ป6เดือน ขอมูลที่ทําการศึกษาแบงเปน4ปจจัย ปจจัยละ78ขอมูล รวมทั้งสิ้น 
312ขอมูล โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาจากธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพลังงาน และสมาคมคา
ทองคําแหงประเทศไทย 


