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บทคัดย่อ
	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 1)เพื่อศึกษาว่ารัฐมีบทบาทอย่างไรในการเข้ามาก�าหนดราคา

ทองค�าตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540-2560	 (2)เพื่อศึกษากระบวนการ	 ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการก�าหนดราคา

ทองค�าภายในประเทศของสมาคมค้าทองค�า	การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยเก็บรวบรวมข้อมูล	จากการวิจัย

เอกสาร	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 จากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 นักวิชาการ	 ผู้ประกอบ

วิชาชีพผู้ค้าทองค�าทั้งในและนอกสมาคมค้าทองค�า	 ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 ปี	 พ.ศ.	 2540-2560	 การก�าหนดราคา

ทองค�า	 ราคาจะถูกก�าหนดโดยสมาคมค้าทองค�า	 ในขณะที่ภาครัฐไม่ได้มีบทบาทในการก�าหนดราคาทองค�า	 แต่จะ

เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	ก�ากับ	ดูแล	ออกกฎระเบียบ	เพื่ออ�านวยความสะดวก	ให้การซื้อขายทองค�าเกิดความยุติธรรม

แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 และมุ่งเน้นมาตรการเกี่ยวกับทองค�าที่ให้ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ	 และการเงินของ

ประเทศ	จึงออกมาในรูปของนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนและแข่งขันทางการค้าขายทองค�า	และการเก็ง

ก�าไร	 (2)	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการของสมาคมค้าทองค�าในการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศมีไม่

มากนัก	 หลัก	 ๆ	 แล้วจะเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจของกรรมการแต่ละท่านซึ่งต้องหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะ

ประกาศราคาออกมา	 และในส่วนของการพัฒนาในรูปแบบของสมาคมผู้ค้าทองค�าในการก�าหนดราคาทองค�าค่อน

ข้างมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 เพราะมีความคล่องตัวสูงในการพิจารณาและประกาศราคา	 และคณะ

กรรมการทั้ง	5	ท่านต่างมีประสบการณ์ทางวิชาชีพทางด้านการค้าขายทองค�า	และมีความเข้าใจในสภาวะตลาดของ

ทองค�าเป็นอย่างดี	และไม่เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องให้ภาครัฐเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ	บทบาทของ

ภาครัฐควรเน้นไปด้านก�ากับ	ดูแล	และให้การส่งเสริมโดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด	
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Abstract 
	 the	researcher	examines	(1)	to	study	what	role	the	government	has	in	determining	the	

gold	price	from	1997-2017	(2)To	study	the	process,	problems,	and	obstacles	to	the	Gold	Trade	

Association's	domestic	gold	pricing	operation.	The	study	is	qualitative	research	by	collecting	data	

from	documentary	research	and	in-depth	interviews,	the	results	can	be	summarized	as	follows:	

The	results	of	the	research	are	as	follows:	(1)	Year	1997-2017	Gold	price	determination	the	price	

is	determined	by	the	Gold	Traders	Association.	While	 the	government	does	not	play	a	 role	 in	

determining	the	price	of	gold	But	will	be	the	policymaker,	supervising,	issuing	regulations	to	facil-

itate	Make	fair	gold	trading	for	all	parties	involved.	And	focusing	on	gold	measures	that	are	import-

ant	 to	 the	economy	And	 the	 country's	 finances	Therefore	 comes	 in	 the	 form	of	policies	 and	

measures	to	promote	investment	and	compete	in	the	gold	trade	and	speculation	(2)	Problems	

and	obstacles	in	the	operation	of	the	gold	trade	association	in	the	determination	of	gold	prices	in	

the	country	is	not	very	much.	The	discretion	of	each	committee	member	may	be	different,	but	

the	conclusion	must	be	shared	before	announcing	the	price.	In	terms	of	development	in	the	form	

of	the	Gold	Traders	Association,	The	pricing	of	gold	is	quite	appropriate	for	the	current	situation.	

Because	it	has	high	flexibility	in	considering	and	announcing	prices	And	all	5	committee	members	

have	professional	experience	in	gold	trading	And	have	a	good	understanding	of	the	gold	market	

conditions	and	do	not	see	the	need	for	the	government	to	be	part	of	the	committee	The	role	of	

government	should	focus	on	supervision	and	promotion	by	allowing	to	be	following	the	market	

mechanism. 

Keywords: Political,	Economy,	Determining	the	price	of	gold	

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 หลังการวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี	พ.ศ.	2556	และการรัฐประหารในปี	พ.ศ.	2557	อย่างไรก็ตามถึงแม้

จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง	 รายได้ประชาชาติต่อหัวประชากรก็ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง	

แต่มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลง	 สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ดีพอสมควร	 จ�านวนคนยากจนลดลง	 แต่ความ

เหลื่อมล�้ากลับเพิ่มขึ้น	 มีปัญหาความไม่เท่าเทียมของรายได้	 มิติส่ิงแวดล้อมมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเพียงเล็ก

น้อย	 มิติชุมชนและการอาศัยร่วมกันมีความก้าวหน้าในบางส่วนเท่านั้น	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของเสถียรภาพ

ทางการเมืองในช่วงท่ีผ่านมาส่วนที่มีพัฒนาการที่ขาดความต่อเน่ืองหรือถดถอยอย่างชัดเจน	 ได้แก่	 ความไร้

เสถียรภาพของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ช่วงระหว่างปี	 พ.ศ.	 2535-2550	 ประเทศไทยได้มีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างค่อนข้างมาก	โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมากถึง	

10	รัฐบาล	และมีการปฏิวัติรัฐประหาร	2	ครั้ง	อายุเฉลี่ยในแต่ละรัฐบาลมีอายุสั้นเพียง	1.5	ปี	เท่านั้น	(อนุสรณ์	ธรรม

ใจ,	2558)	 (Anusorn	Thammachai,	 (2015))	แต่ก็ยังสามารถขับเคลื่อนองคาพยพทั้งในภาคการเมือง	 เศรษฐกิจ	

และสังคมไว้ได้ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี

ทุนส�ารองระหว่างประเทศจ�านวนมากท่ีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศใน

มุมมองของต่างประเทศ	โดยมีทองค�าเป็นส่วนประกอบส�าคัญในทุนส�ารองดังกล่าว
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	 ทองค�ามีแนวโน้มเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญท่ีมากขึ้นเร่ือย	 ๆ	 ในทุนส�ารองระหว่างประเทศ	 และในปัจจุบัน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ทองค�าเป็นทุนส�ารองระหว่างประเทศมากเป็นล�าดับที่	24	ของโลก	โดยมีปริมาณสะสม	

ณ	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2562	อยู่ที่	154	ตัน	(World	Gold	Council,	2019)	“ทองค�า”	จึงเป็นทุนส�ารองระหว่าง

ประเทศที่ช่วยรักษาเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมืองรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศไว้ได้ในช่วงที่

ผ่านมาจึงเป็น	 “กันชน”	 ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 ไม่ให้ความผันผวนจากภายนอกเข้ามาสร้างผลกระทบ

ต่อธุรกิจไทย	 ซึ่งอาจจะกระทบกับอ�านาจการซ้ือของเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้	 (ธนาคารแห่งประเทศไทย,	 2558)	

(Bank	of	Thailand,	,2015)	เรื่องของทองค�าและการก�าหนดราคาทองค�านั้นจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ

ในระดับมหภาคของประเทศที่ต้องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลฝ่ายภาคการเมืองในฐานะผู้น�าพาประเทศและเป็นผู้ก�าหนด

นโยบาย	 และมาตรการต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ	 รวมถึงในเรื่องของทองค�า	 ซึ่งการก�าหนดราคาจะต้องมี

ความโปร่งใส	 และสร้างความยุติธรรมให้กับผู ้บริโภคหรือนักลงทุนภายในประเทศ	 ทั้งน้ีภาคการเมืองที่มี

ประสิทธิภาพจะต้องเป็นระบบการเมืองท่ีรัฐบาลได้อ�านาจมาอย่างชอบธรรมหรือได้รับการยอมรับจากประชาชน	

การเมืองที่ทันสมัยจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาหลายด้านทั้งด้านการค้า	 เศรษฐกิจ	และการพัฒนาสังคมที่จะต้อง

สมดุลกัน	 หากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่สมดุลกับการพัฒนาการเมืองอาจจะเกิดปัญหาในระบบการเมือง	

ภาวะเศรษฐกิจจึงมีความส�าคัญต่อระบบการเมือง	 องค์กรทางการเมืองจึงให้ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ	 และ

สถาบันเศรษฐกิจต่าง	ๆ	ของประเทศไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน	ธนาคาร	ห้าง	ร้านทอง	ไปจนกระทั่งชีวิตความเป็น

อยู่ในประจ�าวันของประชากรทั้งในเรื่องการเป็นอยู่	ปากท้อง	และรายได้	ซึ่งรวมถึงการก�าหนดนโยบาย	ในการก�ากับ

และดูแล	ราคาสินค้าอุปโภค	บริโภค	(Huntington,	1968	อ้างถึงใน	บวร	ประพฤติดี	และทิพาพร	พิมพิสุทธิ์,	2540)

(Bowon,	 Paphutdee	 and	 Tipaporn	 Phimaphisut,	 (1997)รวมถึงทองค�าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น

ธรรมแก่ผู้บริโภคหรือนักลงทุนภายในประเทศ

	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ารัฐควรมีบทบาทอย่างไรในการเข้ามาก�าหนดราคาทองค�าในช่วงที่ผ่านมา	บทบาท

หน้าที่ของสมาคมค้าทองค�าในการก�าหนดราคาทองค�านั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ในปัจจุบัน	 และการเมืองกับการ

ก�าหนดราคาทองค�าน้ันมีความสัมพันธ์กันระหว่างเอกชนกับรัฐอย่างไรฉะนั้นการก�าหนดราคาทองค�ายังควรเป็น

หน้าที่ของสมาคมค้าทองค�าเป็นผู้ด�าเนินการต่อหรือไม่	 หรือการก�าหนดราคาทองค�าควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐ

โดยตรงหรือไม่อย่างไร	 และถ้าไม่ได้เป็นผู้ก�าหนดราคาทองค�ารัฐควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทองค�าที่รัฐ

ต้องเป็นผู้ควบคุม	 หรือเรื่องใดบ้างท่ีรัฐควรให้การส่งเสริมและก�ากับดูแลตามกลไกลของรัฐเท่านั้น	 และในส่วนของ

ร้านค้าทองรายย่อย	 จะมีบทบาทอย่างไรเพื่อให้ราคาทองค�าที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองค�าเกิดความยุติธรรมไม่

สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในระบบการซื้อขายทองค�าภายในประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาว่ารัฐมีบทบาทในการเข้ามาก�าหนดราคาทองค�าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2540-2560	

	 2.	 เพื่อศึกษากระบวนการ	 ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศของ

สมาคมค้าทองค�า

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ 

	 อนุสรณ์	ลิ่มมณี	(2558)	(Anusorn	Limmanee	(2015)	ได้อธิบายถึง	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเข้ามามีบทบาทแทรกแซงระบบตลาดในการจัดระเบียบ
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ทางเศรษฐกิจ	 การเติบโตของภาคประชาสังคมและพลังข้ามชาติ	 หรือการผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบ

การปกครองที่ดี	 ส่อถึงการเสื่อมถอยของอ�านาจและความเป็นอิสระของรัฐในการก�าหนดนโยบายในสังคมและการ

ขยายบทบาทของเครือข่ายประชาชนและเอกชนในสังคมและสังคมโลก	 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวดูเหมือนจะส่ัน

คลอนแนวคิดเก่ียวกับรัฐชาติและอ�านาจอธิปไตยท่ีด�ารงอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนาน	 ค�าถามประการหน่ึงก็คือท�าไม

รัฐซึ่งเชื่อว่ามีอ�านาจอธิปไตยที่เด็ดขาดถาวรและแบ่งแยกมิได้	 จึงมีทีท่าจะสูญเสียอ�านาจไปเกือบจะโดยสิ้นเชิง	ทั้งนี้

มีเหตุผลส่วนหนึ่งสืบเน่ืองมาจากพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมสมัยใหม่	 แนวคิดความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับสังคมจึงใช้เพ่ืออธิบายบทบาทและพลวัตของรัฐในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง	 และพัฒนาการ

โครงสร้างในเชิงสถาบันของรัฐไทยท่ีก่อให้เกิดสมดุลทางอ�านาจระหว่างอ�านาจรัฐและอ�านาจทางการเมือง	 ซึ่งความ

เป็นอิสระในการใช้อ�านาจและความเข้มแข็งของรัฐนั้นเป็นผลมาจากสมรรถนะของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

กับสังคมนั้นเอง	

	 ดังนั้นรัฐควรจะมีบทบาทอย่างไรต่อระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่ง	 สมประวิณ	 	 มัน

ประเสริฐ	และก้องภพ		วงศ์แก้ว	(Somprawin	Manprasert	and	Kongphop	Wongkaew	(2016).	ได้กล่าวว่าจาก

การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตได้ด้วยการเพิ่มจ�านวนแรงงานและทุนเข้าสู่กระบวนการผลิต	 ไป

เป็นการใส่ปัจจัยการผลิตในเชิงจ�านวนไม่เพียงพอ	 เนื่องจากผลตอบแทนการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง	 จึงต้องหัน

ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานและทุนผ่านการปรับใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่แทน

ในภาพกว้างบทบาทของภาครัฐในการน�าพาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท�าได้	 2	 ลักษณะ	 ได้แก่	 การเป็น	

“ผู้ด�าเนินการเอง”และการเป็น	 “ผู้สร้างระบบ”ในบทบาทของการเป็นผู้ด�าเนินการเอง	 ภาครัฐเปรียบเสมือนผู้เล่น

คนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ	เช่น	การเป็นผู้ประกอบการ	เป็นนักลงทุน	และเป็นพ่อค้า	เป็นต้น	บทบาทภาครัฐภายใต้

บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย	 จึงเป็นมือผู้ริเริ่มด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันก็เป็นผู้สร้างที่วางระบบ

ให้	“ผู้ที่ควรด�าเนินการจริง	ๆ	หรือผู้เล่นตัวจริง”	แข่งขันและพัฒนาได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด	และรัฐบาล

ควรด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และไม่ก่อให้เกิดความบิดเบือนในระบบเศรษฐกิจ	

ส�าหรับบทบาทในฐานะผู้สร้าง	 คือ	 การปรับโครงสร้างของสถาบันทางเศรษฐกิจ	 เพื่อเพิ่มการแข่งขันกันสร้าง	

“นวัตกรรม”	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว	 (สมประวิณ	 มันประเสริฐ	 และก้องภพ	

วงศ์แก้ว,	Somprawin	Manprasert	and	Kongphop	Wongkaew	(2016)

ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับการก�าหนดราคาทองค�า

	 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมนี้	Laski	(1955,	pp.	534-535)	มีความเห็นว่าอ�านาจที่มีอยู่ใน

สังคมนั้น	 ไม่ได้อยู่ท่ีรัฐเพียงอย่างเดียว	 แต่กระจายอยู่ตามกลุ่มพลังอ�านาจต่าง	 ๆ	 ที่ผลประโยชน์	 ความเชี่ยวชาญ	

หรือหน้าที่ด้านหนึ่งด้านใดในสังคม	ส่วน	Dahl	(1967,	pp.	188-189)	มีความเห็นว่า	สังคมมีหลายศูนย์กลางอ�านาจ

และไม่มีศูนย์กลางอ�านาจใดท่ีจะมีอ�านาจอธิปไตยได้แต่เพียงผู้เดียว	 แต่ละกลุ่มแต่ละพวกต่างก็มีเป้าหมายและผล

ประโยชน์ที่แตกต่างกัน	 มีทรัพยากรและมีความเป็นอิสระระหว่างกัน	 ดังนั้นนโยบายต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนดโดยรัฐจึงเกิด

ขึ้นจากความตกลงร่วมมือกันระหว่างผู้น�าของกลุ่มต่าง	ๆ	ที่แม้จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน	แต่รัฐก็สามารถที่จะผลัก

ดันให้เป้าหมายบรรลุผลส�าเร็จได้จากการแบ่งปันผลประโยชน์	 การมอบอภิสิทธ์ิ	 การสร้างความมั่งค่ัง	 และการให้

อ�านาจในสังคมให้แก่กลุ่มพลังอ�านาจต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 ทฤษฏีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับการก�าหนด

ราคาทองค�าในประเทศไทยข้างต้น	ได้เน้นไปในแนวทางหลักการของทุนนิยมโดยกระแสของ	อดัม	สมิธ	เห็นว่าความ

มั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยู่ที่การผลิต	และประสิทธิภาพในการผลิต	ภาครัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซง	

แต่ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดหรือให้มีการแข่งขันกันในตลาดอย่างเสรี	 ซึ่งในที่สุดแล้วจะท�าให้สังคม

โดยส่วนรวมดีขึ้น	ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นสาระส�าคัญที่จะใช้ในการวิพากษ์ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของภาครัฐ	
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และภาคเอกชน	(สมาคมค้าทองค�า	และร้านทองรายย่อย)	ในการก�าหนดราคาทองค�าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร	และใคร

ควรจะมีบทบาทส�าคัญต่อการเป็นผู้ก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศที่เหมาะสมและสร้างความเป็นธรรมให้กับ

สังคมในระยะต่อไป

	 บุลกิต	 อ�านาจวรประเสริฐ	 (Bulkit	 Amnatworaprasert	 (2010)	 ได้ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองโลกกับ

บทบาทของทองค�า	 ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สองและทองค�า

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกันอย่างแนบ

แน่นผ่านการประชุมทางการเงินที่เมืองเบรทตั้นวูดส์		(Bretton	Woods)	ในฐานะของระบบมาตรฐานปริวรรตทองค�า	

(gold	 exchange	 system)	 เนื่องจากมีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของสกุลเงินดอลล่าร์ให้กลายเป็นสกุลเงินหลักของ

โลก	 แต่อย่างไรก็ตามเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจ�าต้องผูกโยงกับทองค�าเพราะเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับระบบ

การเงินดังกล่าวด้วยการใช้ทองค�าเป็นเครื่องมือทางการเงินประการหน่ึงที่ค�้าจุนเงินดอลล่าร์ให้มีสถานะที่ม่ันคงรวม

ไปถึงการสร้างสิทธิไถ่ถอนพิเศษหรือทองกระดาษเข้ามาแทนที่ทองค�าบางส่วนในด้านของการเป็นสินทรัพย์ส�ารอง

และการแก้ไขดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศตลอดจนบทบาทของทองค�าในด้านของการเป็นเครื่องมือทางการเงิน

ที่ส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถต่อกรกับเงินเฟ้อหรือเงินตราได้ดีที่สุดและการเป็น

แหล่งการลงทุนที่ปลอดภัยการใช้เป็นสินทรัพย์ทุนส�ารองระหว่างประเทศและการเป็นเงินตราโภคภัณฑ์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

	 Dey,	S.	(2016)	ได้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และราคาทองค�า	ผลการศึกษาพบว่าราคาทองค�ามี

การตอบสนองที่รวดเร็วต่อเหตุการณ์ในโลก	 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่าน้ีมีความโดดเด่นในแง่ที่ว่ามีอิทธิพลอย่าง

มีนัยส�าคัญบนเงื่อนไขต่อค่าเฉลี่ยและความผันผวนของราคาทองค�า	ในบทความนี้ได้ด�าเนินการศึกษา	30	เหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง	 ตั้งแต่การระงับการแปลงสภาพของดอลลาร์เป็นทองค�าในเดือนสิงหาคมป	ี

พ.ศ.	2514	ถึงสิ้นสุดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2557	และศึกษาผลกระ

ทบที่มีต่อราคาทองค�า	และพบว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา	และระบบการเงินที่อิงกับเงินดอลลาร์ในปัจจุบันยังคง

เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาทองค�าที่แท้จริง	 และยังพบว่าค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของราคาทองค�ามีการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญท้ังในด้านของการกดดันราคาทองค�าให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น	 ผ่านการครอบง�าทางเศรษฐกิจ

การเมืองของสหรัฐอเมริกาและบทบาทของเงินดอลลาร์ในระบบการเงินโลก

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 มุ่งเน้นศึกษาเศรษฐกิจการเมืองในการก�าหนดราคาทองค�าในประเทศไทยตั้งแต่	 พ.ศ.	 2540-2560	 โดย

ศึกษาสภาพต่าง	 ๆ	ที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนรูปแบบการพัฒนาองค์กรผู้ก�าหนดราคาทองค�าที่เหมาะสม	ซึ่งเป็นข้อมูลพื้น

ฐานการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบปัจจัยทางการเมืองท่ีมีผลต่อการก�าหนดราคาทองค�าในประเทศ	 รวมทั้งรูปแบบการ

แก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กรในมิติบทบาทของรัฐต่อนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับทองค�าและบทบาทของ

สมาคมค้าทองค�า	ที่ได้สร้างความยุติธรรมในการซื้อขายทองค�า	โดยมีเนื้อหาครอบคลุม	(1)	บทบาทของรัฐในการเข้า

มาก�าหนดราคาทองค�าตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540-2560	 (2)กระบวนการ	 ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการก�าหนด

ราคาทองค�าภายในประเทศที่สร้างความยุติธรรมในการซื้อขายของสมาคมค้าทองค�า

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลคนส�าคัญ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(in-depth	interview)	ใช้วิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	10	คน	ซึ่งผู้วิจัยท�าการคัดเลือกกลุ่ม
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ตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 แบ่งเป็นผู้ค้าทองค�า	 และนักวิชาการจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่มี

บทบาทเกี่ยวข้องกับทองค�า

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	เพื่อให้ได้ข้อมูล	เชิงลึกและมีรายละเอียด

ของข้อมูลในทุก	 ๆ	 ประเด็นที่ศึกษา	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 บทบาทของรัฐในการเข้ามาก�าหนดราคาทองค�าตั้งแต่ป	ี

พ.ศ.	 2540-2560	 และความเหมาะสมของ	 บทบาทหน้าที่ของสมาคมค้าทองค�าต่อการเป็นผู้ก�าหนดราคาทองค�า

ภายในของประเทศไทยว่าเหมาะสมท่ีจะศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบทบาทของรัฐในการเข้ามา

ก�าหนดราคาทองค�าตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540-2560	 ความเหมาะสมของบทบาทหน้าที่ของสมาคมค้าทองค�าในการ

ก�าหนดราคาทองค�า	 และน�าไปสู่การวิเคราะห์โดยรวม	 ซึ่งจะท�าให้เกิดข้อค้นพบและสรุปเป็นข้อเสนอแนะเป็น

แนวทางที่เหมาะสม	 ส�าหรับการก�าหนดตัวแบบขององค์กรผู้ก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	และสามารถน�าเสนอตัวแบบขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการก�าหนดราคาทองค�าอันน�า

ไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพของสมาคมค้าทองค�า	 หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง	 และรัฐในฐานะผู้

ก�าหนดนโยบายและทิศทางของราคาทองค�าภายในประเทศ

	 ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างค�าถามที่จะใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(in-depth-interview)	เพื่อให้ได้แนวค�า

ตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้และในการสัมภาษณ์จริงกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 จะเป็นการสัมภาษณ์

แบบกึ่งมีโครงสร้าง	(semi-structure	interview	protocol)	เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อน

ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน	แบบเข้มงวดพอประมาณและข้อค�าถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม	(loosely	

structure)

	 รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร	 (documentary	 research)	 เอกสารต่าง	 ๆ	 และจากการสัมภาษณ์

เจาะลึกผู้บริหารกระทรวงระดับสูงหรือผู้แทนจากกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิช	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมค้าทองค�าและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในการก�าหนดราคาทองค�าในประเทศไทย	

จ�านวน	 10	 ท่าน	 ประกอบไปด้วย	 ผู้บริหารหรือผู้แทนกระทรวงระดับสูงของรัฐที่มีความเช่ียวชาญและเข้าใจ

เกี่ยวข้องกับการก�าหนดราคาทองค�าในประเทศไทย	รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน	จ�านวน	2	ท่าน		ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน	จ�านวน	1	ท่าน	นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการก�าหนด

ราคาทองค�าในประเทศไทยและตัวแทนสมาคมค้าทองค�า	จ�านวน	2	ท่าน	ตัวแทนร้านทองรายย่อยที่ได้รวมตัวกันใน

รูปของสมาคมหรือชมรม	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมค้าทองค�า	 สมาชิกสมาคมหรือชมรมผู้ค้า

ทองค�ารายย่อยในต่างจังหวัด

	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการอธิบายแบบเชิงพรรณนา	 โดยการน�าเอาข้อมูลมาตีความสร้างเป็นแนวเรื่อง

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแนวเรื่องและแก้ไขให้ชัดเจนแล้วสรุปเป็นผลของการวิจัย	 และน�าข้อมูลท่ีได้มาสรุปใน

มุมมองของผู้วิจัย	ส่วนการตรวจสอบข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

ผลการวิจัย
1.บทบาทของรัฐในการเข้ามาก�าหนดราคาทองค�าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2560 จากการศึกษาพบว่า

	 บทบาททางการเมืองของรัฐกับผลกระทบที่มีต่อราคาทองค�า

	 1)	 พฤติกรรมการบริโภคทองค�าของไทย	 พฤติกรรมการลงทุนและเก็งก�าไรในทองค�าในส่วนของ

ประเทศไทยนับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	เป็นต้นมา	ได้ขยายวงกว้างในกลุ่มคนไทย	ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาทองค�าโลกพุ่งสูงขึ้น



Journal of the Association of Researchers Vol. 26 No.1 January – March 2021

Page | 283ปีที่ 26 ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม  2564วารสารสมาคมนักวิจัย

การลงทุนในทองค�าให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นค่อนข้างมาก	พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ไทยก้าวขึ้น

มาเป็นผู้ส่งออกทองค�าอันดับต้น	ๆ	ของโลกทั้งที่ไม่ใช่ศูนย์กลางการค้าทองค�า	พฤติกรรมตื่นทองนี้มาพร้อมกับราคา

ทองค�าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	การเก็งก�าไรที่ขยายวงอย่างกว้างขวางไปสู่ระดับประชาชน

ทั่วไปส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกน�าเข้าทองค�าของไทยสูงและผันผวนมาก	โดยในปี	พ.ศ.	2553	ประเทศไทยได้กลาย

เป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าทองค�าระหว่างประเทศอันดับ	3	ของโลก	 (ไม่รวมประเทศจีนที่ไม่เปิดเผยข้อมูลการน�า

เข้าและส่งออกทองค�า)	แม้จะไม่ใช่ศูนย์กลางการค้าทองค�าของโลกก็ตาม	(วัสยา	ลิ้มธรรมมหิศร	และปัณฑา	เกตุเรือง

โรจน์,	2554)	ปัจจุบันไทยมีมูลค่าการค้าทองค�าสูงติดอันดับต้น	ๆ	ของโลกทั้งที่ผลิตทองค�าเพียงร้อยละ	0.2	ของการ

ผลิตทองค�าของโลกและไม่ได้เป็นศูนย์กลางการค้าทองของโลกแต่อย่างใดด้านการส่งออกทองค�าของไทยมีสัดส่วน

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.1	ในปี	พ.ศ.	2544	เป็นร้อยละ	7.0	ในปี	พ.ศ.	2553	และจากรายงานตัวเลขการส่งออกทองค�า

ของไทยในปี	พ.ศ.	2559	พบว่าไทยส่งออกทองค�าได้สูงที่สุดในรอบ	5	ปี	คิดเป็นปริมาณสูงถึง	90	ตัน	 (ศูนย์ข้อมูล

อัญมณีและเครื่องประดับ,	2563)	(Gem	and	Jewelry	Information	Center,	2020)

	 2)	บทบาททางการเมืองของรัฐกับการก�าหนดราคาทองค�าตั้งแต่ปีพ.ศ.	2540-2560	จะเห็นว่าการก�าหนด

ราคาทองค�าซึ่งรวมถึงทองรูปพรรณา	 และทองค�าแท่ง	 ราคาจะถูกก�าหนดโดยสมาคมค้าทองค�าที่ขึ้นอยู่กับราคา

ทองค�าในตลาดโลก	ค่าพรีเมี่ยม	ค่าเงินบาท	อุปสงค์	(demand)	และอุปทาน	(supply)	ของทองค�าภายในประเทศ	

(สมาคมค้าทองค�า,	 2555,	Gold	Trade	Association,	 2012)	 ในขณะที่ภาครัฐไม่ได้มีบทบาทในการก�าหนดราคา

ทองค�าโดยตรง	 แต่จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 ก�ากับ	 ดูแล	 ออกกฎระเบียบเพื่ออ�านวยความสะดวก	 ให้การซื้อขาย

ทองค�าเกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	 2563)	 เหตุผลที่รัฐต้องออกมาตรการ

ควบคุมการน�าเข้าและส่งออกทองค�าในช่วงที่ผ่านมาคือ	(ไพศาล	มหาพัณณาภรณ์,	2534,	(Paisan	Mahaphanna-

phon,	 (1991)	 ทองค�ามีความผูกพันกับระบบเงินตราของประเทศ	 	 ความเชื่อถือทองค�าในสภาวะเงินเฟ้อเพราะ

สภาวการณ์ที่ระดับราคาทรัพย์สินทั่วไปสูงขึ้น	 เรื่อย	 ๆ	 ทองค�าเป็นการลงทุนโดยผู้ซ้ือหวังที่จะได้รับผลตอบแทน		

ทองค�าอยู่ในฐานะสินค้าที่ต้องน�าเข้าเนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตทองค�าได้น้อยมาก

	 ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับ	 ดูแลการซ้ือขายทองค�าเพื่อให้เกิดเสถียรภาพกับระบบการ

เงิน	และสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าทองค�าและผู้บริโภคภายในประเทศ	ด้วยการออกกฎหมายและกฎระเบียบ

ควบคุมการน�าเข้าและส่งออกทองค�า	 ในการท่ีจะดูแลระบบการเงิน	 ส่งเสริมการลงทุนและการซื้อขาย	 มีหน่วยงาน

รับผิดชอบที่ส�าคัญ	คือ	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงการคลัง	และธนาคารแห่งประเทศไทย	

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน�าเข้าและส่งออกทองค�าจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการน�าเข้าและส่งออกทองค�าดังท่ีได้กล่าวมาท�าให้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าและส่ง

ออกทองค�า	ดังนี้	คือ	

	 1)	กระทรวงพาณิชย์จะเห็นได้ว่า	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอ�านาจควบคุมการน�าเข้าและส่งออก

สินค้าต่าง	ๆ	แต่ส�าหรับ	“ทองค�า”	ซึ่งแตกต่างจากสินค้าทั่ว	ๆ	ไป	เพราะทองค�ามีความผูกพันกับระบบการเงินของ

ประเทศ	และถึงแม้ในปัจจุบันบทบาทของทองค�าในระบบการเงินของประเทศจะน้อยมากแล้วก็ตาม	แต่ก็ยังมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องควบคุมด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น	 กระทรวงพาณิชย์จึงมิได้ใช้อ�านาจในการควบคุมกา

รน�าเข้าและส่งออกทองค�าเหมือนสินค้าอื่น	ๆ

	 2)	กระทรวงการคลัง	การน�าเข้าและส่งออก	“ทองค�า”	กระทรวงการคลังมีหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ตาม	พรบ.	 ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	 พ.ศ.	 2485(Exchange	 Control	 Act,	 B.E.	 2485)	 ซึ่งก�าหนดให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	 รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน	 กระทรวงการคลังจึงเป็นกระ

ทรวงที่มีบทบาทส�าคัญในการควบคุมการน�าเข้าและส่งออกทองค�า	 เริ่มตั้งแต่การขออนุญาตน�าเข้าทองค�าต่อ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	โดยยื่นค�าขอผ่านกองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน

	 3)	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 ในกรณีของการส่งออกเครื่องรูปพรรณทอง

ค�านั้น	 แม้จะไม่จ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง	 แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	โดยผู้ส่งออกจะต้องขอใบสุทธิคุ้มของส่งออกต่อหน่วยสินค้าออก	ส่วนสินค้าออกและสินค้าเข้าธนาคาร

แห่งประเทศไทย	โดยยื่นผ่านธนาคารรับอนุญาต

	 4)	 กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน�าเข้าและส่งออกทองค�า	 หลังจากได้

รับอนุญาตให้น�าเข้าจากกระทรวงการคลัง	และผ่านขั้นตอนของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว	การน�าเข้าและส่งออก

ทองค�าจะต้องเป็นไปตามระเบียบและพิธีการศุลกากร	 	 ซ่ึงเม่ือผ่านขั้นตอนทางศุลกากรแล้ว	 ก็เป็นอันเสร็จส้ินขั้น

ตอนควบคุมการน�าเข้า	และส่งออกทองค�า	

	 3)	บทบาทของรัฐ	กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออกทองค�าที่มีผลบังคับใช้ในปี	

พ.ศ.	 2540-2560ทั้งนี้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทองค�าที่ส�าคัญของไทยมีดังน้ี	 (1)	 พระราชบัญญัติ

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	พ.ศ.	2485	(2)	พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบาง

อย่าง	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2485(3)	พระราชกฤษฎีกาควบคุมการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร	ซึ่งสินค้าบางอย่าง	(ฉบับที่	

5)	 พ.ศ.	 2494	 (4)	 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า	พ.ศ.	 2522	 (5)	

ประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	 อนุญาตให้น�าทองค�าเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึง

ทองค�าและทองค�าขาว	(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	18	สิงหาคม	2542

	 โดยสรุปแล้วบทบาทภาคการเมืองในช่วงที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 พ.ศ.	

2540-2560	 ไม่ได้มีบทบาทต่อการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศโดยตรง	 แต่จะมีบทบาทโดยอ้อมเป็นไป

ลักษณะของการท�างานในเชิงนโยบายมหภาค	 ซึ่งออกมาตรการต่าง	 ๆ	 มาควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่งคงของระบบ

การเงินของประเทศ	และการซื้อขายทองค�าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อกับร้านทอง	ในระยะแรก	ๆ	บทบาทของภาครัฐ

ได้ออกมาตรการให้ทองค�าเป็นสินค้าควบคุมการส่งออก-น�าเข้าเน่ืองจากสมัยน้ันทองค�าเป็นสินค้าที่มีผลต่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจจึงถูกบรรจุเข้าเป็นสินค้าควบคุมส่งออก-น�าเข้า	 ที่ต้องขออนุญาตโดยมีส�านักงานเศรษฐกิจการ

คลัง	และกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง	เป็นผู้ดูแล	แต่ต่อมาบทบาทของทองค�าต่อระบบการเงินลดความส�าคัญลง	

และเพื่อให้การค้าทองค�ามีความเสรีมากขึ้น	จึงก�าหนดให้ทองค�าเป็นสินค้าที่ไม่ต้องขออนุญาต	เพียงแต่หากมีการน�า

เข้าหรือส่งออกในปริมาณเท่าไหร่	ก็ให้แจ้งเพื่อให้ทราบสถิติการน�าเข้า-ส่งออกทองค�า	และในส่วนของการสนับสนุน

การซื้อขายทองค�าที่เป็นธรรม	 ทองค�าไม่ได้ถูกระบุให้เป็นสินค้าที่มีความจ�าเป็นต้องควบคุมราคาซึ่งปัจจุบันมี	 46	

สินค้า	 6	 บริการ	 ที่ถูกควบคุม	 แต่จะมีประกาศในปี	 พ.ศ.	 2552	 ที่ว่าด้วยเกณฑ์แนวทางปฏิบัติทางการค้าของผู้

ประกอบธุรกิจร้านค้าทองที่เป็นธรรม	ซึ่งร้านค้าทองจะต้องมีการประกาศราคา	และแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ราคาทองค�า	และการชั่ง	ตวง	วัด	ก็จะมีเรื่องของ	มาตรวัด	-ดิจิตอล	มาตรวัดอนาล็อก	ต้องประกาศให้ชัดเจน	(กรม

การค้าภายใน,	2561,	(Department	of	Internal	Trade	(2018).	กล่าวคือร้านค้าทองค�าจะต้องแสดงราคาขายและ

ราคารับซื้อคืนทองค�าที่ชัดเจน	และก�าหนดไว้เลยว่าทองค�าแท่งน�้าหนัก	1	บาท	ต้องมีน�้าหนัก	15.24	กรัม	และทอง

รูปพรรณก็ต้องมีน�้าหนัก	 15.16	 กรัม	 และน�้าหนักท่ีเป็นธรรม	 ก็ต้องเป็นการแสดงน�้าหนักของทองค�าแท่งและทอง

รูปพรรณที่ชัดเจน	 โดยน�้าหนักต้องระบุหน่วยเป็นกรัม	 หรือย่อเป็น	 G	 และผู้ค้าต้องก�าหนดวันท�าการเปิด-ปิดร้าน

ทองที่ประกาศ	ให้ทางผู้ซื้อทราบได้ชัดเจนว่าจะเปิด-ปิดเมื่อไหร่	และกรณีการจองซื้อทอง	ถ้าร้านทองไม่สามารถส่ง

มอบทองให้ผู้ซื้อได้ต้องออกหลักฐานการจองให้กับผู้ซื้อด้วย	ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	จนถึงปัจจุบัน



Journal of the Association of Researchers Vol. 26 No.1 January – March 2021

Page | 285ปีที่ 26 ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม  2564วารสารสมาคมนักวิจัย

2. กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศของสมาคมค้าทองค�า

จากการศึกษาพบว่า

	 กระบวนการ	ในการด�าเนินการของสมาคมค้าทองค�าในการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศข้อมูลจาก	

สมาคมค้าทองค�า	 (2555)	 ได้อธิบายถึงราคาทองค�าในประเทศไทยได้ถูกก�าหนดจากราคาน�าเข้าทองค�าจากต่าง

ประเทศและประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างโดยมีคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมค้าทองค�าคอยดูแล

ตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย	โดยยึดถือหลักประชาธิปไตยในการก�าหนดราคาทองค�าถือเสียงส่วนมาก	3	ใน	5	เสียงใน

การตัดสินใจซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยคณะกรรมการจาก1)	ห้างทองจินฮั้วเฮง	2)	ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง	3)	ห้าง

ทองเลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์	4)	ห้างทองหลูชั่งฮวด	5)	ห้างทองแต้จิบฮุย	คณะกรรมการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม	ส�าหรับในการก�าหนดราคาทองของสมาคม	จะอ้างอิงจากราคาทองค�าต่างประเทศ	(gold	spot)	

บวกหรือลบค่าพรีเมี่ยม	(premium)	จากผู้ค้าทองค�าในต่างประเทศ	(ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเป็นสภาวะการน�าเข้า

หรือการส่งออก)	 แล้วจึงน�ามาค�านวณกับค่าเงินบาทจากน้ันจะท�าการแปลงหน่วยน�้าหนักจาก	ouze	 ให้เป็นหน่วย

น�้าหนักของไทยคือบาท	 โดยการตัดสินใจประกาศราคาทองในประเทศแต่ละครั้งนั้น	 ทางสมาคมจะพิจารณาองค์

ประกอบของอุปสงค์	 (demand)	และอุปทาน	 (supply)	ทองค�าภายในประเทศเป็นส�าคัญด้วย	 (สมาคมค้าทองค�า,	

2555,	Gold	Trade	Association,	2012)

	 ส�าหรับตัวแปรที่ส�าคัญในการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศของไทย	สามารถสรุปได้		5	ประการดังนี้	

(สมาคมค้าทองค�า,	2555)	(Gold	Trade	Association,	2012)	1)	ราคาทองค�าต่างประเทศ	(gold	spot)	2)	อัตรา

ค่าพรีเมี่ยม	(premium)	(ค่าใช่จ่ายต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในการน�าเข้าและส่งออกทองค�า)	3)	ค่าเงินบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ	

4)	อุปสงค์	(demand)	และอุปทาน	(supply)	ทองค�าภายในประเทศ	5)	ดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย	

ส�าหรับประเทศไทยตลาดทองค�ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในแง่ของการบริโภคทองค�าโดยรวม	 (Consumer	

Demand)	 ซึ่งเป็นการรวมกันของการบริโภคทองค�าในภาคการลงทุนและในภาคการบริโภคเครื่องประดับ	

ประเทศไทยติดอันดับ	1	ใน	3	ของเอเชีย	เป็นรองประเทศจีนและอินเดีย	และติดอันดับต้น	ๆ	ของโลก	หากพิจารณา

เฉพาะด้านการลงทุนในทองค�าแท่ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ประเทศไทยยังคงรักษาอันดับผู้บริโภคทองค�าในภาคทองค�า

แท่งอันดับ	 4	 ของโลก	 เป็นรองเพียงประเทศจีน	 (304.2	 ตัน)	 อินเดีย	 (162.4	 ตัน)	 เยอรมนี	 (96.8	 ตัน)	 ขณะที่

ประเทศไทยบริโภคทองค�าในด้านการลงทุนทองค�าแท่งเป็นจ�านวน	68.5	ตัน	 เพิ่มขึ้น	 7%	จากปีก่อนหน้า	 (บริษัท	

วายแอลจี	บูลเลี่ยน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด,	2562,	หน้า	17-18)

	 ในอดีตการซื้อทองค�าในประเทศไทยเป็นไปเพื่อการบริโภคหรือการออมอย่างแท้จริง	โดยประเทศไทยเป็น

ผู้น�าเข้าสุทธิทองค�าอย่างต่อเน่ือง	 แต่นับตั้งแต่ทองค�ามีความผันผวน	 พฤติกรรมการซื้อทองค�าของประชาชนได้

เปลี่ยนไปเป็นการลงทุนและการเก็งก�าไรมากข้ึน	 สะท้อนได้จากสัดส่วนที่เปล่ียนแปลงไปในรูปแบบการซ้ือขายทอง

ค�าจากในอดีตที่มีการซื้อทองค�ารูปพรรณร้อยละ	95	และทองค�าแท่งเพียงร้อยละ	5	 เป็นการซื้อทองค�าแท่งร้อยละ	

95	และทองรูปพรรณร้อยละ	5	(บริษัท	วายแอลจี	บูลเลี่ยน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด,	2562,	(YLG	Bullion	Inter-

national	 Company	 Limited,	 (2019)	 จากการศึกษากระบวนการในการก�าหนดราคาทองค�า	 จะเห็นได้ว่าการ

ก�าหนดราคาทองค�าในประเทศไทยหรือการค�านวณราคาทองค�าจะถูกก�าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานทองค�าภายใน

ประเทศ	อัตราค่าพรีเมี่ยม		ค่าเงินบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ	ดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย	และที่ส�าคัญคือ

ราคาทองค�าต่างประเทศ	 ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของทองค�าใน

ตลาดโลก	ทั้งอุปสงค์ในในฐานะวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม	การเป็นทุนส�ารองของแต่ละประเทศ	การใช้เป็นเครื่อง

ประดับ	และสินทรัพย์ที่ช่วยสะสมความมั่งคั่งส�าหรับผู้บริโภคทั่วโลก	ขณะที่ปริมาณอุปทานทองค�าขึ้นอยู่กับผลผลิต

จากเหมืองแร่	 เศษทองค�าเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ	 การขายทองค�าจากหน่วยงานภาครัฐ	 และการขายล่วงหน้า
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เพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้ผลิตนั่นเอง	กล่าวคือมิใช่ว่าร้านทองจะซื้อขายกับประชาชนผู้สนใจลงทุนในทองค�าเพียง

ฝ่ายเดียวตามที่ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจเป็นความเข้าใจที่ผิดทุกภาคส่วนล้วนมีการซื้อและขายทองค�าด้วยกันเองตลอด

เวลาด้วยและการซื้อขายของร้านค้าทองด้วยกันเองน้ันจะมีปริมาณที่มากกว่าการซ้ือขายกับผู้ลงทุนทั่วไปหลายสิบ

เท่าเพราะฉะน้ันถ้าหากว่าสมาคมประกาศราคาทองท�าสูงหรือต�่ากว่าความเป็นจริงจากตลาดต่างประเทศมากเกิน

ไปร้านทองด้วยกันเองจะมีการว่ิงเข้าหาซ้ือหรือเทขายกันเองส่งผลให้สมาคมต้องปรับราคาให้เหมาะสมในที่สุดเพื่อ

สะท้อนความต้องการทองค�าของตลาดตามความเป็นจริงตามกฎของอุปสงค์	 (demand)	 และอุปทาน	 (supply)	

กลไกของตลาดด�าเนินการไปด้วยตัวของมันเองเช่นหากราคาทองของสมาคมประกาศต�่ากว่าตลาดโลกมากก็จะมี

กลุ่มผู้ตระเวนซื้อทองรูปพรรณเก่าตามร้านทองทั่วประเทศและขายทองให้ผู้ส่งออกต่างประเทศได้ส่วนต่างผลก�าไร

โดยตรงโดยไม่ผ่านร้านทองเสียรายได้ส่วนน้ีไปอย่างเห็นได้ชัดหรือหากมีการก�าหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโลก

มากก็จะมีผู ้น�าเข้าทองน�าทองมาขายให้ร้านทองโดยทันทีเช่นกันเนื่องจากได้ก�าไรจากส่วนต่างที่มากนั้นจูงใจ	

(สมาคมค้าทองค�า,	2556,	(Gold	Trade	Association,	(2012)

	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการของสมาคมค้าทองค�าในการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศ

	 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	2		(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	2563)	กล่าวว่า	“ปัญหาและอุปสรรค

ในการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศ	คือ	ถ้าสมาคมค้าทองค�าปิดท�าการตามวันหยุดราชการก็จะไม่มีราคาทอง

ค�าประกาศออกมา	 ในวันน้ัน	 แต่ปัจจุบันสมาคมได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	 จึงได้แก้ไขโดยการก�าหนด

กรรมการ	2	ท่าน	จากคณะกรรมอนุกรรมการที่ก�าหนดราคาทองค�า	5	ท่าน	รับผิดชอบในการพิจารณาประกาศราคา

ทองค�าในวันหยุด”

	 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี	 3	 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	 2563)	 กล่าวว่า	 “ปัญหาอุปสรรคในการก�าหนดราคา

ทองค�าของสมาคมค้าทองค�าจะเป็นในเร่ืองของการใช้ดุลพินิจช่วยในการตัดสินใจขึ้นหรือไม่ขึ้นราคาทอง	 กล่าวคือ	

การค�านวณราคาทองค�าในประเทศถึงแม้จะมีสูตรในการค�านวณที่ชัดเจน	 แต่การจะประกาศขึ้นหรือไม่ขึ้นราคา

ทองค�าเลยนั้นยังขึ้นอยู่กับบริบทความเหมาะสมของการเคล่ือนไหวของราคาทองค�าโลกที่อาจจะมีความผันผวน	

และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา	 ซึ่งกรรมการอาจมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้าง	 แต่

กรรมการก็จะใช้หลักเหตุและผลร่วมในการปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุป	ตัวอย่างเช่นในกรณีกรรมการ	3	ใน	2	เห็นว่า

ควรจะขึ้นราคา	 แต่อีก	 2	 ท่านเห็นว่าไม่ควรขึ้นก็จะคุยกันถึงเหตุผลสนับสนุนของการขึ้นและไม่ข้ึนถึงแม้จะมี

กรรมการ	3	ท่านเห็นว่าควรขึ้นก็ตาม	ทั้งนี้อาจจะเป็นการอ้างเหตุผลจาก	อุปสงค์	(demand)	และอุปทาน	(supply)	

ของทองค�าภายในประเทศ	 หรืออาจเป็นเหตุผลที่ค่าเงินบาทยังไม่น่ิงหรือยังมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนและอาจจะส่ง

กระทบต่อการค�านวณราคาทองค�า	ซึ่งเป็นเรื่องของดุลพินิจของกรรมการแต่ละท่านในช่วงเวลานั้น	ๆ”

	 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	 4	 	 (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	 2563)	 กล่าวว่า	 “ในอดีตที่ผ่านมาการก�าหนดราคา

ทองค�าภายในประเทศโดยสมาคมค้าทองค�า	 ยังมีช่องว่างของข้อมูลระหว่างร้านค้าทองท�าให้เกิดความได้เปรียบเสีย

เปรียบและเกิดการเก็งไร	 เน่ืองจากการสื่อสารยังไม่สามารถท�าได้ทั่วถึงเหมือนปัจจุบัน	 เพราะใช้โทรศัพท์ในการ

สื่อสารเป็นหลัก	 ท�าให้ร้านทองในต่างจังหวัดบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อร้อง

เรียนไปที่กระทรวงพาณิชย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทองค�าโลกมีความผันผวน	ท�าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อทองเพื่อ

การเก็งก�าไรท�าให้ร้านทองมีปัญหา	 ทั้งนี้การแจ้งราคาของสมาคมในช่วงน้ันจะใช้โทรศัพท์แจ้งราคา	 ซ่ึงเป็นการโทร

ไปเฉพาะร้านทองบางร้าน	เพราะเมื่อก่อนร้านทองต่างจังหวัดยังไม่ได้ตั้งเป็นชมรมขึ้นมา	ร้านทองร้านไหนที่เป็นร้าน

ขายส่งก็จะแจ้งราคาไปยังลูกค้าของตนเองซ่ึงเป็นร้านทองขายปลีก	 แต่ร้านทองขายปลีกที่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจ�าก็

จะไม่ทราบราคาทอง	 ท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการซื้อขายทองค�า	 แต่ปัญหาดังกล่าวปัจจุบันมีน้อยมาก

เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปมาก	 โดยสมาคมค้าทองค�าจะประกาศราคาทองในแต่ละวันผ่านหน้า
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เว็บไซต์ของสมาคม	ท�าให้ร้านทองขายปลีกทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

	 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	8	(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,	2563)		กล่าวว่า	“ปัจจุบันการร้องเรียนไปยังสมาคมค้า

ทองค�า	สามารถท�าได้ทางเว็บไซต์	และทาง	Line	หรืออาจใช้วิธีการโทรมาร้องเรียนโดยตรง	ปัญหาการร้องเรียนที่พบ

อยู่เสมอ	 ๆ	 จะเป็นในเรื่องของสมาคมประกาศราคาค่อนข้างล่าช้า	 ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค�าต่าง

ประเทศ	 (gold	 spot)	ปัญหาดังกล่าว	 ถ้าเป็นในอดีตจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวเพราะราคาทองค�าค่อนข้างนิ่ง	 แต่ใน

ช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมานี้	 นักลงทุนเริ่มหันมานิยมลงทุนในทองค�ามากขึ้น	 จึงมีบ้างกลุ่มมองว่าเกิดความได้เปรียบเสีย

เปรียบกับการประกาศราคาท่ีล่าช้าของสมาคม	อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวได้คล่ีคลาย	 เนื่องจากปัจจุบันมีระบบ

การซื้อขายทองค�าออนไลน์เกิดขึ้น	ซึ่งจะมีราคาชี้วัด	 (indicator)	ที่จะบอกว่าทิศทางราคาในระยะสั้นควรจะไปทาง

ไหนท�าให้ตัดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบของนักเก็งก�าไรทอง	 ซึ่งเห็นว่าการประกาศราคาทองของสมาคม

กระท�าได้ค่อนข้างล่าช้า”

	 กล่าวโดยสรุปถึงแม้ท่ีผ่านมาบทบาทในการก�าหนดราคาของสมาคมค้าทองค�าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	 สร้าง

ความเป็นธรรมในการซ้ือขายให้เกิดขึ้นได้ในสังคม	 แต่สมาคมก็ยังต้องเผชิญกับกระบวนการ	 ปัญหาและอุปสรรคใน

การด�าเนินการก�าหนดราคาทองค�า	ซึ่งหลัก	ๆ	แล้วจะเป็นในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของกรรมการแต่ละท่านซึ่งอาจ

แตกต่างกัน	 และถือเป็นจุดอ่อน	 โดยอาจเห็นสมควรให้ปรับราคาขึ้นหรือลง	 ทั้งนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวของ

กรรมการแต่ละท่านจะยึดราคาทองค�าโลกเป็นเกณฑ์	 และวิเคราะห์ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

ปัจจัยทางด้านค่าเงินบาท	ความผันผวนของราคาทองค�าโลก	อุปสงค์	(demand)	และอุปทาน	(supply)	ของทองค�า

ภายในประเทศในช่วงเวลานั้น	แล้วแต่ความเหมาะสมที่คณะกรรมการจะหยิบยกขึ้นมาใช้ประกอบการพิจารณา	ซึ่ง

อาจมีความแตกต่างกัน	 อย่างไรก็ตามการก�าหนดราคาทองค�าเพื่อประกาศใช้ในแต่ละวัน	 จะด�าเนินไปในลักษณะ

การปรึกษาหารือ	 ฟังเหตุ	 ฟังผล	 และหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะประกาศราคาออกมา	 อุปสรรคต่อการการก�าหนด

ราคาทองค�าควรจะเป็นหน้าท่ีของรัฐโดยตรงเพื่อมองกลไกภาพรวมแต่ปรากฏว่ากลไกต่าง	ๆนี้กับกลายเป็นสมาคม

ค้าทองค�าเป็นผู้ก�าหนด	บริบทนี้มองเพียงตลาดการค้าทองค�าซึ่งไม่ได้อยู่ยนพื้นฐานภาพรวมของประเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
1.บทบาทของรัฐในการเข้ามาก�าหนดราคาทองค�าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2560 จากการศึกษาพบว่า

	 บทบาทภาคการเมืองไม่ได้มีบทบาทต่อการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศ	แต่จะมีบทบาทโดยอ้อม

เป็นไปลักษณะของการท�างานในเชิงนโยบายมหภาค	 ด้วยการก�าหนดนโยบาย	 ก�ากับ	 ดูแล	 ออกกฎระเบียบ	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวก	ให้การซื้อขายทองค�าเกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	และมุ่งเน้นนโยบายและมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนและแข่งขันทางการค้าขายทองค�า	โดยมุ่งเน้นนโยบายตามกลไกตลาดเสรีมากขึ้น	ซึ่งข้อเท็จจริงดัง

กล่าวเป็นการปล่อยให้ภาคเอกชนหรือสมาคมค้าทองค�าซ่ึงประกอบด้วยผู้ค้าทองรายใหญ่ที่มีประสบการณ์และมี

ความช�านาญในธุรกิจทองค�าเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการซื้อขายทอง	เสมือนเป็นการด�าเนินการของมือ

ที่มองไม่เห็น	ตามแนวคิดของ	อดัม	สมิธ	ที่เห็นว่าการด�าเนินการโดยภาครัฐแต่ฝ่ายเดียวในการพัฒนาสังคม	มักจะมี

ประสิทธิภาพน้อยกว่าการพัฒนาด้วยตัวการน�าของบุคคลที่มักจะท�าส่ิงที่ดีที่สุดและมีความตั้งใจจะพัฒนาความเป็น

อยู่ของตัวเองที่ดีขึ้น	 	 ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาผลประโยชน์ของสังคมโดยภาพรวมดีขึ้นด้วย	 ราวกับได้รับค�าแนะน�า

จากมือที่มองไม่เห็นนั้น	 ซึ่งถ้าปรับตามแนวคิดนี้ประยุกต์เข้ากับข้อเท็จจริงว่าการด�าเนินการการค้าทองค�าภายใน

ประเทศ	สมาคมค้าทองค�าจึงถือเป็นผู้ริเริ่มหรือด�าเนินการพัฒนาระบบการซื้อขายทองค�าภายในประเทศจึงเป็นสิ่งที่

ดีส�าหรับสังคมที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด	ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมก็ได้เข้ามามีบทบาทในหลายด้านที่ส�าคัญ	คือ	การสร้าง

มาตรฐานทองค�าในการซื้อขาย	และการผลักดันกฎเกณฑ์	และกติกาต่าง	ๆ	ออกมาเพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าทองค�า	
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เช่น	 การผลัดดันการลดภาษี	 ภาษีมูลค่าเพิ่มทองค�า	 การจัดการปัญหาทองปลอม	 และการประสานงานกับภาค

ราชการในการน�ากฎเกณฑ์	 และระเบียบต่าง	 ๆ	 มาใช้เพื่อสร้างยุติธรรมให้กับการซื้อขายทองค�าภายในประเทศ	

ท�าให้การซื้อขายมีความคล่องตัวและมีมาตรฐานมากขึ้น	 ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ชวินทร์	 ลี

นะบรรจง	 (2554)(Chawin	Leenabanchong	 (2011).	ที่ได้อธิบายว่ารัฐต้องท�าหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี	 โดยจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการแข่งขันคนจ�านวนมากเชื่อว่า	

วิธีเดียวที่จะรักษาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้ก็คือการแข่งขัน	บทบาทหนึ่งของรัฐก็คือการเป็นผู้คุ้มครองระบบ

การแข่งขันในเศรษฐกิจให้เป็นไปโดยยุติธรรม	 การอาศัยอ�านาจรัฐในการสนับสนุนการแข่งขันประการหน่ึงคือ	 การ

ออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด	 (antitrust	 legislation)	 ซ่ึงจะไม่ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในการจ�ากัดการค้า

โดยเสรีเป็นไปอย่างผิดกฎหมาย	นั่นคือปกป้องกันการแข่งขันให้เป็นไปอย่างอิสระให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะภาครัฐเห็นว่าภาคเอกชนหรือสมาคมค้าทองค�าซ่ึงประกอบด้วยผู้ค้าทองรายใหญ่ที่มีประสบการณ์

และมีความช�านาญในธุรกิจทองค�าเป็นตัวหลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมการซ้ือขายทองมากกว่าซ่ึงภาครัฐคอย

ก�ากับอยู่ห่าง	ๆ

	 จากการศึกษาพบว่าความผันผวนของเศรษฐกิจการเมืองไทย	หรือความไม่สงบทางการเมืองมีผลต่อการ

อ่อนตัวของค่าเงินบาทท่ีจะส่งผลการก�าหนดราคาทองค�าของสมาคมค้าทองค�าให้สูงขึ้นแต่ก็มีนัยส�าคัญไม่มาก	 แต่

จะให้ความส�าคัญกับทิศทางทางการเมืองที่จะท�าให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าหรือแข็งค่า	ซึ่งจะท�าให้ราคาทองค�า

ในประเทศเกิดความผันผวนได้	 ปัจจัยหลัก	 ๆ	 ในการก�าหนดราคาจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคา

ทองค�าโลกมากกว่า	 ในขณะที่เศรษฐกิจการเมืองต่างประเทศมีผลต่อการการก�าหนดราคาทองค�าของสมาคมผ่าน

ราคาทองค�าโลกที่ถูกกดดันจากความอ่อนไหวต่อปัจจัยภาวะสงคราม	 	 และปัจจัยปัจจัยทางการเศรษฐกิจการเมือง

ของต่างประเทศ	 สอดคล้องกับแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค	 ว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานในการพิจารณา

การก�าหนดราคาของทองค�าในตลาดโลก	 การก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศจึงต้องอิงกับตลาดของทองค�าโลก

เนื่องจากประเทศไทยน้ันพึ่งพิงการน�าเข้าทองค�าต่างประเทศมาใช้บริโภคภายในซึ่งเกือบจะทั้งหมดเป็นการน�าเข้า

ทองค�าจากต่างประเทศ(ภราดร	ปรีดาศักดิ์,	2547)	(Paradorn	Pridasak,	(2004)	และสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัย

ของอัคษราภัค	ประภาพักตร์	(2555)	(Aksaraphak	Prapapak	2012)	ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองค�าแท่งใน

ประเทศไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา	 พบว่า	 ราคาทองค�าแท่งในตลาดโลกล่วงหน้า	

และอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาทองค�าแท่งในประเทศไทย	 และวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐมีผลท�าให้ราคาทองค�าในประเทศไทยสูงขึ้นด้วยและตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาทองค�า	 คือ	 อัตรา

แลกเปลี่ยน	 (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)	 โดยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาทองค�า	 กล่าวคือเมื่ออัตราแลก

เปลี่ยนเพิ่มสูงขึ้นจะมีผลท�าให้ราคาทองค�าในรูปของเงินบาทเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับ	 เสาวรัจน์	 	 อภิรักษ์เดชาชัย	

(2553)(Saowarat	Apirakdechachai	2010)	ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองค�าในประเทศไทยพบว่า

ราคาทองค�าโลก	และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	มีอิทธิพลต่อราคาทองค�าแท่งภายในประเทศของไทยใน

ทิศทางเดียวกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบของความไม่เสถียรภาพทางการเมืองมีผลต่อการอ่อนตัวของค่าเงิน

บาทที่จะส่งผลการก�าหนดราคาทองค�าของสมาคมค้าทองค�าให้สูงข้ึนแต่ก็มีนัยส�าคัญไม่มาก	 แต่จะให้ความส�าคัญ

กับทิศทางทางการเมืองมากกว่า

2. กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศของสมาคมค้าทองค�า

จากการศึกษาพบว่า

	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการของสมาคมค้าทองค�าในการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศมีไม่

มากนัก	หลัก	ๆ 	แล้วจะเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจของกรรมการแต่ละท่านซึ่งอาจแตกต่างกัน	โดยอาจเห็นสมควรให้
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ปรับราคาขึ้นหรือลง	 ท้ังน้ีการใช้ดุลพินิจดังกล่าวยังคงยึดราคาทองค�าโลก	 และอุปสงค์และอุปทานทองค�าภายใน

ประเทศเป็นเกณฑ์	 ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องเช่น	 ปัจจัยทางด้านค่าเงินบาท	 หรือความผันผวนของ

ราคาทองค�าโลกแล้วแต่กรรมการแต่ละท่านจะหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาประกอบการพิจารณาก�าหนดราคาดังกล่าว

สอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค	ว่าด้วยอุปสงค์และอุปทานในการพิจารณาการก�าหนดราคาของทองค�าใน

ตลาดโลกซึ่งการก�าหนดราคาทองค�าภายในประเทศต้องอิงกับตลาดของทองค�าโลกเนื่องจากประเทศไทยนั้นพึ่งพิง

การน�าเข้าทองค�าต่างประเทศมาใช้บริโภคเป็นส่วนใหญ่โดยราคาทองค�าโลกที่ท�าการซื้อขายนั้นถือเป็นราคาตลาด	

(market	price)	หรือราคาดุลยภาพ	(equilibrium		price)	หรือราคาทองค�าต่างประเทศ	(gold	spot)	ซึ่งเป็นระดับ

ราคาที่ผู้บริโภคทองค�าในตลาดโลกยินดีท่ีจะซ้ือในปริมาณท่ีเท่ากับผู้ผลิตทองค�ายินดีที่จะขาย	 ท�าให้ไม่เกิดอุปสงค์

หรืออุปทานส่วนเกินในตลาดข้ึนและจะมีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพเสมอ	 หากราคาและปริมาณซ้ือขายทองค�าไม่ได้

อยู่ในดุลยภาพ(ภราดร	 ปรีดาศักดิ์,	 2547,	 (Paradorn	 Pridasak,2004)ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้ดุลพินิจของ

กรรมการแต่ละท่านซึ่งอาจแตกต่างกัน	โดยอาจเห็นสมควรให้ปรับราคาขึ้นหรือลง	ทั้งนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวยังคง

ยึดราคาทองค�าโลก	และอุปสงค์และอุปทานทองค�าภายในประเทศ

	 การพัฒนาในรูปแบบของสมาคมผู้ค้าทองค�าในการก�าหนดราคาทองค�าค่อนข้างมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน	 เพราะมีความคล่องตัวสูงในการพิจารณาและประกาศราคา	 ด้วยการหารือจากกรรมการทั้ง	 5	

ท่าน	โดยการพูดคุยกันทางโทรศัพท์	โดยจะใช้เสียง	3	ใน	5	ในการประกาศราคาทองค�าในแต่ละวัน	และจะแจ้งราคา

ผ่านช่องทางเว็บไซต์	(website)	และทางไลน์	(line)	ท�าให้การเข้าถึงบรรดาร้านทองทั่วประเทศมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่ใช้การแจ้งทางโทรศัพท์และสอดคล้องกับข้อมูลจากสมาคมค้าทองค�า	 (2555,	 (Gold	

Trade	 Association,	 (2012).ได้อธิบายถึงราคาทองค�าในประเทศไทยได้ถูกก�าหนดจากราคาน�าเข้าทองค�าจากต่าง

ประเทศและประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างโดยมีคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมค้าทองค�าคอยดูแล

ตลอดช่วงเวลาการซ้ือขาย	 โดยยึดถือหลักประชาธิปไตยในการก�าหนดราคาทองค�าถือเสียงส่วนมาก	 3ใน	 5เสียงใน

การตัดสินใจ	 คณะกรรมการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	 ส�าหรับในการก�าหนดราคาทอง

ของสมาคม	 จะอ้างอิงจากราคาทองค�าต่างประเทศ	 (gold	 spot)	 บวกหรือลบค่าพรีเมี่ยม	 (premium)	 จากผู้ค้า

ทองค�าในต่างประเทศ	 (ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ว่าเป็นสภาวะการน�าเข้าหรือการส่งออก)	 แล้วจึงน�ามาค�านวณกับค่า

เงินบาทจากนั้นจะท�าการแปลงหน่วยน�้าหนักจากออนซ์	(oz)	ให้เป็นหน่วยน�้าหนักของไทยคือบาท	โดยการตัดสินใจ

ประกาศราคาทองในประเทศแต่ละครั้งนั้น	 ทางสมาคมจะพิจารณาองค์ประกอบของอุปสงค์	 (demand)	 และ

อุปทาน	(supply)	ของทองค�าภายในประเทศเป็นส�าคัญด้วย

	 ผลการศึกษาการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการในการก�าหนดราคาทอง

ค�านั้น	 ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นและอาจท�าให้การท�างานมีปัญหาได้ได้เน่ืองจากภาครัฐมีข้อจ�ากัดหรือยัง

ไม่มีความเข้าใจในสภาวะตลาดทองค�าในประเทศดีพอเมื่อเทียบคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมค้าทองค�าซึ่ง

ต่างมีประสบการณ์ทางวิชาชีพทางด้านการค้าขายทองค�าและมีความเข้าใจในสภาวะตลาดของทองค�าเป็นอย่างดี	

บทบาทของภาครัฐควรเน้นไปด้านการส่งเสริมมากกว่า	 โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด	 และไม่ควรเข้าไป

ควบคุม	 นอกจากว่าถ้ามีสินค้าใดท่ีไม่เป็นไปตามกลไกเสรี	 และมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่	 ภาครัฐก็ควรจะ

หามาตรการมาด�าเนินการและควรที่จะส่งเสริมธุรกิจค้าทองค�าให้เกิดความเข้มแข็งด้วยมาตรการต่าง	 ๆ	 ข้อค้นพบ

ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวทุนนิยมของอดัม	สมิธ	(Adam	Smith)	ที่เกี่ยวกับการ

แบ่งงานกันท�า	 เพื่อให้เกิดทักษะและประสิทธิภาพการผลิต	และเน้นความเชื่อในเรื่องของการค้าและการแข่งขันเสรี	

โดยปล่อยให้ปัจเจกบุคคลแต่ละคนต่อสู้แข่งขันกันในตลาด	 เพื่อแสวงหาและปกป้องประโยชน์ส่วนตน	 อดัม	 สมิธ	

(Adam	 Smith)	 เชื่อว่าการแข่งขันของปัจเจกบุคคลในสังคมในที่สุดแล้วจะท�าให้สังคมโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้า	
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เพราะมีกลไกตลาดท�าหน้าที่เป็น	“มือควบคุมที่มองไม่เห็น”	คอยปรับระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับดุลยภาพตลอด

เวลา	 และตัวรัฐบาลไม่ควรที่จะเข้าไปแทรกแซง	 (ปรีชา	 เปี่ยมพงศ์สานต์	 และกนกศักดิ์	 แก้วเทพ,	 2547	 อ้างถึงใน	

โอฬาร	ถิ่นบางเตียว,	2558,	หน้า	7)	และสอดคล้องกับสมประวิณ		มันประเสริฐ	และก้องภพ	วงศ์แก้ว	(Sompraw-

in	Manprasert	and	Kongphop	Wongkaew	(2016)	ที่ได้กล่าวถึงบทบาทในฐานะผู้สร้างระบบ	ภาครัฐจะเปลี่ยน

จากการเป็นผู้ด�าเนินการเองเป็นผู้วางเงื่อนไขท่ีท�าให้ระบบตลาดท�างานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น	 เกิดการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยเศรษฐกิจของประเทศผ่านการวางโครงสร้างทาง

สถาบันทางเศรษฐกิจที่ลดการบิดเบือน	การแทรกแซง	และการผูกขาด	เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมของ	

“ผู้ที่ควรด�าเนินการเอง”ในระบบเศรษฐกิจ	ความท้าทายส�าคัญส�าหรับภาครัฐ	คือ	การก�าหนดบทบาทที่เหมาะสมใน

ฐานะการเป็นผู้สร้างระบบ	 ภายใต้สภาพแวดล้อมและระดับการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงไป	 ดังน้ันบทบาทภาครัฐภาย

ใต้บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย	 จึงควรเป็นมือผู้ริเริ่มด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ	 ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้สร้างที่วาง

ระบบให้	“ผู้ที่ควรด�าเนินการจริง	ๆ	หรือผู้เล่นตัวจริง”	แข่งขันและพัฒนาได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด	ซึ่งก็

คือสมาคมค้าทองค�า	และรัฐบาลควรด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และไม่ก่อให้เกิด

ความบิดเบือนในระบบเศรษฐกิจ	นอกจากนี้สอดคล้องกับ	นราทิพย์		ชุติวงศ์	(2550,	(Narathip	Chutiwong	(2007)

ที่ได้กล่าวถึงระบบเศรษฐกิจแบบผสมท่ีค่อนข้างไปทางทุนนิยม	 ท�าให้เอกชนสามารถมีบทบาทในการก�าหนดราคา

ในตลาดได้มาก	แต่หากระดับราคาตลาดหรือราคาดุลยภาพนั้น	ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนบางกลุ่มรัฐจะเข้ามา

แทรกแซงกลไกราคา	 เพ่ือช่วยเหลือและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได	้ บทบาทของรัฐบาลท่ี

เข้าไปแทรกแซงตลาดหรือควบคุมราคา	 เป็นการยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อท�าให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาครัฐมีข้อจ�ากัดหรือยังไม่มีความเข้าใจในสภาวะตลาดทองค�าในประเทศดีพอเมื่อเทียบคณะ

กรรมการที่จัดตั้งขึ้น

องค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัย
	 การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองในการก�าหนดราคาทองค�าในประเทศไทยตั้งแต่	พ.ศ.	2540-2560พบว่าการ

ก�าหนดราคาทองค�า	 ราคาจะถูกก�าหนดโดยสมาคมค้าทองค�า	 ในขณะที่ภาครัฐไม่ได้มีบทบาทในการก�าหนดราคา

ทองค�า	 แต่จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	ก�ากับ	ดูแล	ออกกฎระเบียบ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกเพราะภาครัฐมีข้อจ�ากัด

หรือยังไม่มีความเข้าใจในสภาวะตลาดทองค�าในประเทศดีพอเมื่อเทียบคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นให้หน่วยงานนี้เข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการก�าหนดราคาทองค�า	 ท�าให้ทราบว่าการด�าเนินการภาครัฐควรสงวนไว้แค่

เพียงควบคุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.	 การศึกษาบทบาทที่ผ่านมาของสมาคมค้าทองค�าค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมากในการขับเคลื่อนและ

ส่งเสริมการซื้อขายทองค�าภายในประเทศและบทบาทท่ีโดดเด่นคือการก�าหนดราคาซ้ือขายทองค�าภายในประเทศที่

มีมาอย่างยาวนาน	และได้รับความไว้วางใจ	และการให้ความเชื่อถือเป็นอย่างดีจากภาคราชการ	ธุรกิจร้านทองค�าทั้ง

ขายส่ง	 รายใหญ่	 และร้านค้าปลีก	 รวมถึงผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรายย่อยที่ให้การยอมรับในกฎเกณฑ์	 มาตรฐาน	การซื้อ

ขาย	 แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อกังขาอยู่บ้างจากผู้มีส่วนได้เสียบางรายถึงถึงความโปร่งใส	 และมีข้อสงสัยในหลัก

การและเหตุผลในการปรับราคาทองค�าขึ้นลงในแต่ละครั้ง	ในแต่ละวัน	และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาคราชการ

ที่เกี่ยวข้อง	พบว่าสมาคมค้าทองค�าไม่ได้แจ้งราคาซื้อ	ราคาจ�าหน่ายทองค�าแท่ง	ค่าพรีเมี่ยมและค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ให้
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ส�านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	ที่ก�าหนดไว้แนวทาง

ปฏิบัติทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองท่ีเป็นธรรมตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ในปี	 พ.ศ.	 2552	

ด้วยเหตุผลที่ว่าขาดความคล่องตัวในการประกาศราคาทองค�า	 และภาคราชการก็อนุโลมไม่ต้องแจ้งนั้น	 จึงอาจเป็น

ข้อครหาถึงความโปร่งใสของการประกาศราคาทองค�าแต่ละครั้งของสมาคมได้	 เพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่	

สมาคมค้าทองค�าควรจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าวแก่ส�านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการทราบทุกครั้ง	โดยแก้ปัญหาความไม่คล่องตัวในการประกาศราคาดังกล่าว	โดยผู้วิจัยเห็นว่า	ควรจัด

ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบราคาทองค�าท่ีประกาศโดยสมาคมค้าทองค�าในแต่ละวันข้ึนมา	 โดยคัดเลือก

กรรมการจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่มีอยู่ขึ้นมาพิจารณาโดยเฉพาะ	 และใช้วิธีการ

ประชุมทางโทรศัพท์	 (conference	 call)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาทองค�าที่มาจากมติการก�าหนดราคา

ทองค�าของสมาคมค้าทองค�า	 และเหตุผลท่ีปรับราคาขึ้นและลงในแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสม	 และเกิด

ความโปร่งใส่	เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นต่อไป

	 2.	 ควรให้สมาคมค้าทองค�ามีบทบาทในการเป็นการเป็นผู้ก�าหนดราคาทองค�า	 และประกาศราคาทองค�า

ต่อไป	 เนื่องจากท่ีผ่านมาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก�าหนดราคาทองค�า	 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 สร้างความ

ยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 (ยังไม่มีปัญหาร้องเรียนใด	 ๆ	 และภาครัฐยังควรท�าหน้าที่ในการ

ก�ากับ	และดูแลอยู่ห่าง	ๆ	เหตุผลสนับสนุนหลัก	ๆ	ที่สมาคมค้าทองค�ายังคงจะต้องท�าหน้าที่ดังกล่าว	เกิดจากการที่

สมาคมมีจุดแข็งอันเกิดมาจากการรวมตัวกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทองค�าในทุกภาคส่วน	ทั้งผู้ค้าปลีก	ผู้ค้าค้าส่ง	

และผู้น�้าเข้า-ส่งออก	 ซ่ึงมีประสบการณ์มีความรู้ความช�านาญในธุรกิจทองค�าเป็นอย่างดีการรวมตัวกันท�างานในรูป

ของสมาคมจึงมีความยืดหยุ่น	 มีความคล่องตัวในการก�าหนดและประกาศราคาท�าให้ทันต่อสถานการณ์ของ

เศรษฐกิจการเมืองโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความเช่ือถือและใช้เป็นราคา

อ้างอิง	และฐานในการเก็บภาษีในปัจจุบัน

	 3.	ปัจจุบันการหารือของกรรมการทั้ง	5	ท่าน	ด�าเนินการด้วยการพูดคุยกันทางโทรศัพท์	โดยจะใช้เสียง	3	

ใน	5	ในการประกาศราคาทองค�าในแต่ละวันว่าจะขึ้นหรือลง	ซึ่งอาจจะมีปัญหาความล่าช้าในการต่อสายและเห็นว่า

ควรการด�าเนินการประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์	หรือด้วยการประชุมทางโทรศัพท์	(conference	call)	ซึ่งสามารถมี

ขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่จ�าเป็นต้องมารวมตัวกันในสถานที่เดียวกัน	โดยจะ	โทร	(Call)	5	คน	พร้อม

กัน	ใช้วิธีการการกดปุ่มตกลง	(OK)	ในการยอมรับในปรับราคาทองขึ้นหรือลง	ซึ่งก็จะท�าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้นในการก�าหนดราคาทอง	

	 4.	 ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสมาคมค้าทองค�าให้มากขึ้นซึ่งที่ผ่านมา	 ภาครัฐก็ได้มีการ

ประสานงานกับสมาคมและออกมาตรการในด้านต่าง	ๆ 	มากมาย	เช่น	ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์	ได้พยายามผ่อน

ปรนนโยบายต่าง	ๆ 	หลาย	ๆ 	ด้านไม่ว่าจะเป็นการการยกเว้นภาษีการน�าเข้าพวกอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	เกี่ยวกับธุรกิจการค้า

ทองค�า	และในส่วนของกรมสรรพากรมีการออกมาให้ความรู้	ให้ข้อมูลต่าง	ๆ 	และการยกเว้นภาษีต่าง	ๆ 	ธุรกิจทองค�า

นี้นับเป็นธุรกิจที่น�าเงินเข้าประเทศจ�านวนมหาศาลผ่านการน�าเข้า-ส่งออกทองค�า	 เพราะฉะน้ันการให้ความรู้	 การ

สอนการท�าระบบบัญชีที่ถูกต้องการช�าระภาษีที่ถูกต้อง	และการสอนเกี่ยวกับการท�าบัญชีเล่มเดียวภาครัฐจึงควรเข้า

ด�าเนินการด้วยการประสานงานกับสมาคมค้าทองค�าอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจทองค�าของประเทศให้ดี

ยิ่งขึ้นต่อไป
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