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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการเคล่ือนไหวราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ และ

ความเชื่อมโยงราคาของทองคําแทงระหวางตลาดในประเทศไทย กับตลาดในตางประเทศไดแก ตลาด

ลอนดอน ตลาดนิวยอรก และตลาดฮองกง วิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพฯ  โดยใชวิธทีางสถติิในการวิเคราะหอนกุรมเวลา และสมการถดถอยในการวิเคราะห 

ผลการศึกษาการเคล่ือนไหวราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ พบวา ราคาทองคําแทงผันแปร

อันเนื่องจากฤดูกาลนอย โดยดัชนีฤดูกาลมีคามากที่สุดในเดือน กมุภาพนัธ เทากับ 102.24 และมีคานอยที่สุด

ในเดือนสิงหาคม เทากับ 97.74 ราคาทองคํา ณ ตลาดกรุงเทพฯ มแีนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ดวยอัตราเฉล่ียรอยละ 

3.62 ตอป 

ผลการศึกษาการเช่ือมโยงราคาของทองคําแทงพบวา ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ มีความเช่ือมโยงกับ

ราคาทองคําแทงของฮองกงมากที่สุด รองลงมาคือ ตลาดนิวยอรก และลอนดอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของ

ความยืดหยุนของการสงผานราคาเทากับ 0.929  0.918 0.916 (ตามลําดับ) สําหรับราคาทองคําแทง ณ ตลาด

ฮองกง พบวามีความเชื่อมโยงราคากับราคาทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอน และนวิยอรก เปนอยางมาก โดยมี

คาสัมประสิทธิ์ของความยืดหยุนของการสงผานราคาเทากับ 0.992 และ 0.991 (ตามลําดับ) จากการศึกษาจึง

สรุปไดวา ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพ มีความสัมพันธและออนไหวตามราคาทองคําแทงของตลาดโลก 

และมีความสัมพันธกับปจจัยภายนอก ไดแก อัตราแลกเปล่ียนเงินยูโรตอดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบ้ียเงินกู

ระหวางธนาคารของสหรัฐ   ราคาน้าํมันดิบเฉล่ียโอเปก  และดัชนหีุนดาวโจนส เปนตน 
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Abstract 

The main purposes of this study are to analyze the price transmission and market 

linkages of gold bullion between Thailand and international gold markets, namely London Market, 

New York Market and Hong Kong Market, and to carry out an analysis of factors determining gold 

bullion price in the Bangkok market. Statistical time series analysis and the regression technique 

are employed in this analysis. 

The result of this study indicates that the Bangkok price of gold bullion exhibited a minor 

seasonal variation with a peak of 102.24 percentage point in February, and a bottom of 97.74 in 

August. There is an increasing trend in gold bullion prices in Bangkok market, with an average rate 

of 3.62 percent per year. 

The results of the estimated price linkage equations of gold bullion indicate that gold 

bullion price in Bangkok are highly related to Hong Kong market prices, followed by New York and 

London markets respectively. The calculated price transmission coefficients from these three 

respective markets are 0.929, 0.918, and 0.916 respectively. Hong Kong market prices are found 

highly related to both London and New York market prices with price transmission elasticity 

coefficients of 0.992 and 0.991 respectively. The study concludes that gold bullion prices in 

Bangkok are highly dependent and highly sensitive to its international market prices and related 
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external factors, such as the exchange rate of Euro dollar, the international interest rate, the price of 

crude oil, and Dowjone stock index. 
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บทที่ 1 

 
ความสาํคัญของปญหา 

 

“ ทองคํา “ เปนโลหะชนิดหนึง่ ที่ไดรับความนิยมและถือเปนของมีคาของคนทุกยคุ

ทุกสมยัมาต้ังแตสมัยโบราณ ดวยคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางจากโลหะชนิดอื่น ทองคํามีลักษณะ

เปนธาตุแทไมทําปฏิกิริยากับอากาศหรือสารเคมีใด ๆ ทาํใหทองคํามีความคงทน สวยงาม อีกทั้ง

ทองคํายังเปนโลหะที่หายาก หนิบนเปลือกโลกในปริมาณน้ําหนกั 1 ลานกิโลกรัมจะมีแรทองคํา

เจือปนอยูเพียง 4 กรัม ในน้ําทะเลปริมาณหนัก 9 ลานกิโลกรัมจะมแีรทองคําเจือปนอยูเพียง 1 

กรัม เทานั้น จึงทาํใหทองคําเปนโลหะที่มคีาอยูในตัวเองและเปนที่ยอมรับของทุกคน จนมกีารนาํ

ทองคํามาใชเปนเงนิ เพราะนอกเหนือจากความคงทน หายาก มจีาํนวนนอยแลว  ทองคํายงั

สามารถแบงแยกเปนหนวยยอยไดและสามารถนําติดตัวไปไดสะดวก ซึ่งตอมาก็ไดวิวัฒนาการเปน

เงินเหรียญและเงนิกระดาษ 

ทองคําไดเขามามีบทบาทสาํคัญตอระบบเศรษฐกิจและการเงนิของโลกอีกดวย 

ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประเทศตาง ๆ ไดใชระบบมาตรฐานทองคํา (Gold standard) 

เปนมาตรฐานเงินตราที่ใชกนัอยางแพรหลายทัว่โลก โดยที่ประเทศที่ใชระบบนี้จะเทียบหนวย

เงินตราของตนกับทองคําจาํนวนหนึง่ แตละประเทศจะตองอนุญาติใหมีการสงออกและนาํเขา

ทองคําอยางเสรีและทางการตองไมเขาไปขัดขวางกลไกการปรับตัวทางดานปริมาณเงินที่เกิดจาก

การคาระหวางประเทศ ระหวางป 2423-2457 ระบบมาตรฐานทองคําในกลุมประเทศอุตสาหกรรม

เปนไปอยางราบร่ืน เนื่องจากสิ่งแวดลอมและปจจัยที่เอ้ืออํานวย ทัง้ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ

การเงนิของโลกมีเสถียรภาพ รวมทัง้อุปทานของทองคําในตลาดยงัมีอยางเพียงพอทีจ่ะใชหนุนหลัง

การขยายตัวของปริมาณเงินตามภาวะเศรษฐกิจโลก ในชวงสงครามโลกคร้ังที ่ 1 ไดยกเลิกการใช

ระบบมาตรฐานทองคําช่ัวคราวเนื่องจากสถานการณไมเอ้ืออํานวย ป 2468 ประเทศสหราช

อาณาจักร เปนผูนาํระบบมาตรฐานทองคํากลับมาใชอีกคร้ังหนึง่ แตเพียง 6 ปถัดมา ยุคของระบบ

มาตรฐานทองคําไดส้ินสุดลง อันเนื่องจากสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปจากเดิม  
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หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2487 ไดมีการประชุมระหวางประเทศ

พันธมิตรเกิดข้ึนที่ เมืองเบรตตันวูดส (Bretton Woods) มลรัฐนิวแฮมปเชียร (New Hamshire) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมไดจัดต้ังกองทนุการเงนิระหวางประเทศ (International Monetary 

Fund หรือ   IMF) และตกลงใหใชอัตราแลกเปล่ียนคงที่ที่ปรับเปล่ียนได (adjustable peg system 

of exchange) โดยเรียก ระบบการเงนินีว้า ระบบเบรตตันวูดส ภายใตระบบนี้ทองคําและเงนิ

ดอลลารสหรัฐถูกยอมรับใหเปนทนุสํารองระหวางประเทศ เนื่องจากในขณะนัน้ประเทศสหรัฐเปน

ประเทศทีม่ีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่แข็งแกรงที่สุดของโลก และไดสะสมทองคําไวจํานวนมาก 

เงินตราของประเทศตาง ๆ  สามารถเปล่ียนเปนทองคําไดโดยเสรี เนื่องจากรัฐบาลของประเทศ

สหรัฐอเมริการับรองที่จะซื้อและขายทองคําใหกับเจาหนาทีท่างการเงนิของตางประเทศดวยราคา

คงที่ $35 ตอเอานซ  เงนิดอลลารจึงถอืเปนส่ิงทดแทนและมีคุณสมบัติเทียบเทาทองคํา การ

ขยายตัวของปริมาณทองคําลาชากวาการขยายตัวของการคาและการเงินระหวางประเทศซึง่ขยาย

ตัวอยางรวดเร็ว ทําใหเงนิดอลลารมีบทบาทในการเปนทนุสํารองเงนิตราระหวางประเทศมากข้ึน  

ต้ังแตป  2493 สหรัฐประสบกับปญหาขาดดุลการชําระเงินตอเนื่อง จึงทาํใหความ

เชื่อมั่นในคาเงนิดอลลารสหรัฐลดลง เงินทนุจํานวนมากไหลออกจากสหรัฐอเมริกาไปสูประเทศใน

ยุโรปจึงทําใหมีการคาดการณวาสหรัฐอเมริกาจะตองลดคาเงินดอลลาร จึงกอใหเกิดการเกง็กาํไร

โดยนักลงทนุเขาไปกวานซ้ือทองคําในตลาดโลก จนทาํใหราคาทองคําสูงกวาราคาทางการ  

ปลายป 2512 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเขาสูภาวะถดถอย ไดมกีารคาดวาจะลด

คาเงนิดอลลาร สรอ. หลายประเทศจึงไดนําเงนิดอลลารสรอ. มาแลกเปล่ียนเปนทองคําอยาง

ติดตอกัน ทางการสหรัฐอเมริกาโดยการนําของประธานาธิบดี ริชารด เอ็ม นกิสัน ไดเขากอบกู

สถานการณในวนัที ่ 15 สิงหาคม 2514 และประกาศระงับการรับแลกเปล่ียนเงนิดอลลาร สรอ. 

เปนทองคํา  ตัดขาดการผูกคาเงนิดอลลารกับทองคําในเวลาตอมา โดยปลอยใหคาเงินดอลลารถกู

กําหนดโดยอํานาจตลาด   

ถึงแมวาระบบมาตรฐานทองคําและระบบเบรตตันวูดส ไดเส่ือมสลายลงแลว แต

ทองคําก็ยงัไมไดลดความสําคัญลง เนื่องจากยังใชเปนสวนหนึง่ของเงินสํารองระหวางประเทศใน

การสรางความเช่ือมั่นและมั่นคงในเสถยีรภาพของแตละประเทศ  
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นอกจากนี ้ มนุษยยังนิยมทีจ่ะนําทองคํามาใชเปนเคร่ืองประดับเพื่อแสดงถึงความม่ัง

ค่ังรํ่ารวย คนสวนใหญยงัถือทองคําไวเพื่อสะสมความมั่งค่ังใหกับตนเอง และสะสมทองคําแทน

เงินตรา เมื่อยามฉุกเฉินหรือตองการใชเงนิก็สามารถนาํมาแลกเปนเงินไดทนัท ี  จากการทีม่คีน

จํานวนมากใหความนิยมในทองคําและเนือ่งจากทองคํามีคาในตัวเอง จึงทาํใหทองคํามีสภาพ

คลองสามารถเปล่ียนเปนเงนิไดทนัททีี่ตองการ 

สําหรับในประเทศไทย ทองคําไดรับการยอมรับวาเปนส่ิงมีคาและถือเปนของสูงสง

มาต้ังแตสมัยโบราณ ดังจะเห็นไดจากพระพุทธรูปตาง ๆ ในสมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย และสมัย

ลพบุรี ที่พบวาไดมีการนาํทองคําเปลวมาปดทั่วองคพระพุทธรูป ในสมัยสุโขทยัก็ไดมีการนาํทองคํา

มาตีแผหุมพระพุทธรูป เชน พระพทุธสิหงิค  พระพทุธชินราช   ทองคํายงัถูกนํามาใชเปนรางวัล

ใหแกขุนทหารที่ไปรบทัพจับศึก และใหเปนของกาํนัลในงานหมั้น งานแตงงาน ข้ึนบานใหม หรือ

งานโกนจุก จวบจนปจจุบันก็ยังนิยมที่จะนําทองคําใหกนัในเทศกาลและโอกาสตาง ๆ เชน วนัข้ึนป

ใหม วันตรุษจนี งานแตงงาน เปนตน 

ลักษณะการใชทองคําโดยทัว่ไปสามารถจําแนกตามลักษณะวัตถุประสงคการใชงาน

ไดดังนี้ 

1. ใชเปนสวนหนึง่ของทนุสํารองระหวางประเทศ นอกเหนือจากสิทธิพเิศษถอนเงนิ 

สินทรัพยสงสมทบกองทนุการเงินระหวางประเทศ สินทรัพยในรูปเงินตราตางประเทศ โดยใน

ปจจุบันประเทศไทยถือทองคําเปนทุนสํารองระหวางประเทศประมาณ 82.7 ตัน (ภาคผนวก 4) 

2. ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตาง ๆ  เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส เนื่องจาก

ทองคําเปนตัวนําไฟฟาที่ดี  อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ใชในการทาํเหรียญกษาปณ

เหรียญที่ระลึกตาง ๆ ตลอดจนการทําพระเคร่ือง  

3. ใชเปนเคร่ืองประดับ โดยการนําทองคําแทงมาทําเปนทองรูปพรรณ เชน สรอยคอ 

กําไล แหวน ตางหู  สวมใสเพื่อความสวยงามและเพื่อแสดงความมั่งมี 

4.   ใชเพื่อการลงทนุ เนื่องจากราคาทองคํามีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ มีความผนัผวน

นอย มีคาในตัวเอง มีสภาพคลองสูง จงึทําใหมีนกัลงทุนหันมาเก็งกาํไรจากราคาทองคํา โดยซ้ือ
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ทองคําเก็บไวเมื่อราคาถูกและนําออกขายเม่ือราคาสูง เพื่อหาผลประโยชนจากสวนตางของราคา 

ซึ่งมักจะลงทนุในทองคําแทงเปนสวนใหญ เนื่องจากมสีวนตางของราคารับซ้ือและราคาขายนอย 

5.   ใชเปนหนวยเทียบคาเงนิของประเทศตาง ๆ ตามระบบคาเสมอภาคของกองทนุ

การเงนิระหวางประเทศ  ซึง่เทียบคาของเงนิสกุลตาง ๆ กับดอลลารสหรัฐหรือน้าํหนักทองคํา 

นอกจากนีย้ังมีการเก็บสะสมทองคําแทนเงินตรา ทั้งในรูปของทองรูปพรรณ และ

ทองคําแทงเพือ่สะสมความมั่งค่ังและเพื่อเปนหลักประกนัความมัน่คงปลอดภัย  เนือ่งจากทองคํามี

คาในตัวเอง แมในยามสงคราม  หรือในยามที่เศรษฐกิจโลกและตลาดเงินระหวางประเทศผันผวน   

ประเทศอยูในสภาวะวกิฤต ทองคําก็ยงัมีคาไมเสื่อมคลายสามารถนํามาใชแทนเงินซึง่อาจมีคาที่

ลดลงได 

ในสภาวะปจจุบันหลังจากเกดิวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ทําใหอัตราดอกเบ้ีย

ของประเทศไทยมีอัตราตํ่าตอเนื่องมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 ซึ่งหากนาํเงนิเฟอมาพจิารณาดวยแลว

อัตราดอกเบ้ียแทบจะนอยมากถงึติดลบ ทาํใหนักลงทุนเร่ิมหาชองทางอ่ืนในการลงทนุและเก็บ

ออมนอกเหนอืจากการฝากเงินในธนาคาร เพื่อเพิ่มดอกผลมากข้ึน เชน การลงทนุซื้อหุนหรือตรา

สารหนี้ในตลาดหลักทรัพย ซื้อหนวยลงทนุในกองทุนรวม ซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย  ซึ่งก็ตอง

ผจญกับความเส่ียงมากเชนกัน ทางเลือกหนึง่ทีน่าสนใจก็คือ  การลงทุนในทองคํา  

ในปจจุบนัอุปทานทองคําในประเทศจะมาจากการนําทองคําเกามาหลอมใหม และ

จากการนาํเขาจากประเทศตาง ๆ เชน ออสเตรเลีย  สวิสเซอรแลนด  ฮองกง  เยอรมัน เปนตน   

(ตารางที่ 1) ทําใหราคาทองคําตลาดตางประเทศมีอิทธิพลตอราคาทองคําในประเทศ โดยมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนั เมือ่ราคาทองคําตางประเทศมีราคาสูงข้ึน ราคาทองคําใน

ประเทศก็มีราคาสูงข้ึนเชนกนั (ตารางท่ี 2)  ต้ังแตป 2540 ถึง 2545  ราคาทองคําในตลาด

ตางประเทศออนตัวลงอยางมาก จากระดับ 387.71 ดอลลารสหรัฐฯ/ออนซในป 2539 มาเปน

ระดับ 330.90 ดอลลารสหรัฐฯ/ออนซ ในป 2540 และระดับ 294.17 ดอลลารสหรัฐฯ/ออนซในป 

2541 ระดับราคาทองคําในประเทศไทยในรูปเงนิดอลลารสหรัฐฯ   ก็เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนัคือลดลงจากระดับ 382.43 ดอลลารสหรัฐฯ/ออนซ ในป 2539 มาเปนระดับ 319.88 และ 

280.88 ดอลลารสหรัฐฯ /ออนซ ในป 2540 และป 2541 ตามลําดับ แตหากพจิารณาราคาทองคํา
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ในประเทศไทยในรูปเงนิบาทแลว จะมีทศิทางที่สวนทางกับราคาทองคําในตลาดตางประเทศ คือ

ปรับตัวสูงข้ึนจากระดับ 4792.48 บาท/บาทน้ําหนกั (ราคาขาย) ในป 2539 มาเปนระดับ 4868.71 

บาท/บาทน้าํหนักในป 2540 และระดับ 5748.16 บาท/บาทน้ําหนกัในป 2541  ทัง้นีเ้นื่องจากไดรับ

อิทธิพลจากการคํานวณราคาทองคําตามอัตราแลกเปล่ียนระบบลอยตัวของเงินบาทเม่ือเทยีบกบั

ดอลลารสหรัฐฯ จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัว

ต้ังแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ซึ่งทาํใหคาเงนิบาทออนตัวลง จากระดับเฉล่ีย 25-26 บาท/ดอลลาร

สหรัฐมาอยูที่ระดับ 29-44 บาท/ดอลลารสหรัฐ มีผลทําใหราคาทองคําในประเทศสูงข้ึนทนัทใีน

ขณะที่ราคาทองคําตางประเทศออนตัวลง ซึ่งตางจากอดีตที่ราคาทองคําในประเทศไทยเคล่ือนไหว

ตามทิศทางของราคาทองคําจากตางประเทศเปนสําคัญ เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนที่มีเสถยีรภาพ  

นอกจากนีย้ังมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากที่มอิีทธิพลตอราคาทองคําในประเทศ อาทเิชน อุปสงคใน

ประเทศ  สถานการณสงคราม สภาวะเศรษฐกิจและการเงนิของโลก  ของประเทศ ทําใหเปนการ

ยากในการคาดคะเนราคาทองคํา การวจิัยนีท้ําการศึกษาถึงความเช่ือมโยงราคาทองคําแทงของ

ประเทศไทยกบัราคาทองคําแทงของตลาดในประเทศอ่ืน ๆ วามีความสัมพนัธกนัมากนอยแคไหน 

และมีความสัมพันธกับตลาดของประเทศไหนมากท่ีสุด  รวมทัง้ศึกษาถึงแนวโนมราคาทองคําแทง

ในอดีตเพื่อใชในการคาดคะเนราคาทองคําแทงในปจจุบนั และปจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคํา

แทงในประเทศไทย เพื่อประโยชนแกนกัลงทนุ นักเก็งกาํไร นกัธุรกิจผูประกอบการเกี่ยวกบั

อุตสาหกรรมที่ใชทองคําเปนวัตถุดิบ และผูสนใจทัว่ไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

 
 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

 
 

7

 

ตารางที่ 1  :  สถิตินําเขาทองคําของประเทศไทยจากประเทศตาง ๆ 

ชื่อประเทศ 
2544   

(ลานบาท) 

2545        

(ลานบาท) 

2546 

(ลานบาท) 
สหรัฐอาหรับเอมิเรทส  62.39 101.03 133.35 

ออสเตรีย     0.09 

ออสเตรเลีย   5,257.79 15,560.96 12,334.83 

เบลเยียม     20.36 

บราซิล   173.35 264.47 118.67 

แคนนาดา   179.80   

สวิสเซอรแลนด  11,785.63 4,786.34 3,976.11 

จีน    45.49 197.66 

โคลัมเบีย    0.99  

เยอรมัน   1,462.40 1,272.95 1,292.77 

สหราชอาณาจักร  2,964.14 329.47 145.12 

กานา   23.05   

ฮองกง    1,169.41 1,359.84 4,304.10 

อินโดนีเซีย   4,272.02 2,626.05  

อิสราเอล    20.81 32.05 

อินเดีย    150.40  

อิตาลี   0.03  0.25 

ญี่ปุน   306.63 35.62 40.59 

เกาหลีใต  498.48 1,366.46 969.24 

มาเลเซีย   139.40 199.04 236.96 

ฟลิปปนส   1,638.42 0.77  

ซาอุดิอาระเบีย  3.46  2.55 

สิงคโปร   78.12 89.43 117.76 

ไทย   7.57  2.79 

แทนซาเนีย  . 0.87 1.51 

สหรัฐอเมริกา   1,868.59 129.37 144.85 

แอฟริกาใต   798.50   

รวม   32,689.18 28,340.36 24,071.61 

ที่มา : กรมศุลกากร     
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ตารางที่ 2 : ราคาทองคําแทง 

พ.ศ. 
ตลาดลอนดอน * ตลาดกรุงเทพฯ ** อัตราแลกเปล่ียน ***   

US$/ออนซ US$/ออนซ 
บาท/บาทนํ้าหนัก 

บาท/US$ 
ราคารับซื้อ ราคาขาย 

2525 375.9 374.35 4,128.60 4,228.98 22.975 

2526 424.04 424.11 4,691.14 4,791.14 22.975 

2527 360.3 372.4 4,133.38 4,233.41 23.6142 

2528 317.17 320.13 4,173.62 4,273.62 27.1343 

2529 367.64 364.65 4,607.55 4,707.55 26.2741 

2530 446.66 444.37 5,514.00 5,614.00 25.7109 

2531 436.83 454.42 5,543.83 5,643.83 25.2691 

2532 381.46 396.61 4,903.73 5,003.73 25.677 

2533 383.48 388.95 4,816.17 4,916.17 25.566 

2534 362.08 365.5 4,515.72 4,615.72 25.4907 

2535 343.71 347.79 4,275.44 4,375.05 25.3878 

2536 359.83 356.33 4,366.83 4,466.83 25.2947 

2537 383.98 381.3 4,645.38 4,745.38 25.1248 

2538 384.16 383.02 4,611.33 4,712.31 24.8901 

2539 387.71 382.43 4,692.48 4,792.48 25.3189 

2540 330.9 319.88 4,767.12 4,868.71 31.3179 

2541 294.17 280.88 5,638.19 5,748.16 41.3063 

2542 278.77 273.49 5,042.63 5,143.57 37.7895 

2543 279.03 272.57 5,326.09 5,426.09 40.1114 

2544 270.95 261.04 5,666.14 5,766.31 44.4319 

2545 310.03 298.19 6,255.12 6,355.12 42.9601 

2546 363.56 349.36 7,067.94 7,166.75 41.4846 

*    ที่มา : สมาพันธผูผลิตทองคําแหงโลก  World Gold Council   

**   ที่มา :  สมาคมคาทองคํา    

*** ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย   
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ภาพที่ 1   แสดงราคาทองคําเปรียบเทียบ
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.   ศึกษาสถานการณ แนวโนมราคาของทองคําแทงในประเทศไทย 

2. วิเคราะหรูปแบบการเคล่ือนไหวของราคาทองคําแทง และความเช่ือมโยงของราคา

ทองคําแทงในประเทศไทยกบัตลาดตางประเทศ 

3.   วิเคราะหปจจัยทีม่ีผลกระทบตอราคาทองคําแทงของประเทศไทย 

 

วิธีการศึกษา 

1.  รวบรวมขอมูลราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร และราคาทองคําแทง ณ 

ตลาดลอนดอน ตลาดนิวยอรก ตลาดฮองกง จากสมาคมคาทองคํา และขอมูลทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐ ไดแก ดัชนีดาวโจนส อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบ้ีย และ

ราคาน้าํมันดับเฉล่ียของกลุมโอเปก โดยรวมรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ

ไทย จากเว็บไซต www.yahoo.com, www.banquefrance  และ  www.dmf.go.th 

2. ใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหแนวโนมของราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ 

โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายเดือน ต้ังแตป พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2546 โดยใชวิธี

แยกสวนประกอบ ดวยโปรแกรม  SPSS for Windows และนํามาเปรียบเทียบกบั

สวนประกอบของราคาทองคําแทงของตลาดโลก 

3. ใชวิธีการทางสถิติเร่ืองการวิเคราะหคาสหสัมพนัธ (Correlation analysis) และการ

คํานวณคาสัมประสิทธิ์การถายทอดราคาระหวางตลาด เพื่อพิจารณาวาราคา

ทองคําแทงในประเทศไทยอิงอยูกับราคาในตลาดใด และมีการเปล่ียนแปลงจาก

ตลาดใดไปสูตลาดใดภายหลังที่มกีารเปล่ียนแปลงในภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 

4.  วิเคราะหปจจัยทีม่ีผลกระทบกับราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ โดยใชสมการ

ถดถอยเชงิซอน และใชขอมลูอนุกรมเวลารายเดือน ต้ังแตเดือน ก.ค.2544 ถึง ธ.ค. 

2546 เปนเวลา 30 เดือน 
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ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจยั 

ไดขอมูลประกอบในการคาดคะเนราคาทองคําแทงในประเทศไทย และเปนขอมูลใน

การตัดสินใจซือ้ขายทองคําแทงของนักลงทนุ นกัเกง็กาํไร นักธุรกิจผูประกอบการที่เกี่ยวของกบั

ทองคํา และผูสนใจทัว่ไป 

 

นิยามศัพท 

ทองคําแทง หมายถงึ  ทองคําแทงในประเทศไทยเปนทองคําที่มีเนื้อโลหะทอง 

96.50% โดยนํามาหลอมเปนแทง โดยมีขนาดต้ังแตแทงละ 5 ,10,15,... บาทน้ําหนกั สําหรับ

ทองคําแทงในตลาดตางประเทศ คือ ลอนดอน นวิยอรก ฮองกง มีเนื้อโลหะทอง 99.99 % 

ทองคํารูปพรรณ หมายถึง ทองคําทีน่ํามาหลอมแลว ข้ึนรูปเปนเคร่ืองประดับตาง ๆ 

เชน สรอยคอ สรอยขอมือ กําไล แหวน และเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ โดยที่เนื้อทองจะมีสวนผสมของ

โลหะอ่ืนอยูดวย โดยปกติทองคํารูปพรรณจะมีเนื้อทอง 96.50 % 

ราคารับซ้ือ หมายถงึ ราคาที่รานคาทองรับซ้ือทองคืนจากผูบริโภค โดยกําหนดราคา

รับซ้ือตํ่ากวาราคาขายหนาราน 

ราคาขาย หมายถึง ราคาที่รานคาทองประกาศขายทองแกผูบริโภค 
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บทที่  2 

 

แนวคิดทฤษฎี  แบบจําลองทางสถิติและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
การวิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคา 

การวิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง โดยการวเิคราะหอนุกรมเวลา ซึ่ง

หมายถงึ การศึกษาหารูปแบบการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่เปล่ียนไปตามเวลาในอดีตจนถึง

ปจจุบัน แลวนํารูปแบบนัน้มาวิเคราะหเพื่อพยากรณคาของตัวแปรนัน้ในอนาคต ในการศึกษานี้ได

ใชวิธีการแยกสวนประกอบ (Decomposition Method) โดยการแยกสวนประกอบขอมูลอนกุรม

เวลาในอดีต เปน 4 สวนโดยใชรูปแบบการคูณ (Multiplicative Model) ดังนี ้

Y   = T. S. C. I                      

Y   = ขอมูลอนุกรมเวลาราคาทองคําแทง 

T  = คาแนวโนม 

S  = ความผันแปรตามฤดูกาล 

 I   = ความผันแปรที่ไมแนนอน 

ข้ันตอนการแยกสวนประกอบมีดังนี ้1 

ข้ันที่ 1  คํานวณหาความผันแปรของฤดูกาล (Seasonal Variation : S)  

การคํานวณหาอิทธพิลของฤดูกาล (S) จะทําไดดังนี ้

1.1  หาคาเฉล่ียเคลื่อนที ่ (Moving Average : MA) ซึ่งเปนการกาํจัดอิทธพิลของ

ฤดูกาล(S) และความผันแปรที่ไมแนนอน (I) ออกจากขอมูล ดังนั้นคาเฉล่ียเคลื่อนทีจ่ึงประกอบดวย

ความผันแปร 2 สวน คือ แนวโนม (T) และความผันแปรตามวัฏจักร(C) หรือ MA = T*C  

1.2  นําคาเฉลีย่เคลื่อนที ่(MA) ไปหารขอมูล (Y) จะไดคา S*I 

Y      =    Y     =   S*I 
                       MA          T*C 
                                                 

1
 กัลยา วานิชยบัญชา. การวิเคราะหสถิติ: สถิติเพื่อการตัดสินใจ. พิมพคร้ังที ่5. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544  
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1.3  กําจัดคา  I ออกจาก S*I โดยการหาคาเฉลี่ยของคา S*I โดยไมรวมคา S*I ที่มี

คาสูงสุดและคาตํ่าสุด คาเฉล่ียของ S*I จะเปนอิทธพิลของฤดูกาลของแตละชวงเวลา (S) 

ข้ันที่ 2  คํานวณหาคาแนวโนม (Trend: T) 

การคํานวณหาแนวโนม จะใชหลักการของการวิเคราะหความถดถอย โดยใหตัวแปร

อิสระคือ เวลา(t) และตัวแปรตามคือแนวโนม ซึง่แสดงถึงแนวโนมของตัวแปรหรือขอมูลอนุกรม

เวลาที่สนใจในอนาคต 

T   = a  +  bt      หรือ    Y   =   a + bt      โดยที่  t  =   ชวงเวลา 

การหา a และ b  ใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด 

ข้ันที่ 3  คํานวณคาความผันแปรตามวัฏจักร (Cyclical Variation: C) 

เนื่องจากคาเฉลี่ยเคลื่อนที ่ (MA) เปนการกําจัดอิทธิพลของฤดูกาล และความผันแปร

ที่ไมแนนอนออกไป ดังนัน้ MA จึงประกอบดวยแนวโนมและความผันแปรตามวัฏจักร นัน่คือ 

MA   =   T  *   C 

นําแนวโนม T จากข้ันที่ 2 มาหาร MA จะเหลือแตคา C 

ข้ันที่ 4  คํานวณความผันแปรที่ไมแนนอน  (Irregular Variation: I) 

นําคา T, C, และ S ไปหารขอมูลอนุกรมเวลาจะไดคา I 

 I   =      Y               =         T*C*S*I 
                             T*C*S                        T*C*S 
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ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการวเิคราะหขอมลูอนุกรมเวลาดวยวธิีแบบคลาสสิค 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
สุพล ดุรงควัฒนา. การพยากรณธุรกิจ.คณะพณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เร่ิมตน 

เก็บรวบรวมขอมูลอนุกรมเวลา 

คํานวณหาคาดัชนฤีดูกาล 

ปรับคาขอมูลที่รวบรวมไดดวยคาดัชนีฤดูกาลไดขอมูล
ใหมเรียกวาขอมูลปรับดัชนีฤดูกาล 

คํานวณหาสมการเสนแนวโนมจากขอมูลปรับดัชนีดวยวิธี
กําลังสองนอยที่สุด 

คํานวณหาคาความผันแปรวัฎจักรดวยวิธีเปอรเซ็นตของ
แนวโนมหรือวิธีเศษตกคาง 

ถาเปนไปไดพยายามขจัดความผันแปรผิดปกติออกจาก
ขอมูล 

พยากรณคาอนาคตดวยสมการแนวโนมที่คํานวณได 

ปรับคาพยากรณจากสมการแนวโนมดวยคาดัชนีฤดูกาล 
 

หยุดทํางาน 
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แบบจําลองทางสถิติการวิเคราะหการเชื่อมโยงราคา 

แบบจําลองทางสถิติของการวิเคราะหการเช่ือมโยงราคาของทองคําแทงระหวางตลาด

ในประเทศไทยกับตลาดในตางประเทศ โดยใชราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ เปนตัวแปรตาม

และใชราคาทองคําแทงของตลาดลอนดอน ตลาดนิวยอรก ตลาดฮองกง เปนตัวแปรอิสระ และ

แบบจําลองทางสถิติโดยใชราคาทองคําแทงตลาดฮองกงเปนตัวแปรตาม  และใชราคาทองคําแทง

ของตลาดลอนดอนและตลาดนิวยอรกเปนตัวแปรอิสระ โดยแสดงในรูปแบบสมการถดถอยอยาง

งาย   ดังนี ้

1.  สมการความสัมพันธของราคาทองคําแทงในประเทศไทยกับตลาดตางประเทศ 

PB t       =   f(Pi t , Et )        

PB t      =   a  + b Pi t  + Et  

 PB t       =  ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ท่ีประกาศโดยสมาคมผูคาทองคํา

เดือนท่ี t 

Pi t        =   ราคาทองคําแทง ณ ตลาดตางประเทศโดยท่ี 

i            =    1 , ลอนดอน 

i            =    2 , นิวยอรก  

i            =    3 , ฮองกง 

เปนสมการท่ีแสดงถึงความสัมพันธของราคาทองคําแทงในตลาดกรุงเทพฯ ท่ี

กําหนดใหข้ึนอยูกับตลาดลอนดอน ตลาดนิวยอรก และตลาดฮองกง ตามลําดับ  

2.  สมการความสัมพันธของราคาทองคําแทงในตลาดตางประเทศ 

PH t        =    f(Pj t , Et)      

PH t         =    a  + b Pj t   +Et  

PH t           =   ราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง เดือนท่ี t  

Pj t               =     ราคาทองคําแทง ณ ตลาดตางประเทศโดยท่ี 

  j           =    1 , ลอนดอน 
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  j             =    2 , นิวยอรก  

เปนสมการท่ีแสดงถึงความสัมพันธของราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง ท่ีกําหนดให

ข้ึนอยูกับตลาดลอนดอน ตลาดนิวยอรก  ตามลําดับ  

จากความสัมพันธของราคาในแบบจําลองขางตน สามารถนํามาคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการสงผานราคา (Elasticity of Price Transmission) ระหวางตลาด 

ดังนี ้

        จาก  1.      n 1    =    dPB t    *       Pi t  

                                                 dPi t         PB t  

   จาก  2.      n 2     =   dPH t    *         Pj t    

                                                 d Pj t          PH t  

         PB t ,  PH t , Pi t  , Pj t      =   คาเฉล่ียราคาของแตละตลาด  

 

n 1 =  คาสัมประสิทธ์ิความยืดหยุนของการสงผานราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพ

กับตลาดตางประเทศ คือ ตลาดลอนดอน ตลาดนิวยอรก  ตลาดฮองกง  

n 2  =   คาสัมประสิทธ์ิความยืดหยุนของการสงผานราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง

กับตลาดลอนดอน และตลาดนิวยอรก 

คาสัมประสิทธ์ิความยืดหยุนของการสงผานราคาระหวางตลาดท้ังสองแสดงใหเห็นถึง

ความเช่ือมโยงกันของราคาท้ังสองตลาด กลาวคือ ถา n I  มีคาเทากับ 1 แสดงถึงระดับราคาของ

ตลาดหนึ่งมีอิทธิพลกับราคาอีกตลาดหนึ่ง แตถา n I   มีคานอยใกล 0 หรือเทากับ 0 แสดงถึงระดับ

ราคาของตลาดหน่ึงไมไดมีอิทธิพลกับราคาอีกตลาดหนึ่งหรือมีแตนอย ซ่ึงสะทอนใหเห็นการทํา

หนาท่ีของระบบตลาดในดานประสิทธิภาพในการสงขาวสารทางการตลาดระหวางตลาดหน่ึงไปสู

ตลาดหนึ่ง 
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แบบจําลองทางสถิติของปจจัยท่ีมีผลกระทบกับราคาทองคําแทง 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย เปนการวิเคราะห

ถึงความสัมพันธระหวางราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ กับปจจัยท่ีเกี่ยวของ โดยใชขอมูล

อนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแตเดือน ก.ค.2544 ถึง ธ.ค.2546 เปนเวลา 30 เดือน เนื่องจากทองคําแทง

สวนใหญมาจากการนําเขาจากตางประเทศ  ในปจจุบันซ่ึงเปนยคุโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสาร

เช่ือมโยงกันอยางสมบูรณ ทําใหราคาทองคําของตลาดเช่ือมโยงกนัดวยเชนกัน ราคาทองคําของ

ประเทศไทยจงึข้ึนอยูกับราคาทองคําของตลาดโลก ปจจัยท่ีนํามาศึกษาจึงเปนปจจยัท่ีมีผลกระทบ

กับราคาทองคําของตลาดโลก และมีความสัมพันธกับราคาทองคําของประเทศไทยอยางไร ซ่ึงแสดง

แบบจําลองทางสถิติไดดังนี ้

 Y  =  a + b1USD + b2INTER + b3OPEC + b4DJ +E 

a  = คาคงที ่

bi  = คาสัมประสิทธ์ิความถดถอย 

Y   = ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ 

USD  =      อัตราแลกเปล่ียน ยูโรตอ 1 ดอลลารสหรัฐ  

INTER = อัตราดอกเบ้ียเงินกูระหวางธนาคารของสหรัฐ (Federal Funds) 

OPEC = ราคาน้าํมันดิบเฉล่ียของกลุมโอเปก 

DJ  = ดัชนีราคาหุนดาวโจนส 

ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ   โดยใชราคาทองคําแทงที่ประกาศโดยสมาคมคา

ทองคํา และเพื่อขจัดความแปรปรวนอันเนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนของไทยจงึใชราคาทองคําอยูใน

รูปเงินดอลลารสหรัฐตอออนซ  เนื่องจากการซื้อขายทองคําในตลาดโลกจะทาํกนัในรูปเงนิดอลลาร

สหรัฐ และใชหนวยน้ําหนกัออนซ เชนเดียวกับทองคํา ณ ตลาดลอนดอน และตลาดนิวยอรก 

อัตราแลกเปล่ียนยูโรตอดอลลารสหรัฐ  เงินยโูรและดอลลารสหรัฐเปนหนวยเงนิตราที่

ใชกันมากที่สุดในโลก  โดยเฉพาะเงนิดอลลารสหรัฐถอืเปนเงนิตราสกุลหลักของโลก การซื้อขาย

ทองคําจะทาํกนัในรูปเงินดอลลารสหรัฐ ทําใหการเปล ี่ยนแปลงของคาเงินดอลลารสหรัฐมีผลตอ
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การเปล่ียนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก โดยคาดหมายวาหากคาเงินของสหรัฐแข็งข้ึนเม่ือ

เทียบกับเงนิยโูรจะทําใหราคาทองคําในตลาดโลกออนตัวลง และจะมีผลตอราคาทองคําในประเทศ

ไทยในรูปเงินดอลลารสหรัฐออนตัวลงเชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อคาเงินดอลลารแข็ง จะทําใหนกั

ลงทุนเทขายทองคําเพื่อมาลงทุนหรือเก็งกําไรในดอลลารสหรัฐแทน ทําใหปริมาณทองคําในตลาดมี

มากข้ึน ราคาทองคําจึงออนลง  หรืออีกนัยหนึ่ง หากคาเงินดอลลารสหรัฐแข็งข้ึนซ่ึงหมายถึงอัตรา

แลกเปล่ียนของเงินตราอีกสกุลหนึ่งสูงข้ึน ทําใหราคาทองคําในรูปเงินสกุลทองถ่ินมีราคาสูงข้ึนทํา

ใหมีการเทขายทองคํา ปริมาณทองคําในตลาดจึงมากข้ึนมีผลทําใหราคาทองคําออนตัวลง 

ความสัมพันธของคาเงินดอลลารสหรัฐกับราคาทองคําเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียทีน่ํามาใชในการวิเคราะหคือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูระหวาง

ธนาคารของสหรัฐ ซึง่อัตราดอกเบ้ียนี้จะมีผลกระทบตอแนวโนมอัตราดอกเบ้ียตัวอ่ืน ๆ ในระบบ

การเงนิและการลงทนุของสหรัฐ โดยรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย  โดยคาดวาอัตรา

ดอกเบ้ียจะสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาทองคํา กลาวคือ ถาอัตราดอกเบ้ียสูงข้ึนราคา

ทองคําจะลดลง และถาอัตราดอกเบ้ียตํ่าลงราคาทองคําจะสูงข้ึน เนือ่งจากอัตราดอกเบ้ียที่สูงข้ึนจะ

ทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืนเพิม่ข้ึน จึงทาํใหนกัลงทนุเทขายทองคําแลวหนัมา

ลงทนุในรูปแบบอ่ืนที่คาดวาผลตอบแทนสูงกวาแทน เนื่องจากการลงทนุในทองคําจะไมมี

ผลตอบแทนในแงเงินปนผลหรือดอกเบ้ียเชนกับการลงทุนในหุน ตราสารหน้ีหรือเงนิฝากธนาคาร 

ราคาน้าํมัน  ราคาน้าํมนัที่ใชในการวิเคราะหคือ ราคาน้าํมันดิบเฉลี่ยของกลุมโอเปก 

ราคาน้าํมันดิบจะสะทอนถงึราคาน้ํามนัสําเร็จรูป ซึ่งเปนตนทุนของสินคาทกุชนิด ทองคําก็ถือเปน

สินคาชนิดหนึง่ จงึคาดวาราคานํ้ามันดิบมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกนักับราคาทองคํา หาก

ราคาน้าํมันดิบสูงข้ึนราคาทองคําก็จะสูงข้ึน หากราคานํ้ามันดิบตํ่าลงราคาทองคําก็จะออนคาลง 

หรืออีกนยัหนึง่คือราคาน้าํมนัที่สูงข้ึนอยางตอเนื่องจะมีผลทําใหราคาสินคาโดยทั่วไปราคาสูงข้ึน

หรือเกิดสภาวะเงนิเฟอ ทําใหคนสวนใหญหนัมาลงทนุในทองคําเพือ่เปนหลักประกันความมัน่ใจ 

เพราะทองคําเปนโลหะทีม่ีคาตลอดกาลในทกุยุคทกุสมยั 

ดัชนีราคาหุนดาวโจนส การข้ึนลงของดัชนีราคาหุนดาวโจนสจะแสดงถึงสถาวะทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐ หากเศรษฐกิจของสหรัฐกําลังเฟองฟ ู ดัชนีราคาหุนดาวโจนสจะสูงข้ึน แตหาก
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เศรษฐกิจของสหรัฐอยูในสภาวะที่ถดถอย ดัชนีราคาห ุนดาวโจนสจะตํ่าลง ซ่ึงจะมีผลกับราคา

ทองคําคือ หากเศรษฐกจิของสหรัฐกําลังเฟองฟู ธุรกิจตาง ๆ ประสบกับผลกําไร นักลงทุนก็จะหนั

ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากข้ึน ทําใหตลาดทองคําซบเซาราคาทองคําก็จะตํ่าลง และหาก

เศรษฐกิจของสหรัฐถดถอย นักลงทุนไมเช่ือม่ันในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จึงหันมาลงทุนใน

ตลาดทองคําเปนผลทําใหราคาทองคําสูงข้ึน แตหากมองทางดานผูบริโภค หากเศรษฐกิจของสหรัฐ

เฟองฟูประชาชนมีรายไดมากข้ึน ก็จะหนัมาซ้ือทองคํามากข้ึน ทําใหราคาทองคําสูงข้ึน แตหาก

เศรษฐกิจของสหรัฐถดถอย ประชาชนมีรายไดนอยลง จึงตองจับจายใชสอยในสินคาท่ีจําเปน ทําให

ซ้ือทองคํานอยลง ราคาทองคําจึงตํ่าลง 

 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
อุทัยวรรณ จริงจิตร ป พ.ศ. 2536 สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวทิยาลัยหอการคา

ไทย วิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาทองรูปพรรณกับปจจัยที่เกีย่วของ ระหวางป พ.ศ.2523 - 

2534 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของราคาทองรูปพรรณ  ณ ตลาดกรุงเทพฯ 

วามีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของปจจัยตาง ๆ อยางไร และปจจัยใดที่มีความสําคัญที่สุด

และสําคัญรองลงมาตามลําดับ การวิเคราะหใชวิธีทางสถิติเร่ืองการถดถอยพหุคูณ ใชวิธีการแบบ

ข้ันบันได โดยกําหนดให ราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เปนตัวแปรตามและปจจัยตาง ๆ ท่ี

กําหนดข้ึนเปนตัวแปรอิสระโดยทําการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ชวงและไดผลสรุปดังนี้ 
1. ชวงป 2523 – 2534 ผลการวิเคราะหปรากฏวา ปจจัยทีส่งผลตอการเปล่ียนแปลง

ของราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาดกรุงเทพฯ มี 6 ตัว คือ ราคาทองคําแทงโดยเฉลี่ยของตลาด

ตางประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คากําเหนจ็ ราคาน้าํมัน ปริมาณเงนิในมือ

ประชาชน และการนาํเขาทองคํา 

2. ชวงป 2523 – 2531 เปนชวงที่ประเทศไทยไมมีการอนุญาตใหนําเขาทองคํา ผล

การวิเคราะหปรากฏวา ปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาด

กรุงเทพฯ มี 6 ตัว คือ ราคาทองคําแทงโดยเฉล่ียของตลาดตางประเทศ ดัชนีราคาผูบริโภคในเขต
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กรุงเทพฯ คากําเหน็จ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ราคาน้าํมัน และปริมาณเงนิในมอื

ประชาชน  

3. ชวงป 2532 – 2534 เปนชวงที่มีการอนญุาตใหนาํเขาทองคําไดไมเกิน 16.6 ตัน

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาทองรูปพรรณ ณ ตลาด

กรุงเทพฯ มี 3 ตัว คือ ดัชนีราคาผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ราคาทองคําแทงโดยเฉล่ียของตลาด

ตางประเทศ และคากําเหน็จ 

 

สุนันทา  ตันพัฒนา ป พ.ศ. 2539 สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิเคราะหการสงผานราคาระหวางราคาขาวเปลือก ณ ตลาดกลาง

ทองถิน่ กับราคาขาวขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ และการสงผานราคาระหวางราคาขาวขายสง ณ 

ตลาดกรุงเทพฯ กับราคาขาวสงออก และนําความสัมพันธดังกลาวมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์

ความยืดหยุนของการสงผานราคาระหวางตลาดทัง้สองระดับ และยังไดศึกษาถึงการเคล่ือนไหว

ของราคาตามเวลา เพื่อคาดคะเนแนวโนมในอนาคตโดยใชวิธี Box-Jenkins Methodology ในการ

หาความสัมพนัธของขอมูลอนุกรมเวลาในอดีตเพื่อพยากรณขอมูลในอนาคต 
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บทที่ 3 

 

ประวัติและสถานการณทองคํา 

 

ประวัติทองคําของโลก 3  

“ ทอง “ เปนโลหะชนิดแรกที่มนษุยนํามาใชประโยชน การขุดทองมีมาอยางนอยที่สุด

ไมตํ่ากวา 6,000 ปมาแลว คร้ังแรกสุดพบในแถบเอเชียตะวนัตก ประเทศอียิปต ซึ่งมีเคร่ืองทอง

ปรากฏใหเห็นเมื่อ 4,000 ปกอนพทุธศักราช ดวยการสรางทอเปาลมในการหลอมโลหะ หลังจาก

นั้นอีก 800 ป มีการหลอมทองคําแทงเพือ่เปนส่ือในการชําระหนี้เปนคร้ังแรกของโลก นอกจากน้ัน 

ชาวอียิปตยังเรียนรูการนําทองคําผสมกับทองแดงเพื่อใหไดโลหะที่มีความแข็งมากข้ึน ประมาณวา

ชาวอียิปตในชวง 1,000 ปสมัยนัน้ผลิตทองไดถึง 850,000 กิโลกรัม 

ตอมาโรมันไดกลายเปนผูนําการผลิตทองคําตอจากอียปิต ประมาณวาชาวโรมนัใน

สมัยนัน้ผลิตทองคําไดถึง 2 ใน 3 ของโลก และเม่ืออาณาจักรโรมนัลมสลาย การทาํทองก็ไดยายไป

ทางยุโรป ออสเตรีย โบฮีเมยี และเทือกเขาบาวาเรีย ในชวงของยุคกลาง คือ จากศตวรรษที่ 5 ถึง 

ศตวรรษที่ 15 ประมาณวามกีารผลิตทองคําได 300,000 – 600,000 กิโลกรัม 

การผลิตทองคําเฟองฟูข้ึนอีกคร้ังหนึง่ เมื่อมีการคนพบทวีปอเมริกา อันเปนระยะเวลา

เดียวกับที่ทางอเมริกาใตมีการสงทองสูตลาดยุโรปมากทีสุ่ด  แตเปนทองที่ไดจากพวกสเปนไป

ปลนสะดมมาจากอาณาจักรอินคาของพวกอินเดียนโบราณ และบางทีเรือสเปนที่ปลนทองมาได ก็

ถูกสลัดอังกฤษปลนอีกตอหนึ่ง 

ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2393 มีการพบลานแรทองคําขนาดใหญในแคลิฟอรเนีย เปนผลให

มีการต่ืนทองอยางรุนแรง ทาํใหผลผลิตทองเพิ่มมากข้ึนกวาเดิมถึง 10 เทาตัว จนเมือ่ป พ.ศ. 2396 

สหรัฐไดกลายเปนผูนาํการผลิตทองของโลกเปนเวลากวา 50 ป 

                                                 
3
 วันชัย ตนัตวิิทยาพิทกัษ. “ทองคํามหัศจรรยแหงโลหะชาต”ิ นิตยสารสารคดี. 46, 4  1-31 ธ.ค. 2531  62-79. 
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ในออสเตรียกไ็ดมีการต่ืนทองในระยะเวลาใกลเคียงกับสหรัฐฯ เปนผลใหผลผลิตทอง

ของโลกมีมากกวา 6 ลานเอานซ ( 1 เอาซ เทากับ 28.3415 กรัม) 

นับต้ังแตป พ.ศ. 2448 แอฟริกาใตไดกลายเปนแหลงผลิตทองคําใหญที่สุดของโลก 

สหรัฐฯ เปนอันดับ 2 จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2474 ผลผลิตทองคําของสหรัฐฯ จงึตกเปนอันดับ 4 รอง

จากประเทศรัสเซีย และแคนาดา  

 

ประวัติศาสตรทองคําในประเทศไทย 

ทองคําไดเขามามีบทบาท ไมวาจะเปนงานศิลปะ สถาปตยกรรมทางศาสนา เชน 

โบสถ พระพทุธรูป วหิาร เจดีย รวมไปถงึเคร่ืองใชสวนตัวของพระมหากษัตริย จนเปนที่รูจักกันใน

นาม “สุวรรณภูมิ” อันมีความหมายวาแผนดินทอง หรือแมแตสุภาษิตคําพังเพยของไทยก็ยงัมทีอง

เขามาเกี่ยวของ เชน “มีเงินเขานับวานอง มีทองเขานับวาพี”่ เนื่องจากทองคําเปนสิ่งมีคาที่ใชวัด

ความมัน่ค่ังมาแตโบราณกาลแลว 

ทองคําในเมืองไทย ตามหลักฐานระบุวามปีระวัติมานานนับพันป ดังเชนพระพทุธรูป

ปางทรงแสดงธรรมประทับยนืแบบอมราวดี หรือศิลปะอินเดียลุมแมน้ํากฤษณา อายุราวพทุธ

ศตวรรษที่ 10-12 พบที่วัดจอมทอง อําเภอสิชล นครศรีธรรมราช จนถึงสมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย 

และสมัยลพบุรี ก็พบวามีการนําเอาทองคําเปลวมาปดทั่วองคพระพทุธรูป และยงัพบเครื่องทอง

ประเภทลูกปดอีก 

สมัยสุโขทยั มีหลักฐานที่บนัทกึในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงวา “ใครจักใครคา

เงือนคา ทองคา…” ซึ่งแสดงถึงการเขามามีบทบาทของทองคําในสมัยสุโขทยั ซึง่เปนสมัยทีน่ิยม

นําเอาทองคํามาตีแผหุมพระพุทธรูป ที่มชีื่อไดแก พระพุทธสิหงิค พระพุทธชินราช และพระสุโขทยั

ไตรมิตร ซึ่งสรางโดยชางทองสุโขทัย กลาวกนัวาใชทองคําหนักถึง 5 ตันเศษ ถือเปนพระพุทธรูป

ทองคําที่ใหญที่สุดในโลก ปจจุบันประดิษฐานอยูทีว่ัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร 

สมัยกรุงศรีอยธุยา  ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  ไดมสัีมพันธไมตรีกับ

ฝร่ังเศส มีการคาขายและแลกเปล่ียนราชฑตู ในสวนที่เกีย่วพนักับเร่ืองแหลงทองคํานั้น มหีลักฐาน

พระราชโองการของสมเด็จพระนารายณที่มีไปตอบาทหลวงตาชาต ซึ่งรับราชการไปในคณะทูต
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ไทยไปฝร่ังเศส ทรงใหหัวขอในการเจรจาครั้งนัน้หลายหัวขอ ขอ 9 มีความวา “ เหมืองแรตาง ๆ นั้น

เปนส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับประโยชนของประเทศสยามและประเทศที่เปนสัมพนัธไมตรี และไมตอง

สงสัยเลยวาบอแรตาง ๆ เหลานี้ เปนแรทีบ่ริบูรณดวยแรตาง ๆ และเปนบอแรที่ทาํงายดวย เพราะ

บางแหงไดไปขุดทองคํามาไดจนถึงกับไดสงทองไปยังประเทศฝร่ังเศสถึง 46 หีบแลว และบอที่ขุด

ทองคํามานี้ก็เปนบอสําคัญที่ไดขุดทดลองดู เพื่อใหทราบวาถาจะทาํบอทองเหลานีจ้ะไดกําไรมาก

นอยสักเทาใด ในเร่ืองนี้ใหทานกราบทูลพระเจากรุงฝร่ังเศส ขอใหทรงโปรดสงคนทีช่าํนาญที่สุดใน

การทาํบอแรทองคํา แลวใหทานทําความตกลงกับผูทีจ่ะมาทําบอแรทองคําถึงเงนิเดือนที่เขาจะได

ประจําทกุ ๆ ป  เพื่อปองกนัมิใหพวกเหลานี้มาดูถูกหรือหมิ่นประมาทเรา และอยาใหพวกนี้มีขอที่

จะมารองขัดของในภายหนาได…..” 

ในป พ. ศ. 2290 แผนดินสมเด็จพระเจาบรมโกศ ไดมบีันทกึในพงศาวดารวา ไดพบ

แรทองคําที่ตําบลบางสะพาน เมืองกยุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จงึใหทาํการรอนแรทองคํา ต้ังแต

เดือน 12 ถงึส้ินเดือน 5 พ.ศ. 2293 ไดทองคําหนัก 90 ชั่งเศษ หรือหนักประมาณ 7200 บาท และ

นําทองคํานัน้แผปดมณฑปพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี แตไดสูญหายไปเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยา

ใหแกพมา 

นอกจากนีย้ังมีพระพทุธรูปที่รูจักกนัดีในสมัยกรุงศรีอยธุยาไดแก พระศรีสรรเพชญ 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกลาฯ ใหหลอไวในวหิารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญอาราม 

พระพทุธรูปทองคําดังกลาวมีขนาดจากยอดพระบาทถงึพระรัศมีถงึ 8 วาใชทองคําหุมหนัก 286 ชั่ง 

(ประมาณ 343.2 กิโลกรัม)  แตไดถูกพมาเผาหลอมทองคําไปเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325 เปนตนมา) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่ 4 การขุดทองคําลดนอยลงจนตองหาซื้อนาํเขาจากตางประเทศ  ในพระ

นิพนธสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดกลาวเกี่ยวกบัการทําเงินตราสยามเปนเหรียญเงนิ 

เมื่อป พ.ศ. 2403 และตอมา พ.ศ. 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระราชดําริ

ใหสรางเหรียญทองคํามีตราทาํนองเดียวกับเหรียญเงินข้ึน สําหรับใชเปนเคร่ืองแลก 3 ขนาด ขนาด

ใหญเรียกวา “ทศ” ราคา 10 อันตอช่ังหนึ่ง คือ อันละ 8 บาท (เทาราคาทองปอนดอังกฤษสมัยนั้น) 

ขนาดกลางเรียกวา “พิศ” ราคาอันละ 4 บาท ขนาดเล็ก ใหเรียกวา “พัดดึงส” ราคาอันละ 10 สลึง 
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เงินตราสยามที่เปนทองคํานัน้ ภายหลังคอย ๆ หมดไป เนื่องจากชาวเมืองพากนันําไปเก็บอยาง

ทองรูปพรรณ หรือไมกน็ําไปทาํเคร่ืองประดับมากกวาที่จะนําไปใชเปนเคร่ืองแลกในการซ้ือขาย 

เหรียญทองเปนของมนีอยก็เลยหมดไป 

จวบจนปจจุบนั ทองคํายงัไมไดลดความสําคัญลง นอกเหนือจากการนาํมาเปน

เคร่ืองประดับและใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ แลว ทองคํายังเปนสวนหนึง่ของเงินสํารองระหวาง

ประเทศ เพื่อแสดงถึงความม่ันค่ังและความนาเชื่อถือของประเทศอีกดวย 

 

คุณสมบัติของทองคํา  

ทอง เปนแรทีเ่ปนธาตุเดียวอิสระ (Native Element) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษโบราณ 

“GEOLU” ซึ่งแปลวา เหลืองอราม เปลงปล่ัง ออนยืดดึงได มีสัญลกัษณทางเคมวีา “AU” มาจาก

ภาษาลาตินทีเ่รียกวา “AURUM” เปนธาตุที่มีเลขอะตอม ลําดับที ่ 79 น้ําหนักอะตอม 196.967 มี

จุดหลอมเหลว 1064 องศาเซนเซยีส และจุดเดือดที่ 3080 องศาเซนเซียส4  

ทองคําเปนโลหะที่ออน มีสีเหลืองประกายแวววาว เปนตัวนําไฟฟาและความรอนได

ดีมาก และตีแผหรือรีดเปนแผนบางหรือยดืใหเปนเสนได ทองคําหนกั 1 บาท (15 กรัม) สามารถ

นํามาทบุใหเปนทองคําเปลวไดไมตํ่ากวา 5 ตารางเมตร หรือสามพันแผน หรือนาํมายืดเปนเสนใย

ไดยาวถงึ 40 กิโลเมตร5 

ทองคําเมื่อนาํมาเจือหรือผสมกับโลหะอ่ืนๆ จะทําใหทองนัน้แข็งข้ึน และใหสีตาง ๆ 

ต้ังแตทองสีขาว (เจือนกิเกิลและแพลเลเดียม) ทองสีเหลือง (เจือเงินและสังกะสี) จนถงึทองสีแดง

หรือทองนาก (เจือทองแดง)นอกจากนีย้ังมีทองสีเขียว (เจือเงินและแคดเมียม) และทองสีมวง (เจือ 

อะลูมินัม) ทองคําบริสุทธิ์จึงสามารถแยกออกจากทองคําเจือโลหะอ่ืนๆ ไดงาย ๆ ดวยสี นอกจากนี้

ทองคําบริสุทธิ์มีความถวงจําเพาะถึง 19.3 ซึ่งหนกักวาโลหะทัง้ปวง ยกเวนหมูธาตุแพลทินมั

เทานั้น คุณสมบัตินี้ทาํใหทองคํามีคุณคาอยูในตัวอยางมาก 

                                                 
4
ภักดิ์ ทรงเจริญ. “ทองคํา(Gold)“ ขาวสารการธรณี.ฉบับที่ 2.  มีนาคม-เมษายน 2544  

5
สุจิตร พิตรากูล.แหลงแรและแรในอุตสาหกรรม.พิมพคร้ังที่ 1 .ศูนยสงเสริมตําราและเอกสารวิชาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม.2530  
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ทองคําไมทําปฏิกิริยาเคมีใด ๆ ในสภาพบรรยากาศของโลก ดังนัน้ผิวโลหะจึงไมมีวนั

หมอง นอกจากนีย้ังทนตอกรดธรรมชาติทั่ว ๆ ไปไดอีกดวย ทองคําสามารถรวมตัวกับปรอทได

ทันที และสามารถละลายไดในกรดกัดทอง (กรดเกลือผสมกับกรดดินประสิว)   

ทองคําเปนแรที่หายาก พบไดในดิน หิน ตะกอน และในน้ําทะเล ดังนี้ 6 

เปลือกโลก   0.0035   สวนในลานสวน 

หินอัคน ี  0.0119  สวนในลานสวน 

หินช้ัน  0.0403  สวนในลานสวน 

หินแปร  0.0109  สวนในลานสวน 

น้ําทะเล  0.00004 สวนในลานสวน 

จากการคํานวณพบทองคําในโลกมปีระมาณ 17,100 ลานตัน บริเวณแหลงแรทีม่ี

คุณคาเชิงเศรษฐกิจควรมีปริมาณทองคํามากกวา 3 สวนในลานสวน 

 
หนวยน้ําหนกัของทองคํา 7 

 กรัม               :  ใชกันเปนสวนใหญ ถือวาเปนหนวยสากล 

 ทรอยเอานซ   : ใชในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

 โทลา             :  ใชกันทางประเทศแถบตะวนัออกกลาง อินเดีย ปากีสถาน 

 ตําลึง             :   ใชในประเทศที่ใชภาษาจีน เชน จีน ไตหวัน ฮองกง 

 บาท               :  ใชในประเทศไทย 

 ชิ                    :   ใชในประเทศเวยีดนาม 

 
 
 
 
 

                                                 
6
 รอบรูเร่ืองทองคํา”ราชาแหงโลหะ”กรมทรัพยากรธรนี ,2544 

7
 สมาคมคาทองคํา 
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การแปลงน้าํหนักทองคํา 8 

ทองคําความบริสุทธิ์ 96.5 % (มาตรฐานในประเทศไทย) 

• ทองรูปพรรณ  น้าํหนัก  1  บาท เทากับ 15.16  กรัม 

• ทองคําแทง     น้าํหนัก  1  บาท เทากับ 15.244 กรัม   

ทองคําความบริสุทธิ์ 99.99 % 

• ทองคํา 1 กิโลกรัม เทากับ 32.1508 ออนซ 

• ทองคํา  1 ออนซ เทากับ 31.104 กรัม  

 

แหลงแรทองคําในประเทศไทย  9 
   
กรมทรัพยากรธรณี ไดดําเนินการสํารวจแหลงแรทองคําโดยใชวธิีการทางธรณีดาน

ตาง ๆ อาทิเชน วิธทีางธรณีเคมี ธรณีฟสิกส  การแปลความหมายขอมูลธรณีฟสิกสทางอากาศ 

และการสํารวจติดตามผลภาคพื้นดิน เปนตน พบวาแรทองคํากระจายตัวอยูตามแมน้ํา ลําคลอง 

ตะพักลําน้าํ และในหินแข็งมากมาย โดยกระจายอยูทั่วประเทศยกเวนพื้นที่สวนทีเ่ปนที่ราบสูงภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื และพืน้ที่ลุมเจาพระยาตอนลาง พืน้ทีท่ี่สํารวจพบวา มีศักยภาพแรทองคําสูง

มีอยู 2 บริเวณคือ 

1.  บริเวณที่พาดผานพืน้ที่จงัหวัดเลย หนองคาย เพชรบูรณ พิจิตร นครสวรรค ลพบุรี 

ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี และระนอง 

2. บริเวณทีพ่าดผานพืน้ที่จงัหวัดเชียงราย ลําปาง แพร อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก 

สวนพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เหลือพบทองคํากระจัดกระจายอยูทัว่ไป เชน บริเวณปารอน อําเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ แหลงโตโมะ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส บานบอทอง อําเภอบอทอง 

                                                 
8
 สมาคมคาทองคํา 

9
กรมทรัพยากรธรณี กองเศรษฐธรณีวิทยา.แผนที่และขอมูลแหลงแรของไทย. ฉบับที่ กศ 2/2542 
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จังหวัดชลบุรี  และมักพบในลานแรเกิดรวมกับแรดีบุกในจังหวัดกาญจนบุรี ภูเกต็ พังงา เปนตน 

แตมีปริมาณคอนขางตํ่า 

ปจจุบัน มีการทําเหมืองแรทองคํา อยู 2 แหลงคือ  

แหลงแรทองคํา “ชาตรี” ต้ังอยูที ่ต. เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร และต.หัวดง อ.วัง

โปง จ.เพชรบูรณ โดย บริษทั อัคราไมนิง่ จํากัด ไดดําเนินการทาํเหมืองแรทองคําเมื่อตนป 2544 

เปนแหลงแรทองคําทีม่ีคุณคาเชิงพาณิชย จากการสํารวจพบแหลงแรทองคํา ซึ่งเปนสายแรควอตซ 

แทรกอยูในหนิภูเขาไฟ โดยมีปริมาณของสินแรประมาณ 14.5 ลานตัน มีปริมาณทองคําเฉล่ีย 2.6 

กรัม และเงนิ 13.3 กรัม ตอสินแรหนกั 1 ตัน สามารถสกัดเปนโลหะทองคําไดประมาณ 32 ตัน 

และเงินประมาณ 98 ตัน มลูคา 10,000 และ 600 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ถือประทานบัตร

ทําเหมืองแรทองคําเปนเวลา 20 ปในเนื้อที่ประมาณ 1200 ไร  

แหลงแรทองคํา “เขาพนมพา” ต้ังอยูที่ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ที่นี่เปน

ทองคําที่มองเห็นดวยตา ทําใหประชาชนพากันไปขุดทองคําเปนจํานวนมาก จนเปนขาวเมื่อตนป 

2542 จังหวัดพิจิตรและกรมทรัพยากรธรณีไดรวมกันแกปญหา  โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด

พิจิตรขอประทานบัตร  เพื่อทําเหมืองแรทองคําใหถูกตองตามหลักวิชาการและรักษา

สภาพแวดลอม โดยไดรับประทานบัตรต้ังแตวันที่ 19 ต.ค. 44 เปนเวลา 6 ป  ในเนื้อที่ ประมาณ 

114 ไร 

 

ปริมาณการผลิตแรทองคําในประเทศ  

ประเทศไทยมกีารผลิตแรทองคํามาต้ังแตสมัยพระเจาบรมโกศ ถงึแมวาจะไมมีการ

บันทกึปริมาณการผลิตแตก็ปรากฏหลักฐานการมทีองคํา เห็นไดจากพระบรมมหาราชวัง 

พระพทุธรูป หรือเคร่ืองประดับที่เปนทองคํา การผลิตทองคําในประเทศไทยในป 2528 ผลิตได

เทากับ 420 กรัม และมีปริมาณเพิม่ข้ึนในปตอมา  โดยที่ในป 2533 – 2536 ไมมีการผลิต ในป 

2537และ 2538 มีปริมาณการผลิตทองคําไดถึง 95,860.00 กรัมและ102,704.00 กรัม 

(ตามลําดับ) และต้ังแตป 2539 จนถึง 2544 ไมมีการบนัทกึปริมาณการผลิตเนื่องจากเปนลักษณะ

ที่ชาวบานรอนแรทองคํากันเองแบบครัวเรือน ในป 2545 – ปจจุบัน มีการทาํเหมืองแรทองคํา ที่
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จังหวัดพิจิตร    โดยบริษทั อัคราไมนิ่ง จาํกัด และองคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร แตยังไมมีการ

จดเก็บสถิติอยางเปนทางการ 

 

ตารางที่   3   การผลิตทองคําในประเทศไทยป พ.ศ. 2528 - 2544 

ป(พ.ศ.) ปริมาณการผลิต (กรัม) 

2528 420 

2529 4,111.00 

2530 2,497.00 

2531 563.6 

2532 508.6 

2533 ไมมีการผลิต 

2534 ไมมีการผลิต 

2535 ไมมีการผลิต 

2536 ไมมีการผลิต 

2537 95,860.00 

2538 102,704.00 

2539 ชาวบานทําเองแบบครัวเรือน 

2540 ชาวบานทําเองแบบครัวเรือน 

2541 ชาวบานทําเองแบบครัวเรือน 

2542 ชาวบานทําเองแบบครัวเรือน 

2543 ชาวบานทําเองแบบครัวเรือน 

2544 ชาวบานทําเองแบบครัวเรือน 

ประมาณการผลิตรวม 238,272.22 

ที่มา  กองวิชาการและวางแผน/กรมทรัพยากรธรณี 
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ปจจัยที่มีผลกระทบกบัราคาทองคํา 

เนื่องจากทองคําในประเทศไทยเปนสินคาที่นาํเขามาจากตางประเทศเปนสวนใหญ 

ทําใหปจจัยทีม่ีผลกระทบกบัราคาทองคําในประเทศ  คือ ราคาทองคําในตลาดโลก   ปริมาณของ

ทองคําและความตองการทองคําในประเทศ ทาํใหปจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคํามทีั้งปจจัย

จากภายนอกประเทศและปจจัยภายในประเทศ   ซึง่สรุป ดังนี ้

1. ราคาน้าํมนั  เนื่องจากราคานํ้ามันเปนปจจัยและตนทนุการผลิตของสินคาทุกชนิด  

หากราคาน้ํามนัสูงข้ึนราคาสินคาชนิดอ่ืน ๆ ก็จะมีราคาสูงข้ึนตามตนทนุการผลติที่สูงข้ึนเชนกนั 

ทองคําถือวาเปนสินคาชนิดหนึง่ ราคาน้าํมันที่สูงข้ึนจงึมีผลทาํใหราคาทองคําสูงข้ึนตาม ในทาง

กลับกันราคาน้ํามนัที่สูงข้ึน อาจทาํใหความตองการซ้ือทองคํามีปริมาณลดลงได เนื่องจากความ

จําเปนในการใชจายเพื่อซ้ือสินคาประเภทอื่นมีมากกวา 

2. สถานการณการเงนิของโลก   ราคาทองคําจะผูกติดอยูกับการเคล่ือนไหวของอัตรา

แลกเปล่ียนของเงนิตราสกุลหลักของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งดอลลารสหรัฐ เมื่อคาเงนิของ

ดอลลารสหรัฐแข็งข้ึนเม่ือเทยีบกับเงนิตราสกุลอ่ืนเชน ยโูร เยน ก็จะทาํราคาทองคําในตลาดโลกซ่ึง

ทําการซ้ือขายกันในรูปเงนิดอลลารสหรัฐมรีาคาลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อดอลลารสหรัฐแข็งคาข้ึน 

การซื้อทองคําในรูปเงนิสกุลทองถิน่จะมีราคาสูงข้ึน ทาํใหนกัลงทุนและกองทุนตาง ๆ ที่ซื้อทองคํา

เก็บไวจะเทขายทองคําออกมา ทาํใหปริมาณทองคําในตลาดมีมากข้ึน หรืออีกนัยหนึง่ เมื่อคาเงนิ

ของดอลลารสหรัฐแข็งคาข้ึน นักลงทนุก็จะเทขายทองคําออกมาเพือ่หันมาลงทนุเก็งกาํไรในเงนิ

ดอลลารสหรัฐแทน  โดยซ้ือดอลลารเก็บไว ก็จะทําใหปริมาณทองคําในตลาดโลกมีมากข้ึน ราคา

ทองคําจึงลดลง 

3. สถานการณทางเศรษฐกิจของโลก ในภาวะที่เศรษฐกิจอยูในชวงเฟองฟู ดัชนีตลาด

หลักทรัพยเพิม่สูงข้ึน การลงทุนในทองคําจะนอยลง นกัลงทนุจะเทขายทองคําเพื่อนําเงินมาลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย หรือลงทนุประกอบธุรกิจอ่ืน เนื่องจากมัน่ใจวาจะไดผลตอบแทนมากกวา

ลงทนุในทองคํา 

4. อัตราแลกเปล่ียน เมื่ออัตราแลกเปล่ียนสูงข้ึน ซึง่หมายถึงเงนิสกุลทองถิ่นออนคาลง 

เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เชน ดอลลารสหรัฐ   จะทาํใหราคาทองคําซ่ึงเปนสินคานําเขา มีราคา
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สูงข้ึนเม่ืออยูในรูปของเงนิสกุลทองถิ่น ในทางตรงกันขาม เมื่ออัตราแลกเปล่ียนตํ่าลง ซึง่หมายถงึ

คาของเงนิของเงนิสกุลทองถิ่นแข็งข้ึนเมื่อเทียบกบัเงนิสกุลหลัก ก็จะทําใหสามารถซื้อทองคําในรูป

เงินสกุลทองถิน่ไดในราคาทีถู่กลงเชนกนั 

5. ภาวะสงคราม กรณีเกิดภาวะสงครามหรือสถานการณที่ไมสงบทางการเมืองใน

ประเทศตาง ๆ  หรือคาดการณวาจะเกดิเหตุการณเลวรายเกิดข้ึน จะทําใหราคาทองคําพุงสูงข้ึน

เนื่องจากมกีารเรงซื้อทองคําสะสมครอบครองไวเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันความเส่ียงที่

ปลอดภัยที่สุด ในการสรางความอุนใจ  ดวยลักษณะพิเศษของทองคําซ่ึงเปนโลหะท่ีมีคาตลอด

กาลแมในยามสงคราม 

6.  อัตราดอกเบ้ีย  ภาวะอัตราดอกเบ้ียจะสวนทางกับราคาทองคํา กลาวคือถาอัตรา

ดอกเบ้ียมีแนวโนมสูงข้ึนจะทําใหราคาทองคําตํ่าลง ทัง้นี้เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงนิฝากที่สูงข้ึนจะ

ทําใหผูลงทุนมีทางเลือกมากข้ึน โดยจะนาํเงนิฝากธนาคารเพื่อรับผลประโยชนคือดอกเบ้ีย โดยทีม่ี

ความเสีย่งตํ่า แตหากลงทนุในทองคําตองผจญกับความผันผวนของราคาทองคํา ซึ่งการลงทนุใน

ทองคําก็จะไดรับแตผลประโยชนในสวนตางของราคาทองคําเทานั้น แตจะไมมีผลประโยชนในแง

ผลประโยชนเชนดอกเบ้ียเหมือนการฝากเงินในธนาคาร ในทางตรงกันขามหากอัตราดอกเบ้ียมี

แนวโนมตํ่าลงก็จะทาํใหราคาทองคําสูงข้ึน เพราะนกัลงทนุจะหันมาลงทุนในทองคํามากข้ึน 

7.  การสํารองทองคําของประเทศ    การทีป่ระเทศตาง ๆ เทขายทองคําที่อยูในสํารอง

ระหวางประเทศ จะมีผลทําใหปริมาณทองคํามีมากข้ึน ราคาทองคําจึงลดลง 

8.  การผลิตทองคําของเหมืองทองคํา ปจจุบันเหมืองทองคําสวนใหญเปนของนายทนุ

ซึ่งมีฐานะรํ่ารวย ไมเหมือนกับในอดีตที่เจาของตองไปกูเงินกับธนาคารมาผลิตทองคําเพื่อขาย จงึ

ทําใหนายทุนสามารถควบคุมราคาทองคําได หากราคาไมเปนไปตามคาดการณกจ็ะไมมีการผลิต

ออกมาจาํหนาย หรือมีการลดการขายทองคําลวงหนา 

9.  ภาวะเงนิเฟอ  ในภาวะการณที่เกิดสภาวะเงินเฟอ หรือสถานการณที่ราคาสินคา

โดยทั่วไปสูงข้ึน ทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนหรือราคาทรัพยสินประเภทตาง ๆ มีคาที่แทจริง

ลดลง  ทาํใหคนสวนใหญหันไปซ้ือทองคําเพื่อเก็บสะสมไว ทาํใหราคาทองคําสูงข้ึน  เงินเฟอยงัเปน
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ตนเหตุทําใหคาของเงนิของประเทศที่ประสบกับปญหาเงินเฟอออนตัวลง ทาํใหนักลงทนุหนัมา

สะสมทองคํามากข้ึน  

 

ตลาดทองคําโลก 10 

ในประเทศที่ตลาดการเงินมคีวามเขมแข็ง อันไดแก อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฮองกง 

สิงคโปร ตลอดจนประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเทศตาง ๆ ในซีกโลกตะวนัตกนัน้ มีการจาํแนก

ประเภทของตลาดทองคําออกจากกันอยางชัดเจนโดยไดแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

1. ตลาดทองคําแทงในฐานะทีเ่ปนตลาดการเงนิหรือตลาดทุน ในตลาดนี้จะยอมรับ

ทองคําแทงทีม่ีความบริสุทธิ์ 99.95 ข้ึนไป และมีการประทับหมายเลขลําดับลงบนทองคําแทง มี

การแสดงหนวยน้ําหนักของทอง ตลอดจนชื่อสถาบันผูรับรองประทับลงบนทองคําแทงดังกลาว 

อาทิ ทองคําแทง “LONDON GOOD DELIVERY” ที่มนี้ําหนกั 400 ออนซ (12.5 กิโลกรัม) มีความ

บริสุทธิ์ของทองต้ังแต 99.5 % เปนทองคําที่ธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ สวนใหญมักจะเกบ็

รักษาทองคําในรูปแบบนี ้

2. ตลาดทองคําในฐานะเปนวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 

3. ตลาดอุตสาหกรรม (Refinery Jewellery) เชน เหมืองทองคํา ซึง่มี World Gold 

Council ทาํหนาทีเ่ปนตัวกลางระหวางผูผลิตและผูบริโภค และการใชประโยชนทองคําใน

อุตสาหกรรมอ่ืน เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการใชประโยชนในวงการแพทย 

 

ตลาดทองคําของประเทศไทย 

ทองคําที่จาํหนายในประเทศไทย สวนใหญจะเปนทองคําแทงทีน่ําเขามาจาก

ตางประเทศ ซึง่ผลิตจากเนื้อทองคําบริสุทธิ ์ 99.99 % น้ําหนกัทองคําแทงละ 1 กิโลกรัม 

ผูประกอบการไทยทีน่ําเขาทองคําแทงจากตางประเทศจะนําทองคําไปแปรสภาพเปนทองคําแทงที่

มีเนื้อทอง 96.5 % และจัดทาํเปนทองคําทีม่ีขนาดน้ําหนกัตาง ๆ กัน ไดแก ทองคําแทงหนกัแทงละ 

                                                 
10 จีระ หงสลดารมภ และคณะ.”สภาวะการผลิตและขอกําหนดที่เก่ียวกับเครื่องประดับทองคํา”มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2540  
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5 บาท แทงละ 10 บาท และแทงละ 20 บาท ในประเทศไทยทองคําแทงไดรับความนิยมเฉพาะผูที่

มีฐานะรํ่ารวย หรือนักธุรกิจเปนสวนใหญ แตในฮองกง จะมีการผลิตทองคําแทงขนาดเล็กแทงละ 2 

บาท ทาํใหชาวฮองกงทั่ว ๆ ไปนิยมซ้ือหาเก็บสะสมไดงาย  

ปจจุบันการซ้ือทองคําแทงในประเทศไทยไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม  จึงเปนส่ิง

ดึงดูดใหประชาชนซ้ือทองคําแทงไวเพื่อเปนแหลงออมทรัพย อีกทัง้ทองคําแทงยงัไมตองเสียคา

กําเหน็จเชนเดียวกนัทองคํารูปพรรณ และทองคําแทงยังมีสวนตางของราคารับซ้ือและราคาขาย

นอยกวาทองคํารูปพรรณ คือประมาณ 100-บาท จงึทําใหการซื้อทองคําเพื่อการลงทนุหรือเกง็กาํไร

มักจะทําในรูปของทองคําแทงมากกวา 

รานคาทองโดยท่ัวไป ม ี 2 ลักษณะ กลาวคือ ลักษณะรานคาทองขนาดใหญ มักจะ

ผลิตทองคําแทงและทองคํารูปพรรณภายใตชื่อยี่หอของราน เพื่อเปนการประกันการขายและการ

แลกเปล่ียนในราคาที่ไมลดลงมากนกั จะต้ังอยูในแหลงคาทองด้ังเดิมของไทยในแถบเยาวราช และ

ขยายสาขาอยูทั่วไปรวมทั้งในหางสรรพสินคา ลักษณะที่สองเปนรานคาทองขนาดกลางและขนาด

เล็กจะต้ังอยูในยานชุมชน ตลาดสด และหางสรรพสินคา มักมชีางทองประจํารานเพยีงหนึง่หรือ

สองคนเพื่อผลิตทองคํารูปพรรณบางสวน และมีการสั่งซือ้แบบสําเร็จรูปจากรานคาขนาดใหญเพื่อ

มาจําหนายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรานคาเหลานี้จะจําหนายทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ ในราคา

ตามที่สมาคมผูคาทองคํากําหนดในแตละวัน  นอกจากนีย้ังมีแหลงซื้อขายทองคําสําหรับ

ผูประกอบการ ผูลงทนุ คือ ศูนยซื้อขายทองคํากรุงเทพฯ ดําเนินการโดยบริษัท เกรทเทสท โกลด  

แอนด รีไฟเนอรี โดยกําหนดราคาข้ึนลงเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกและคาเงนิบาทที่

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา    

รานขายทองบางรานยงัมีบริการขายฝากทอง โดยที่ลูกคาสามารถนาํทองรูปพรรณ 

มาขายฝากที่รานขายทองโดยตองเสียดอกเบ้ีย (ลักษณะเชนเดียวกับโรงรับจํานาํ) ทําใหทองคํามี

สภาพคลองมากยิง่ข้ึน  

ปจจุบัน รัฐบาลต้ังเปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางซ้ือขายทองและอัญมณี 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) จึงคุมเขมใหรานทองรักษาคุณภาพทองคําบริสุทธิ์ใหได 

96.5% ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคและนักทองเที่ยว 
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สถานการณราคาทองคําโลก 

หลังจากที่สหรัฐอเมริกาภายใตการนาํของประธานาธิบดี ริชารด เอ็ม นิกสัน ไดเขา

กอบกูสถานการณจากการที่ประเทศตาง ๆ ไดนําดอลลารสหรัฐมาแลกเปล่ียนเปนทองคําอยาง

ตอเนื่อง  ในวนัที ่15 สิงหาคม 2514 โดยกําหนดมาตรการหลายอยาง รวมทัง้ระงับการแลกเปล่ียน

เงินดอลลาร สรอ. เปนทองคําอีกตอไป ราคาทองคําก็เพิม่สูงข้ึนเร่ือย ๆ และผันผวนไปตาม

สถานการณตาง ๆ ของโลก โดยผานวัฏจักรราคาทองคําผันผวนดังนี ้

คร้ังที ่ 1 (ป 2521 –2528) กอนป 2521 ทองคํามีราคาซ้ือขายอยูในระดับเฉล่ียไมเกิน 

200 ดอลลารสรอ. ตอออนซ แตในชวง 2 ปถัดมาไดเกดิวิกฤตการณราคาน้าํมันแพงคร้ังที ่2 ราคา

ทองคําก็ทะยานสูงข้ึนอยางรวดเร็วและทาํสถิติสูงสุดอยางไมเคยปรากฏมากอนในชวงระหวางการ

ซื้อขาย ถงึระดับ 850 ดอลลาร เมื่อวนัที ่ 21 มกราคม 2523 หลังจากนัน้ราคาทองคําเร่ิมออนแรง

ลงตามลําดับ จนแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 7 ป ณ ระดับ 283.5 ดอลลาร สรอ./ออนซ ในตลาด

นิวยอรก เมื่อวันที ่ 25 กุมภาพันธ 2528 นับเปนการส้ินสุดวัฏจักรราคาทองคําผันผวนคร้ังแรก 

ระยะเวลา 7 ป 11 

คร้ังที่ 2 (ป 2528 – 2536) เร่ิมตนเม่ือทองคําคอย ๆ ไตระดับจากราคาตํ่าสุด 283.50 

ดอลลาร/ออนซ ในป 2528 จนทําสถิติสูงสุดถึงระดับ 500.25 ดอลลาร/ออนซ ในตลาดลอนดอน 

เมื่อวันที ่ 14 ธันวาคม 2530 ซึ่งเปนชวงที่ตลาดหุนไดต่ืนตระหนกจากเหตุการณ Black Monday 

ของตลาด Wall Street ภายในเวลาเพียง 3 ปหลังจากนัน้ ราคาทองคําโนมตํ่าลงและแตะระดับ

ตํ่าสุดในรอบ 8 ป ณ ระดับ 327.70 ดอลลาร/ออนซ ในตลาดนิวยอรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2536 

นับเปนจุดส้ินสุดวัฏจักรราคาทองคําผันผวนรอบที่ 2 รวมระยะเวลา 8 ป 11 

คร้ังที่ 3 (ป 2536 - 2542) การเคลื่อนไหวราคาทองคําในชวงนี้ไมคอยหวือหวาเทาใด

นักหลังจากที่ราคาทองคําออนตัวลงถึงระดับ 327.70 ดอลลาร/ออนซ เมื่อตนป 2536 ทองคําเร่ิม

ฟนตัวอยางชา ๆ อีกคร้ังหนึ่งและทําสถติิสูงสุดในชวงวัฏจักรรอบที่ 3 ณ ระดับ 415.50 ดอลลาร/

                                                 
11

 ทองคํา:เสนหจืด..ยุคเศรษฐกิจฝด &ของแพง “เงินตราทรรศน”.ฉบับที่ 1. สิงหาคม 2540 
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ออนซ เมื่อวนัที่ 2 กุมภาพนัธ 2539 และมีราคาลดลงเร่ือย ๆ อันมสีาเหตุจากวกิฤตการณทาง

เศรษฐกิจและการลมสลายของระบบอัตราแลกเปล่ียนคงตัวของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ในป 

2540 ทําใหอุปสงคของทองคําในกลุมประเทศเอเชียลดลงอยางมาก ประกอบกับอุปทานทีเ่พิ่มข้ึน

จากการเทขายทองคําของรัฐบาลกลางในประเทศตาง ๆ ในโลกเชน ออสเตรเลียและอารเจนตินา 

ราคาทองคําลดลงจนทําสถติิตํ่าสุดในรอบ 20 ป ณ ระดับราคา 256.0 ดอลลารสหรัฐ/ออนซ เมื่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2542 อันเนื่องจากการประกาศขายทองคําจํานวน 415 ตันของประเทศอังกฤษ

ในวนัที ่ 6 กรกฎาคม 2542 และหลังจากทีอั่งกฤษทุมทองคําเขาสูตลาดโลกไดกอใหเกิด 

Washington Agreement ในวนัที ่ 26 กันยายน 2542 โดยที่ประเทศทั้งหมด 14 ประเทศรวมทั้ง

อังกฤษ ทําขอตกลงซึ่งบอกวาจะไมมีการทุมทองคําเขาสูตลาดในปริมาณมหาศาลอีกตอไป 

นับเปนจุดส้ินสุดวัฏจักรราคาทองคําผันผวนรอบที่ 3 รวมระยะเวลา 6 ป 

คร้ังที่ 4 (2542 – ปจจุบนั) หลังจากเกิดเหตุการณวนิาศกรรมสหรัฐฯ เมื่ออาคารเวลิด

เทรดเซ็นเตอรและอาคารเพนตากอนของสหรัฐถูกโจมตีเมื่อวันที ่ 11 กันยายน 2544 ทําใหมีการ

คาดกันวาจะเกิดสงคราม และเม่ือสหรัฐโจมตีอัฟกานิสถานจงึสงผลสนับสนุนราคาทองคําใน

ตลาดโลกใหสูงข้ึน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของสหรัฐสงผลใหคาเงนิดอลลารสหรัฐ

ออนตัวลง ราคาทองคําในตลาดจึงสูงข้ึนนบัไดวาระยะนีเ้ปนชวงเร่ิมตนของวัฏจักรใหม 

ภาพที ่  4   ราคาทองคําในตลาดโลก พ.ศ.2514 - 2546 
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Gold Price, $ per ounce (London pm fix)
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บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะห 

  

การศึกษาในบทน้ี เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ซึง่แบงออกเปน 3 สวนหลัก ๆ สวน

แรกเปนการวิเคราะหการเคล่ือนไหวของราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ โดยใชขอมูลอนุกรม

เวลา และใชวิธีแยกสวนประกอบของอนกุรมเวลา สวนที่สองเปนการวิเคราะหการเช่ือมโยงราคา

ทองคําแทงระหวางตลาดกรุงเทพฯ   กับตลาดตางประเทศ  ไดแก   ตลาดลอนดอน   ตลาด

นิวยอรก ตลาดฮองกง และการวิเคราะหการเช่ือมโยงราคาทองคําแทงระหวางตลาดฮองกงกบั

ตลาดลอนดอน และตลาดนิวยอรก โดยใชแบบจําลองสมการถดถอยอยางงาย และวิธีกาํลังสอง

นอยที่สุด มาใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ และคํานวณหาคาความยืดหยุนของการสงผาน

ราคา สวนทีส่ามเปนการวเิคราะหปจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคํา โดยใชแบบจําลองสมการ

ถดถอยเชงิซอน และวิธกีําลังสองนอยที่สุด มาใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ เพื่อหา

ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลทําใหราคาทองคําซึ่งเปนตัวแปรตามเปล่ียนแปลง 

 
ผลการวิเคราะหการเคลื่อนไหวราคา   

ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพ 

โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายเดือน ต้ังแตป 2541-2546 และเพื่อการขจัดความแปรปรวนทางดาน

อัตราแลกเปล่ียนจงึไดใชขอมูลในรูปเหรียญดอลลารสหรัฐตอหนึ่งออนซ  การวิเคราะหการ

เคล่ือนไหวราคาจะทาํโดยใชวิธีแยกสวนประกอบ โดยใชโปรแกรม SPSS ซึ่งจะแยกสวนประกอบ

ออกเปนส่ีสวน คือ แนวโนม (T) ความผนัแปรตามฤดูกาล (S) ความผันแปรตามวัฏจักร (C) และ

การผันแปรแบบผิดปกติ (I) เพื่อพิจารณาวาสวนประกอบใดที่มีอิทธพิลตอการเปล่ียนแปลงของ

ขอมูลบาง และนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหการเคล่ือนไหวของราคาทองคําแทง 

ณ ตลาดลอนดอน ตลาดนวิยอรก และตลาดฮองกง เพื่อใหเห็นถึงความสัมพนัธของราคาทองคํา
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แทงของประเทศไทยกับราคาทองคําแทงของตลาดตางประเทศ ในการวิเคราะหไดใชขอมูลอนุกรม

เวลาเปนรูปแบบการคูณ  

Yt   =   Tt  . St . Ct . It 

ผลจากการแยกสวนประกอบของราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ แสดงไดดังนี ้

1. ดัชนีฤดูกาล โดยดัชนฤีดูกาลเร่ิมมีคามากต้ังแตเดือนธันวาคม มกราคม และ 

กุมภาพนัธ โดยมีคามากที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธเทากบั 102.242  อาจเนื่องจากเปนชวงเทศกาล

คริสตมาส ข้ึนปใหม และเทศกาลตรุษจนี จงึทาํใหประชาชนมีความตองการซื้อทองคํารูปพรรณ

เพื่อเปนของกาํนัลแกกัน สงผลใหราคาทองคําแทงซึง่เปนวัตถุดิบหลักของทองคํารูปพรรณมีราคา

สูงข้ึน แตก็เปนเพยีงจํานวนเล็กนอยเทานั้น คิดเปนรอยละ 2.242 และดัชนีฤดูกาลมีคาลดลง

ในชวงเดือนมถิุนายนถึงเดือนกนัยายน โดยมีคาตํ่าสุดในเดือนสิงหาคมเทากับ 97.744  

เมื่อนําดัชนีฤดูกาลของราคาทองคําแทงของประเทศไทยเปรียบเทยีบกับดัชนีฤดูกาล

ของราคาทองคําแทงของตลาดลอนดอน นิวยอรก ฮองกง (ตารางที่ 4) จะเหน็วาเปนไปในทิศทาง

เดียวกนั คือ ดัชนีฤดูกาลเร่ิมมีคามากต้ังแตเดือน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพนัธ และมีคามาก

ที่สุดคือเดือนกุมภาพนัธโดยมีคาตํ่าสุดในเดือน สิงหาคม  

ตารางที่   4  ดัชนีฤดูกาลของแตละตลาด 

เดือน กรุงเทพฯ  ลอนดอน นิวยอรค ฮองกง 

ม.ค. 101.567 100.364 100.419 100.508 

ก.พ. 102.242 102.864 102.975 102.804 

มี.ค. 100.317 99.661 99.549 99.688 

เม.ย. 99.370 98.780 98.797 98.998 

พ.ค. 100.117 100.206 100.189 100.373 

มิ.ย. 99.763 100.384 100.376 100.160 

ก.ค. 99.643 99.609 99.549 99.503 

ส.ค. 97.744 97.977 97.913 97.752 

ก.ย. 98.463 99.215 99.152 99.061 

ต.ค. 100.458 100.995 100.947 100.871 
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เดือน กรุงเทพฯ  ลอนดอน นิวยอรก ฮองกง 

พ.ย. 99.183 99.276 99.253 99.345 

ธ.ค. 101.133 100.668 100.882 100.938 

ภาพที่ 5    แสดงดัชนีฤดูกาลของแตละตลาด
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2.  แนวโนม  (Trend: T)  การวิเคราะหความผันแปรเนื่องจากแนวโนม โดยนาํขอมูลที่

ขจัดฤดูกาลและเหตุการณผิดปกติออกแลวมาสรางสมการแนวโนม โดยใชวิธีกาํลังสองนอยทีสุ่ด 

ใหเวลาเปนตัวแปรอิสระ และไดสมการแนวโนมสําหรับราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ  ดังนี ้

 

ตารางที่ 5  แสดงสมการแนวโนมวิธีตาง ๆ  
วิธี R2 d.f F Sigf bo b1 b2 

LIN 0.437 70 54.35 .000 253.033 0.9920   

LOG 0.182 70 15.54 .000 240.502 14.6840   

QUA 0.867 69 225.12 .000 300.706 -2.8734 0.0530 

EXP 0.424 70 51.46 .000 256.129 0.0032   

ตัวแปรตาม  :               

ตัวแปรอิสระ :             

ขอมูลที่ขจัดฤดูกาลและเหตุการณผิดปกติออกแลว (STC) 
เวลา 
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จึงเลือกใชสมการแนวโนมแบบกําลังสอง (Quadratic) เนื่องจากเปนสมการที่ใหคา R2 

มากที่สุดคือ .867 ซึ่งหมายถึงตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดถงึ

รอยละ 86.70 ไดรูปแบบสมการแนวโนม  ดังนี ้

   STC  = 300.706 - 2.873 t + .053 t2 

คาเร่ิมตนทีเ่ดือน    ธันวาคม 2540 

STC = อนุกรมเวลาของราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ที่ขจัดความผนัแปรตาม

ฤดูกาลและเหตุการณผิดปกติออกแลว 

t     = เวลา (เดือน) 

จากสมการแนวโนมจะเห็นวาในชวงแรก แนวโนมของราคาทองคําลดลง อันเนื่องจาก

การเทขายทองคําของรัฐบาลกลางของประเทศตาง ๆ ทาํใหปริมาณทองคําในตลาดโลกเพิ่มข้ึน 

และเม่ือเกิดเหตุการณวินาศกรรมสหรัฐ เมื่ออาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอรและอาคารเพนตากอนของ

สหรัฐถูกโจมตี เมื่อวนัที่ 11 กันยายน 2544 มีการคาดการณวาจะเกิดสงคราม  ทาํใหแนวโนมราคา

ทองคําสูงข้ึน คาพยากรณราคาทองคําต้ังแตเดือนมกราคม 2544 ซึ่งเปนเดือนที่ 73 (t = 73) มี

แนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  

ภาพที ่  6    กราฟแสดงแนวโนมราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
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เมื่อนําสมการแนวโนมของราคาทองคําแทงของประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับตลาด

ลอนดอน นวิยอรก และฮองกง ซึ่งมลัีกษณะสมการแนวโนมในรูปแบบเดียวกัน คือ แบบ 

Quadratic จะเหน็วามีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เชนเดียวกัน แสดงถึงความสัมพันธของราคาทองคํา

แทง ณ ตลาดกรุงเทพเปนไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคําแทงตลาดตางประเทศ 

 

ตารางที่   6   แสดงสมการแนวโนมของแตละตลาด 

ตลาด สมการแนวโนม Rsq F sigf 

กรุงเทพฯ STC  = 300.706 - 2.8734 t + .0530 t2 0.867 225.12 .000 

ลอนดอน STC  = 314.370 - 3.2914 t + .0596 t2 0.917 378.857 .000 

นิวยอรก STC  = 314.786 - 3.3031 t + .0598 t2 0.918 384.48 .000 

ฮองกง STC  = 314.132 - 3.2647 t + .0591t2 0.916 375.82 .000 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงแนวโนมราคาทองคําของตลาดกรุงเทพกับตลาดลอนดอน
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3.  การเคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร (Cycle:C)  การหาความผันแปรเนื่องจากวัฏจักร  

ซึ่งทาํโดยนําคาแนวโนมที่ไดจากข้ันตอนที ่ 2 มาหารขอมูลที่ขจัดความผันแปรตามฤดูกาลและ

เหตุการณผิดปกติออกแลว ก็จะเหลือแตความผันแปรตามวัฏจักร ซึ่งจะเห็นวาราคาข้ึนลงตามวฏั

จักรของราคาทองคําแทงในประเทศไทย มีลักษณะเคลื่อนไหวเชนเดียวกับราคาทองคําแทงของ

ตางประเทศ (ภาพที ่8) โดยมีรูปแบบข้ึนลงแตละชวงเวลาแตกตางกนั โดยในชวงแรกราคาข้ึนและ

ลงในชวงต้ังแตเดือน ม.ค. 1998 ถึง ก.ค. 1999 ในชวงถดัมาราคาข้ึนและลงต้ังแตเดือน ส.ค. 1999 

ถึง ก.พ. 2001 ซึ่งมีรอบระยะเวลาประมาณ 20 เดือนเชนกัน แตต้ังแตเดือน ม.ีค. 2001 ราคา

ทองคํามีความผันผวนและมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งนีอ้าจเนื่องจากสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลงไป

จากเดิม เชน สถานการณสงครามระหวางอิรักและสหรัฐ 

ภาพที่  8  แสดงการเคล่ือนไหวราคาตามวัฏจักร
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4. เหตุการณผิดปกติ การประมาณคาเหตุการณผิดปกติจะไดจากข้ันตอนการหาคา

ดัชนีฤดูกาลดวยโปรแกรม SPSS for Windows ไดขอมูลดังที่ไดแสดงในภาคผนวก ก 
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ในการพยากรณราคาทองคําแทง  ณ ตลาดกรุงเทพฯ โดยใชดัชนีฤดูกาลและสมการ

แนวโนม ดังขอมูลที่แสดงในภาคผนวก ก จะเหน็วาราคาทองคําเพิม่สูงข้ึนอยางรวดเร็วเมื่อเวลา

ผานไป 

 
ผลการวิเคราะหทางสถิติการเชื่อมโยงราคา 

สําหรับการวิเคราะหความเชื่อมโยงราคาทองคําแทงระหวางตลาดตาง ๆ   ใชขอมูล

อนุกรมเวลารายเดือน ต้ังแตเดือน ม.ค. 2541 ถึง ธ.ค. 2546 จํานวน 72 เดือน โดยวิเคราะหใน

รูปแบบเสนตรง  ที่ไดขจัดปญหา autocorrelation โดยพิจารณาจากคา Durbin – Watson และ

ไดผลการวิเคราะหดังนี ้

 

1.  ความเชื่อมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ กับตลาดลอนดอน   

จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธของราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพฯ กับราคาทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอน  พบวาราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ และ

ตลาดลอนดอน มีความสัมพันธกัน กลาวคือ ถาราคาทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอน เปล่ียนแปลง

ไป 1 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ จะสงผลใหราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ เปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกัน  .885 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ โดยมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 99 คาสถิติ t – statistics เทากับ 44.176 คาสถิติ F-statistics เทากับ 1951.531 ซึ่ง

ราคาทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอนสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองคําแทง ณ 

ตลาดกรุงเทพฯ (R2) ไดถึงรอยละ 98.30 จากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (serial 

correlation) ของความคลาดเคลื่อน ไดคา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดเทากับ 1.922 

ซึ่งอยูในชวงทีย่อมรับได  โดยผลการวเิคราะห สามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

  PBt  = 9.575   +   0.885  PL t 

                                                      (4.042)*      (44.176)* 

 R2                                =      0.983 

    F-statistics                           =    1951.531 
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 Durbin-Watson statistics     =    1.922 

โดยที่  *  แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

จากความสัมพันธของราคาจะเช่ือมโยงไปสูคาสัมประสิทธิความยืดหยุนของการ

สงผานราคา (Elasticity of Price Transmission) ซึ่งคํานวณไดดังนี ้          

                    n 1     =    dPB t     *   PL t 

                                      dPL t       PB t  

       n 1     =    .885 *  299.5491     =          0.916 

                                          289.2549 
คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการสงผานราคา เทากับ  0.916 กลาวคือ ถาราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอนเปลี่ยนแปลงรอยละ 1 ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ จะ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ  .916  (ตารางท่ี 7) ในทิศทางเดียวกนั 

 
2.  ความเชื่อมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ กับตลาดนวิยอรก  

จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธของราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพฯ กับราคาทองคําแทง ณ ตลาดนิวยอรก  พบวาราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯและ

ตลาดนิวยอรก มีความสัมพันธกัน กลาวคือ ถาราคาทองคําแทง ณ ตลาดนิวยอรก เปล่ียนแปลงไป 

1 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ จะสงผลใหราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ เปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนั  .886 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 99 คาสถิติ t - statistics เทากับ 45.952 คาสถิติ F-statistics  เทากับ 2111.55  ซึ่งราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดนวิยอรก สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพฯ (R2) ไดถึงรอยละ 96.80  จากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (serial 

correlation) ของความคลาดเคลื่อน ไดคา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดเทากับ 1.96 

ซึ่งอยูในชวงทีย่อมรับได  โดยผลการวเิคราะห สามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

  PBt  = 9.459   +   0.886  PN t 

                                                      (4.104)*      (45.952)* 
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R2                                        =         0.968 

F-statistics                             =   2111.55 

Durbin-Watson statistics       =    1.96 

โดยท่ี  *  แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

จากความสัมพันธของราคาจะเช่ือมโยงไปสูคาสัมประสิทธิความยืดหยุนของการ

สงผานราคา (Elasticity of Price Transmission) ซึ่งคํานวณไดดังนี ้

         n 2      =    dPB t     *     P N t 

                                      dPN t        PB t  

  n 2        =    .886 *     299.7580     =          0.918 

                                             289.2549 
 

คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการสงผานราคา เทากับ  0.918 กลาวคือ ถาราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดนวิยอรกเปลี่ยนแปลงรอยละ 1 ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ จะ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ .918  (ตารางที ่7) ในทิศทางเดียวกัน 

 

3.   ความเชื่อมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ กับตลาดฮองกง   

จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธของราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพฯ กับราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง  พบวาราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯและ

ตลาดฮองกง มีความสัมพนัธกัน กลาวคือ ถาราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง เปล่ียนแปลงไป 1 

ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ จะสงผลใหราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ เปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนั  .898 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 99 คาสถิติ t - statistics  เทากับ  47.070 คาสถิติ  F-statistics  เทากับ 2215.592  ซึ่ง

ราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพฯ (R2) ไดถึงรอยละ 97.00  จากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (serial 

correlation) ของความคลาดเคลื่อน ไดคา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดเทากับ 2.008 

ซึ่งอยูในชวงทีย่อมรับได  โดยผลการวเิคราะห สามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้
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  PBt  = 8.581   +   0.898  P H t 

                                              (3.607)*      (47.070)* 

R2                                   =         0.970 

 F-statistics                             =          2215.592 

 Durbin-Watson statistics       =          2.008 

โดยที่  *  แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

จากความสัมพันธของราคาจะเช่ือมโยงไปสูคาสัมประสิทธิความยืดหยุนของการ

สงผานราคา (Elasticity of Price Transmission) ซึ่งคํานวณไดดังนี ้

         n 3     =    dPB t     *      P H t 

                                dPH t        PB t  

  n 3     =   .898 *     299.2826     =          0.929 

                                    289.2549 
คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการสงผานราคา เทากับ  0.929 กลาวคือ ถาราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง เปล่ียนแปลงรอยละ 1 ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ จะ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ .929  (ตารางที ่7) ในทิศทางเดียวกัน 

 

4.   ความเชื่อมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง กบัตลาดลอนดอน   

จากตารางที่ 7   แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธของราคาทองคําแทง ณ ตลาด

ฮองกง กับราคาทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอน  พบวาราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกงและตลาด

ลอนดอน มีความสัมพนัธกนั กลาวคือ ถาราคาทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอน เปล่ียนแปลงไป 1 

ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ จะสงผลใหราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนั  .991 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ โดยมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 

99 คาสถิติ t – statistics เทากับ 304.412 คาสถิติ F-statistics เทากับ 92666.466 ซึ่งราคาทองคํา

แทง ณ ตลาดลอนดอนสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง (R2) 

ไดถึงรอยละ 99.90 จากการทดสอบคาสหสัมพนัธเชิงอนุกรมเวลา (serial correlation) ของ

DPU



   

 

44

 

ความคลาดเคล่ือน ไดคา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดเทากับ 1.906 ซึ่งอยูในชวงที่

ยอมรับได  โดยผลการวเิคราะห สามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

             PH t         =          1.73   +   0.991  PL t 

                                                              (2.550) **   (304.412)* 

 R2                                   =         0.999 

 F-statistics                             =         92666.466 

 Durbin-Watson statistics       =         1.906 

โดยที่  *  แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

         **  แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

จากความสัมพันธของราคาจะเช่ือมโยงไปสูคาสัมประสิทธิความยืดหยุนของการ

สงผานราคา (Elasticity of Price Transmission) ซึ่งคํานวณไดดังนี ้

         n 4     =    dPH t     *    P L t 

                                     dPL t        PH t  

  n 4     =    .991 *   299.5491    =          0.992 

                                          299.2826 

คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการสงผานราคา เทากับ  0.992 กลาวคือ ถาราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอนเปล่ียนแปลงรอยละ 1 ราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง จะ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ .992  (ตารางที ่7) ในทิศทางเดียวกัน 

 

5.  ความเชื่อมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง กบัตลาดนิวยอรก   

จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธของราคาทองคําแทง ณ ตลาด

ฮองกง กับราคาทองคําแทง ณ ตลาดนวิยอรก  พบวาราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกงและตลาด

นิวยอรก มีความสัมพันธกัน กลาวคือ ถาราคาทองคําแทง ณ ตลาดนิวยอรก เปล่ียนแปลงไป 1 

ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ จะสงผลใหราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
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เดียวกนั  .989 ดอลลารสหรัฐตอ 1 ออนซ โดยมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 

99.90 คาสถิติ t – statistics เทากับ  366.508 คาสถิติ  F-statistics  เทากับ 134328.30  ซึ่งราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดนิวยอรกสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาทองคํา ณ ตลาดฮองกง 

(R2) ไดถึงรอยละ 99.90  จากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (serial correlation) ของ

ความคลาดเคล่ือน ไดคา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดเทากับ 1.933 ซึ่งอยูในชวงที่

ยอมรับได  โดยผลการวเิคราะห สามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

      PH t        =          2.203   +   0.989  PN t 

                                                               (3.460) *    (366.508)* 

 R2                                 =         0.999 

 F-statistics                            =       134328.30 

 Durbin-Watson statistics      =       1.933 

โดยที่  *  แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

จากความสัมพันธของราคาจะเช่ือมโยงไปสูคาสัมประสิทธิความยืดหยุนของการ

สงผานราคา (Elasticity of Price Transmission) ซึ่งคํานวณไดดังนี ้

         n 5     =    dPH t     *       PN t 

                                     dPN t         PH t  

  n 5     =    .989 *   299.7580    =          0.991 

                                          299.2826 
คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการสงผานราคา เทากับ  0.991 กลาวคือ ถาราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดนวิยอรกเปลี่ยนแปลงรอยละ 1 ราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง จะ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ .991 (ตารางที่ 7) ในทิศทางเดียวกัน 

จากผลการวิเคราะหการเช่ือมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ กับตลาด

ตางประเทศซ่ึงไดแก ตลาดลอนดอน นวิยอรก และฮองกง ไดคาสัมประสิทธิก์ารเช่ือมโยงราคา

เทากับ .885, .886, .898 (ตามลําดับ) แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทยกบัราคาทองคําแทงในตางประเทศมีความเชื่อมโยงกันมาก ทัง้นี้เนื่องจากทองคําแทง
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สวนใหญของไทยมาจากการนําเขาจากประเทศตาง ๆ ราคาทองคําแทงในประเทศไทยจึงข้ึนอยูกบั

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก เมื่อพิจารณาถึงคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของการสงผานราคา ซึง่

มีคาเทากับ .916, .918 ,.929 (ตามลําดับ) ซึ่งมีคาสูง แสดงใหเหน็ถึงสภาวะตลาดทองคําแทงใน

ประเทศไทยและตลาดทองคําแทงของตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีลักษณะตลาด

แบบเสรี ไมมีการกีดกนัทางการคาจากนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล เชน ภาษีนาํเขา และ

ภาษีมูลคาเพิม่   การสงผานขอมูลขาวสารของตลาดสมบูรณ  และยังแสดงใหเหน็วาปริมาณ

ทองคําเถื่อนมปีริมาณนอยในปจจุบนั โดยที่ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ มีความเชื่อมโยง

กับตลาดฮองกงมากที่สุด อาจจะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศซึง่อยูในแถบเอเชียเชนกัน ซึง่เวลาเปด

ทําการของตลาดในประเทศไทยตามหลังฮองกงอยูประมาณสามช่ัวโมง หากตองการคาดคะเนถงึ

ราคาทองคําแทงในประเทศไทยแลวจึงควรใชราคาทองคําแทงของฮองกงเปนหลักในการพิจารณา  

และจากผลการวิเคราะหการเช่ือมโยงราคาทองคําแทงของตลาดฮองกงกับตลาดลอนดอนและ

ตลาดนิวยอรค ไดคาสัมประสิทธิ์การเช่ือมโยงราคาเทากับ 0.991, 0.989 (ตามลําดับ) และความ

ยืดหยุนของการสงผานราคาซ่ึงมีคาเทากบั 0.992, 0.991 (ตามลําดับ) ซึ่งมีคาที่สูงมาก โดยที่

ตลาดฮองกงมีความสัมพันธกับตลาดลอนดอนมากกวาตลาดนิวยอรก แสดงถึงประสิทธิภาพของ

ตลาดทองคําแทงของฮองกงกับตลาดโลกเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมาก และลักษณะตลาดเปน

การคาแบบเสรี การสงผานขอมูลขาวสารของตลาดเปนไปอยางสมบูรณ ทัง้นี้อาจเนื่องจาก

ลักษณะของตลาดฮองกงมีลักษณะการซื้อขายแบบมีสัญญาลวงหนา เชนเดียวกบัตลาดนิวยอรก

และตลาดลอนดอน ซึง่แตกตางกบัตลาดในประเทศไทยซ่ึงมีลักษณะการซื้อขายทองคําที่ตองมีการ

สงมอบสินคาเทานั้น 
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ตารางที่  7 ผลการวิเคราะหทางสถิติการเชื่อมโยงราคาของทองคําแทง ณ ตลาดตาง ๆ   

ลําดับ ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 11/ 
r1

2/ 
23/ ความยืดหยุนของ 

สมการ ราคา ณ ตลาด ราคา ณ ตลาด คาคงที่ คา ส.ป.ส. R2 F D.W. คาคงที่ คา ส.ป.ส. R2 F D.W. การสงผานราคา 

1 กรุงเทพ ลอนดอน 13.585 0.921 0.984 4186.388 0.641 0.613 9.575 0.885 0.983 1951.531 1.922 0.916 
      (3.168)* (64.702)*        (4.042)* (44.176)*         
2 กรุงเทพ นิวยอรก 13.841 0.919 0.984 4308.771 0.627 0.609 9.459 0.886 0.968 2111.549 1.960 0.918 
      (3.278)* (65.641)*        (4.104)* (45.952)*         
3 กรุงเทพ ฮองกง 11.248 0.929 0.985 4515.501 0.666 0.591 8.581 0.898 0.970 2215.592 2.008 0.929 
      (2.702)* (67.197)*        (3.607)* (47.070)*         
4 ฮองกง ลอนดอน 2.403 0.991 1.000 158221.4 1.37 0.311 1.73 0.991 0.999 92666.466 1.906 0.992 
      (3.199)* (397.771)*        (2.550)** (304.412)*         
5 ฮองกง นิวยอรก 2.735 0.989 1.000 196887.1 1.538 0.220 2.203 0.989 0.999 134328.3 1.933 0.991 
      (4.067)* (443.720)*         (3.460)* (366.508)*         

หมายเหตุ : 
1/  
วิเคราะหสมการแบบเสนตรง ไมมีการขจัดปญหา autocorrelation         

 
2/

r1 = คาสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อนตําแหนงที่ 1           

 3/  วิเคราะหสมการแบบเสนตรง   มีการขจัดปญหา autocorrelation         

               ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง คา t  statistic ของคา ส.ป.ส.          

 *    ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  99           

 **    ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95          

 ระดับนัยสําคัญ .05 ,k=1 ,n=75   DL = 1.60  Du= 1.65           

DPU



   

 

48

 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคําแทงของประเทศไทย 

ในสวนนี้จะวิเคราะหถงึปจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคําแทงของประเทศไทย จาก

ผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงราคาทองคําแทงของประเทศไทยกับราคาทองคําแทงของตลาดโลก 

จะเหน็วามีความเช่ือมโยงกนัสูง แสดงใหเหน็วาราคาทองคําแทงของประเทศไทยมีความสัมพนัธ

กับราคาทองคําแทงของตลาดโลก ทาํใหปจจัยทีม่ีผลกระทบกับราคาทองคําแทงของประเทศไทย

เปนปจจัยหรือสถานการณของตลาดโลก การศึกษานี้จงึใชราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ใน

รูปเงนิดอลลารสหรัฐตอออนซ เปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระคือ อัตราแลกเปล่ียนเงินยูโรตอ

ดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบ้ียของสหรัฐ (Federal funds) ราคาน้ํามนัดิบเฉล่ียของกลุมโอเปก และ

ดัชนีราคาหุนดาวโจนส  โดยใชขอมลูอนุกรมเวลารายเดือนต้ังแตเดือน ก.ค.2541 ถึงเดือน 

ธ.ค.2543 จํานวน 30 เดือน โดยใชวธิีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพห ุ  และใชวิธีกําลังสองนอย

ที่สุด   มาใชในการประมาณคา ซึ่งไดสมการถดถอยดังนี ้

Y   =  392.725  -  204.136USD – 13.941INTER + 2.602OPEC + .0089DJ 

    (9.164)*      (-7.912)*           (-4.456)*           (4.244)*          (4.339)* 

R2   =  .959 

F- statistics  = 146.131 

Durbin-Watson = 1.768 

โดยที่  *  แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

Y       =  ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ (ดอลลารสหรัฐฯ ตอออนซ) 

USD      =  อัตราแลกเปล่ียน ( ......euro = 1 usd) 

INTER   = อัตราดอกเบ้ียเงนิกูระหวางธนาคารของสหรัฐ Federal Funds (รอยละ) 

OPEC    =  ราคาน้าํมนัดิบเฉล่ียของกลุมโอเปก (ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล) 

DJ       =  ดัชนีราคาหุนดาวโจนส (จุด) 

จากผลการวิเคราะห ไมเกิดปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพนัธ (multicollinearity) 

โดยพิจารณาจากคา VIF (Variance lnflation Factor )ของตัวแปรแตละตัวที่ไดมีไมเกิน 5 และ

ความคลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน คา  Durbin-Watson   ที่ไดเทากับ  1.768    โดยทีค่า dl = .94  
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du = 1.51 ณ ระดับนัยสําคัญ   .01 ซึ่งถอืวาอยูในชวงที่ยอมรับได       โดยที่คาสัมประสิทธิก์าร

ตัดสินใจ  R2  = 0.959 ซึ่งหมายถึงตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว รวมกนัสงผลตอการเปล่ียนแปลงของ

ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ถงึรอยละ  95.9 หากพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย

มาตรฐาน (Standardized Coefficient ) ของตัวแปรอิสระทุกตัว จะไดคาดังนี ้

คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร USD    = -.617 

คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร INTER = -.273 

คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร OPEC       =  .269 

คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร DJ       =  .200 

แสดงวาตัวแปร USD ซึ่งหมายถึงอัตราแลกเปล่ียนเงินยูโรตอดอลลารสหรัฐ มี

ความสัมพันธกับราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ มากที่สุด และความสมัพนัธอยูในทิศทาง

ตรงกันขาม สวนตัวแปร DJ ซึ่งหมายถึงดัชนีดาวโจนส มีความสัมพันธกับราคาทองคําแทง ณ 

ตลาดกรุงเทพฯ นอยที่สุดในทิศทางเดียวกัน โดยที่ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวมีผลตอการเปล่ียนแปลง

ของราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ดังนี ้

1.  อัตราแลกเปล่ียนเงนิยโูรตอดอลลารสหรัฐ จากผลการวิเคราะหไดคาสัมประสิทธิ์

เปน –204.136 หมายความวา อัตราแลกเปล่ียนเงินยูโรตอดอลลารสหรัฐมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกบัราคาทองคําแทงของประเทศไทย กลาวคือ หากอัตราแลกเปล่ียนเพิม่ข้ึน 1 ยูโรตอ 1 

เหรียญดอลลารสหรัฐ ซึง่แสดงถึงคาเงนิดอลลารสหรัฐแข็งคาข้ึน จะทําใหราคาทองคําลดลง 

204.136 เหรียญตอออนซ หรือหากอัตราแลกเปล่ียนเพิม่ข้ึน .01 ยูโรตอ 1 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

จะทําใหราคาทองคําลดลง 2.04 เหรียญดอลลารสหรัฐตอออนซ คาเงนิดอลลารสหรัฐแข็งคาข้ึน

ราคาทองคําจะออนตัวลง แตหากอัตราแลกเปล่ียนมีคาตํ่าลงซ่ึงหมายถึงคาเงนิของดอลลารสหรัฐ

ออนคาลงราคาทองคําจะสูงข้ึน ทัง้นีเ้นื่องจากการซ้ือขายทองคําแทงในตลาดโลกซ้ือขายกันในรูป

ของเงนิดอลลารสหรัฐ  เมื่อคาเงนิของดอลลารสหรัฐเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลตอราคาทองคําโดยตรง 

หรืออีกนยัหนึง่คือ หากคาเงนิดอลลารสหรัฐแข็งคาข้ึน ราคาทองคําแทงในรูปเงินสกลุทองถิน่สูงข้ึน 

ทําใหมีการนําทองคําออกมาขายมากข้ึน ปริมาณทองคําในตลาดจงึมีมากข้ึน มีผลทําใหราคา
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ทองคําลดตํ่าลง  หรือหากคาเงนิของดอลลารสหรัฐแข็งข้ึน นักลงทนุจะเทขายทองคําแลวหนัมาซื้อ

ดอลลารสหรัฐเพื่อเกง็กําไรแทน 

2. อัตราดอกเบ้ียของสหรัฐ  จากผลการวิเคราะหไดคาสัมประสิทธิ์เปน –13.941 

หมายความวา อัตราดอกเบ้ียของสหรัฐมีความสัมพนัธในทิศทางตรงกันขามกับราคาทองคําแทง

ของประเทศไทย กลาวคือ หากอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐเพิ่มสูงข้ึนรอยละ 1 จะทาํใหราคาทองคํา

แทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ มีราคาลดลงเทากบั 13.941 เหรียญดอลลารสหรัฐตอออนซ ทั้งนี้เนื่องจาก

อัตราดอกเบ้ียที่เพิม่ข้ึนทําใหผลตอบแทนการลงทนุในรูปแบบอ่ืนเพิ่มข้ึน เชน เงินฝากธนาคาร จงึ

ทําใหนกัลงทนุหนัมาลงทุนในรูปแบบอ่ืนแทน ในทางตรงกันขามหากอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐลดลง 

ก็จะมีผลทําใหราคาทองคําแทงของประเทศไทยสูงข้ึน ทัง้นี้เนื่องจากราคาทองคําแทงของประเทศ

ไทยมีความเช่ือมโยงกับราคาทองคําของตลาดโลกมาก 

3.  ราคาน้ํามนั จากผลการวเิคราะหไดคาสัมประสิทธ์ิเปน 2.602 หากราคาน้ํามันดิบ

เฉล่ียของกลุมโอเปกสูงข้ึน  1 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล มีผลทําใหราคาทองคํา ณ ตลาดกรุงเทพฯ 

เพิ่มข้ึน  2.602   ดอลลารสหรัฐตอออนซ  ทัง้นีเ้นื่องจากเมื่อราคาน้ํามันสูงข้ึน จะทาํใหราคาสินคา

โดยทั่วไปสูงข้ึน เนื่องจากน้าํมันเปนตนทนุของสินคาทกุชนิด ทองคําซ่ึงถงึเปนสินคาชนิดหนึง่กจ็ะ

มีราคาสูงข้ึนตามตนทุนที่สูงข้ึนเชนกัน หรืออีกนัยหนึง่ การที่ราคาน้าํมันสูงข้ึน มีการคาดวาจะทาํ

ใหราคาสินคาโดยทั่วไปสูงข้ึนก็จะเกิดสภาวะเงนิเฟอ ทาํใหคนสวนใหญหนัมาซื้อทองคําเกบ็ไว

เนื่องจากทองคําเปนโลหะทีม่ีคาตลอดกาลในทุกยุคทกุสมัย 

4. ดัชนีราคาหุนดาวโจนส จากผลการวิเคราะหไดคาสัมประสิทธิ์เปน .0089  หากดัชนี

ดาวโจนสเพิม่ข้ึน 1 จุดจะทําใหราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ เพิ่มข้ึน .0089 เหรียญ

ดอลลารสหรัฐตอออนซ  ความสัมพนัธของดัชนีราคาหุนดาวโจนสกบัราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพเปนไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่ไมเปนตามสมมุติฐานที่วาดัชนีราคาห ุนดาวโจนสเปล่ียนแปลง

ในทิศทางตรงกันขามกับราคาทองคําของตลาดโลก ดัชนีราคาหุนดาวโจนสที่สูงข้ึนซึ่งหมายถึง

สภาวะตลาดหุนสหรัฐฯ ที่เฟองฟูอาจเปนสาเหตุทาํใหนกัลงทุนทั่วไปหันมาสนใจลงทนุในการซ้ือ

ห ุนในตลาดนิวยอรก มากกวาท่ีจะลงทุนซ้ือทองคํา ทําใหราคาทองคําลดลง อยางไรก็ตามผลการ

วิเคราะหอาจอธิบายไดวาดัชนีราคาหุนดาวโจนสที่เพิ่มสูงข้ึนแสดงใหเห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจของ
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สหรัฐที่เฟองฟข้ึูน ทําใหคนมีรายไดและอํานาจซื้อมากข้ึนจึงหนัมาซ้ือทองคําเพิ่มข้ึน ทําใหราคา

ทองคําในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึน ทัง้นี้เนือ่งจากสถานการณทางเศรษฐกิจของสหรัฐมักจะมีผลตอ

เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ทัว่โลก 

อยางไรก็ตามนอกจากปจจัยตาง ๆ ที่ไดนาํมาวิเคราะหแลว ราคาทองคําของ

ตลาดโลกมักจะผันผวนข้ึนลงตามเหตุการณตาง ๆ ของโลก เชน ภาวะเงนิเฟอ เศรษฐกิจซบเซา 

สถานการณความไมสงบทางการเมืองของประเทศตาง ๆ  สภาวะสงคราม และการเทขายทองคํา

สํารองระหวางประเทศของประเทศตาง ๆ ซึ่งไมไดนาํมาพิจารณาในการวิเคราะหนี ้DPU



บทที่ 5 

  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุป 

ทองคํา  เปนโลหะทีม่ีคามาทกุยุคทกุสมัยมาต้ังแตสมัยโบราณแลว จวบจนปจจุบัน

ทองคําก็ยงัมคีวามสําคัญ ถึงแมวาบางครั้งประเทศตาง ๆ ไดนําทองคําสํารองออกมาขาย 

เนื่องจากเหน็วาการถือทองคําไมไดกอใหเกิดผลประโยชนเพิม่ข้ึนเชนเดียวกับการถอืทรัพยสิน

ประเภทอ่ืน จนเปนเหตุใหราคาทองคําลดลงจากการทีม่ีปริมาณทองคําเพิ่มข้ึนในตลาด แตเมื่อ

เกิดภาวะสงครามหรือภาวะวิกฤตตาง ๆ ทองคําก็ยงัเปนทรัพยสินทีม่ีคาในการสรางความเชื่อม่ัน

ใหแกผูครอบครอง 

การศึกษานี้เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับราคาทองคําแทง ซึ่งการวิเคราะหแบงเปนสาม

สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหการเคล่ือนไหวราคาทองคําแทงของประเทศไทยโดยวิธีแยก

สวนประกอบ สวนที่สองเปนการวิเคราะหการเช่ือมโยงราคาทองคําแทงของประเทศไทยกับตลาด

ตางประเทศไดแก ตลาดลอนดอน นวิยอรก และฮองกง และความเช่ือมโยงราคาทองคําแทง ณ 

ตลาดฮองกงกบัตลาดลอนดอน และนิวยอรก  โดยนาํสัมประสิทธิท์ี่ไดไปคํานวณหาความยืดหยุน

ของการสงผานราคา สวนที่สามเปนการวิเคราะหถงึปจจัยทีม่ีผลกระทบกับราคาทองคําแทงของ

ประเทศไทย 

การวิเคราะหการเคลื่อนไหวราคาทองคําแทงในประเทศไทยโดยวิธีแยกสวนประกอบ 

โดยใชรูปแบบการคูณ พบวาดัชนีฤดูกาลมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาทองคําแทง ณ ตลาด

กรุงเทพฯ นอย โดยดัชนีฤดูกาลเร่ิมมีคามากต้ังแตเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ  โดยมี

คามากที่สุดในเดือนกมุภาพันธ  เทากับ 102.242  ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงเทศกาลคริสตมาส ปใหม  

และเทศกาลตรุษจีน สวนแนวโนมของราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ไดสมการแนวโนมแบบ

กําลังสอง คือมีราคาลดลงในชวงแรก อันเนื่องจากการเทขายทองคําของรัฐบาลประเทศตาง ๆ 

และราคามีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือย ๆ หลังจากเหตุการณวนิาศกรรมสหรัฐ เม่ือวนัที่ 11 กันยายน 2544  
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เมื่อเปรียบเทยีบการเคล่ือนไหวราคาทองคําแทง ณ  ตลาดกรุงเทพฯ   กับตลาดลอนดอน  ตลาด

นิวยอรก และตลาดฮองกง พบวาเปนไปในลักษณะเดียวกัน 

สําหรับการวิเคราะหความเชื่อมโยงราคาทองคําแทงในประเทศไทย โดยใชราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ที่ประกาศโดยสมาคมคาทองคําเปนตัวแปรตาม กับราคาทองคํา

แทง ณ ตลาดตางประเทศ อันไดแก ตลาดลอนดอน นิวยอรก และ ฮองกง เปนตัวแปรอิสระ ผล

การวิเคราะหพบวา ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ มีความเชื่อมโยงกับราคาทองคําแทง ณ 

ตลาดตางประเทศมาก โดยที่ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ มคีวามสัมพันธกับราคาทองคํา

แทง ณ ตลาดฮองกงมากที่สุด รองลงมาคือ ตลาดนิวยอรก และตลาดลอนดอน โดยไดคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.898  0.886 และ 0.885 ตามลําดับ โดยมีคาความยืดหยุนของการสงผาน

ราคาเทากับ 0.929 0.918 และ0.916 ซึ่งหมายถงึ หากราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง นวิยอรก 

ลอนดอน เปล่ียนแปลงรอยละ 1 จะเปนผลใหราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ เปล่ียนแปลง

รอยละ 0.929 0.918 0.916 ตามลําดับ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในทิศทางเดียวกนั สวน

ความเชื่อมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง กับตลาดลอนดอน และนวิยอรก พบวา ราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดฮองกงมีความสัมพันธกับตลาดลอนดอน มากกวาตลาดนวิยอรก โดยมคีา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.991 และ 0.989 ตามลําดับและมีคาสัมประสิทธิ์ความยดืหยุนของการ

สงผานราคาเทากับ 0.992 และ 0.991ตามลําดับ 

การวิเคราะหปจจัยทีม่ีผลกระทบกับราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ  พบวาอัตรา

แลกเปล่ียน ยโูรตอ 1 ดอลลารสหรัฐ  อัตราดอกเบ้ียเงินกูระหวางธนาคารของสหรัฐ ราคาน้ํามนัดิบ

เฉล่ียของกลุมโอเปก และดัชนีราคาหุนดาวโจนส มนียัสําคัญทางสถิติ ในชวงเวลาที่ศึกษา โดย

ราคาทองคําแทงในประเทศไทยเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนหรือจากคาเงินดอลลารของสหรัฐมากที่สุด  รองลงมาคืออัตราดอกเบ้ียเงนิกูระหวาง

ธนาคารของสหรัฐ โดยความสัมพนัธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม สวนตัวแปรราคาน้ํามนัดิบเฉล่ีย

ของกลุมโอเปก และดัชนีราคาหุนดาวโจนส มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคํา ณ 

ตลาดกรุงเทพฯ  
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ขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหผลการเคล่ือนไหวราคาทองคําโดยใชขอมลูในอดีตดวยวิธีแยก

สวนประกอบเพื่อการคาดคะเนราคาทองคําในอนาคต พบวาแนวโนมราคาทองคําสูงข้ึนอยาง

รวดเร็ว (ผนวก1) ซึ่งการใชวิธนีี้จะพยากรณไดอยางแมนยาํกต็อเมื่อสถานการณ  หรือ

สภาพแวดลอมตาง ๆ ไมเปล่ียนแปลงมาก แตในชวงทีท่ําการศึกษาคือป 2541-2546 และป 2547 

สถานการณคอนขางผันผวน ทั้งสถานการณสงคราม สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ราคา

น้ํามันที่สูงข้ึนอยางตอเนื่องทําใหการพยากรณแนวโนมราคาทองคําในอนาคตจึงพยากรณไดเพียง

ระยะส้ันเทานัน้ จงึควรใชการพยากรณดวยวิธีอ่ืนๆ ประกอบดวย 

การวิเคราะหการเช่ือมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ กับตลาดโลก พบวามี

ความเชื่อมโยงกันสูง  แสดงใหเหน็ถงึความมีประสิทธิภาพของตลาด แตหากพิจารณาการ

เชื่อมโยงราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกงกับตลาดลอนดอน และนิวยอรกแลวพบวามีความ

เชื่อมโยงเกือบ 100 เปอรเซ็นต โดยที่ลักษณะการซื้อขายทองคําของตลาดโลกเปนลักษณะการซือ้

ขายแบบมีสัญญาลวงหนา หากรัฐบาลสงเสริมใหตลาดทองคําของประเทศไทยเปนลักษณะการ

ซื้อขายแบบมสัีญญาลวงหนา ก็จะเปนผลดีตอผูประกอบการที่ตองการทองคําเปนวัตถุดิบเปนการ

ประกันความเส่ียงจากความผันผวนของราคาทองคํา และกอใหเกิดการลงทนุในทองคําแกนัก

ลงทนุ 

จากการศึกษาซึ่งพบวาราคาทองคํา ณ ตลาดกรุงเทพฯ มีความเชื่อมโยงกับราคา

ทองคําของตลาดโลก การวิเคราะหปจจัยทีม่ีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาทองคํา ณ ตลาด

กรุงเทพฯ จงึวเิคราะหโดยใชปจจัยจากตางประเทศที่ไดแกประเทศสหรัฐเปนหลัก การเปล่ียนแปลง

ของปจจัยตางประเทศทีม่ีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาทองคําของตลาดโลก กจ็ะมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงของราคาทองคําในประเทศไทยเชนกนั ดังนัน้หากนักลงทุนหรือผูเกีย่วของตองการ

คาดคะเนราคาทองคําในประเทศไทย ก็จะตองคํานงึถงึปจจัยตางประเทศเปนหลัก อันไดแก คา

ของเงนิดอลลารสหรัฐ การคาดคะเนอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐ ราคาน้ํามนัในตลาดโลก หรืออาจ

พิจารณาจากแนวโนมราคาทองคําของตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดฮองกง แตอยางไรก็ตามการ

วิเคราะหนี้ไดใชราคาทองคํา ณ ตลาดกรุงเทพฯ ในรูปของเงนิดอลลารสหรัฐตอออนซ  การ
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คาดคะเนราคาทองคํา ณ ตลาดกรุงเทพฯ จึงตองพิจารณาถึงอัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทตอดอลลาร

สหรัฐเปนสําคัญดวย นอกจากนีย้ังตองคํานึงถงึสถานการณตาง ๆ เชน ภาวะสงคราม  ความไม

สงบทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ซึง่ในการวิเคราะหนี้ไมไดนาํมาพิจารณา  

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  

การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะปจจัยตางประเทศ โดยไมไดพิจารณาปจจัยในประเทศที่

มีผลตออุปสงคและอุปทานภายในประเทศ อันมีผลตอราคาทองคําในประเทศไทย การศึกษาคร้ัง

ตอไปหากนําปจจัยภายในประเทศทีม่ีผลกระทบกับราคาทองคําในประเทศไทย เชน อัตรา

แลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบ้ียในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะทําใหการ

วิเคราะหราคาทองคําในประเทศไทยสมบูรณยิ่งข้ึน  

สําหรับการวิเคราะหการเคล่ือนไหวของราคาทองคําโดยใชขอมูลในอดีต อาจใชการ

วิเคราะหในรูปแบบเศรษฐมิติอ่ืน ๆ เชน ใชวิธ ี Box และ Jenkins ซึ่งเปนวิธกีารพยากรณที่ใหคา

ความถกูตองสูงในระยะส้ัน สามารถใชไดกับอนุกรมเวลาที่เปนสเตชันนารี (อนุกรมเวลาที่มี

คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนคงที)่ และอนุกรมเวลาทีไ่มเปนสเตชันนารี โดยกําหนดรูปแบบใน

กลุมของรูปแบบ ARMA (Autoregressive and Moving Average) หรือ อาจใชวิธี Vector 

Autoregressive Model เปนตน 
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วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.2530 

สุพล  ดุรงควฒันา. การพยากรณทางธรุกิจ.ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,ม.ป.ป. 

 
วารสาร 

ชรริน ญาณนนท. “ทองคํา:เสนหจืด...ยุคเศรษฐกิจฝด & ของแพง” เงินตราทรรศน, ฉบับที่ 1. 

สิงหาคม 2540 
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ชรริน ญาณนนท. “ทองคํา 2541:เปลงศักด์ิศรี...คล่ีคลายวิกฤตคาเงนิ” เงินตราทรรศน. ฉบับที่ 6. 

มกราคม 2541 

ชรริน ญาณนนท. “ภาวะทองคํา 2541 และแนวโนม 2542 ” เงินตราทรรศน. ฉบับที่ 18. 

มกราคม 2542   

ดนัย  จันทรเจาฉาย. “ทองคําแทงทางเลือกใหมของการลงทนุ” 26 พฤศจิกายน 2544 

ธนาคารแหงประเทศไทย. “ วิกฤตการณทางการเงนิระหวางประเทศ” 50 ปธนาคารแหงประเทศ

ไทย: 2485-2535. หนา 227-235 

บริษัท ศูนยวจิยักสิกรไทย จาํกัด. “ทิศทางทองคําไทย...ทามกลางเพลิงสงครามอัฟกานิสถาน” 

กระแสทรรศน .1127, 7.  ตุลาคม 2544 

ภักด์ิ ทรงเจริญ. “ทองคํา(Gold)” ขาวสารการธรณ ี.ฉบับที่ 2 . มีนาคม-เมษายน 2544 

วันชยั ตันติวิทยาพทิักษ. “ทองคํามหัศจรรยแหงโลหะชาติ” นิตยสารสารคดี.46, 4.  1-31 

ธันวาคม 2531,หนา 62-79  

สมศักด์ิ โพธิสัตย. “สูมิติใหมการพัฒนาแหลงแรทองคําไทย” ขาวสารการธรณ.ี ฉบับที่ 5. 

กันยายน-ตุลาคม 2544, หนา  31-38 

 

เอกสารอ่ืน ๆ 

จีระ หงสลดารมภ และคณะ . “สภาวะการผลิตและขอกําหนดที่เกี่ยวกบัเคร่ืองประดับทองคํา” 

สถาบันทรัพยากรมนษุย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,2540 

 

วิทยานิพนธ 

สุนันทา ตันพฒันา. “การวิเคราะหการสงผานราคาและการเคล่ือนไหวของราคาขาวไทย” 

วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2539 

สุพล  ภัทรภูวดล. “ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอความตองการอุปโภคทองคํารูปพรรณ 99.99% ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  วิทยานพินธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2540 
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อุทัยวรรณ จริงจิตร. “การวิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาทองรูปพรรณกับปจจัยที่เกี่ยวของ” 

วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2536 

  

ภาษาอังกฤษ 

Book 

Konjing C. and Issariyanukula. “Output Damand and Marketing of Rice and Upland 

Crops in Thailand”  Food Policy Analysis in Thailand. Bangkok: Agricultural 

Development Council. 

 
อินเตอรเน็ต 

http://www.gold.org    (สมาพนัธผูผลิตทองคําโลก  World Gold Council) 

http://www.kitco.com 

http://www.custom.go.th (กรมศุลกากร) 

http://www.goldtraders.or.th (สมาคมผูคาทองคํา) 

http://www.bot.or.th (ธนาคารแหงประเทศไทย) 

http://www.dmf.go.th/executive/index.html (กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ) 

http://www.yahoo.com  

http://www.banquefrance.fr/gb/actu/main.htm?menu2=menu_m31.htm&page=ecofi/3a.h

tm (ธนาคารกลางของฝร่ังเศล) 

http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commoditg/silver/stat/tbli.txt (กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร) 

http://www.tfrc.co.th (บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด) 
  

 

 

DPU



DATE ราคาทองคํา คาผิดปกติ ฤดูกาล แนวโนม cycle

 01-98 266.06 1.0039 1.0157 297.8857 0.876

 02-98 274.97 0.9885 1.0224 295.1712 0.922

 03-98 286.22 1.0150 1.0032 292.5625 0.961

 04-98 292.07 1.0281 0.9937 290.0597 0.986

 05-98 286.68 1.0024 1.0012 287.6628 0.993

 06-98 278.24 0.9868 0.9976 285.3719 0.990

  07-98 279.88 1.0011 0.9964 283.1868 0.991

 08-98 272.32 0.9939 0.9774 281.1076 0.997

 09-98 276.79 0.9969 0.9846 279.1344 1.010

 10-98 285.55 1.0022 1.0046 277.2670 1.023

 11-98 285.71 1.0134 0.9918 275.5055 1.032

 12-98 286.06 1.0013 1.0113 273.8500 1.032

 01-99 283.14 0.9949 1.0157 272.3003 1.029

 02-99 282.15 0.9900 1.0224 270.8565 1.029

 03-99 280.61 1.0047 1.0032 269.5187 1.033

 04-99 279.35 1.0184 0.9937 268.2867 1.029

 05-99 273.96 1.0112 1.0012 267.1607 1.013

 06-99 257.63 0.9769 0.9976 266.1405 0.993

 07-99 255.18 0.9820 0.9964 265.2263 0.983

 08-99 257.94 1.0005 0.9774 264.4179 0.998

 09-99 256.88 0.9657 0.9846 263.7155 1.024

 10-99 291.37 1.0427 1.0046 263.1189 1.057

 11-99 282.49 1.0120 0.9918 262.6283 1.072

 12-99 281.15 0.9847 1.0113 262.2435 1.077

 01-00 285.84 0.9975 1.0157 261.9647 1.077

 02-00 290.74 1.0053 1.0224 261.7917 1.080

 03-00 286.41 1.0124 1.0032 261.7247 1.078

 04-00 279.04 1.0056 0.9937 261.7635 1.067

 05-00 270.21 0.9784 1.0012 261.9083 1.053

06-00 274.95 1.0036 0.9976 262.1590 1.047

ตรางที่ 8 ขอมูลราคาทองคํา ณ ตลาดกรุงเทพฯ ที่ไดจากการแยก  T.S.C.I 

DPU



DATE ราคาทองคํา คาผิดปกติ ฤดูกาล แนวโนม cycle

 07-00 273.73 1.0043 0.9964 262.5155 1.042

08-00 268.48 1.0123 0.9774 262.9780 1.032

 09-00 263.17 1.0019 0.9846 263.5464 1.012

 10-00 259.69 0.9856 1.0046 264.2206 0.993

 11-00 256.05 0.9967 0.9918 265.0008 0.977

 12-00 262.52 1.0123 1.0113 265.8869 0.964

 01-01 257.21 0.9974 1.0157 266.8788 0.951

 02-01 253.30 0.9836 1.0224 267.9767 0.940

 03-01 253.51 1.0014 1.0032 269.1805 0.938

 04-01 250.67 0.9915 0.9937 270.4902 0.941

 05-01 260.21 1.0099 1.0012 271.9057 0.946

 06-01 259.38 1.0005 0.9976 273.4272 0.950

 07-01 258.33 0.9842 0.9964 275.0546 0.958

 08-01 262.24 1.0031 0.9774 276.7879 0.966

 09-01 272.25 1.0218 0.9846 278.6271 0.971

 10-01 272.12 1.0013 1.0046 280.5722 0.964

 11-01 266.09 0.9981 0.9918 282.6231 0.951

 12-01 267.18 0.9860 1.0113 284.7800 0.941

 01-02 271.77 0.9891 1.0157 287.0428 0.942

 02-02 282.48 1.0000 1.0224 289.4115 0.955

 03-02 283.56 0.9958 1.0032 291.8861 0.973

 04-02 291.10 1.0018 0.9937 294.4666 0.993

 05-02 301.07 1.0045 1.0012 297.1530 1.008

 06-02 309.12 1.0190 0.9976 299.9453 1.014

 07-02 302.95 0.9942 0.9964 302.8435 1.010

 08-02 297.84 0.9951 0.9774 305.8476 1.001

 09-02 305.55 1.0116 0.9846 308.9576 0.993

 10-02 304.56 0.9843 1.0046 312.1735 0.987

 11-02 307.43 0.9904 0.9918 315.4953 0.992

 12-02 320.84 0.9902 1.0113 318.9230 1.005

ตรางที่ 8 (ตอ) 

DPU



DATE ราคาทองคํา คาผิดปกติ ฤดูกาล แนวโนม cycle

 01-03 341.01 1.0230 1.0157 322.4566 1.018

 02-03 344.75 1.0201 1.0224 326.0961 1.014

 03-03 328.77 0.9923 1.0032 329.8415 1.001

 04-03 317.08 0.9650 0.9937 333.6928 0.991

 05-03 341.45 1.0177 1.0012 337.6500 0.993

 06-03 343.27 1.0104 0.9976 341.7131 0.997

 07-03 337.72 0.9772 0.9964 345.8822 1.003

 08-03 345.64 0.9999 0.9774 350.1571 1.010

 09-03 362.70 1.0184 0.9846 354.5379 1.020

 10-03 365.12 0.9849 1.0046 359.0246 1.028

 11-03 373.99 1.0037 0.9918 363.6172 1.033

 12-03 390.86 1.0036 1.0113 368.3158 1.046

ตรางที่ 8 (ตอ) 

DPU



ตรางที่  16   ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพฯ 

หนวย  ดอลลารสหรัฐ/ออนซ

เดือน/ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1998 266.06 274.97 286.22 292.07 286.68 278.24 279.88 272.32 276.79 285.55 285.71 286.06 

1999 283.14 282.15 280.61 279.35 273.96 257.63 255.18 257.94 256.88 291.37 282..49 281.15 

2000 285.84 290.74 286.41 279.04 270.21 274.95 273.73 268.48 263.17 259.69 256.05 262.52 

2001 257.21 253.3 253.51 250.67 260.21 259.38 258.33 262.24 272.25 272.12 266.09 267.18 

2002 271.77 282.48 283.56 291.1 301.07 309.12 302.95 297.84 305.55 304.56 307.43 320.84 

2003 341.01 344.75 328.77 317.08 341.45 343.27 337.72 345.64 362.7 365.12 373.99 390.86 

             

ที่มา... ธนาคารแหงประเทศไทย (ปรับเปลี่ยนหนวยจากราคาที่ประกาศโดยสมาคมผูคาทองคํา)     

คาเฉลี่ย = 289.2549            

1 ออนซ  = 2.04 บาทน้ําหนกั 
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ตารางที ่ 17    ราคาทองคําแทง ณ ตลาดลอนดอน (ราคาปด) 
หนวย ดอลลารสหรัฐ/ออนซ

เดือน/ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1998 287.62 297.76 295.89 307.82 299.01 291.79 293.11 284.34 288.84 295.95 294.35 291.2 

1999 287.28 287.69 286.08 281.91 276.49 261.51 255.87 256.56 263.00 309.77 292.38 283.37 

2000 284.31 299.02 286.76 278.96 274.92 284.84 282.16 274.53 273.61 270.56 265.90 272.10 

2001 265.64 261.57 262.86 260.96 272.23 270.76 267.77 272.62 282.95 283.66 276.16 275.79 

2002 281.67 296.62 294.79 303.16 314.16 321.04 314.3 310.41 319.02 317.86 319.18 331.69 

2003 357.8 359.15 340.55 328.9 356.58 356.89 350.81 359.3 378.72 379.2 390.54 407.11 

             

ที่มา... คํานวณโดยเฉลี่ยเปนรายเดือนจากขอมูลราคาทองคํารายวันจากสมาคมคาทองคํา       

คาเฉลี่ย = 299.5491            

 

 

 

 

ตารางที ่ 18  ราคาทองคําแทง ณ ตลาดนิวยอรก (ราคาปด) 

DPU



หนวย  ดอลลารสหรัฐ/ออนซ

เดือน/ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1998 288.91 298.21 295.91 308.34 299.10 292.07 293.09 284.40 288.21 296.71 294.53 290.87 

1999 287.34 288.98 286.27 282.50 277.02 262.08 256.85 257.49 263.50 309.09 293.44 284.05 

2000 284.98 299.46 286.52 279.43 274.92 285.14 281.40 274.63 273.68 270.51 265.81 272.16 

2001 266.09 262.26 263.17 261.03 272.43 270.80 267.94 272.77 284.12 283.66 276.35 275.91 

2002 281.90 296.63 294.91 303.36 314.12 321.74 314.31 310.18 319.16 317.54 319.05 334.20 

2003 358.11 359.44 340.55 330.05 356.99 357.42 351.18 360.55 379.27 379.75 389.67 408.60 

             

ที่มา... คํานวณโดยเฉลี่ยเปนรายเดือนจากขอมูลราคาทองคํารายวันจากสมาคมคาทองคํา       

คาเฉลี่ย = 299.7580 

 

 

 

 

ตารางที ่  19  ราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง (ราคาเปด) 

DPU



ดอลลารสหรัฐ /ออนซ

เดือน/ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1998 288.04 298.40 295.88 307.30 299.25 291.95 291.94 283.26 287.04 295.24 294.11 290.90 

1999 287.60 287.99 286.44 282.94 277.65 261.72 256.26 256.70 261.99 309.04 292.29 283.94 

2000 285.02 300.12 286.80 280.06 275.22 284.35 281.64 274.89 274.14 270.73 266.50 272.26 

2001 266.15 262.70 262.90 261.69 272.35 269.96 267.58 272.28 281.90 282.73 276.01 275.71 

2002 281.42 295.56 294.20 303.00 313.71 321.69 313.86 308.59 318.35 316.82 318.94 333.55 

2003 356.04 356.93 340.69 329.17 356.44 355.98 350.35 359.14 378.18 378.53 389.32 406.32 

             

ที่มา... คํานวณโดยเฉลี่ยเปนรายเดือนจากขอมูลราคาทองคํารายวันจากสมาคมคาทองคําและทําการแปลงหนวยจากเหรียญฮองกง/ตําลึงเปนดอลลาร/ออนซ  

            โดยใชอัตราสวน 1 ตําลึงเทากับ 1.1913 ออนซ          

คาเฉลี่ย  = 299.2826            

 

 

 

 

ตรางที่  20  ราคาทองคําแทง ณ ตลาดฮองกง (ราคาเปด) 

DPU



หนวย เหรียญฮองกง/ตําลึง

เดือน/ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1998 2656.70 2751.60 2730.20 2836.75 2762.42 2694.28 2694.12 2614.32 2648.68 2724.17 2712.52 2683.96 

1999 2654.12 2658.10 2855.36 2611.47 2563.71 2418.00 2283.08 2373.52 2423.28 2859.54 2705.61 2523.68 

2000 2640.96 2781.90 2659.52 2597.94 2554.04 2639.57 2615.50 2553.62 2546.40 2514.57 2475.60 2529.13 

2001 2472.60 2440.61 2442.48 2430.95 2530.04 2507.72 2485.75 2529.58 2619.44 2627.17 2564.54 2561.40 

2002 2614.42 2746.20 2733.42 2815.18 2914.52 2988.86 2916.12 2867.16 2957.86 2972.14 2963.15 3098.59 

2003 3307.76 3316.20 3165.08 3058.25 3311.30 3306.96 3254.88 3336.48 3507.48 3491.67 3600.68 3757.70 

             

ที่มา... คํานวณโดยเฉลี่ยเปนรายเดือนจากขอมูลราคาทองคํารายวันจากสมาคมคาทองคํา       

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่21  อัตราแลกเปลี่ยน (เหรียญฮองกงตอ 1 ดอลลารสหรัฐ) 

DPU



 

เดือน/ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1998 7.742 7.740 7.746 7.749 7.749 7.747 7.746 7.747 7.746 7.745 7.742 7.745 

1999 7.747 7.748 7.748 7.748 7..751 7.755 7.758 7.762 7.764 7.767 7.770 7.772 

2000 7.778 7.781 7.784 7.787 7.790 7.792 7.795 7.798 7.797 7.796 7.798 7.798 

2001 7.799 7.799 7.799 7.798 7.798 7.798 7.798 7.798 7.800 7.800 7.800 7.798 

2002 7.798 7.800 7.799 7.799 7.799 7.799 7.799 7.799 7.799 7.799 7.799 7.798 

2003 7.799 7.799 7.798 7.799 7.798 7.798 7.798 7.798 7.785 7.743 7.763 7.763 

             

ที่มา... Hong Kong Monetary Authority (http://www.info.gov.hk/hkma/)     

 

 

 

DPU



ราคา* อัตรา** ดัชนี*** อัตราดอกเบ้ีย****

น้ํามันดิบ แลกเปล่ียน ดาวโจนส เงินกูระหวาง

เฉล่ียโอเปก …euro = 1 usd เฉล่ีย ธนาคารของสหรัฐ

1 ก.ค.-01 23.73 1.1619 10522.81 3.77

2 ส.ค.-01 24.46 1.1105 9949.75 3.65

3 ก.ย.-01 24.29 1.0976 8847.56 2.87

4 ต.ค.-01 19.64 1.1039 9075.14 2.52

5 พ.ย.-01 17.65 1.1257 9851.56 2.13

6 ธ.ค.-01 17.53 1.1206 10021.57 1.84

7 ม.ค.-02 18.33 1.1321 9920 1.76

8 ก.พ.-02 18.89 1.1494 10106.13 1.77

9 มี.ค.-02 25.64 1.1418 10403.94 1.74

10 เม.ย.-02 24.88 1.1289 9946.22 1.76

11 พ.ค.-02 24.76 1.0905 9925.25 1.77

12 มิ.ย.-02 23.8 1.0466 9243.26 1.77

13 ก.ค.-02 25.13 1.0079 8736.59 1.75

14 ส.ค.-02 25.99 1.0228 8663.5 1.78

15 ก.ย.-02 27.38 1.0196 7591.93 1.76

16 ต.ค.-02 27.32 1.0193 8397.03 1.77

17 พ.ย.-02 24.29 0.9986 8896.09 1.33

18 ธ.ค.-02 28.39 0.9821 8341.63 1.26

19 ม.ค.-03 30.34 0.9415 8053.81 1.25

20 ก.พ.-03 31.54 0.9283 7891.08 1.27

21 มี.ค.-03 29.78 0.9254 7992.13 1.26

22 เม.ย.-03 25.35 0.9219 8480.09 1.26

23 พ.ค.-03 25.6 0.8634 8850.26 1.28

24 มิ.ย.-03 26.74 0.8574 8985.44 1.24

25 ก.ค.-03 27.43 0.8794 9233.8 1.03

26 ส.ค.-03 28.63 0.8978 9415.82 1.00

27 ก.ย.-03 26.32 0.8911 9275.06 1.02

ตารางที่ 22 ขอมูลปจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคําแทงของประเทศไทย

ลําดับที่ เดือน/ป

DPU



ราคา* อัตรา** ดัชนี*** อัตราดอกเบ้ีย****

น้ํามันดิบ แลกเปล่ียน ดาวโจนส เงินกูระหวาง

เฉล่ียโอเปก …euro = 1 usd เฉล่ีย ธนาคารของสหรัฐ

28 ต.ค.-03 28.54 0.8553 9801.12 1.02

29 พ.ย.-03 28.45 0.8546 9782.46 1.01

30 ธ.ค.-03 29.44 0.8140 10453.92 1.00

ที่มา *     กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (http://www.dmf.go.th/executive/index.html)

**   ธนาคารกลางของผร่ังเศล (http://www.banque france.fr/gb/actu/main.htm?

                                             menu2=menu_m31.htm&page=ecofi/3a.htm)

***  http://www.yahoo.com

**** ธนาคารแหงประเทศไทย (http:www.bot.or.th)

ลําดับที่ เดือน/ป

ตารางที่ 22 (ตอ)

DPU
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